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EEN EERBETOON AAN NILS SCHELTJENS

E

en fantastische jongeman, die na een strijd van meer dan 3 jaar alsnog overleed
aan leukemie. 11 oktober 2016 - 4 uur in de ochtend … het tijdstip waarop de tijd
bleef stilstaan en Nils voor eeuwig 24 jaar bleef.

Tijdens zijn lange ziekteproces bleef Nils denken aan zijn lotgenoten, mensen die hij
niet echt kende, maar die wel hetzelfde moesten doormaken als hij. Hij wou iets voor
hen betekenen, hen een hart onder de riem steken, waardoor ze ondanks alles toch
konden blijven genieten van het leven. Verder wou hij het wetenschappelijk onderzoek
naar leukemie ondersteunen, zodat meer mensen konden geholpen worden bij hun
genezingsproces. Vzw SuperNils bouwt nu verder aan deze droom van een mooie
jongeman.

Digitaal
www.supernils.be
info@supernils.be
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ONTSTAAN VAN ONZE ORGANISATIE
Vzw SuperNils is ontstaan als eerbetoon aan Nils Scheltjens, die op 24-jarige leeftijd
overleed aan leukemie. Na een strijd van meer dan 3 jaar was zijn jonge lichaam
uitgeput.
Tijdens zijn lange ziekteproces bleef
Nils wel denken aan zijn lotgenoten,
mensen die hetzelfde moesten
doormaken als hijzelf. Hij wou iets
betekenen voor deze mensen, jong
en oud. Hij wou hen een hart onder
de riem steken, hij wou hen helpen
om van het leven te blijven genieten,
ondanks alles. Verder wou hij ook
kankeronderzoek, en meer specifiek
onderzoek naar leukemie,
ondersteunen, zodat de wetenschap
meer mensen kon helpen bij hun genezingsproces. Jammer genoeg kon hij deze
droom niet meer zelf realiseren!
Daarom startten zijn ouders en broer Jorn, onder impuls van professor Tessa Kerre,
vzw SuperNils op. Een verwijzing naar een super-zoon en fantastische broer, die iets
wou betekenen voor het leven van anderen.
De organisatie kreeg vanaf de start veel steun en medeleven, van familie en vrienden,
maar vooral ook vanuit het UZ Gent, waar Nils bijna 4 jaar kind aan huis was. Dankzij
deze steun vonden zowel ouders als broer de kracht om vzw SuperNils uit te bouwen
tot een professionele organisatie, binnen een geleidelijk aan groter wordend netwerk,
die iets kan betekenen voor de maatschappij en de wetenschap.
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EEN AANGEPAST ORGANOGRAM

Algemene ledenvergadering
Bewaken interne kwaliteitszorg
Opvolgen doelstellingenrealisatie
Bewaken financiën

Supervisie

Doelstellingenrealisatie

RVB
Interne kwaliteitszorg

Adviesraad
Algemene
werking

ON HOLD !
Lotgenotengroep

Advies
Contacten
Sponsoring

Drie doelen realiseren
Ambassadeurschap opvolgen
Samenwerkingen opzetten
Netwerking - beeldvorming
Online community
Podcasting
Social media
Marketing
Projectwerking

Dagelijks
bestuur
Werkende
leden

Financiën
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Effectieve en
steunende leden

