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Voorwoord 
Voor jullie ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Dromen voor Duchenne. Dit jaarverslag beslaat 
het jaar 2020. 
 
Doordat we in het jaar 2020 grotendeels te maken hebben gehad met de COVID-19 pandemie was 
het een bijzonder jaar. Ondanks dit feit hebben we geprobeerd te kijken naar wat er binnen dit 
gegeven mogelijk was te realiseren aan onze doelstellingen. 
 
Hiernaast hebben we in het jaar 2020 een overgang gemaakt van Stichting Dromen voor Duchenne 
naar Stichting Dromen voor Duchenne 2.0. Mede door het succes en vanuit voortschrijdend inzicht is 
de stichting getransformeerd naar een stichting met andere, bredere en minder specifieke 
doelstellingen. Dit is op 18 mei 2020 bekrachtigd bij de notaris en tevens hebben wij vanwege deze 
verandering beoogd ons meer in te zetten voor het algemeen nut. Hiermee hebben we ook de 
mogelijkheid gekregen de ANBI-status van de belastingdienst te verkrijgen. Deze ANBI-status hebben 
we vanaf 18 mei 2020 toegewezen gekregen. 
 
In 2021 kunnen we hopelijk, wanneer de COVID-19 pandemie op zijn retour is, ons gaan 
voorbereiden op het realiseren van een aantal droomwensen voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met Duchenne. Hiernaast gaan we door met een aantal leuke acties te bedenken 
waarbij we de naamsbekendheid van Duchenne kunnen vergroten. Tevens zullen wij verder gaan 
met onze andere doelstellingen en gaan we ons richten op de verdere ontwikkeling van de stichting. 
 
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
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Stichting Dromen voor Duchenne 2.0 
De Stichting Dromen voor Duchenne is bijna twee jaar actief geweest met als hoofddoel het mogelijk 
maken van de droomreis voor Frank van Ieperen en zijn zorgteam naar de Verenigde Staten. In de 
loop van 2020 is vanuit een hernieuwde toekomstvisie besloten ons breder in te zetten voor de 
spierziekte van Duchenne.   
Mede door het succes en voortschrijdend inzicht is de stichting in 2020 getransformeerd naar een 
stichting met andere, bredere en minder specifieke doelstellingen. Eén en ander is op 18 mei 2020 
vastgelegd in de statuten bij de notaris. Met bredere doelstellingen heeft de Stichting Dromen voor 
Duchenne ook per 18 mei 2020, de ANBI-status gekregen van de belastingdienst. Hiermee is de 
stichting bestempeld als Algemeen Nut Beogende Instelling wat ons als goed doel beter positioneert 
en zijn daarmee giften aftrekbaar. 

Doelstellingen  
Met het oprichten van Stichting Dromen voor Duchenne 2.0 zijn ook onze doelstellingen aangepast.  
 
De (hernieuwde) doelstellingen zijn: 
De Stichting Dromen voor Duchenne heeft als doel: het beter integreren van de spierziekte 
Duchenne 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. 
 
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. 

Resultaat doelstellingen 
In het jaar 2020 heeft de stichting vanuit haar hoofddoelstellingen een aantal zaken bereikt. Doordat 
in maart 2020 de COVID-19 pandemie uitbrak heeft dit grote consequenties gehad voor het 
uitvoeren van onze doelstellingen. De focus in 2020 lag vooral in mogelijkheden zoeken om toch een 
aantal zaken uit te kunnen voeren. Eén van onze belangrijkste taken die wij als stichting 
ondernemen, het realiseren van droomwensen voor mensen met Duchenne, konden we helaas niet 
op gebruikelijke wijze invullen. In onderstaande paragrafen is per hoofddoelstelling opgesomd wat 
door onze stichting uitgevoerd is.  
 
