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Voorwoord
Het beleidsplan is een handvat voor het bestuur en de vrijwilligers van stichting Ruby and Rose.
Het beleidsplan zal actief gebruikt worden bij elke bestuursvergadering en daarbij als leidraad
dienen.
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Stichting Ruby and Rose
Sinds haar oprichting in 2007 zet stichting Ruby and Rose zich in voor de bestrijding van
gynaecologische kanker. Ons doel is minder gynaecologische kanker, meer genezing en een betere
kwaliteit van leven voor gynaecologisch oncologische patiënten.
Stichting Ruby and Rose financiert wetenschappelijk onderzoek naar gynaecologische kanker. Om dit
mogelijk te maken werven we fondsen. We doen dat niet alleen, maar samen met de donateurs,
sponsoren en vrijwilligers. Met stichting Ruby and Rose investeer je in het leven, want elke vrouw is
het waard.
De huidige beleidsvisie geldt voor de periode 2016-2017. Hierin continueert stichting Ruby and Rose
haar steun aan het wetenschappelijk onderzoek naar gynaecologische kanker. Dit zijn onderzoeken
op het gebied van diagnostiek, preventie en behandeling van alle vormen van gynaecologische
kanker.
Onze primaire doelstellingen:
•
•

Het realiseren van een inkomstengroei.
Het imago van stichting Ruby and Rose in overeenstemming brengen met de doelstelling.

4

1. Organisatiestructuur
De stichting is statutair gevestigd in Nijmegen.
Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden.
•
•
•
•
•

Elles Ploegmakers-Gloudemans: voorzitter, Veghel
Dagmar Dielissen-Breukers: secretaris, Veldhoven
vacature: penningmeester
Sandra Douna: bestuurslid, Nijmegen
Pleun Stapelbroek-Ketelaars: bestuurslid, Veghel

Het secretariaat:
•
•

Patty van Vierzen, Harderwijk
Leonie Marchand, Harderwijk

Marketing en communicatie:
•

Marieke Snieder, Heumen

Website:
•

Ben Maurits, Nijmegen

Webshop:
•

Gladys van de Munckhof, Venray

Voorraadbeheer en promotiemateriaal:
•

Ton de Graaff, Nijmegen

De wetenschappelijk raad
Vanaf haar ontstaan heeft stichting Ruby and Rose er voor gekozen wetenschappelijke projecten die
eventueel voor financiering in aanmerking komen te laten toetsen door de wetenschappelijke raad.
Deze raad opereert onafhankelijk van de stichting en bestaat in principe uit drie leden. De raad
adviseert de stichting ten aanzien van de kwaliteit van het voorgestelde onderzoek. De uiteindelijke
beslissing of een project gehonoreerd zal worden ligt bij het bestuur van de stichting. Het is ook het
bestuur dat toetst of een onderzoeksvoorstel past in de doelstelling van de stichting. De leden die
zitting nemen in de wetenschappelijk raad worden in principe voor het leven benoemd. Nieuwe
leden worden benoemd door het bestuur.
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De wetenschappelijke raad bestaat thans uit de volgende leden:
•
•
•
•
•

Prof. Dr. P. Heinz, Utrecht
Prof. Dr. L.V.A.M. Beex, Nijmegen
Prof. Dr. R. Kruytwagen, Maastricht
Prof. Dr. H. Kaanders, Nijmegen
Prof. Dr. J. Prins, Nijmegen

Visie stichting Ruby and Rose
Grote landelijke goede-doelenstichtingen zamelen vele malen meer geld in, maar geven ook veel
meer geld uit aan overhead zoals dure panden, personeel en marketingactiviteiten. Dat is iets wat
stichting Ruby and Rose wil voorkomen; er moet zoveel mogelijk van het ingezamelde geld naar
onderzoek naar gynaecologische kankers gaan. Stichting Ruby and Rose is persoonlijk en kleinschalig.
Daardoor is er veel goodwill en zijn er lange-termijnrelaties met partners, sponsoren en bedrijven in
de regio. Op deze manier wil de stichting zich als een olievlek over Nederland uitbreiden. Door
lokaal/regionaal afdelingen op te richten met lokale vrijwilligers die hun eigen regio kennen en de
taal verstaan en die lokale contacten hebben met het bedrijfsleven en de pers. Op deze manier blijft
de gunfactor hoog en blijven de kosten laag. Deze afdelingen zorgen voor een extra dekking in
Nederland.

Regionale comités
Van de regionale comités vraagt stichting Ruby and Rose vooral zelfstandigheid in het uitvoeren en
opzetten van activiteiten waarmee geld ingezameld wordt. Hoe de comités er precies uit gaan zien,
zal in komend jaar gaan blijken en uitgewerkt worden onder leiding van een commissie en in overleg
met de regio’s. Dit is sterk afhankelijk van de vrijwilligers die dit op willen pakken en waar hun sterke
kanten liggen.
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2. Vrijwilligersbeleid
Binnen een stichting is het van belang om taken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van
vrijwilligers vast te leggen. Het doel hiervan is duidelijkheid te scheppen en het functioneren van
zowel de vrijwilligers als de gehele stichting te verbeteren.
Een goed opgezet vrijwilligersbeleid, inclusief werving en het behoud van vrijwilligers, draagt ertoe
bij dat:
o

vrijwilligers zich gewaardeerd, betrokken en thuis voelen;

o

vrijwilligers actief zijn en blijven;

o

kennis en expertise van vrijwilligers ten volle worden benut;

o
Rose

vrijwilligers zich verantwoordelijk voelen voor eigen inzet, als ook voor stichting Ruby and

Visie inzake vrijwilligers
Stichting Ruby and Rose heeft als doel het werven van fondsen voor onderzoeksprojecten. Dit zijn
onderzoeken op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische
kanker en het voeren van voorlichting over deze vrouwenkanker. Daarnaast organiseert Stichting
Ruby and Rose verschillende projecten en evenementen in het kader van deze fondsenwerving. Om
dit doel te verwezenlijken werkt de stichting onder andere met vrijwilligers.
De vrijwilligers maken de maatschappelijke betrokkenheid van de lokale samenleving bij de
doelstellingen en activiteiten van stichting Ruby and Rose zichtbaar en tastbaar.

Definitie van vrijwilligerswerk
Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van
anderen of de samenleving.
-

Het werk moet een algemeen maatschappelijk belang dienen.

-

Het werk mag geen winstoogmerk hebben.

-

Het werk mag niet concurrerend zijn met betaald werk.

-

Het werk moet een aanvullend karakter hebben en geen betaald werk ‘verdringen’.

