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Subsidies & giften Personeelskosten
Eigen bijdrage directeur 30.000,00€      Bijdrage voor vrijwilligers -€                  
Subsidies 10.000,00€      Donateurs wervingskosten -€                  
Giften 15.000,00€      Algemene bedrijfskosten
Sponsoring (tegenprestatie verwacht) 80.000,00€      Administratie 450,00€            

Erfstellingen en legaten -€                  Beheerkosten 50,00€              
Inkomsten uit activiteiten van de stichting -€                  Marketing/awareness kosten
Andere baten -€                  Flyers/posters 500,00€            

Campagne productie 25.000,00€      
Inkoop mediamix 85.400,00€      

Projectkosten
Politiek lobby traject 2.500,00€        
Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek 20.000,00€      
Patiënten en naasten ondersteuning 1.000,00€        

Financiële kosten
Bankkosten 100,00€            
Overige financiële kosten -€                  

Totaal 135.000,00€   Totaal 135.000,00€   

Tekstuele toelichting bij de begroting:
1. De voorzitter van Stichting Vrienden van Hederik is voornemens de Stichting te voorzien van een startkapitaal middels bijdragen uit privé-vermogen.

2. Stichting Vrienden van Hederik zet in op de organisatie van een landelijke awareness en bewustwordingscampagne over primaire tumor onbekend in haar eerste 

boekjaar. Om een campagne mogelijk te maken zal de stichting sponsoren zoeken.

3. Stichting Vrienden van Hederik heeft een politiek lobby-kantoor met expertise in de gezondheidszorg ingeschakeld voor ondersteuning in het eerste boekjaar. Dit 

heeft er mede toe geleid dat Stichting Vrienden van Hederik in staat is geweest om een betaaltitel Whole Genome Sequencing te realiseren (maw dit is nu verzekerde 

zorg uit de basisverzekering). Verdere uitleg hierover is gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit in de Staatscourant van 24 april 2021 en zal te vinden zijn in 

het jaarverslag dat wordt opgemaakt na afloop van het boekjaar.

4. Door de geplande awareness campagne hoopt Stichting Vrienden van Hederik extra giften te ontvangen omdat de Stichting en Missie Tumor Onbekend aan bekendheid winnen.

5. Geen van de vrijwilligers (inclusief het bestuur) van Stichting Vrienden van Hederik krijgt een bijdrage.

6. De Stichting is voornemens in haar eerste boekjaar niet te investeren in wervingskosten.
7. De financiële kosten kunnen in het eerste boekjaar hoger zijn dan verwacht omdat de Stiching onderzoekt welke betalingsmogelijkheden voor haar donateurs er beschikbaar zijn.
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