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Inleiding
Iedere zwangerschap verdient een goede afloop! Gelukkig worden de meeste kinderen
gezond geboren maar dat is helaas niet altijd het geval. Fonds Gezond Geboren wil de
gezondheid van moeder en kind bevorderen door het terugdringen van aandoeningen, ziekte
en sterfte vóór-, tijdens- en vlak na de geboorte. De overheid heeft de laatste jaren flink
bezuinigd op het budget voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Daarom heeft Fonds
Gezond Geboren hulp nodig van vermogensfondsen, bedrijven, particulieren zoals ou
ouders en
grootouders zodat meer onderzoek gedaan kan worden naar de oorzaken, preventie en
behandeling van aandoeningen die een gezonde start in het leven belemmeren.
FGG is vooralsnog een klein fonds dat bezig is vaste voet aan de grond te krijgen. Voor
2018-2019 is de focus van FGG om de naamsbekendheid te vergroten om zodoende op
termijn meer (vaste) donateurs te kunnen binden. Tevens wordt ingezet op het betrekken
van vermogensfondsen bij de doelen van het fonds. Met de ontwikkeling van een ‘Deltaplan
wetenschappelijk onderzoek’ waarin een internationaal afgestemde wetenschappelijke
onderzoeksagenda is opgenomen hoopt FGG een duidelijke en herkenbare richting te geven
aan het onderzoek dat erop gericht is om meer kinderen een gezonde start
star in het leven te
kunnen bieden.
Door geboortezorgprofessionals (verloskundigen en gynaecologen) nauwer te betrekken bij
de activiteiten van het fonds hopen we de doelgroep van zwangeren en hun directe
omgeving beter te kunnen bereiken.
Zwangerschap en bevalling
evalling zijn unieke gebeurtenissen in een mensenleven en verdienen alle
zorg en aandacht. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om bij te dragen aan een betere
uitkomst van de zwangerschap met minder kans op vroeggeboorte en groeivertraging. De
focus van hett wetenschappelijk onderzoek ligt daarom op preventie, vroegdiagnostiek en
behandeling van het placentasyndroom, de hoofdoorzaak van zwan
zwangerschapsproblematiek.
gerschapsproblematiek.
Verlenging
erlenging van de zwangerschapsduur met één of twee weken en een toename van het
geboortegewicht met één of twee ons geeft een kind bij de geboorte al veel betere kansen.
kansen
Fonds Gezond Geboren is een Nederlands fonds dat er wil zijn voor de allerkleinsten uit
onze samenleving. Het wil die kinderen, die niet voor zich zelf kunnen opkomen, een stem,
een gevoel en een gezicht
icht geven. Er worden per dag 32 kinderen
n te vroeg geboren waarvan
er 11 worden opgenomen op de Neonatale In
Intensive Care Unit (getallen PERINED 2016). Dat
willen we bespreekbaar maken en daar willen we, met behulp van wetenschappelijk
onderzoek, iets aan doen. Helpt U mee?
Niek Exalto, voorzitter
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1.

Missie/visie

Missie
Het financieel mogelijk maken van basaal en klinisch wetenschappelijk onderzoek dat erop
gericht is om meer kinderen gezond geboren te laten worden.
Fonds Gezond Geboren (FGG) is een onafhankelijke stichting die de gezondheid van moeder
en kind wil bevorderen door het terugdringen van aandoeningen, ziekte en sterfte vóór-,
tijdens- en vlak na de geboorte. Hiermee wordt tevens de kans op een goede ontwikkeling en
goede gezondheid op latere leeftijd vergroot. Om dit mogelijk te maken werft het fonds
gelden en stelt deze ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken,
preventie en behandeling van aandoeningen, ziekten en complicaties tijdens zwangerschap
en geboorte en zoekt het partners die daarbij willen helpen.
Visie
Zwangerschap en bevalling zijn unieke gebeurtenissen in het leven van een vrouw en haar
directe omgeving waarbij een ieder hoopt op een gezond kind. De eerste maanden van de
zwangerschap zijn cruciaal als het gaat om de latere gezondheid van de baby en zelfs voor
daarop volgende generaties. Voor de moeder geldt dat leefstijl, ziekten en complicaties
tijdens de zwangerschap niet alleen gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van haar
kind maar ook voor haar eigen (latere) leven. Onderzoek naar de oorzaken, preventie en
behandeling van aandoeningen die een gezonde start in het leven belemmeren is van
essentieel belang om wetenschappelijk onderbouwde kennis te genereren waardoor meer
baby’s gezond geboren kunnen worden. Ook empowerment van zwangere vrouwen is
daarbij van belang omdat vrouwen daardoor in staat worden gesteld om gezonde keuzes te
maken voor zichzelf en hun ongeboren kind.

