
 

 

Stichting Vrienden van Max 
Beleidsplan 

 JUNI 2018



Contact 
Stichting Vrienden van Max 

Sint Teunisstraat 29A 

6211BA Maastricht 

info@vriendenvanmax.nl 

 

 



Inhoudsopgave 
1. Stichting Vrienden van Max ................................................................................................ 3 

2. Donaties .............................................................................................................................. 4 

3. Werving van fondsen .......................................................................................................... 4 

4. Organisatie .......................................................................................................................... 5 

5. Begroting ............................................................................................................................. 5 

 



1. Stichting Vrienden van Max 
De stichting Vrienden van Max is ontstaan uit de vriendschap van 10 jongens, die tussen de 

jaren 2003 en 2010 leerlingen waren van het Canisius College in Nijmegen. Wij trokken tijdens- en 

buiten schooltijd veel met elkaar op en ondernamen veel sociale activiteiten. Ook nadat wij verspreid 

door het land gingen wonen tijdens onze studententijd, bleven we veel samen doen en bleef de 

vriendschap sterk. In de lente van 2012 werd ons zorgeloze bestaan echter flink opgeschud, één van 

onze vrienden, Max, had leukemie. Ondanks deze heftige ziekte was iedereen vol goede moed, Max 

was jong en sterk en zou met een zware chemo behandeling en een beenmerg transplantatie een 

goede overlevingskans hebben. De behandeling sloeg aan en na de transplantatie leek het erop dat 

Max weer helemaal gezond zou worden, maar helaas volgde al vrij snel het bericht dat de kanker was 

terug gekomen. De artsen van Max hebben er alles aan gedaan om hem nog te genezen maar de ziekte 

bleek te sterk. Max is op 11 september 2013 overleden.  

In de laatste fase van zijn leven werd Max erg snel volwassen. Natuurlijk deed hij bucket list 

achtige dingen zoals het bezoeken van een wedstrijd van FC Liverpool. Maar Max deed deze dingen 

nooit alleen. Hij nam altijd vrienden en of familie mee op deze activiteiten zodat zij mooie 

herinneringen aan hem en de vriendschap zouden overhouden. Zo was het één van Max zijn grootste 

dromen om een “grand diner” te geven voor iedereen die dichtbij hem stond. Dat Max zeer hechtte 

aan vriendschap bleek wel uit het feit dat hij voor dit diner meer dan honderd mensen uitnodigde. Het 

grand diner van Max was een groot succes, niet in de eerste plaats door een bijdrage van stichting 

Daniëlle, een stichting die uitbehandelde jongeren steunt met realiseren van hun laatste wensen. Alle 

vrienden van Max zijn stichting Daniëlle zeer dankbaar voor deze steun en in de jaren na Max zijn dood 

zijn er verscheidene initiatieven georganiseerd om geld in te zamelen voor stichting Daniëlle. 

 In 2017 kwam ons echter ter oren dat stichting Daniëlle, na een succesvol bestaan van meer 

dan 20 jaar, ermee stopte. Dit heeft onze vriendengroep geïnspireerd om het stokje over te nemen en 

zelf een stichting op te richten, de stichting Vrienden van Max. De stichting Vrienden van Max heeft 

een soortgelijk doel: uitbehandelde jongvolwassen steunen bij het realiseren van hun laatste wens(en) 

door middel van het leveren van een financiële bijdrage. In dit beleidsplan staat beschreven hoe wij 

dit doel trachten te bereiken, hoe en aan wie wij doneren, hoe wij geld inzamelen en hoe de stichting 

georganiseerd is. Ten slotte volgt in het laatste hoofdstuk een begroting voor de komende jaren.  

 

 



2. Donaties 
Het doel van de stichting Vrienden van Max is om uitbehandelde jongvolwassen te steunen 

bij het realiseren van hun laatste wens(en) door middel van het leveren van een financiële bijdrage. 

Om in aanmerking te komen voor een donatie kan men een email sturen naar 

info@vriendenvanmax.nl met daarin omschreven wat de wens inhoudt en waarom deze wens voor 

hem of haar belangrijk is. Wij zullen deze aanvraag in behandeling nemen en het liefst één of meerdere 

persoonlijk gesprekken plannen zodat we een goed beeld van de wens en de persoon achter de wens 

kunnen krijgen. Bij het beoordelen van een aanvraag houden we rekening met de volgende richtlijnen:  

 Is de persoon in kwestie uitbehandeld, m.a.w. heeft de persoon in kwestie nog een 

relatief korte levensverwachting en heeft hij of zij in die hoedanigheid nog een laatste 

wens? 

