Jaarverslag Stichting I love my back 2020
In 2020 bestaat het bestuur van Stichting I love my back uit
Voorzitter Jana Spierings
Secretaris Charlotte Bovee
Daarbij worden we ondersteund door 5 vrijwilligers.

Het doel van de Stichting
Stichting I love my back ondersteunt projecten, producten, diensten en dergelijke in relatie
tot de rug in binnen- en buitenland. De stichting biedt een plek voor herkenning voor
iedereen met lichte tot heftige rugklachten.

Bij de start van 2020 zijn we nog aan het nagenieten van het succes van ons eerste
Scolisquad evenement in Juni 2019. Dit was mogelijk gemaakt door een crowdfunding.
Natuurlijk willen we dit weer voortzetten.
In maart 2020 wordt ons de subsidie van €29,834,- vanuit het programma
‘Voor Elkaar’ van ZonMW toegewezen voor 16 maanden. Hiermee kunnen
we weer 3 Scolisquad evenement waarmaken, plus een podcast starten.
Beluister deze podcast op Spotify of YouTube.
Onze doelstelling voor deze subsidie leest als volgt:
We willen graag via een online podcasts 300 jongeren tussen de 13-32 jaar met
scoliose en hun naasten bereiken en via drie georganiseerde evenementen (waarvan
twee op International Scoliosis Awareness Day (ISAD) en 1 nieuwjaarsborrel). Waarbij
per evenement 50 jongeren tussen de 13-32 jaar met scoliose samen komen voor
ontmoeting en inspirerende workshops. En zo op een informele manier toegang
verschaffen tot informatie, kennis en specialisten omtrent scoliose, hun input vragen en
ervaringen delen om elkaar verder te helpen positief te leren omgaan met scoliose.
Uiteindelijk zal dit omgezet worden in conclusies en aanbevelingen in het
evaluatierapport voor beleidsmakers en professionals in de gezondheidszorg.

Door alle restricties vanwege Covid-19 lopen de
plannen iets anders dan verwacht. Gelukkig kan
online de podcast alsnog waargemaakt worden.
Aangezien fysiek samenkomen niet mogelijk is,
wordt ons evenement in juni 2020 online
georganiseerd. Hierbij ontvangen onze
deelnemers een toffe goodiebag (zie foto
hiernaast) als bedankje.
Voor 2021 wordt de rest de subsidie ingezet voor
de podcast afleveringen en voor het organiseren
van 2 Scolisquad evenementen.

Jaarrekening 2020
Kosten
Vergaderingen (Consumptie/reiskosten)
Bankkosten
Scolisquad evenement Juni 2020
Podcast technicus 10 afleveringen
Podcast management
Vrijwilligers
Promotiemateriaal

€ 120.61
€ 121.70
€ 3289.06
€ 3034.85
€ 463.79
€ 380.73
€ 817.76

Baten
Subsidie ZonMW
Bevoorschotting deel 1/3
Donaties
Particulier

€ 17,900.€ 31.60

Balans
Saldo 1 januari 2020
Saldo 31 december 2020

€ 1.157,09
€ 10.860,19

