Begroting 2021 PlatformCHD
In 2021 gaat PlatformCHD verder met het samenwerken met de CHD
Expertisecentra in Nederland. De verwachting is dat tegen die tijd de website
https://chd-expertise.net/ ook online is gekomen. Het bestuur is voornemens
een Raad van Advies in te stellen. Ook is het bestuur voornemens de
Europese samenwerking met o.a ERNICA en CDH UK te versterken door te
participeren in IDEA. https://www.idea-alliance.org/
Met de bredere bestuurlijke vertegenwoording is het de bedoeling om de
informatievoorziening over CHD verder te verbeteren en te verbreden.
PlatformCHD blijft actief bijdragen aan Nederlandse en Europese CHD
onderzoeken, zoals Plugging the Gap, het nieuwe matje, Critical Outcome Set
en PlatformCHD stimuleert en ondersteunt individuele CHD-onderzoekers bij
het aanvragen van fondsen. De Theory of Change is hierin leidend voor
PlatformCHD. Zie figuur hieronder.
Ook zetten wij in op het versterken van onze fondsenwerving. Bedoeld om het
lotgenotencontact, de informatievoorziening en het bijdragen aan onderzoek
te kunnen waarmaken. Ook beoogt PlatformCHD de vereniging verder te
proffesionaleren en minder afhankelijk te maken van vrijwilligers. We beogen
dit te bereiken via de aanvraag van een VWS instellingssubsidie. Mede om die
reden zet het bestuur in op een contributie van €25/jaar per huishouden.
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Posten

Toelichting

Begroot 2021

Baten
Donaties

0

Vrijwillige donaties

1,250

Fondsenwerving acties

1,250

Webshop inkomsten

0

Zakelijke donaties

250
2,750

Lasten
Ledendagen

500

Contactdagen

350

Onderzoek CHD

0

Lief en leed

200

Totaal (sub)

1,050

Voorlichting
website

325

Onderhoud, updates, vernieuwing

flyers

400

NL, B, Volwassenen
Contract, onderhoud, updates,

CRM

200

vernieuwing

Overige

200

Technische middelen aan te schaffen

Vormgdeving

200

Logo of andere webdesign zaken

Totaal (sub)

1,325

Bestuur en organisatie
Algemene kosten
- Kamer van koophandel
- Bankkosten

0
125

- Verzekeringen
- Lidmaatschap VSOP

100

- Overige algemene
kosten

150

Totaal (sub)

375

Totaal resultaat

0

