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Doel: 

Stichting earlybirds fotografie wil de ouders van prematuur geboren kindjes een lichtpuntje schenken in de 

moeilijke situatie waarin ze zitten. Een fotoreportage als waardevolle herinnering, waardoor zij kunnen terug 

kijken op een moeilijke periode die naast verdrietig of zorgelijk ook veel liefde kent. Liefde voor hun kind(eren). 

Foto's zijn een grote steun voor ouders om het verdriet te verwerken. Middels de website en blogs kunnen 

ouders hun verhaal bespreekbaar maken in de maatschappij. Er rust op een vroeggeboorte nog altijd een taboe 

en tevens is er veel onbegrip. Middels de website en blogs maken we deze onderwerpen maatschappelijk 

bespreekbaar en laten we zien dat een situatie heftig is maar ook heel liefdevol. 

Actuele beleid:  

 

Op dit moment werken wij met ongeveer 100 fotografen samen. Zij gaan allemaal vrijwillig op reportage voor 

de stichting. De fotografen kunnen de parkeer en vervoerskosten declareren bij de stichting.  

De ouders krijgen na een reportage alle foto's kosteloos via de mail.  

Naast de fotografen zijn er nog een aantal sectoren waarop de stichting vrijwilliger ondersteuning ontvangt.  
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De werkzaamheden van Stichting Earlybirds Fotografie: 

Stichting Earlybirds fotografie verzorgt fotoreportages van prematuur geboren kinderen die nog in het 

ziekenhuis verblijven. Via onze website www.earlybirdsfotografie.nl melden ouders zich aan voor een 

reportage. Op dat moment wordt de oproep door de coordinator van de betreffende regio uit gezet bij één van 

de fotografen. Indien de fotograaf beschikbaar is zal deze naar het gezin toe gaan in het ziekenhuis. Veelal zal 

dit zijn tijdens een verzorgingsmoment omdat de stichting een vertellende reportage wil schenken aan ouders. 

Na deze reportage maakt de fotograaf een selectie van 20-50 foto's en zal deze via de mail naar de ouders 

toesturen.  

 

De wijze waarop Stichting Earlybirds Fotografie fondsen wil werven: 

Stichting Earlybirds fotografie werft fondsen via verschillende middelen.  

We hebben veel contact via de mail en social media met bedrijven die ons kunnen sponsoren.  Dat gebeurt op 

verschillende manieren: 

- Er is een loterij opgezet met allemaal gesponsorde artikelen. De opbrengst van deze loterij dient een 

bijdrage te leveren aan de stichting. 

- Bedrijven kunnen artikelen sponsoren, die vervolgens geveild worden, de opbrengst gaat naar de 

stichting. 

- Wij doen mee met de 3m fonds actie, we proberen zoveel mogelijk stemmen te werven, zodat dit 

fonds ons geld sponsort.  

- Promotiemateriaal wordt kosteloos voor ons bedrukt en kan worden aangevraagd via de website. 

- We zullen diverse sponsoraanvragen doen 

De wijze waarop Stichting Earlybirds Fotografie fondsen en vermogen zal beheren:  

De fondsen en vermogens van de stichting worden beheerd door een financieel adviseur. Zij maakt een 

begroting op en zal de inkomsten en uitgaven voor ons beheren. De adviseur zal periodiek de overige 

bestuursleden informeren en inzicht verschaffen in de financiële situatie. 

De wijze waarop Stichting Earlybirds Fotografie fondsen en vermogen zal besteden: 

Op dit moment worden de fondsen voornamelijk besteed aan de parkeer en vervoerskosten van de fotografen. 

Daarnaast worden er veel informatiepakketten aangevraagd en gaan een deel van de donaties naar 

flyermateriaal en verzendkosten.  

 

 


