Stichting Gezondheid en Beweging
Missie
De Stichting Gezondheid en Beweging (SGB) heeft als doel het bevorderen en ondersteunen
van Onderzoek en Zorginnovatie dat zich richt op de relatie tussen gezondheid en beweging.
Onze missie is het onderhouden of verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare
groepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met chronische aandoeningen door het
promoten van Gezond Bewegen.
Hoofdlijnen Beleidsplan 2018/2019
Het ondersteunen van projecten of activiteiten die zich richten op het voorkomen van het
verlies van onafhankelijk functioneren en mobiliteit bij mensen met (chronisch)
neurologische aandoeningen zoals een hersenbloeding, de ziekte van Parkinson en Multiple
Sclerose.
Voornaamste activiteit is het continueren van testen, ontwikkeling en ondersteuning van
diverse smartphone en tablet apps met oefeningen voor mensen met de ziekte van
Parkinson
Fondsen Werving
SGD doet geen actieve fondsenwerving door middel van advertenties in kranten,
tijdschriften of multimedia. Inkomsten uit app-verkoop worden direct teruggevouwen in
nieuwe projecten en app-updates, en het in de lucht houden van de diverse bestaande appversies voor Android en iOS (Apple).
Vermogensbeheer
De voorzitter en secretaris beheren de fondsen en zakelijke (spaar)rekening en worden
gecontroleerd door de andere bestuursleden. De voorzitter en secretaris zijn ook
verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening en zijn onbezoldigd. SGB doet niet
aan beleggingen zodat we niet afhankelijk zijn van beursschommelingen. Beslissingen over
bestedingen aan projecten worden tijdens bestuursvergaderingen, of als dit niet mogelijk is
via email, democratisch genomen.
Besteding van het vermogen van de stichting
We werken voornamelijk via non-profit projecten (i.e. tegen kostprijs), waarbij
opdrachtgevers de kosten voor een vertaling of een app-update vergoeden. Deze projecten
moeten passen in de missie en visie van SGB
SGB subsidieert ook (deels) promotie-boekjes van onderzoekers die onderzoek hebben
gedaan naar onderwerpen die passen in de missie en visie van SGB.
Daarnaast zijn er operationele kosten voor website, logistiek, het in de lucht houden van de
diverse bestaande app-versies voor Android en iOS (Apple), zakelijke rekeningen,
vacatiekosten etc.

