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Inleiding 
 
Met de Nederlandse Lyme Monitor heeft de Lymevereniging duidelijk vastgesteld: de 
gezondheid, zorg, behandeling en kwaliteit van leven van chronische lymepatiënten 
zijn erbarmelijk.  
 
Het Lymefonds is opgericht omdat het goed zou zijn als er voor deze ziekte een 
fonds zou zijn, zoals het Longfonds, Aidsfonds of KWF Kankerbestrijding. Een fonds 
zorgt met campagnes voor veel meer bewustwording voor de ziekte, voor preventie 
én voor financiële middelen, onder andere om meer onderzoek te doen naar betere 
tests en behandelingen en om te stimuleren om de zorg te verbeteren. Daarnaast 
kan het Lymefonds patiëntenorganisaties te ondersteunen. De community van met 
name chronische Lymepatiënten zou daarbij zeer gebaat zijn.  

Wat zijn de doelen van het Lymefonds?  
 
Het Lymefonds streeft naar een toekomst waarin je niet meer het risico loopt dat je 
leven van de ene op de andere dag door een tekenbeet wordt geruïneerd. Een 
toekomst met meer preventie, betere diagnosemogelijkheden voor lyme en andere 
tekenbeetziekten, betere zorg voor chronische lymepatiënten en betere 
behandelingen voor de ziekte van Lyme en andere tekenbeetziekten. Specifiek zijn 
de doelen: 

• Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Lyme en 
andere tekenbeetziekten, gericht op meer inzicht in de ziekte en het verloop, 
betere diagnose en betere behandelingen.  

• Het bevorderen en/of (doen) organiseren van vernieuwende projecten met 
betrekking tot de ziekte van Lyme en andere tekenbeetziekten, in het 
bijzonder op het gebied van preventie, diagnose, testen, zorg, behandeling en 
de lichamelijke en geestelijke gezondheid van patiënten. 

• Het financieel ondersteunen van patiëntenorganisaties en initiatieven van de 
Lyme-community.  

• Het ondersteunen en/of (doen) organiseren van campagnes gericht op het 
bevorderen van de bewustwording over de ziekte van Lyme en het geven van 
publieksvoorlichting over de ziekte van Lyme. 

en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of 
daartoe bevorderlijk kan zijn.  
 

https://lymevereniging.nl/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-Nederlandse-Lyme-Monitor-2019.pdf
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Hoe worden deze doelen bereikt? 
 
Het Lymefonds tracht dit doel vooral te bereiken door het werven van fondsen: via 
campagnes bij particulieren, bij fondsen op naam en andere fondsen, bedrijven en 
non-profitorganisaties. 
 

Bij wie zullen er gelden worden opgehaald? 
 
Het Lymefonds is een stichting en geen vereniging met leden. De donaties komen 
van: 

• Mensen die iemand met de ziekte van Lyme van nabij kennen: partners, 
ouders, overige familieleden, vrienden, (oud-)collega’s. 

• Mensen die zich betrokken voelen bij de lymeproblematiek. 

• Mensen die risico lopen op tekenbeten, bijvoorbeeld omdat men veel in het 
groen komt, zoals natuurbeheerders, wandelaars en kampeerders. 

• Organisaties op het gebied van natuur, buitensport en organisaties met 
medewerker of medewerkers met langdurige lymeklachten. 

 
Het accent ligt niet op eenmalige acties zoals een collecte, maar op 
fundraisingsmethoden waarbij mensen zich verbinden als vaste donateur aan het 
Lymefonds door elke maand of elk jaar te doneren. Het aangaan van langdurige 
relaties met donateurs staat centraal. 
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Hoe worden de gelden opgehaald? Hoe worden de 
sponsoren benaderd? 
 
