
 
ORGANISATIE STICHTING PARKINSONFONDS 

 

1. Bestuur 

Zoals vermeld in de statuten bestaat het bestuur van Stichting ParkinsonFonds uit drie leden: 

Drs. H. Zeemering MBA 

Ir. J.A. Miele 

de heer A.J. Knobben 

 

Verantwoordelijkheden en werkzaamheden bestuur 

Zie Uittreksel Kamer van Koophandel en Statuten Stichting ParkinsonFonds en Financieel 

overzicht op deze site. 

 

Beloning bestuurders 

De bestuursleden van stichting ParkinsonFonds zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning 

voor hun werkzaamheden. 

 

2. Samenstelling medisch-wetenschappelijke commissie Stichting ParkinsonFonds 

Professor dr. V Bonifati 

Professor dr. K.L. Leenders 

Professor dr. W. Oertel 

 

Verantwoordelijkheden en werkzaamheden medisch-wetenschappelijke commissie 

Zie Beleidsplan Stichting ParkinsonFonds onder ANBI op deze site 

 

Beloning leden medisch-wetenschappelijke commissie 

De leden van de medisch-wetenschappelijke commissie van Stichting ParkinsonFonds zijn 

vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 

3. Directeur Stichting ParkinsonFonds 

Verantwoordelijkheden en werkzaamheden Directeur Stichting ParkinsonFonds 

 

Algemeen 

• Leidinggeven aan de stichting in de ruimste zin van het woord. 

• Intensief overleg met bestuur en medisch-wetenschappelijke commissie. 

• Aansturen secretariële werkzaamheden, fondsenwerving en financiële verslaggeving. 

 

Kernactiviteiten 

• Intensief persoonlijk overleg met hoogleraren neurologie en neurologen over 

onderzoek projecten op het gebied van de ziekte van Parkinson en parkinsonismen 

• Coördinatie van nieuwe onderzoek aanvragen. 

• Onderzoek protocollen bespreken met in Parkinson gespecialiseerde neurologen 

• Contracten van toegekende onderzoeken vastleggen en uitvoeren 

• Jaarplannen samenstellen; inclusief onderzoekprogramma en budgetten 

• Coördinatie werkzaamheden medisch-wetenschappelijke commissie 

• Kennis over ontwikkelingen op het gebied van de ziekte van Parkinson en 

Parkinsonismen 

• Bijhouden en vergaren door onder andere congresbezoek en bestuderen medisch-

wetenschappelijke publicaties en tijdschriften. 



 

Externe activiteiten 

• Contacten onderhouden met buitenlandse Parkinson stichtingen en verenigingen 

• Uitvoeren van samenwerking met Parkinson Vereniging Nederland. 

• Uitvoeren van samenwerking met de Nederlandse Hersenbank 

• Initiëren samenwerkingsmogelijkheden met andere in Nederland werkzame 

organisaties. 

• Contacten onderhouden met de media om meer aandacht te bewerkstelligen over de 

ziekte. 

• Contacten onderhouden met donateurs en vermogensstichtingen. 

• Eindredactie Parkinson nieuwsbrieven die minimaal vier keer per jaar uitkomen. 

• Eindverantwoordelijkheid fondsenwerving en speciale fondsenwervende activiteiten. 

 

Financieel 

• Budgetten van medische onderzoeken bespreken en vastleggen. 

• Publicaties naar aanleiding van medische onderzoeken coördineren. 

• Financiële verslaggeving coördineren en uitvoeren in samenwerking met interne en 

externe Accountant. 

• Coördinatie jaarrekeningen en financiële verslaggeving met externe accountant. 

• In samenwerking met het bestuur zorgdragen voor een redelijke en adequate 

financiële reserve om aan toekomstige financiële verplichtingen te kunnen voldoen  

( zie Statuten ) 

• Zorg dragen voor betalingen van de door Stichting ParkinsonFonds gefinancierde 

medische onderzoeken op basis van het in het contract opgenomen betaalschema ( zie 

Beleidsplan) 

 

Overig: 

• Werkzaamheden niet genoemd in bovenstaand overzicht. 

 

Beloning Directeur stichting ParkinsonFonds 

Het bestuur van Stichting Parkinsonfonds is verantwoordelijk voor de vaststelling van het 

jaarsalaris van de Directeur Stichting ParkinsonFonds ( zie Statuten ). Hierbij wordt rekening 

gehouden met marktconformiteit. 

 


