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Beleidsplan Stichting Ferenc 

 

1. INLEIDING 

Op 1 april 2005 werd bij Ferenc Vermaas Neuroblastoom kinderkanker geconstateerd met 

uitzaaiingen naar de botten en het beenmerg. Met een overlevingskans van 20% ging hij de strijd 

aan. Ferenc zat vol energie, positiviteit en had een enorme wilskracht. Een kijkje op zijn Facebook 

pagina’s laten een stralende puber zien, lachend op feestjes, bij voetbalwedstrijden, in mooie 

sportwagens en omringd met leuke meiden. Niets verklapt dat hij ziek was. Zijn pet was onderdeel 

van zijn kledingsstijl, dus ook daar stelde je geen vragen over. Ferenc stond midden in het leven en 

haalde er maximaal uit wat erin zat. Hij sprak met iedereen en hij kende ook iedereen. Hij schopte 

het zelfs tot vice voorzitter van FC Dordrecht. 

Na diverse behandelingen in Nederland en Duitsland is Ferenc op 11 september 2014 veel te jong 

overleden. Hij werd net geen 14 jaar. Zijn plechtigheid vond plaats in de Grote Kerk in Dordrecht. 

Magistraal groots en tot de nok toe afgeladen met mensen. 

In het jaar dat volgt, worden zijn ouders en broers door iedereen herkent. Iedereen kent hen, maar  

zij hebben meer dan eens geen idee wie er voor hen staat. Ferenc had een grote kennissenkring. In 

het jaaroverzicht van het AD over 2014 prijkt zijn foto bij de lokale beroemdheden en op zijn 

Facebook pagina blijven berichten binnen komen. 

Reflecterend op de laatste 10 jaar, besluiten Frank en Marina Vermaas dat deze rijkdom aan 

belangstelling en het enorme netwerk van Ferenc  een eigen plek verdiend. 28 september 2015, een 

jaar na het overlijden van Ferenc Vermaas, op de dag dat hij 15 jaar geworden zou zijn, richten zij  

Stichting Ferenc, onderzoek naar kinderkanker op. Een stichting die de levensovertuiging van Ferenc 

zal gaan uitdragen. 

  

‘Maak je over mij geen zorgen’ - Ferenc  Vermaas 
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2. ORGANISATIE 

 

a. Bestuur 

Voorzitter - Marina Vermaas 

Secretaris - Melanie Vermaas   

Penningmeester - Marc Tieman  

Bestuurslid - Alice Ooms  

Bestuurslid - Diana van Dort  

Bestuurslid - Frank Vermaas 

Het bestuur kent een statutaire vertegenwoordiging. 

b. Algemene contactgegevens 

Stichting Ferenc, onderzoek naar kinderkanker 

Bliek 24 

3344 HC Hendrik-Ido-Ambacht 

 

Telefoon nummer: +31(0) 613001339 

emailadres: info@stichtingferenc.nl 

website: www.stichtingferenc.nl 

 

Stichting Ferenc is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 

53895983 als Stichting Ferenc, onderzoek naar kinderkanker  gevestigd Bliek 24 te Hendrik-

Ido-Ambacht. 

 

RSIN: 851063111 

Bank gegevens: NL17ABNA0624648729 

BIC: ABNANL2A 
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3. STRATEGIE 

 

a. Visie en ambitie 

Stichting Ferenc wil zoveel mogelijk geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar 

kinderkanker ten behoeve van betere genezing van kinderkanker. 

Geen enkel kind mag zo jong sterven. 

 

b. Statutaire doelstelling 

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met 

een kwaadaardige aandoening of bij kinderen die een sterk verhoogd risico hebben op een 

kwaadaardige aandoening, zodat de inzichten omtrent het ontstaan, de classificatie, de 

behandeling en de prognose van kwaadaardige ziekten zullen toenemen, alsmede het 

aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al 

hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst 
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4. BELEID 

 

Stichting Ferenc heeft professionaliteit, transparantie en deugdelijk bestuur hoog in het vaandel 

staan. Op de website (www.stichtingferenc.nl ) plaatst de stichting de oprichtingsakte, het 

uitreksel van Kamer van Koophandel, de jaarrekening en alle door de stichting gesubsidieerde 

projecten. 