1.2

Doelstelling

De doelstelling van FGG is meer
eer gezond geboren baby’s.
Dit kan bereikt worden door:
- meer kennis over oorzaken vroeggeboorte, groeivertraging, aangeboren afwijkingen;
- meer kennis over de preventie en behandeling van aandoeningen en complicaties die een
gezonde start in het leven belemmeren;
- implementatie van nieuw verworven kennis en inzichten over oorzaken, voorkomen en
behandelen van aandoeningen en complicaties tijdens en vlak na de zwangerschap in het
beleid van zorgprofessionals.
- voorlichting aan zwangeren over nieuw verworven kennis en inzichten waarmee zij en haar
omgeving kunnen bijdragen aan een optimale uitkomst van de zwangerschap.

1.3

Strategie

Het beleid van FGG kenmerkt zich voor de komende jaren door drie pijlers:
 initiëren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek;
 fondsenwerving;
 het genereren van naamsbekendheid en donateurswerving
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A. Initiëren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek
Activiteiten
In 2018 zal een door FGG ingestelde wetenschappelijke ‘denktank’
‘denktank’, onder aanvoering van
hoogleraar Neonatologie Manon Benders
Benders, en verder bestaande uit gynaecologen en
neonatologen met een track record in onderzoek en basale wetenschappers, een
‘Deltaplan Verloskunde en Neonatologie’ presenteren. Dit deltaplan richt zich op het
opstellen van een agenda voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en
preventie van sterfte rondom de geboorte en de oorzaken, preventie en behandeling van
ziekten voor, tijdens en na de geboorte
geboorte. De focus van FGG zal de komende twee jaar met
name liggen op het genereren
nereren van aandacht voor de gevolgen van ‘te vroeg en te klein’
geboren worden en het daaraan gekoppeld
gekoppelde onderzoek. Zowel basaal- als klinisch
wetenschappelijk onderzoek op dit gebied komen in aanmerking. Hierbij passen ook
preconceptiezorg, voeding en lifestyle, prenatale diagnostiek en Public Health Care
aspecten, voor zover deze bijdragen aan mogelijke preventie, tijdige herkenning en/of
behandeling van - de gevolgen van voeggeboorte.. In een later stadium kan de focus meer
op andere problematiek komen te liggen. Het basiscriterium blijft of het onderzoek
potentieel kan bijdragen aan meer gezond geboren baby’s.
Gewenste resultaten
In de periode 2018-2019 zal een call voor onderzoeksprojecten uitgaan die een link
hebben met de preventie, vroeg
vroegdiagnostiek of behandeling van de (gevolgen van) ‘te voeg
en te klein’. De onderzoeken worden geselecteerd op hun potentiële bijdrage aan de
geboorte van meer gezonde baby’s.
B. Fondsenwerving
Samenwerking zorgprofessionals
Via de koepelverenigingen zal FGG acties organiseren om maatschappen van
verloskundigen en gynaecologen structureel te betrekken bij FGG via maandelijkse of
jaarlijkse maatschapdonaties. De Dag van de Geboorte 9/9 zal gebruikt worden om het
fenomeen “FGG-praktijk”
praktijk” te promoten. Via de praktijken/afdelingen zal de
naamsbekendheid van FGG vergroot worden richting publiek (FGG flyer).
Financiering Wetenschappelijk Onderzoek en ondersteuning organisatie FGG door
vermogensfondsen
In de periode 2018-2019
2019 wordt doorgegaan met het actief benaderen van
vermogensfondsen, die het financieren van wetenschappelijk onderzoek voor kinderen in
hun
n doelstelling hebben staan. Bij de afsluiting van de periode 2014-2017
2017 waren 23
fondsen benaderd waarbij in totaal € 320.000 aan financiering aangetrokken is voor
wetenschappelijk onderzoek en organisatie via dit kanaal. Voor de periode 2018-2019
2018
zal
actief contact gezocht worden met meer fondsen waarvan verwacht mag worden dat ze
zouden willen bijdragen aan het mogelijk maken van wetenschap
wetenschappelijk
pelijk onderzoek zoals
verwoord in de missie van FGG.
Partnerships met het bedrijfsleven
Het fonds zal actief bedrijven
edrijven benaderen die de gezondheid en/of gezonde ontwikkeling
van moeder en kind ondersteunen en/of bevorderen. Voorwaarde is dat de
bedrijfsactiviteiten in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van de
stichting en dat sponsoring de onafhankelijkheid van de stichting niet in de weg mag
staan. Het partnership dient voor beide partije
partijen aantrekkelijk te zijn.
n. In de periode 20182018
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2019 zal actief gezocht worden naar bedrijven die zich willen verbinden met FGG. Het
streven is om in 2019 minimaal 6 bedrijven
jven aan FGG te hebben gebonden, die
gezamenlijk € 100.000 aan sponsoring bieden. Sponsoring in natura is ook mogelijk. Een
goed voorbeeld is de samenwerking met Babypark ten aanzien van de FGG mutsjes.

