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Inleiding
Iedere zwangerschap verdient een goede afloop! Gelukkig worden de meeste kinderen
gezond geboren maar dat is helaas niet altijd het geval. Fonds Gezond Geboren wil de
gezondheid van moeder en kind bevorderen door het terugdringing van aandoeningen,
ziekte en sterfte vóór-, tijdens- en vlak na de geboorte. De overheid heeft de laatste jaren
flink bezuinigd op het budget voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Daarom heeft
Fonds Gezond Geboren hulp nodig van vermogensfondsen, bedrijven, particulieren zoals
ouders en grootouders zodat meer onderzoek gedaan kan worden naar de oorzaken,
preventie en behandeling van aandoeningen die een gezonde start in het leven belemmeren.
FGG is vooralsnog een klein fonds dat nog vaste voet aan de grond moet krijgen. Voor 20162017 beoogt FGG daarom de naamsbekendheid te vergroten om zodoende op termijn meer
(vaste) donateurs te kunnen binden. Tevens wordt ingezet op het betrekken van
vermogensfondsen bij de subsidiëring van specifieke onderzoeksprojecten. Ook zal FGG
proberen om win-win situaties te creëren met het bedrijfsleven. Door
geboortezorgprofessionals (verloskundigen en gynaecologen) nauwer te betrekken bij de
activiteiten van het fonds hopen we de doelgroep van zwangeren en hun directe omgeving
beter te kunnen bereiken.
Zwangerschap en bevalling zijn unieke gebeurtenissen in een mensenleven en verdienen alle
zorg en aandacht. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om bij te dragen aan een betere
uitkomst van de zwangerschap met minder kans op vroeggeboorte en groeivertraging. De
focus van het wetenschappelijk onderzoek ligt de komende jaren op preventie,
vroegdiagnostiek en behandeling van het placentasyndroom, de hoofdoorzaak van
zwangerschapsproblematiek. Verlenging van de zwangerschapsduur met één of twee weken
en een toename van het geboortegewicht met één of twee ons geeft een kind bij de geboorte
al veel betere kansen.
Fonds Gezond Geboren is een Nederlands fonds dat er wil zijn voor de allerkleinsten uit
onze samenleving. Het wil die kinderen, die niet voor zich zelf kunnen opkomen, een stem,
een gevoel en een gezicht geven. Er worden per dag 34 kinderen te vroeg geboren waarvan
er 16 worden opgenomen op de Neonatale Intensive Care Unit (getallen 2014). Dat willen we
bespreekbaar maken en daar willen we, met behulp van wetenschappelijk onderzoek, iets
aan doen. Helpt U mee?
Niek Exalto, voorzitter
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1.

Missie/visie

Missie
Het financieel mogelijk maken van basaal en klinisch wetenschappelijk onderzoek dat erop
gericht is om meer kinderen gezond geboren te laten worden.
Fonds Gezond Geboren (FGG) is een onafhankelijke stichting die de gezondheid van moeder
en kind wil bevorderen door het terugdringing van aandoeningen, ziekte en sterfte vóór-,
tijdens- en vlak na de geboorte. Hiermee wordt tevens de kans op een goede ontwikkeling en
goede gezondheid op latere leeftijd vergroot. Om dit mogelijk te maken werft het fonds
gelden en stelt deze ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken,
preventie en behandeling van aandoeningen, ziekten en complicaties tijdens zwangerschap
en geboorte en zoekt het partners die daarbij willen helpen.
Visie
Zwangerschap en bevalling zijn unieke gebeurtenissen in het leven van een vrouw en haar
directe omgeving waarbij een ieder hoopt op een gezond kind. De eerste maanden van de
zwangerschap zijn cruciaal als het gaat om de latere gezondheid van de baby en zelfs voor
daarop volgende generaties. Voor de moeder geldt dat leefstijl, ziekten en complicaties
tijdens de zwangerschap niet alleen gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van haar
kind maar ook voor haar eigen (latere) leven. Onderzoek naar de oorzaken, preventie en
behandeling van aandoeningen die een gezonde start in het leven belemmeren is van
essentieel belang om wetenschappelijk onderbouwde kennis te genereren waardoor meer
baby’s gezond geboren kunnen worden. Ook empowerment van zwangere vrouwen is
daarbij van belang omdat vrouwen daardoor in staat worden gesteld om gezonde keuzes te
maken voor zichzelf en hun ongeboren kind.