 

a. Bestuur en organisatie 

De taken binnen het bestuur zijn algemeen verdeelt in de rollen van Voorzitter, 

Penningmeester, Secretaris en overige bestuursleden. Voor specifieke activiteiten worden 

bestuursleden aangewezen die belast zijn met de organisatie en het resultaat van die 

specifieke activiteit. 

Deze personen zullen de kaders voor de activiteit opstellen, wat men wil realiseren, hoe men 

dat wil doen en wat de verantwoordelijkheid van de stichting daarin is. Stichting Ferenc 

werkt tijdens evenementen en activiteiten met 100%-vrijwilligers die zeer actief en 

enthousiast betrokken zijn. 

Binnen het bestuur zullen besluiten worden genomen om iets wel of niet te doen. 

Aangegane verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden zullen door het bestuur 

bekrachtigd moeten worden. 

Het bestuur vergadert minimaal 1 keer per half jaar.  

 

b. Werkzaamheden en werving van gelden 

Stichting Ferenc  werft fondsen en donateurs, organiseert evenementen en activiteiten voor 

het financieren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kinderkanker. Deze 

vormen een belangrijk deel van de inkomsten. Ook leveren machtigingen, donaties een deel 

van de baten. Giften zijn afkomstig uit veel verschillende acties, groot en klein. 

 

Realisatie van gefinancierd onderzoek alsmede georganiseerde evenementen worden 

vernoemd op de website www.stichtingferenc.nl .  

 

Het bestuur van Stichting Ferenc werkt continu aan het vergroten van de naamsbekendheid 

van de stichting om het werven van fondsen zoveel mogelijk te bevorderen.  

 

c. Beschikken van het vermogen 

Stichting Ferenc heeft via haar bestuur, directe invloed op de besteding van de ingebrachte 

middelen. Ieder gekozen project wordt weloverwogen en wordt kenbaar gemaakt op haar 

website. Projecten waar het bestuur gelden aan toekent, staan in lijn met de doelstelling van 

de stichting. Bij de keuze van besteding van het vermogen zal de stichting minimaal 2, 

onafhankelijke, ter zake kundige personen raadplegen om de objectiviteit van de keuze te 

onderbouwen. 

Aangegane verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden zullen door het bestuur 

bekrachtigd moeten worden. 

  

http://www.stichtingferenc.nl/
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5. BEHEER 

De activiteiten van Stichting Ferenc zijn gericht op de genoemde doelen: Sponsoren van projecten 

voor onderzoek naar kinderkanker. Door middel van het structureel aantrekken van sponsoren als 

ook het organiseren van evenementen en activiteiten tracht zij de beschreven doelstelling(en) te 

realiseren. 

a. Vermogen 

Het bestuur van Stichting Ferenc ontvangt iedere maand een financieel overzicht waarin de 

actuele status wordt weergegeven. Tijdens bestuursvergaderingen wordt deze besproken. 

Jaarverslagen worden door een accountant samengesteld en gecontroleerd en middels een 

accountantsverklaring formeel bekrachtigd. 

 

b. Kostenstructuur 

Stichting Ferenc heeft geen werving- , administratie- en beheerskosten. Als er kosten 

gemaakt moeten worden, zal de stichting een donateur/sponsor zoeken die bereid is de 

kosten te dekken. 

Sponsors krijgen in ruil een plaats voor reclame en communicatie uiting binnen de activiteit 

waaraan zij zich verbinden. 

Gelden die specifiek binnenkomen voor sponsoring en waarvan na afloop van de activiteit 

geld over blijft, worden ingezet voor een volgende activiteit. 

 

c. Beloning beleidsbepalers 

Geen van de bestuursleden worden betaald voor hun verleende diensten. 


