Verslag uitgeoefende activiteiten 2014 en 2015
Een team van onderzoekers in het UMC+ in Maastricht werkt aan een effectieve geneeswijze voor
mensen met uitgezaaide kanker. De eerste twee fasen van het onderzoek lieten bij dierproeven zien
dat deze methode met donor-killercellen effectief is. Voor de derde en laatste fase van het
onderzoek bij dieren was onvoldoende budget. Daarom hebben de drie Maastrichtse Rotary-clubs de
handen ineen geslagen en hebben de volgende activiteiten verricht om geld in te zamelen voor het
Killercell-onderzoek:
•
•
•
•
•

kunstenaars en bekende Nederlanders hebben handmatig koffers beschilderd die zijn verloot en
verkocht;
De killercell party werd bezocht door 250 mensen;
Er zijn sponsoren geworven;
Kunstenaar Stan Gubbels heeft twee type koffers ontworpen waarvan er duizenden zijn
verkocht;
Op de finissage zijn de overgebleven beschilderde koffers zijn verkocht.

Opbrengsten
Deze activiteiten hebben geleid tot de volgende opbrengsten:
Verkoop Stang koffers
€
111.171
Veiling
€
18.338
Feest
€
6.450
Finissage
€
4.888
Sponsoring
€
15.500
Totaal
€
156.347
Hiervan is 120.000 euro uitgekeerd aan het MUMC+ ten behoeve van het Killercell onderzoek.
€ 23.248 euro is gereserveerd voor de opstartkosten van nieuwe projecten.
De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding. We kijken met veel trots terug op het
gezamenlijk bereikte resultaat!
Hoofdlijnen actuele beleidsplan 2016-2017
Eind 2016 zal er naar aller waarschijnlijkheid door Rotary Interservice Maastricht een groot gala
worden georganiseerd ten behoeve van onderzoek naar Alzheimer. Er is al enige tijd geen groot gala
meer in Maastricht. En alzheimer staat in 2016 centraal in de Limburgse politiek (provinciaal en
stedelijk). Er is veel communicatie rondom deze snel groeiende ziekte. De Rotary haakt in in het 6 uur
durende live programma op 21 september 2016, waarin Alzheimer centraal staat. Een belangrijk
promotiemiddel om dit eerste Gala op de kaart te zetten. Ook de dancebattle, waaraan zich
inmiddels verschillende belangrijke Limburgers hebben gecommitteerd. Vanwege de grootte van het
evenement en de intensieve voorbereidingen is dit typisch een project dat goed door de drie
Maastrichtse Rotaryclubs kan worden De voorbereidingen voor het gala zijn in volle gang.