Corporate Actie
FGG voert zelf gericht actie om haar organisatie onder de aandacht van het brede publiek
te brengen om zodoende haa
haar organisatie te financieren en gelden te werven voor
wetenschappelijk onderzoek
onderzoek. Zo heeft
eft FGG rond kerst 2017 een ‘Tikkie’ actie opgezet met
ABNAMRO Mees Piersson voor klei
kleine eenmalige donaties. Hiertoe was
s een kort filmpje
opgenomen door Drone Addicts waarin ons boegbeeld prof. Manon Benders vertelde
waarom een ‘tikkie meer’ helpt om deze te kleine baby’s een grotere kans te bieden op
een gezonde toekomst. De actie heeft 2500 euro opgeleverd en de nodige
naamsbekendheid
aamsbekendheid gezien de vele keren dat de oproep gedeeld werd op social media.
Verder heeft FGG samenwerking gezocht met het bedrijf Emolife dat gespecialiseerd is in
het ontwerpen en organiseren van grote publiekscampagnes en events ten behoeve van
fondsenwerving
ving voor goede doelen. Emolife voorziet een grote toekomst voor FGG
vanwege het aansprekende doel bij grote groepen uit de samenleving en zal voor FGG een
grote publiekscampagne ontwerpen onder de naam ‘Strong Babies’ die in het teken zal
staan van het creëren van ‘awareness’ voor de problematiek van ‘te vroeg en te klein’
geboren worden. Het doel is vergroten van de naamsbekendheid van het fonds en het
werven van (eenmalige en reguliere) donateurs. De campagne zal in 2018 verder
uitgewerkt worden en in 2019 van start gaan.
Individuele Acties
FGG stimuleert derden om zich in te zetten voor de doelen van het fonds en op die wijze
een financiële bijdrage te leveren. In 2015 vonden de Ride for Fay en Ride for Michelle
plaats, die beiden enkele duizenden euro’s opbrachten. In 2016 boden 2 privé koks aan
een gedeelte van de opbrengst van hun boek aan FGG te schenken. In 2017 heeft
Vivienne van Eijkelenborg, zakenvrouw van het jaar 2016, haar speakersfees van dat jaar
aan FGG geschonken en schilderes Marie
Marie-Anne
Anne van Zonneveld gaf de opbrengst van een
van haar schilderijen aan FGG
FGG. FGG hoopt dit soort acties uit te kunnen breiden in 20182019 door op haar website informatie te plaatsen over het organiseren van individuele
acties ten behoeve van FGG
FGG.
Donateurwerving
In het vorige beleidsplan (2016
(2016-2017) werd al aangekondigd dat FGG het grote publiek
pas zou benaderen indien de financiële positie van FGG de organisatie van grote
publiekscampagnes toelaat. Met het in de arm nemen van Emolife hoopt FGG in 2019 een
grote slag te kunnen slaan in de werving van donateurs. Op advies van deskundigen
zullen hierbij tevens specifieke
ifieke groepen apart benaderd worden (aanstaande ouders,
ouders en grootouders). Ook zal in de periode 2018-2019
2019 toegewerkt worden naar het in
aanmerking komen van een CBF
CBF-certificaat en -keurmerk zodat toegetreden
treden kan worden
tot de brancheorganisatie van goede doelen GDN (voorheen VFI).
Gewenste resultaten
Vermogensfondsen binden aan FGG
Erkenning Vriendenloterij/Postcodeloterij
Verloskundige praktijken en maatschappen Gynaecologie binden aan FGG
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Ouders, grootouders (en andere sympathisanten) enthousiasmeren en als donateur
betrekken bij FGG

