
Beleidsplan 

Stichting PLS, (RSIN 854236107) 

Postadres: Drossaert Jonker van Kesselstraat 65 

6171 KB Stein 

Bezoek adres/Vesting adres: Batenburgerstraat 17 

6171 XP Stein 

Tel: 0464335700 

e-mailadres: info-stichting-pls@p-l-s.nl   

website: http://www.p-l-s.nl/  

 

Inleiding: 

 

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Stichting PLS het actuele 

beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van  

2 oktober 2014 en goedgekeurd.  

Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig. 

Visie 

De Stichting PLS wil naamsbekendheid erkenning van PLS (Primaire Lateraal 

Sclerose) verwerven en vasthouden. Middelen ter beschikking stellen voor 

onderzoek naar de oorzaak van PLS. Een platform zijn voor iedereen die 

informatie zoekt over PLS. 

Missie 

De Stichting PLS wil opkomen voor mensen met de diagnose Primaire Lateraal 

Sclerose door: via de website, de sociale media, schrijvende pers, radio, 

televisie, campagnes en activiteiten via verenigingen, bedrijven, scholen en 

individueel naamsbekendheid te verwerven. Middelen uit fondsen, sponsoring en 

giften werven voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

De doelstelling  

 

van de Stichting PLS is opgenomen in artikel 2, ad 2 van de statuten en luidt als 

volgt: 

Het mogelijk maken voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van PLS. 

Er naar streven om onderzoek voor medicijnen te ontwikkelen/produceren ter 

vertraging/stoppen voor PLS. 

Naamsbekendheid, erkenning voor PLS bij het grote publiek. 

Begrip voor PLS, zowel voor de patiënt als voor de direct betrokkenen die 

dagelijks worden geconfronteerd met de beperkingen en zorg van een PLS 

patiënt.  
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Verbeteren van levenskwaliteit en zorg voor PLS patiënten. 

Meer informatie over de aandoening PLS ter beschikking stellen aan artsen en 

hulpverleners via eigen brochures, verwijzen naar bestaande info.  

Het verhaal van de PLS patiënt in de praktijk van de huisarts uitvoerig 

bespreken, bestuderen/behandelen en doorgeven aan collega artsen.  

Lotgenotencontact organiseren. 

Met haar doelstelling beoogt de Stichting PLS het algemeen belang te dienen. 

 

Bestuursleden: 

M.M. Smeets,       Voorzitter 

B. van Kammen,   Secretaris 

J.T.M. Lotz,          Penningmeester 

 

Beloningsbeleid: 

De bestuurders van Stichting PLS ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de 

bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.  

De Stichting PLS heeft geen personeel in dienst. 

 

Activiteiten 2014-2015: 

De activiteiten van de Stichting PLS bestaan uit, het zich inzetten voor 

naamsbekendheid en erkenning van PLS (Primaire Lateraal Sclerose). Dit door 

actief te zoeken naar fondsen, sponsoring en giften. Bedrijven, verenigingen en 

scholen benaderen om hun activiteit te verbinden aan de Stichting PLS. 

De video die gemaakt is "PLS in beeld", laat de kijker kennis maken met deze 

zeldzame ziekte en maakt inzichtelijk dat PLS zeer grote gevolgen heeft voor de 

patiënt zelf en voor mensen die dichtbij de patiënt staan zoals de partner, 

(klein)kinderen, familie en vrienden. Vooral de fysieke beperkingen en de 

enorme emotionele impact van PLS worden belicht. De video wordt gebruikt bij 

voorlichting op scholen en bij instanties die met zorg te maken hebben. Prof. L. 

v.d. Berg, die uitleg geeft in de video wat PLS is, presenteert de film tijdens zijn 

college en op congressen.  

 

 

 

 

 

 



Balans 

Financieel overzicht Stichting PLS 2015 

 Inkomsten   Uitgaven 

 €  € 

    

Beginsaldo  4839,37  
    

Fondsenwerving film 

 

6.750,00    

Presentatie première film 1.000,00   
 

Sponsoring voor onderzoek 6.431,63   

 

    

Film + vertaling   10.130,60 
Bank/adm. kosten   212,96 

Reclame   882,77 

Reiskosten   58,83 

Hosting website   45,92 
Resultaat  2.850,55  

Langlopende lening   2.500,00   

     

Eindsaldo  10.189,92  
    

    
 

Het beleid van de Stichting PLS is gericht op het verwezenlijken van haar 

doelstelling, met name naamsbekendheid en erkenning verwerven, gelden 

werven via fondsen, sponsoring, donaties en giften. Lotgenotencontact en 

verbeteren van levenskwaliteit en zorg voor PLS patiënten. Het verhaal van de 

PLS patiënt via een video presenteren aan het publiek. Naamsbekendheid 

vasthouden door terugkerende en nieuwe activiteiten. 

 

De Stichting PLS heeft geen winstoogmerk. 

Het batig saldo zal na vereffening besteed worden conform de doelstelling. 

De administratie wordt gevoerd door de Stichting PLS. 

De inkomsten en het vermogen worden beheerd door de Stichting PLS. 

Wat is Anbi? (belastingdienst) 

 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi

