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1. Introductie 

 

Stichting Help Mo Nu!, opgericht op 19 juli 2019 met KvK nummer 75348918 en RSIN 

nummer 860248343, heeft haar statutaire zetel in de gemeente Zaanstad en is gevestigd aan 

de Overtoom 31, 1551 PC Westzaan.  

 

De stichting zette zich origineel in voor Shymo Korver die leed aan een zeldzame vorm van 

hersenstamkanker. Tijdens haar ziekte heeft Shymo aangegeven zich in te willen blijven 

zetten voor de bestrijding van deze ziekte. Na het overlijden van Shymo heeft haar wens de 

stichting ertoe bewogen om de doelstelling aan te passen en zich in te zetten in het 

algemene belang om bij te kunnen dragen aan een wereld zonder kanker.  

 

Het beleidsplan heeft een ingangsdatum gelijk aan de datum van de statutenwijziging van 

Stichting Help Mo Nu!, zijnde 12 mei 2022, en is geschreven met het oog op de twee daarop 

volgende kalenderjaren. Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de 

eisen die toebehoren aan de ANBI status.  

 

2. Doelstelling  

 

Sinds de statutenwijzing van 12 mei 2022 heeft Stichting Help Mo Nu! ten doel:  

 

a. Geld inzamelen door middel van onder andere verschillende projecten en 

activiteiten om te schenken aan het Prinses Maxima Centrum ter attentie van Dr. 

Jasper Van der Lugt en/of zijn onderzoeksgroep om onderzoek te doen naar en ter 

ontwikkeling van therapie en behandelingen voor hooggradige hersentumoren, 

alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband 

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

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

 

3. Rationale wijziging doelstelling 

 

De originele doelstelling ten tijde van de oprichting van Stichting Help Mo Nu! tot de 

statutenwijziging per 12 mei 2022 was als volgt:  

 

a. Geld inzamelen voor Shymo Korver, zodat zij in het buitenland medische hulp kan 

betalen en verkrijgen ter genezing van haar ziekte en tevens na genezing een 

mogelijk aangepaste leefomgeving kan verwezenlijken, waarin zij zelfredzaam kan 

functioneren.  

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

Ten tijde van haar ziekte heeft Shymo Korver aangegeven zich in te willen blijven zetten voor 

onderzoek en de genezing van hooggradige hersentumoren. Shymo Korver werd ten tijde 

van haar ziekte behandeld in het Princes Maxima Centrum. Haar positieve ervaring met de 

organisatie, gecombineerd met de daar aanwezige expertise en toegang tot nieuwe 

onderzoeksmethodes als lid van het internationale Pediatric Neuro-Oncology Consortium 

(PNOC), heeft na het overlijden van Shymo Korver de stichting er toe bewogen haar wens 



voort te zetten en ten behoeve hiervan het doel van de stichting te wijzigen.  

 

4. Werkzaamheden en verwerving van financiële middelen 

 

Het vermogen van Stichting Help Mo Nu! wordt en zal worden gevormd door:  

a. Subsidies en andere bijdragen; 

b. Schenkingen, erfstellingen en legaten; 

c. Alle andere verkrijgen en baten 

De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving.  

 

Alle activiteiten die de stichting verricht, zoals o.a. het organiseren van evenementen, 

verkoop van verschillende goederen, verscheidene inzamelingacties en promoties, worden 

zoveel mogelijk gedeeld via de website, en de Instagram- en Facebookpagina van de 

stichting. De voorgaande activiteiten en acties zijn daar dan ook terug te vinden. Alle 

activiteiten hebben ten doel om financiële middelen in te zamelen ten behoeve van het 

statutaire doel. 

 

5. Beheer en besteding van het vermogen 

 

Stichting Help Mo Nu! beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Er worden 

geen uitkeringen gedaan aan de oprichters en bestuurders en deze zien daarmee ook af van 

een vergoeding voor de gedane werkzaamheden. De verworven en toekomstig te verwerven 

middelen door de stichting zullen ten behoeve van de doelstelling worden uitgekeerd. 

Eventuele kosten probeert de stichting veelal gesponsord te krijgen en wanneer dit niet lukt 

betalen de bestuursleden en vrijwilligers dat veelal zelf.  

 

Momenteel heeft de stichting te maken met een relatief hoge continuïteitsreserve wat 

aanvullende uitleg verdient; de meeste gelden zijn namelijk ingezameld onder de oude 

doelstelling. Door het overlijden van Shymo Korver kon het verworven kapitaal niet meer 

besteed worden aan het oude doel. De stichting heeft toentertijd besloten het verworven 

kapitaal te reserveren tot de nieuwe doelstelling verwerkt was. Nu de nieuwe doelstelling 

notarieel is vastgelegd verwacht de stichting op de korte termijn te beginnen met uitkeren 

ten behoeve van de nieuwe doelstelling. Als resultaat zal de continuïteitsreserve afnemen tot 

een minimaal niveau dat noodzakelijk niveau om de continuïteit van de stichting te 

waarborgen.  

 

De inkomsten en uitgaven vallen onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de 

stichting. Jaarlijks zal de balans en staat van baten en lasten worden opgemaakt en worden 

verwerkt in het jaarplan. De huidige jaarplannen zijn en toekomstige jaarplannen worden 

gepubliceerd op de website van Stichting Help Mo Nu! 

 

Een eventueel resterend batig saldo bij liquidatie van de stichting zal worden uitgekeerd aan 

een bestemming die aansluit bij het doel van de stichting. Het bestuur van de stichting zal 

daartoe alsdan een besluit nemen. 

 

  

https://www.instagram.com/helpmonu.nl/
https://www.facebook.com/helpmonu/


6. Bestuur 

 

Het bestuur van Stichting Help Mo Nu! Bestaat uit minimaal drie personen en is geregeld in 

de statuten van de stichting. Deze kunnen worden geraadpleegd. Eveneens is er op de 

website een actueel overzicht beschikbaar van de samenstelling van het bestuur.  


