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Informatie 
 

Om grote veranderingen in de wereld van Neonatologie te bewerkstelligen, beoogt Stichting Prematurendag 

meer begrip en bewustwording te creëren voor de wereld van prematuur, dysmatuur en ernstig ziek geboren 

kinderen. Het is de enige manier om te begrijpen waarom grote veranderingen nodig zijn. Dit doen we door het 

bieden van (digitale) informatie, lotgenotencontact, het (lokaal) steunen van ouders in het ziekenhuis, het 

ontwikkelen van technische hulpmiddelen (bijvoorbeeld de CleverBabyApp), het organiseren van evenementen, 

het steunen we onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van een vroeggeboorte en het behartigen van de 

belangen van Couveuseouders. 

 

Wat wij doen 
Stichting Prematurendag richt zich op ouders van couveuse kinderen, familie, vrienden, zorgverleners en 

werkgevers en biedt hen een (digitaal) platform, waar zij terecht kunnen met vragen en in contact kunnen 

komen met lotgenoten bijvoorbeeld tijdens de georganiseerde evenementen of binnen onze Facebook Groep. 

Ook vormt Stichting Prematurendag een schakel tussen alle bestaande verenigingen, stichtingen en bedrijven 

die ouders van couveuse kinderen als doelgroep hebben. 

Stichting Prematurendag biedt een platform en een schakel voor ouders van couveusekinderen, familie en 

vrienden, zorgverleners en werkgevers. Dit platform bevat alle informatie met betrekking tot prematuriteit, 

dysmaturiteit en ernstig ziek geboren kinderen, de oorzaken en gevolgen. Ouders kunnen met behulp van ons 

platform, makkelijker lotgenoten vinden. Dit lotgenotencontact is erg belangrijk om de gebeurtenissen te 

kunnen verwerken. Daarnaast helpen de ouders elkaar met het zoeken naar antwoorden en zijn ze elkaars 

schouder in moeilijke tijden. Om elkaar te kunnen ontmoeten  organiseren wij zowel lokale, regionale en 

landelijke evenementen. Tenslotte zetten wij ons in om door middel van belangenbehartiging de gezinnen 

langdurig te kunnen ondersteunen. Dit bereiken we door veranderingen in wetten, regelgeving en het bieden 

van (juridische) ondersteuning. 

Kijk op www.Prematurendag.nl/wat voor meer informatie. 

 

Andere websites van Stichting Prematurendag vol informatie zijn: 

www.NEO-ABC.nl Een overzicht van de termologie van Neonatologie.  

www.Prematurendag.nl/start Een ideale pagina voor de startende couveuseouder, met links naar informatie, 

winkels, lotgenotencontact en veel meer. 

 

 

  

http://www.prematurendag.nl/wat
http://www.neo-abc.nl/
http://www.prematurendag.nl/start
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Wat wij willen bereiken 
Stichting Prematurendag wil een schakel zijn tussen alle bestaande verenigingen, stichtingen en bedrijven die 

ouders van couveusekinderen als doelgroep hebben. De stichting wil een plek bieden voor het uitwisselen van 

informatie en ideeën, om zo meer begrip en awareness te creëren voor ouders van couveusekinderen. Deze 

ouders bewegen zich in een wereld welke nog zeer onbekend is voor de buitenwereld. 

Stichting Prematurendag handelt vanuit bepaalde kaders en randvoorwaarden: 

• Stichting Prematurendag is geworteld in de samenleving; is lokaal, regionaal en nationaal werkzaam. 

• Stichting Prematurendag levert altijd een duidelijk product en/of dienst. 

• Stichting Prematurendag maakt een verbinding tussen ouders, zorgverleners en bedrijven middels 

informatie, begeleiding en innovatieve producten. 

• Stichting Prematurendag voert een sterke regie zowel op bedrijfsvoering als op 

beleidsinformatie/productontwikkeling. 

• Stichting Prematurendag werkt vanuit een visie en focus aan de doelen. 

• Stichting Prematurendag zorgt intern voor voldoende ondersteuning van vrijwilligers en borging van 

kwaliteit. 

• Stichting Prematurendag hecht waarde aan een goed netwerk. 

• Stichting Prematurendag werkt positief, resultaatgericht, transparant, efficiënt, en slagvaardig. 