Genereren van naamsbekendheid
Free publicity
Free publicity en gerichte acties worden ingezet om de stichting meer bekendheid te
geven. Onze social media coördinator zal ook in 2018-2019 actief zijn met het posten van
berichten en het genereren van aandacht via Facebook, twitter, LinkedIn
In en instagram. De
Dag van de Geboorte op 9/9 is altijd een moment waarop FGG de spotlights van de media
naar zich toe kan trekken. Di
Dit zal ook in 2018-2019
2019 gebeuren o.a. door persberichten te
verspreiden en via oproepen aan verloskundigenpraktijken en afdelingen verloskunde om
de plaatselijke media hierbij te betrekken. Bij het van start gaan van de publiekscampagne
‘Strong Babies’ zal ook een intensieve mediacampagne worden ingezet. Ook kleine
individuele acties van mensen die zich willen inzetten voor het vergroten van de
naamsbekendheid van FGG worden verwelkomd, zo heeft een sponsor shirts laten
bedrukken met hett logo van FGG die doo
doorr een heel team gedragen werden op een hockey
toernooi. FGG gaat door met het streven om meer win-win
win situaties te creëren door
samenwerkingsverbanden aan te gaan met bedrijven die zich richten op de doelgroep
zwangeren/jonge ouders. Daarnaast wordt voortgegaan
egaan op de ingeslagen weg om de
samenwerking met beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en bedrijfsleven
edrijfsleven verder uit te
bouwen.
Gewenste resultaten
Realiseren naamsbekendheid bij professionals
Realiseren naamsbekendheid bij patiëntenorganisaties
Vergroten naamsbekendheid bij het grote publiek

2.

Huidige situatie

FGG heeft de afgelopen drie jaar gewerkt aan de totstandkoming van een werkbare
organisatie, het verwerven van gelden teneinde uitvoering te kunnen geven aan de
doelstelling van de stichting en de vergroting van de naamsbekendheid van de stichting.
De volgende doelen zijn bereikt
bereikt:
 Vergroten naamsbekendheid bij geboortezorgprofessionals
 Betrekken van 10 vermogensfondse
vermogensfondsen teneinde de doelstelling van FGG mogelijk te
maken
 Realiseren van twee calls voor het indienen van onderzoeksprojecten ter subsidie
 Financieren van 12 onderzoeken
 Initiëren en organiseren jaarlijks golftoernooi (Geboortegolf)
 Initiëren, organiseren en ondersteunen Dag van de Geboorte op 9/9/
9/9 (terugkerend
evenement)
 Werven van bekende Nederlanders die zich als ambassadeur van FGG willen
profileren ten einde aandacht te genereren voor (de doelstelling) van FGG.
Zakenvrouw van het Jaar 2016 Vivienne van Eijkelenborg heeft zich bereid verklaard
om deze taak op zich te nemen.
 Ondersteunen particuliere acties ten behoeve van FGG (Ride4Fay, Ride4Michelle,
Ride4Michelle
Culibaby)
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Nadat in de eerste twee jaar van het bestaan van FGG gewerkt is aan het vergroten van de
naamsbekendheid van FGG bij het grote publiek (ambassadeursactie, bioscoopreclame,
bioscoopreclame
radiospotjes), zonder een substantiële stijging van het aantal donateurs, is ervoor gekozen
om in 2016-2017 niet in te zetten op de vergroting van naamsbekendheid en het werven van
particuliere donateurs maar te focussen op samenwerking met vermogensfondsen en
bedrijven, ook met het oog op het toekomstbestendig maken van de organisatie.
organisatie Dit is
succesvol gebleken en momenteel is de financiële situatie ernaar dat we in de periode 20182019 kunnen inzetten op een grote publieksactie om de naamsbekendheid van FGG te
vergroten zodat we ook op die manier fondsen kunnen werven om het Deltaplan
Verloskunde en Neonatologie uit te kunnen voeren.

