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Stichting Dromen voor Duchenne
Braamstraat 37
4388 CN Oost-Souburg

Voorwoord
Voor jullie ligt het allereerste jaarverslag van de Stichting Dromen voor Duchenne. Dit jaarverslag
beslaat het jaar 2018 en 2019 omdat onze stichting in december 2018 is opgericht.
Het startjaar van onze stichting was veelzijdig. Met het kunnen realiseren van de droomreis naar de
Verenigde Staten voor Frank van Ieperen en zijn zorgteam is de hoofddoelstelling behaald.
Dit was voor mij persoonlijk en als voorzitter echt een droom die tot werkelijkheid is gekomen.
Hiernaast was het besluit om ook al droomwensen voor andere personen met Duchenne te
realiseren, en ons als stichting breder in te zetten om Duchenne een bredere basis te geven in de
maatschappij, een onverwachte maar zeker positieve ontwikkeling.
In 2020 gaan wij verder met het realiseren van droomwensen en met hernieuwde doelstellingen om
Duchenne een bredere basis te geven in de maatschappij.
Bij deze wil ik graag alle mensen die ons op welke manier dan ook ondersteund hebben bedanken.
Zonder de steun van donateurs, sponsoren, vrijwilligers, familie en natuurlijk ons bestuur was het
niet mogelijk geweest onze doelstellingen te behalen.
Ik wens jullie veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag.
Namens het bestuur van Stichting Dromen voor Duchenne,
Frank van Ieperen
Voorzitter Stichting Dromen voor Duchenne

Ontstaan Stichting Dromen voor Duchenne
Op 11 december 2018 is de Stichting Dromen voor Duchenne opgericht, met een bestuur van vijf. In
eerste instantie met het doel om gelden te werven om de droomreis van Frank van Ieperen en zijn
zorgteam naar de Verenigde Staten te verwezenlijken. Bij de oprichting van de stichting is direct al
besloten dat de stichting ook na de droomreis zal blijven voortbestaan. De manier waarop was toen
nog niet helemaal bekend, behalve dan dat het thema Duchenne zou zijn.
Tijdens de eerste bestuursvergadering op 2 januari 2019 heeft het bestuur besloten dat zij zich ook
gaat inzetten om de dromen van kinderen, jongeren en volwassenen met de ziekte van Duchenne te
realiseren. Tevens is toen besloten dat de stichting hiernaast zich in gaat zetten om de ziekte van
Duchenne een bredere basis te geven in de maatschappij, met als doel integratie.
Om ook deze hernieuwde doelstellingen formeel vast te leggen zal het bestuur in de loop van 2020
bij de notaris de statuten laten vernieuwen.

Doelstellingen
In het eerste samengestelde jaar heeft de stichting een aantal doelen geformuleerd.
1. Het mogelijk maken van de droomreis voor Frank van Ieperen en zijn zorgteam naar de
Verenigde Staten;
o Gelden werven door middel van sponsoring en crowdfunding;
§ Aanschaf tillift ten behoeve van droomreis en mogelijk later ten bate van
anderen;
§ Kunnen bekostigen van de reis- en verblijfkosten;
2. In de loop van het jaar 2019, het realiseren van een droomwens voor een kind, jongere of
volwassene met Duchenne;
3. Uitzetten van de toekomstvisie om de stichting voort te zetten na het behalen van de
droomreis voor Frank van Ieperen.

Resultaat doelstellingen
In 2019 heeft de stichting hard gewerkt om de gestelde doelstellingen te behalen. Het resultaat was
beter dan verwacht. Onderstaand is per doelstelling het resultaat terug te vinden.

Afbeelding 1: Frank en zijn team van zorgverleners tijdens zijn VS reis
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Doelstelling 1:
In december 2018 begon de
stichting gelden te werven
voor de droomreis naar de
Verenigde Staten. Door
actief benaderen van
ondernemers in de regio
Oost-Souburg (gemeente
Vlissingen) en de start van
een crowdfund via de
stichtingswebsite en de
speciaal opgezette website
‘Reis van mijn leven1’ is het
gelukt een bedrag van
€34.319,-- bij elkaar te
brengen.

