
BELEIDSPLAN STICHTING START2CURE  

 

WERKZAAMHEDEN VAN STICHTING START2CURE 

Stichting Start2Cure is een algemeen nut beogende instelling welk tot doel heeft: om het bijeenbrengen, 
het beheren en het toewijzen van gelden voor (wetenschappelijk) onderzoek naar de oorzaak en 
behandeling van zenuwaandoeningen en aanverwante aandoeningen, meer in het bijzonder multiple 
sclerose, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn , alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang. De Stichting heeft niet tot 
doel het maken van winst. 

 
Het doel van Start2Cure beslaat met name het wetenschappelijke terrein waarin het talentvolle jonge 
wetenschappelijke onderzoekers, talentvolle jonge professoren en exceptionele wetenschappers de 
mogelijkheid wil bieden om uitzonderlijk en innovatief onderzoek te verrichten wat buiten de gebruikelijke 
denkkaders ligt. Dit om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken in zenuwaandoeningen en 
aanverwante aandoeningen en meer in het bijzonder (progressieve) multiple sclerose waar nog 
onvoldoende adequate behandelopties voor bestaan en om uiteindelijk ook genezing en neurologisch 
herstel van dergelijke ziektes te accelereren en te realiseren. Binnen deze terreinen bestaan vele 
werkzaamheden waaraan de Start2Cure zou kunnen bijdragen. Het bestuur acht het gewenst om 
binnen de bovenstaande terreinen een nadere afbakening te maken van de gebieden waarop de 
werkzaamheden van Start2Cure zich met name zullen moeten concentreren. Het bestuur verwacht 
hierdoor meer nut te kunnen bereiken, dan dat zou worden bereikt wanneer de werkzaamheden zich 
niet concentreren tot een aantal facetten binnen deze ziektegebieden. Deze gebieden zullen door het 
bestuur nog nader worden gedefinieerd de komende periode.  

 

HET ONDERSTEUNEN VAN MEDISCHE PROJECTEN 

Neurodegeneratieve aandoeningen zijn wereldwijd de hoofdoorzaak van toenemende invaliditeit onder 
(jong)volwassenen en treft deze mensen vaak in de kracht van hun leven. Start2Cure wil financieel 
bijdragen aan onderzoek naar deze zenuwaandoeningen en aanverwante aandoeningen met een 
speciale focus op Multiple Sclerose. Het zijn ziekten en/of aandoeningen, waar een relatief grote groep 
mensen op jonge leeftijd al last van heeft en onder lijdt. De kwaliteit van leven en de levensverwachting 
worden door deze aandoeningen/ziekten behoorlijk verlaagd voor mensen die hier mee te maken 
krijgen. Toch zijn er voor een aantal van deze ziekten/ aandoeningen maar een beperkt aantal 
geneesmiddelen en/of behandelingen. En de oorzaak hiervan is nog vaker een onbekende voor de 
wetenschappers. Start2Cure wil financieel bijdragen aan onderzoek naar de oorzaken van en de 
bestrijding van aandoeningen/ziekten die een grote groep mensen treft, maar waar nog relatief weinig 
over bekend is. Meer in het bijzonder richt de Stichting zich op het mogelijk maken van neurologisch 
herstel waar nu nog een enorm grote en onbeantwoorde medische behoefte voor bestaat bij patiënten, 
met het uiteindelijke overstijgende doel deze aandoeningen daadwerkelijk op te lossen en dus te 
genezen. Dit wil zij doen door middel van zowel fundamenteel onderzoek te financieren alsmede te 
investeren in vroege klinische studies naar potentiële geneesmiddelen. Hier zal de stichting een 
initiërende en leidende rol in nemen om bepaalde onderzoeksprojecten proactief te selecteren waarbij 
talentvolle jonge wetenschappelijke onderzoekers, talentvolle jonge professoren en exceptionele 
wetenschappers de kans krijgen om innovatief onderzoek te verrichten en concrete oplossingen voor 
deze aandoeningen te creëren en de kwaliteit van leven substantieel te verbeteren.  
 

 

  



WERKZAAMHEDEN  

De werkzaamheden van de Stichting richten zich momenteel op de volgende projecten / activiteiten: 
  

- Verder uitwerken en actualiseren van de beleidsvisie, organisatiestructuur en 
investeringsstrategie van de Stichting  

- Het in kaart brengen van mogelijke subsidieprojecten en samenwerkingspartners  
- Het selecteren en financieel ondersteunen van twee tot vier onderzoeksprojecten per jaar 

waarbij de doorlooptijd van dergelijke projecten meerdere opeenvolgende jaren zou kunnen 
beslaan 

- Etc. 
 

