Beleidsplan Stichting ZIZOZ (Zien Zonder Zorgen)
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van ZIZOZ en geeft inzicht in de
werving en het beheer van de fondsen. Het plan zal driejaarlijks worden geactualiseerd.
Stichting ZIZOZ is 6 oktober 2011 opgericht.
Statutaire doelstelling
-

Aan de ziende wereld bewustwording en bekendheid creëren/geven over de wereld en de
problematiek van de wereld van visueel gehandicapten;
Het binnenhalen van gelden voor het project gentherapie Londen voor Nederlandse
Choroïderemie patiënten en eventuele andere projecten voor lopende oogziekten ;
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleid
-

Evenementen organiseren, waarbij visueel gehandicapten en zienden gezamenlijk
activiteiten ondernemen, bijvoorbeeld sport en spel, tandemfietstochten, zeilen e.d..

-

Deelname aan beurzen, die aandacht besteden aan de visueel beperkte mens.

-

Steun aan de onderzoeken, die door Dr. Robert MacLaren, professor ophthalmologie aan de
Universiteit van Oxford. worden uitgevoerd. Hij werkt nauw samen met het Moorfields Eye
Hospital en het Oxford Eye Hospital in London.
MacLaren leidt het onderzoek naar gentherapie in het stopzetten van de oogziekte
Choroïderemie. Bij Choroïderemie heeft men te kort aan het REP 1-gen. MacLaren brengt
door middel van een virus dit tekort alsnog in het oog. De verwachting en hoop is, dat
hiermee het afbraakproces in het oog wordt stopgezet.

-

Steun aan de onderzoeken, die door Dr. Rob Collin worden verricht. Collin is werkzaam In het
UMC Radboud Nijmegen. Hij leidt een onderzoeksgroep, die zich bezig houdt met het
ontwikkelen van een gentherapie voor LCA-patiënten. Sinds kort zijn de eerste patiënten met
de mutatie in het RPE65 gen behandeld. Deze vorm van gentherapie is echter niet voor alle
LCA genen te gebruiken. Daarom is het van groot belang om nieuwe vormen van therapie te
ontwikkelen.

Werving van gelden
De werving van gelden gebeurt op diverse manieren, zoals door het leggen van contacten met
relaties, zowel personen als ondernemingen. Deze contacten doneren en sponseren rechtstreeks of
doen dat bij evenementen. Ook steunen incidenteel verenigingen ZIZOZ door middel van acties zoals
benefietconcerten en jubileumgiften. Daarnaast zijn kan men de Stichting steunen door de koop van
artikelen zoals de mascotte Mollie, een fietsbidon, speciale ZIZOZ-wijnen en het boek “losbol”.
Beheer van de gelden
Alle opbrengsten en kosten worden door de penningmeester verantwoord in de periode, waarop zij
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het
boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen.

De jaarverslagen worden gepubliceerd op de website.
Algemene gegevens
Stichting ZIZOZ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53750764.
Fiscaal nummer (RSIN) 8510.02.109.
De stichting beheert de Rabobank rekening NL31RABO016620511.
ZIZOZ is een stichting die statutair is gezeteld te Nunspeet in ingeschreven onder nummer 53750764.
Contact met de stichting verloopt via info@zizoz.nl, of via het postadres Schoolweg 17, 8071 BB
Nunspeet,. ZIZOZ is telefonisch te bereiken onder nummer 06-12255711.
Het bestuur
Het bestuur van de Stichting ZIZOZ bestaat uit:
de heer Z.P. van Renselaar, voorzitter
de heer mr R.C.J. Kalfsbeek, secretaris
de heer G.E.A. Migo, penningmeester
Aan de bestuurders van Stichting ZIZOz zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. Zij
ontvangen geen bezoldiging voor de door hen verrichte werkzaamheden.
Aldus vastgesteld
te Nunspeet
op 14 oktober 2013.
Namens het bestuur,

Z.P van Renselaar, voorzitter