Missie
Door het inzetten van veel verschillende vrijwilligers wil stichting Ruby and Rose zo veel mogelijk
financiën werven om projectaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek te steunen.
Met het inzetten van de vrijwilligers bereikt de stichting:
-

de mogelijkheid tot het verwezenlijken van activiteiten, evenementen et cetera;

-

dat het bestuur zich kan richten op de bestuurs- en organisatietaken;
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-

dat de samenleving sociaal en maatschappelijk betrokken blijft;

-

een groter netwerk van contacten om zo veel mogelijk fondsen te werven.

Doelstellingen
Stichting Ruby and Rose heeft met haar vrijwilligersbeleid ten doel:
o

eenduidigheid in verwachtingen tussen Ruby and Rose en vrijwilligers;

o

dat de juiste vrijwilliger op de juiste plek actief kan zijn.

De doelstellingen van stichting Ruby and Rose leiden ertoe dat bij het werven van geschikte
vrijwilligers de motivatie voornamelijk moet voortkomen uit betrokkenheid bij patiënten die
gynaecologische kanker hebben. Vrijwilligers moeten de doelstellingen van stichting Ruby and Rose
kunnen onderschrijven en uitdragen.

Uitgangspunten
De uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk bij stichting Ruby and Rose zijn:
vrijwilligers worden gezien als volwaardig onderdeel van stichting Ruby and Rose met eigen
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
vrijwilligers werken binnen geldende regels en procedures welke zijn vastgelegd in
beleidsplannen;
-

vrijwilligers werken onder leiding en toezicht van een coördinerend bestuurslid;

-

vrijwilligers werken voor hun plezier; het vrijwilligerswerk moet zinvol zijn;

-

vrijwilligers onderschrijven de missie, visie en doelstelling van stichting Ruby and Rose.

Plaats en taak van de vrijwilliger
Voor stichting Ruby and Rose zijn de vrijwilligers van groot belang en zonder hun zal de stichting haar
doelstellingen niet kunnen behalen.
Stichting Ruby and Rose verwacht van al haar vrijwilligers:
-

dat zij bereidheid hebben tijd en energie in de stichting te investeren;

-

dat zij de visie en doelstelling van de stichting onderschrijven.

Werven van vrijwilligers
Stichting Ruby and Rose kan haar werk niet uitvoeren zonder hulp van vrijwilligers. Om de
doelstelling te kunnen waarborgen zal het noodzakelijk zijn een groot netwerk van vrijwilligers
binnen stichting Ruby and Rose te hebben.
Het werven van vrijwilligers gebeurt door mensen, via (social) media en persoonlijke netwerken,
warm te maken en te betrekken bij het werk van stichting Ruby and Rose.
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Het selecteren van de vrijwilligers gebeurt door een gesprek met een van de bestuursleden.
Tijdens dit gesprek zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
-

Hoe is de kandidaat met de stichting in aanraking gekomen?

-

De doelstelling van de stichting.

-

De opvattingen over het vrijwilligerswerk.

-

Wat heeft de kandidaat ons te bieden?

-

De wensen van de kandidaat-vrijwilliger.

-

De eisen die aan de vrijwilliger worden gesteld.

-

De verantwoordelijkheden van de vrijwilliger.

-

De werkwijze en sfeer.

-

Wat de vrijwilliger kan verwachten en wat hem geboden wordt.

-

Afspraken over het vervolg.

Wanneer de kandidaat en stichting Ruby and Rose met elkaar verder willen, zal het
registratieformulier ingevuld worden en zal de kandidaat toetreden tot het vrijwilligersbestand.

Belonen van vrijwilligers
Om de betrokkenheid bij stichting Ruby and Rose en het vrijwilligerswerk te vergroten en om
waardering voor het vrijwilligerswerk te laten blijken, vindt het bestuur het belangrijk dat vrijwilligers
centraal staan.
Stichting Ruby and Rose legt zich niet vast aan vaste waarderingssystemen in welke vorm dan ook.
Wel zijn wij van mening dat de vrijwilligers één keer per jaar extra aandacht verdienen. Dit kan elk
jaar een andere invulling hebben.

Onkostenvergoeding
Wij gaan er vanuit dat vrijwilligers stichting Ruby and Rose ondersteunen vanuit maatschappelijke
betrokkenheid. Voor het vrijwilligerswerk zal dan ook geen vergoeding worden gegeven.
Onkosten die ten bate van stichting Ruby and Rose gemaakt zijn, kunnen gedeclareerd worden, na
overleg vooraf, via de penningmeester. Hiervoor dienen wel kwitanties en bonnen overhandigd te
worden. Zonder toestemming vooraf en kwitanties en/of bonnen kan er geen declaratie
plaatsvinden.
Reiskosten van woonplaats naar de vestigingsplaats van de stichting komen in beginsel voor kosten
van de vrijwilliger.

Begeleiding van vrijwilligers
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Stichting Ruby and Rose verwacht van haar vrijwilligers de nodige zelfstandigheid in het uitvoeren
van hun taak. De grote lijnen worden uitgezet in overleg met het daarvoor aangewezen bestuurslid,
maar de kleinere zaken komen voor initiatief van de vrijwilliger. Dit wil niet zeggen dat het bestuur
geen leiding zal geven aan haar vrijwilligers, maar het bestuur wil een gezamenlijke
verantwoordelijkheid creëren en dit is alleen mogelijk wanneer de vrijwilligers die zich aansluiten bij
de stichting ook deze verantwoordelijkheid willen nemen.

Aanspreekpunt
Het aanspreekpunt van de vrijwilligers is in eerste instantie het secretariaat van stichting Ruby and
Rose. Vrijwilligers dienen zich hier te melden en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld
persoonsgegevens door te geven.

Verantwoordelijkheden
Zoals benoemd in paragraaf 4.2 zal er per activiteit een bestuurslid aangewezen worden die deze
activiteit onder zijn/haar verantwoordelijkheid heeft.
Deze verantwoordelijkheid houdt niet in dat het bestuurslid de gehele activiteit zal organiseren.
Hij/Zij zal dit samen met de coördinerend vrijwilliger en de andere betrokken vrijwilligers doen.
Hierin maken wij als stichting Ruby and Rose wel onderscheid in verantwoording:

A. bestuurslid
Is verantwoordelijk voor de volgende zaken:
▪

zoekt coördinerend vrijwilliger en andere vrijwilligers voor de uitvoering van de activiteit;

▪

maakt een verslag;

▪

zet in overleg met de coördinerend vrijwilliger de lijnen uit;

▪

zorgt voor de overstijgende randvoorwaarden en maakt afspraken met de bedrijven /
sponsoren die bij de activiteit betrokken zijn;

▪

maakt aan de coördinerend vrijwilliger een budget kenbaar dat beschikbaar is voor de
randvoorwaarden op de dag van activiteit;

▪

zorgt dat het verslag bij het secretariaat komt, die het vervolgens op de website kan plaatsen
(mits hier toestemming voor is);

▪

evalueert na de activiteit met de coördinerend vrijwilliger;

▪

koppelt de activiteit en de evaluatie terug aan het bestuur.

