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TERUGBLIK	
	
Toen Ivonne Bressers mij in de zomer van 2015 vroeg om voorzitter 
te worden van de nieuw op te zetten Stichting Ushersyndroom, was 
ik zeer vereerd en zei ik zonder aarzelen ‘ja’. 
In dat najaar werden de eerste stappen gezet voor de overgang van 
Stichting MUS naar de oprichting van Stichting Ushersyndroom in 
2016. Afgelopen voorjaar gaf ik het voorzittersstokje over aan de 
huidige voorzitter Ivonne Bressers.  
  
Ik kijk terug op boeiende jaren, waarin centraal stond dat we een 
organisatie wilden zijn die gerund wordt door mensen met het 
syndroom van Usher. Met niet te stuiten positieve energie gingen 
we voor een eigentijdse, soms tegendraadse netwerkorganisatie. 
Met plezier kijk ik terug op activiteiten zoals de 7 Heuvelenloop, de 
4Daagse en alle activiteiten die in het hele land georganiseerd 
werden door en voor mensen met Usher. Met de opbrengst hiervan 
kon o.a. de Crush studie van start gaan. Ik ben er trots op dat een 
kleine stichting, gerund door vrijwilligers, zulke grote resultaten 
heeft bereikt door de inzet van alle enthousiaste mensen in ons 
netwerk. Een klein minpuntje: bij mijn afscheid was het bedrag van 
een half miljoen net niet gehaald. Een weekje later wel! 
  
Dank aan het Bestuur, de Raad van Advies, Medisch Adviesraad, 
ambassadeurs en de vele andere betrokkenen voor jullie 
vertrouwen en voor de geweldige bereikte resultaten.  
 
Ik wens jullie veel succes in de overtuiging dat Usher in 2025 
behandeld kan worden en dat de voorzittersstok bij Ivonne in zeer 
goede handen is! 
  
Liesbeth Geerits 
Voorzitter Stichting Ushersyndroom (maart 2016 tot maart 2019) 
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HOOGTEPUNTEN
	

Start	van	de	belangrijke	CRUSH	studie.		

Stichting	 Ushersyndroom	 financiert	
CRUSH	onderzoek.		
Het	 Expertisecentrum	 voor	 Usher-
syndroom	 in	 het	 Radboudumc	 in	
Nijmegen	 is	 eind	 2018	 na	 verkrijging	
van	toestemming	van	CMO	(Commis-
sie	 Mensgebonden	 Onderzoek)	 voor	
dit	 onderzoek	 gestart	 met	 het	
includeren	 van	 de	 eerste	 patiënten	
voor	 een	 natuurlijk	 beloop	 studie	

naar	het	Ushersyndroom.	Deze	studie	is	een	zeer	belangrijke	stap	in	
het	 onderzoek	 naar	 een	 behandeling	 van	 Ushersyndroom,	 omdat	
deze	 studie	 de	 doorlooptijd	 van	 trials	 aanzienlijk	 kan	 verkorten.	
Oog-	 en	 KNO-artsen	 zullen	 samen	 de	 CRUSH-studie	 uitvoeren.	
Stichting	Ushersyndroom	financiert	deze	vijfjarige	studie	voor	ruim	
€257.000,-,	 dat	 mede	 mogelijk	 is	 gemaakt	 dankzij	 de	 giften	 van	
donateurs	 en	 cofinanciering	 van	 Dr.	 Vaillantfonds	 en	 Oogfonds.	
Tevens	 zijn	 in	 2018	 de	 internationale	 RUSH2A	 studie	 in	 het	
Radboudumc	 in	Nijmegen	 	én	een	natuurlijke	beloopstudie	USH1B	
in	het	Oogziekenhuis	in	Rotterdam	van	start	gegaan.	
	
	
	
	
	

Eerste	fase	trial	1/2	voor	mutatie	in	het	USH2A	gen.		
		
Begin	2018	bereikte	ons	
het	 geweldige	 nieuws	
over	 de	 aankondiging	
van	 het	 programma	
STELLAR	 en	 de	 eerste	
trials	 in	 het	 onderzoek	

naar	 Ushersyndroom.	 Erwin	 van	 Wijk,	 assistent	 Professor	 in	 het	
Radboudumc	 heeft	 deze	 therapie	 ontwikkeld	 en	 getest	 op	
zebravissen.	 Dankzij	 een	 investering	 van	 Fighting	 Blindness	 	 van	
$7,5	miljoen	kan	ProQR	het	medicijn	Q421a	ontwikkelen.	Dit	is	een	
‘genetische	 pleister’	 voor	 patiënten	 met	 netvlies	 degeneratie	 ten	
gevolge	van	mutaties	in	Exon	13	van	het	USH2A	gen.	Het	betreft	de	
pre-klinische	ontwikkeling	en	een	klinische	studie	 (fase1/2)	waarin	
de	veiligheid	en	de	therapeutische	werking	in	patiënten	getest	gaat	
worden.	 Stichting	Ushersyndroom	heeft	 een	 goede	 samenwerking	
met	 dit	 farmaceutische	 bedrijf	 en	 in	 2018	 deelgenomen	 aan	 de	
Patient	 Advisory	 Board	 van	 ProQR.	 Onze	 ambassadeurs	Machteld	
Cossee	en	Maartje	de	Kok	hebben	presentaties	 gegeven	over	hun	
leven	 met	 Ushersyndroom	 tijdens	 het	 jaarlijkse	 congres	 voor	
medewerkers	 van	 ProQR.	 Begin	 2019	 is	 de	 eerste	 patiënt	
experimenteel	 behandeld.	 Meer	 informatie	 over	 het	 programma	
STELLAR	en	deze	trial	vind	je	op	de	website	van	ProQR.	
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SMS	doneren	
	
Sinds	2018	is	het	mogelijk	om	via	het	
versturen	 van	 een	 eenvoudige	 sms	
geld	 te	 doneren	 aan	 Stichting	
Ushersyndroom.	 Hiermee	 spelen	 we	
in	op	de	trend	van	deze	tijd:	mensen	
willen	snel	en	makkelijk	geld	kunnen	
doneren,	 overal	 ter	 wereld	 en	 het	
liefst	met	hun	mobiel.	
		
	
	

5	jarig	jubileum	Run4Usher	
 
De	 vijfde	 editie	 van	 de	 Run4Usher	
tijdens	 de	 Zevenheuvelenloop	 in	
Nijmegen	 verbrak	 alle	 records.	 Ruim	
110	 lopers	 verschenen	 aan	 de	 start.	
Mensen	met	 Ushersyndroom	 en	 hun	
familie	en	vrienden	zijn	de	spannende	
uitdaging	aangegaan	om	te	rennen	in	
het	 donker	 of	 de	 15	 kilometers	 op	
zondag	 te	 overwinnen.	 Er	 zijn	 veel	
persoonlijke	 records	 gelopen	en	er	 is	
ruim	 €35.000,-	 aan	 sponsoring	

opgehaald	 voor	 Stichting	 Ushersyndroom.	 Nog	 niet	 eerder	 werd	 er	
zoveel	geld	opgehaald	door	het	Run4Usher-team!	
	

Meer	weten?	
	
Informatie	 over	 Ushersyndroom,	 de	 ontwikkelingen	 in	 het	
wetenschappelijk	onderzoek	wereldwijd,	de	projecten	van	Stichting	
Ushersyndroom,	 onze	 organisatie	 én	 informatie	 over	 de	 vele	

betrokkenen	 en	 mensen	 met	
Ushersydnroom	 die	 helpen	 onze	
droom	 ‘In	 2025	 is	 Ushersyndroom	
behandelbaar!’	waar	te	maken,	kun	
je	 teruglezen	 	 op	 onze	 website	
www.ushersyndroom.nl.		
Heb	 je	 vragen,	 opmerkingen	 of	
ideeën	en	wil	 je	meehelpen?	Neem	
dan	 contact	 met	 ons	 op	 via	
info@ushersyndroom.nl.	
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VAN	DROOM	NAAR	WERKELIJKHEID	
”In	2025	is	Ushersyndroom	behandelbaar!”		
		
Missie		
De	 statutaire	 doelstelling	 van	 Stichting	 Ushersyndroom	 luidt	 als	
volgt:	 “Het	 behartigen	 van	 de	 belangen	 van	 mensen	 met	 het	
Ushersyndroom	 en	 hun	 sociale	 omgeving.”	Wij	 streven	 naar	 het	
behandelbaar	maken	 van	 het	Ushersyndroom.	 In	 2025	moet	 voor	
alle	 mensen	 met	 Ushersyndroom	 een	 reëel	 uitzicht	 bestaan	 op	
stopzetting	van	de	achteruitgang	van	gehoor	en	zicht.		
		
Visie	

Stichting	 Ushersyndroom	 gelooft	 in	 de	
kracht	van	een	netwerk	organisatie.	Een	
netwerk	 organisatie	 is	 plat	
georganiseerd,	 dat	 wil	 zeggen	 dat	 we	
werken	 met	 flexibele	 hubs	 en	 rollen.	
Dat	 maakt	 ons	 als	 organisatie	
wendbaar,	 persoonlijker	 en	 informeler	
en	 maakt	 onze	 communicatie	 directer.	
De	 kernorganisatie	 wil	 faciliteren,	

coördineren,	 coachen	 en	 inspireren	 waarbij	 we	 rekening	 houden	
met	de	persoonlijkheid,	talent	en	drijfveren	van	de	vrijwilligers.	De	
verantwoordelijkheid	 en	 bevoegdheid	 van	 het	 bestuur	 ligt	 daar	
waar	snel	en	adequaat	moet	worden	gereageerd.			
De	verschillende	‘pizzapunten’	zoals	te	zien	in	het	plaatje	staan	voor	
de	 verschillende	 expertises	 die	 nodig	 zijn	 om	 een	 project	 uit	 te	
voeren.	 Alle	 ‘pizzapunten’	 samen	 vormen	 een	 (tijdelijke)	
organisatie,	team	of	community.		

Met	 een	 duidelijke	 visie	 en	 inspirerend	 en	 positief	 leiderschap	
willen	we	zorgen	voor	een	gevoel	van	purpose	en	betrokkenheid	en	
creëren	 we	 samenhang	 en	 synergie	 tussen	 de	 zelfsturende	
projectteams.	(de	hubs).	
In	 plaats	 van	 vaste	 doelstellingen,	 prognoses	 en	 strakke	 (starre)	
planningen	werken	we	met	een	(bewegende)	stip	op	de	horizon	en	
passen	 deze	 al	 doende	 aan	 op	 de	 praktijksituatie	 en	 realtime	
beschikbare	 informatie.	Dit	alles	vraagt	om	een	cultuur	die	gericht	
is	op	wederzijds	vertrouwen.		
		
Onze	droom	
Het	syndroom	van	Usher	 is	een	ernstige	aandoening	die	het	 leven	
van	 patiënten	 en	 hun	 sociale	 omgeving	 ingrijpend	 beïnvloedt.		
Vanuit	 het	 diepst	 van	 ons	 hart	willen	wij	 dat	 deze	 aandoening	 er	
niet	meer	is.	Daarom	hebben	we	de	missie	geformuleerd	“In	2025	is	
Ushersyndroom	 behandelbaar!”	 Dit	 is	 het	 alomvattende	 doel,	 de	
“moonshot”,		waar	al	het	andere	van	afgeleid	wordt.	Dit	is	waartoe	
Stichting	Ushersyndroom	er	is.		
	