De Stichting verwacht het komende jaar de volgende activiteiten te ondernemen: 

- Selecteren van potentiële Raad van Adviesleden en eventuele additionele bestuursleden 
- Het opzetten van een internationaal netwerk van toponderzoekers en onderzoeksinstituten  
- Opzetten van een internationale medische adviesraad 
- Samenwerkingsverbanden opzetten met diverse andere partijen die de doelen van de stichting 

onderschrijven en ondersteunen 
- Etc. 

 

WERVING VAN MIDDELEN  

Het vermogen van de Stichting zal worden opgebouwd door donaties en subsidies, schenkingen, 
erfstellingen en legaten waarbij de oprichter de stichting heeft voorzien van een startkapitaal. 
 Het bestuur is van mening dat Start2Cure over voldoende middelen beschikt om haar doel op een 
continue basis te realiseren. Het beleid van het bestuur is gericht op instandhouding van het reële 
vermogen van de stichting op lange termijn om zo de doelstelling van de stichting nu en in de toekomst 
te kunnen waarborgen. Het bestuur is niet voornemens een actieve –bijvoorbeeld: collecte– campagne 
te voeren om middelen te werven.  

 

HET BEHEER VAN VERMOGEN  

Het beheer van vermogen moet zodanig zijn dat duurzaam opbrengsten ter beschikking komen voor de 
activiteiten van Start2Cure. Met het vermogen moet worden omgegaan als een goed huisvader. Het 
bestuur van de Stichting zal zich vanaf de eerste ontvangen schenking op het standpunt stellen dat 
fondsen die niet direct worden besteed aan de algemeen nuttige doelstelling op een conservatieve wijze 
dienen te worden beheerd. Het eventueel beleggen van het vermogen zal zoveel mogelijk risicoloos 
dan wel risicolaag zijn. Het bestuur van de Stichting verwacht echter niet meer (substantieel) vermogen 
aan te houden dan de reglementen van de Stichting haar voorschrijven of dan de voorwaarden van de 
donaties voorschrijven. Het beleid van het bestuur is gericht op instandhouding van het reële vermogen 
van de stichting op lange termijn om zo de doelstelling van de stichting nu en in de toekomst te kunnen 
waarborgen. Het bestuur zal periodiek vergaderen en uitvoering geven aan dit beleid.  
 
  



BESTEDING VAN VERMOGEN  

Het voornemen bestaat dat de ontvangen schenkingen (voor zover mogelijk en binnen de reglementen 
en overige voorwaarden) en het netto resultaat in zijn geheel (doch minstens 90%) in elk jaar of 
eventueel in het daaropvolgend jaar worden gebruikt voor schenkingen aan ANBI’s / projecten die vallen 
binnen de doelomschrijving van de Stichting.  
 
De uitkeringen die door de Stichting worden gedaan kunnen de vorm hebben van een eenmalige gift, 
dan wel van een langjarige uitkering. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een 
vaste vorm van aanwending. Het bestuur bespreekt de binnengekomen projecten en aanvragen. Het 
bestuur zal met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen beslissen over de naar voren 
gebrachte voorstellen van de bestuursleden en/of haar adviseurs. 
 
Belangrijk is dat de te steunen ANBI’s aan de criteria van de Stichting voldoen en dat referenties zijn 
nagetrokken. Criteria van de Stichting zijn: 
 

- Het werken op een eerlijke, professionele en transparante wijze conform ANBI voorwaarden en 
rekening houdend met de belangen van de achterban in wiens naam de stichting optreedt. 

- Het nastreven van ambitieuze doelen in lijn met de visie van Stichting Start2Cure. 
- Etc. 

 
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van 
de voorziene werkzaamheden van de Stichting.  
 

BESTUUR 

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld: 
 

- A. van Herk 
- E.G.A. Esveld 
- D.S. Chahal  

 
Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De leden 
van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Iedere bestuurder heeft recht op 
vergoeding van de door hem in de uitoefening van zijn functie in redelijkheid gemaakte onkosten en een 
niet bovenmatig vacatiegeld.  


