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Over Stichting Kans voor PKAN Kinderen (hierna:  “de 
Stichting”) 
 
Het bestuur van de Stichting (hierna: “het Bestuur”), statutaire vestigingsplaats 
Amsterdam, presenteert hierbij haar jaarverslag en -rekening over het boekjaar 
2020.  
Het jaarverslag is conform Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen 
opgesteld.  
 
 
Bedrijfsgegevens 
 
De Stichting is op 4 december 2017 opgericht. De Stichting is een initiatief van 
Annemieke Bakker en Lex Peters en houdt zich bezig met het werven van fondsen 
om onderzoek naar PKAN te initiëren en vooral te stimuleren. De Stichting zet zich 
in voor de kinderen met de ziekte PKAN (Pantothenate Kinase-Associated 
Neurodegeneration. De Stichting heeft de ANBI-status en de statutaire 
doelomschrijving luidt:  
 

a. Het financieel steunen van onderzoek gericht op het vinden van een 
behandeling en de genezing van stofwisselingsziekten en in het bijzonder 
van de ziekte Pantothenaat Kinase Associated Neurodegeneration 
(“PKAN”); 
b. het informeren over en het coördineren van het onder a. genoemde 
onderzoek ten behoeve van betrokkenen bij en geïnteresseerden in PKAN, 
waaronder onder meer begrepen wetenschappers en medici. 

 

De Stichting wordt geheel uit individuele donaties, giften, legaten en sponsoring 
bekostigd.  
RSIN nummer:  858201057 

KvK nummer:  7022604 

E‐mail adres:  info@maakjesterk.nu 

Website:   http://www.kansvoorpkankinderen.nl 
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Bestuur 
Begin januari 2019 bestond het Bestuur uit:   

•! Hedy Weijtens, voorzitter; 
•! Anne Kooij, secretaris; 
•! Berry van Middendorp, penningmeester; 
•! Lex Peters, algemeen bestuurslid. 

 
Gedurende het jaar 2019 heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het 
Bestuur. Eind december 2019 bestond het Bestuur uit: 

•! Annemieke Bakker, voorzitter; 
•! Anne Kooij, secretaris; 
•! Egbert Jan Jonker, penningmeester; 
•! Berry van Middendorp, algemeen bestuurslid; 
•! Lex Peters, algemeen bestuurslid. 

 
Het Bestuur is onbezoldigd en ontvangt een eventuele kostenvergoeding voor 
werkelijk gemaakte kosten op basis van declaratie.  
 
Doelstelling, beleid, strategie en daarbij behorende activiteiten  
Voor een beschrijving van de in koptekst vermelde onderwerpen verwijzen wij 
naar het vastgestelde en op onze website http://www.kansvoorpkankinderen.nl 
gepubliceerde beleidsplan.  
 
Juridische structuur  
De Stichting is een stichting met de ANBI status en bestuursleden die gezamenlijk 
bevoegd zijn.  
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Goede reis, lieve Gwen 
 

 

 
 
 

Op 24 juli 2019 is Gwen overleden aan de gevolgen van PKAN. 
 

Zij heeft haar strijd gestreden. Het ging niet meer. 
 

Gwen is 13 jaar geworden. 
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Jaarverslag 2019 
 
Chronologisch overzicht gebeurtenissen 2019 
 
CoA-Z clinical trial en UMCG: 
In het jaar 2019 was een van de belangrijkste aandachtspunten voor de Stichting 
de hele gang van zaken rond de aankondiging van de start van de klinische trial 
van het middel CoA-Z, door het UMCG (Groningen) en de OHSU (Portland, Oregon). 
Daarbij was de rol van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Association) van groot 
belang. Deze organisatie moest toestemming verlenen om tot start van de trial over 
te kunnen gaan. Voor de gezinnen met een kind met PKAN een spannende tijd.  
 
Chronologisch: 
11 januari 2019:  
door OHSU wordt gecommuniceerd 

“the FDA is responsive and helpful in keeping the CoA-Z-project moving 
forward” 

 
24 april 2019: 
noodkreet van OHSU 

“what’s taking so long?” 
 