B.

coördinerend vrijwilliger bij de activiteit

Is verantwoordelijk voor de volgende zaken:
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▪

overlegt met het coördinerend bestuurslid welke lijnen er gevolgd dienen te worden;

▪

is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden op de dag van activiteit (eten, drinken en
dergelijke);

▪

voert de activiteit uit met de andere vrijwilligers;

▪

maakt een verslag van de activiteit en levert dit aan bij het coördinerend bestuurslid
(wanneer er geen fotograaf aanwezig is, zorgt de coördinerend vrijwilliger er ook voor dat er
foto’s gemaakt worden indien hier toestemming voor is);

▪

evalueert na de activiteit met de betrokken vrijwilligers.

C.

vrijwilliger bij uitvoering van een activiteit

Is verantwoordelijk voor de volgende zaken:
▪

handelt alleen in opdracht van de coördinerend vrijwilliger;

▪

bereidt activiteit voor in overleg met de coördinerend vrijwilliger;

▪

voert activiteit uit onder verantwoordelijkheid van coördinerend vrijwilliger.

Behouden van vrijwilligers
Vrijwilligers blijven meestal niet voor onbepaalde tijd aan stichting Ruby and Rose verbonden. Als
bestuur zijn we ons hiervan bewust en weten we dat we in de toekomst afscheid van vrijwilligers
moeten nemen. Het is daarom een punt van aandacht dat er steeds weer nieuwe vrijwilligers gezocht
moeten worden.

Opzegging door vrijwilliger
Wanneer een vrijwilliger ervoor kiest om niet langer voor stichting Ruby and Rose werkzaam te zijn,
dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk, schriftelijk, kenbaar te maken aan het secretariaat van de
stichting.
Hierbij dient de vrijwilliger rekening te houden met eventueel al geplande werkzaamheden /
activiteiten waarbij hij/zij betrokken is.
Wanneer er geen geplande activiteiten zijn, kan de opzegging per direct ingaan. Indien de vrijwilliger
zich al verbonden heeft aan een activiteit, ziet stichting Ruby and Rose graag dat deze afspraken nog
uitgevoerd worden.
Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn, zal het secretariaat samen met de vrijwilliger kijken
naar mogelijke oplossingen als het niet mogelijk is om de werkzaamheden af te ronden.

Opzegging door bestuur
Het bestuur kan in bepaalde situaties de inzet van het vrijwilligerschap per direct beëindigen. Dit
wordt schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de betreffende vrijwilliger meegedeeld.
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Exitgesprek
Voordat de samenwerking beëindigd wordt, zal een exitgesprek plaatsvinden met de vrijwilliger. Dit
gesprek wordt in onderling overlegd gepland en heeft als doel om eventuele leerpunten voor
stichting Ruby and Rose te kunnen formuleren, maar ook om op een respectvolle manier van elkaar
afscheid te nemen.
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Bijlage 1
Registratieformulier vrijwilligers stichting Ruby and Rose

Naam: _____________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________
Postcode: __________________________________________________________
Plaats: _____________________________________________________________
Telefoonnummer: ______________________ of ___________________________
Geboortedatum: _____________________________________________________
Email: _____________________________________________________________
Inschrijfdatum: ______________________________________________________

Hoe vaak wil je vrijwilligersactiviteiten uitvoeren?
_____x per maand

____x per kwartaal

____x per jaar

Heb je voorkeursdagen?
Ja / Nee
Zo ja, welke dagen: ___________________________________________________

Heb je voorkeurstijden?
Ja / Nee
Zo ja, welke tijden: ____________________________________________________

Wat voor vrijwilliger wil je zijn: coördinerend vrijwilliger / uitvoerend vrijwilliger

In welke regio wil je met name vrijwilligersactiviteiten uitoefenen? __________________________

Opmerkingen / aanvullingen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________
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3. Fondsenwerving

Particuliere donateurs
Donateurs werven en behouden wordt steeds uitdagender voor goede doelen. De markt voor goede
doelen staat onder druk. Als goede-doelenstichting moet je steeds inhoudelijker en vaker
communiceren met donateurs, vrijwilligers en betrokkenen om ze blijvend te kunnen binden. Hierbij
is het internet van essentieel belang.
Economische tegenwind maakt het lastiger om mensen te bewegen geld te doneren aan een goed
doel. Vanzelfsprekend zullen donateurs beter dan voorheen nadenken over welke doelen zij willen
ondersteunen. Transparantie over wat hun bijdrage oplevert voor het beoogde goede doel wordt
daarmee steeds belangrijker tijdens (online) fondsenwervingsacties. (*Goede doelen verdienen
beter, Human Inference).
Stichting Ruby and Rose probeert daarom de zaak waarvoor zij staat steeds duidelijker een gezicht te
geven door middel van onder meer videoboodschappen,Ffacebookacties, verslagen van activiteiten
en persoonlijke verhalen op onze website. Hiermee willen wij het effect van de donaties en
inspanningen zo helder en transparant mogelijk overbrengen.
Donateurs ondersteunen de stichting financieel door eenmalige of periodieke bijdragen.
Stichting Ruby and Rose probeert donateurs te werven via de website (met een paar muisclicks kun
je via IDEAL of Pay-Palbetaling een donatie verrichten), Facebook en het verspreiden van onze folder.
Hierin zit een invulstrookje waarmee de donateur zich kan aanmelden voor een donatie per maand,
kwartaal of jaar.
Stichting Ruby and Rose kent een donateurenbestand, dat als volgt is ingedeeld.
Maanddonatie:

14 leden

Kwartaaldonatie:

19 leden

Jaardonatie:

43 leden

Hier is nog zeer veel winst te boeken. Het huidige donateursbestand is ontstaan bij de eerste
startbijeenkomst van de stichting in 2007. Dit bestand kenmerkt zich doordat de donateurs zich
langer aan het goede doel gebonden hebben. In de loop der jaren hebben relatief weinig donateurs
afgehaakt. Aan de andere kant zijn er weinig nieuwe donateurs bijgekomen.
Uit voorgaande blijkt dat de startbijeenkomst heeft geholpen om beter aan te sluiten bij de
belevingswereld van de bezoekers op deze bijeenkomst.
Stichting Ruby and Rose gaat actief op zoek naar donateurs. Dit kan door zowel het bestuur als door
de betrokken vrijwilligers of andere sympathisanten worden gedaan.
Donateurs ontvangen periodiek een nieuwsbrief per mail, tenzij zij aangeven dat niet te willen.
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Activiteiten regiocomités
Om regiocomités met vrijwilligers tot stand te brengen is er een kennismakingsbijeenkomst
georganiseerd op 2 december 2015.
In 2016 zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd voor de verschillende regiocomités. Hier zijn al
voorzichtig de eerste acties uit voortgekomen.
Gestreefd wordt naar een structurele samenwerking met de diverse regiocomités. Dit is een
belangrijk speerpunt voor de bestuursagenda van 2017.