Partnership (farma)bedrijven
Giften particulier
Sales online shop
Sales allerlei
Sponsoring
2 Universiteitsfondsen
Deelname aan acties
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Het nieuwe organigram van vzw SuperNils bestaat uit drie lagen, met elk hun
specifieke doelstelling.
1° LAAG 1 (groen):
Behandelt de financiële stromen. Hoe genereert de organisatie haar inkomsten?
- Via jaarlijks wederkerende lidgelden (eﬀectieve leden met stemrecht op de AV = 35
euro; steunende leden zonder stemrecht = 15 euro) —> Onze boekhouder gaat de
procedure inzetten om SuperNils de mogelijkheid te geven ook fiscale attesten
uit te reiken, voor giften vanaf 40 euro. Daarom zouden we de ledenbijdragen
kunnen wijzigen, als volgt: Steunend lid = blijft 15 euro lidgeld zonder fiscaal
voordeel / Eﬀectief lid = 5 euro lidgeld + gift van 40 euro —> voor SuperNils geeft
dat 45 euro inkomsten, het lid krijgt 18 euro fiscaal terug en betaalt dus maar 27
euro, wat 8 euro minder is dan nu. Dit zou een boost kunnen geven aan deze
betalingen.
- Via partnerships met farmabedrijven en andere grote/kleine bedrijven, kmo’s,
winkels
- Via sponsoring van bedrijven of erfenissen van particulieren
- Via giften van particulieren (vanaf 40 euro met fiscaal attest)
- Via giften aan de universiteitsfondsen SuperNils Gent en Antwerpen
- Via winst van verkoop van gadgets op markten, beurzen en de online shop
- Via winst van verkoop van éénmalige artikelen
- Via opbrengsten van deelname aan bepaalde (nationale) acties
- Via giften van de organisatie Goodgift (geschenkbonnen)
Deze inkomsten (die dan ook fiscaal aftrekbaar worden!) worden vervolgens ingezet
in functie van de doelstellingenrealisatie.
2° LAAG 2 (oranje):
Hier bevinden we ons in de algemene werking van de organisatie. Verschillende
organen (zie ook verder bij “bestuursorganen”) maken daarvan deel uit.
- Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit 5 leden (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris,
penningmeester en manager algemeen beheer). Ze hebben allemaal stemrecht en
ze bewaken/voeren de reguliere, dagdagelijkse werking van de organisatie. Ze zijn
eveneens verantwoordelijk voor de noodzakelijke administratie en het uitvoeren van
de boekhouding en de noodzakelijke aankopen. De voorzitter mag aankopen doen
tot 200 euro, zonder verdere goedkeuringen. Voor aankopen van 201 euro tot 1000
euro, is een akkoord nodig van minstens 2 andere leden van het DB. Voor de
aankopen vanaf 1001 euro is de goedkeuring nodig van minstens 7 leden van de
RVB.
- De raad van bestuur (RVB) bestaat uit 10 stemgerechtigde leden (de leden van het
DB zijn hiervan een onderdeel). Zij geven het algemene beleid van de organisatie
vorm, bewaken de realisatie en de interne kwaliteitszorg van de doelstellingen,
volgen de ledenlijsten en de boekhouding/begroting mee op, bekijken de kwaliteit
van de aangegane samenwerkingen, het ambassadeurschap, enz. Ze zijn dus
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verantwoordelijk voor de algemene goede werking van de organisatie en het
realiseren van de vooropgestelde doelstellingen. De RVB komt 5 keer per
kalenderjaar bijeen, fysiek of digitaal via Zoom.
De werkende leden komen uit de groep van de eﬀectieve en steunende leden. Het
zijn mensen die de organisatie ondersteunen bij acties, beurzen, verkoop en
marketing. Het zijn dus onze vrijwilligers, die we kunnen inzetten waar nodig.
NIEUW: de adviesraad. Deze raad bestaat uit 10-12 ondernemers, die SuperNils een
warm hart toedragen. Zij hebben SuperNils steeds in het achterhoofd tijdens
netwerking, vergaderingen en bijeenkomsten. Ze trachten contacten te leggen met
andere bedrijven en organisaties, ze maken SuperNils zichtbaar in de bedrijfswereld
en tijdens bepaalde netwerkmomenten, ze dragen de werking van SuperNils uit. Ze
proberen sponsoring te regelen voor de organisatie. Nieuwe projecten kunnen ter
advies aan hen worden voorgelegd. Ze zijn niet stemgerechtigd, behalve als ze
eﬀectief lid zijn geworden. Ze werken onafhankelijk van de RVB, maar hebben wel
een actieve rol.
NIEUW: De lotgenotengroep. Groep van patiënten met één of andere vorm van
leukemie en hun naasten, woonachtig in het Vlaamse landsgedeelte. De groep kan
met elkaar in dialoog treden via een nieuw aan te maken Facebook-groep. Bedoeling
is om te luisteren naar elkaar, kracht te halen uit de verhalen van lotgenoten en
ervaringen met elkaar te delen. Medische vragen over behandelingen en
onderzoeken worden door de patiënten zelf gesteld, rechtstreeks aan hun
behandelende arts. Vzw SuperNils zal eveneens een extra en van wachtwoord
voorziene informatiepagina creëren op de website, alleen bereikbaar dus voor de
leden van de lotgenotengroep. Op deze pagina kan extra informatie komen over de
ziekte en de behandelingen, maar kunnen tevens webinars opgenomen worden,
ingesproken door hematologen. Verder kan er jaarlijks een symposium worden
georganiseerd met één of meerdere sprekers. Voor de webinars en het symposium
kan samengewerkt worden met Wildgroei vzw en Stichting Me to You. Op die
manier kunnen de onkosten verdeeld worden en voor elke organisatie dus beperkt
blijven.
SuperNils werkt ondersteunend en faciliterend voor deze groep. Opstart moet nog
bevestigd worden in diverse organisaties, zoals KOTK en BHS-PC.

ON HOLD !

3° LAAG 3 (blauw):
Dit is de laag van de supervisie van onze organisatie.
De algemene ledenvergadering situeert zich hier. Deze bestaat uit alle eﬀectieve
leden, plus de mensen van de RVB en het DB. Tijdens de AV (1 keer per jaar) krijgen
de leden informatie over de activiteiten, de doelstellingenrealisatie en de
boekhouding/begroting. Ze bewaken mee de kwaliteit van de doelstellingen, acties
en gerealiseerde samenwerkingsverbanden. Twee commissarissen controleren mee
de boekhouding en keuren deze goed. Ze zien ook toe op de correcte besteding
van de middelen. De AV verleent ook kwijting aan de bestuurders.

-
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ONZE BESTUURSORGANEN
1° Samenstelling van het dagelijks bestuur 2022:
Algemeen voorzitter
Algemeen onder-voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Manager algemeen beheer

Robert Scheltjens
Jorn Scheltjens
Saartje Boel / Leona Koninckx
Annick De Helt
Leona Koninckx

2° Samenstelling raad van bestuur 2022:
Algemeen voorzitter
Algemeen onder-voorzitter
Onder-voorzitter jeugdpijler
Secretariaat
Penningmeester
Manager algemeen beheer
Onderwijsexpert
Eventmanager
Financieel adviseur
Medisch adviseur

Robert Scheltjens
Jorn Scheltjens
James Lescrauwaet
Saartje Boel / Leona Koninckx
Annick De Helt
Leona Koninckx
Tess Buelens
Linda Baclaine
Chelsea Roelandt
Professor Dr. Tessa Kerre

3° Algemene vergadering:
De algemene vergadering van vzw SuperNils komt jaarlijks minstens één keer samen,
fysiek of digitaal via Zoom. Dat gebeurt normaal in de maand maart. Op de agenda
staan de volgende items: goedkeuring van de jaarrekening van het voorbije boekjaar
en kwijting van de bestuursleden, goedkeuring van de begroting van het nieuwe
boekjaar, activiteitenverslag, feedback besteding gelden universiteitsfondsen Gent en
Antwerpen, verslag vanuit de RVB, doelstellingenrealisatie, eventuele benoeming en/
of ontslag van bestuurders en eventuele aanpassing van de statuten.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle eﬀectieve leden en de
bestuursleden. Zij hebben allemaal stemrecht in de vergadering. Een algemene
vergadering komt geldig bijeen, ongeacht het aantal aanwezigen. Stemmingen
worden aangenomen bij een gewone meerderheid van de aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden (volmachten). Voor een wijziging van de statuten is wel een
2/3 meerderheid noodzakelijk, van de aanwezige en stemgerechtigde leden. Voor
wijziging van het doel en het voorwerp van de vereniging vragen we zelfs een 4/5
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meerderheid. Steunende en werkende leden zijn welkom op de algemene
vergadering, maar ze hebben geen stemrecht.
De verslagen van de AV worden bijgehouden in een digitaal verslagboek, op de
administratieve zetel van de vereniging. Daar zijn de verslagen steeds inkijkbaar voor
alle leden, ook de steunende en werkende leden. De eﬀectieve leden ontvangen
bovendien digitaal een kopie van het verslag, waarin de gestemde beslissingen zijn
opgenomen.
Vzw SuperNils moet wettelijk gezien geen commissarissen aanstellen. Om echter een
transparant beleid te voeren, werden toch twee mensen benoemd in deze functie:
Karin Bleyenbergh en Karin Van den Brandt. Ze krijgen vooraf inzage in de jaarrekening
en de begroting, zodat ze tijdens de AV extra duiding kunnen geven bij de
documenten. Vervolgens adviseren ze de leden van de AV om wel of niet kwijting te
geven aan de bestuursleden.
Een extra bijzondere algemene vergadering kan altijd worden bijeengeroepen op
vraag van de raad van bestuur of van minstens 1/5 van de eﬀectieve leden.
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HOOFD- EN SUB-DOELSTELLINGEN (EN HOE WE DEZE
BEREIKEN VIA LOPENDE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN)