24 juni 2019: 
de frustratie stijgt bij OHSU 

“still no green light to start enrolling people” 
 
11 augustus 2019: 
een positiever bericht van OHSU 

“good call with FDA” 
 
23 november 2019: 
het verlossende woord van OHSU 

“we can start enrolling mid December” 
 
Op elk nieuwsbericht (veelal via social media) vanuit OHSU werd –ook in 
Nederland- met smart gewacht. Duidelijk werd hoe belangrijk het is dat er wordt 
gecommuniceerd met de doelgroep: totale stilte (zoals in 2018 enige tijd 
plaatsvond) is erger dan berichten waaruit blijkt dat er geen voortgang is. 
Natuurlijk was de hoop dat, met de start van de trial in de VS ook in Nederland 
gestart zou kunnen gaan worden.  
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Helaas werd duidelijk dat dat niet het geval zou zijn. Op 18 december viel op de site 
van stichting Lepelaar te lezen dat de start van het onderzoek in Nederland “niet 
voor mei 2020” plaats zal vinden. 
 
De Stichting en het UMCG hebben op 20 mei 2019 een sponsorovereenkomst 
ondertekend. Daarin verplicht de Stichting zich om de voorbereidende 
werkzaamheden ten behoeve van de wetenschappelijke studie van CoA-Z 
financieel te ondersteunen. Deze ondersteuning past in de intentie van de Stichting 
om alles te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om er voor te zorgen dat er zo 
spoedig mogelijk een middel tegen PKAN voor patiënten beschikbaar komt. 
 
Contacten (patiënten-) organisaties 
In 2019 is het Bestuur ook druk geweest om contacten te leggen en bestendigen 
met andere (patiënten-)organisaties. Van en met elkaar leren.  
 
Stichting IJzersterk 
Op 21 februari 2019 vond de eerste bijeenkomst plaats met bestuursleden 
Angelique Roodenburg en Nathalie Damman-Bos van stichting IJzersterk 
(www.stichtingijzersterk.nl). Stichting IJzersterk richt zich op alle patiënten met 
NBIA (=Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation). PKAN valt ook onder 
NBIA.  
Een kennismaking, waar is iedereen mee bezig en gekeken werd naar op welke 
wijze de beide stichtingen kunnen samenwerken. Een vruchtbaar overleg. De 
tweede helft van het gesprek schoof Prof. Ody Sibon aan om de beide besturen te 
informeren over de status van het CoA-Z onderzoek. Achteraf gezien bleek haar 
berichtgeving nogal optimistisch. Aan de goede samenwerking met stichting 
IJzersterk deed dat gelukkig niets af. 
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Tevens is onder meer gesproken met: 

•! UMD (United for Metabolic Diseases): een samenwerking tussen zes 
universitaire metabole centra en patiëntenvereniging (VKS) (www.umd.nl); 

•! VKS (Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten): 
belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatie over 
stofwisselingsziekten (www.stofwisselingsziekten.nl); 

•! Metakids: zet zich in voor meer bekendheid voor de ernst, omvangen impact 
van metabole ziekten, oa door onderzoek (www.metakids.nl); 

•! ZZF: houdt zich bezig met het werven van geld voor onderzoek naar 
zeldzame ziekten (www.zzf.nl); 

•! Vereniging Spierziekten Nederland: komt op voor mensen met een 
spierziekte (betere kwaliteit van zorg, effectief wetenschappelijk onderzoek, 
goede voorlichting en informatie) (www.spierziekten nl). 
 

In 2020 wil de Stichting contacten leggen met onder meer VSOP, 
Patiëntenfederatie NL, Ieder(In), EURORDIS en de Hersenstichting. 
 
Care 
In 2019 is ook meer aandacht gekomen voor “Care”. In dit verband moet gedacht 
worden aan ondersteuning van patiënten met PKAN, hun ouders en omgeving. Zo 
is contact gezocht met alle gezinnen in Nederland en België. Wanneer ouders 
aangaven daar behoefte aan te hebben zijn huisbezoeken gebracht om kennis te 
maken en de ervaringen te horen. Duidelijk is dat het door de bezoeken 
makkelijker wordt om contact te hebben nu je weet wie je voor je hebt. De 
huisbezoek werden als bijzonder waardevol, en ook indringend ervaren. Het leven 
van ouders met een kind met PKAN is zo loodzwaar. De bezoeken geven de 
bezoekende bestuursleden ook een extra motivatie om het werk voor de Stichting 
te doen. 
 
De bezoeken hebben ook geresulteerd in een directer contact via telefoon, mail of 
Facebook Messenger met de ouders. Ze weten de Stichting makkelijker te vinden 
met vragen en / of opmerkingen.  
 
Naast de huisbezoeken is er ook een “Leuke Dingen Doe-lijst 2019” opgesteld. Een 
mooie lijst vol uitjes voor ouders en kind(eren) om mooie momenten te hebben en 
dierbare herinneringen te maken. 
 