Kernwaarden		
Het	 bestuur	 heeft	 gelijkwaardigheid	 en	 participatie	 hoog	 in	 het	
vaandel.	 Mensen	 met	 Ushersyndroom	 moeten	 vrijuit	 kunnen	
opereren	binnen	de	stichting	zonder	dat	zij	bang	hoeven	te	zijn	dat	
zij	 in	 een	 (zakelijke)	 discussie	 lijnrecht	 tegenover	 hun	 eigen	
zorgverleners	 komen	 te	 staan.	 Iedere	 vorm	 van	 belangen-
verstrengeling	 bij	 de	 uitvoering	 van	 werkzaamheden	 binnen	 de	
stichting	willen	wij	 voorkomen.	 Zo	 zul	 je	 in	 onze	 organisatie	 geen	
mensen	 aantreffen	 die	 werkzaam	 zijn	 binnen	 de	 zorg-	 en	 dienst-
verlening	voor	mensen	met	Ushersyndroom.		
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De	 benaming	 ‘doofblinden’	 wordt	 veelal	 als	 een	 stigma	 gevoeld.	
Met	 het	 gebruik	 van	 de	 term	 ‘de	 doofblinde’	 wordt	 de	 persoon	
aangesproken	 op	 zijn/haar	 beperkingen	 en	 niet	 op	 zijn/haar	
‘menszijn’.	 Onze	 stichting	 maakt	 vaak	 gebruik	 van	 het	 woord	
‘Ushers’	 voor	 mensen	 met	 Ushersyndroom	 is	 met	 een	 knipoog	
bedoeld	en	verwijst	naar	de	betekenis	van	het	Engelse	woord	’The	
Ushers’,	 de	 bodes.	 Mensen	 met	 Ushersyndroom	 zijn	 de	
boodschappers	van	een	belangrijk	verhaal	of	boodschap.		
Ushers	vertellen	wat	zij	nodig	hebben,	welke	hulpvraag	ze	hebben,	
wat	zij	belangrijk	vinden	en	hoe	zij	hun	 leven	met	Ushersyndroom	
ervaren.	 Autonomie,	 respect,	 gelijkwaardigheid	 en	 behoud	 van	
eigen	 regie	 zijn	 daarom	 DE	 kernwaarden	 van	 Stichting	
Ushersyndroom.		
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

KANSEN	EN	UITDAGINGEN	
	
Het	 bestuur	 investeert	 veel	 tijd	 en	 energie	 in	 het	 opbouwen	 en	
onderhouden	 van	 goede	 connecties	 met	 fondsen,	 patiënten	
organisaties,	 wetenschappelijke	 instituten,	 overheid,	 zorgver-
zekeraars,	het	bedrijfsleven	en	andere	fondsenwervers.		
De	relaties	met	anderen	zijn	gebaseerd	op	wederzijds	vertrouwen.	
Openheid	 en	 transparantie	 is	 daarbij	 essentieel.	 Wij	 geloven	 in	
relaties	waarin	je	van	elkaar	kunt	leren	en	voor	elkaar	van	betekenis	
kan	zijn.	Samenwerken	om	samen	te	groeien.	Samenwerken	is	meer	
dan	 alleen	 met	 elkaar	 afstemmen.	 Samenwerken	 vraagt	 om	 een	
open	 communicatie	 waarin	 je	 informatie	 deelt	 en	 gezamenlijk	
projecten	doet.	Omdat	we	een	kleine	stichting	zijn	met	een	kleine	
patiëntengroep,	 zijn	 wij	 sterk	 afhankelijk	 van	 giften	 van	 andere	
fondsenwervende	stichtingen.	
	
Samenwerking	met	fondsenwervende	stichtingen.	
Fondsen	 kunnen	 vaak	 grotere	bedragen	 verstrekken	dan	 reguliere	
donateurs.	 Het	 beleid	 van	 het	 bestuur	 is	 gericht	 op	 volledige	
financiële	waarborging	van	nieuwe	onderzoek	aanvragen.	
Met	 het	 oog	 op	 risicospreiding	 van	 eventuele	 tegenvallende	
onderzoeksresultaten	 wordt	 de	 financiering	 bij	 voorkeur	 gedaan	
samen	 met	 donateurs	 en	 door	 middel	 van	 cofinanciering	 door	
andere	fondsen.		
Stichting	 Ushersyndroom	 gaat	 cofinanciering	 aan	 met	 andere	
partijen	 op	 basis	 van	 wederzijds	 vertrouwen.	 Goede	 afspraken	
moeten	 gemaakt	 kunnen	 worden	 over	 de	 communicatie.	 Wij	
verwachten	ook	 van	de	 andere	partij	 transparantie	 en	 eerlijkheid.	
Niet	alleen	naar	ons,	maar	ook	naar	hun	eigen	donateurs.		
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Zo	 hebben	 we	 in	 2018	 een	 goede	 samenwerking	 gehad	 met	 de	
volgende	fondsen:	
CUREUsher	 	 	 	 	 Het	Oogfonds	
Dr.	Vaillantfonds	 	 	 	 Stichting	Blindenhulp	
Ars	Donandi	 	 	 	 	 Dirk	Kuyt	Foundation	
LSBS	
	
Waar	liggen	onze	kansen	en	uitdagingen	voor	2019?		
In	Uitzicht	werken	de	meeste	fondsen	voor	slechtziend	en	blindheid	
samen	 in	 een	 administratief	 loket.	 Deelname	 van	 Stichting	
Ushersyndroom	 aan	 Uitzicht	 zou	 kunnen	 betekenen	 dat	 we	
gezamenlijk	 met	 andere	 fondsen	 meer	 onderzoek	 naar	
Ushersyndroom	 in	zijn	geheel	kunnen	subsidiëren.	Dit	gaan	we	de	
komende	jaren	onderzoeken.		
Naast	een	mogelijke	deelname	aan	Uitzicht	zijn	wij	ons	samen	met	
Stichting	‘De	Negende	Van’	aan	het	oriënteren	op	de	mogelijkheden	
voor	 de	 totstandkoming	 van	 een	 collectief	 fonds	 voor	 oorziekten,	
het	 zogenaamde	 ‘Oorfonds’	 in	 navolging	 van	 het	 Oogfonds.	 	 In	
Nederland	 bestaat	 er	 namelijk	 geen	 enkele	 fondsenwervende	
stichting	 die	 gericht	 is	 op	 onderzoek	 naar	 een	 behandeling	 van	
‘oorziektes’.	 Een	 dergelijk	 fonds	 zou	 voor	 onze	 stichting	 ook	 een	
mogelijkheid	 zijn	 om	 door	 middel	 van	 cofinanciering	
wetenschappelijk	onderzoek	naar	Ushersyndroom	te	stimuleren.	
	
Samenwerking	met	bedrijfsleven	
Het	bedrijfsleven	kan	voor	onze	stichting	van	grote	waarde	zijn.	Uit	
cijfers	blijkt	 immers	dat	het	bedrijfsleven	over	het	algemeen	meer	
doneert	aan	Goede	doelen	dan	fondsen.	Daarnaast	willen	bedrijven	
steeds	 vaker	 maatschappelijk	 en	 sociaal	 bewust	 ondernemen.	
Sponsoring	 vanuit	 het	 bedrijfsleven	 kan	 door	 projecten	 en	 acties	

financieel	 te	 ondersteunen.	 Maar	 bij	 steun	 	 kan	 ook	 gedacht	
worden	 aan	 partnerships	 en	 het	 kosteloos	 ter	 beschikking	 stellen	
van	 materiaal	 en/of	 diensten,	 zoals	 Viadesk	 en	 het	 Oogfonds.	 Zij	
hebben	ook	in	2018	opnieuw	hun	platform	en	een	vergaderruimte	
aan	onze	stichting	ter	beschikking	gesteld.	Met	de	Economic	Board	
heeft	 het	 bestuur	 diverse	 gesprekken	 gevoerd	 over	 extra	
ondersteuning	 van	 de	 stichting	 door	 ‘uitlening’	 van	 personeel	 op	
het	gebied	van	marketing,	maar	ook	over	 investeringen	 in	grotere	
onderzoeksprojecten.	 Deze	 gesprekken	 zullen	 in	 2019	 worden	
voortgezet.		
	
Waar	liggen	onze	kansen	en	uitdagingen	voor	2019?	
Sponsoring	 door	 het	 bedrijfsleven	 is	 nog	 een	 groot	 onontgonnen	
gebied	van	onze	stichting.	Er	valt	hier	veel	meer	in	te	bereiken.	Dit	
komt	 door	 het	 ontbreken	 van	 voldoende	 menskracht	 binnen	 de	
stichting.	 Een	 projectteam	 van	 vrijwilligers	 die	 deze	 poot	 van	
fondsenwerving	opzet	en	uitvoert	is	zeer	dringend	nodig	willen	we	
als	stichting	op	dit	vlak	grotere	stappen	kunnen	maken.			
	
Samenwerking	met	professionals	
De	 professionals	 kunnen	 niet	 zonder	 patiënten	 en	 patiënten	
kunnen	niet	zonder	professionals.	In	deze	relatie	zit	altijd	een	soort	
spanningsveld	 van	 wederzijdse	 afhankelijkheid.	 Soms	 kunnen	 de	
belangen	 van	 een	 professional	 net	 even	 wat	 anders	 zijn	 dan	 de	
belangen	van	een	patient	of	client.	Daarom	kiezen	wij	als	stichting	
er	 bewust	 voor	 om	 geen	 professionals	 op	 sleutelposities	 in	 onze	
organisatie	 te	 zetten.	We	willen	 voorkomen	 dat	 patiënten	 in	 een	
discussie	lijnrecht	tegenover	hun	eigen	zorgverlener	staan.		
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Stichting	 Ushersyndroom	 werkt	 wel	 heel	 nauw	 samen	 met	
professionals.	Op	basis	van	een	gelijkwaardigheid	kunnen	wij	elkaar	
versterken	 in	 de	 gezamenlijke	 doelstelling:	 “Verbetering	 van	
kwaliteit	 van	 leven	 voor	 mensen	 met	 Ushersyndroom	 en	 hun	
sociale	omgeving”.	
	
Patiënten	 hebben	 in	 2018	 opnieuw	 een	 actieve	 rol	 gehad	 in	
verschillende	 overleggen,	 zoals	 de	 Patient	 Advisory	 Board	 ProQR,	
Patiënten	 panel	 van	 Uitzicht,	 Klankbordgroep	 Radboudumc	 en	 de	
werkgroep	Ushersyndroom.		
	
Waar	liggen	onze	kansen	en	uitdagingen	voor	2019?	
Professionals	 uit	 de	 zorg-	 en	 dienstverlening	 zijn	 zich	 over	 het	
algemeen	nog	onvoldoende	bewust	 van	onze	 kwaliteiten	om	mee	
te	denken	 in	oplossingen	en	ons	bereik	binnen	de	community.	De	
uitdaging	voor	onze	stichting	is	om	deze	zorgprofessionals		meer	en	
anders	te	 laten	samenwerken	met	de	patiëntgroep.	 In	2019	zullen	
de	 initiatieven	 om	 de	 ‘eilandencultuur’	 om	 te	 zetten	 in	 een	
intensievere	samenwerking	en	onderlinge	‘kruisbestuiving’	worden	
voortgezet.	In	2019	willen	we	tevens	een	start	maken	met	de	juiste	
vermelding	 van	gegevens	 van	onze	 stichting	op	de	eigen	websites	
van	zorg-	en	dienstverleners.		
	
Samenwerking	met	Ushers,	partners,	ouders	en	vrienden	
Stichting	 Ushersyndroom	 is	 van	 mening	 dat	 met	 een	 kleine	
patiëntengroep	 van	 800	 tot	 1000	 mensen	 in	 Nederland	 alle	
krachten	 gebundeld	 moeten	 worden.	 Ushersyndroom	 kent	 naast	
drie	 verschillende	 klinische	 uitingsvormen	 meer	 dan	 tien	
verschillende	 genen	 en	 meer	 dan	 1000	 verschillende	 mutaties.	

Doorbraak	 in	 de	wetenschap	 biedt	 alle	Ushers	 een	 reële	 hoop	 op	
een	behandeling.		
	
Waar	liggen	onze	kansen	en	de	uitdagingen	voor	2019?	
1000	ushers	x	1000	€	is	een	miljoen	euro	en	heel	veel	 impact.	Dat	
stimuleert	niet	alleen	de	wetenschap,	maar	ook	investeerders	en	de	
overheid.	Lisette	Boddendijk-Franssen	is	deze	actie	 in	2018	gestart	
en	 velen	 hebben	 het	 voorbeeld	 van	 Lisette	 gevolgd.	 Als	 patiënt	
hebben	wij	deels	de	oplossing	voor	onze	ziekte	in	eigen	handen.	De	
drive	vanuit	de	eigen	community	is	groot,	maar	kan	nog	veel	groter!	
Stichting	Ushersyndroom	heeft	nog	heel	veel	vrijwilligers	nodig	om	
de	gestelde	ambities	en	doelstellingen	waar	 te	kunnen	maken.	De	
stichting	 zal	 in	 2019	 nog	 meer	 gaan	 inzetten	 op	 werving	 van	
vrijwilligers	en	de	community	aanspreken	op	hun	cruciale	rol	 in	de	
ontrafeling	 van	 het	 Ushersyndroom.	 	 Een	 wetenschappelijke	
oplossing	voor	het	ene	type	kan	tegelijkertijd	ook	de	oplossing	zijn	
voor	het	andere	type.		
	
Samenwerking	met	 internationale	 patiëntengroepen	 en	
organisaties	
Willen	 we	 bereiken	 dat	 er	 in	 2025	 een	 behandeling	 is	 voor	
Ushersyndroom	 dan	 is	 het	 in	 de	 eerste	 plaats	 nodig	 dat	 Ushers	
gediagnosticeerd	 en	 met	 hun	 DNA	 geregistreerd	 zijn	 in,	 liefst	
uniforme,	 internationaal	 toegankelijke	 database.	 Daarnaast	 wordt	
bij	 voorkeur	 in	 ieder	 land	 een	 expertisecentrum	 Ushersyndroom	
ingericht	 waarin	 artsen	 over	 de	 juiste	 expertise	 beschikken	 om	
patiënten	te	kunnen	helpen,	selecteren	voor	trials	en	een	eventuele	
behandeling	 te	 kunnen	 toedienen.	 Gezamenlijk	 dragen	 artsen	
patiëntenorganisaties	 de	 verantwoordelijkheid	 voor	 de	mobilisatie	
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van	patiënten,	opdat	zij	zich	zullen	laten	registreren,	volgen	in	een	
natuurlijk	beloopstudie	en	deelnemen	aan	trials.			
	
