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Voorwoord
Het jaar 2018 stond in het teken van het opstarten en uitvoeren
van nieuwe acties en de focus op meer naamsbekendheid. De
paraplu-actie hebben wij ook dit in dit jaar voortgezet. We
hebben nieuwe ambassadeurs gevonden die het
Weerstandfonds een warm hart toedragen. Verder was er een
bestuurswisseling en zijn we op zoek gegaan naar andere
mogelijkheden die bijdragen aan onze doelstellingen om de
wetenschap te ondersteunen bij het doen van onderzoek binnen
het vakgebied immunologie en de wisselwerking tussen onze
weerstand en infectieziektes. Kortom een jaar vol energie, actie en positieve
verandering…
Namens alle betrokkenen dank ik u hartelijk voor uw loyaliteit en steun in het
afgelopen jaar en hoop ik dat u ons – in het belang van ieder mens – ook in 2019 en
de jaren daarna trouw blijft steunen zodat wij nog meer actie kunnen nemen ter
verbetering van ons afweersysteem.
Guido Brouwer
Oprichter Weerstandfonds
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Over het Weerstandfonds
Dit jaar hebben we afscheid genomen van onze voorzitter
Rob Mudde. Rob heeft zich jarenlang met hart en ziel
ingezet voor het Weerstandfonds waarvoor wij hem zeer
dankbaar zijn. Guido Brouwer heeft het stokje van hem
overgenomen. Het bestuur bestaat uit 5 personen: Guido
Brouwer (oprichter en voorzitter), Rob Claassens (lid), Ton
van Loon (penningmeester), Annemieke Drenth (secretaris),
Ellen Bark-Lindhout (lid) en is in 2018, 5 keer
bijeengekomen.
De raad van toezicht is samengesteld uit de volgende personen, Eddy Staas (partner
fiscalist BDO), Herman Vaanholt (ondernemer Vaanholt Consultancy) en Ronald de
Groot (Emeritus Hoogleraar Immunologie Radboud UMC).

Ambassadeur van het Weerstandfonds is Pirmin
Blaak, keeper Nationaal Hockeyteam en
medeoprichter en mede-eigenaar van Goalieworks,
een professionele organisatie voor het opleiden van
hockeykeepers (zie www.goalieworks.nl en
www.pirminblaak.nl).

Onze visie, missie en waarden
Visie: verdedigen is de beste aanval. Missie: fondsen werven voor ziektebeeld overstijgend
onderzoek naar het slimmer laten werken van onze afweer. Waarden: samen; kansen zien,
benutten en beetpakken; doeltreffend; vernieuwend. Belofte: doorbreken door geven en
delen. Kern: nooit meer ziek. Doelgroepen: primair: donateurs en sponsors (particulieren,
organisaties, fondsen, stichtingen, VWS, etc.). Secundair: wetenschappers, ziekenhuizen,
patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars.

Acties en evenementen
Een van onze missies is het werven van fondsen voor onderzoek. Ook dit jaar hebben
wij hiervoor geld beschikbaar gesteld.
Dit jaar stond grotendeels in het teken van de actie “Bollenboffenbokaal” een variant
uit de jaren 70-80 georganiseerde midweekse jeugdcompetitie. In samenwerking met
Emile Schelvis, presentator, verslaggever en commentator bij oa. RTV Rijnmond en
Ziggo Sport konden jeugdvoetballers strafschoppen schieten op het doel. De
strafschoppen werden gesponsord door bedrijven. Het toernooi duurde 40 weken
met een overlap naar 2019 en leverde een mooie bijdrage voor het Weerstandfonds
op.
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Communicatie
De gehouden acties werden actief gecommuniceerd in de media als RUR TV, het
Algemeen Dagblad en de speciaal voor deze actie gemaakte website bollenboffen.nl.
Ook op Social Media zijn we zeer actief geweest en hebben inmiddels een groot
aantal trouwe volgers.
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Financieel overzicht
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Vooruitblik 2019
Onze doelstellingen voor het komende jaar.
Activiteiten
We bruisen van de ideeën en gaan in 2019 kiezen voor 2 of 3 activiteiten. In ieder
geval gaat het Bollenboffenbokaal door tot het einde van het voetbalseizoen en
willen we in het nieuwe seizoen starten met de actie in andere regio’s.
Bestedingen
Ook in 2019 streven we ernaar om een bijdrage te leveren aan een nader te bepalen
onderzoek.
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