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Stichting IXL Sickle Cell Awareness

Stichting IXL Sickle Cell Awareness initieert artistieke projecten waarbij sikkelcelziekte centraal staat. Deze
projecten hebben altijd een educatieve noot. De stichting zet zich dus in voor mensen met sikkelcelziekte
en hun omgeving. In de statuten is dit als volgt omschreven:
1. De stichting heeft ten doel:
a.

het verschaffen van toegankelijke en betrouwbare informatie over sikkelcelziekte;

b.
het vergroten van kennis en inzicht alsmede het verbeteren van de meningen en opinies over
sikkelcelziekte;

c.

het verbeteren van de positie van sikkelcelpatiënten op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak;

d.
het creëren van ontmoeting en zorgen voor ontspanning voor sikkelcelpatiënten en hun naasten en
het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken
als non-profit organisatie door het
zonder winstoogmerk:
a.
initiëren van artistieke projecten
met een educatieve ondertoon;
b.
lanceren van een website die
informatie verschaft over sikkelcelziekte
en de projecten die IXL initieert;

c.
geven van lezingen en presentaties
aan relevante instellingen, organisaties,
bedrijven en groepen;
d.
organiseren van bijeenkomsten
over sikkelcelziekte;
e.
aangaan van
samenwerkingsverbanden met relevante
instellingen, organisaties, bedrijven en
groepen.

3. De stichting mag geen uitkeringen doen
aan een oprichter of aan een
bestuurder.

4. Kosten die bestuurders in de
uitoefening van hun functie maken,
worden
door de stichting aan hen vergoed.

IXL gebruikt kunst als middel om haar doelstellingen te realiseren. Kunst is een laagdrempelige manier om
thema’s te introduceren die als lastig of zwaar kunnen worden gezien. Daarnaast is art ook een vorm van
entertainment hierdoor maak je leren leuk en kunnen mensen het beter begrijpen.
Onder kunst verstaat IXL onder meer schilderen, tekenen, fotografie, beeldhouwen, moderne media,
theater, muziek en zang, dans, film, literatuur en poëzie.

Balans

12/31/2016

Activa
Materiele vaste activa
Overige materiele vaste activa

€

-

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen op handelsdebiteuren

€

Liquide middelen
Banktegoeden

€

5,058.00

Totaal activa

€

5,058.00

€

1,002.00

€
€
€

4,056.00
-

€

5,058.00

-

Passiva
Ondernemingsvermogen
Winstreserve
Kortlopende schulden
Rekening courant

Totaal passiva

Resultatenrekening

12/31/2016

Baten
Netto-baten

€

595.00

Afschrijvingen
Overige afschrijvingen

€

-

€
€
€
€

-407.29 +
-407.29

Overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Andere lasten

Saldo Resultaat

€

1,002.29

Bestuur
IXL heeft een bestuur met een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid.

IXL heeft een bestuur met een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid.

Contact
Bezoek- en Postadres:
Grote Beer 57
3067 TR Rotterdam
E-mail: info@i-x-l.com
Telefoonnummer: 06-29538999
RSIN: 8554.04.619
Kvk: 63793474
Doelstelling volgens de regelgeving:
De stichting heeft ten doel:
a.

het verschaffen van toegankelijke en betrouwbare informatie over sikkelcelziekte;

b.
het vergroten van kennis en inzicht alsmede het verbeteren van de meningen en opinies over
sikkelcelziekte;
c.

het verbeteren van de positie van sikkelcelpatiënten op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak;

d.
het creëren van ontmoeting en zorgen voor ontspanning voor sikkelcelpatiënten en hun naasten en
het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van de actuele beleidsplan
De stichting tracht dit doel te bereiken als non-profit organisatie door het zonder winstoogmerk:
a.

initiëren van artistieke projecten met een educatieve ondertoon;

b.
lanceren van een website die informatie verschaft over sikkelcelziekte en de projecten die IXL
initieert;
c.
d.

geven van lezingen en presentaties aan relevante instellingen, organisaties, bedrijven en groepen;
organiseren van bijeenkomsten over sikkelcelziekte;

e.
aangaan van samenwerkingsverbanden met relevante instellingen, organisaties, bedrijven en
groepen.
Bestuurderssamenstelling en de namen
Voorzitter – Chantelle Rodgers
Penningmeester – Awinaash Ramadhin
Algemeen bestuurslid - Marleen Sabajo
Secretaris – Greg Landbrug

Het beloningsbeleid
De stichting maakt geen gebruik van een beloningsbeleid voor bestuurders
Actueel verslag
Projectplan 2016, zie volgende document
De balans en staat van baten en lasten
Zie hierboven.

Chantelle Rodgers - Voorzitter

Chantelle Rodgers is oprichter en voorzitter van IXL. Zij zet zich al ruim tien jaar in voor sikkelcelpatiënten.
Daardoor heeft zij inmiddels ruime ervaring en een groot netwerk kunnen opbouwen. In het dagelijks leven
is Chantelle consultant bij BMC vanuit die rol adviseert zij gemeenten op gebied van jeugd, onderwijs en
veiligheid. Binnen IXL vormt zij het gezicht naar buiten en geeft zij leiding aan de organisatie.

Awinaash Ramadhin - Penningmeester

Awinaash Ramadhin is programmamanager van de accountancyunit van de Hogeschool Rotterdam. Naast
manager is hij bij dezelfde hogeschool werkzaam als docent fiscaal recht en accountancy gespecialiseerd in
horizontaal toezicht. Awinaash heeft hij zijn eigen belastingkantoor. Hij heeft ruime ervaring als
penningmeester bij andere stichtingen en heeft een persoonlijke verbintenis met het thema sikkelcelziekte.
In de rol van penningmeester is hij verantwoordelijk voor de financiële continuïteit van de organisatie.

Gregory Landbrug is secretaris van IXL. In het dagelijks leven is hij laatstejaars student bedrijfskunde aan de
Erasmus Universiteit. Daarnaast runt hij sinds oktober samen met een medestudent een startup, welke
Gregory
Landbrug - Secretaris
wordt ondersteund
vanuit het Erasmus Centre for Entrepreneurship. Gregory draagt binnen IXL zorg voor
de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en overige schriftelijke communicatie. Hij monitort de
programmalijn entertainment en vertegenwoordigt het bestuur van IXL op evenementen.