Tevens is er in 2019 het plan bedacht en vormgegeven om op 2 januari 2020 een 
NBIA Pannenkoekenbootuitje te organiseren en aan te bieden aan alle kinderen 
met NBIA en hun familieleden en dierbaren. Voor allen is ruimte op de boot in 
Amsterdam en kunnen heerlijke pannenkoeken worden gegeten. DELA is bereid 
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gevonden om dit uitje mede te sponsoren. De bedoeling is om het een jaarlijks uitje 
van te maken 
 
 
Raad van Advies en Comité van Aanbeveling 
Eind 2018 is besloten tot oprichting van een Raad van Advies en Comité van 
Aanbeveling. In 2019 is aan beide organen verder invulling gegeven. 
 
Raad van Advies 
Omdat er (nog) geen arts is met de ziekte PKAN als zijn/haar specialisme, bestaat 
de Raad van Advies uit specialisten met als aandachtsgebied een bepaald aspect 
van PKAN. Naast deze medisch specialisten bestaat de Raad van Advies tevens uit 
professionals met andere, voor de stichting relevante, expertise en netwerk. 
Gevraagd en ongevraagd geeft de Raad van Advies adviezen aan het bestuur, onder 
meer waar het gaat om besteding van gelden en de criteria waaraan ingediende 
(onderzoeks-) aanvragen moeten voldoen. Alle leden van de Raad van Advies 
vervullen hun functie onbezoldigd.  
In 2019 heeft de Raad van Advies verder vorm gekregen en zijn de volgende 
personen bereid gevonden om zitting te nemen in de Raad: 

-! Prof. Dr. O.C.M. Sibon (UMCG); 
-! Prof. Dr. H. Pijl (LUMC); 
-! Prof. Dr. P.J. Ringens (MUMC); 
-! Dr. M.J. Simon (AvL); 
-! Prof. Dr. M.A.J. de Koning- Tijssen; 
-! R. Rensen (Reputatiegroep); 
-! Prof. Dr. A.F. Cohen (LUMC); 
-! Prof. Dr. A.H.G. Rinnooy Kan (UvA); 
-! Prof. Dr. C.D.M. van Klarenbeek (Radboudumc en AUMC en tevens UMD); 

 
Comité van Aanbeveling 
De leden van het Comité van Aanbeveling dragen de doelstellingen en activiteiten 
van de Stichting een warm hart toe en vragen aandacht voor kinderen met PKAN 
in Nederland vanuit zowel hun privé- als ook vanuit hun zakelijke omgeving. Alle 
leden van het Comité van Aanbeveling vervullen hun functie onbezoldigd. 
In 2019 zijn de volgende personen bereid gevonden om zitting te nemen in het 
Comité van Aanbeveling: 

-! Jimmy Nelson (fotograaf); 
-! Freek en Hella de Jonge-Asser (cabaretier, respectievelijk schrijfster en 

beeldhouwster); 
-! Judith Zilversmit (dagblad Het Parool). 
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Aandacht voor PKAN/ NBIA 
Stichting Play4Kids bestond in 2019 10 jaar er heeft gedurende 2019 een aantal 
fondsenwervende activiteiten ondernomen om tot inzameling van geld te komen. 
Denk daarbij aan een actie bij een pannenkoekenrestaurant (van elke pannenkoek 
ging €1,- in de pot) en een waterflessenactie bij een ander restaurant (van elke 
verkochte fles water ging €1,- in de pot). Gedurende het jaar 2019 werden op deze 
manier duizenden euro’s ingezameld. Stichting Play4Kids heeft het totaal 
ingezamelde bedrag gelijkelijk verdeeld over een drietal stichtingen die zij een 
warm hart toedraagt, waaronder de Stichting. Op deze wijze mocht de Stichting 
gedurende het jaar honderden euro’s in ontvangst nemen. Het Bestuur is Stichting 
Play4Kids bijzonder dankbaar voor deze gulle en bijzondere actie! 
 
Op Zeldzame Ziekten Dag, 28 februari 2019, is er een artikel in Het Parool 
verschenen over PKAN (zie hieronder). Het was een kort interview met Lex Peters, 
bestuurslid van de Stichting en opa van Joris. Door de vrijwillige inzet van 
Annelies Putman Cramer (Fair Focus Communicatie) en Judith Zilversmit 
(Parool) is dit artikel tot stand gekomen. 
 
Daarnaast vond er op 18 mei 2019 een patiëntendag plaats van het 
Expertisecentrum Bewegingsstoornissen van het UMCG. Nu de informatie maar in 
zeer beperkte mate nuttig was, waren er vrijwel geen PKAN patiënten en hun 
ouders. Vanuit het Bestuur zijn Anne Kooij en Lex Peters aanwezig geweest. 
 