Webshop
Op de website van de stichting Ruby and Rose kan men via de webshop mooie artikelen kopen. In de
verkoopprijs van deze artikelen zit een giftelement. De opbrengst van deze artikelen gaat direct naar
het goede doel.

Evenementen
Een belangrijke inkomstenbron is het Golfevent Ruby and Rose, dat vijf jaar achter elkaar werd
georganiseerd. Door omstandigheden heeft dit de laatste twee jaar niet kunnen plaatsvinden. In
2017 proberen we dit event weer nieuw leven in te blazen.
Ons jaarlijkse Drive4Life event werd in 2016 georganiseerd door Ladies’ Circle 41 De Leijgraaf met
een nieuwe formule. Dit bleek een geweldig succes en wellicht voor herhaling vatbaar.
Nieuwe focus is het organiseren van events zoals bijvoorbeeld een High Tea, in combinatie met een
lezing over onder andere het HPV-virus of andere onderwerpen die te maken hebben met
gynaecologische kanker. Deze formule sloeg aan bij het bezoekend publiek. Niet alleen gezelligheid,
maar ook bewustwording van de noodzaak dat wetenschappelijk onderzoek belangrijk is en
gecontinueerd moet worden. De wetenschap staat nooit stil.
Stichting Ruby and Rose probeert de dag van de eierstokkanker een gezicht te geven.
Ook zullen er draaiboeken worden verzameld aan de hand waarvan regiocomités activiteiten kunnen
organiseren. Gedacht kan worden aan statiegeldacties, de verkoop van gadgets tijdens bijvoorbeeld
een Ladies’ Night, feesten, diners, gala’s, bingo’s en pubquizzen.
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4. Wetenschappelijk onderzoek en projectaanvragen
Planning te financieren onderzoeksprojecten in 2016/2017

Overzicht projecten en benodigde financiering (euro’s):
1.

NK cel therapie bij ovariumcarcinoom

100.000

2.

Onderdrukte immunologie bij ovariumcarcinoom

200.000

3.

Ontstaan ovariumcarcinoom uit de tuba

60.000

4.

Voorspellen subtype endometriumcarcinoom

80.000

5.

Prognose trofoblast maligniteit

50.000

6.

Ontstaan vulvacarcinoom uit lichen sclerose en dVIN

60.000

Korte samenvatting van de afzonderlijke projecten:
1.
Nieuwe afweertherapie tegen ovariumcarcinoom met behulp van intra-abdominaal
toegediende natural killer (NK) cellen
Benodigde financiering: 100.000 euro
Eierstokkanker wordt per jaar bij ongeveer 1.400 vrouwen gediagnostiseerd. Ruim 1.100 vrouwen
overlijden in Nederland elk jaar aan die ziekte, ondanks uitgebreide operaties en zware
chemotherapie. Er is dan ook behoefte aan een nieuwe vorm van behandeling waarbij de laatste
jaren steeds vaker gedacht wordt in de richting van immunotherapie, een behandeling die gebruik
maakt van het activeren van het eigen immuunsysteem van de patiënt of waarbij immunologisch
actieve factoren worden toegediend. Een voorbeeld van deze laatste vorm van immunotherapie is
een behandeling met natural killer cellen (NK cellen). NK cellen zijn hele slimme cellen die ontwikkeld
kunnen worden uit navelstrengbloed en die kankercellen meteen kunnen herkennen en doden.
Natural killer celtherapie is de afgelopen jaren ontwikkeld tegen specifieke vormen van bloedkanker
en geeft veelbelovende eerste resultaten. Ons onderzoek richt zich erop om deze therapie
beschikbaar te maken voor vrouwen met eierstokkanker. We hebben inmiddels aangetoond dat
eierstokkanker-cellen gevoelig zijn voor natural killer cellen. Verder zien we dat vrouwen met
eierstokkanker met meer natural killer cellen in het buikvocht langer leven dan de vrouwen met
minder NK cellen. In het laboratorium kunnen NK cellen zeer effectief tumorcellen doden. Ook in een
muismodel zien we dat de tumor afneemt in groei en dat de muizen langer leven als ze behandeld
zijn met NK cellen. Deze veel belovende resultaten moeten verder worden geoptimaliseerd om
uiteindelijk het beste resultaat op te leveren in de patiënt.
De productie van de NK cellen uit navelstrengbloed moet verder worden verbeterd. We willen de NK
cellen uittesten in een diermodel (PDX model) dat nog dichter tegen de menselijke situatie aanligt.
We willen meer onderzoek doen aan de NK cellen die al in de buikholte van de patiënt aanwezig zijn
en die blijkbaar onvoldoende in staat zijn de tumor te overwinnen. Met dit aanvullende onderzoek
denken we voldoende gegevens te kunnen verzamelen om de eerste patiënten met NK cellen uit
navelstrengbloed te gaan behandelen. |
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Prof. dr. Leon Massuger, afdeling Gynaecologische Oncologie, Radboudumc
Dr. Ruud Bekkers, afdeling Gynaecologische Oncologie, Radboudumc
Prof. dr. Joop Janssen, afdeling Haematologie, Radboudumc
Dr. Harry Dolstra, afdeling Haematologie, Radboudumc
Drs. Janneke Hoogstad, promovenda

2.

Onderdrukte immunologie bij ovariumcarcinoom

Benodigde financiering: 200.000 euro
Een belangrijk probleem bij de ontwikkeling van eierstokkanker lijkt de opvallende onderdrukking
van de afweer in de buikholte van de patiënt. Deze onderdrukking is waarschijnlijk mede oorzaak van
de zeer snelle ontwikkeling van deze ziekte vanaf het moment dat de kanker is ontstaan. De ziekte
wordt immers in veruit de meeste gevallen gediagnostiseerd in een zeer vergevorderd stadium met
uitzaaiing in de gehele buikholte. Dit vergevorderde ziektestadium is waarschijnlijk voor een groot
deel verantwoordelijk voor de gemiddeld slechte prognose. De oorzaak van deze onderdrukte
immunologie is voor een groot deel nog onbekend. De zich ontwikkelende tumor lijkt hierin wel een
rol te spelen. Het is echter onduidelijk op welke manier en hoe dit geïnitieerd wordt. Het overwinnen
van deze onderdrukte immunologische situatie zou een belangrijke stap kunnen zijn in de
ontwikkeling van een nieuwe therapie. We hebben inmiddels veel onderzoek gedaan naar de
verschillende immunologische factoren die in het buikvocht aanwezig zijn. De hoogte van het Il-6
(interleukine 6) in ascites is daarbij voorspellend voor de prognose van de kanker. Naast meerdere
cytokines spelen ook immunoreactieve T cellen een belangrijke rol in dit immuun modulerende spel.
We willen het immuun suppressieve mechanisme beter in kaart brengen om zo de
aangrijpingspunten te vinden voor adaptatie hiervan. Het doel van de analyse is tweeledig.
1.

