Bestuursverslag bij de jaarrekening over het jaar 2021
Ook 2021 was weer een bewogen jaar. COVID was helaas niet weg en bleef
ieders leven beïnvloeden. De ene lockdown na de andere volgde en
thuiswerken bleef de norm. De zorg kwam nog zwaarder dan vorig jaar onder
druk te staan en de ic's lagen vol met corona-patiënten. Dit heeft ook de nodige
weerslag gehad op de Stichting, wervings evenement konden niet, sponsoren
trokken zich terug en studies liepen vertraging op.
Approach studie
In 2018 startten Lilly Verhagen (Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht) en
Gertjan Driessen (Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag) de Approach studie. De
studie richt zich op onderzoek naar de effecten van langdurig antibioticagebruik
bij jonge kinderen met terugkerende luchtweginfecties. In juni 2019 heeft Kiddy
Goodpills €150.000,- ter beschikking gesteld om dit onderzoek te financieren.
Door de vele lockdowns waren er minder kinderen met luchtweginfecties. En
daar waar de onderzoekers hoopte een inhaalslag te kunnen maken in het
winterseizoen 2021/2022, o.a. door het opgeschaalde aantal deelnemende
centra, is er door de vele lockdowns een verdere vertraging opgelopen. Hoeveel
uitloop er uiteindelijk zal zijn voor de afronding van de studie, is moeilijk te
zeggen en zal mede afhangen van het verdere verloop van COVID19.
Ritalin studie
Prof. Liesbeth Reneman uit het Amsterdam UMC, is op 1 oktober 2020 gestart
met het onderzoek naar de langetermijneffecten van methylfenidaat (een
bekende merknaam hiervan is Ritalin) op de ontwikkeling van het brein bij
kinderen en adolescenten die gediagnosticeerd zijn met ADHD. Begin 2021 is
hiervoor goedkeuring van de METC gekregen en er is daarna met het scannen
van de proefpersonen gestart. Voor dit onderzoek, met een looptijd van 2 jaar,
hebben we €138.000 nodig, waarvan we eind 2021 ongeveer €10.000,- hebben
ingezameld.
Bestuursleden & Medisch Wetenschappelijke Adviesraad (MWAR)
Caroline Ammerlaan (penningmeester) is in 2021 als penningmeester tot het
bestuur toegetreden. Caroline is CEO bij Talpa eCommerce. We hebben
kortstondig een secretaris, Leila Haqi, gehad, helaas heeft is zij na enkele
maanden moeten besluiten er mee te moeten stoppen. Alle bestuursleden
zetten zich op vrijwillige basis in voor Kiddy Goodpills.

Eind 2021 Heeft Hans van Goudoever aangegeven een andere baan te hebben
geaccepteerd en daarom afscheid te zullen nemen uit de MWAR. Op zijn advies
en met goedkeuring van de overige MWAR leden hebben we Dr. Timo de Haan
eind 2021 in de MWAR mogen verwelkomen.
Ambities voor 2022/2023
We hopen allemaal op een beter en gezonder 2022 en dat we -mede dankzij de
vaccins- het virus onder de knie zullen krijgen en ons leven langzaam weer
'normaal' wordt.
Fundraising
Onze doelstelling is om in 2022 gelden op te halen, door:
- Sponsoravonden (voor zover dit weer kan)
- Onderhouden van relaties met (potentiele) sponsoren en met Filantropie
desks & offices (die klanten adviseren welke goede doelen te steunen).
- Aanname van professionele fondsenwerver (start najaar 2022).
Daarnaast ligt in 2022/2023 de focus op het uitbouwen van de bekendheid van
de Stichting en het creëren van awareness bij alle belanghebbenden (ouders,
politiek etc).
Dit doen we door:
- Vinden van (bekende) ambassadeurs
- Inzet van een marketing/communicatie campagne, hiermee zijn we
onafhankelijk van lockdowns etc. De campagne zal bestaan uit PR, online
marketing, radio, billboards etc.
Nieuwe onderzoeken
In 2022, willen we een nieuw onderzoek selecteren, Zoals gebruikelijk zullen we
dit in nauwe samenwerking met onze Medisch Wetenschappelijke Adviesraad
selecteren.