 

Verder willen wij: 

• Een platform bieden met alle onderwerpen die met vroeggeboorte te maken hebben 

• Plezier hebben door middel van grote en kleine evenementen en bijeenkomsten, voor couveuseouders 

en het gezin 

• Een sterke digitale aanwezigheid door middel van een website, webshop, forum, mobiele applicaties en 

een Virtual Reality (VR) omgeving van een Neonatologie. 

• Een schakel vormen tussen alle (bestaande en/of nog te komen) verenigingen en stichtingen, die ouders 

van couveusekinderen als doelgroep hebben. Veel samenwerken, niet het wiel opnieuw willen 

uitvinden. 

• Couveuseouders de hulp bieden, die ze ècht nodig hebben. De aangeboden hulp kan zowel 

huishoudelijk, juridisch, informatief, financieel of emotioneel van aard zijn, wat van situatie tot situatie 

bekeken zal worden 

• Gastlessen en -training geven op onderwijsinstellingen, bij zorgverleners en bedrijven. 

• Een platform bieden waar bedrijven, met innovatieve producten en diensten voor de Neonatologie, 

financiële middelen kunnen vinden (via Crowdfunding). 

Kijk op www.Prematurendag.nl/waarom voor meer informatie. 

http://www.prematurendag.nl/waarom
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Bestuur 
Het bestuur stelt het beleidsplan en activiteitenplan vast, met daarvan afgeleid het jaarverslag en de begroting. 

Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen, monitort de uitvoering van het activiteitenplan en volgt 

de uitgaven t.o.v. de begroting.  

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: 

• Sander Jonker (Voorzitter) 

Verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, marketing en communicatie. Sander is in het dagelijks 

leven werkzaam als sales- en procesmanager binnen de zorg, met een focus op 

veranderingsvraagstukken op het ICT domein. 

• Simon van den Doel (Penningmeester) 

Verantwoordelijk voor de financiële en technische zaken. Simon is in het dagelijks leven werkzaam 

binnen de levensmiddelenindustrie als technisch ICT architect. 

• Cinderella de Zwart - Zonnenberg (Secretaris) 

Verantwoordelijk voor de operationele zaken, website en facebookpagina. Zorgverzekeringsspecialist in 

het bezit van de module Wft Zorg. Cinderella is in dagelijks leven werkzaam bij de politie. 

• Kim van Aert (Bestuurslid) 

Verantwoordelijk voor evenementen, bijeenkomsten en lotgenotencontact. Kim heeft veel ervaring 

binnen de horeca en evenementenindustrie. 

• Claudia Hill (Bestuurslid) 

Verantwoordelijk voor sponsoring, vrijwilligersbeleid en de uitvoering. Programmamanager Sew4NICU. 

Claudia is in het dagelijks leven werkzaam als officemanager. 

 

De vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn werkzaam in het hele land (sommige zelfs vanuit België). De verantwoordelijkheden zijn bijna altijd 

coördinerend en/of uitvoerend in de projecten van Stichting Prematurendag. Denk hier bij aan ondersteuning van 

onze belangrijkste evenementen als de Dag van de Couveuseouders en Wereld Prematurendag. Verder hebben zijn 

veel vrijwilligers dagelijks actief in het programma Sew4NICU, omdat elk pasgeboren kind mooie kleertjes verdient. 

Ook logistieke, commerciële, ICT en mensen die affiniteit hebben voor onderzoek en begeleiding kunnen bij ons 

terecht. Vanaf een uur in de week tot fulltime kunnen mensen zich inzetten. Alle vrijwilligers tekenen ter goedkeuring 

het vrijwilligersbeleid. Voor bepaalde functies wordt een VOG opgevraagd. Ook vrijwilliger worden?  

Kijk op www.prematurendag.nl/vrijwilligers voor meer informatie. 

  

https://www.eifd.nl/emo/content/overvakbekwaamheid.html?2
http://www.prematurendag.nl/vrijwilligers
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Lotgenotencontact 
 

Om de gebeurtenissen op de neonatologie afdeling te kunnen verwerken is lotgenotencontact erg belangrijk 

voor ouders van couveusekinderen. Sommige ouders hebben maanden op de afdeling Neonatologie verbleven. 

De ervaringen staan op het netvlies gebrand en kunnen voor sommigen als traumatisch worden omschreven. 