Waar	liggen	onze		kansen	en	uitdagingen	in	2019?	
Mede	 dankzij	 onze	 Engelstalige	 website	 wordt	 Stichting	
Ushersyndroom	 steeds	 vaker	 benaderd	 door	 Europese	 en	
internationale	patiëntengroepen	en	-organisaties.	Sinds	2012	heeft	
onze	 stichting	 (voorheen	 MUS;	 later	 Stichting	 Ushersyndroom)	
goede	 banden	 met	 	 de	 Usher	 Syndrome	 Coalition	 in	 Amerika.	
Daarnaast	regelmatig	overleg	geweest	met	een	groep	Patienten	 in	
Ierland	en	Engeland	die	recentelijk	de	stichting	CUREUsher	hebben	
opgericht.	Samen	met	CUREUsher	willen	wij	de	krachten	bundelen	
om	 vooral	 binnen	 Europa	 mensen	 met	 Ushersyndroom	 en	
patiëntengroepen	 te	 mobiliseren	 en	 wellicht	 gezamenlijk	 een	
onderzoeksproject	te	financieren.			
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FONDSENWERVING	

Stichting	Ushersyndroom	ontvangt	geen	overheidssteun	en	 is	voor	
wat	betreft	financiering	van	wetenschappelijk	onderzoek	dat	moet	
leiden	 tot	 een	 behandeling	 geheel	 afhankelijk	 van	 donaties	 van	
donateurs	en	fondsen.		

In	 2018	 zijn	 de	 donaties	 via	 de	 volgende	 kanalen	 bij	 Stichting	
Ushersyndroom	binnengekomen:		

• Via	de	bankrekening	van	de	stichting
• Online	donaties	via	de	website
• Machtigingen	via	website	en/of	online	via	kaarten.
• Periodieke	schenkingen
• Actieplatforms	Whydonate	en	Support	&	Donate
• Individuele	acties
• Fondsen	aanvragen

Campagnes	

Kies	jij	voor	doof	of	blind?	
Dit	 dilemma	 heeft	 menigeen	
zich	 wel	 eens	 afgevraagd	 en	
blijkt	 voor	 velen	 een	 lastige	
keuze.	 Deze	 slogan	 maakt	 in	
enkele	zinnen	meteen	duidelijk	
welke	 impact	 Ushersyndroom	
heeft.	 Deze	 slogan	 gebruikt	
Stichting	Ushersyndroom	vanaf	

de	start	van	de	fondsenwerving	in	2015	en	elk	jaar	blijven	we	deze	

slogan	 gebruiken.	 Ook	 in	 2018	 werden	 de	 posters	 en	 flyers	 met	
deze	slogan	veelvuldig	gebruikt	 in	allerlei	 sponsoracties	en	events.	
We	 zien	 dat	 deze	 slogan	 (soms	 ook	 onrechtmatig	 door	 andere	
stichtingen	en	zorginstellingen)	veelvuldig	gebruikt	wordt	in	media-
uitingen,	 zoals	 kranten	 en	 website	 artikelen.	 Dit	 is	 een	 positieve	
tendens	 mits	 de	 verwijzing	 naar	 stichting	 Ushersyndroom	 ook	
toegepast	wordt.	

Usherbril	challenge	
Naast	 posters	 en	 flyers	
heeft	 de	 stichting	 ook	
‘Usher-brillen’.	 Met	
deze	 brillen	 kunnen	
mensen	 in	 combinatie	
met	 ‘earplugs’	 een	
kleine	 ervaring	 opdoen	
wat	 iemand	 met	
Ushersyndroom	ziet	en	hoort.	De	Usher-brillen	zijn	in	2018	opnieuw	
veelvuldig	 besteld	 en	 gebruikt	 ter	 ondersteuning	 van	 acties,	
presentaties	en	schoolwerkstukken.	

USHIE	
Ushie,	onze	mascotte	met	zwarte	zonnebril	en	koptelefoon	 is	hot!	
Ushie	staat	symbool	voor	alle	mensen	die	niet	goed	kunnen	horen	
en	 zien	 door	 het	 Ushersyndroom.	 De	 mascotte	 werd	 geboren	
tijdens	de	ontwikkeling	van	de	 infographics	voor	een	campagne	 in	
2017.	Ushie	zien	we	nu	steeds	vaker	verschijnen	op	social	media	en	
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gebruikt	 worden	 voor	 promotie-
doeleinden	 zoals	 op	 hardloopshirts	 en	
sleutelhangers.	 Ushie	 is	 gendervrij,	 cool	
en	springlevend!		
	

Ushie	 wordt	 ook	 gebruikt	 in	 relatie	 met	
de	 nieuwe	 SMS	 code.	 Door	 middel	 van	
een	 sticker	 wordt	 opgeroepen	 om	 te	
sms'en	naar	4333.	Voor	elke	sms	doet	een	
donateur	 een	 donatie	 van	 €3,-	 aan	
Stichting	Ushersyndroom.	

	
Video	campagne	studenten	
Studenten	 van	 de	 Dutch	
Filmers	 Academy	 (DFA)	
hebben	 in	 samenwerking	
met	 Stichting	 Usher-
syndroom	 een	 video-
campagne	ontwikkeld.	Vier	
mensen	 met	 Usher-
syndroom	 figureerden	 in	
de	 commercials	 die	 enkele		
maanden	 te	 zien	 waren	 op	 verschillende	 regionale	 tv-omroepen.	
Productieleider	 Charlotte	 van	 Rietbergen	 wilde	 met	 de	
videocampagne	meer	 bekendheid	 geven	 aan	 het	 Ushersyndroom,	
zodat	 er	 meer	 donaties	 binnenkomen	 voor	 Stichting	
Ushersyndroom.	
	
	
	

‘Join	the	CRUSH	database’	animatie	
In	 de	 zomer	 van	 2018	 	 heeft	 Stichting	 Ushersyndroom	 de	 CRUSH	
database	 en	 bijbehorende	 natuurlijk	 beloopstudie	 gefinancierd.	
Dankzij	 deze	 studie	 zullen	 onderzoekers	 bij	 toekomstige	 trials	 de	
resultaten	 van	 een	 behandeling	 sneller	 en	 effectiever	 kunnen	
analyseren	 aan	 de	 hand	 van	 de	 verkregen	 gegevens	 over	 het	
natuurlijke	beloop	van	Ushersyndroom.		

Voor	 promotiedoeleinden	 zijn	 onder	
meer	 gifs	 ontwikkeld,	 waarin	 Ushie	 tot	
leven	komt.	USHIE	zien	we	dankbaar	met	
een	knipoog	in	een	bewegende	animatie,	
waarbij	 we	 de	 kijker	 uitnodigen	 om	 van	
ons	te	houden,	‘have	a	crush	on	us’.	
In	 de	 tweede	 animatie	 zien	 we	 USHIE	
crushen	 ofwel	 uit	 een	 spatten	 van	 een	

Ushie	met	 zonnebril	 en	 koptelefoon	 naar	 een	Ushie	met	 horende	
oren	 en	 ziende	 ogen.	 De	 droom	 van	 elke	 patiënt	 met	
Ushersyndroom.	 Stichting	 Ushersyndroom	 wil	 Ushie	 de	 komende	
jaren	nog	meer	 terug	 laten	komen	 in	campagnes	en	het	verkopen	
van	producten	met	Ushie	erop	
	
#1000X1000	challenge	
In	 Nederland	 leven	 ongeveer	
1000	 mensen	 met	 het	
Ushersyndroom.	 1000	 families	
en	 betrokkenen	 starten	 net	 als	
Lisette	 een	 of	 meerdere	
statiegeldacties	 bij	 de	 super-
markten	bij	hun	in	de	buurt.	Een	
statiegeldactie	 levert	 in	 een	 maand	 al	 een	 mooi	 bedrag	 op.	 Drie	
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statiegeldacties	 in	 drie	 verschillende	 supermarkten	 geeft	 al	 een	
opbrengst	van	ongeveer	€1000.	Stel	 je	eens	voor:	1000	‘Ushers’	 	X	
€1000	=	1	miljoen!!!		
In	2018	startte	Lisette	Boddendijk	met	deze	challenge	en	ze	had	na	
een	half	 jaar	al	€1270,65	opgehaald!	Velen	volgden	haar	en	ook	in	
2019	worden	vele	statiegeld	acties	opgestart	door	het	hele	land.	
	
Nieuwe	hardloopshirts	

Vanwege	 het	 jubileum	 van	 het	 event	
Run4Usher	 in	 november	 2018	 zijn	 er	
nieuwe	 hardloopshirts	 ontworpen.	 Onze	
mascotte	 USHIE	 is	 gebruikt	 als	 symbool	
voor	Ushersyndroom.	Er	was	een	behoefte	
aan	 een	 attentie	 verhogend	 shirt	 voor	
mensen	 met	 Ushersyndroom	 die	 samen	
met	 een	 buddy	 hardlopen.	 Om	 ook	
internationaal	 zichtbaar	 te	 zijn,	 is	 ervoor	
gekozen	om	‘DEAFBLIND’	en	‘USHER	GUIDE’	
op	 de	 shirts	 te	 laten	 drukken.	 USHIE	werd	
op	 elk	 soort	 shirt	 anders	 afgebeeld;	 met	
zonnebril	en	koptelefoon	(DEAFBLIND),	met	

een	 hartje	 als	 een	 oog	 (Algemeen	 shirt	met	 SMS	 code)	 en	 USHIE	
met	een	‘open	oog’	(USHER	GUIDE)	
	
Acties	van	Derden	
	
In	2018	zijn	er	vele	mensen	met	Ushersyndroom		en	families	actief	
geweest	voor	Stichting	Ushersyndroom.	Meer	dan		44	acties	zijn	in	
2018	georganiseerd	waarbij	we	samen	maar	liefst	ruim	€	125.000,-		
bijeen	hebben	gebracht.		

We	lichten	enkele	acties	uit:		
	
Fotoboek	‘Beyond	the	muted	darkness’	
In	 het	 najaar	 van	 2017	 werd	
het	 bijzondere	 fotoboek	
‘Beyond	 the	 muted	 darkness’	
uitgebracht.	 Een	 initiatief	 van	
Marco	 Groenewegen.	 40	
topfotografen	 maakten	 40	
portretten	 van	 mensen	 met	
Ushersyndroom	 voorzien	 van	
een	 verhaaltje	 van	 zowel	 het	
model	 als	 de	 fotograaf.	
Ushersyndroom	 heeft	 op	 deze	
manier	een	gezicht	gekregen.	De	opbrengst	van	de	verkoop	van	dit	
prachtige	 boek	 werd	 begin	 2018	 bekend	 gemaakt.	 €	 7.500,-	 is	
gedoneerd	aan	Stichting	Ushersyndroom	voor	het	zebravis	project.	

	
De	'Luca-Korte-Broeken-Actie'	
In	 hartje	 winter	 in	 korte	 broek	 naar	
school.	 Leerlingen	 en	 onderwijzers	
van	 De	 Wieken	 in	 Nijmegen	 deden	
dit!	 Een	 van	 de	 leerlingen	
organiseerde	 deze	 ludieke	 actie:	 de	
‘Luca	 korte	 broeken	 actie’.	Met	 deze	
ludieke	 actie	 hebben	 de	 leerlingen	
nog	 meer	 geld	 opgehaald	 voor	
stichting	 Usher-syndroom.	 Liesbeth	
Geerits	nam	de	cheque	van	€1028,29	
in	ontvangst	van	Luca	in	korte	broek!	
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Bruidspaar	Ria	en	Jan	viert	40	jaar	huwelijk		
Ria	 en	 Jan	 Heijkoop	 zijn	 dit	
jaar	 al	 40	 jaar	 gelukkig	
samen!	 Het	 bruidspaar	
vierde	 hun	 40-jarig	
huwelijksfeest	met	een	groot	
feest	 voor	 hun	 familie	 en	
vrienden.	 In	 plaats	 van	
cadeaus	 vroegen	 ze	 een	
bijdrage	 voor	 stichting	
Ushersyndroom.	Een	van	hun	kleinkinderen	is	gediagnosticeerd	met	
Ushersyndroom	 en	 op	 deze	 manier	 wilden	 Ria	 en	 Jan	 aandacht	
vragen	voor	deze	zeldzame	aandoening	
	
Leerlingen	van	de	Telgenborch	rennen	in	het	zweet	

Zo’n	 250	 leerlingen	 van	
de	 Almelose	 basisschool	
De	Telgenborch	liepen	op	
27	 juni	 in	 de	 brandende	
zon	 letterlijk	 in	 het	
zweet.	 Dit	 deden	 ze	
tijdens	 een	 sponsorloop	
die	 georganiseerd	 was	
om	geld	op	te	halen	voor	
Stichting	 Ushersyn-
droom.	 Ryan	 is	 een	 van	
de	 leerlingen	 op	 De	
Telgenborch	en	heeft	zelf	

het	Ushersyndroom.	 Samen	met	 voormalig	 topsporter	 Rinne	Oost	
heeft	Ryan	de	cheque	van	€3500	in	ontvangst	mogen	nemen.	