Van dit bedrag heeft de stichting een tillift (deels gesponsord door leverancier) kunnen aanschaffen
en de reis- en verblijfskosten kunnen voldoen.
In dit bedrag zit een deel wat is bekostigd door inbreng van een eigen aandeel door Frank van
Ieperen en een onverwachte inbreng vanuit Frank van Ieperen zijn zorgbudget.
Uiteindelijk is het daarmee gelukt de droomreis naar de Verenigde Staten mogelijk te maken. Het
zorgteam en Frank hebben van 5 september tot en met 22 september 2019 de droomreis gemaakt.
Doelstelling 2:
Tijdens de bestuursvergadering van januari 2019 heeft het bestuur besloten zich ook in te zetten
voor het realiseren van dromen voor andere personen die aan de spierziekte van Duchenne lijden.
Uiteindelijk heeft het bestuur besloten één droomwens uit te voeren. Op 3 juni heeft de stichting de
droomwens van Twan uit Zuidlaren kunnen realiseren. Twan heeft een dag lang alle achtbanen van
de Efteling mogen beleven.
Doordat de stichting in de
loop van het jaar in een
goede (financiële)
uitgangspositie kwam
heeft zij de doelstelling
een droomwens van een
ander realiseren, kunnen
behalen.
In de tweede helft van
2019 zijn een tweetal
evenementen
georganiseerd waarbij de
opbrengst ten goede is
gekomen aan onze
stichting. Zo kunnen we
Afbeelding 2: Twan tijdens zijn Efteling wens en de 'sterke mannen'
ook in 2020 een aantal
wensen gaan realiseren.
Op 5 oktober 2019 heeft sportvereniging DIOS Souburg een sponsordag gehouden en op 3 november
2019 is het evenement Dansen en Dromen voor Duchenne georganiseerd door Leida Wallaart van
ZumbaPassie gehouden. Nogmaals dank aan de organisatoren van deze evenementen.
Doelstelling 3:
Het bestuur heeft ook de derde doelstelling kunnen behalen. Gedurende het jaar 2019 heeft het
bestuur in verschillende vergaderingen gesproken over de toekomstvisie.
Hieruit voortvloeiend is de toekomstvisie voor 2020 tot stand gekomen. Om de toekomstvisie ook
formeel vast te leggen in doelstellingen zal het bestuur in 2020 een wijziging van de statuten en akte
voorbereiden en voorleggen aan de notaris.
De hernieuwde doelstellingen zijn:
De stichting heeft als doel: het beter integreren van de ziekte in de samenleving om
maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te bevorderen van mensen met een spierziekte,
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
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De bovengenoemde hoofddoelstellingen zullen verder opgesplitst worden in de navolgende
subdoelstellingen:
• Droomwensen van mensen met Duchenne realiseren;
• Het werven van gelden middels schenkingen/giften en sponsorinkomsten in contanten en
natura om de doelstellingen te realiseren;
• Naamsbekendheid geven aan (onze) activiteiten die te maken hebben met spierziekten;
• Hulpmiddelen beschikbaar maken, informatie geven en advies bieden;
• Samenwerken met andere stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen, om op die wijze
elkaar te versterken en doelstellingen af te stemmen met elkaar.
Met het behalen van de doelstellingen voor 2019 heeft de stichting een goed jaar gedraaid. Tevens
vormt de toekomstvisie, samen met de hernieuwde doelstellingen de eerste aanzet om ook het jaar
2020 voortvarend van start te gaan. Zo kan de stichting door ontwikkelen tot een volwassen goed
doel met een duidelijke maatschappelijke functie.

Organisatie
Bij het oprichten van de Stichting Dromen voor Duchenne is er gekozen om naast een dagelijks
bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester ook te kiezen voor twee algemene
bestuursleden. Hier is voor gekozen om enerzijds breed gedragen besluiten te kunnen nemen
anderzijds hebben we dit gedaan om ook in de toekomst klaar te zijn voor zaken zoals een ANBIstatus en om ervoor te zorgen dat we genoeg handen hebben om onze activiteiten uit te kunnen
voeren.

