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1. Introductie 
 

Hersenletsel is een vorm van letsel met veel verschillende mogelijke oorzaken en ook zeer uiteen-

lopende gevolgen. De stichting zet zich in om het geheel aan oorzaken en gevolgen te verzamelen en 

op een website ter beschikking te stellen. Zij doet dit met een team van mensen uit alle groeperingen 

die te maken hebben met hersenletsel. 

 De hersenletselgetroffene 

 De mantelzorger 

 De hersenletsel professional 
 

2. Ontstaan 
 

Het initiatief om de Nederlandse website hersenletsel-uitleg.nl op te zetten is genomen door een 

vrouw die tot alle drie de bovengenoemde groeperingen behoort. Zij heeft als jongere gezorgd voor 

een vader met hersenletsel. Daarna heeft ze als verpleegkundige zich gespecialiseerd op het gebied 

van neurologie. Ze heeft, voordat ze zelf getroffen werd door hersenletsel, samengewerkt met een 

arts in het buitenland die als mantelzorger ermee te maken had. Zij zijn elk in hun eigen taal een 

website gestart. Later is, parallel aan de Nederlandse site, een Engelse site ontwikkeld: braininjury-

explanation.com.  

3. Doelstelling  
 

De stichting heeft de volgende doelen: 
 Het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een hersenletsel; 

 Het bundelen en ontsluiten van informatie met betrekking tot hersenletsel; 

 Het bevorderen van de ontwikkeling van hulpmiddelen voor mensen met hersenletsel;  

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van 
winst. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzamelen en ter beschikking 

stellen van informatie over hersenletsel op de volgende websites: braininjury-explanation.com en 

hersenletsel-uitleg.nl. Daarnaast probeert de stichting bedrijven zover te krijgen dat ze producten 

ontwikkelen om de kwaliteit van leven voor mensen met hersenletsel te verbeteren. 



4. Organisatiestructuur 
 

Het bestuur van de stichting FBIE is verantwoordelijk voor het bestuur, het financieel beheer en de 

interne- en externe communicatie. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter:  Ans Post 

Penningmeester: Jos Tusveld 

Secretaris:  Tina Smith, e/v van der Linden 

5. Beloningsbeleid 
 

De Foundation for Brain Injury Explanation draait volledig op vrijwilligers die belangeloos hun 

werkzaamheden verrichten.  

6. Donaties en opbrengsten 
 

De Foundation for Brain Injury Explanation is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties en 

mogelijke inkomsten via de website.  

De Foundation for Brain Injury Explanation besteedt de volledige netto-opbrengst van haar 

inkomsten aan de website en aan mogelijke projecten voor mensen met hersenletsel.  

7. Kosten 
 

De Foundation for Brain Injury Explanation streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. 

8. Keurmerk 
 

De Foundation for Brain Injury Explanation heeft geen keurmerk aangevraagd bij één van de daartoe 

bevoegde instanties. De kosten voor de aanvraag en de periodieke hertoetsing van een keurmerk zijn 

hoog en wegen niet op tegen de opbrengst. Door de verplichte transparantie die vanaf 2014 ver-

plicht is voor ANBI-stichtingen, gaan we ervan uit dat donateurs, sponsors en andere ondersteuners 

over voldoende informatie beschikken om de betrouwbaarheid van ons werk vast te kunnen stellen. 

9. Jaarrekening 
 

Het bestuur van de Foundation for Brain Injury Explanation legt verantwoording af voor het door 

haar gevoerde beleid over een kalenderjaar door middel van een jaarrekening. Deze verschijnt 

jaarlijks vóór 1 april en is in te zien vanaf onze website www.braininjury-explanation.com. 

 

 