Actieve educatie van effector T cellen

2.

Het omkeren van de immuun suppressieve status

Prof. dr. Leon Massuger, Afdeling Gynaecologische Oncologie, Radboudumc
Dr. Ruurd Torensma, Tumor Immunologisch Laboratorium, Radboudumc
Dr. Anne van Altena, Afdeling Gynaecologische Oncologie, Radboudumc
Dr. Stanley Hato Tumor Immunologisch Laboratorium, Radboudumc
Drs. Christina Wefers, promovenda
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3.

Het ontstaan van het ovariumcarcinoom uit de tuba

Benodigde financiering: 60.000 euro
Lange tijd hebben we gedacht dat eierstokkanker ontstaat uit de eierstok. Op basis van met name
epidemiologische gegevens werd dit lange tijd ondersteund. De relatie met het geven van
borstvoeding, zwanger zijn en pilgebruik wees allemaal in de richting van de eisprong als mogelijke
initiator van deze ernstige ziekte. De laatste decennia verschenen er echter steeds meer publicaties
die de eierstok als oorsprong voor deze maligniteit in twijfel trokken. Met name het positieve effect
van een sterilisatie op het voorkomen van ovariumcarcinoom kon niet verklaard worden uit de
relatie met de eisprong. Bij de groep vrouwen die op erfelijke basis (BRCA mutatie) een verhoogd
risico heeft op ovariumcarcinoom werd in de eileider een afwijking gevonden die zeer goed zou
kunnen passen bij een voorstadium van ovariumcarcinoom. Bij ongeveer 6% van deze vrouwen werd
in de uit voorzorg verwijderde eileider een STIC (serous tubal intraepithelial carcinoma) laesie
gedetecteerd. Ook bij vrouwen die worden behandeld voor eierstokkanker wordt in ruim 50% van de
gevallen een STIC gevonden in de eileider. Inmiddels hebben wij in Nijmegen een zeer grote serie
STIC laesies verzameld voor onderzoek. Graag willen we met behulp van deze unieke serie bewijzen
dat de STIC inderdaad het voorstadium is van deze ziekte.
1.

Genetisch analyse van STIC laesies en het daarbij gevonden ovariumcarcinoom.

2.
Analyse van de matrix veranderingen die een samenhang kunnen hebben met de
oncogenese.
Prof. dr. Leon Massuger, Afdeling Gynaecologische Oncologie, Radboudumc
Dr. Toin van Kuppevelt, Afdeling Biochemie, Radboudumc
Drs. Sophieke van der Steen, promovenda

4.

Voorspellen subtype endometriumcarcinoom

Benodigde financiering: 80.000 euro
Endometriumcarcinoom, oftewel baarmoederkanker, is de meest voorkomende gynaecologische
vorm van kanker. De maligniteit ontstaat uit de binnenbekleding van de baarmoeder en wordt over
het algemeen vroeg gediagnostiseerd. De meeste patiënten hebben dan ook een goed te behandelen
laag stadium van deze ziekte waarbij de kwaadaardigheid meestal beperkt blijft tot de baarmoeder
en zich niet verder heeft uitgezaaid. Er is de afgelopen jaren een stijging te zien in het voorkomen
van deze ziekte omdat er een relatie is met adipositas en oudere leeftijd. In het perifere vetweefsel
worden immers oestrogenen aangemaakt die het ontstaan van deze tumor kunnen bevorderen. In
ongeveer 20% van de gevallen betreft het echter een vorm van kanker met een veel slechtere
prognose. In deze gevallen is de kans op uitzaaiing van de ziekte in met name de lymfklieren ook veel
groter. Na diagnose van deze vorm van kanker dient er ook een uitgebreidere operatie plaats te
vinden om alle tumor lokalisaties op te sporen.
De eerste klacht bij baarmoederkanker bestaat nagenoeg altijd uit bloedverlies. Na verwijzing naar
de gynaecoloog wordt er op de poli een biopt uit de baarmoeder genomen. Op dit kleine stukje
weefsel probeert de patholoog de diagnose te stellen op basis waarvan de operatie gepland wordt.
Door de beperkte omvang van het weefsel is deze diagnostiek niet eenvoudig. Graag willen we deze
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diagnostiek verbeteren door een aantal markers te ontwikkelen die een relatie hebben met het
ongunstigere type endometriumcarcinoom.
1.

Bepalen van L1CAM expressie op endometriumbiopten.

2.

Detecteren van POLE mutaties in endometriumweefsel.

3.

Onderzoeken van activatie van de oestrogeen signaling pathway.

Prof. dr. Leon Massuger, Afdeling Gynaecologische Oncologie, Radboudumc
Dr. Hanny Pijnenborg, Afdeling Gynaecologie, Tweesteden ziekenhuis Tilburg
Dr. Hans Bulten, Afdeling Pathologie, Radboudumc
Drs. Louis van der Putten, promovendus

5.

Ontwikkelen van een systeem om de prognose te bepalen bij patiënten met een
trofoblastaire maligniteit

Benodigde financiering: 50.000 euro
Bij een klein percentage van alle zwangerschappen leidt een chromosomale afwijking uiteindelijk tot
woekering van de moederkoek die ook wel trofoblast genoemd wordt. In de meeste gevallen is er
dan geen embryo meer herkenbaar en treedt een explosieve groei op van een foutief aangelegde
placenta. Histopathologisch wordt dan meestal de diagnose Mola Hydatidosa gesteld. Deze Mola is
op zich een goedaardige aandoening, die nadat middels een curettage de uterus is uitgeruimd, over
het algemeen spontaan verdwijnt. In ongeveer 15% van de gevallen treedt echter maligne ontaarding
op van deze Mola. We spreken dan van een persisterende trofoblast. Deze aandoening kan alleen
met chemotherapie behandeld worden. Er bestaan echter twee verschillende vormen van
persisterende trofoblast. De eerste is met een eenvoudige chemo (MTX) tot normalisatie te dwingen.
Bij de tweede vorm is veel zwaardere chemo nodig om normalisatie te bereiken.
Graag willen we een methode ontwikkelen die zo goed mogelijk kan voorspellen of er sprake is van
een eenvoudige Mola (met MTX te behandelen) of een Mola die een zwaardere chemo (EMACO)
nodig heeft. Met deze predicatieve test willen we komen tot de best mogelijke keuze voor de
behandeling van de individuele patiënt.
Prof. dr. Fred Sweep, Afdeling Laboratoriumgeneeskunde, Radboudumc
Prof. dr. Leon Massuger, Afdeling Gynaecologische Oncologie, Radboudumc
Dr. Nelleke Ottevanger, Afdeling Medische Oncologie, Radboudumc
Drs. Yalck Eijsbouts, promovenda

6.