1.2

Doelstelling

De doelstelling van FGG is meer gezond geboren baby’s.
Dit kan bereikt worden door:
- meer kennis over oorzaken vroeggeboorte, groeivertraging, aangeboren afwijkingen;
- meer kennis over de preventie en behandeling van aandoeningen en complicaties die een
gezonde start in het leven belemmeren;
- implementatie van nieuw verworven kennis en inzichten over oorzaken, voorkomen en
behandelen van aandoeningen en complicaties tijdens en vlak na de zwangerschap in het
beleid van zorgprofessionals.
- voorlichting aan zwangeren over nieuw verworven kennis en inzichten waarmee zij en haar
omgeving kunnen bijdragen aan een optimale uitkomst van de zwangerschap.

1.3

Strategie

Het beleid van FGG kenmerkt zich voor de komende jaren door vier pijlers:
 initiëren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek;
 fondsenwerving;
 uitbouwen en professionaliseren van de organisatiestructuur;
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het genereren van naamsbekendheid en donateurswerving

A. Initiëren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek
Activiteiten
De focus van FGG ligt tijdens de opstartfase van het fonds op onderzoek naar het
‘placenta-syndroom’. Zowel basaal- als klinisch wetenschappelijk onderzoek op dit
gebied komen in aanmerking. Hierbij passen ook preconceptiezorg, voeding en lifestyle,
prenatale diagnostiek, empowerment van vrouwen en Public Health Care aspecten, voor
zover deze bijdragen aan mogelijke preventie, tijdige herkenning en/of behandeling van de gevolgen van - placentaproblematiek. In een later stadium kan de focus meer op
andere problematiek komen te liggen. Het basiscriterium blijft echter of het onderzoek
potentieel kan bijdragen aan meer gezond geboren baby’s.
Gewenste resultaten
Voor 2016-2017 minimaal 1 call per jaar voor onderzoeksprojecten die een link hebben
met placentaproblematiek waarbij de verwachting is dat de geselecteerde onderzoeken
zullen bijdragen aan de geboorte van meer gezonde baby’s.
B. Fondsenwerving
Samenwerking zorgprofessionals
Via de koepelverenigingen zal FGG acties organiseren om maatschappen van
verloskundigen en gynaecologen structureel te betrekken bij FGG via maandelijkse of
jaarlijkse maatschapdonaties. De Dag van de Geboorte 9/9 zal gebruikt worden om het
fenomeen “FGG-praktijk” te promoten. Via de praktijken/afdelingen kan de
naamsbekendheid van FGG vergroot worden richting publiek (FGG flyer).
Financiering Wetenschappelijke Onderzoeken door vermogensfondsen
In 2016 is een begin gemaakt met het actief benaderen van vermogensfondsen, die het
financieren van wetenschappelijk onderzoek voor kinderen in hun doelstelling hebben
staan. Er zijn ca 10 fondsen benaderd. Wij verwachten voor 2016 ca € 150.000 aan
financiering via dit kanaal aan te trekken.
Partnerships met het bedrijfsleven
Het fonds zal actief bedrijven benaderen die de gezondheid en/of gezonde ontwikkeling
van moeder en kind ondersteunen en/of bevorderen. Voorwaarde is dat de
bedrijfsactiviteiten in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van de
stichting en dat sponsoring de onafhankelijkheid van de stichting niet in de weg mag
staan. Goede voorbeelden in 2016 zijn Difrax (levering van baby artikelen) en Merck
(farmacie). De partnership dient voor beide partijen aantrekkelijk te zijn. In 2016 dient
FGG deze zakelijke propositie nader uit te werken. Het streven is om ultimo 2017 5
bedrijven aan FGG te hebben gebonden, die gezamenlijk € 100.000 aan sponsoring
bieden. Sponsoring in natura is ook mogelijk. Een goed voorbeeld is de samenwerking
met Babypark ten aanzien van de FGG mutsjes.

Corporate Actie
FGG zal zelf gericht acties voeren om haar organisatie te financieren. Voorbeeld hiervan is
het golftoernooi dat in 2015 heeft plaatsgevonden en dat in 2016 wederom
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georganiseerd wordt. In 2017 wil het fonds De levensLoop starten, analoog aan de March
of Dimes in de VS. Hier zal in 2017 budget voor moeten worden vrijgemaakt.

