Beleidsplan Stichting Supervrouw
Inleiding
Stichting Supervrouw is officieel in februari 2020 opgericht en staat sindsdien ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. Onze activiteiten staan in het teken van vrouwen met borstkanker. Zij zijn in
onze optiek Supervrouwen omdat ze oceanen hebben overgestoken, ze hebben hard gezwommen
om de overkant te halen. Dit initiatief neemt jou mee in het proces van vallen en opstaan. Bovendien
is onze stichting voor iedereen toegankelijk, want je hoeft niet per se ziek te zijn om je te laten
inspireren door hun verhalen. Wel hebben we als voornaamste uitgangspunt dat we deze doelgroep
willen helpen en ondersteunen. Je kunt bij ons o.a. terecht voor tips en informatie van
ervaringsdeskundigen en lotgenoten. Eén van de doelen van de Stichting Supervrouw is het
uitdragen van kennis over de nasleep van het behandeltraject en hoe je meer de regie kunt nemen
tijdens en na het behandeltraject. Én hoe je meer de regie kunt nemen bij de vaak overgebleven
restklachten. Naast het delen van kennis en informatie willen we onze doelgroep actief helpen.
Missie
Stichting Supervrouw is er voor iedere vrouw die hulp nodig heeft bij (rest)klachten tijdens en na de
diagnose borstkanker. We bieden financiële tegemoetkoming voor stamceltherapie in het buitenland
en andere zaken die niet worden vergoed door WMO of de ziektekostenverzekeringen. Daarnaast
heeft stichting Supervrouw als doel om vrouwen en andere belanghebbenden te informeren met
relevante informatie omtrent borstkanker.
Visie
Stichting Supervrouw heeft een duidelijk doel voor ogen: binnen 5 jaar, 100 vrouwen helpen met het
krijgen van stamceltherapie. Dat komt neer op 20 vrouwen per jaar. We willen deze visie
verwezenlijken door verschillende inzamelacties te houden, producten te verkopen en donateurs te
werven. Stichting Supervrouw wil haar steentje bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen in het
kader van restklachten tijdens en na borstkanker.
Huidige situatie
Onze stichting is door de eerste fase van opbouw heen. Rondom het kunnen faciliteren van
stamceltherapie komt veel regelwerk kijken. Juridisch moeten zaken goed geregeld zijn. De stichting
moet goed gepositioneerd worden en donateurs verworven worden. We zijn een heel eind
gevorderd en zover dat de eerste vrouw met restklachten stamceltherapie kan ontvangen. Het geld
daarvoor hebben we binnengehaald.
Activiteiten van Stichting Supervrouw
Naast het verwerven van donaties doen we ook activiteiten. Zoals een hardloopwedstrijd
Vestingloop), collectes en de aanstaande wandeltocht in Italië, de Stelviopas. Daarnaast voeren we
persoonlijke campagnes voor vrouwen met restklachten in het kader van crowdfunden. We doen zelf
veel onderzoek zodat we waardevolle artikelen kunnen schrijven en delen met onze doelgroep. Van
de eerste tien vrouwen die de stamceltherapie ondergaan maken we video’s en verslagen om de
positieve werking van de stamceltherapie in beeld te brengen. Bij voldoende casuïstiek zullen we in
gesprek gaan met verzekeraars en politiek.
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Sterktes
De doelgroep van vrouwen die borstkanker
krijgen is groot.
Veel vrouwen die restklachten overhouden
Veel restklachten lossen op door
stamceltherapie.
Steeds meer vrouwen die restklachten ervaren
gaan op zoek naar oplossingen.

Zwaktes
Stamceltherapie is nog relatief onbekend.
Stichting Supervrouw is nog relatief onbekend.
Al het geld wat nodig is voor de behandeling
met stamceltherapie moet zelf betaald worden.

Uitdagingen
Door vrouwen te volgen tijdens en na de
stamceltherapie kunnen we daardoor gaan
aantonen wat de werking is en uiteindelijk ons
onderzoek aanbieden bij de zorgverzekeraars
en de politiek.

Bedreigingen
De overheid die geen vergoeding toekent.
De zorgverzekeraars die geen vergoeding
toekent.

Organisatie
Stichting Supervrouw
Richard Wagnerstraat 2
5144 GM Waalwijk
secretariaat@supervrouw.nl
0416 – 53 49 37
KVK 77329317
RSIN 860973013
NL70RABO 0351054502
ANBI: in aanvraag
Bestuursleden
Voorzitter & operationeel bestuurder: Sheila van der Meeren (onbezoldigd)
Belast met de dagelijkse operationele zaken, aansturing van vrijwilligers, alle zaken regelen rondom
stamcelbehandelingen, als spreker fungeren en informatie geven.
Penningmeester & relatiemanager: Maickel Pollemans (onbezoldigd)
Belast met het regelen van schoonheidsbehandelingen voor vrouwen die in traject zitten, verzorgt
betalingen, verstuurt aankopen die in de webshop verkocht worden, is betrokken bij de aanmelding
van vrouwen voor stamceltherapie.
Commercieel bedrijfskundig bestuurder in spé: René Albers (onbezoldigd)
Belast met zaken rondom de positionering en de bedrijfsprocessen van de stichting.
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Vrijwilligers
Administratie: Erik Michielsen (onbezoldigd)
Administratie: Selwyn Koendjbiharie (onbezoldigd)
Marketing: Timo van Zanten (onbezoldigd)
Marketing: Robin de Graaf (onbezoldigd)
HR-manager: Karin van Riel (onbezoldigd)
Webdeveloper: Wesley van der Sanden (onbezoldigd)
Social Media Fanaat: Mari Huang (onbezoldigd)
Financiën
De administratie van de Stichting wordt bijgehouden door Selwyn Koendjbiharie en Erik Michielsen.
Zij verzorgen ook de jaarrekening en hebben daarvoor een specifieke opleiding gevolgd.
Beloningsstructuur
De vrijwilligers zetten zich onbezoldigd in. De Stichting heeft de status van erkend leerbedrijf.
Wanneer stagiaires stage lopen en de stage met goed gevolg afronden en een project hebben
opgeleverd waardoor de Stichting een besparing heeft kunnen doen krijgen ze een eenmalige
stagevergoeding tussen € 50 - € 300. Denk daarbij aan de website die in zijn geheel is gemaakt door
een stagiaire, dit leverde een fikse besparing op. Om deze reden hebben wij haar een vergoeding
toegekend.
Het werven van gelden
Voor de stamcelprojecten is veel geld nodig. We zetten daarom in op activiteiten, we verkopen
producten in de webshop en we vragen bedrijven en particulieren om donaties. We zijn momenteel
aan het onderzoeken hoe we een bedrijf kunnen laten gaan bellen om donaties te verwerven.
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