Contact gegevens
Stichting Dromen voor Duchenne
p/a
Braamstraat 37
4388 CN Oost-Souburg
Telefoon
E-mail
Website

: 06 – 38 643 525
: info@dromenvoorduchenne.nl
: www.dromenvoorduchenne.nl

Facebook
Instagram

: @dromenvoorduchenne
: @stichtingdromenvoorduchenne

Bestuur
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende vijf personen:
Frank van Ieperen
Voorzitter
Sinds de oprichting van onze mooie stichting mag ik mij voorzitter noemen. Door mijn eigen
persoonlijke ervaring met de spierziekte van Duchenne weet ik dat het niet altijd zo makkelijk is om
je dromen te verwezenlijken. Mijn grootste droomwens was om een rondreis te maken door de
Verenigde Staten. Deze wens is door en met een heleboel praktische en financiële hulp gerealiseerd
in september 2019. De voorbereidingen en de reis zelf hebben mij zoveel inspiratie gegeven dat dit
reden was om mij in te gaan zetten voor de droomwensen van andere kinderen en volwassenen met
Duchenne. En niet alleen inzetten voor droomwensen maar ook wil ik de naamsbekendheid van
Duchenne vergroten. Natuurlijk doe ik dit niet alleen maar samen met ons geweldig enthousiaste
bestuur en vrijwilligers!
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Huug van Ieperen
Secretaris
Mijn naam is Huug. Inmiddels gepensioneerd na een werkzaam leven in onder meer de straal- en
conserveringswereld. In het bestuur van de stichting mag ik de rol vertolken van secretaris. Vanuit de
betrokkenheid bij mijn zoon Frank die Duchenne heeft probeer ik een steentje bij te dragen aan de
stichting. Mijn motivatie om deel te nemen aan het stichtingsbestuur is dat ik graag help om iets te
organiseren voor iemand die zijn ‘eigen ding’ wil doen.
Sjoerd van Beek
Penningmeester
Als penningmeester van de Stichting Dromen voor Duchenne probeer ik mij steentje bij te dragen
aan het succes van de stichting. En ik geloof dat we het eerste jaar ook echt een succes mogen
noemen. Een fantastische reis naar Amerika en een geweldige dag achtbaan hoppen in de Efteling
zijn hier bewijs van.
Kijkend naar de toekomst hebben we alweer een aantal dromen in beeld waar we mee bezig zijn en
plannen voor het verder ontwikkelen van de stichting. Kortom genoeg om ons bezig te houden het
komende jaar.
Saskia van Terheijden
Algemeen bestuurslid
Ik werk sinds oktober 2015 bij Frank in zijn zorgteam. Vooraf had ik eigenlijk geen idee waar ik aan
begon, het leek me wel leuk... En leuk is het, ik zou niet meer zonder willen. Het is fijn om een
bijdrage te kunnen leveren, zonder hulp komt Frank niet uit bed. Maar je rol betekent veel meer dan
dat, vaak gaan we leuke dingen doen. Het is leuk om dit mede mogelijk te maken. Ik mocht mee als
hulp op droomreis naar Amerika, tevens vroeg Frank of ik in het bestuur zou willen van de stichting.
Het is heel leuk om hierin
samen te werken en om de
doelen van de stichting uit te
rollen, zeker als het om de
wensen gaat.
Zelf heb ik een gevarieerd leven,
naast het werk bij Frank werk ik
in het ziekenhuis als
Hartfunctielaborant. Heb ik een
vriend, twee kinderen en twee
kleinkinderen en heb ik genoeg
hobby’s. Hierdoor weet ik hoe
belangrijk het voor een ieder is
om dromen na te kunnen leven.
Dennis van Akkeren
Algemeen bestuurslid
Afbeelding 3: Bestuur Stichting Dromen voor Duchenne
Ik ben Dennis en ben fulltime
v.l.n.r. Dennis van Akkeren, Saskia van Terheijden, Frank van Ieperen,
Sjoerd van Beek en Huug van Ieperen.
professioneel fotograaf en
filmmaker van beroep en daarnaast afgestudeerd als Cultureel Maatschappelijk Vormgever. Als
goede vriend van Frank help ik graag mee in de stichting met het visueel en inhoudelijk vormgeven
en uitvoeren van de activiteiten. Ik vind het prachtig dat ik kan helpen. de dromen van anderen
realiseren!
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