Stichting MERIEM FOUNDATION en ANBI
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde
belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting
Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken
van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. De STICHTING MERIEM FOUNDATION is
aangemerkt als ANBI.
Met de onderstaande gegevens krijgt u een beeld van onze stichting als ANBI:
Naam:
Stichting Meriem Foundation
RSIN/fiscaal nummer:
852440261
KvK:
57105138
opgericht:

contactgegevens:

bestuurssamenstelling:

6 december 2012
A.KHAIROUN (secretaris)
Cobradreef 41
3564 ET Utrecht
Tel. 0621596612
Email: amkh208@gmail.com
Dr. Meriem Khairoun (voorzitter)
Abdelmajid Khairoun (secretaris)
Dr. Gurbey Ocak (penningmeester)

Beleidsplan
Organisatie
Stichting Meriem Foundation is een non-profit organisatie dat zich bezig houdt met het vergroten van
kennis en het geven van informatie over verschillende vormen van kanker (in Nederland) en in
onderontwikkelde gebieden wereldwijd en het vergroten van bewustwording rondom verschillende
vormen van kanker.
Projecten
Stichting Meriem Foundation tracht de bewustwording rondom de ziekte kanker te vergroten door het
organiseren van voorlichtingscampagnes, het geven van trainingen aan lokale en door het bevorderen
van wetenschappelijk onderzoek naar diverse soorten kanker.

Doelstelling van stichting Meriem Foundation
Stichting Meriem Foundation heeft o.a. de volgende doelstellingen:
- het vergroten van kennis en het geven van informatie over verschillende vormen van kanker (in
Nederland) en in onderontwikkelde gebieden wereldwijd.
- het vergroten van bewustwording over verschillende vormen van kanker.
- het geven van trainingen aan lokale gezondheidsmedewerkers (zoals bijvoorbeeld artsen en
verpleegkundigen) in de uitvoering van het geven van voorlichting over diverse soorten kanker en
screeningsmethoden om kanker op te sporen.
- het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar diverse soorten kanker.

Financiën
Het doel trachten wij te bereiken (o.a.) middels:
- subsidies en donaties
- schenkingen, erfstellingen en legaten
- opbrengst van kapitaal
Werkwijze
Samen met onze partnerorganisatie streven wij naar het ontwikkelen en uitvoeren van projecten ter
bevordering van de genoemde doelen.
Beloningsbeleid
Bestuursleden van de Stichting Meriem Foundation, ontvangen geen beloning.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
1.
a. Het vergroten van kennis en het geven van informatie over onder meer de verschillende
vormen van kanker in Nederland en in ontwikkelde gebieden wereldwijd
b. Het vergroten van bewustwording over verschillende vormen van kanker
c. Het geven van training aan lokale gezondheidsmedewerkers en verpleegkundigen in de
uitvoering van het geven van voorlichting over diverse soorten kanker en screeningmethoden
om kanker op te sporen
d. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar diverse soorten kanker
en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin van het woord
2.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van diverse
uiteenlopende activiteiten.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 06 december 2012 – 31 december 2013
Borstkankerproject 2012-2013
Dit project bestond uit voorlichting over borstkanker en borstkankerscreening voor de lokale bevolking
en zorgverleners in Tanger en Chefchaouen in Marokko. Het doel van dit project was om de
bewustwording rondom borstkanker en nut van screening te vergroten en met name onder vrouwen
die weinig tot geen toegang hebben tot de gezondheidszorg
Hart-en vaatziekten en suikerziekte project 2013
In het kader van dit project hebben we een screening gedaan naar hart-en vaatziekten en suikerziekte
in Chefchaouen. Daarnaast hebben de artsen voorlichting gegeven over deze ziektes. In dit deel van
Marokko is er geen richtlijn voor hart-en vaatziekten en opsporen van suikerziekte. Ons project wat
een startsein voor het opzetten van een richtlijn door de lokale zorgverleners en artsen. Er was een
hoge opkomst en veel deelnemers hadden een verhoogd risicoprofiel voor hart-en vaatziekten en
werden gelijk doorgestuurd voor verdere onderzoeken. De uitkomst van dit project zal er toe leiden
dat er een richtlijn komt voor het opsporen van hart-en vaatziekte en suikerziekte en adviezen om
deze ziektes te voorkomen en in een vroef stadium te ontdekken. Ook hierin zal onze stichting voor
verdere begeleiding zorgen.

Financiële verantwoording
Inkomsten:
Gemeente Utrecht
Bijdrage organisatie Marokko
Collectes
Stichting ZIAD
TOTAAL

5140
4000
18989
1500
29.629

Uitgaven:
PROJECT "Medics for Morocco"
I. Symposium
Zaalkosten (incl. aankleding, beamer en scherm, 3 dagen)
Onkosten delegatie uit Nederland
Reiskosten Nederland – Marokko
Verblijfskosten
Vervoer in Marokko
Vertaalkosten symposium
II. Medische campagne
Materialen ten behoeve screening etc./ medicatie
V. realisatie website www.meriemfoundation.nl
Bouw- en onderhoudskosten
Overige kosten (vertaalkosten teksten, audiovisueel materiaal, etc.)
VI. Algemeen
PR- kosten Nederland en Marokko (flyers/ posters/ folders)
Honoraria ochtend- en middagvoorzitters conferentie
Coördinatie- en voorbereidingskosten
Een ambulance
Diverse medische hulpmiddelen
Onvoorzien
Verslaglegging
PROJECT "Cardiovasculair Risicomanagement"
Reiskosten Nederland – Marokko
Algemeen
Materialen ten behoeve screening etc./ medicatie
PR- kosten Nederland en Marokko (flyers/ posters/ folders)
Coördinatie- en voorbereidingskosten Verslaglegging
Totaal
Reserve

1.300
2.400
3.570
700
2.500

600
650
300
980
500
2.500
7.250
1.680
250
350
1.707
544
1099
28.884
745
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