Vzw SuperNils werkt jaarlijks aan drie hoofddoelstellingen, waarvan enkele bij
uitbreiding kunnen onderverdeeld worden in een aantal sub-doelen.
HOOFDDOELSTELLING 1
We ondersteunen patiënten van de afdeling Onco-Hematologie. Dat doen we op
verschillende manieren (emotionele zorg en informeren).

- We schenken de kinderen van deze afdeling (en bij uitbreiding de ganse Onco-

afdeling) tijdens een SuperNilsdag in het UZ Gent en UZ Antwerpen jaarlijks mooie
goodiebags met speelgoed en gadgets. De pakketten worden aangepast aan de
leeftijd van de patiënt en helemaal afgestemd op hun behandeling. Overleg gebeurt
daarvoor met dokters en verpleegkundigen van de afdeling. Door samen te werken
met patiëntenorganisatie LVV zullen we 3 extra, nog nader te bepalen, ziekenhuizen
kunnen bedienen (waarschijnlijk AZ Delta, UZ Leuven en Jessa Hasselt).

- Adolescenten en volwassenen ontvangen ook jaarlijks een pakket met geschenken
en gadgets. Dat gebeurt op 10 januari, de verjaardag van Nils, in UZ Gent, UZ
Antwerpen en KLINA Brasschaat. Ook hier wordt de inhoud weer besproken met
dokters en verpleegkundigen, zodat er duidelijke afstemming is op noden en
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behandeling. Ook weer samenwerking met patiëntenorganisatie LVV en mogelijk
drie extra ziekenhuizen (AZ Delta, UZ Leuven en Jessa ziekenhuis).

- We bieden de patiënten een aantal activiteiten/projecten aan, die voor de nodige
afleiding zorgen en hen de miserie even doen vergeten.

- Kunstproject voor de kinderen, waarbij ze een eigen talisman of SuperNils

zorgenvriendje maken. Materialen en uitleg worden bezorgd bij de goodiebags.
Samenwerking met LuKiArt vzw.

- Kunstproject voor de volwassenen, waarbij ze via ondersteunende filmpjes, zelf

een eigen kunstwerk maken (tekening, portret, aquarelschilderij, enz.).
Materialen worden aangereikt door vzw SuperNils in samenwerking met LuKiArt
vzw. Resultaten worden tentoongesteld in de ziekenhuizen, maar kunnen ook
gebruikt worden in folders, brochures en kunstboeken (farmabedrijven, o.a.
grote steun van Pfizer - 6250 euro)).

- Tijdens de poëzieweek schrijven we samen gedichten, die gebundeld worden in
een digitale dichtbundel op de website van SuperNils. Illustratie gebeurt door
kinderen van LuKiArt vzw. Ook mogelijke opname in kunstboek van Pfizer.

- Het project Leukemotions laat kunstenaars gevoelens en emoties van patiënten

omzetten in een kunstwerk. De resultaten worden gebundeld in een echt
SuperNils’ kunstboek, maar kunnen ook gebruikt worden in folders en brochures
(farmabedrijven).

- Via VR-technologie laten we de patiënten buiten hun ziekenhuiskamer een

bezoek brengen aan een historische stad, een museum, een mooie tuin of een
muzikaal optreden, toneelstuk, blik achter de schermen van theater, enz.
Sponsoring mogelijk via farmabedrijven, zoals Novartis en Amgen.

- Informeren van patiënten doen we via de uitgebreide website www.supernils.be, de

motion comic van Immuno-T (die we via het universiteitsfonds blijven steunen) en
de podcast (met bijhorende facebook-groep “Leukemie, SuperNils Boostfactory”),
die gelanceerd werd op 19 januari 2022. Verder is er ook een web-brochure
ontworpen, die verdeeld wordt via de goodiebags, maar ook in de ziekenhuizen zelf
ter beschikking kan gesteld worden. De brochure werkt met QR-codes, die
doorverwijzen naar de website. Zo blijft de informatie steeds up-to-date.
Samenwerking met BHS-patiënt committee, farmabedrijven, KOTK, Stichting tegen
Kanker, Villa Max, enz. voor informatie, materialen en contactgegevens.

10

VZW SUPERNILS

SUB-DOELSTELLING 1

BUSINESSPLAN 2022

ON HOLD !

