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Kort	  verslag	  van	  de	  activiteiten	  van	  de	  Stichting	  Mondzorg	  en	  Parkinson	  in	  2013	  

(publicatie	  in	  het	  kader	  van	  wettelijke	  verplichting	  ivm	  ANBI-‐status)	  	  

	  

De	  Stichting	  Mondzorg	  en	  Parkinson	  is	  opgericht	  per	  18	  december	  2012	  (dossiernr.	  statuten	  
2012A16794TH)	  

Adres:	  Reinier	  van	  Kampenhoutlaan	  6,	  2343	  HS	  Oegstgeest	  

KvK	  56912099;	  RSIN	  nr:	  8523	  58568;	  Rek.nr.	  44	  61	  56	  175	  

De	  doelstelling	  is	  onder	  meer	  het	  bevorderen	  van	  de	  mondgezondheid	  van	  mensen	  met	  de	  ziekte	  
van	  Parkinson	  en	  het	  versterken	  van	  de	  positie	  van	  de	  mondzorg	  in	  de	  multidisciplinaire	  netwerkzorg	  
voor	  mensen	  met	  de	  ziekte	  van	  Parkinson	  in	  Nederland;	  belangrijk	  middel	  is	  het	  doen	  van	  onderzoek	  
en	  het	  geven	  van	  bekendheid	  aan	  deze	  problematiek.	  

In	  januari	  2013	  zijn	  een	  Bestuur	  Spaarrekening	  en	  een	  betaalrekening	  bij	  de	  ABNAmro	  geopend;	  
handelende	  bestuurders	  zijn	  W.M	  van	  der	  Boon	  (voorzitter)	  en	  G.Onderwaater	  (penningmeester).	  

Overige	  bestuurders	  zijn	  mevrouw	  M.A.E.	  van	  Stiphout,	  de	  heer	  C.	  de	  Baat	  en	  de	  heer	  J.F.X.Smids.	  

Inschrijving	  bij	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  per	  9-‐1-‐2013;	  vanaf	  1	  januari	  2013	  is	  de	  stichting	  
aangemerkt	  als	  algemeen	  nut	  beogende	  instelling	  (ANBI).	  

Per	  30	  december	  2012	  is	  het	  onderzoeksvoorstel	  van	  Marjolein	  van	  Stiphout	  betreffende	  de	  relatie	  
ziekte	  van	  Parkinson	  en	  mondgezondheid	  in	  Nederland,	  voorzien	  van	  een	  subidieaanvraag	  (€14.400),	  
ingediend	  bij	  de	  Parkinson	  Vereniging.	  Het	  onderzoeksvoorstel	  had	  op	  dat	  moment	  nog	  niet	  de	  
goedkeuring	  van	  de	  wetenschapscommissie	  van	  het	  LUMC.	  

In	  het	  kader	  van	  het	  onderzoeksonderwerp	  heeft	  Marjolein	  van	  Stiphout	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  
het	  symposium	  Gerodontologie	  en	  onderzoek	  in	  Apeldoorn	  en	  de	  Wereld	  Parkinson	  dag	  te	  ’s-‐
Hertogenbosch.	  Zij	  volgde	  van	  9	  –	  12	  september	  2013	  de	  Basiscursus	  Regelgeving	  en	  Organisatie	  
voor	  Klinisch	  onderzoekers	  (BROK-‐cursus)	  op	  het	  LUMC.	  	  

In	  oktober	  2013	  heeft	  de	  Parkinson	  Vereniging	  laten	  weten	  de	  subsidieaanvraag	  niet	  te	  kunnen	  
honoreren.	  In	  november	  werd	  de	  goedkeuring	  van	  de	  wetenschapscommissie	  van	  het	  LUMC	  
verkregen.	  

In	  december	  2013	  namen	  de	  bestuursleden	  Van	  der	  Boon,	  De	  Baat	  en	  Van	  Stiphout	  deel	  aan	  het	  
internationale	  Parkinson	  congres	  te	  Genève.	  Marjolein	  van	  Stiphout	  hield	  er	  een	  mondelinge	  
presentatie	  over	  “Oral	  health	  in	  Parkinson’s	  disease	  patients”,	  die	  blijkens	  de	  reacties	  zeer	  werd	  
gewaardeerd.	  	  
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Financiën	  (balans	  en	  staat	  van	  baten	  en	  lasten	  separaat)	  

Inkomsten	  uit	  donaties	  (leningen)van	  	  Centrum	  voor	  tandheelkunde	  Breda	  /	  Smileworks	  tgv	  €7.500	  
en	  sponsoring	  J.Roos	  (via	  SMC	  Oegstgeest)	  €500.	  

Het	  domein	  mondzorgparkinson.nl	  is	  gedeponeerd	  via	  YourHosting	  voor	  €72,50	  

Inschrijving	  KvK	  €	  24,08	  

Bijdrage	  deelname	  Genève	  voor	  Marjolein	  van	  Stiphout	  €500	  

BROK-‐cursus	  Marjolein	  van	  Stiphout	  €650	  

Kosten	  voorbereiding	  onderzoek	  idem	  €2.525,27	  

	  

Beleid	  2014	  

Hernieuwde	  subidieaanvraag	  via	  de	  Parkinson	  Vereniging	  in	  de	  ronde	  2014	  (uitslag	  oktober	  2014).	  

Presentaties	  Parkinson	  Café’s.	  

Opzetten	  /	  uitbreiden	  website.	  

Versterking	  financiële	  positie	  door	  externe	  sponsors.	  

Budgettair	  kader	  tot	  1	  juni	  ’14	  vastgesteld	  op	  €4.000	  

Starten	  van	  onderzoeksactiviteiten	  voor	  zover	  mogelijk	  binnen	  budget.	  

	  

	  

	  