LoveUsh	maakt	en	verkoopt	armbandjes	
LoveUsh	 houdt	 van	 ons	 en	 wij	 van	
hun.	 In	 augustus	 2018	 startte	 Sanne	
en	 Annewien	 LoveUsh.	 Zij	 verkopen	
allerlei	 zelfgemaakte	 armbandjes,	
rompertjes	 en	 sleutelhangers	 met	
volledige	 opbrengst	 voor	 Stichting	
Ushersyndroom.	 In	 2018	 heeft	 dit	 al	
ruim	€5000	opgebracht.	Verkoop	gaat	
via	 mail	 en	 de	 post.	 Ook	 worden	 de	
producten	 verkocht	 op	 braderieën,	
kerstmarkten,	 winkels	 en	 events.	 In	 2019	 gaat	 Stichting	
Ushersyndroom	 samen	met	 de	 dames	 van	 LoveUsh	 een	webshop	
realiseren.	
	
Evenementen	
	
Bloed,	zweet	en	blaren!	
Tijdens	 de	 Vierdaagse	 in	 Nijmegen	
van	 17	 t/m	 20	 juli	 2018hebben	 een	
aantal	 wandelaars	 gelopen	 voor	
Stichting	 Ushersyndroom.	 Het	 was	
een	 warme	 week,	 de	 wandelaars	
hebben	zich	letterlijk	door	het	bloed,	
zweet	 en	 blaren	 gelopen.	 Toch	
behaalden	 ze	 allemaal	 de	 finish	 op	
de	 laatste	 dag	 van	 de	 Vierdaagse.	
Samen	 hebben	 ze	 maar	 liefst	
€3.504,-	opgehaald	voor	Stichting	Ushersyndroom.	
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Team	brengt	Run4Usher	op	grote	hoogte	
In	2017	ging	een	enthousiast	
team	 van	 ouders	 die	 een	
kind	 hebben	 met	 het	
Ushersyndroom	 aan	 de	 slag	
met	 de	 organisatie	 van	 de	
Run4Usher.	 In	 2017	 was	 de	
Run4Usher	 een	 enorm	
succes.	 Het	 zou	 moeilijk	 zijn	
om	in	2018	met	de	5e	editie	
het	 succes	 van	 de	 vorig	 edities	 te	 overtreffen,	 maar	 toch	 is	 dat	
ruimschoots	 gelukt!	 Met	 gloednieuwe	 shirts,	 die	 speciaal	
ontworpen	zijn	voor	dit	jubileum,	stonden	ruim	110	lopers	met	hun	
familie	 en	 vrienden	 klaar	 aan	 de	 start	 om	 de	 uitdagingen	 aan	 te	
gaan	en	is	er	€	35.000,-	opgehaald!		

	
4e	editie	van	de	
40vanBreda	
Voor	 de	 vierde	 keer	
alweer	 werd	 in	 2018	 de	
40vanBreda	 georgani-
seerd.	 Onze	 Raad	 van	
Advies	 lid	 is	 een	 van	 de	
organisatoren	 van	 dit	
unieke	 hardloop-
evenement.	Lopers	lopen	

alle	 afstanden	 van	de	 Singelloop	 in	Breda.	Daarmee	halen	 ze	 geld	
op	 voor	 twee	 goede	 doelen:	 Driving	 Nurses	 en	 Stichting	
Ushersyndroom.	 Dit	 jaar	 mocht	 Raoul	 van	 Dok	 namens	 onze		
stichting	de	cheque	van	€18.500,-	in	ontvangst	nemen.	

CitySwim	Roermond	verrast	‘USH’	met	een	cheque		
In	2018	stemden	we	massaal	
op	 de	 genomineerde	 Goede	
Doelen	 van	 CitySwim	
Roermond.	Helaas	werd	onze	
stichting	 niet	 gekozen	 tot	
HET	 Goede	 Doel	 van	 dit	
evenement.	 De	 verrassing	
was	 dan	 ook	 groot	 toen	 Jet	
Sampers	 namens	 Stichting	
Ushersyndroom	op	het	einde	van	het	jaar	toch	nog		een	cheque	van	
€	2.750,-	in	ontvangst	mocht	nemen.		
	
UsherAwareness	
	
Ushersyndroom	was	volop	in	de	media!	
Vele	 mensen	 met	 Ushersyndroom	 of	 hun	 naasten	 werden	
geïnterviewd	voor	een	artikel	 in	de	krant	of	magazine.	Ook	waren	
enkele	mensen	te	horen	en	te	zien	op	de	radio	via	een	podcast	én	
op	televisie	of	in	een	documentaire.	Hieronder	een	opsomming	(in	
willekeurige	volgorde):	
	

● ‘Karen	heeft	het	Ushersyndroom	en	wordt	langzaam	blind	
en	doof’,	ShePostOnline	

● ‘100%	 Thijs	 Lindhout	met	 joyce	 de	 Ruiter’,	 podcast	 ‘100%	
Thijs	Lindhout’	

● ‘Hoe	 doen	 zij	 dat	 dan?	 met	 Jeroen	 de	 Punder’,	 podcast	
‘Succesvol	opvoeden’	

● ‘Een	gevoel	van	zwart’,	documentaire	van	George	Kabel	
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● ‘Gehoorimplantaat	geeft	leven	terug’,	OOG	magazine	
● ‘Als	je	weet	waarvoor	je	loopt	dan	is	pijn	heel	relatief’,	BN	

De	Stem	
● ‘Ik	haal	echt	mijn	zingeving	uit	de	zintuigen	die	ik	nog	heb’,	

TV	Nieuwslicht	EO	
● ‘Ik	voel	in	mijn	buik	dat	ik	leef’,	Trouw	
● ‘Geen	afgunst	meer,	wel	een	nieuw	doel’,	NRC	
● ‘Kies	jij	voor	doof	of	blind?	Ik	kan	niet	kiezen	want	door	het	

Ushersyndroom	word	ik	doof	én	blind!’,	De	Uitkijkpost	
● ‘Expeditie	oost:	250	leerlingen	van	de	Telgenborch	rennen	

voor	stichting	Ushersyndroom’,	RTV	Oost	
● ‘Ze	gaat	er	blind	voor!’,	TV	Omroep	Gelderland	
● ‘De	 hele	 dag	 puzzelen	 in	 een	 steeds	 kleiner	 wordende	

wereld’,	VIA	Limburg	

● ‘Jackson	zorgt	ervoor	dat	we	niet	triest	zijn’,	Goed	Gevoel	
● ‘Joelle	eerste	op	haar	eerste	NK	baan’,	AD	
● ‘Wanneer	 je	 langzaam	 doof	 en	 blind	 wordt’,	

Gezondheidsnet	
● ‘Hoe	 het	 Ushersyndroom	 ertoe	 leidt	 dat	mensen	 doof	 en	

blind	worden’,	NU.nl		
● ‘Een	 wetenschappelijk	 wondervis	 voor	 50	 cent’,	 Elsevier	

Weekblad	
	
Blog	Maand	in	september	

	
Elke	 derde	 zaterdag	 van	 de	 maand	
september	is	het	Internationale	Usher	
Awareness	 Day.	 Op	 deze	 dag,	 de	
Herfst	 Equinox,	 staat	 de	 zon	
loodrecht	op	de	evenaar	en	is	de	dag	
en	de	nacht	voor	alle	mensen	op	deze	
wereld	even	 lang.	Daarna	worden	de	
dagen	 korter	 en	 de	 nachten	 weer	
langer.	Dit	langzaam	aan	minder	(dag-
)licht	 staat	 symbool	 voor	
Ushersyndroom.		

Stichting	Ushersyndroom	besteedt	elk	jaar	in	de	maand	september	
aandacht	 aan	de	Usher	Awareness	Day	door	 elke	dag	een	blog	 te	
publiceren.	Een	serie	verhalen	van	mensen	met	Ushersyndroom	en	
hun	naasten	aan	de	hand	van	een	 thema.	 In	2018	was	het	 thema	
‘LEF!’.	 Maar	 liefst	 23	 mensen	 hebben	 prachtige	 verhalen	
geschreven	over	hun	leven	met	USHER	en	lef!		

JAARVERSLAG 2018 STICHTING USHERSYNDROOM 17



	

	
‘Motivational	speech’	

Maartje	de	Kok	heeft	een	'motivational	speech'	voor	alle		
medewerkers	 van	 ProQR	 gehouden.	 ProQR	 is	 een	 Nederlands	
biotech	 bedrijf	 dat	 momenteel	 een	 medicijn	 ontwikkelt	 voor	 een	
specifieke	gen	mutatie	van	het	Ushersyndroom.		
De	motiverende	en	 inspirerende	presentatie	 van	Maartje	 stond	 in	
het	teken	van	de	Internationale	UsherAwarenessDay.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Joyce	de	Ruiter	in	Gert	Late	Night	
Aan	 boord	 van	 de	 Evanna	 bij	 Gert	 Verhulst	 en	 James	 Cooke	 op	
Belgische	TV	VIER,	werd	Joyce	de	Ruiter	geïnterviewd.	Iedere	week	
gaan	Gert	Verhulst	en	James	Cooke	een	24-uurs	uitdaging	aan.	In	de	
uitzending	 van	25	 september	2018	kregen	 zij	 de	opdracht:	 24	uur	
doof	of	blind.		
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Hoe	gaat	het	nu	met	Machteld	Cossee?	
In	2014	ging	‘De	kleine	wereld	van	Machteld	Cossee’	van	regisseur	
Hetty	 Nietsch	 in	 première	 op	 het	 Nederlands	 Film	 Festival.	 Een	
halfjaar	 later	 was	 de	 documentaire	 te	 zien	 in	 2Doc.	 Machteld	
Cossee	is	een	ondernemende	vrouw	van	begin	veertig	die	leeft	met	
het	Syndroom	van	Usher.	Door	dit	syndroom	zal	haar	wereld	op	een	
dag	donker	en	stil	worden.	 In	de	film	volgen	we	haar	zes	 jaar	 lang	
en	zien	we	hoe	ze	omgaat	met	dit	zware	gegeven.	Hoe	gaat	het	nu?	
NPO2	Doc.nl	zochten	haar	op	in	Haarlem.	

ORGANISATIE	

	

Bestuur	
In	2018	heeft	een	bestuurswissel	plaatsgevonden	en	is	het	bestuur	
uitgebreid	met	een	algemeen	bestuurslid.	Begin	2018	kwam	Bram	
Wesstein	 het	 bestuur	 aanvullen	 als	 algemeen	 bestuurslid.	 John	
Smits	is	van	2016	tot	en	met	januari	2018	penningmeester	geweest	
van	 onze	 stichting.	 Ariella	 Ellenkamp	 is	 sinds	 februari	 2018	 de	
huidige	 penningmeester.	 In	 het	 najaar	 van	 2018	 kreeg	 Bram	 een	
nieuwe	 baan	 waardoor	 zijn	 vrijwilligerswerk	 voor	 Stichting	
Ushersyndroom	 niet	 meer	 te	 combineren	 viel	 met	 zijn	 nieuwe	
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functie.	 Bram	 is	 in	 december	 2018	 afgetreden	 als	 algemeen	
bestuurslid.	
	

 
	
Het	bestuur	van	2018	zag	er	als	volgt	uit: 
Van	links	naar	rechts;	
 
Ariella	Ellenkamp	 	ariella.ellenkamp@ushersydnroom.nl 
Bram	Westtein 
Liesbeth	Geerits 
Ivonne	Bressers	 		ivonne.bressers@ushersyndroom.nl 
Annouk	van	Nunen	 		annouk.vannunen@ushersyndroom.nl 
	
Per	 1	 maart	 2019		 is	 Liesbeth	 Geerits	 afgetreden	 als	 voorzitter.	
Ariella	Ellenkamp	(penningmeester),	Annouk	van	Nunen	(secretaris)	

en	 Ivonne	 Bressers	 (voorzitter)	 zullen	 als	 dagelijks	 bestuur	 verder	
gaan	in	2019.	 
Dit	 bestuur	 kiest	 er	 vooralsnog	 voor	 om	de	organisatie	 niet	 uit	 te	
breiden	 met	 bestuurlijke	 rollen,	 maar	 met	 vrijwilligers	 en	
projectleiders.	 Onze	 Stichting	 heeft	 dringend	 behoefte	 aan	
helpende	handjes	om	onze	doelstellingen	voor	de	komende	jaren	te	
kunnen	bereiken.	 
	 