Vzw SuperNils wordt ook een lotgenotengroep voor patiënten met leukemie (4
vormen) en hun naasten. Om dit sub-doel te realiseren, zullen we volgende
bijkomende stappen moeten zetten:

- Organiseren van een nieuwe facebook-groep, alleen voor patiënten met
leukemie (de vier vormen) en hun naasten. Via deze groep komen mensen met
elkaar in contact en kunnen ze onderling informatie en ervaringen uitwisselen
over behandelingen, bijwerkingen, bijkomende vragen, … Ze krijgen er een
luisterend oor en feedback.
Echte medische vragen worden meteen doorverwezen naar de behandelende
artsen. Zij horen niet thuis in deze facebook-groep.
- Ledenlijsten van de facebook-groep bijhouden en bestand aanleggen (GDPR).
- Aparte pagina op de website voor deze lotgenoten (beveiligd met wachtwoord),
met extra informatie over behandelingen, ziekte, … Extra informatie van artsen.
Mogelijk ook filmpjes, webinars (via Zoom.us) van artsen, hematologen.
- Jaarlijks organiseren van symposium met spreker, voor patiënten en hun
naasten. Samenwerking met Wildgroei vzw en Stichting Me To You voor kosten en
organisatie.
- Informatie vanuit BHS delen met de patiëntengroep via speciale website-pagina
en versturen via post, mail, …
- Vragen vanuit BHS doorspelen aan de patiëntengroep en antwoorden
verzamelen en terug bezorgen aan het Patiënt Committee.
- Opzetten van een stuurgroep met 2 patiënten uit elke vorm van leukemie, 2
mensen van vzw SuperNils en enkele artsen-hematologen. Deze groep stuurt aan,
volgt op en organiseert. SuperNils zal vooral faciliteren.
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HOOFDDOELSTELLING 2
Vzw SuperNils geeft wetenschappelijk onderzoek naar leukemie financieel een
duwtje in de rug.
Hiervoor werden twee universiteitsfondsen opgericht, één in Antwerpen (verbonden
aan universiteit Antwerpen en UZA Foundation) en één in Gent (verbonden aan
universiteit Gent en CRIG - Cancer Research Institute of Ghent).
Particulieren en bedrijven kunnen geld storten via deze fondsen. Vanaf 40 euro
kunnen ze daarvoor een fiscaal attest bekomen, dat ze bij hun belastingaangifte
kunnen voegen. Vanuit vzw SuperNils wordt jaarlijks ook een bijdrage overgeschreven
naar deze twee fondsen. Onze organisatie kan daarvoor geen fiscaal attest indienen.
Voor het fonds van Gent werd een raad van advies samengesteld, bestaande uit de
drie oprichters van vzw SuperNils, een aantal dokters, professoren en onderzoekers,
verbonden aan de universiteit van Gent, het UZ Gent en het CRIG. De leden van deze
raad van advies bekijken aan welke onderzoeksprojecten het geld zal worden
geschonken. Hiervoor reiken ze dan een SuperNils-Grant uit. Bij de keuze wordt steeds
rekening gehouden met de vooropgestelde doelstellingen van het fonds SuperNils. In
2021 ging het geld naar onderzoek naar AML bij kinderen (Tim Lammens en Barbara De
Moerloose) en naar de uitbreiding van Immuno-T met de mogelijkheid tot vaccinatie
voor kanker.
In Antwerpen krijgen de stichters van vzw SuperNils zicht op de besteding van de
middelen, via een overleg dat wordt georganiseerd door UZA Foundation en waaraan
enkele dokters, professoren en onderzoekers van de universiteit Antwerpen en het
UZA deelnemen.
De beperkte budgetten worden meestal besteed aan vooronderzoeken, die nodig zijn
om grotere onderzoeksprojecten te kunnen financieren. Nuttig besteed geld dus!
De leden van vzw SuperNils worden op de hoogte gebracht van de besteding van de
middelen, via de algemene vergadering, de Newsflash en de nieuwsbrief.
Fonds SuperNils_GE 785 (Gent)
Rekeningnummer:
BE26 3900 9658 0329
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HOOFDDOELSTELLING 3
Vzw SuperNils wil onderwijsmensen ondersteunen, die worden geconfronteerd met
kanker of een andere ernstige ziekte in de klas (bij een leerling, de leerkracht, één van
de ouders, ….).
Als een leerling ernstig ziek wordt en gedurende langere tijd niet naar school kan
komen, dan zal de leerkracht hiervoor de nodige ondersteuning moeten bieden, zowel
aan het zieke klasgenootje als aan de vriendjes die achterblijven in de klas (want zij
maken immers ook een moeilijk proces door!).
Ook als een leerling wordt geconfronteerd met het verlies van één van zijn ouders,
grootouders of een ander dierbaar familielid, zal de leerkracht op de juiste manier
moeten handelen en ondersteunen.
Dat dit niet eenvoudig is, is duidelijk! Je moet als leerkracht de juiste informatie
vinden, de juiste manier van communiceren, de gepaste activiteiten kunnen
aanbieden, enz. En het is net hierbij dat SuperNils wil helpen!
Er bestaat immers al zeer veel degelijk materiaal, er zijn ook verschillende organisaties
waarop een beroep kan worden gedaan, er zijn filmpjes, presentaties, literatuurlijsten,
e.d. Maar ze staan overal verspreid op het net of ze zitten bij diverse organisaties.
SuperNils wil al deze informatie centraliseren en gemakkelijk bereikbaar maken op
hun website, via de educatieve webpagina EDUH-Nils (educational haematological
netwerk with information, lessons and support). Hiervoor werken ze samen met
diverse organisaties, zoals KOTK, Stichting tegen Kanker, Lost & co, Villa Max, UZ
Leuven, ziekenhuisscholen, LuKiArt vzw, Bednet, UZ Gent (Immuno-T), …
De materialenbank zal voortdurend worden uitgebreid, ook met materiaal van
leerkrachten zelf. Dat wordt gecontroleerd op kwaliteit door onze onderwijsexpert Tess
Buelens, alvorens het op de pagina wordt geplaatst. Er zal niet alleen aandacht zijn
voor cognitieve lessen. Ook creatieve lessen komen aan bod, o.m. via onze partner
LuKiArt vzw.