Eenmaal thuis gaan de zorgen gewoon door en voelen deze ouders zich vaak alleen. Omdat couveuseouders in 

een soort gelijk schuitje hebben gezeten, is er meer gevoel van begrip, kunnen tips en tricks gedeeld worden, 

kunnen de kinderen op een lotgenotendag lekker met elkaar spelen en ontstaan hechte vriendschappen. 

Stichting Prematurendag probeert dit door middel van de facebookgroep en met een aantal grote en kleine 

evenementen te realiseren. 

Kijk op www.Prematurendag.nl/facebook voor meer informatie. 

 

Wereld Prematurendag 
Elk jaar op 17 november wordt wereldwijd veel aandacht besteed aan de oorzaken en gevolgen van een 

vroeggeboorte. Door het in zetten van de (sociale) media, het organiseren van lokale evenementen in 

ziekenhuizen en het inzetten van verschillende programma’s die Stichting Prematurendag rijk is, zorgen we er 

ook voor dat in Nederland en België de aandacht elk jaar groter is. De basis gedachte is mensen zich meer 

bewust te maken van te oorzaken en gevolgen van een vroeggeboorte door juiste informatie.  

Voor het eerst op Wereld Prematurendag 2017 is het programma Bake4NICU ingezet, met als doel ouders van 

couveusekinderen met eigen gemaakte baksels (taarten, cakes, muffins en koekjes) deze dag te vieren op hun 

Neonatologie afdeling naar keuze. Zo konden we dit jaar in 59 ziekenhuizen samen met de vrijwilligers het 

personeel bedanken en de ouders die nu op de afdeling verbleven verrassen met positieve energie. 

In het programma Sew4NICU hebben vele tientallen vrijwilligers meer dan 3000 geurdoekjes gemaakt, die we 

samen met een mooi gedicht konden geven aan de ouders in de ziekenhuizen. Deze doekjes worden gebruikt 

om de geur van de ouders achter te laten, wanneer hun kind(eren) in het ziekenhuis moet achterblijven. Ook dit 

zorgt voor meer positieve energie, wat erg belangrijk is voor de ouders en het herstel van de zieke kinderen. 

In de (sociale) media waren we enorm actief en hebben we meer dan een half miljoen mensen kunnen bereiken, 

door het geven van gerichte informatie, het laten lezen van persoonlijke blogs van ouders en filmpjes met 

informatie. Deze online activiteiten zijn erg belangrijk om zo veel mogelijk mensen te blijven bereiken.  

Kijk op www.WereldPrematurendag.nl voor meer informatie 

  

  

http://www.prematurendag.nl/facebook
http://www.wereldprematurendag.nl/
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Dag van de Couveuseouders 
Omdat op Wereld Prematurendag de focus vooral ligt op de oorzaken en gevolgen voor kinderen van een 

vroeggeboorte, organiseren we elk jaar op de eerste zondag van mei de Dag van de Couveuseouders. In 2017 

hebben we de Picknick @ the Parc geïntrodeceerd. Een lokaal evenement waar we samen met bijna 100 ouders 

en hun gezinnen lekker eten, drinken, spelen en kletsen. Breda en Groesbeek (bij Nijmegen) hadden de primeur 

waar luchtkussens, schminkers, een bingo, een loterij, een goochelaar en nog enkele andere activiteiten waren 

voor de kinderen. De ouders konden op deze manier samen kletsen en genieten van een zonnige dag. Omdat de 

Picknicks flink werden gesponsord konden de kosten voor deze gezinnen erg laag bljven. 

Natuurlijk waren we ook op deze dag flink actief in en op de (sociale) media en konden we ook op deze dag 

meer dan een half miljoen mensen bereiken. 

Kijk op www.DagvandeCouveuseouders.nl voor meer informatie 

 

Onze programma’s 
 

Voor een goed overzicht onder vrijwilligers, de financiën en communicatie vallen al onze projecten onder een 

programma. Elk programma valt direct onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid. 

Sew4NICU 

Het programma Sew4NICU is in 2017 gelanceerd in het Sint Anna ziekenhuis te Geldrop. In dit programma 

maken de vrijwilligers volledig belangeloos kleding voor te vroeg en te klein geboren kinderen in het ziekenhuis. 

Bij de lancering mochten wij direct een mooi pakket leveren met alle items welke zo belangrijk zijn voor te 

vroeg, te klein of ziek geboren kindjes. Denk hierbij aan (buidel) dekentjes, mutsjes, (couveuse) hemdjes, 

geurdoekjes, slingers, jurkjes, en kruippakjes. 