 Is de persoon in kwestie tussen de 18 en 25 jaar oud? 

 Heeft de wens tot doel om een mooie herinnering te creëren tussen de aanvrager en zijn 

of haar vrienden en familie? 

 Vallen de kosten voor de wens binnen de budgettaire mogelijkheden van de stichting?  

De stichting zal maximaal 50% van de kosten van een wens vergoeden, gelimiteerd tot 

maximaal 50% van het op dat moment beschikbare vermogen van de stichting 

De bovenstaande punten dienen als richtlijnen voor het beoordelen van een aanvraag en niet 

als harde criteria. Er kan van geval tot geval worden afgeweken van één of meerdere criteria als het 

stichtingsbestuur daartoe besluit.   

Met betrekking tot het realiseren van wensen beperken de activiteiten van de stichting 

Vrienden van Max zich tot het leveren van een financiële bijdrage, alhoewel wederom geldt dat 

hiervan kan worden afgeweken mits daarvoor een goede reden is. Het stichtingsbestuur wenst ook 

niet aanwezig te zijn bij de realisatie van wens, tenzij hier nadrukkelijk om gevraagd wordt of dit 

bijdraagt tot het realiseren van de wens. 

3. Werving van fondsen 
Om geld in te zamelen voor donaties ondernemen en organiseren wij verscheidene 

activiteiten zoals het lopen van een marathon of de Nijmeegse vierdaagse, het organiseren van een 

veiling of het spelen van een voetbalwedstrijd. Bij deze activiteiten vragen wij vrienden en familie om 

ons te sponsoren of om bijvoorbeeld een kaartje te kopen voor de activiteit die we organiseren. Wij 

hebben tot doel ten minste drie van dit soort activiteiten per jaar te organiseren en met deze drie 



activiteiten gezamenlijk ten minste €5000 op te halen. Wij verwachten dat dit soort activiteiten in de 

beginjaren de belangrijkste bron van inkomsten voor de stichting zullen zijn.  

4. Organisatie 
De stichting Vrienden van Max wordt vertegenwoordigd door een bestuur bestaande uit drie 

functionarissen; de voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast het bestuur, zijn er vier 

commissies opgericht binnen de stichting waar zowel leden van het bestuur als de andere vrienden 

uit de groep deel van uitmaken:  

 Commissie Heroes, deze commissie is verantwoordelijk voor het behandelen van 

aanvragen tot donaties.  

 Relatiebeheer, verantwoordelijk voor het contact met alle sponsoren van de stichting. 

 Marketing, verantwoordelijk voor het imago van de stichting en communicatie.  

 Financieel, verantwoordelijk voor de financiën van de stichting.  

Ten slotte is er nog een arts betrokken bij de stichting die ondersteunt bij het behandelen van 

aanvragen en zorg draagt dat alle activiteiten die de stichting ondersteunt medisch verantwoord zijn.  

5. Begroting 
De onderstaande begroting geeft een inschatting van de verwachte financiën van de stichting 

Vrienden van Max. 

 

Begroting 2018 2019 2020 2021 2022

Inleg vriendengroep 900.00€        900.00€        900.00€        900.00€        900.00€        

Sponsoring 6,000.00€     6,500.00€     7,000.00€     7,500.00€     8,000.00€     

Opbrengsten 6,900.00€     7,400.00€     7,900.00€     8,400.00€     8,900.00€     

Kosten werving -300.00€       -325.00€       -350.00€       -375.00€       -400.00€       

Algemene kosten -500.00€       -500.00€       -500.00€       -500.00€       -500.00€       

Kosten -800.00€       -825.00€       -850.00€       -875.00€       -900.00€       

Algemene reservering -500.00€       -500.00€       -500.00€       -500.00€       -500.00€       

Netto uit te keren bedragen 5,600.00€     6,075.00€     6,550.00€     7,025.00€     7,500.00€     

Donaties -5,600.00€    -6,075.00€    -6,550.00€    -7,025.00€    -7,500.00€    

Netto resultaat -€               -€               -€               -€               -€               