De podcast “Leukemie, SuperNils Boostfactory” krijgt eveneens een onderwijsluik.
Leerkrachten en ouders/opvoeders krijgen er bijkomende informatie, activiteiten en
materialen aangereikt.
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ACTIVITEITENVERSLAG 2021 - 2022
Lopende projecten (zie hierboven bij de doelstellingen) moeten tot bij de patiënt
geraken. Daarvoor zullen we permanent moeten inzetten op een goede communicatie
en verspreiding via sociale media en de MC-afdelingen van de ziekenhuizen zelf.
2021:

- Permanente ledenwerving.
- Start van de samenwerking met LuKiArt vzw —> resulteert in “kunsteldoosjes” voor
de goodiebags van de kinderen en later in een project voor de volwassenen.
- SuperNilsdag voor volwassenen in januari 2021, in UZ Gent (08/01), UZ Antwerpen
-

(12/01) en AZ KLINA Brasschaat (15/01) (afgeven pakketten buiten ziekenhuis wegens
Covid-19). Bij AZ KLINA meteen ook kennismakingsgesprek met Dr. Stef Meers en
Hilde Maes - hoofdverpleegkundige.
Februari 2021: Maand van de liefde —> bloemenactie in samenwerking met Philippo
Rozen Kalmthout.
Mei-juni 2021: SuperNils-gin-actie, in samenwerking met Make Your Own Spirit.
Laatste week augustus 2021: Ronde van Essen ten voordele van SuperNils vzw.
Mascotte was aanwezig bij de aftrap van deze sportieve week.
Vanaf september 2021: Opleiding “Podcast Masters Academy” van Mirjam Hegger
(gevolgd door Robert Scheltjens - voorzitter) en opstarten opnames podcast
“Leukemie, SuperNils Boostfactory”.
12 oktober 2021: verkoop SuperNils-bier, in samenwerking met de Artisanale
Bierbrouwerij Kalmthout. Jammer genoeg geen succes geworden.
SuperNilsdag voor kinderen in november 2021, in UZ Gent (4/11) en UZ Antwerpen
(16/11). Robert en Leona van SuperNils en Sabine van LuKiArt gingen naar de
kinderafdelingen om de goodiebags uit te delen. Mascotte en/of ambassadeurs
mochten er niet bij zijn, gezien de nog steeds geldende maatregelen rond Covid-19.

2022:
Permanente ledenwerving.
SuperNilsdag voor volwassenen op 10 januari 2022. Robert en Leona van SuperNils
werden ontvangen op de afdelingen hematologie van het UZ Gent, UZ Antwerpen
en AZ KLINA om de goodiebags te overhandigen. Kleine delegatie, gezien de
strenge maatregelen rond Covid-19.
Lancering podcast “Leukemie, SuperNils Boostfactory” op 19 januari 2022 en
volgende afleveringen om de twee weken.

-
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Op de planning in 2022 (onder voorbehoud van maatregelen Covid-19):
SuperNilsdag voor kinderen van de afdeling hematologie in het UZ Gent en UZ
Antwerpen, in de zomervakantie 2022. Mogelijk bijkomend in AZ Delta, UZ Leuven
en Jessa Hasselt.
SuperNilsdag voor volwassenen in drie extra ziekenhuizen (zie hiervoor).
Deelname aan ONCOlloquium Leuven op 23 april 2022, ganse dag. Contacten met
partners en professionals.
Pinksterfeesten Kalmthout - juni 2022 - deelname met stand vzw SuperNils.
Dorpsdag Heide-Kalmthout - september 2022 - deelname met stand vzw SuperNils.
Winterhappening Temse - december 2022 - deelname met stand vzw SuperNils.
Deelname aan De Warmste Week van Studio Brussel, indien verkozen binnen het
concept.
Deelname aan project Schoenen Torfs - met oproep tot stemming!
Deelname aan project Schoenen Torfs - indienen projectaanvraag - stemronde.
Deelname aan Levensloop van Stichting tegen Kanker - als organisatie en
deelnemer
Lanceren van één SuperNils-verkoop-actie: … blijft nog een verrassing …

-

ONZE SAMENWERKINGSVERBANDEN
Het netwerk van vzw SuperNils wordt groter, waardoor de organisatie meer
bekendheid verwerft en dus kan rekenen op een groter vertrouwen bij particulieren,
bedrijven en organisaties. Op die manier zal het ook eenvoudiger worden om fondsen
te verwerven en dus onze doelstellingen te blijven realiseren.
Graag geven we nu onze huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden weer,
telkens gelinkt aan onze organisatiedoelstellingen.
1° Doelstelling 1: emotionele zorg van patiënten, informatie-verstrekking en subdoelstelling 1: uitbouwen van een lotgenoten-vereniging rond leukemie.
UZ Gent - afdeling Onco-Hematologie (contactpersonen: professor Dr. Tessa Kerre,
Delphine Lacante - volwassenen, en Sabine De Wael - kinderafdeling)
In functie van onze SuperNilsdagen, waarbij we goodiebags uitdelen, maar ook in
teken van de podcast en de informatie-verstrekking op de website.
UZ Antwerpen - afdeling Onco-Hematologie (contactpersonen: professor Dr. Zwi
Berneman, professor Dr. Sébastien Anguille, Lotte Marnef en Aline Michiels)
In functie van onze SuperNilsdagen, waarbij we goodiebags uitdelen, maar ook in
teken van de podcast en de informatie-verstrekking op de website.

