701777
Aanvraagformulier PGO 2020
Zaaknummer

701777

Instelling
Naam instelling
Adres (of postbus)
Postcode
Plaats
Bankrekening (IBAN)
KvK nummer
Relatienummer

Controle

Vitiligo.nl
Postbus 87956
2508DJ
s-GRAVENHAGE
NL49RABO0155735195
40536823
2007809

Bovenstaande instellingsgegevens zijn correct

Aanvraagcriteria
Aanvraagcriteria

Hierbij verklaar ik te voldoen aan de criteria voor het aanvragen van deze subsidie

Betalende leden en/of donateurs
Aantal leden en/of
donateurs

1383

Contactpersoon (tekenbevoegde)
Voorletter(s)

E.L.J.M.

Achternaam (incl.
tussenvoegsel)

Halmans

Telefoonnummer

(+31)(0)681834931

E-mailadres

penningmeester@vitiligo.nl

Backoﬃce
Wat is op u van
toepassing
24/09/2019

Ik maak geen gebruik van de aanvullende subsidie voor de backoﬃce
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Hoeveel subsidie wilt u
totaal aanvragen?

€ 25.000,- of meer

Activiteitenplan
Voor welke functie(s)
wilt u activiteiten
uitvoeren?

A: Lotgenotencontact

B: Informatievoorziening
C: Belangenbehartiging

Lotgenotencontact-activiteit (a1)
Titel activiteit (a1)

Jaarlijkse ledendag

Omvang

Bijeenkomst voor ca. 300 personen op 20 juni 2020.

Duur / frequentie

ca. 6 uur / 1 keer per jaar

Doelgroep (a1)

Leden van Vitiligo.nl en gezinsleden daarvan.

Korte beschrijving van

Contact tussen leden onderling, uitwisselen van ervaringen.

de activiteit en wijze van
uitvoering (a1)
Concreet verwachte

Mensen voelen zich beter, als ze contact hebben gehad met anderen, die dezelfde

resultaten (a1)

ziekte hebben.

Kosten voor deze
activiteit (a1)

€ 5.000,00

Eigen bijdrage (a1)

€ 0,00

Bijdrage derden (a1)

€ 0,00

Subsidiebedrag (a1)

€ 5.000,00

Lotgenotencontact-activiteit (a2)
Titel activiteit (a2)

Facebook pagina

Omvang

Open pagina: 1.700 volgers, besloten pagina 1.400 leden.

24/09/2019
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Duur / frequentie

Onbeperkt

Doelgroep (a2)

Leden en niet-leden.

Korte beschrijving van

Open pagina: informatie over vitiligo en de vereniging

de activiteit en wijze van

Besloten pagina: discussies en informatie-uitwisseling tussen mensen over vitiligo.

uitvoering (a2)
Concreet verwachte

Mensen voelen zich beter, als ze contact hebben gehad met anderen, die dezelfde

resultaten (a2)

ziekte hebben.

Kosten voor deze
activiteit (a2)

€ 0,00

Eigen bijdrage (a2)

€ 0,00

Bijdrage derden (a2)

€ 0,00

Subsidiebedrag (a2)

€ 0,00

Informatievoorziening-activiteit (b1)
Titel activiteit (b1)

Magazine Spotlight!

Omvang

1.800 exemplaren per keer, 20-24 pagina's.

Duur / frequentie

4 keer per jaar.

Doelgroep (b1)

Leden en een beperkt aantal niet-leden, zoals dermatologen.

Korte beschrijving van

Het magazine wordt door een professionele hoofdredacteur en vrijwilligers gemaakt

de activiteit en wijze van

en door een professionele drukker gedrukt.

uitvoering (b1)
Concreet verwachte

Informatie-overdracht.

resultaten (b1)

Kosten voor deze
activiteit (b1)

€ 39.400,00

Eigen bijdrage (b1)

€ 7.300,00

Bijdrage derden (b1)

€ 4.100,00

Subsidiebedrag (b1)

€ 28.000,00

24/09/2019
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Informatievoorziening-activiteit (b2)
Titel activiteit (b2)

Jaarlijkse ledendag

Omvang

Bijeenkomst voor ca. 300 personen op 20 juni 2020.

Duur / frequentie

ca. 6 uur / 1 keer per jaar

Doelgroep (b2)

Leden van Vitiligo.nl en gezinsleden daarvan.

Korte beschrijving van

Informatievoorziening door o.a. dermatologen en psychologen. Jongerendag voor

de activiteit en wijze van

jongeren met vitiligo.

uitvoering(b2)
Concreet verwachte

Uitwisseling van informatie.

resultaten (b2)

Kosten voor deze
activiteit (b2)

€ 7.000,00

Eigen bijdrage (b2)

€ 0,00

Bijdrage derden (b2)

€ 2.000,00

Subsidiebedrag (b2)

€ 5.000,00

Informatievoorziening-activiteit (b3)
Titel activiteit (b3)

Website

Omvang

We hebben ca. 35.000 unieke hits per jaar.

Duur / frequentie

Onbeperkt

Doelgroep (b3)

Leden en andere geïnteresseerden.