Naast	 de	 dagelijkse	 gang	 van	 zaken,	 zoals	 beantwoording	 van	
binnengekomen	 post,	 het	 beheren	 van	 het	 betalingsverkeer	 en	
social	 media	 en	 de	 klassieke	 bestuurstaken	 heeft	 het	 bestuur	 in	
2018	 samen	met	 Raad	 van	 Advies	 lid	 Nico	 de	Milliano	 en	 enkele	
‘Vrienden	van	Usher’,	gewerkt	aan	een	strategisch	groeiplan	om	de	
stichting	 nog	 groter	 te	 laten	 groeien.	 Het	 bestuur	 heeft	 er	 voorts	
voor	 gezorgd	 dat	 onze	 stichting	 AVG-proof	 is	 geworden	 en	 dat	

Stichting	 Ushersyndroom	
van	 het	 CBF	 een	 erken-
ningspaspoort	 (voorheen	
heette	dit	keurmerk)	heeft	
gekregen.	Er	hebben	zeven	

bestuursvergaderingen	
plaatsgevonden.	 Ook	
hebben	 enkele	 bestuurs-
leden	 samen	 met	 Willem	

Quite,	 lid	 van	 de	 Medische	 Adviesraad,	 de	 stichting	
vertegenwoordigd	 tijdens	 de	 promotie	 van	 M.	 Dona	 in	 het	
Radboudumc	 en	 een	 netwerk	 informatiedag	 bijgewoond	 dat	
georganiseerd	was	door	de	Oogafdeling	van	het	Radboudumc	.	Op	
regelmatige	 basis	 heeft	 het	 bestuur	 deelgenomen	 aan	 overleg	
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bijeenkomsten	 	 met	 het	 Expertise	 centrum	 Ushersyndroom	
Radboudumc.		
Omdat	 Stichting	 Ushersyndroom	 een	 netwerkorganisatie	 is	 heeft	
het	 bestuur	 uiteraard	 ook	 heel	 veel	 genetwerkt.	 Er	 hebben	
gesprekken	plaatsgevonden	met	CUREUsher	en	andere	stichtingen	
met	een	soortgelijke	doelstelling,	de	contactgroep	Ushersyndroom	
van	 de	 Oogvereniging,	 donateurs,	 bedrijven	 waaronder	 ProQR,	
mensen	met	Ushersyndroom,	ouders	en	grootouders	die	in	2018	de	
diagnose	 Ushersyndroom	 hebben	 gekregen	 voor	 hun	 (klein)kind.	
Een	pitch	van	onze	voorzitter	op	de	‘stip’	bij	het	Rijk	van	Nijmegen	
heeft	 onze	 stichting	 mooie	 nieuwe	 connecties	 en	 ingangen	
opgeleverd	waar	wij	in	2019	zeker	mee	verder	gaan.	 
 
Het	Internationaal	Symposium	Usher	syndroom	in	Mainz	(D.)	
Vanuit	 het	 bestuur	 van	 Stichting	 Usher	 syndroom	 hebben	 Ivonne	
Bressers	 en	 Bram	Wesstein,	 het	 Internationaal	 Symposium	 Usher	
syndroom	in	Mainz	bezocht.	Een	congres	waar	onderzoekers	vanuit	
de	hele	wereld	aanwezig	waren	met	maar	één	focus:	Usher!	Naast	
het	wetenschappelijke	 deel	was	 er	 ook	 voorzien	 in	 een	 patiënten	
deel	annex	familiedag.	Op	de	website	hebben	we	een	samenvatting	
van	 alle	 dagen	 gepubliceerd	 en	 de	 live	 tweets	 van	
@UsherCoalition.		
In	 2019	 maken	 we	 een	 start	 met	 alle	 kennis	 te	 delen	 in	 het	
Nederlands	 en	 Engels,	 over	 de	 huidige	 stand	 van	 zaken	 in	 het	
wereldwijde	onderzoek	naar	Ushersyndroom.	Dit	met	de	bedoeling	
om	deze	elk	 jaar	bij	 te	werken	en	aan	te	vullen.	Uiteindelijk	zullen	
deze	artikelen	‘verplaatst’	worden	naar	een	nog	nieuw	te	lanceren	
kennisplatform.	
	
	
 

Raad	van	Advies	
Stichting	Ushersyndroom	 kent	 conform	 de	 statuten	 een	 Raad	 van	
Advies.	 Deze	 bestaat	 uit	 drie	 personen	 die	 allen	 persoonlijk		
betrokken	 zijn	 bij	 iemand	 met	 Ushersyndroom.	 Ieder	 lid	 heeft	
aantoonbare	affiniteit	met	de	doelstelling	van	de	stichting	en	draagt	
deze	ook	publiekelijk	uit.	Daarnaast	boren	de	leden	van	de	raad	van	
Advies	hun	persoonlijke	en	zakelijke	netwerk	effectief	aan	indien	dit	
noodzakelijk	 is	 voor	 de	 realisatie	 van	 de	 doelen	 van	 de	 stichting.	
Net	als	de	bestuursleden	ontvangen	de	 leden	van	raad	van	Advies	
geen	 bezoldiging	 voor	 hun	 werkzaamheden	 voor	 Stichting	
Ushersyndroom.	 De	 Raad	 van	 Advies	 adviseert	 gevraagd	 en	
ongevraagd	het	bestuur.	Met	haar	adviezen	draagt	de	raad	bij	aan	
de	 kwaliteit	 van	 het	 beleid,	 zowel	 op	 het	 gebied	 van	
doelbestedingen	als	bij	fondsenwerving.	
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De	Raad	van	Advies	bestaat	uit:	

• Nico	de	Milliano	
• Stijn	Belt	
• Maarten	Stikkelorum	

In	 2018	 heeft	 de	 raad	 aan	 het	 bestuur	 geadviseerd	 over	 het	
meerjarenbeleidsplan.	 Het	 meerjarenbeleidsplan	 laat	 zien	 hoe	
stappen	worden	 gezet	 naar	 behandeling	 van	 het	 Ushersyndroom.	
Ook	de	erkenning	door	het	CBF	is	voor	de	raad	van	belang,	omdat	
de	 stichting	 daarmee	 voldoet	 aan	 de	 voor	 goede	 doelen	 gestelde	
eisen	 van	 transparantie	 en	 zekerheid	 biedt	 dat	 middelen	 worden	
ingezet	om	de	ziektelast	als	gevolg	van	het	Ushersyndroom	terug	te	
dringen.	 Bij	 haar	 werk	 heeft	 de	 raad	 gelet	 op	 de	 belangen	 van	
Ushers	en	van	de	donateurs.	
	
Medisch	Adviesraad	
De	 Medisch	 Adviesraad	 (MAR)	 bestaat	 uit	 mensen	 met	 een	
medisch/wetenschappelijke		achtergrond.	Net	als	de	bestuursleden	
en	 leden	 van	 de	 Raad	 van	 Advies	 hebben	 zij	 ofwel	 zelf	
Ushersyndroom	 dan	 wel	 partners	 of	 ouder	 van	 iemand	 met	
Ushersyndroom.					
	
De	Medisch	Adviesraad	bestaat	uit:	

● Willem	Quite	
● Emile	Cossee	
● Roland	Thijs	

	
Medisch	 Adviesraad	 adviseert	 het	 bestuur	 inzake	 het	 te	 volgen	
beleid	 aangaande	de	 financiering	 van	wetenschappelijk	onderzoek	

en	met	betrekking	tot	de	financiering	van	onderzoeksprojecten.	De	
MAR	 ondersteunt	 het	 bestuur	 in	 haar	 contacten	 met	 relevante,	
medisch	 specialisten	 en	 wetenschappers.	 De	 MAR	 attendeert,	
informeert	en	reflecteert	met	het	bestuur	inzake	wetenschappelijke	
ontwikkelingen	 en/of	 publicaties	 en	 vragen	 op	 het	 gebied	 van	
diagnose	en	behandeling	van	het	Ushersyndroom.	

	

De	 MAR	 vat	 belangrijke	 wetenschappelijke	 ontwikkelingen	 en/of	
publicaties	 en	 ontwikkelingen	 op	 het	 gebied	 van	 diagnose	 en	
behandeling	in	eenvoudige	taal	samen.	
De	 leden	 van	 de	 MAR	 bezoeken	 (wetenschappelijk)	 relevante	
lezingen,	 workshops,	 congressen	 en/of	 bijeenkomsten	 en	
informeert	het	bestuur	hierover.	
De	MAR	brengt	actief	informatie	op	wetenschappelijk	gebied	in	bij	
het	campagneteam	ten	behoeve	van	de	nieuwsbrief	en	website.	
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De	 MAR	 heeft	 zich	 in	 2018	 ingezet	 voor	 de	 optimalisatie	 van	 de	
toetsingsprocedure	 van	 aanvragen	 voor	 wetenschappelijk	
onderzoek		en	een	actieve	follow-up	van	de	lopende	projecten.	Het	
gaat	 hier	 met	 name	 om	 de	 criteria	 voor	 de	 CRUSH	 studie.	 Op	
aanraden	van	de	MAR	zijn	de	criteria	in	overeenstemming	gebracht	
met	de	RUSH2A	van	Professor	Duncan	 in	California.	Voor	2019	zal	
de	MAR	zich	oriënteren	op	 internationale	fondsen	en	consortia	en	
de	mogelijkheden	verkennen	om	hierbij	aan	te	sluiten.	
	
In	 september	 2018	 hebben	 Willem	 Quite	 (MAR)	 en	 Machteld	
Cossee	(ambassadeur)	kennis	gemaakt	met	Cindy	Boer.	Cindy	is	ook	
gediagnosticeerd	 met	 Ushersyndroom	 	 en	 wetenschappelijk	
onderzoeker	 in	 het	 Erasmus	 MC,	 gespecialiseerd	 in	 de	 genetica.	
Daarnaast	 neemt	 ze	 zitting	 in	 het	 patiënten	 panel	 van	Uitzicht	 en	
gaat	 ze	 vanaf	 2019	 zitting	 nemen	 in	 het	Medisch	 Adviesraad	 van	
onze	stichting.	
	
Ambassadeurs	
'Ambassadeur	 van	 Stichting	 Ushersyndroom'	 is	 onze	 formele	 titel	
voor	mensen	die	publiekelijk	het	gezicht	vormen	van	onze	stichting.	
Onze	 ambassadeurs	 vertegenwoordigen	 Stichting	 Ushersyndroom	
in	 situaties,	 bij	 gebeurtenissen	 en/of	 evenementen	waar	 Stichting	
Ushersyndroom	 ‘acte	 de	 presence’	 wil	 geven.	 Omdat	 onze	
ambassadeurs	spreken	namens	de	patiëntengroep		Usher	zijn	onze	
ambassadeurs	 bij	 voorkeur	 zelf	 gediagnosticeerd	 met	 het	
Ushersyndroom.	 Voor	 de	 ondersteuning	 van	 de	 landelijke	
bekendheid	 van	 Stichting	 Ushersyndroom	 is	 de	 stichting	 op	 zoek	
naar	 een	 bekende	 Nederlander.	 Dankzij	 hun	 kennis,	 ervaringen	
en/of	 maatschappelijke	 positie	 zijn	 onze	 ambassadeurs	
vaandeldrager	voor	de	Usher-gemeenschap	en	goed	in	staat	om	de	

Usher	 Awareness	 in	 binnen-	 en	 buitenland	 te	 vergroten.	 Onze	
ambassadeurs	 hebben	 zich	 dan	 ook	 bereid	 verklaard	 om	 de	
representatieve	rol	die	hoort	bij	het	ambassadeurschap	met	verve	
uit	te	dragen.	
	