Individuele Acties
FGG stimuleert derden om zich in te zetten voor de doelen van het fonds en op die wijze
een financiële bijdrage te leveren. In 2015 vonden de Ride for Fay en Ride for Michelle
plaats, die beiden enkele duizenden euro’s opbrachten. In 2016 boden 2 privé koks aan
een gedeelte van de opbrengst van hun boek aan FGG te schenken. FGG wil deze acties
uitbreiden in 2017. Om dit type acties te ‘institutionaliseren’ zal een draaiboek worden
gemaakt en een informatie pakket voor het zelf organiseren van acties ten behoeve van
FGG beschikbaar komen op de website.
Indien FGG in 2016 en in 2017 € 400.000 aan eigen inkomsten heeft, zal wederom een
beroep gedaan worden op de goede doelen loterijen.
Donateurwerving
FGG heeft in 2015 veel geld uitgegeven aan het creëren van naamsbekendheid in het
kader van de donateurswerving. Dit heeft niet tot een succesvolle uitbreiding van het
donateursbestand geleid. Besloten is door het bestuur om het grote publiek pas te
benaderen indien de financiële positie van FGG de organisatie van grote
publiekscampagnes toelaat. Indien er voldoende bestuurskracht/tijd is zal wel een start
worden gemaakt met gerichte werving op kleine schaal van (nieuwe) grootouders (via
verschillende oude en nieuwe media) Tevens wordt er naar gestreefd om op termijn een
CBF-certificaat en -keurmerk te behalen en vervolgens toe te treden tot de
brancheorganisatie van goede doelen GDN (voorheen VFI).
Gewenste resultaten
Vermogensfondsen binden aan FGG
Erkenning Vriendenloterij/Postcodeloterij
Verloskundige praktijken en maatschappen Gynaecologie binden aan FGG
Ouders en grootouders betrekken bij FGG

Professionaliseren van de organisatiestructuur
Medio 2016 heeft het bestuur besloten om de functie van de voorzitter te scheiden in een
externe- en interne functie. De externe voorzitter zal zich hoofdzakelijk bezighouden met
fondsenwerving en externe contacten. De interne voorzitter is verantwoordelijk voor de
organisatie. Voor 2016 is er secretariële ondersteuning voor 1 dag in de week. Gezien de
financiële situatie is het streven om zo veel mogelijk met vrijwilligers te werken. In 2016
heeft het fonds zich aangesloten bij het PIF forum om vrijwilligers te werven. In eerste
instantie wordt gezocht naar ondersteuning, maar op termijn kunnen ook individuele
acties via dit platform worden geïnitieerd.

Genereren van naamsbekendheid
Free publicity
Free publicity en gerichte acties worden ingezet om de stichting meer bekendheid te
geven. In maart en april 2016 heeft een film in de bioscopen gedraaid. De uitgave van een
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kookboek voor baby’s heeft veel pers opgeleverd alsmede het verbinden van de
vrouwelijke ondernemer van het jaar aan FGG. via een column in de nieuwsbrief van Etos
worden 50.000 vrouwen benaderd. FGG zal proberen meer win win situaties te creëren
door samenwerkingsverbanden aan te gaan met bedrijven die zich richten op de
doelgroep zwangeren/jonge ouders. Daarnaast wordt de samenwerking met
beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en bedrijfsleven uitgebouwd zoals eerder
beschreven..
Gewenste resultaten
Realiseren naamsbekendheid bij professionals
Realiseren naamsbekendheid bij patiëntenorganisaties
Vergroten naamsbekendheid bij grote publiek

2.

Huidige situatie

FGG heeft de eerste twee jaar gewerkt aan de totstandkoming van een werkbare organisatie,
het verwerven van gelden teneinde uitvoering te kunnen geven aan de doelstelling van de
stichting en de vergroting van de naamsbekendheid van de stichting.
De volgende doelen zijn bereikt:
 Vergroten naamsbekendheid bij geboortezorgprofessionals
 Betrekken van 10 vermogensfondsen teneinde de doelstelling van FGG mogelijk te
maken
 Realiseren van twee calls voor het indienen van onderzoeksprojecten ter subsidie
 Financieren van 8 onderzoeken
 Initiëren en organiseren jaarlijks golftoernooi (Geboortegolf)
 Initiëren, organiseren en ondersteunen Dag van de Geboorte op 9/9/2015
(terugkerend evenement)
 Werven van bekende Nederlanders die zich als ambassadeur van FGG willen
profileren ten einde aandacht te genereren voor (de doelstelling) van FGG.
Zakenvrouw van het Jaar Vivienne van Eijkelenborg en schrijver Ronald Giphart
hebben zich bereid verklaard om deze taak op zich te nemen.
 Ondersteunen particuliere acties ten behoeve van FGG (Ride4Fay, Ride4Michelle,
Culibaby)

Verder is er gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van FGG bij het grote
publiek (ambassadeursactie, bioscoopreclame, radiospotjes), dit heeft echter niet geleid
tot een substantiële stijging van het aantal donateurs. Omdat momenteel de gelden
ontbreken om grote publiekacties te organiseren is ervoor gekozen om voorlopig niet in te
zetten op de vergroting van naamsbekendheid en het werven van particuliere donateurs
maar te focussen op samenwerking met vermogensfondsen en bedrijven.