2.1

Activiteiten van de organisatie

Doorlopende werkzaamheden
 Bestendigen werkorganisatie (werven structurele gelden voor ondersteuning
organisatie)
 In principe minimaal een keer per jaar organiseren van een call voor het indienen van
onderzoeksprojecten ter subsidiering
 Fondsenwerving (vermogensfondsen
(vermogensfondsen, bedrijven)
 Organiseren jaarlijks terugkerende evenementen (9/9, geboortegolf)
Concrete werkdoelen voor 2018
2018-2019
 Uitvoering geven aan het voorgenomen plan om verloskundigenpraktijken en
maatschappen Gynaecologie te binden als ‘FGG’ praktijk (doel: primaire en
secundaire donaties, springplank naar publiek)
 Ontwikkeling ondersteuningspakket voor particuliere acties ten behoeve van FGG
 Uitwerking en start uitvoering ‘Deltaplan’ wetenschappelijk onderzoek.
 Ontwikkeling, organiseren en uitvoeren campagne ‘Strong Babies’ in samenwerking
met Emolife
 Indien voldoende fondsen geworven zijn, aanvraag erkenning Vriendenloterij
riendenloterij
Marketing 2018-2019
 In het najaar van 2018 zijn we gestart met de ontwikkeling van een actieplatform
(www.strongbabies.nl)) en bijbehorende social media kanalen.
 Op de 9 maandenbeurs (20
(20-25
25 februari 2019) zullen we deze campagne lanceren, samen met
onze partners Babypark, RAI Amsterdam en Babybladen.nl.
 We richten ons vervolgens op zakelijke fondsenwerving. Wij gaan op zoek naar
maatschappelijke investeerders die samen met Strong Babies het verschil willen maken voor
ouders met veel te vroeg geboren baby
baby’s zodat we in 2030 dit probleem fors verlaagd kunnen
hebben.. We bieden daarbij meerdere mogelijkheden voor samenwerking: Bijvoorbeeld
Founding Parent Strong Babies - een schenking
ing met direct maatschappelijk rendement. of
Private Investor Strong Babies - lening met aflossing in 5 jaren incl. rente en maatschappelijk
rendement. Met de middelen die voortkomen uit deze fondsenwerving is het mogelijk om
financiele steun voor onderzoe
onderzoekk te realiseren en de particuliere fondsenwerving verder op te
starten.
 Er wordt in 2019 een landelijke awareness campagne gestart via billboards, advertising, social
media en PR, met het actieplatform als centraal middelpunt.
 Lot of Happiness:: FGG zal zic
zich aansluiten bij deze loterij, speciaal voor kinderdoelen.
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3.

Strong Babies Family:: FGG gaat in 2019 een crowd
crowdfunding platform lanceren voor
financiering van onderzoek
onderzoek.
FGG zal in 2018-2019
2019 een aantal fondsenwervende events organiseren zoals o.a. de Strong
babies buggy run.

Toekomst

Er zijn in Nederland veel gezondheidsfondsen die aandacht vragen voor wetenschappelijk
onderzoek en op uiteenlopende manieren proberen de consument te verleiden om te
doneren. Veel van deze fondsen kunnen beschikken over een (groot) vermogen dat ingezet
kan worden voor het werven van donateurs en het vergroten van de naamsbekendheid. FGG
heeft deze mogelijkheid niet. FGG heeft wel als voordeel dat haar missie past bij de
activiteiten van de sector (i.c. gynaecologen, verloskundigen, neonatologen,
kraamverzorgenden) en aanspreekt bij een groot deel van het publiek (aanstaande ouders,
ouders, grootouders). Door in te steken op samenwerking met de stakeholders in de
geboortezorg en de voorgenomen grote publiekscampagne verwachten we meer
naamsbekendheid te krijgen bij de doelgroep van zwangere vrouwen en hun extended
family. Dit moet uiteindelijk uitmonden in meer (eenmalige en reguliere) donateurs die
affiniteit hebben met de problematiek die het fonds probeert op te lossen.