	
	
Joyce	 de	 Ruiter	 en	 Machteld	 Cossee	 zijn,	 met	 ingang	 van	 16	
december	2016	officieel	onze	ambassadeurs.		
Samen	 doen	 zij		 er	 alles	 aan	 om	 bekendheid	 te	 geven	 aan	 het	
Ushersyndroom.	 In	2018	hebben	de	ambassadeurs	 zich	gericht	op	
onderstaande	zaken:	
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● Aanwezigheid	bij	evenementen		 
Joyce	 heeft	 ervoor	 gezorgd	 dat	 Stichting	 Ushersyndroom	 in	 2019	
het	goede	doel	wordt	van	het	WateringseVeld	Loopfestijn	en	dat	er	
speciaal	 voor	 het	 goede	 doel	 een	 side	 event	 is	 aangeplakt:	 Een	
Social	 Run.	 Machteld	 heeft	 in	 november	 meegerend	 met	 het	
Run4Usher	 team	 bij	 de	 NN	 Zevenheuvelenloop.	 Tevens	 was	
Machteld	 in	 oktober	 aanwezig	 bij	 benefietgala	 van	 Fonds	
Gehandicaptensport	 in	 de	 Amsterdam	 Arena,	 onder	 andere	 om	
kenbaar	 te	 maken	 dat	 sporten	 mogelijk	 is	 met	 het	
Ushersyndroom.					
																																																 

● Zichtbaar	en	actief	op	(Social)	media 
Joyce	 was	 in	 september	 te	 zien	 op	 televisie	 in	 het	 Belgische	
programma	 Gert	 Late	 Night	 en	 ze	 heeft	 een	 podcast	 opgenomen	
met	100%Thijs	Lindhout,	waarbij	zij	antwoord	geeft	op	vragen	over	
haar	 leven	met	ushersyndroom.	Op	NPO	2Doc.nl	kan	 je	het	artikel	
lezen	‘Hoe	gaat	het	nu	met	Machteld	Cossee?’.	Ruim	vier	jaar	na	de	
documentaire	‘De	kleine	wereld	van	Machteld	Cossee’	presenteert	
2Doc.nl	in	oktober	een	update	met	een	interview	met	Machteld	en	
de	 filmmaakster	Hetty.	Daarnaast	heeft	Machteld	 in	 februari	2018	
over	 haar	 leven	 en	 werk	 met	 Ushersyndroom	 in	 het	 Haarlems	
Dagblad	gesproken. 
Ook	is	er	in	het	hardlooptijdschrift	(februari)	Losse	Veter	een	groot	
artikel	gewijd	aan	het	hardlopen	van	Machteld.	Zij	vertelt	hierin	ook	
over	 Stichting	 Ushersyndroom	 en	 haar	 persoonlijke	 Usher	
belevingen.	 
Tevens	 is	 Machteld	 betrokken	 geweest	 bij	 het	 project	 van	
studenten	van	Dutch	Filmers	Academy	met	als	resultaat	4	mooie	en	
confronterende	 filmpjes	 over	 Ushersyndroom	met	 het	 verzoek	 te	
doneren	aan	onderzoek.	Deze	filmpjes	werden	ingezet	als	‘reclame	
blokken’.	 

De	 ambassadeurs	 hebben	 er	 voor	 gezorgd	 dat	 Stichting	
Ushersyndroom	wordt	genoemd	in	dé	hardloop	scheurkalender	van	
2019.		 Uiteraard	 hebben	 de	 ambassadeurs	 een	 bijdrage	 geleverd	
aan	de	blog	campagne	‘Usher	en	Lef’.	 
 

● Netwerken	binnen	en	buiten	de	‘Usher’	community			
Joyce	heeft	via	haar	eigen	bedrijf	(Joyce	de	Ruiter)	talloze	lezingen	
gegeven	 aan	 het	 bedrijfsleven	 waarbij	 zij	 voor	 diverse	 business	
thema’s	 haar	 doofblindheid	 als	metafoor	 inzet.	 Hiermee	werkt	 zij	
hard	aan	het	zichtbaar	maken	van	het	Ushersyndroom	en	benoemt	
zij	steevast	Stichting	Ushersyndroom.	 
	 

De	 ambassadeurs	 hebben	 het	 afgelopen	 jaar	 vooral	 veel	 werk	
verricht	achter	de	schermen.	Zij	 leggen	contacten	en	verbindingen	
binnen	 de	 Usher	 community		 Zij	 signaleren	 mogelijkheden	 voor	
sponsoracties	 binnen	 Usher	 gemeenschap	 en	 wakkeren	 daarmee	
vuurtje	aan	bij	de	eigen	achterban.	 
Tevens	worden	zij	zelf	ook	benaderd	door	personen	die	recentelijk	
te	 maken	 hebben	 gehad	 met	 de	 diagnose	 Ushersyndroom.	 Deze	
direct	 betrokkenen	 willen	 graag	 in	 gesprek	 gaan	 met	 de	
ambassadeurs.	 Ook	 hierin	 verwijzen	 zij	 door	 of	 pakken	 zij	 dit	 zelf	
op.		 
Met	 het	 ontwikkelen	 van	 het	 strategisch	 groeiplan	 van	 Stichting	
Ushersyndroom	 denken	 zij	 actief	 mee	 in	 de	 daarvoor	
georganiseerde	 bijeenkomsten.	 Joyce	 maakt	 samen	 met	 Ivonne	
Bressers	 ook	 de	 nieuwsbrief	 die	 de	 Stichting	 verstuurt	 naar	 onze	
achterban.	 
 

Machteld	en	 Joyce	hebben	actief	bijgedragen	aan	het	werven	van	
een	 bekende	 Nederlander	 als	 ambassadeur	 van	 Stichting	
Ushersyndroom.	 Er	 zijn	 ambassadeurs	 profielen	 opgesteld	 en	 in	
samenwerking	 met	 ons	 netwerk	 is	 een	 bekend	 sportcoach	
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benaderd,	 hebben	 ze	 een	 gesprek	 gehad	 met	 een	 bekend	 Sport	
marketeer	 bedrijf	 en	 hebben	 ze	 contacten	 gelegd	met	 familie	 en	
collega’s	van	bekende	DJ’s.	Ook	in	de	voetballerij	hebben	de	eerste	
gesprekken	plaats	gevonden.  
 

	

Vrienden	van	Usher 
Stichting	 Ushersyndroom	 vindt	 dat	 iedereen	 die	 leeft	 met	
Ushersyndroom	 zijn	 of	 haar	 eigen	 unieke	 verhaal	 heeft.	 Daarom	
stimuleren	 wij	 nadrukkelijk	 dat	 er	 in	 de	 verschillende	 media	
interviews	ook	verschillende	gezichten	en	verhalen	te	horen	zullen	
zijn.		
Als	‘Vriend	van	Usher’	zijn	we	allemaal	betrokken	bij	de	stichting	en	
het	 onderzoek	 waar	 wij	 geld	 voor	 werven.	 Bovendien	 draagt	
iedereen	 zijn	 steentje	 bij	 aan	 meer	 naamsbekendheid	 en	
UsherAwareness	wat	uiteindelijk	ook	bij	zal	dragen	aan	meer	kennis	
en	begrip.		
	

De	 ‘Vrienden	 van	 Usher’	 zijn	 vrijwilligers	 die	 zich	 enthousiast	
inzetten	 voor	 Stichting	 Ushersyndroom.	 De	 ‘Vrienden	 van	 Usher’	
zijn	 de	 drijvende	 kracht	 achter	 onze	 stichting.	 dankzij	 hun	
projecten,	 initiatieven,	 hulp	 en	 netwerkrelaties	 is	 de	 stichting	
uitgegroeid	tot	wat	het	nu	is.	Maar:	vrienden	heb	je	nooit	genoeg.	
Daarom	is	de	stichting	voortdurend	op	zoek	naar	nieuwe	vrienden.	
Het	 bestuur	 is	 erop	 gericht	 om	 deze	 groep	 de	 komende	 jaren	
aanzienlijk	uit	te	breiden,	niet	alleen	regionaal,	maar	ook	nationaal	
en	zelfs	internationaal.	De	stichting	faciliteert	graag	in	de	vorm	van	
advies	 en	 communicatie,	 maar	 laat	 de	 regie	 en	 uitvoering	 bij	
voorkeur	 in	 handen	 van	 onze	 vrienden.	 Dat	 doen	 wij,	 omdat	 we	
geloven	in	hun	capaciteiten	en	omdat	wij	het	belangrijk	vinden	dat	
mensen	plezier	hebben	in	hun	eigen	acties	en	vrijwilligerswerk.	
	

Binnen	deze	groep	van	‘Vrienden	van	Usher’	zijn	ook	mensen	actief	
in	de	zogenaamde	Denktank.	De	Denktank	bestaat	voornamelijk	uit	
lobbyisten	die	hun	kennis	en	ervaring	met	het	bestuur	delen.	Enkele	
van	hen	werken	op	dit	moment	onder	andere	aan	een	concept	voor	
financiering	van	onderzoeksprojecten.	
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Stichting	Ushersyndroom	 is	 te	 groot	 geworden	om	klein	 te	blijven	
en	 te	 klein	 om	 groter	 te	 groeien.	 Daarom	 is	 In	 2018	 is	 een	 start	
gemaakt	 met	 het	 opstellen	 van	 een	 groeiplan	 “Doelen	 stellen,	
strategie	uitwerken	en	gaan	met	de	banaan!’	.	Werken	volgens	de	8	
aandachtsgebieden	met	een	online	 tool	 voor	projectmanagement.	
In	2018	konden	we	beschikken	over	een	vaste	pool	van	ongeveer	30	
vrijwilligers.	 Dit	 moet	 wat	 ons	 betreft	 in	 2019	 aanzienlijk	 groter	
worden!	

BESTEDING	AAN	DOELSTELLIN	
	
Wetenschappelijk	onderzoek	
	

CRUSH	studie		
Het	 expertisecentrum	 voor	
Ushersyndroom	 in	 Radboudumc	 in	
Nijmegen	 is	 in	 2018	 gestart	met	 een	
natuurlijk	 beloop	 studie	 naar	 het	
Ushersyndroom.	 Een	 zeer	 belangrijke	
stap	 in	 het	 onderzoek	 naar	 een	
behandeling	 van	 Ushersyndroom,	
omdat	 deze	 studie	 de	 doorlooptijd	
van	 trials	 aanzienlijk	 kan	 verkorten.	

Oog-	 en	 KNO-artsen	 werken	 samen	 om	 de	 CRUSH-studie	 uit	 te	
voeren.	 Stichting	Ushersyndroom	 financierde	deze	 vijfjarige	 studie	
voor	ruim	€257.000,=	dat	mogelijk	is	gemaakt	dankzij	de	giften	van	
donateurs	en	co-financiering	van	Dr.	Vaillantfonds	en	Oogfonds.	
	

Door	 de	 start	 van	 natuurlijk	 beloopstudies	 bij	 50	 patiënten	 met	
Ushersyndroom	 wordt	 een	 track-record	 opgebouwd	 die	 in	 de	
toekomst	 verder	 uitgebouwd	 kan	 worden.	 Door	 heel	 precies	 de	
achteruitgang	van	de	visus	en	het	gehoor	 in	kaart	te	brengen,	 legt	
men	 de	 basis	 voor	 de	 toekomstige	 evaluatie	 van	 effectiviteit	 van	
klinische	trials	bij	Ushersyndroom.	Deze	ervaringen	zijn	niet	alleen	
van	 belang	 voor	 patiënten	 met	 Ushersyndroom,	 maar	 ook	 voor	
patiënten	met	een	andere	erfelijke	oogaandoening.	Dit	onderzoek	
kan	een	voorbeeld	 zijn	 voor	hoe	het	beste	de	doorlooptijd	bekort	
kan	worden,	zodat	studies	naar	effectiviteit	op	tijd	kunnen	starten.	
Kwaliteit	van	leven	
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MiCall	
Stichting	Ushersyndroom	heeft	 Job	van	
Dongen	 ,	 master	 student	 Integreted	
Product	 Design	 aan	 de	 TUDelft,	
gevraagd	om	een	product	te	ontwerpen	
dat	 mensen	met	 Ushersyndroom	 helpt	
om	in	een	slecht	verlichte	en	rumoerige	
situatie		toch	te	functioneren.		
	

	
Dit	heeft	in	2018	geleid	tot	een	concept	ontwerp	van	MiCall.	
MiCall	 bevat	 kleine	 draadloze	 microfoons	 die	 kunnen	 worden	
uitgedeeld	 aan	 vrienden	 /	 familie,	 en	 kunnen	 de	 spraak	 van	 elke	
persoon	afzonderlijk	oppikken	 in	plaats	van	de	hele	kakofonie	aan	
geluiden.	 De	 spraak	 van	 de	 verschillende	 personen	 wordt	
vervolgens	 draadloos	 verzonden	 naar	 de	 hoortoestellen	 en/of	
cochleaire	 implantaten	 in	 het	 oor	 van	 de	 persoon	 met	
Ushersyndroom	en	kunnen	elk	apart	aangepast	worden	 in	volume	
via	 een	 app.	 Dit	 maakt	 een	 volledige	 controle	 over	 elke	 stem	
mogelijk.	De	spraak	is	nu	gescheiden	van	het	achtergrondgeluid	en	
is	goed	hoorbaar	gemaakt.	
	

In	2018	en	2019	gaan	we	in	samenwerking	met	Vrienden	van	Usher	
en	 Job	 van	 Dongen,	 onderzoeken	 naar	 mogelijkheden	 om	 MiCall	
verder	 door	 te	 kunnen	 ontwikkelen	 zodat	 het	 op	 de	 markt	
beschikbaar	 kan	 komen	 voor	 alle	mensen	met	Ushersyndroom	en	
andere	slechthorende	mensen.		