-

15

VZW SUPERNILS

BUSINESSPLAN 2022

- AZ KLINA Brasschaat - afdeling Onco-Hematologie (contactpersonen: Dr. Stef
-

-

-
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Meers, Hilde Maes en Jolien Verfaillie - hoofdverpleegkundige)
In functie van onze SuperNilsdagen, waarbij we goodiebags uitdelen, maar ook in
teken van de podcast en de informatie-verstrekking op de website.
AZ Delta - Roeselare (contactpersoon kan aangereikt worden via Tessa Kerre)
UZ Leuven - Leuven (contactpersoon kan aangereikt worden via Tessa Kerre)
JESSA Ziekenhuis - Hasselt (contactpersoon kan aangereikt worden via Tessa Kerre)
LEGO Belgium Brasschaat (contactpersoon: Darius Van Laeken)
Momenteel (2021) is vzw SuperNils global charity partner van Lego en zou dit ook
zo vermeld worden op de website. Belangrijke partner in functie van de
goodiebags voor kinderen, waar zij steeds zorgen voor LEGO-speelgoed.
LuKiArt vzw uit Sint-Martens-Latem (contactpersonen: Sabine Pauwaert en Nils
Missorten)
Belangrijke creatieve partner. Zij zorgen voor de kunsteldoosjes in onze
goodiebags en de filmpjes waarin kinderen en volwassenen uitleg krijgen over
portrettekenen, schetsen, aquarelverven, e.d. Op die manier kunnen ze zelf aan de
slag met kunst.
LVV vzw (Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen - contactpersoon Elke Stienissen voorzitter LVV en BHS patiënt Committee)
LVV gaat 6000 euro investeren in SuperNilsdag, waardoor we meer ziekenhuizen
kunnen bezoeken en dus meer patiënten kunnen bereiken. SuperNilsdag wordt
hierdoor een merknaam, met een “sterk Partnership tussen SuperNils vzw, LVV vzw
en LuKiArt vzw”.
Kom op tegen Kanker (contactpersoon: Diane Mandelings)
Samenwerking in functie van informeren van patiënten en andere personen.
Linken naar organisaties, brochures en materialen.
Samenwerking in functie van het opstarten en/of ondersteunen van een nieuwe
lotgenoten-vereniging rond leukemie (de 4 vormen) in Vlaanderen. SuperNils zou
daarbij een spilfiguur kunnen zijn. We zouden dan de praktische kant mee kunnen
ondersteunen, zoals het uitbouwen van een nieuwe website-pagina (binnen
www.supernils.be) en het opzetten van een bijkomende facebookgroep voor de
lotgenoten. De groep kan aangestuurd worden door een stuurgroep, bestaande
uit twee patiënten per leukemie-vorm, twee mensen uit SuperNils ter
ondersteuning voor het uitwerken van activiteiten voor de kinderen en het
informeren van hun ouders en enkele artsen-hematologen voor infoondersteuning.
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- Janssen Farmaceutica (contactpersoon: Anneleen Vindevogel)

-

-

-
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Diverse samenwerkingen mogelijk. In functie van het kunstproject zou Janssen
pakketjes kunnen betalen. De gerealiseerde werken van de patiënten of van de
kunstenaars (Leukemotions) kunnen door Janssen gebruikt worden in hun
brochures en folders (met vermelding van SuperNils —> zichtbaarheid verhoogd).
Janssen zou podcasts kunnen sponsoren, in functie van voeding of andere door
hen aangereikte thema’s. Wij maken de podcast dan, binnen “Leukemie, SuperNils
Boostfactory”, maar in hun opdracht. Janssen wil jaarlijks even samenzitten om de
werking en de nieuwe projecten te overlopen.
Novartis (contactpersoon: Frédérique Dell)
Novartis is bereid om mee na te denken over het project rond VR-technologie. We
zouden dan materialen en apps kunnen delen.
Pfizer (contactpersonen: Carine Smet en Helga Smets)
Pfizer lanceert zelf een kunstproject in 2022. Ze geven daarom een financiële
ondersteuning aan het kunstproject van SuperNils, door 250 pakketjes met
materialen te sponsoren (6250 euro). LuKiArt vzw zal filmpjes maken, die de
patiënten moeten ondersteunen bij het zelf creëren van een kunstwerk. De werken
worden tentoongesteld in de ziekenhuizen en kunnen daarna opgenomen worden
in het kunstboek van Pfizer (met vermelding van SuperNils en LuKiArt —>
verbetering zichtbaarheid).
Stichting tegen Kanker (contactpersoon: Lies Goovaerts)
Via de Stichting kunnen we financiële middelen binnen halen, door een project uit
te schrijven. Op die manier kunnen verschillende Grants bekomen worden of
regionale steun. Het moet steeds gaan over nieuwe projecten, die in functie staan
van de patiënten.
De Stichting kan ons laten opnemen als organisatie bij de Levensloop Grants. Die
gaan o.m. door in Turnhout en Schoten. Je kan je vereniging daar in het daglicht
stellen en door actief mee te doen aan de loop/wandeling of andere activiteiten,
ook geld binnen halen.
SuperNils gaat deelnemen aan het ONCOlloquium in Leuven op 23 april 2022. Zo
krijgen we meer zichtbaarheid binnen Vlaanderen en raakt onze werking bekend
bij een breder publiek van professionals.
Villa Max (contactpersoon: Yves Bisschop)
De organisatie, die gratis vakanties verzorgd voor gezinnen met een ernstig ziek
kind, werd vermeld op onze website. Het is immers belangrijk dat ouders deze
mogelijkheid kennen en weten waar ze dan terecht kunnen.
SuperNils zou ook speelgoedkoﬀers kunnen samenstellen en deze dan ter
beschikking stellen in de vakantiehuisjes. We zouden dit langzaam kunnen
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opbouwen (niet alle huisjes tegelijk voorzien!).
Villa Max gaat SuperNils introduceren in de bedrijfswereld, zodat wij later ook
kunnen starten met een adviesgroep met ondernemers. Deze mensen promoten
SuperNils, dragen onze waarden, normen en doelstellingen uit en trachten andere
ondernemers te overhalen SuperNils te sponsoren. Villa Max kan SuperNils hierbij
coachen en begeleiden.
Lost & co (contactpersoon Kathleen Roskams)
Organisatie die werkt rond rouw en verlies. We gaan de info van deze mensen op
de website plaatsen, ter informatie voor ouders of anderen die dit meemaakten.
We denken na over een podcast-aflevering rond rouw, want een slechte diagnose
krijgen, brengt ook iemand in de fase van rouw. En wat doe je dan als ouder, als
patiënt zelf, als familielid of vriend? We vragen het aan de mensen van Lost & co.
Een andere mogelijkheid is een webinar rond dit thema op te nemen en op de
website te plaatsen.
Deze info is uiteraard ook geschikt voor het onderwijs. Er zal dus steeds een link
gemaakt worden naar de EDUH-Nils pagina van onze website.
Amgen (contactpersoon Sofie Vingerhoedt)
Farmabedrijf dat projecten en zelfs goodiebags financieel wil ondersteunen.
Gebeurt dan via indienen van een eenvoudige projectaanvraag. Return: logo
vermelden op website.
BHS (Belgian Haematological Society - Patient Committee) (contact: Elke
Stienissen)
Overkoepelende organisatie van patiëntenorganisaties en lotgenotenverenigingen.
Belangrijk voor verhogen van zichtbaarheid en bekendheid. Belangrijk voor
informatie en contacten.