Snel na de lancering van ons mooiste programma volgde een nominatie voor de actie 'Warm hart' van de KRO 

waar we live in de Ahoy de derde prijs t.v.w. €2500,- in ontvangst mochten nemen. Ruim tachtig vrijwilligers 

zetten zich belangeloos in om (veelal met hun eigen stofresten) pakketten te maken voor ouders van 

couveusekinderen.  

Op wereld Prematurendag hebben alle vrijwilligers en naaisters, welke normaal niets van doen hebben met het 

programma, zich ingezet om een levering te doen van maarliefst DRIEDUIZEND geurdoekjes, welke zijn verspreid 

onder meer dan ZESTIG ziekenhuizen in Nederland en België.  

Sew4NICU verstrekt jaarlijks; 

• Meer dan 100 patroon pakketten aan familie van couveuseouders 

• 50 pakketten aan de ouders van Sterrenkindjes (overleden kinderen) 

• Ruim 30 grote pakketten aan ziekenhuizen 

• Meer dan 10 patronen welke geheel zijn goedgekeurd voor gebruik op de NICU en neonatologie 

 

http://www.dagvandecouveuseouders.nl/
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Digitaal en Sociale Media 
 

Al onze informatie maken wij vooral digitaal. Niet alleen om de kosten zo laag mogelijk te houden (denk aan 

kosten van papier, drukken, verspreiden, verzenden, etc.), ook om zo actueel en representatief mogelijk te zijn. 

Uiteraard verandert binnen Neonatologie ook veel door de technologische vooruitgang en op deze manier 

kunnen we bijna dagelijks de couveuseouders en andere geïntresseerden op de hoogte houden van de 

actualiteit. 

De CleverBaby App 

Door een partner in het Verenigd Koninkrijk is een app ontwikkelt die op elke android en IOS telefoon en tablet 

te installeren is. Met behulp van deze app kunnen couveuseouders die met hun kind(eren) in het ziekenhuis zijn, 

alle informatie bijhouden welke ook in een Electronisch Patienten Dossier (EPD) te bewaren is. Zo kunnen deze 

ouders alle informatie ook zelf bewaken en meenemen wanneer er sprake is van een overplaatsing, wat veel 

voor komt. Tevens zijn er mogelijkheden voor het bijhouden van de voeding, de groeicurves (speciaal voor 

prematuren en dysmaturen), een dagboek, het bewaren van foto’s en nog veel meer. Ook deze applicatie wordt 

volledig belangeloos aangeboden en is vrij te gebruiken in elk ziekenhuis. 

Kijk op www.prematurendag.nl/app voor meer informatie. 

 

Social Media 

Stichting Prematurendag besteedt veel aandacht aan de sociale media. Op deze manier bereiken we veel 

mensen, ook de couveuseouders die nu in het ziekenhuis zitten. We zijn aanwezig op de bekendste platformen 

als Facebook, Youtube, Twitter en Instagram. Met video’s, blogs, nieuws, verhalen en andere berichten bereiken 

we meer dan een miljoen mensen. Hier zullen we in de toekomst nog meer aandacht aan gaan besteden. 

Kijk hier op onze social media: 

• www.facebook.com/prematurendag 

• www.facebook.com/sew4nicu 

• www.twitter.com/facebook 

• www.instagram.com/facebook 

• www.youtube.com/channel/UCgSOi2oygJcvFLYTL5VBEoQ 

• www.facebook.com/groups/prematurendag (besloten  

lotgenotencontact groep) 

 

 

  

http://www.prematurendag.nl/app
http://www.facebook.com/prematurendag
http://www.facebook.com/sew4nicu
http://www.twitter.com/facebook
http://www.instagram.com/facebook
http://www.youtube.com/channel/UCgSOi2oygJcvFLYTL5VBEoQ
http://www.facebook.com/groups/prematurendag
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Belangenbehartiging 
 

Om het leven van de gezinnen die te maken krijgen met een te vroeg of ziek geboren kind, zullen wetten en 

regelgeving moeten veranderen. Vooral aan de kant van overheid en werkgever is nog veel te winnen. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan het verlof van de partner, wanneer een vrouw bevalt van haar kind(eren). In Nederland 

krijgen vaders nu twee dagen verlof wat zeker voor de kwetsbare gezinnen veel te weinig is. Stichting 

Prematurendag heeft zich verenigd met een twintigtal andere landelijke organisaties om de wetgeving voor 

Vaderschapsverlof te veranderen. En met succes!  