Doelstelling 1: Droomwensen van mensen met Duchenne realiseren 
Aan het begin van 2020 waren de voorbereidingen op het uitvoeren van twee droomwensen, die in 
het tweede kwartaal van 2020 uitgevoerd zouden worden, volop gestart. De ene wens, was de wens 
van een jongeman die heel graag een keer zelf zou willen autorijden. De andere wens, was de wens 
van een jongen om een bezoek te brengen aan een dierentuin om daar mogelijk ringstaartmaki’s te 
voeren en te knuffelen. De uitvoering voor deze droomwensen was nagenoeg georganiseerd totdat 
duidelijk werd dat we te maken gingen krijgen met een enorme crisis. Met de komst van COVID-19 
konden deze droomwensen jammer genoeg niet gerealiseerd worden. Dit mede omdat onze 
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doelgroep van personen met Duchenne tot de meest kwetsbare groep behoort en wij op gebied van 
gezondheid met deze groep geen enkel risico kunnen nemen. 
 
Doelstelling 2: Het werven van gelden middels schenkingen/giften en 
sponsorinkomsten in contanten en natura om de doelstellingen te realiseren 
Met diverse acties hebben wij in 2020 middelen geworven om onze doelstellingen te realiseren. 
Allereerst is er op onze website een mogelijkheid om te doneren aan onze stichting. Hiernaast 
hebben wij met onze droompakkettenactie, gestart in december, per gesponsord pakket een klein 
bedrag aan onze kas kunnen toevoegen. Ook zijn er verschillende bedrijven die een financiële 
bijdrage of bijdrage in natura (belettering bus, boodschappen, reclame materiaal etc.) hebben 
geleverd. Helaas zijn onze doelstellingen op het gebied van sponsoring wat achter gebleven bij de 
verwachtingen mede door de COVID-19 pandemie en het niet kunnen organiseren van activiteiten. 
Voor een uitgebreid overzicht van onze financiële positie is meer informatie te vinden in het 
financieel jaaroverzicht.  
 
Doelstelling 3: Naamsbekendheid geven aan (onze) activiteiten die te maken hebben 
met spierziekten 
In het jaar 2020 hebben we verschillende 
activiteiten ontplooit waarmee we aandacht 
hebben gevraagd voor de spierziekte van 
Duchenne. 
Het gehele jaar door hebben wij door diverse 
zaken te plaatsen op sociale media onze 
stichting gepromoot en hiermee aandacht 
gevraagd voor Duchenne. Tevens zijn we 
begonnen om beleid te ontwikkelen op het 
gebied van social media en hebben we 
diverse malen onze Facebook-pagina en 
website bijgewerkt en aangepast. 
In de maand april hebben we een 
kaartenactie gehouden om onze doelgroep 
een hart onder de riem te steken vanwege 
corona. Voor deze actie hebben we meer dan 
tien kaarten gestuurd wat door de doelgroep 
als positief en hartverwarmend ervaren werd. 
Ook hebben we op deze manier wat 
contacten weten te leggen. Met deze actie 
zijn we in de media gekomen bij het 
radioprogramma van Omroep Zeeland 
‘Goedemorgen Zeeland met Elsa van Hermon’ 
en hebben we gestaan in de weekkrant de 
Vlissingse Bode.  
In september hebben wij een actie bedacht, 
genaamd de ‘Duchenne Challenge’. Het idee 
van deze actie was om aandacht te vragen 
voor de verminderde spierkracht die gepaard 
gaat bij Duchenne. Hiervoor is een ludieke actie bedacht; personen moesten een Post-It op hun 
voorhoofd plakken en deze Post-It van hun voorhoofd zien te krijgen zonder de handen te gebruiken. 
De deelnemers aan deze challenge maakte een filmpje en deelde dit met de hashtag 
#DuchenneChallenge op hun persoonlijke social media en social media van onze stichting. Het meest 
unieke filmpje is beloond met een prijs in de vorm van een verassingspakket. Naast dat er tientallen 