2° Doelstelling 2: wetenschappelijk onderzoek ondersteunen.
Universiteit Gent: contactpersoon: Wim Vanderplancken (fondsenwerving U Gent)
Opvolging universiteitsfonds SuperNils_GE785 en besteding van de budgetten.
CRIG - Cancer Research Institute of Ghent: contactpersonen: Doctor Pieter Rondou
en Doctor Eva De Smedt
Opvolging universiteitsfonds SuperNils_GE785 en besteding van de budgetten.
Eveneens contact voor wetenschapsbeurzen, informatie voor de website, folders
en brochures, drukwerk.
Universiteit Antwerpen: contactpersoon Ann Verbeeck
Opvolging universiteitsfonds SuperNils Antwerpen en besteding van de
budgetten.

-
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- UZA Foundation (contactpersoon: Emma Staut)

Opvolging universiteitsfonds SuperNils Antwerpen en besteding van de
budgetten. Ook contactpersoon voor afdeling hematologie volwassenen.

3° Doelstelling 3: onderwijspijler EDUH-Nils.
LuKiArt vzw uit Sint-Martens-Latem (contactpersonen: Sabine Pauwaert en Nils
Missorten)
Creatieve partner die ook educatieve lesjes kan aanreiken, waarmee leerkrachten
in de klas aan de slag kunnen, wanneer er een ernstig ziek klasgenootje is of als
iemand een dierbare heeft verloren. Via filmpjes krijgt men uitleg over aanpak,
strategie en nodige materialen.
Kom op tegen Kanker (contactpersoon: Diane Mandelings)
Aanreiken van materialen en belangrijke links voor het documenteren van de
educatieve EDUH-Nils pagina binnen onze website.
Stichting tegen Kanker (contactpersoon: Lies Goovaerts)
Stichting tegen Kanker reikte heel wat mooie materialen, boeken, links naar
organisaties en nuttige adressen aan, die de educatieve pagina EDUH-Nils reeds
flink documenteren. Lies bracht ons ook in contact met organisaties, zoals Villa
Max en Lost & co, die eveneens een meerwaarde betekenen voor de
belanghebbenden van SuperNils.
UZ Leuven (contactpersoon: Kleo Dubois)
Organisatie kan ons materialen aanreiken voor de educatieve pagina EDUH-Nils,
materialen die bruikbaar zijn voor leerkrachten en opvoeders. Verder onderzoeken
we de mogelijkheid om een webinar op te nemen (en op de EDUH-Nils pagina te
plaatsen) over een goede aanpak van leerkrachten, als ze worden geconfronteerd
met een ernstig ziek kind in de klas (wat kunnen ze allemaal doen, waar kunnen ze
terecht, waar vinden ze informatie, …).
Lost & co (contactpersoon: Kathleen Roskams)
Organisatie die werkt rond rouw en verlies en daar o.m. vormingen over geeft.
Zeker aan te raden voor leerkrachten en opvoeders, maar uiteraard ook ouders.
We gaan de informatie van Lost & co vermelden op onze educatieve pagina
EDUH-Nils. We kunnen ook samen opleidingen uitwerken en praatgroepen
organiseren voor jongeren met kanker. Met mogelijke steun vanuit de farma.
U Gent en UZ Gent (contactpersoon Professor Dr. Tessa Kerre)
O.a. voor het project Immuno-T, dat via de motion comic meer info geeft over
kanker en de bestrijding van kanker.