Naast de veranderingen in wetgeving behartigen we ook de belangen van de ouders in de ziekenhuizen, bij 

zorgverzekeraars, bij de werkgever met betrekking tot langdurig verzuim, op scholen betreft de kinderen en op 

vele andere plekken waar onze hulp nodig is. 

 

 

... 
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Financieel verslag over 2017 
 

Omdat wij als stichting volledig afhankelijk zijn van sponsoring en donaties, hebben we er voor gekozen ons 

vooral in natura te laten sponsoren. Voorbeelden zijn het eten en drinken tijdens de Picknicks, de prijzen van 

loterijen, het drukken van posters, de stoffen voor het maken van de kleding binnen Sew4NICU. Deze sponsoring 

en donaties zijn niet terug te vinden in dit financiële jaarverslag. Vanaf volgend jaar zullen we dit op een andere 

manier wel in het jaarverslag meenemen. 

 

Balans 

Balans op 31 december 2017: 

 

Activa (bezittingen): 

Stichting Prematurendag +€ 4.756,56 

Totaal: € 4.756,56 

 

Passiva (schulden): 

In 2017 geboekte resultaten€ 4.460,47 

Nog aan te geven btw +€ 0,00 

Vermogen +€ 296,09 

Totaal:€ 4.756,56 

 

Winst- en verliesrekening 

2017 

Opbrengsten: 

 

Donaties +€ 379,07 

Inkomsten Evenementen +€ 360,50 

Inkomsten Sew4NICU +€ 2.775,64 

Inkomsten Sponsoring +€ 138,37 

Inkomsten uit verkoop +€ 1.942,18 

Totaal: € 5.595,76 

 

 

https://www.ficsbook.nl/index.php?view=balans&ajax=true&action=getChanges&codeId=40696&startDate=2017-01-01&endDate=2017-12-31&total=4756.56&year=2017
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=40696&datefrom=1970-01-01&dateto=2017-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=balans&ajax=true&action=getBtwChanges&year=2017
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=balans&ajax=true&action=getVermogenChanges&year=2016
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=45522&startDate=2017-01-01&endDate=2017-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=45522&datefrom=2017-01-01&dateto=2017-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=45523&startDate=2017-01-01&endDate=2017-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=45523&datefrom=2017-01-01&dateto=2017-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=45885&startDate=2017-01-01&endDate=2017-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=45885&datefrom=2017-01-01&dateto=2017-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=45521&startDate=2017-01-01&endDate=2017-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=45521&datefrom=2017-01-01&dateto=2017-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=238&startDate=2017-01-01&endDate=2017-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=238&datefrom=2017-01-01&dateto=2017-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
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Kosten: 

Inkoopkosten +€ 243,04 

Juridische kosten +€ 30,00 

Kosten Certificeringen +€ 250,00 

Kosten Evenementen +€ 79,73 

Kosten Website +€ 83,49 

Portokosten +€ 449,03 

Totaal:€ 1.135,29 

Winst voor belastingen:€ 4.460,47 

2016 

Opbrengsten: 

Donaties +€ 10,00 

Inkomsten Evenementen +€ 10,00 

Inkomsten uit verkoop +€ 276,09 

Totaal: € 296,09 

 

Kosten: 

Totaal:€ 0,00 

Winst voor belastingen:€ 296,09 

Toelichting  
De jaarrekening is opgesteld in Euro’s en in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

verslaggeving regels. Bijdragen van sponsoren, subsidies, donaties en kosten worden verantwoord in het jaar 

waarop deze betrekking hebben. De opbrengsten van de stichting worden gevormd door donaties, 

evenementen en verkoop van de prematurenbandjes. De kosten worden gevormd door diverse onkosten voor 

evenementen, porto kosten certificeringskosten (CBF), kosten in relatie tot de website en materialen welke niet 

door sponsoring te verkrijgen waren. 

De stichting heeft geen winstoogmerk, zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden.Conform de statuten is dit het eerste jaarverslag van Stichting Prematurendag. Hierdoor zijn 

ook de resultaten over 2016 opgenomen in dit jaarverslag.  