Ontstaan vulvacarcinoom uit lichen sclerose en dVIN

Benodigde financiering: 60.000 euro
Schaamlipkanker, ook wel vulvacarcinoom genoemd, hoort gelukkig tot de zeldzame maligniteiten
van de vrouw. De diagnose wordt in ons land ruim 400 maal per jaar gesteld. Operaties in het
vulvaire gebied zijn natuurlijk erg vervelend en leiden vaak tot een ernstige vorm van mutilatie.
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Schaamte is vaak een reden om lang te wachten voordat men naar de dokter gaat en door het
zeldzame karakter van de ziekte wordt ook dan nog niet altijd de correcte diagnose gesteld. De
operaties die uitgevoerd moeten worden zijn vaak erg uitgebreid omdat ook informatie verkregen
moet worden over de lokale lymfklieren die in de lies zijn gelokaliseerd. Het zou veel beter zijn
wanneer we deze ziekte in een veel vroeger stadium kunnen ontdekken waarbij de ingreep heel
beperkt kan blijven. We weten inmiddels dat er twee manieren zijn om vulvacarcinoom te
ontwikkelen. De eerste manier is via een HPV infectie van het vulvaire gebied. Deze route lijkt
oncogenetisch op het ontstaan van cervixcarcinoom. De tweede vorm van vulvacarcinoom ontstaat
uit de huidaandoening Lichen Sclerose (LS) via het voorstadium differentiated VIN. Onze groep in
Nijmegen heeft flink bijgedragen aan het ontrafelen van deze tweede manier van ontstaan van deze
ziekte. Het is echter nog steeds niet helemaal duidelijk hoe de ontwikkeling van LS tot
vulvacarcinoom loopt en welke rol dVIN daarin speelt. We hebben inmiddels de eerste genetische
aanwijzingen dat dVIN en vulvacarcinoom bij elkaar horen maar het bewijs is nog verre van
voldoende.
1.

Genetische analyse van LS, dVIN en vulvacarcinoom van dezelfde patiënt.

2.

Ontwikkelen van een techniek om de relevante LS zo vroeg mogelijk te herkennen.

Dr. Joanne de Hullu, Afdeling Gynaecologische Oncologie, Radboudumc
Dr. Hans Bulten, Afdeling Pathologie, Radboudumc
Prof. dr. Leon Massuger, Afdeling Gynaecologische Oncologie, Radboudumc

Bij toegekende subsidieaanvragen wordt er gefaseerd gefactureerd. Er wordt tenminste jaarlijks en
bij afronding van onderzoeken aan stichting Ruby and Rose gerapporteerd.
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Hoofdstuk 5: Financieel beleid
Algemeen
Het financiële beleid van stichting Ruby and Rose houdt in dat stichting Ruby and Rose zowel op de
korte als op de lange termijn zonder risico’s aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Het beleid
is gericht op het realiseren van de doelstellingen van het strategisch beleid zoals in dit beleidsplan
beschreven. Het financiële beleid bestaat uit twee componenten:
Het beheren van de financiële ruimte op korte en lange termijn, bijvoorbeeld:
o verplichtingen onderzoeksprojecten;
o verplichtingen arbeidscontracten;
o afdrachten omzetbelasting, loonbelasting en dergelijke.
- Het managen van financiële risico’s, bijvoorbeeld:
o fiscale risico’s;
o beleggingsresultaten;
o voorraad risico’s.
Stichting Ruby and Rose hanteert kaders om een vermogenspositie te handhaven die de continuïteit
van de stichting waarborgen en de realisatie van haar doelstellingen mogelijk maakt. In 2015 is een
beschrijving gemaakt van de administratieve organisatie.
-

Bijstellen en actualiseren van beleid vindt plaats binnen de planning en control cyclus en de opgestelde
streefwaarden middels de financiële kengetallen.
Planning en Control Cyclus
Planning heeft betrekking op het begroten van de in te zetten middelen op basis van bewuste keuzes
conform vastgesteld beleid en de daaraan verbonden realisatietermijnen, rekening houdend met de
omvang van de beschikbare middelen en de nog te werven gelden.
Control betreft het beheren van de geldstromen gericht op de financiële continuïteit van stichting Ruby
and Rose en de bewaking van de beleidsrealisatie overeenkomstig het vastgesteld beleid.
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De Planning en Control Cyclus ziet er als volgt uit:

Managementrapportages
Om een goed inzicht te hebben en de voortgang te bewaken is het werken met financiële rapportages
een vereiste. Ieder kwartaal worden door de penningmeester/accountant financiële rapportages
opgesteld enerzijds ten behoeve van de kwartaalaangiften omzetbelasting en anderzijds om
verschillen te kunnen constateren op basis van de begroting.
Kernelementen van de informatievoorziening zijn:
-

de informatie moet betrouwbaar, actueel en efficiënt zijn;
informatie wordt digitaal verstrekt.

22

De planning & control onderwerpen voor stichting Ruby and Rose nader uitgewerkt ziet er als volgt uit:

Onderwerp

Frequentie

Rapportage
niveau

Beschikbaarheidsdatum

1

Meerjarenbegroting; op- en bijstellen
afhankelijk van beleid

Jaarlijks

Bestuur

November

2

Jaarbegroting opstellen

Jaarlijks

Bestuur

December

3

Betalingsoverzichten bank

Wekelijks

Penningmeester

4

Grootboek

Kwartaal

Penningmeester

Januari/April/Juli/
Oktober

5

Aangifte Omzetbelasting

Kwartaal

Penningmeester

Januari/April/Juli/
Oktober

6

Jaarrekening opstellen met behulp van
een accountant in verband met de
juiste grondslagen voor
resultaatbepaling

Jaarlijks

Penningmeester/
accountant

Februari

7

Bespreken jaarrekening en bijstellen
beleid

Jaarlijks

Penningmeester/
accountant/
bestuur

Maart

8

Controle jaarrekening door een
accountant middels
beoordelingsverklaring

Jaarlijks

Accountant

April

9

Publiceren (insturen CBF/website i.v.m.
ANBI)

Jaarlijks

Penningmeester

Mei

Fiscale verplichtingen waaronder de ANBI
Stichting Ruby and Rose is een stichting die wordt geconfronteerd met diverse belastingen. Op basis
van de huidige activiteiten zijn dit de omzetbelasting (BTW) en de erf- en schenkbelasting.
De activiteiten die stichting Ruby and Rose zelf verricht en de activiteiten die worden verricht met
behulp van vrijwilligers dienen op fiscale gevolgen te worden gecheckt.
Hiertoe is het volgende controlemechanisme opgesteld:
-

-

In 2015 heeft een nulmeting plaatsgevonden waarbij is beoordeeld aan welke
belastingsoorten stichting Ruby and Rose is onderworpen. De uit deze nulmeting gekomen
actiepunten zullen in 2016 worden afgewikkeld.
Alle nieuwe te ondernemen activiteiten zullen worden ingediend bij de penningmeester die
een eerste check zal verrichten of er fiscale consequenties aan verbonden zijn. Deze check zal
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-

onder andere plaatsvinden met behulp van de notitie Belastingheffing van Stichtingen en
Verenigingen van VWGNijhof accountants en belastingadviseurs.
De penningmeester zal van iedere activiteit een korte verslaglegging inclusief de verwachte
fiscale consequentie maken. De penningmeester zal die conclusie eventueel laten toetsen
door een fiscalist.

