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EpilepsieNL
Een wereld zonder epilepsie

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

In Nederland hebben 120.000 mensen epilepsie. Mensen met
epilepsie kunnen op ieder moment door een aanval worden
overvallen. Wij willen de invloed van epilepsie op iemands leven
beperken. Daarom zetten we ons in voor goede behandeling en
begeleiding van mensen met epilepsie

We kunnen het verschil maken in het leven van mensen met
epilepsie. Bij 2/3 van de mensen is de epilepsie onder controle mede
door onderzoek. We bieden goede voorlichting zodat mensen met
epilepsie kunnen participeren en we organiseren aangepaste
vakantiereizen.

Toon cijfers over het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
We willen epilepsie voor meer
mensen onder controle brengen. Dat
doen we door onderzoek naar deze
grillige aandoening te financieren.
Daarnaast ondersteunen we ook op
andere manieren. Bijvoorbeeld met
goede en betrouwbare voorlichting en
door vakantiereizen te organiseren.

€ 3.991.257

Maatschappelijk doel

72%

Werving

22%

Beheer en
administratie

7%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. We financieren wetenschappelijk
onderzoek. Zo komen we meer te
weten over de oorzaak van
epilepsie en werken we toe naar
een oplossing.
2. We geven goede en betrouwbare
voorlichting aan iedereen die
vragen heeft over de aandoening.
3. We organiseren aangepaste
vakantiereizen voor mensen die
door hun epilepsie niet (meer)
zelfstandig op vakantie kunnen.
4. Aanbod zorg optimaliseren

€ 2.862.206
Onderzoek

49%

Voorlichting en
bewustwording

22%

Recreatie, sport en
wensvervulling

22%

(Directe) dienst- en
hulpverlening

6%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Baten van particulieren
(collecte, donaties, giften en
nalatenschappen), bedrijven en
loterij. Abonnementen en
deelnemersbijdragen
vakantiereizen.

€ 2.830.841

€ 4.273.798

Particulieren

64%

Continuïteitsreserve
51%

Loterijen

26%

Overige
reserves

Verkopen en
overig

9%

Bedrijven

1%

Organisaties
zonder
winststreven

1%

28%

Bestemmingsreserves
14%
Bestemmingsfondsen
6%
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