	

Lopende	onderzoeken	

Minigenen	
In	 september	 2016	 financierde	 Stichting	 Ushersyndroom	 de	
doorstart	 van	 het	 wetenschappelijk	 onderzoek	 naar	 ‘mini-genen’.		
In	 het	 ‘mini-genen’	 project	 wordt	 het	 USH2A	 gen	 kunstmatig	
verkleind	door	 specifieke	onderdelen	van	het	gen	 te	gebruiken	en	
aan	elkaar	 te	plakken	(=	mini-gen).	Hierdoor	wordt	het	 ineens	wel	
mogelijk	om	deze	mini-genen	in	te	brengen	in	de	huidige	vectoren	
voor	toepassing	van	genetische	therapie.	
Zijn	 ‘mini-genen	 de	 oplossing	 voor	 het	 probleem	 van	
Ushersyndroom?	 We	 hopen	 eind	 2019	 de	 bevindingen	 en	 de	
resultaten	uit	dit	onderzoek	te	kunnen	delen.	
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RISICO’S	EN	ONZEKERHEDEN	
	

De	aan	Stichting	Ushersyndroom	toevertrouwde	middelen	moeten	
zorgvuldig	worden	besteed.	Goede	 risicobeheersing	 is	 van	belang.	
Gezien	de	omvang	van	de	stichting	is	het	risicoprofiel	 laag.	In	deze	
paragraaf	lichten	we	de	relevante	risico’s	toe. 
	 

Niet	kunnen	voldoen	aan	aangegane	verplichtingen 
Als	 organisatie	 heeft	 Stichting	 Ushersyndroom	 zeer	 beperkte	
periodiek	 terugkerende	 vaste	 lasten.	 Dit	 komt	 doordat	 er	 geen	
sprake	 is	 van	 een	 bezoldiging	 voor	 het	 bestuur,	 er	 geen	
personeelsleden	 in	 dienst	 zijn	 en	 er	 beperkt	 sprake	 is	 van	
contracten	en	dergelijke	waaruit	lasten	voor	de	stichting	komen.	De	
jaarlijks	 terugkerende	 lasten	 zien	 enkel	 toe	 op	 kosten	 voor	
bijvoorbeeld	de	website.	 
	 

Wel	is	er	sprake	van	een	aangegane	verplichting	voor	5	jaar	van	de	
financiering	 van	 de	 CRUSH	 studie,	 dit	 betreft	 de	 doelbestemming	
van	afgelopen	jaar.	Dit	leidt	tot	een	jaarlijkse	bijdrage	van	ongeveer	
€	 52.000.	Het	 bestuur	 heeft	 vastgesteld	 dat	 de	 stichting	 aan	deze	
verplichting	kan	voldoen.	Het	risico	is	daarom	laag. 
	 

Onvoldoende	vrijwilligers	en	bestuursleden 
Om	ons	doel	te	bereiken	is	er	veel	werk	te	verzetten.	Onvoldoende	
vrijwilligers	 en	bestuursleden	om	deze	 activiteiten	 te	 verrichten	 is	
daarom	een	belangrijk	risico. 
Het	bestuur	is	begin	2019	naar	drie	leden	teruggebracht.	Dit	maakt	
het	 bestuur	 kwetsbaar	 in	 geval	 van	 ziekte	 of	 dergelijke.	 Ook	 het	
aantal	vrijwilligers	 is	kwetsbaar.	De	stichting	 is	daarom	naarstig	op	
zoek	naar	nieuwe	vrijwilligers	of	vrijwilligers	die	meer	zouden	willen	
doen!	Hiervoor	zijn	een	aantal	acties	op	touw	gezet,	onder	andere	

een	 aantal	 bijeenkomsten	 in	 2019	 waarin	 de	 visie	 en	 strategie	
nader	vorm	wordt	gegeven	in	activiteiten. 
	 

Fluctuaties	in	de	baten 
Stichting	 Ushersyndroom	 is	 afhankelijk	 van	 giften.	 Onze	
risicobereidheid	 is	wat	dat	betreft	 laag.	De	afgelopen	 jaren	zijn	de	
inkomsten	 redelijk	 stabiel.	 Dit	 komt	 met	 name	 door	 de	 stabiele	
acties	 en	 events.	 Het	 risico	 op	 fluctuaties	 in	 de	 inkomstenstroom	
kunnen	 we	 opvangen	 door	 de	 gevormde	 reserve.	 Dit	 risico	 kan	
invloed	hebben	op	de	continuïteit	van	de	stichting.	Het	risico	heeft	
zich	 dit	 jaar	 niet	 voorgedaan.	 Het	 bestuur	 heeft	 vastgesteld	 dat	
Stichting	 Ushersyndroom	 aan	 haar	 verplichtingen	 van	 dit	 en	
komend	jaar	kan	voldoen.	 
	 

Mogelijkheden	ten	aanzien	van	doelbestedingen 
Om	het	doel	van	Stichting	Ushersyndroom	te	behalen	is	de	stichting	
voornamelijk	afhankelijk	van	derde	partijen,	bijvoorbeeld	voor	het	
doen	 van	 geschikt	 en	 goed	 onderzoek	 naar	 een	 behandeling.	
Hiervoor	 is	 het	 van	 belang	 dat	 er	 voldoende	 en	 hierbij	 passende	
projecten	worden	 gedaan.	Op	dit	moment	 zijn	we	 afhankelijk	 van	
de	projectaanvragen	die	worden	ingediend.	We	willen	groeien	naar	
een	 positie	 waarin	 wij,	 naast	 open	 te	 staan	 voor	 bij	 ons	 doel	
passende	 projecten,	 goede	 projecten	 bij	 derde	 partijen	 kunnen	
initiëren.	 De	 volgende	 stap	 die	 hierbij	 van	 belang	 is,	 is	 voldoende	
middelen	om	in	te	zetten.	Daarnaast	zal	de	stichting	zich	strategisch	
moeten	 positioneren,	 bijvoorbeeld	 door	 een	 belangrijke	 positie	 in	
te	nemen	in	de	Europese	patiëntenorganisaties. 
	 

Niet	voldoen	aan	wet-	en	regelgeving 
Voor	Stichting	Ushersyndroom	zijn	er	een	aantal	relevante	wet-	en	
regelgeving	 van	 toepassing.	 Onze	 risicobereidheid	 is	 hierbij	 laag.	
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Het	risico	dat	Stichting	Ushersyndroom	niet	voldoet	aan	deze	wet-	
en	regelgeving	wordt	ondervangen	doordat	nieuwe	ontwikkelingen	
op	 dit	 gebied	 worden	 gevolgd.	 In	 2018	 heeft	 zich	 dit	 nog	 niet	
voorgedaan,	 maar	 mochten	 er	 specifieke	 vraagstukken	 zijn,	
consulteert	het	bestuur	indien	nodig	bij	specialisten. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

KENGETALLEN	
	
In	de	onderstaande	tabel	worden	de	aandelen	van	bestedingen	en	
kosten	 in	 de	 totale	 lasten	 en	 de	 totale	 baten	 in	 kengetallen	
weergegeven:	
	

	
	
De	fluctuatie	in	kengetallen	ten	opzichte	van	2017	wordt	verklaard	
door	de	beperkte	doelbestemming	in	2017.	In	2018	heeft	Stichting	
Ushersyndroom	de	CRUSH	studie	gefinancierd	voor	een	bedrag	van	
circa	 €	 257.000	 waardoor	 het	 relatieve	 aandeel	 van	 de	
wervingskosten	 en	 kosten	 voor	 beheer	 en	 administratie	 ten	
opzichte	van	de	totale	lasten	laag	lijken.	Deze	kosten	zijn	in	2018	in	
werkelijkheid	ongeveer	€	6.000	gestegen.	Deze	stijging	is	zichtbaar	
in	het	percentage	lasten	exclusief	doelbestemming	ten	opzichte	van	
de	baten,	welke	met	5%	is	gestegen	in	2018.	Dit	komt	overigens	ook	
doordat	we	minder	baten	hebben	verworden	in	2018	(-9%).	
	
Voor	 2019	 verwachten	 we	 minder	 doelbestedingen	 te	 doen	
waardoor	 de	 kengetallen	 een	 ander	 beeld	 laten	 zien.	 Het	
streefpercentage	doelbestemmingen	ten	opzichte	van	totale	lasten	
van	 het	 CBF	 is	 een	 gemiddelde	 van	 70%.	 We	 zijn	 hiervoor	
afhankelijk	van	projectaanvragen	en	beschikbare	middelen,	omdat	
onderzoeksprojecten	zeer	kostbaar	zijn.	Dit	kunnen	we	vanwege	de	
omvang	van	de	geworven	middelen	niet	jaarlijks	halen,	alle	gestorte	

Begroting 2019 2018 Begroting 2018 2017

Doelbestemming t.o.v. totale lasten 39% 95% 93% 7%
Wervingskosten t.o.v. totale lasten 47% 4% 6% 81%
Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten 14% 1% 1% 13%
Wervingskosten t.o.v. geworven baten 9% 8% 9% 5%
Lasten excl. doelbestemming t.o.v. baten 11% 11% 11% 6%
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reserves	 en	 fondsen	 zullen	 ingezet	 worden	 voor	 doelbestedingen	
en	 daarmee	 zullen	 we	 gemiddeld	 genomen	 over	 een	 langere	
periode	 een	 hoger	 percentage	 dan	 het	 streefpercentage	 halen	
gezien	de	lage	overige	kosten.	
	
De	 lasten	 exclusief	 doelbestemming	 ten	 opzichte	 van	 de	 baten	
laten	een	relatief	stabiel	beeld	zien.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

VOORUITBLIK		
	

Met	het	oog	op	trials	en	de	voortgang	in	de	wetenschap	is	het	van	
groot	belang	dat	op	nationaal	en	internationaal	niveau	nauw	wordt	
samengewerkt	tussen	wetenschappers,	patiënten	en	specialisten.			
In	een	ideale	situatie:	

● werken	oog-	en	oor	specialisten	nauw	samen	
● zijn	alle	Ushers	bekend	in	een	database	en	gediagnosticeerd	
● is	 wetenschappelijk	 onderzoek	 niet	 alleen	 gericht	 op	

stopzetting	 en	 herstel,	 maar	 ook	 op	 innovatieve	
mogelijkheden	 die	 de	 kwaliteit	 van	 leven	 van	mensen	met	
Ushersyndroom	kunnen	verbeteren.	

	

In	2019	hebben	we	heel	veel	ideeën,	plannen	en	inspiratie	om	onze	
moonshot:	“	In	2025	is	Ushersyndroom	behandelbaar!”	te	bereiken.	
Zoals:	 kennisplatform	 implementeren⎜nieuwe	 campagne	 website	
⎜webshop	 ⎜vrijwilligerspool	 ⎜groeien:	 doelen	 stellen,	 strategie	
bepalen	 en	 realiseren	 ⎜nieuwe	 onderzoeken	 financieren	 ⎜	 update	
stand	van	zaken	wetenschappelijk	onderzoek	⎜1000X1000	challenge	
⎜MiCall	 door	 ontwikkelen	 ⎜events	 ⎜start	 1e	 trials	 ⎜start	 CRUSH	 en	
database	 ⎜Europees	 samenwerking	 ⎜Symposium	 ⎜samenwerken	
met	 andere	 fondsen	 en	 stichtingen	 ⎜8	 aandachtsgebieden	 ⎜	 grote	
investeringen	 ⎜projectmanagement	 ⎜bekende	 ambassadeur	 ⎜	
klachtenprocedure	en	integriteit	beleid.	
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FINANCIEEL	VERSLAG		
	
Jaarrekening	2018	
	
Balans	
 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ref

Activa

Vaste activa 1.348                         -                               
Materiële vaste activa (1) 1.348                         -                               

Vlottende activa 25.394                      5.653                         
Vorderingen 2.000                         500                             
Overlopende activa 23.394                      5.153                         

Liquide middelen (3) 349.028                   305.259                   

Totaal activa 375.770                   310.912                   

Passiva

Reserves en fondsen (4)
Reserves 154.252                   275.273                   
Continuïteitsreserve 5.000                         25.000                      
Overige reserve 149.252                   250.273                   

Fondsen
Bestemmingsfonds (4) 14.450                      35.250                      

Langlopende projecten (5) 154.754                   -                               

Kortlopende schulden 52.314                      389                             
Kortlopend deel projecten (5) 51.585                      -                               
Overige schulden (6) 730                             389                             

Totaal passiva 375.770                   310.912                   

31-12-18 31-12-17

(2)
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Staat	van	baten	en	lasten	
 

 

 
Waarderingsgrondslagen	
Deze	jaarrekening	is	opgesteld	conform	de	Richtlijnen	voor	de	jaarverslaggeving,	specifiek	C2	
voor	 de	 Jaarverslaggeving	 van	 kleine	 fondsenwervende	 organisaties.	 De	 stichting	 is	
aangemerkt	als	Algemeen	Nut	Beogende	Instelling	(ANBI)	volgens	artikel	5b	Algemene	wet	
inzake	rijksbelastingen.	De	jaarrekening	is	opgesteld	in	euro’s.	
	
De	jaarrekening	is	opgesteld	uitgaande	van	de	continuïteitsveronderstelling.	
	
