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Oprich"ng 

De S/ch/ng Teamuitbehandeld.nl is op 12 december 2019 opgericht. 

De s/ch/ng heeI conform ar/kel 2 van de statuten het navolgende doel: 
1. het (doen) ontwikkelen en faciliteren van een online plaNorm waarop: 
- vragen van medisch uitbehandelde pa/ënten, hun partners, (klein)kinderen, ouders en 
andere naasten kunnen worden beantwoord door hen in contact te brengen met (medische) 
specialisten en andere deskundigen op het gebied van medische en pallia/eve zorgverlening, 
fysiotherapie, dië/ek en mentale (psychische) ondersteuning en rouwverwerking en 
ervaringsdeskundigen, zowel /jdens het leven als na het overlijden van de pa/ënt;  
- de vraag van medisch uitbehandelde pa/ënten, hun partners, (klein)kinderen en andere 
naasten wordt samengebracht met het aanbod van vrijwilligers die hulp willen bieden aan 
uitbehandelde kankerpa/ënten, hun partners, (klein)kinderen en andere naasten in de 
laatste levensfase door het bieden van hulp om het voor uitbehandelde kankerpa/ënten 
mogelijk te maken afscheid te nemen van hun naasten en van het leven;  
- en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel 
uitmaken van organen van de s/ch/ng. 
2. De s/ch/ng beoogt het algemeen nut.  
3. De s/ch/ng heeI geen winstoogmerk. 

Verkrijgen van vermogen 

De s/ch/ng had bij de start geen vermogen. Fondsen zullen worden verworven middels het 
organiseren van diverse ac/viteiten. 

Besteding van vermogen 

Na het verkrijgen van vermogen zal het bestuur dit conform de statuten gaan schenken en/of 
uitlenen en/of besteden aan de bouw en exploiteren van het online-plaNorm. Algemene 
uitgangspunten bij het toekennen van schenkingen en/of uitlenen van gelden: 
- Handelen binnen de in de statuten gegeven ruimte. 
- Door het bestuur nader te bepalen algemene uitgangspunten. 

Het bestuur is bevoegd om, indien er goede redenen zijn, van bovenstaande algemene 
uitgangspunten af te wijken of het beleidsplan te herzien zolang het bestuur maar acteert 
conform de statuten. 
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Bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie of meer natuurlijke personen (ar/kel 3.1 van de statuten).  

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor de verrichte werkzaamheden. Wel mogen 
kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de s/ch/ng in rekening worden gebracht (ar/kel 3.5 
van de statuten). Wel is het toegestaan dat bestuursleden fiscaal afzien van een 
vrijwilligersvergoeding waardoor dit bedrag in de inkomstenbelas/ng aIrekbaar is als giI. 

De s/ch/ng heeI voor de bestuursleden geen aansprakelijkheid verzekering afgesloten. 

Verantwoording 

De penningmeester beheert de bankrekeningen van de s/ch/ng en stuurt in ieder geval per 
hal\aar de balans en staat van baten en lasten naar de bestuursleden (bij voorkeur binnen 2 
maanden na afloop van het half jaar). 

Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar stelt de penningmeester een balans en staat 
van baten en lasten op (ar/kel 8.2 van de statuten). Vervolgens wordt de balans en staat van 
baten en lasten vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de 
stukken (ar/kel 8.4 van de statuten). 

Op het jaarverslag wordt geen accountantscontrole toegepast gezien de nog beperkte 
ac/viteiten en omvang van de s/ch/ng. 

Publica/e van informa/e en verantwoordingen conform de eisen van de belas/ngdienst 
vindt plaats via de eigen website www.Teamuitbehandeld.nl . 

Fiscale posi"e 

De s/ch/ng gaat een ANBI status aanvragen waardoor schenkingen belas/ngvrij kunnen 
worden gegeven en ontvangen.  

Overig 

S/ch/ng Teamuitbehandeld.nl heeI geen werknemers in vaste dienst en is niet aangesloten 
bij een landelijke belangenorganisa/e. 

4

http://www.Teamuitbehandeld.nl


  Beleidsplan 
  

Dit beleidsplan is (datum) goedgekeurd door het bestuur van S/ch/ng Teamuitbehandeld.nl. 
Meby Visser-Spelt, voorziber 
Jacqueline Drop-Pullens, secretaris 
Pieter Mul, penningmeester 
Saskia Klein, lid 
Wout Middelman, lid 

Soest, 6 maart 2021 
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