Het ligt niet voor de hand om op straat mensen aan te spreken of langs de deuren te 
gaan. We voorzien dat er landelijke en mogelijk ook regionale 
fondsenwervingscampagnes zullen worden gevoerd. We denken dat daarbij met 
name de volgende middelen zullen worden ingezet: 

• Bijeenkomsten, landelijk en/of regionaal 

• Mediacampagnes, landelijk en/of regionaal 

• Campagnes via social media 
 
Wij verwachten niet dat er internationaal fondsen zullen worden geworven.  
 
Het Lymefonds ontvangt geen subsidie van de overheid. 

De besteding van de opbrengsten 
 
De Stichting Lymefonds zal de opbrengsten van haar fondsenwerving besteden aan:  

• Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Lyme en 
andere tekenbeetziekten, gericht op meer inzicht in de ziekte en het verloop, 
betere diagnose en betere behandelingen.  

• Het bevorderen en/of (doen) organiseren van vernieuwende projecten met 
betrekking tot de ziekte van Lyme en andere tekenbeetziekten, in het 
bijzonder op het gebied van preventie, diagnose, testen, zorg, behandeling en 
de lichamelijke en geestelijke gezondheid van patiënten. 

• Het financieel ondersteunen van patiëntenorganisaties en initiatieven van de 
Lyme-community.  

• Het ondersteunen en/of (doen) organiseren van campagnes gericht op het 
bevorderen van de bewustwording over de ziekte van Lyme en het geven van 
publieksvoorlichting over de ziekte van Lyme. 
 

Geldstromen 
 
Vrijwel alle geldstromen zullen via de bankrekening lopen. Incidenteel zal het kunnen 
zijn dat er een kleinschalige actie is waarbij contant geld wordt opgehaald. Dit geld 
zal op de bankrekening van het fonds worden gestort.   
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Verwachte jaarlijkse opbrengst 
 
We verwachten in 2022 enkele tienduizenden euro’s aan donatie-inkomsten. Het 
streven is om in 2023 meer dan € 100.000 aan donaties te verkrijgen. 
 

ANBI-status en erkend goed doel door CBF  
 
In 2020 heeft het Lymefonds de ANBI-status gekregen en is door Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF) Erkend als Goed Doel.  
 

Wat is het huidige vermogen van de stichting? Hoe 
is dit tot stand gekomen? 
 
31 december 2021 was het vermogen van het Lymefonds € 8.503. Dit is tot stand 
gekomen doordat de verstrekte subsidie en gemaakte kosten tot dan toe lager waren 
dan de verkregen donaties. 
 

Is er een relatie tussen de bestuurders? 
 
Er is geen relatie tussen de bestuurders. In 2022 wordt de governance veranderd: 
het huidige bestuursmodel wordt vervangen door een Raad van Toezicht. We 
streven ernaar dat de huidige bestuursleden de leden van de Raad van Toezicht 
worden, aangevuld met enkele andere leden. 
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Wat zijn de plannen voor 2022? 
 
Governance 
In het tweede kwartaal van 2022 wordt de nieuwe governance vastgesteld en in de 
statuten vastgelegd: Het Lymefonds heeft nu een bestuur en een directeur en krijgt 
vanaf dan een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. Het voornemen is dat 
de huidige bestuursleden de leden van de Raad van Toezicht worden en dat de 
huidige directeur de directeur-bestuurder wordt. 
 
Customer Relationship Management 
Het CRM-systeem van One Community, dat met de sponsorloop Lopen voor Lyme 
2022 in gebruik is genomen, wordt in 2022 volledig geïmplementeerd voor alle 
contacten met donateurs en andere relaties. 
 
Lopen voor Lyme 
Deze sponsorloopformule ondersteunt lymepatiënten bij crowdfunding. 25% van de 
opbrengst is bestemd voor het Lymefonds. De sponsorloop vindt plaats verspreid 
over het land op zaterdag 9 april. Naast crowdfunding draagt Lopen voor Lyme bij 
aan de bewustwording van langdurige lyme. Een uitgebreide campagne via social 
media ondersteunt de teams. Verder is er als men dat wil intensieve begeleiding via 
Zoom supportsessies en mediatrainingen. 
 
