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Doelstelling
- Stichting De vrienden van SPSRU heeft als doel het verbeteren van prenatale
screening en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan
hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
- De stichting beoogt het algemeen nut
- De stichting heeft geen winstoogmerk
- De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het initiëren, stimuleren en
financieren van onderzoek op gebied van prenatale screening binnen de SPSRU regio.

Te verrichten werkzaamheden
Onderzocht wordt welke onderzoeken en initiatieven er liggen die financieel
ondersteund kunnen worden.

Wijze van verwerving van inkomsten
Het bestaande vermogen van de stichting zal worden aangewend. Hiernaast kunnen
giften van particulieren en bedrijven worden geworven.

Beheer en besteding van het vermogen
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. Het
vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de stichting.

Bestuur
Samenstelling
Het bestuur bestaat uit vier personen, te weten:
- De heer Jacob Toet
- Mevrouw Margaretha Gerarda Wats
- De heer Joseph Johannes Maria Becker Hoff
- De heer Robert Jan Harmen Galjaard

Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Activiteiten bestuur
Vergaderen
De vergaderingen van de stichting vinden gelijktijdig plaats met de Raad van
Toezichtvergaderingen van de SPSRU. Deze vinden viermaal per jaar plaats. Hiervan
worden notulen opgemaakt.

Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
- Het zoeken naar en selecteren van bestemmingsdoeleinden
- Het opzetten en begeleiden van projecten

Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij
horen zijn onder meer:
- Jaarlijks opstellen begroting
- Jaarlijks vaststellen en goedkeuren jaarrekening
- Beheren en besteden van de gelden

Contactgegevens
De stichting is gevestigd aan de Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht. Het
inschrijfnummer Kamer van Koophandel is 84992425.