De vermogenstoename in 2017 wordt grotendeels (€2620) gevormd door een bijdrage van KRO's Warm Hart 

actie. 

https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=232&startDate=2017-01-01&endDate=2017-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=232&datefrom=2017-01-01&dateto=2017-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=240&startDate=2017-01-01&endDate=2017-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=240&datefrom=2017-01-01&dateto=2017-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=48378&startDate=2017-01-01&endDate=2017-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=48378&datefrom=2017-01-01&dateto=2017-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=45524&startDate=2017-01-01&endDate=2017-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=45524&datefrom=2017-01-01&dateto=2017-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=48377&startDate=2017-01-01&endDate=2017-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=48377&datefrom=2017-01-01&dateto=2017-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=1989&startDate=2017-01-01&endDate=2017-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=1989&datefrom=2017-01-01&dateto=2017-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=45522&startDate=2016-01-01&endDate=2016-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=45522&datefrom=2016-01-01&dateto=2016-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=45523&startDate=2016-01-01&endDate=2016-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=45523&datefrom=2016-01-01&dateto=2016-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=winst-verlies&ajax=true&action=getChanges&codeId=238&startDate=2016-01-01&endDate=2016-12-31
https://www.ficsbook.nl/index.php?view=grootboekAnalyse&action=fetch&useget=true&codes=238&datefrom=2016-01-01&dateto=2016-12-31&cumulatief=false&grootboekcodes=handmatig


 

Jaarverslag 2017 
11 

Wat gaat 2018 voor ons betekenen 
 

Dit jaar gaan we uiteraard hard door met het uitbouwen van ons netwerk. We hebben in 2017 gezien dat er nog 

heel veel gedaan moet worden, om de veranderingen die nodig zijn te bewerkstelligen. Onze websites zullen 

verder worden ontwikkelt en er zal een update komen van onze CleverBaby app. In 2018 lanceren we onze 

PreemieShop waar iedereen producten en diensten kunnen kopen, waarvan de volledige opbrengst ten goede 

komt van Stichting Prematurendag. De Dag van de Couveuseouders zal grootser worden gevierd, dit jaar op vier 

locaties een Picknick @ the Parc, zodat we meer en meer gezinnen ook een gezellige dag kunnen geven. Dankzij  

de groei van Sew4NICU kunnen we meer en meer kinderen belangeloos mooie kleertjes geven en zullen we dit 

ook naar België gaan uitbreiden. Ten slotte starten er weer nieuwe programma’s, welke nu al ver in ontwikkeling 

zijn. Om dit alles te kunnen blijven financieren en uitvoeren zijn we continue op zoek naar nieuwe partners, 

sponsors en vrijwilligers. 

Kijk ook op www.prematurendag.nl/steunons voor meer informatie.  

 

  

http://www.prematurendag.nl/steunons
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Dankwoord 
 

We zouden niets hebben bereikt zonder de hulp en belangeloze inzet van meer dan honderdvijftig vrijwilligers 

vrijwilligers en meer dan honderd sponsoren die ons hebben ondersteund in de afgelopen periode. Vooral bij 

onze activiteiten proberen we zoveel mogelijk vrijwilligers en sponsoren te betrekken, zowel om kosten te 

beperken, als de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. 

We willen onder andere de volgende sponsoren bedanken voor een bijdrage in de afgelopen periode  

• ACES Direct 

• KRO Warm Hart actie 

• Alle sponsors die ons steunen binnen het programma Sew4NICU 

• Alle sponsors die ons steunen tijdens de Dag van de Couveuseouders 

• Alle sponsors die ons steunen tijdens Wereld Prematurendag 

• Alle overige sponsors 

Kijk voor een volledige lijst op www.prematurendag.nl/sponsors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Prematurendag 

Fazantenkamp 68 (alleen postadres) 

3607 CC  Maarsen 

Email: elkedag@prematurendag.nl 

Website: www.prematurendag.nl 

KvK-nummer: 67233767 

RSIN: 856888382 

Banknummer: NL20INGB0007610862 

http://www.prematurendag.nl/sponsors
http://www.prematurendag.nl/sponsors
mailto:elkedag@prematurendag.nl
mailto:elkedag@prematurendag.nl
http://www.prematurendag.nl/
http://www.prematurendag.nl/

