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Doel
Het doel van Stichting Earlybirds Fotografie is om een liefdevolle reportage te maken van
prematuur geboren kinderen in het ziekenhuis als warme herinnering voor ouders in deze
moeilijke en donkere tijden.
Foto’s die door de ouders zelf zijn gemaakt, zijn vaak donker, flets en hard. Dit komt doordat
de omgeving waarin de prematuur kindjes verblijven vaak technisch lastig is en het licht
slecht is. De professionele fotografen kunnen de situatie op een mooie, zachte liefdevolle
manier vastleggen, zodat de ouders toch een hele mooie herinnering hebben aan een zware
en moeilijke tijd waarin veel langs hen heen ging. Later kan het kind zelf ook terugkijken naar
foto's waarop het wel aan slangetjes, draadjes en monitoren ligt. Deze foto’s zijn op zo’n
manier gemaakt dat ze niet eng zijn om naar te kijken. Er wordt ook gelet op de interactie
tussen ouder en kind en die foto's zijn onbetaalbaar.
Op vroeggeboorte rust nog altijd een taboe en tevens is er veel onbegrip. Door middel van
(web)blogs op de website van de stichting kunnen ouders hun verhaal bespreekbaar maken.
Ze kunnen laten zien dat de situatie heftig is, maar ook liefdevol.

2

Actuele beleid
Alle medewerkers van de stichting zijn vrijwilligers. Er zijn geen beroepskrachten in dienst bij
de stichting. De vrijwilligers werken allemaal vanuit huis. De vrijwilligers zijn ingedeeld bij
een of meerdere afdelingen. Elke afdeling heeft een coördinator die samen met een
bestuurslid verantwoordelijk is voor de betreffende afdeling. Het organogram van de
stichting ziet er op dit moment als volgt uit:
Oprichters
Jessica Vink
Marije Hofman
Marjolein Witteveen

Bestuur
Voorzitter – Secretaris – Penningmeester
3 Algemene leden

Coördinator
Financiën

Coördinator
Communicatie

Coördinator
Fotografie

Coördinator
PR

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Werkzaamheden
De primaire werkzaamheden van de stichting zijn het verzorgen van fotoreportages van
prematuur geboren kinderen die in het ziekenhuis verblijven door fotografen die
aangesloten zijn bij de stichting.
Ouders van prematuur geboren kinderen melden zich via de website van de stichting aan.
Vervolgens wordt de aanmelding door een planner van de betreffende regio gekoppeld aan
een fotograaf. Het streven is om binnen twee weken na aanmelding een reportage te
verzorgen. Na de reportage ontvangen de ouders 20-50 digitale foto’s.
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Fondsenwerving
Stichting Earlybirds Fotografie werft fondsen via:
-

Donaties van ouders die en reportage hebben gehad en iedereen die de stichting een
warm hart toedraagt
Jaarlijkse loterij met gesponsorde artikelen
Veiling van gesponsorde artikelen
Verkoop van gesponsorde artikelen op beurzen en braderieën

Beheer van fondsen en vermogen
De fondsen en vermogens van de stichting worden beheerd door de penningmeester. De
penningmeester informeert periodiek de overige bestuursleden over de huidige financiële
situatie. Daarnaast maakt de penningmeester jaarlijks een overzicht van inkomsten en
uitgave, alsmede een begroting voor het komende jaar.

Besteding van fondsen en vermogen
Fondsen en vermogen worden grotendeels besteed aan de kosten die de stichting maakt.
Het gaat hierbij om:
-

Operationele kosten zoals bestuurskosten
Drukkosten voor het drukken van promotiemateriaal
Reiskosten van vrijwilligers
Verzendkosten van promotiemateriaal en van Earlybirdjes naar fotografen en
ziekenhuizen
Deelname aan beurzen

Wanneer aan het eind van het jaar blijkt dat er een positief resultaat is behaald, dan zal op
de begroting van het volgende jaar worden vastgesteld waar deze extra inkomsten aan
kunnen worden besteed. Deze extra inkomsten zullen ten goede komen aan de doelgroep
van de stichting.
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