-

-

-

-
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JAARREKENING 2021 - FINANCIEEL VERSLAG
Met bijkomende opmerkingen in het document zelf. De jaarrekening wordt besproken
met de twee commissarissen van vzw SuperNils, Karin Van den Brandt en Karin
Bleyenbergh. Zij moeten tijdens de AV alles kaderen en kwijting vragen voor de
bestuursleden, aan de leden van de algemene vergadering.
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INKOMSTEN GENEREREN
Inkomsten zijn belangrijk voor een organisatie zoals vzw SuperNils. We hebben immers
budget nodig om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Daarom is fondsenwerving
ook één van de meest tijdrovende bezigheden van het bestuur. Permanent wordt
gezocht naar verschillende manieren om inkomsten te genereren, liefst via duurzame
en vrij stabiele samenwerkingen. Op die manier kunnen we een stabiele begroting
opmaken, die ons dan weer in staat stelt duurzame ondersteuning te bieden. Een
overzicht nu van de verschillende manieren om fondsen binnen te halen.
Lidgelden
Vanaf november starten we onze ledenwerving op. Dit gebeurt via de website, social
media en persoonlijke (herinnerings-)mails naar bestaande leden. De werving loopt
door tot eind januari. Eﬀectieve, stemgerechtigde leden betalen nog steeds 35 euro,
steunende leden slechts 15 euro. We merken dat de meeste leden loyaal hun lidgeld
blijven betalen. Sommigen veranderen wel van eﬀectief naar steunend lid, omgekeerd
gebeurt dat minder. Door de posts op social media halen we jaarlijks ook enkele
nieuwe leden binnen. Herinneringen sturen, maakt dat we sommige vroegere leden
terug opvissen. Zo blijft het ledenaantal vrij stabiel (rond de 100), wat resulteert in een
budget van ongeveer 3000 euro (—> vroeger 3500 euro). We zouden dit kunnen
opwaarderen door met fiscale attesten te werken. Onze boekhouder start momenteel
de procedure daarvoor op (in werking vanaf 2023). Lidgelden zijn echter niet fiscaal
aftrekbaar, daarom dit voorstel. Steunend lid blijft 15 euro betalen, zonder fiscaal
voordeel en geen stemrecht op de AV. Eﬀectieve leden betalen 5 euro lidgeld (voor
hun stemrecht op de AV) en geven een gift van minimaal 40 euro. Ze betalen dus 45
euro, maar krijgen hiervan 18 euro (45%) fiscaal terug, wat resulteert in een eﬀectieve
bijdrage van 27 euro (8 euro minder dan nu). Betalingsdocumenten en websiteinformatie moeten dan aangepast worden!
Giften
Giften van particulieren en bedrijven, giften via Goodgift-geschenkbons, giften vanuit
bepaalde activiteiten en eventuele legaten kunnen gestort worden in de twee
universiteitsfondsen van onze vereniging, maar eveneens rechtstreeks op de rekening
van vzw SuperNils. De gelden worden voornamelijk gebruikt voor de realisatie van
onze tweede doelstelling, namelijk het financieel ondersteunen van wetenschappelijk
onderzoek naar leukemie, via de zogenaamde SuperNils-grants. Stortingen in de
universiteitsfondsen zijn fiscaal aftrekbaar (vanaf 40 euro). Donateurs ontvangen
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vanuit de universiteiten de noodzakelijke attesten. SuperNils kan momenteel nog geen
fiscale attesten uitreiken, maar we proberen dit in de toekomst (vanaf 2023) dus wel
mogelijk te maken. Streefdoel is 7000 euro (—> vroeger 10 000 euro, nu realistischer
bekeken) aan giften te genereren, donaties aan de universiteitsfondsen inbegrepen.
Projectwerking
Vzw SuperNils tracht meer projectaanvragen in te dienen bij bedrijven en nationale
benefietorganisaties. Deze gelden kunnen gebruikt worden voor de realisatie van
doelstelling 1, het opnemen van de emotionele zorg van patiënten en hun naasten.
Momenteel dienden we projecten in bij Schoenen Torfs en DWW en zijn we ook
ingeschreven bij “iksteunmijngoededoel.be". We blijven het internet verder
afschuimen om te zoeken naar bijkomende mogelijkheden (Koning
Boudewijnstichting, BNP Paribas Fortis, Engie, …). Ook een samenwerking met LVV patiëntenorganisatie (budget 6000 euro) is een feit om doelstelling 1 te realiseren,
wat het aantal bereikte patiënten zal vergroten. Via deze werking moeten we zelf
5500 euro (—> vroeger 10 000 euro) genereren.
Duurzame financiële ondersteuning
Dit is de pijler waarop vzw SuperNils veel sterker wil inzetten, omdat het gaat om een
meer duurzame en standvastigere financiële ondersteuning. Het gegenereerde
budget zal gebruikt worden voor realisatie van alle doelstellingen, maar de gevraagde
middelen zullen steeds gekoppeld worden aan een bepaald project binnen deze
doelen. Zo wordt het voor een bedrijf of organisatie duidelijker waarvoor ze een
bijdrage geven. Elke sponsorvraag zal dus vergezeld worden van een duidelijk
omschreven projectaanvraag. Dit vraagt meer werk, maar zal waarschijnlijk betere
resultaten opleveren. Stichting tegen Kanker en Gilead werken zo met Grants die ze
uitreiken voor bepaalde projecten.
Farmabedrijven, maar ook andere grote en kleine bedrijven kunnen aangeschreven
worden met de vraag een bepaald project (leukemotions, kunstproject volwassenen
(Pfizer voorziet al 6250 euro voor aankoop pakketjes met materialen), kunstproject
kinderen, ontwikkelen specifieke website-pagina, VR-technologie, sponsoring webinar
of symposium, lotgenotengroep, enz.) of recurrente kosten van de organisatie (kosten
hosting, kosten beveiliging website, promo-materiaal, … - Janssen Pharmaceutica
betaalt dit) financieel te ondersteunen. Maar ook de adviesraad van vzw SuperNils
(groep van ondernemers) kan hier een belangrijke rol spelen. We streven hier naar een
budget van ongeveer 25 000 euro
(—> vroeger 20 000 euro).
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Budgetten uit activiteiten en verkoop
Vzw SuperNils hoopt in de toekomst opnieuw actief te kunnen deelnemen aan
feestmarkten, dorpsdagen en winterhappenings. De verkoop van gadgets of de
participatie aan spelactiviteiten moet dan ook een beperkt budget opleveren. Dat
budget wordt vergroot door de verkoop van bepaalde artikelen in één of twee
SuperNils-acties per kalenderjaar. Streefbudget: 3000 euro (—> vorig jaar niet
voorzien).
Duurzame materiële sponsoring
Vzw SuperNils blijft in dialoog gaan met grote bedrijven en/of zelfstandigen, om een
duurzame materiële sponsoring te realiseren. De adviesgroep zou hierbij zeker weer
een meerwaarde kunnen betekenen. Onze huidige contacten hiervoor zijn momenteel:
Vleemo (Windenergiebedrijf Antwerpen), Brebuild (Bouwonderneming Stabroek),
Clickformers (Clickx Brecht), Lego Belgium Brasschaat (Global charity partner 2021),
DPG Media, Roularta persgroep en Apotheker Verpraet te Heide-Kalmthout. Deze
bedrijven leveren materialen voor de samenstelling van onze goodiebags voor
kinderen en volwassenen, een activiteit die valt binnen doelstelling 1, de emotionele
zorg van patiënten. Budget: ongelimiteerd!
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Administratieve zetel vzw SuperNils
De Roerdomp 12 - 2920 Kalmthout-Nieuwmoer
BTW-nummer / ondernemingsnummer
BE 0712 780 942 - RPR Antwerpen
Rekeningnummer
BNP Paribas Fortis - BE15 0018 5500 1930
Website
www.supernils.be
Mail
info@supernils.be
Podcast
Leukemie … SuperNils Boostfactory-podcast (via Apple Podcast en Spotify)
Facebookgroep
“Deleukemiesupernilsboostfactory”
Lidmaatschap overkoepelende patiëntenorganisaties
BHS - patient committee (Belgian Haematological Society)
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