
Stichting Ziekte van Pompe
We hebben als ultieme droom dat er genezing van de ziekte van Pompe mogelijk is.

CBF-Erkenningspaspoort

Sinds 1 augustus 2020

Dit willen we oplossen
De ziekte van Pompe is een progressieve spierziekte waar in
Nederland zo'n 200 patiënten aan lijden. Op dit moment is er een
medicijn die het proces van achteruitgang vertraagd. Echter is
genezing nog niet mogelijk, daar willen wij voor strijden.

Dit is waar we trots op zijn
We zijn enorm trots dat we een deel van het onderzoek naar de
ziekte van Pompe mogen co-financieren. Onze eerste stap naar
genezing!

Erkenningspaspoort van het jaar  2019

Dit willen we bereiken
We willen bekendheid genereren voor
de ziekte zodat er een tijdige
diagnose gesteld kan worden.
Tevens fondsen werven om
wetenschappelijk onderzoek te
financieren en een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van
behandelmethoden en medicijnen.

Dit gaven we uit in 2019

€ 13.528

Werving 99%

Beheer en
administratie

1%

Zo bereiken we ons doel
1. We organiseren diverse events om
geld te werven, welke we 100 procent
inzetten om wetenschappelijk
onderzoek te financieren.
2. We zoeken de samenwerking op
met andere fondsen, artsen en
wetenschappers om onze krachten te
bundelen en elkaar te versterken.
3. We proberen bekendheid voor de
ziekte van Pompe te genereren door
kennis en persoonlijke verhalen te
delen.

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

€ 0



De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019

Zo komen wij aan ons
geld
We organiseren events en
werven donateurs, welke ons
maandelijks of eenmalig
kunnen steunen.

Dit waren onze inkomstenDit waren onze inkomsten
in 2019in 2019

€ 79.367

Bedrijven 47%

Particulieren 35%

Verkopen en
overig

18%

Dit waren onze reserves enDit waren onze reserves en
fondsen in 2019fondsen in 2019

€ 65.788

Overige
reserves

100%

Medewerkers 0

Vrijwilligers 0

Sector Gezondheid

Doelgroepen Kinderen, Algemeen publiek, Mensen met een
beperking en Patiënten

Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doel

https://www.cbf.nl/uploads/paspoort/jaarrekening-2019-stichting-ziekte-van-pompe-id-149627.c6f6f0.pdf
http://www.stichtingziektevanpompe.nl
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