De fiscale verplichtingen en het controlemechanisme nader uitgewerkt zien er als volgt uit:
Onderwerp

Frequentie

Rapportage niveau

1

Nulmeting

2015

Bestuur

3

Omzetbelastingaangifte

Kwartaal

Penningmeester

4

Nieuwe activiteiten

Wekelijks

Penningmeester/
eventueel fiscalist

5

ANBI status

Jaarlijks

Website/publicatie

CBF Erkenning
Het werk van stichting Ruby and Rose staat of valt met het vertrouwen van de samenleving. Als
stichting Ruby and Rose kan laten zien dat zij haar doelen realiseert en dat stichting Ruby and Rose
daarin transparant is dan draagt dit bij aan het vertrouwen van de organisatie. De fondsenwervende
sector is met een nieuwe erkenningsregeling gekomen die de bestaande keurmerken vervangt en
beter past bij deze tijd. Daarom heeft stichting Ruby and Rose CBF erkenning aangevraagd.
De nieuwe erkenningsregeling:
- is voor het publiek eenduidig en overzichtelijk;
- heeft meer aandacht voor de maatschappelijke betekenis van goede doelen;
- bevordert verdere transparantie en heeft een gemoderniseerd toezicht;
- helpt organisaties in elke fase van ontwikkeling om verder te professionaliseren;
- is gericht op het verminderen van administratieve lasten;
- houdt rekening met diversiteit binnen de sector zoals aard en omvang van organisaties .
Als groeiende professionele organisatie wil stichting Ruby and Rose aan deze erkenningsregeling
voldoen.
Doelen financieel beleid 2016-2017
Het doel van het financiële beleid in de jaren 2016-2017 is om de in de paragraaf 4 beschreven
beleidsdoelstellingen en haar werkwijzen te realiseren. Hierbij hoort een evaluatie die tussentijds
eind 2016 zal plaatsvinden. Het geformuleerde beleid dat eind 2016 nog niet tot uitvoering is
gekomen zal nader worden geanalyseerd. De uitkomsten van die analyse en eventuele aanpassingen
van het financiële beleid zullen in 2017 vervolgens worden afgerond.
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Hoofdstuk 6: Communicatiebeleid
In aanloop naar een groter groeiende stichting is het noodzakelijk om na te denken en ook beleid op
te stellen over de communicatie en hierbij gezamenlijke doelen vast te stellen. Stichting Ruby and
Rose is inmiddels het regionale niveau ontstegen, op weg naar een landelijk bereik, en moet hierbij
keuzes maken in haar communicatie. Het is simpelweg niet meer mogelijk om alles te communiceren
via alle kanalen en middelen die er zijn. De organisatie (van vrijwilligers) wordt groter en vraagt om
een communicatiestructuur. Daarnaast ontstaan er afdelingen die goed geïnformeerd moeten
worden waarbij ook nieuwe communicatiestructuren moeten worden opgezet. Voorop staat dat de
communicatie low-budget georganiseerd moet worden zodat dit past in de visie van stichting Ruby
and Rose. Het is noodzakelijk dat de communicatie doelgericht wordt ingezet en dat er geen overcommunicatie plaatsvindt. Over de inzet van de verschillende middelen moeten duidelijke afspraken
gemaakt worden zodat de middelen elkaar gaan aanvullen en versterken, zowel intern als extern.
Communicatiedoelen stichting Ruby and Rose
EXTERN
•

Het vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid.

•

Het meer aanzetten tot een call-to-action (een artikel in de webshop kopen, een
donatie doen, de website bezoeken et cetera).

•

Meer traffic en bereik op de online communicatiemiddelen.

•

Het bedanken en vermelden van partners, sponsoren en andere partijen.

•

Laten zien aan welke onderzoeken stichting Ruby and Rose bijdraagt en waar het
ingezamelde geld naartoe gaat.

•

Aandacht vragen voor gynaecologische kanker.

INTERN
•

Een communicatiestructuur opzetten voor de nieuwe afdelingen in de toekomst.

•

Zorgen dat de juiste vrijwilligers de juiste informatie ontvangen.

Communicatievisie
Om de bovenstaande doelen te realiseren is het belangrijk om afspraken te maken over de
communicatie: wie doet wat, welke boodschappen worden via welk medium geventileerd? Welke
evenementen geven we veel aandacht en welke iets minder? Stichting Ruby and Rose staat op het
punt dat er zoveel activiteiten, events en inzamelingsacties worden georganiseerd dat het niet meer
haalbaar is deze bijvoorbeeld allemaal op de homepage van de website te noemen. De geweldige
opbrengsten van fundraising van de laatste maanden in 2015 zorgen voor een groeiende vraag bij de
aanhangers van stichting Ruby and Rose wat er nu met dat vele geld gebeurt. Het is belangrijk om te
laten zien dat onderzoek naar gynaecologische kanker veel geld kost en dat er langdurig veel geld
nodig is. Aan de andere kant willen we in onze communicatie ook alle partijen die bijdragen in het
zonnetje zetten en hartelijk danken voor hun steun. Hier moet een goede balans in gevonden
worden.
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Globale Doelgroepen (extern)

Vrouwen
Stichting Ruby and Rose zamelt geld in voor onderzoek naar vrouwenkanker. Daarom zijn vrouwen
een hele belangrijke doelgroep. Vrouwen kunnen willekeurig slachtoffer worden van een van de
gynaecologische kankers, en moeten zich kunnen identificeren met stichting Ruby and Rose. Dit
geldt voor bijna alle vrouwen, hoewel vrouwen vanaf een jaar of 25-30 zich meer identificeren omdat
zij met het uitstrijkje te maken krijgen, kinderen hebben gekregen of nog een kinderwens hebben. Bij
vrouwen op leeftijd rust er helaas nog steeds een taboe op ‘de onderkant’. Jongere vrouwen worden
in kleinere mate met deze vrouwenkankers geconfronteerd, maar zijn ook in een heel ander stadium
in hun leven waarbij stichting Ruby and Rose nog een ver van hun bed show is. De nieuwe, jongere
generatie heeft ook een heel ander donatiegedrag dan volwassenen vanaf 28 jaar. De nieuwe
generatie is veel willekeuriger en geeft veel minder geld aan goede doelen, hooguit 100,- per jaar in
totaal aan meerdere goede doelen (uit: onderzoek Fontys ’s-Hertogenbosch, onderzoek naar
donaties en gunfactor van goede doelen 2015).
Vrouwen zijn vaak de spil in het web van vrijwilligers die zich willen inzetten voor de stichting omdat
zij zelf ziek zijn, of een dierbare hebben die ziek is, of die is overleden.

