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STICHTING KINDERNEUROPSYCHOLOGIE
NOORD-NEDERLAND
1. Doelstelling
De Stichting KinderNeuroPsychologie Noord-Nederland (SKNPNN) heeft als doel het faciliteren en ondersteunen van
de uitoefening van de kinderneuropsychologie in de brede zin ten behoeve van patiënten met een hersenziekte, of
lijdend aan de gevolgen daarvan, in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel) en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.
De Stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.
2. Data en personalia
Oprichting
Adres
Homepage
E-mail
Bank
KvK Groningen

: Stichting KinderNeuroPsychologie Noord-Nederland (SKNPNN), 17-9-2010.
: Slinge 28, 9204 KL Drachten
: www.kinderneuropsycho-noordned.nl
: info@kinderneuropsycho-noordned.nl
: NL02 RABO 0155 6819 15
: 50895796

Bestuur:
Mevr. J.M. Fock, neuroloog, kinderneuroloog (voorzitter)
Mevr. H. Herweijer, kinderrevalidatiearts (secretaris)
Mevr. J.A.Leeuw, kinderarts n.p. (penningmeester)
Adviseur:
Mevr. A.Kingma, klinisch kinderneuropsycholoog
Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar. De bestuursleden hebben zitting voor een termijn van 3 jaar en zijn
benoembaar.
3. Werkwijze
De Stichting tracht bovengenoemd doel te bereiken door
a) Het aanschaffen van vak- en ondersteunende literatuur
b) Het bijwonen van conferenties en cursussen en de vergoeding aan deelnemers namens de Stichting van reis, verblijf-, conferentie- en congreskosten.
c) De aanschaf van uitleen- en demonstratieapparatuur t.b.v. de doelgroep zoals beschreven onder doelstelling
(zoals spraak- en/of schrijfcomputers, hulpmiddelen voor afasie, etc
d) Het verstrekken van kleine vergoedingen aan patiënten die meewerken aan onderzoek, die niet op een
andere manier zijn te bekostigen en die van belang zijn voor hun welzijn..
e) Bekostiging van overige activiteiten die naar het oordeel van het bestuur ten goede komen aan kinderen
zoals genoemd onder lid 1.
Aanvragen kunnen worden ingediend door of onder supervisie van een kinderneuropsycholoog, betrokken bij
behandeling van patiënten in de regio Noord-Nederland. Mondelinge aanvragen dienen schriftelijk te worden bevestigd
en gemotiveerd (1/2-1 A4). Het maximum toe te kennen bedrag bedraagt € 7500, tenzij het bestuur anders beslist.
Het bestuur beslist over het al of niet toekennen van aanvragen. Mevr. A.Kingma verleent hiervoor gevraagd en
ongevraagd advies.
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4. Verwerving financiële middelen
De geldmiddelen van de Stichting worden verkregen uit subsidies, donaties, vergoedingen, schenkingen, erfstellingen,
en toevallige baten.
5. Beheer
Het saldo van de Stichting wordt geplaatst op een spaarrekening met zo laag mogelijk risico met een zo groot mogelijke
rente. De bestuursleden en de adviseur ontvangen vergoeding voor gemaakte onkosten, maar geen structurele
vergoeding voor hun werkzaamheden.