De meer dan 1.000 mensen die hebben gedoneerd aan een team van Lopen voor 
Lyme zullen - als zij hier toestemming voor hebben gegeven - via digitale 
nieuwsbrieven en telefonisch worden benaderd om hen te informeren over het 
Lymefonds en met de vraag of men zich als donateur aan het Lymefonds wil 
verbinden. 
 
Lymefonds Awards 
Het Lymefonds zal de komende jaren verschillende Lymefonds Awards uitreiken. In 
2022 starten we met twee Lymefonds Awards voor huisartsen die goede lymezorg 
hebben verleend: één Award is voor een huisarts die goede zorg kort na een 
tekenbeet heeft verleend en de andere Award is voor een huisarts die goede zorg bij 
langdurige lyme heeft verleend. Op deze manier wordt op een positieve manier de 
belangrijke rol van de huisarts bij lyme onder de aandacht gebracht en hoe men hier 
in de huidige tijd met de huidige richtlijnen invulling aan kan geven. 
 
Webinar aan de vooravond van de Week van de Teek 
Op zondag 24 april organiseert het Lymefonds een gratis toegankelijk webinar aan 
de vooravond van de Week van de Teek. Bij dit webinar speelt de rol van de huisarts 
een hoofdrol: de twee Lymefonds Awards worden uitgereikt en Jolien Plantinga wordt 
geïnterviewd over het boek dat zij heeft geschreven: zij was huisarts, tot zij 
chronische lyme kreeg. 
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Voorlichtingscampagne 
Het Lymefonds lanceert een landelijke preventiecampagne die met behulp van 
vrijwilligers, social media-advertenties en media-aandacht in alle streken van het land 
aandacht zal vragen voor lymepreventie, de bewustwording van langdurige lyme zal 
vergroten en bijdraagt aan de naamsbekendheid van het Lymefonds. 
 
Fondsenwerving 
In 2022 worden de volgende activiteiten ondernomen om fondsen te werven: 

• Contacten leggen met mogelijk grotere donateurs die bereid zijn om bij te 
dragen aan de op startfase. 

• Focusgroepen organiseren om te horen wat mensen in Nederland weten van 
en hoe zij aankijken tegen teken, tekenbeten, lymepreventie de ziekte van 
Lyme, langdurige lyme en doneren aan het Lymefonds. 

• Een plan van aanpak opstellen voor de fondsenwerving in 2022. 

• Een plan van aanpak opstellen om langdurige relaties met donateurs te 
stimuleren. 

• Een plan van aanpak opstellen voor nalatenschappen. 
 
Belangenbehartiging 
De directeur zal zich als dit opportuun is mengen in het publieke debat als dit de 
doelstellingen van het Lymefonds ten goede komt. Te denken valt aan discussies 
over: 

• Het belang van meer investeren in preventie om veel hogere zorgkosten later 
te besparen. 

• De overeenkomsten tussen long-covid en langdurige lyme. 

• Het stimuleren van het in kaart brengen van de onderzoeksuitgaven m.b.t. 
verschillende ziektes gerelateerd aan het aantal patiënten en de ziektelast. 

 

Communicatie 
 
De kerninformatie staat op de website lymefonds.nl. De Facebookpagina heeft 
inmiddels ruim 700 volgers en er worden wekelijks updates geplaatst. De 
maandelijkse digitale nieuwsbrief wordt gestuurd naar zo’n 800 e-mailadressen. De 
expertise van social media zal worden vergroot en Instagram en Twitter zullen in 
gebruik worden genomen. 
 
In 2022 wordt een totaal vernieuwde website gelanceerd. De belangrijkste 
veranderingen ten opzichte van de huidige website: 

• De website bevat toegankelijke informatie in begrijpelijke taal over het 
voorkomen van tekenbeten en de ziekte van Lyme. 

• Via de website kunnen via iDeal en andere betaalmethoden donaties gedaan 
worden en men kan zich aanmelden voor een maandelijkse of jaarlijkse 
donatie via een incasso. 
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