Grondslagen	voor	de	waardering	van	activa	en	passiva	en	bepaling	van	het	resultaat	
	
Activa	
Materiële	vaste	activa	
Vaste	 activa	 worden	 gewaardeerd	 tegen	 verkrijgingsprijs	 inclusief	 direct	 toerekenbare	
kosten,	 onder	 aftrek	 van	 lineaire	 afschrijvingen	 gedurende	 de	 verwachte	 toekomstige	
gebruiksduur	en	bijzondere	waardeverminderingen.	
	

ref 2018 Begroting 2017

Baten

Baten van particulieren 72.077                      105.104                   87.162                      
Baten van bedrijven 16.660                      13.433                      11.140                      
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven

43.554                      56.463                      46.824                      

Som van de geworven baten 132.290                   175.000                   145.126                   

Lasten

Besteed aan doelstellingen 
- Doelstelling 'Behandelbaar Usher' (5) 259.123                   257.923                   600                             

Wervingskosten 11.153                      16.255                      7.358                         
Kosten beheer en administratie 3.588                         3.120                         1.160                         

Som van de lasten 273.864                   277.298                   9.117                         

Saldo vóór financiële baten en lasten (141.574)                 (102.298)                 136.009                   

Saldo financiële baten en lasten (9) (248)                            -                               (368)                            

Saldo van baten en lasten (141.821)                 (102.298)                 135.640                   

Bestemming saldo van baten en lasten (4)
Toevoeging/onttrekking aan
−  overige reserve (121.021)                 (67.298)                    100.640                   
−  bestemmingsreserves -                               -                               -                               
−  bestemmingsfonds (20.800)                    (35.000)                    35.000                      

(141.821)                 (102.298)                 135.640                   

(8)

(7)
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Er	wordt	gestart	met	afschrijven	vanaf	 ingebruikname	van	het	actief.	De	afschrijving	wordt	
berekend	 op	 basis	 van	 de	 geschatte	 gebruiksduur.	 De	 materiële	 vaste	 activa	 betreft	
hardware	met	een	geschatte	gebruiksduur	van	5	jaar.	
	
Vorderingen	en	overlopende	activa	
De	vorderingen	worden	bij	eerste	opname	gewaardeerd	tegen	reële	waarde	en	vervolgens	
gewaardeerd	 tegen	 de	 geamortiseerde	 kostprijs.	 De	 reële	 waarde	 en	 de	 geamortiseerde	
kostprijs	van	de	openstaande	vorderingen	en	overlopende	activa	zijn	gelijk	aan	de	nominale	
waarde.	
	
Liquide	middelen	
Liquide	middelen	bestaan	uit	banktegoeden.	Liquide	middelen	worden	gewaardeerd	tegen	
de	nominale	waarde.	
	
De	liquide	middelen	staan	ter	vrije	beschikking	van	de	stichting.	
	
Reserves	en	fondsen	
Continuïteitsreserve	
Een	continuïteitreserve	wordt	gevormd	voor	de	dekking	van	risico’s	op	korte	termijn	en	om	
zeker	te	stellen	dat	de	Stichting	ook	in	de	toekomst	aan	haar	verplichtingen	kan	voldoen.	Het	
voortbestaan	van	de	Stichting	dient	eveneens	gewaarborgd	te	zijn.	
	
Overige	reserves	
Het	vermogen	is	gevormd	uit	overschotten	van	de	baten	en	lasten.	Er	 is	nog	geen	officieel	
door	het	bestuur	vastgestelde	bestemmingsreserve,	hierdoor	zijn	alle	overschotten	van	de	
baten	 en	 lasten	 toegevoegd	 aan	 de	 overige	 reserves.	 In	 2019	 zal	 het	 bestuur	
bestemmingsreserves	 vaststellen	 zodat	 overschotten	 aan	 specifieke	 doelbestemmingen	
besteed	zullen	worden.	Overigens	zal	het	saldo	uit	de	overige	reserves	besteed	worden	aan	
het	doel	van	de	stichting.	
	
Fondsen	

Bestemmingsfondsen	 worden	 aangehouden	 in	 het	 kader	 van	 de	 doelstelling.	
Bestemmingsfondsen	 betreffen	 middelen	 die	 zijn	 verkregen	 met	 een	 door	 derden	
aangegeven	specifieke	bestemming.	
	
Overige	passiva	
Projecten	
De	projecten	omvatten	 verplichtingen	 jegens	 derden	 en	 reserveringen	 voor	 projecten.	Dit	
heeft	een	langlopend	karakter,	het	kortlopende	deel	wordt	onder	de	kortlopende	schulden	
verantwoord.	
	
Kortlopende	schulden	
De	 kortlopende	 schulden	 hebben	 een	 verwachte	 looptijd	 van	 maximaal	 een	 jaar.	 De	
schulden	worden	bij	de	eerste	verwerking	opgenomen	tegen	de	reële	waarde	en	vervolgens	
tegen	de	geamortiseerde	kostprijs.	Deze	waarde	 is	 voor	de	per	balansdatum	openstaande	
schulden	gelijk	aan	de	nominale	waarde.	
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Resultaatsbepaling	
Baten	
Donaties	 worden	 verantwoord	 in	 het	 jaar	 waarin	 zij	 worden	 ontvangen	 of	 toegezegd.	
Overige	baten	worden	verantwoord	in	het	jaar	waarop	ze	betrekking	hebben.	
	
Lasten	
Onder	 de	 lasten	 worden	 verstaan	 de	 overeenkomstig	 gestelde	 doelstellingen	 van	 de	
Stichting	 in	 het	 boekjaar	 toegekende	 bestedingen	 en	 de	 op	 het	 boekjaar	 betrekking	
hebbende	kosten.	
	
Bestedingen	aan	doelstellingen	
De	bestedingen	worden	als	 last	verantwoord	 in	het	 jaar	waarin	het	besluit	 tot	 toekenning	
schriftelijk	aan	de	aanvrager	is	medegedeeld.	
	
Financiële	baten	en	lasten	
De	 rentebaten	 worden	 verantwoord	 onder	 de	 post	 saldo	 financiële	 baten	 en	 lasten.	
Bankkosten	worden	in	mindering	gebracht	op	het	saldo	financiële	baten	en	lasten.	
	
Toelichting	op	de	balans	

1.	Materiële	vaste	activa 

 
 

Andere vaste 
bedrijfs-

middelen
Totaal

€ €

Stand per 1 januari 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 0 0
Cum. waarde- vermindering en afschrijving 0 0

Boekwaarden 0 0

Mutaties

Investering                           1.498                           1.498 
Desinvestering 0 0
Afschrijving 150                               150 

Saldo                           1.348                           1.348 

Stand per 31 december 2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs                           1.498                           1.498 
Cum. waarde- vermindering en afschrijving 150                               150 

Boekwaarde                           1.348                           1.348 

Afschrijvingspercentages 20%
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Het	vaste	bedrijfsmiddel	is	halverwege	het	jaar	aangeschaft	en	wordt	in	5	jaar	afgeschreven.	
Het	bedrijfsmiddel	wordt	ten	behoeve	van	het	doel	van	de	stichting	gebruikt. 
 
2.	Vorderingen	en	overlopende	activa 

 
	
3.	Liquide	middelen 
 
De	liquide	middelen	bestaan	enkel	uit	saldi	op	bankrekeningen	en	bedragen	€	349.028.	De	
liquide	middelen	staan	volledig	ter	vrije	beschikking. 
 
4.	Reserves	en	bestemmingsfondsen 
 
Het	verloop	van	de	reserves	van	de	stichting	is	als	volgt: 

 
 
De	 continuïteitsreserve	 is	 in	 2018	 verlaagd	 naar	 €	 5.000	 om	 de	 reserve	 beter	 te	 laten	
aansluiten	bij	de	daadwerkelijke	risico's	en	de	periodieke	lasten	van	de	stichting.	 
 
Er	is	ultimo	2018	geen	officiële	bestemmingsreserve.	Overschotten	van	baten	en	lasten	zijn	
opgenomen	 in	 de	 overige	 reserves.	 De	 stichting	 is	 voornemens	 in	 2019	 officieel	 een	
bestemmingsreserve	 te	 vormen	 die	 passend	 is	 bij	 het	 doel	 van	 de	 stichting.	 De	 overige	
reserves	zullen	volledig	ingezet	worden	passend	bij	het	doel	van	de	stichting. 
 
Het	verloop	van	de	bestemmingsfondsen	is	als	volgt: 

 

31-12-18 31-12-17

€ €

Vorderingen 0 500
Vorderingen met specifieke doelbestemming                           2.000 0
Overige nog te ontvangen bedragen                        23.394                           5.153 

Totaal overlopende activa                        25.394                           5.653 

De vordering met specifieke doelbestemming betreft een vordering met een looptijd langer dan 1 jaar

31-12-17 Mutatie 2018
Bestemmings-
resultaat 31-12-18

€ € € €

CRUSH studie 35.000                      (43.000)                    10.000                      2.000                         
Zebravis 250                             -                               11.125                      11.375                      
Geoormerkt gedoneerd nader te bestemmen -                               -                               1.075                         1.075                         

Totaal bestemmingsfondsen 35.250                      (43.000)                    22.200                      14.450                      
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5.	Langlopende	projecten 

 
 
In	2018	heeft	Stichting	Ushersyndroom	de	CRUSH	studie	van	het	Radboudumc	gefinancierd.	
Meer	 informatie	 hierover	 is	 opgenomen	 in	 het	 jaarverslag.	 Het	 project	 zal	 5	 jaar	 duren	
waarvan	Stichting	Ushersyndroom	jaarlijks	een	gelijkblijvende	bijdrage	zal	doen.	
 
6.	Overige	schulden 

 
 
De	kortlopende	schulden	bestaan	uit	te	betalen	bedragen	van	periodieke	kosten.	De	overige	
nog	te	betalen	bedragen	bestaan	voornamelijk	uit	declaraties	van	gemaakte	onkosten	door	
vrijwilligers.
	

Toelichting	op	de	staat	van	baten	en	lasten 

7.	Baten 

 

	

31-12-18 31-12-17

€ €

CRUSH studie 207.068                   -                               

Boekwaarde per 31-12-2018 207.068                   -                               

Waarvan:
Looptijd <1 jaar 52.314                      -                               
Looptijd  ≥1 jaar ≤ 5 jaar 154.754                   -                               

31-12-18 31-12-17

€ €

Kortlopende schulden 261                             -                               
Overige nog te betalen bedragen 469                             389                             

Totaal overige schulden 730                             389                             

Baten particulier Baten bedrijven

Baten van andere 
organisaties 
zonder 
winststreven Totaal

€ € € €

Acties van derden 14.501                      410                             27.603                      42.513                      
Donaties en giften 26.155                      4.350                         13.601                      44.106                      
Eigen events 31.421                      11.900                      2.350                         45.671                      

Totaal 72.077                      16.660                      43.554                      132.290                   
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8.	Lasten	

 
	
9.	Financiële	baten	en	lasten 

 
 
10.	Bezoldiging	bestuurders	
	

Het	bestuur	heeft	geen	bezoldiging	in	de	vorm	van	een	vrijwilligersvergoeding	of	salaris	
ontvangen,	wel	is	er	sprake	van	een	vergoeding	voor	gemaakte	onkosten	en	vacatiegeld	ten	
behoeve	van	bestuursvergaderingen.	
	
	
	
Dit	jaarverslag	is	origineel	ondertekend	op	30	juni	2018	door	de	bestuursleden	
Ivonne	Bressers,	Annouk	van	Nunen	en	Ariella	Ellenkamp.	
	

Doel-
bestemming

Administratie-
kosten

Wervings-
kosten Totaal

€ € € €

Automatiseringskosten 2.367                         2.367                         
Doelbestemming 259.123                   259.123                   
Eigen events 1.092                         1.092                         
Financiele lasten -                               
Mediakosten 1.889                         1.889                         
Afschrijvingskosten 150                             150                             
Reis- en representatiekosten 683                             1.876                         2.559                         
Overige kosten 2.754                         3.929                         6.683                         

Totaal 259.123                   3.587                         11.153                      273.863                   

31-12-18 31-12-17

€ €

Rentebaten 113                             -                               
Bankkosten (360)                            (368)                            

Totaal (248)                            (368)                            

JAARVERSLAG 2018 STICHTING USHERSYNDROOM 37



	

	

	

JAARVERSLAG 2018 STICHTING USHERSYNDROOM 38



	

	

COLOFON		
	

	 	
		
		

Dit	is	het	jaarverslag	2018	van		
	

Stichting	Ushersyndroom	
	

Adres:	 	 	 Postbus	15746	
1001	NE	Amsterdam		

	

Mailadres:				 	 	info@ushersyndroom.nl	
															bestuur@ushersyndroom.nl	

Website:				 														www.ushersyndroom.nl	
	

Bankgegevens:									 KvK:	55	61	3004	
RSIN	85	17	86	571	
NL	85	RABO	0362.3905.25	
BIC:	RABO	NL2U	

	

ANBI	status		en	CBF	Erkend.	
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