Afbeelding 1: Pretpakket voor Dyon en Lucas 
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filmpjes zijn gemaakt en gedeeld is deze challenge ook in de media gekomen. Bij onder meer Omroep 
Zeeland, de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC), Souburgsche Courant en bij de Vlissingse Bode. 
Om nog wat extra naamsbekendheid te krijgen hebben we ook een prijsvraag georganiseerd waarbij 
mensen moesten raden hoeveel Dromen voor Duchenne sleutelhangers er in een voorraad pot 
zaten. De sleutelhangers gebruiken we ook als attentie en bedankje voor personen en bedrijven die 
ons ondersteunen. Omstreeks december hebben we, mede om een alternatief te bieden voor het 
realiseren van een droomwens, een droompakketten actie ontwikkeld. De bedoeling van deze actie 
is (deze loopt nog door in 2021) dat personen die Duchenne hebben of personen die iemand kennen 
met Duchenne zich kunnen aanmelden via de website voor een droompakket. Er zijn vijf 
verschillende pakketten, waaronder een pretpakket, hier zitten toegangskaarten tot de Efteling in, 
een bon om een leuke herinnering af te drukken, een bon voor een taart en een snoeppakket. Ook is 
er een chillpakket, hierin zit een Spotify bon, Netflix bon en popcorn met een drankje.  
De pakketten worden doormiddel van donaties en sponsoring bij elkaar gespaard. De stand wordt 
bijgehouden in een donatiemeter. Wanneer deze meter op 100 procent is wordt het pakket 
opgestuurd. Niet alleen hebben deze pakketten voor een hoop lol gezorgd, ook hebben we hiermee 
de media gehaald (o.a. de Vlissingse Bode) en hebben we veel aandacht kunnen besteden aan de 
droompakketten op social media.  
Om onze naamsbekendheid te vergroten hebben we contacten gelegd om een ambassadeur aan 
onze stichting te verbinden. Hiervoor hebben we een aantal richtlijnen uitgewerkt. We hopen in de 
loop van het jaar 2021 een ambassadeur te koppelen aan onze stichting.  
Op het gebied van media is er ook een artikel verschenen in het jaarboek van de Vlissingse Bode: Het 
Jaar van 2020 Vlissingen.  
 
Doelstelling 4: Hulpmiddelen beschikbaar maken, informatie geven en advies bieden. 
Doormiddel van het actief bijdragen aan discussie fora via onder meer op Facebook maar ook 
doormiddel van vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken via de e-mail hebben we 
geprobeerd personen van 
advies te voorzien en op 
te helpen met vragen die 
hebben gespeeld. Onder 
meer zijn wij beschikbaar 
via onze eigen Facebook-
pagina, website, e-mail en 
overige social media. Ook 
zijn we actief binnen 
verschillende Facebook-
groepen gerelateerd aan 
Duchenne.  
In 2020 hebben we naast 
actief deelnemen op 
discussie fora ook een 
aanzet gemaakt tot het 
verhuren van 
hulpmiddelen. We hopen 
in 2021 daadwerkelijk het 
mogelijk te maken dat 
onze tillift en 
tilhulpmiddelen te kunnen 
gaan verhuren. 
 

Afbeelding 2: Overhandiging cheque Bart van Riet 
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Doelstelling 5: Samenwerken met andere stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen, 
om op die wijze elkaar te versterken en doelstellingen af te stemmen met elkaar. 
In 2020 hebben we een aantal contacten weten op te bouwen met andere stichtingen. Onder meer 
zijn we aanwezig geweest bij een wandel- en mountainbike evenement georganiseerd door Voetbal 
Vereniging Kloetinge waar we gevraagd waren door collega Stichting Duchenne Parent Project hen te 
vertegenwoordigen. Onze voorzitter is daar aanwezig geweest en heeft een interview gegeven aan 
Omroep Zeeland. Hiernaast zijn we in september 2020 aanwezig geweest bij de 8 uur van Riethoven, 
een evenement wat onderdeel uitmaakte van de Duchenne 40. De bedoeling van dit evenement was 
om geld in te zamelen voor onderzoek naar Duchenne. Dit evenement werd geïnitieerd door Bart van 
Riet. Bart vierde in 2020 zijn 40e verjaardag en heeft zelf Duchenne. Vanuit onze stichting hebben we 
Bart een mooie cheque overhandigd.  
 