2.1

Activiteiten van de organisatie

Doorlopende werkzaamheden
 Bestendigen werkorganisatie (werven structurele gelden voor ondersteuning
organisatie)
 Minimaal een keer per jaar organiseren van een call voor het indienen van
onderzoeksprojecten ter subsidiering
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Fondsenwerving (vermogensfondsen, bedrijven)
Organiseren jaarlijks terugkerende evenementen (9/9, geboortegolf)

Concrete werkdoelen voor 2016-2017
 Ontwikkelen en uitrollen plan van aanpak voor het binden van
verloskundigenpraktijken en maatschappen Gynaecologie als ‘FGG’ praktijk (doel:
primaire en secundaire donaties, springplank naar publiek)
 Ontwikkeling ondersteuningspakket voor particuliere acties ten behoeve van FGG
 Aanpassen website en andere communicatiemiddelen van FGG zodat deze naadloos
aansluit bij de missie en visie.
 Werven BN-ers voor ambassadeurschap FGG
 Indien voldoende fondsen geworven zijn, aanvraag erkenning Vriendenloterij

3.

Toekomst

FGG opereert in een competitieve markt. Er zijn in Nederland veel gezondheidsfondsen die
strijden om de euro van de consument. Veel van deze fondsen hebben een (groot)
vermogen en kunnen dat gebruiken voor het werven van donateurs en naamsbekendheid.
FGG heeft deze mogelijkheid niet. FGG heeft wel een voordeel doordat haar missie past bij
de activiteiten van de sector (i.c. gynaecologie & verloskundigen). Een intensieve
samenwerking met de sector moet leiden tot publieksacties en daardoor tot meer
naamsbekendheid binnen de doelgroep van zwangere vrouwen. Dit moet uiteindelijk
uitmonden in donateurs met een grote betrokkenheid bij de problematiek die het fonds
probeert op te lossen.

4.

Organisatie

Contactgegevens Fonds Gezond Geboren:
Fonds Gezond Geboren
’s Gravensingel 30
3062 SB Rotterdam
Telefoonnummer:
e-mailadres:
website:
KvK nummer:
Bankrekeningnummer:
Fiscaalnummer (RSIN):

06 55 33 27 03
info@fondsgezondgeboren.nl
www.fondsgezondgeboren.nl
60226528
NL06 ABNA 0502 2222 20
BSN853817820

ANBI status:

ja

4.1

Bestuur

Het bestuur bestaat uit geboortezorg professionals, deskundigen op het gebied van
vermogensbeheer, financiën en recht.
Het bestuur is onbezoldigd en werkt zonder last en ruggespraak
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Voorzitter:
Vice-voorzitter
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

4.2

Dr. N. (Niek) Exalto, gynaecoloog np
Dhr. P.G.A.M. (Patrick) Mol, vermogensbeheerder np
Drs. V.L.F. (Veronique) van Dooren-van der Werf, directeur NVOG
Drs. H. (Harry) Visser, gynaecoloog
Dr. E. (Esteriek) de Miranda, verloskundige/onderzoeker
Drs. M.L. (Marit) Merkus-Kerbert, marketing en communicatie adviseur

Werknemers

Het secretariaat van FGG wordt gevoerd door Marti Leliveld-Raben van Tismar Interim Office
Management. Zij werkt tot 31-12-2016 32 uur per maand, vanuit haar eigen kantoor, op
speciale voorwaarden voor FGG op ZZP basis. Vanaf 1 januari 2017 verricht zij nog enige
secretariële werkzaamheden voor FGG op vrijwillige basis.
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5.

Financiën

FGG is op de eerste plaats gericht op het werven van donaties voor wetenschappelijk
onderzoek. In het eerste verlengde boekjaar is FGG reeds in staat gebleken om voor een
bedrag van € 76.000,- aan financiering voor wetenschappelijk onderzoek te kunnen
toezeggen. Daarnaast heeft FGG dankzij een aantal grote donaties kunnen investeren in
naamsbekendheid, een professionele website en een CRM systeem.
Voor 2016 is de prognose dat er € 150.000,- aan donaties direct voor wetenschappelijk
onderzoek geworven wordt.
De jaarlijkse kosten voor de organisatie worden op minimaal niveau gehouden. Er is één
ondersteuner voor 1 dag per week. Het benodigde totale kostenniveau voor de organisatie is
vooralsnog geschat op € 40.000,- per jaar.
FGG is in staat gebleken ondanks de nog relatief beperkte naamsbekendheid donaties voor
wetenschappelijk onderzoek te verkrijgen. De donaties die bijdragen aan de kosten voor de
minimaal benodigde organisatie zijn echter wel een punt van zorg.
FGG verwerft donaties door contacten met vermogensfondsen, particuliere donaties (nog
beperkt) en het organiseren van events.
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Bijlage
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