Pers
De pers, journalisten, printmedia et cetera is een kleinere maar erg relevante doelgroep. De pers
zorgt voor naamsbekendheid als zij aandacht willen besteden aan stichting Ruby and Rose. Zij
moeten op de website snel relevante informatie over de stichting en gefinancierde onderzoeken
kunnen vinden en zien waar stichting Ruby and Rose voor staat. Het downloaden van tekst, foto’s en
logo’s moet eenvoudig en snel kunnen zodat zij snel en zelfstandig een item over de stichting kunnen
maken en plaatsen. Natuurlijk is stichting Ruby and Rose bereid hieraan mee te helpen, maar veel
journalisten willen de regie in eigen hand houden en snel schakelen. Op de website zijn hier al
verschillende menu-items voor gemaakt. De pers helpt stichting Ruby and Rose aan meer
naamsbekendheid en aandacht voor gynaecologische kanker.

Bedrijven
Bedrijven, sponsoren en andere partijen die bijdragen aan het onderzoek dat stichting Ruby and Rose
financiert moeten zichzelf terugvinden en herkennen op de website, al dan niet in combinatie met
een event dat georganiseerd is, of een onderzoek dat zij mede gefinancierd hebben. Via bedrijven
kunnen medewerkers weer warm gemaakt worden voor de stichting, waardoor het bereik kan
groeien. Daarnaast zijn bedrijven in het kader van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen
steeds mee geneigd om bij te dragen aan de maatschappij en goede doelen.
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Communicatieboodschappen
In alle uitingen die Ruby and Rose doet is het belangrijk dat er eenduidige communicatie plaatsvindt.
De centrale boodschap is altijd in relatie tot aandacht voor gynaecologische kanker, het inzamelen
van gelden en fondsen voor onderzoek naar deze vorm van vrouwenkanker, waarbij stichting Ruby
and Rose altijd voluit geschreven moet worden. Hierbij wordt bij voorkeur een call-to-action naar de
website gedaan om mensen te triggeren om meer informatie te zoeken en meer te weten te komen
over de stichting en zo overgehaald worden om een donatie te doen of een aankoop in de webshop.

Communicatiemiddelen
Inmiddels beschikt stichting Ruby and Rose over een aantal goede en professionele
communicatiemiddelen, zowel in print als online. Hieronder een korte uitleg over deze middelen en
de frequentie waarmee deze ingezet gaan worden.
Print: flyer met antwoordkaart donateurs en insert gadgets webshop
Deze flyers zijn afgelopen jaar aangepast en geüpdatet waardoor ze gericht zijn op zowel zakelijke
contacten als particulieren. De webshop insert kan aan de corporate flyer toegevoegd worden, maar
ook los verspreid worden.
Naast de corporate flyers zijn er ook meerdere gelegenheidsflyers voor events. In veel gevallen
worden deze door de organisatie van het event zelf verzorgd en levert stichting Ruby and Rose de
input aan in de vorm van logo’s en beeldmateriaal. Enige controle hierop is wel belangrijk om te
voorkomen dat het logo te pas en te onpas wordt gebruikt.
Online: website, Facebook, nieuwsbrief
Digitale nieuwsbrief, zowel extern als intern
In 2015 zijn er twee nieuwsbrieven verschenen. Inmiddels wordt met een eenvoudig programma de
nieuwsbrief opgemaakt waardoor dit minder tijdrovend is. De doelstelling voor de toekomst is om
vier nieuwsbrieven te versturen passend qua planning bij de evenementen die georganiseerd
worden.
Website
De website is een online medium dat actueel nieuws biedt en objectief moet zijn, maar ook
verdieping geeft aan de bezoeker. De webshop en donatiepagina zijn belangrijke onderdelen van de
website. Als je gaat zoeken in een website moet je eenvoudig vinden wat je zoekt en meer informatie
vinden dan alleen een foto, een tweet of en een bedankje. Welke onderzoeken zijn relevant en mede
gefinancierd door stichting Ruby and Rose, hoe werkt de webshop, kan ik iets doen als individu of
groep voor stichting Ruby and Rose? Kan ik als journalist iets vinden op de site als input?
Sinds kort heeft stichting Ruby and Rose een nieuwe website. Er wordt continu gewerkt aan
verbetering daarvan. Streven is dat de techniek en hosting zodanig functioneren dat de website
goed beveiligd is en een grote bandbreedte heeft zodat de website grote bezoekersaantallen aankan
en er geen storingen in de webshop zijn.
Een social medium zoals Facebook en Instagram, is veel vluchtiger en persoonlijker dan een website.
Nieuws van gisteren is alweer vergeten, maar een impulsdonatie is op deze manier wel eenvoudiger
te vragen.
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Facebook
De huidige Facebookpagina van stichting Ruby and Rose kent meer dan 3.100 volgers. Dat is voor een
goed doel heel erg veel! Daar mogen we trots op zijn, en moeten we tegelijkertijd zuinig op zijn.
Mensen lezen dagelijks Facebook, maar kijken niet dagelijks op websites. Als ze op Facebook iets
interessants zien, klikken ze door naar de website om verder te lezen. Facebook is een ´newsfeed´
geworden. Daarom is het belangrijk om hier een call-to-action in te plaatsen zodat mensen ook naar
de website getrokken worden.

Communicatie bezetting
Om de communicatie optimaal in te zetten en de middelen die beschikbaar zijn is een team van
meerdere vrijwilligers nodig om taken te verdelen. De huidige bezetting mist vooral mankracht bij
het trekken van een evenement en de communicatie van een evenement, een ideale situatie waar de
komende tijd aan gewerkt moet worden zou er als volgt uitzien:
•
•
•

•

Website en nieuwsbrieven: 1 vrijwilliger voor het technisch beheer en1 vrijwilliger voor de
content.
Social media zoals Facebook, Instagram: 1 of 2 vrijwilligers.
Contact en binnenhalen van organisaties/sponsoren en het opstellen van overeenkomsten,
het maken van flyers, contact houden met de individuele sponsorlopers voor bijvoorbeeld
de Vierdaagse of Marikenloop: 2 a 3 vrijwilligers met daarbij aparte commissies voor
evenementen zodat per evenement een projectcommunicatie kan worden opgezet met
bijpassende inzet van de communicatiemiddelen.
Communicatie verzorgen met de afdelingen die de komende jaren gaan ontstaan: één of
twee vrijwilligers.
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