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Gegevens 
 

Stichting Walking With Giants 

Adres: 
Standerdmolen 16, 
2957 XL, Molenwaard 

Telefoon nummer: 
0681433709  

E-mail adres: 
info@stichtingwalkingwithgiants.nl  

Registernummer Kamer van Koophandel: 
69594171 

Bankrekening: 
NL04 RABO 0322 7310 11 
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Doel van de stichting: 
 

De Stichting heeft ten doel: 

• Het ondersteunen van en het verrijken van het leven van mensen met primordiale 

dwerggroei en van mensen met andere vormen van extreme dwerggroei, wereldwijd maar in 

het bijzonder in Nederland. 

• Het ondersteunen van medisch onderzoek naar primordiale dwerggroei en andere vormen 

van extreme dwerggroei; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband 

houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

• De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

• Samenwerking met en ondersteuning van andere organisaties en instellingen die een 

soortgelijk doel hebben, waaronder de in Groot- Brittannië gevestigde Walking With Giants 

Foundation. 

• Het leggen van contacten met wetenschappers en specialisten op het gebied van primordiale 

dwerggroei en andere vormen van extreme dwerggroei. 

• Het uitwisselen van ervaringen.  

• Het (doen) creëren van een medische database.   

• Bekendheid te (doen) geven aan eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten alsmede die 

resultaten toegankelijk te maken voor belanghebbenden.  

• Het creëren van een draagvlak in de samenleving onder andere door middel van onderwijs 

en publicaties. 

• Het verwerven van financiële middelen. 

• Het opzetten en beheren van een website. 

• Het organiseren van bijeenkomsten. 

 

 

 

 

  



Beleid 
 

Lange termijn doelen 

De doelen van WWG NL zijn geformuleerd in de akte van oprichting, deze is te vinden op de website. 

Korte termijn doelen 

Doelen voor dit boekjaar zijn als volgt: 

• Aanvragen ANBI status. 

• Mogelijkheid onderzoeken om een online medische database te creëren om de ontwikkeling 
van kinderen met een vorm van PD wereldwijd in kaart te kunnen brengen. De database kan 
tot stand komen door o.a. vragenlijsten over voeding, ontwikkeling, klachten etc. en hoe 
ouders daarmee om gegaan zijn. Wanneer deze informatie gebundeld wordt, kan het voor 
ouders ook dienen als argumentatie richting artsen.  

• Ondersteunen en samenbrengen van gezinnen in NL met een kind met dwerggroei. Onder 
andere door het organiseren van een ontmoetingsdag.  

• Bekendheid geven aan vormen van PD. Onder andere door (gast)lessen op bijv. basisscholen.  

• Het maken van materiaal zoals een informatieboekje of flyer ter promotie. 

• Ondersteunen van WWG in Engeland en financieel bijdragen aan de jaarlijkse conventie in 
Liverpool. 

 

Te verwachten werkzaamheden van de instelling 

Acties 

• September 2017; Mud Masters, 4 personen halen geld op voor de stichting door middel van 

een Marathon.  

• Oktober 2017; Opbrengst ‘ontmoetings fair’ van de gereformeerde ontmoetingskerk te 

Nieuw Lekkerland komt ten goede aan de stichting. 

• November 2017, Opbrengst Kerstmarkt van de gemeente Molenwaard komt (onder 

voorbehoud van selectie) ten goede aan de stichting. 

• December 2017; Statiegeld actie. Mensen kunnen hun statiegeldbonnen inleveren, de 

opbrengst komt ten goede aan de stichting.  

Werkzaamheden 

• September 2017; geven van voorlichting over Primordiale Dwerggroei aan groep 7 en 8 op de 

school de schakel te Nieuw Lekkerland. 

• Eventuele toekomstige aanvragen voor het geven van voorlichting. 

 

Werving van gelden 

Werving van gelden zullen op  verschillende manieren plaatsvinden. 

• Ontvangen van donaties. 

• Donatie mogelijkheid via de website (via Mollie BV.) 

• Organiseren van acties door bedrijven of individuen. 

• Organiseren van (voorlichtings-) bijeenkomsten. 

 



Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: 

• Subsidies en andere bijdragen.  

• Schenkingen, erfstellingen en legaten.  

• Alle andere verkrijgingen en baten. 

 

Beheer van het vermogen en besluitvorming. 

Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot 

het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen 

en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 

schuld van een ander verbindt.  

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op 

vertoon van de bewijsstukken vergoed.  

De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders 

voortvloeit. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende 

leden van het dagelijks bestuur. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en 

buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.   

Financiele administratie zal worden uitgevoerd door Lizette Vonk van Administratie Just 4 You te 

Alblasserdam, tezamen met de Penningmeester.  

 

Beloningsbeleid Bestuur 

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op 

vertoon van de bewijsstukken vergoed. 

 

Bestemming liquidatiesaldo 

• De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. 

• De vereffening geschiedt door het Bestuur. 

• De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving 

geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.  

• Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht. 

• Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een 

algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de 

Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het 

algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting 

heeft. 

 

  



Balans  

 
Begroting okt 2017 t/m 2018 (boekjaar 1)   
dd 10-10-2017   

    

    

    
Uitgaven    

1 Bijdrage jaarlijkse bijeenkomst Liverpool € 5.000  
2 Opzetten database € 3.000  
3 Ontmoetingsdag Nederland  € 500  
4 Promotie en Media € 1.000  
5 Bankkosten € 180 + 

 Totaal € 9.680  

    
Inkomsten    

1 Giften € 3.000  
2 Acties   

 Mud Masters Marathon € 1.200  

 Kerstmarktactie(s) € 1.000  

 Lege Flessenacties € 500  

 Overige acties € 4.000 + 

 Totaal € 9.700  

    
Te verwachten resultaat € 20  

    
In 2018 wordt de begroting 2019 en de meerjarenbegroting opgesteld.  

 

  



Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

Voorzitter:  

de heer JAKOB BERTUS VAN DER LINDEN  

Secretaris: 

mevrouw ADRIAANTJE MARRIGJE STAM 

Penningmeester: 

de heer DIRK ADRIANUS VERWOERD  

 

Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aantal _ van ten minste drie (3) en 

maximaal vijf (5) leden De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon 

worden vervuld. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.  

Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende bestuurders 

met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het 

ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). 

Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of 3 meer leden ontbreken, 

dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een 

wettig Bestuur. 

 

Raad van Toezicht/ Advies 

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het 

Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij 

huishoudelijk reglement worden vastgesteld. 