4.

Organisatie

Contactgegevens Fonds Gezond Geboren:
Fonds Gezond Geboren
Vestigingsadres:
’s Gravensingel 30
3062 SB Rotterdam

Correspondentieadres:
Kruizemunt 13
4751 KW Oud Gastel

Telefoonnummer:
e-mailadres:
website:
KvK nummer:
Bankrekeningnummer:
Fiscaalnummer (RSIN):

06 30 77 65 37
info@fondsgezondgeboren.nl
www.fondsgezondgeboren.nl
60226528
NL06 ABNA 0502 2222 20
BSN8538178
BSN853817820

ANBI status:

ja

4.1

Bestuur

Het bestuur bestaat uit geboortezorg professionals, deskundigen op het gebied van
vermogensbeheer, financiën en recht.
Het bestuur is onbezoldigd en werkt zonder last en ruggespraak
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Voorzitter:
Vice-voorzitter
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

4.2

Dr. N. (Niek) Exalto, gynaecoloog np
Dhr. P.G.A.M. (Patrick) Mol, vermogensbeheerder np
Drs. V.L.F. (Veronique) van Dooren-van der Werf, directeur NVOG
Drs. H. (Harry) Visser, gynaecoloog
Dr. E. (E
(Esteriek) de Miranda, verloskundige/onderzoeker
onderzoeker
Drs. M.L.
.L. (Marit) Merkus-Kerbert, marketing en communicatie (tot
oktober 2018)
Mevr. Caja Demeris, marketing en communicatie (vanaf
naf oktober 2018)

Ondersteuning (pro bono)

De ondersteuners werken allen pro bono voor FGG.
Mevr. S (Sonja) Horsthuis, secretariaat en officemanagement
Dhr. S. (Sander) Claessens, boekhouding (bureau NVOG)
Dhr. M. (Marc) Mensink, webmaster
Dhr. M. (Martijn) Smit. Actie-coördinator
coördinator
Mevr C. (Caja) Demeris, social media (tot oktober 2018)
Drs. M.L. (Marit) Merkus-Kerbert,
Kerbert, marketing en communicatie adviseur (vanaf oktober 2018)

5.

Financiën

Er is hard gewerkt om een gezonde financiële basis voor de komende jaren te leggen. Dat is
noodzakelijk gebleken omdat een in het vooruitzicht gestelde bijdrage vanuit de
Vriendenloterij geen doorgang vond. Begin 2016 zijn direct bezuinigingen op de uitgaven
doorgevoerd. Daarnaast werd besloten de nieuwe ronde voor aanvragen van
wetenschappelijk onderzoek te laten plaatsvinden in de vorm van z.g. “etalageprojecten”, die
worden gehonoreerd als de financiering daarvoor gevonden is. Het algemene kostenniveau is
door de bezuinigingen teruggebracht tot een minimaal niveau, onder andere doordat er
enkel nog met vrijwilligers wordt gewerkt. Financieel gezien was 2017 mede daardoor een
rustiger jaar dan 2016. De
e kosten zijn goed beheersbaar en bestaan met name uit de
resterende afschrijvingen op advisering, website en vormgeving. De uitgaven aan projecten
zijn (naast de uitgaven met be
betrekking tot toegewezen projecten uit voorgaande jaren),
etalageprojecten
talageprojecten geweest, die werden gehonoreerd als de financiering daarvoor aanwezig is.
De financiële situatie van FGG is inmiddels gezond na een moeilijk financieel jaar in 2016
waarna bezuinigingen
n zijn doorgevoerd op de uitgaven en aanpassingen in de organisatie
waardoor 2017 een financieel rustig was
was: het banksaldo is toegenomen en buiten de
toegezegde projecten die zijn gereserveerd heeft het fonds geen financiële verplichtingen.
Voor 2018-2019 staan uitgaven gepland voor de campagne ‘Strong Babies’ die verantwoord
worden geacht aangezien Emolife alleen projecten oppakt waarbij ze een vooraf aangegeven
minimum opbrengst verwacht. Emolife heeft jarenlange ervaring in campagnevoering voor
goeddoelenfondsen.
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Bijlage
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