Van 31 mei tot 2 juni 2019 vond er in Charleston, VS een Family Conference van 
de NBIA Disorders Association plaats. Bestuursleden  Lex Peters en Annemieke 
Bakker hebben deze indrukwekkende conferentie bijgewoond. Het was bijzonder 
om met zo veel lotgenoten samen te zijn en de mogelijkheid te hebben om 
ervaringen uit te wisselen. Naast het feit dat de informatie die werd verstrekt 
nuttig was. Door Annemieke werd via Facebook zoveel mogelijk informatie 
doorgegeven aan de Nederlandse PKAN en NBIA ouders. Dit bleek als zeer positief 
te worden ervaren door de doelgroep van de Stichting. 
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Op 9 oktober 2019 verscheen een “Leuke-dingen-doen”- lijst op de website en 
Facebook-pagina van de Stichting. Een lijst met leuke activiteiten om mooie 
momenten te creëren met het gezin rondom een kind met PKAN. Om dan op deze 
wijze dierbare herinneringen met elkaar te maken. De lijst werd met enthousiasme 
ontvangen.  
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Op 13 oktober 2019 werd de “Liefde is IJzersterk”-loop georganiseerd in de 
Benschopse Polder. Familieleden van een bestuurslid van Stichting IJzersterk 
namen dit prachtige initiatief. Voor deelname moest worden betaald. Dit bedrag 
kwam ten goede aan stichting IJzersterk, die opkomt voor alle patiënten met NBIA, 
dus ook voor PKAN. Het was een groot succes. De opkomst was goed en deelnemers 
vonden het fijn om met lotgenoten onder elkaar te zijn. Het was een prachtig 
initiatief dat hopelijk een jaarlijks vervolg krijgt! 
 
Op 26 november 2019 werd door de Stichting het eerste NBIA 
Pannenkoekenbootuitje aangekondigd. Dit uitje gaat op 2 januari 2020 
plaatsvinden.  
 
Op 2 december 2019 deed de Stichting mee aan Giving Tuesday. Giving Tuesday is 
de wereldwijde actiedag om goed te doen, een internationale dag om het geven aan 
goede doelen te creëren. Een aantal mensen heeft aan de Stichting gedoneerd op 
deze dag.  
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Financiële resultaten 
 
Het Bestuur stelt zich ten doel de verkregen middelen maximaal aan te wenden 
voor het realiseren van de belangrijkste doelstellingen van de Stichting. 
 

o! Het tweede boekjaar (lopend van 1 januari 2018 tot en met 31 december 
2019) is afgesloten met een stichtingskapitaal van 76.323 euro; 

 
o! De Stichting heeft voor 42.287,13 euro aan inkomsten verkregen; 

 
o! De totale kosten van de Stichting bedroegen 5.168,80 euro, bestaande uit 

onder meer de kosten voor deelname en reizen naar het congres in de VS, 
aanbetaling kosten pannenkoekenbootuitje 2020 en overige kantoorkosten; 

 
o! Het Bestuur heeft in 2018 besloten om gevolg te geven aan het verzoek van 

het UMCG om financieel bij te dragen aan 0,2 FTE ondersteuning van een 
medewerker die zorg zal dragen voor de (administratieve en overige) uitrol 
in Nederland van een toekomstige clinical trial van CoA-Z, het middel dat 
UMCG in samenwerking met OHSU (VS) ontwikkelt en gaat produceren. 
Deze ondersteuning bedraagt euro 30.000,=. Begin 2019 is hiertoe een 
sponsorovereenkomst tussen het UMCG en de Stichting gesloten. Ten 
behoeve van dit bestuursbesluit is in 2018 een reservering genomen ad euro 
50.000,=. In 2019 is hiertoe euro 15.000,= aan het UMCG overgemaakt en in 
2020 zal dat wederom het geval zijn. Nu er in de jaarrekening 2018 rekening 
gehouden werd met een reservering ad euro 50.000 ten behoeve van deze 
ondersteuning valt in 2019 een bedrag ad euro 20.000 vrij, hetgeen in deze 
jaarrekening 2019 als bate is verantwoord; 

 
o! Het batig saldo over het tweede boekjaar is -rekening houdend met de laatste 

hiervoor genoemde opmerking-  toegevoegd aan het kapitaal van de 
Stichting om in 2020 en eventueel de jaren daarna uitgaven te kunnen 
bekostigen die het doel van de Stichting onderschrijven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