Korte beschrijving van

Op de website staat veel informatie over vitiligo en de activiteiten, die door de

de activiteit en wijze van

vereniging worden georganiseerd.

uitvoering(b3)
Concreet verwachte

Informatie-overdracht.

resultaten (b3)

Kosten voor deze
activiteit (b3)
24/09/2019

€ 5.500,00
701777 - Vitiligo.nl
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Eigen bijdrage (b3)

€ 0,00

Bijdrage derden (b3)

€ 500,00

Subsidiebedrag (b3)

€ 5.000,00

Informatievoorziening-activiteit (b4)
Titel activiteit (b4)

Medewerking aan weekbladen, radio, televisie en gastcolleges

Omvang

N.v.t.

Duur / frequentie

Geheel 2020, voor zover het zich voordoet

Doelgroep (b4)

Patiënten en niet-patiënten

Korte beschrijving van

Via de genoemde kanalen brengen we vitiligo onder de aandacht van het brede

de activiteit en wijze van

publiek, om een betere bekendheid hiervan te bewerkstelligen.

uitvoering(b4)
Concreet verwachte

Betere bekendheid van de ziekte vitiligo.

resultaten (b4)

Kosten voor deze
activiteit (b4)

€ 0,00

Eigen bijdrage (b4)

€ 0,00

Bijdrage derden (b4)

€ 0,00

Subsidiebedrag (b4)

€ 0,00

Informatievoorziening-activiteit (b5)
Titel activiteit (b5)

Wereld Vitiligo Dag

Omvang

Op 25 juni. op de sterfdag van Michael Jackson, is het Wereld Vitiligo Dag.

Duur / frequentie

Gehele dag, 1 keer per jaar

Doelgroep (b5)

Het brede publiek

24/09/2019
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Korte beschrijving van

Op of rond deze dag wordt er aandacht besteed aan vitiligo. Dit wordt gedaan door

de activiteit en wijze van

een ludieke actie, waarbij de doelstelling is dat de media hieraan aandacht besteden.

uitvoering (b5)
Concreet verwachte

Informatie voor vitiligo bij het brede publiek

resultaten (b5)

Kosten voor deze
activiteit (b5)

€ 5.000,00

Eigen bijdrage (b5)

€ 5.000,00

Bijdrage derden (b5)

€ 0,00

Subsidiebedrag (b5)

€ 0,00

Belangenbehartiging-activiteit (c1)
Titel activiteit (c1)

Samenwerking met buitenlandse vitiligo-patiëntenorganisaties

Omvang

Jaarlijks

Duur / frequentie

Sinds 2018

Doelgroep (c1)

Patiëntenorganisaties

Korte beschrijving van

Vanaf 2018 zit de voorzitter van Vitiligo.nl in het bestuur van de VIPOC (Vitiligo

de activiteit en wijze van

International Patients Organizations Conference). Deelnemers komen o.a. uit India,

uitvoering (c1)

Tunesië, Zuid-Afrika, Australië, Frankrijk en Nederland.

Concreet verwachte

Uitwisselingen op diverse fronten. Leren van elkaar.

resultaten (c1)

Kosten voor deze
activiteit (c1)

€ 2.000,00

Eigen bijdrage (c1)

€ 0,00

Bijdrage derden (c1)

€ 0,00

Subsidiebedrag (c1)

€ 2.000,00

24/09/2019
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Totaal aan te vragen subsidie
Lotgenotencontactactiviteiten

€ 5.000,00

Informatievoorzieningactiviteiten

€ 38.000,00

Belangenbehartigingactiviteiten

€ 2.000,00

Totaal activiteiten

€ 45.000,00

Totaal backoﬃce

€ 0,00

Totaal aan te vragen
subsidie

€ 45.000,00

Activiteit
Jaarlijkse ledendag
Facebook pagina

Kosten
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 5.000,00

Eigen bijdrage
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Bijdrage van derden
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totaal
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 5.000,00

Activiteit
Magazine Spotlight!
Jaarlijkse ledendag
Website
Medewerking aan weekbladen,
radio, televisie en gastcolleges
Wereld Vitiligo Dag

Kosten
€ 39.400,00
€ 7.000,00
€ 5.500,00

Eigen bijdrage
€ 7.300,00
€ 0,00
€ 0,00

Bijdrage van derden
€ 4.100,00
€ 2.000,00
€ 500,00

Totaal
€ 28.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.000,00
€ 56.900,00

€ 5.000,00
€ 12.300,00

€ 0,00
€ 6.600,00

€ 0,00
€ 38.000,00

Eigen bijdrage

Bijdrage van derden Totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.000,00

Activiteit
Kosten
Samenwerking met buitenlandse
€ 2.000,00
vitiligo-patiëntenorganisaties
€ 2.000,00
Totaal kosten activiteiten
Totaal eigen bijdrage
Totaal bijdrage van derden
Totaal activiteiten
Backoﬃce
Totaal aan te vragen subsidie

€ 63.900,00
- € 12.300,00
- € 6.600,00
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 45.000,00

Tekenbevoegdheid
Volgens de KvK /
statuten /
mandaatregeling

Gezamenlijk of beperkt bevoegd

Voorletter(s)

P.A.

Achternaam (incl.
tussenvoegsel)

Monteiro

24/09/2019
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E-mailadres

voorzitter@vitiligo.nl

Verklaring

Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van de vigerende wet- & regelgeving op basis
waarvan subsidie wordt aangevraagd en verklaar dat de aanvraag volledig, juist en
naar waarheid is ingevuld

24/09/2019
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Toegevoegde bestanden
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