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Doelstelling stichting
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van 
onderzoek naar de rol van micro-organismen in 
de gezondheid en het ontwikkelen van pro- pre- 
en antibiotische producten en behandelingen 
en het verrichten van al wat hiermee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te 
bereiken door:
•   het bekostigen en zelf uitvoeren van 

wetenschappelijk onderzoek;
•   het ontwikkelen van nieuwe 

behandelmethoden en producten;
•   het betrekken van patiënten en 

belangengroeperingen bij het onderzoeks- 
en ontwikkelingsproces;

•   samen te werken en overeenkomsten aan te 
gaan met andere organisaties;

•   het transparant delen van 
onderzoeksresultaten en data om de 
samenwerking te bevorderen;

•   het werven van middelen ter financiering van 
de activiteiten van de Stichting.

Verdere inrichting stichting, ANBI bepalingen
•   Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op 
een niet bovenmatig vacatiegeld.

•    Voor eventuele toekomstige werknemers volgt de stichting de salarisschalen en 
arbeidsvoorwaarden conform CAO Nederlandse universiteiten zoals afgesloten door de VSNU en 
Vrije Universiteit.

•   Jaarverslagen en financiële overzichten worden jaarlijks gepubliceerd, inclusief herkomst en 
uitgaven van fondsen.

•   Indien de Stichting wordt opgeheven wordt het overgebleven vermogen overgemaakt naar een 
ANBI met zo dicht mogelijk passend doel.

Beoogde inkomsten
Dit eerste jaar zal in het teken 
staan van werving bij stichtingen, 
fondsen, filantropische instellingen 
en subsidieverstrekkers. We 
onderzoeken de mogelijkheden 
voor een crowdfunding-
campagne. De bestuurders hebben 
bij oprichting elk 1000 euro 
gedoneerd voor de opstartkosten. 
Remco Kort heeft het bedrag van 
de James Lind-prijs gedoneerd aan 
de stichting.

Beoogde uitgaven
Bouwen stichting: website, 
ontwerp, administratie, KvK, 
notaris. Onderzoek: sequencing 
stammen, evenementen-
organisatie donateurs, 
proefbatch productie, 
onderzoeksbenodigdheden.