Terugblik 
Van tevoren zou het jaar 2020 voor de stichting het jaar worden waarin we ons zouden richten op 
het realiseren van droomwensen voor kinderen, jongeren en volwassenen met Duchenne. Helaas is 
door de COVID-19 pandemie het realiseren van droomwensen op een lager pitje komen te staan. 
Voor onze zeer kwetsbare doelgroep wilden we geen enkel risico lopen. Gelukkig hebben we door 
ons te richten op zaken die nog wel doorgang konden vinden toch nog een hoop aan onze 
doelstellingen kunnen werken. Op het moment van het schrijven van dit jaar verslag lijkt het erop dat 
er een grote slag is gemaakt op het gebied van de bestrijding van de COVID-19 pandemie. We hopen 
dan ook hartelijk dat in de loop van 2021 de maatregelen teruggeschroefd gaan worden en dat we 
uiteindelijk richting zomer stapje voor stapje meer kunnen doen als stichting. Terugkijkend zijn wij als 
bestuur trots op het geen wat we hebben kunnen doen en denken dat we hiermee een stapje 
gegroeid zijn als stichting. 
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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 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 : 06 – 38 643 525    KvK-nummer : 78074355 
E-mail : info@dromenvoorduchenne.nl   IBAN  : NL75 RABO 0335 9412 30 
Website : www.dromenvoorduchenne.nl  RSIN  : 8612.55.124 
   ANBI-status : sinds 18-05-20 
 
Facebook : @dromenvoorduchenne 
Instagram : @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! 
 
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 onze stichting ook echt een succes mogen 
noemen. Een fantastische reis naar Amerika, een geweldige dag achtbaan hoppen in de Efteling en 
alle andere acties en projecten zijn hier bewijs van.  
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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 de 
komende jaren. 
 
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  
Ik ben Dennis en ben fulltime 
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!   

Afbeelding 3: Bestuur Stichting Dromen voor Duchenne 
v.l.n.r. Dennis van Akkeren, Saskia van Terheijden, Frank van Ieperen, 
Sjoerd van Beek en Huug van Ieperen. 
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Financieel Verslag 
Gezien het feit dat Stichting Dromen voor Duchenne in 2020 is uitgeschreven uit het Handelsregister 
en per 02-12-2020 is ontbonden, is onderstaand de financiële verantwoording voor zowel Stichting 
Dromen voor Duchenne te vinden als ook voor Stichting Dromen voor Duchenne 2.0. Stichting 
Dromen voor Duchenne 2.0 is opgericht op 18 mei 2020. 
 
Als eerste hieronder het financiële verslag van Stichting Dromen voor Duchenne bestaande uit de 
balans en staat van baten en lasten.  
 
 
Hier volgt de balans van Stichting Dromen voor Duchenne per 02 december 2020:  

 
Afbeelding 4: Balans Stichting Dromen voor Duchenne 

Hier volgt de staat van baten en lasten van Stichting Dromen voor Duchenne per 02 december 2020: 

 
Afbeelding 5: Staat van Baten en Lasten Stichting Dromen voor Duchenne 
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Hier volgt de balans van Stichting Dromen voor Duchenne 2.0 per 31 december 2020:  

 
Afbeelding 6: Balans Stichting Dromen voor Duchenne 2.0 

Hier volgt de staat van baten en lasten van Stichting Dromen voor Duchenne 2.0 per 31 december 
2020: 
 

 
Afbeelding 7: Staat van Baten en Lasten Stichting Dromen voor Duchenne 2.0 

Op de volgende pagina is de ondertekening van het financiële verslag door het bestuur te vinden. 
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Ondertekening financieel verslag 2020 
Vastgesteld op 23 juni 2021. Voor akkoord getekend door het bestuur van Stichting Dromen voor 
Duchenne 2.0 
 
 
 
 
 
 

 

Frank van Ieperen 
 
Datum: 23-06-2021 
Handtekening: 
 

Huug van Ieperen 
 
Datum: 23-06-2021 
Handtekening: 

 
Sjoerd van Beek 
 
Datum: 23-06-2021 
Handtekening: 
 

Saskia van Terheijden 
 
Datum: 23-06-2021 
Handtekening: 
 

Dennis van Akkeren 
 
Datum: 23-06-2021 
Handtekening: 

 


