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Inleiding 

Het is belangrijk onnodig oogleed te voorkomen bij mensen met een visuele beperking. 

Luisteren naar hoe iemand zijn visuele beperking ervaart, is hierbij essentieel. Daar de 

kwaliteit van leven sterk bepaald wordt door het gezichtsvermogen, is het van groot belang 

om onze kennis wat betreft verbeteren van het gezichtsvermogen en het bevorderen van 

een spoedig herstel na behandeling te vergroten. Dat wil zeggen; hoe meer kennis en 

middelen er zijn, hoe meer mensen geholpen kunnen worden. Het Melles Research Fonds 

wil innovatief onderzoek op het gebied van de oogheelkunde, en in het bijzonder het 

hoornvlies, mogelijk maken en de kennis hierover delen om een betere oogzorg te 

realiseren. 

 

Strategie 

Visie  

Onze visie is een beter gezichtsvermogen voor zoveel mogelijk mensen met een 

hoornvliesaandoening. Hiertoe financieren wij innovatief onderzoek naar en ontwikkeling 

van nieuwe en betere chirurgische technieken, weefselpreparatietechnieken en de 

ontwikkeling van het bijbehorende instrumentarium. Daarnaast dragen wij zorg voor de 

overdracht van onze kennis door het faciliteren van verschillende onderwijsvormen. Tevens 

stimuleren wij de bewustwording van de behandelingsmogelijkheden op dit gebied zodat 

zoveel mogelijk mensen met een hoornvliesaandoening geholpen kunnen worden. 
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Missie 

Het is onze missie om innovatief onderzoek op het gebied van de oogheelkunde, en in het 

bijzonder het hoornvlies, mogelijk te maken en de kennis hierover te delen voor een betere 

oogzorg, waardoor meer mensen met een visuele beperking sneller het vooruitzicht hebben 

op een spoedig herstel, een beter gezichtsvermogen en een volwaardige deelname aan het 

maatschappelijke en sociale leven. 

Statutaire doelstelling  

1. De stichting stelt zich ten doel het structureel verwerven van fondsen ten behoeve 

van de: 

a. financiering van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het algemeen, en in 

het bijzonder op het gebied van de oogheelkunde in de breedste zin des woords; 

b. financiering van het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe chirurgische 

technieken en verbeteringen op bestaande chirurgische technieken op het gebied 

van oogheelkunde in de breedste zin des woords; 

c. financiering van het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe preparatietechnieken 

en verbeteringen op bestaande preparatietechnieken op het gebied van 

donorweefsel binnen de oogheelkunde in de breedste zin des woords; 

 

 

d. financiering van het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe en verbeterde 

medische hulpmiddelen en instrumentarium op het gebied van oogheelkunde in 

de breedste zin des woords; 

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van 

bijeenkomsten & evenementen, het opzetten en uitvoeren van een 

wervingscampagne en het schrijven van subsidieaanvragen. 

  

3. De stichting beoogt ter verwezenlijking van haar doel geen winst te maken. 

 

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een 

ANBI met een gelijksoortige doelstelling als die van de stichting. 

Organisatie 

De uitvoering van het onderzoek, de kennisverspreiding en het verbeteren van de 

patiëntenzorg gebeurt door een ervaren team van onder andere analisten, laboranten en 

arts-onderzoekers van het Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS), 

Stichting Amnitrans Eye Bank Rotterdam en Melles Hoornvlieskliniek Rotterdam. 
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Bestuur 

Het bestuur bestaat uit 3 leden, te weten: 

 Dr G.R.J. Melles, oogarts  (voorzitter) 

 Mr. P.J. van der Hof RBA, Bank ten Cate & Cie (penningmeester) 

 Dr J. Parker (secretaris) 

 

Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Daar waar van toepassing wordt uitsluitend 

in alle redelijkheid een onkostenvergoeding verstrekt op basis van ingediende declaraties 

voorzien van originele nota’s.  

Vermogensbeheer 

De stichting beheert het vermogen van MRF USA,  indien van toepassing ondersteund door 

een professionele vermogensbeheerder. 

 

Werving van gelden 

Werving van gelden vindt plaats onder: 

 subsidienten zoals vermogensfondsen, stichtingen, loterijen  

 particulieren (donaties, grote giften, legaten, nalatenschappen) 

 overheden  

 bedrijven (sponsoring, partnerships, bedrijfsdonaties) 

 

Subsidienten 

Per specifiek onderzoek zullen meerdere begunstigers gezocht worden op basis van een 

Case of Support en het voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door de subsidienten. De 

begunstigers bevinden zich voornamelijk in de hoek van oogheelkunde, gezondheidszorg, 

wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en innovatie. De eigen bijdrage vanuit NIIOS zal 

ongeveer 50% van de totale kosten zijn. De subsidieaanvraag zal in totaliteit ca. 50% 

bevatten.  

Particulieren  

Per gesegmenteerde doelgroep zal een wervings- & behoud-campagne ontwikkeld worden, 

waarbij rekening gehouden wordt met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Na analyse 

zijn diverse doelgroepen te onderscheiden waaronder:  

 (oud)patiënten en hun directe omgeving (familie) 

 vermogende (oud)patiënten: via doelgroep-segmentatiebureau, postcodeanalyse / 

potentiele netwerken. 

 persoonlijke- en/of bedrijfsrelaties van NIIOS, directie, (oud)medewerkers  

 vermogende particulieren die een bestemming zoeken voor hun geld: via 

intermediairs zoals adviseurs, notarissen, private bankers en accountants.  
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Overheden   

In samenwerking met de afdeling NIIOS Research & Development zal aanspraak gemaakt 

worden op structurele stimuleringsprogramma’s waaronder de Wet Bevordering Speur- en 

Ontwikkelingswerk. Tevens zullen aanvragen (case of support) ingediend worden binnen de 

relevante programma’s van nationale en internationale fondsen. 

Bedrijven  

Steun van bedrijven kan plaatsvinden door het beschikbaar stellen van bedrijfsgiften zonder 

dat hier een tegenprestatie mee gemoeid is. Sponsorovereenkomsten worden aangegaan op 

basis van maatwerk afspraken met vermelding van overeengekomen sponsorbedragen en 

tegenprestaties. Bij tegenprestaties kan gedacht worden aan bijvoorbeeld naamsvermelding. 

Sponsoring kan overigens ook in natura plaats vinden door het om niet beschikbaar stellen 

van goederen en diensten. Tevens is het mogelijk om een partnership aan te gaan waarbij 

samengewerkt wordt op R&D gebied. 

 

Aanwending van gelden 

De geworven gelden zullen aangewend worden conform de doelstelling van MRF USA ten 

behoeve van onderzoek en kennisverspreiding. Hierbij moet gedacht worden aan: 

 het verrichten van klinisch dataonderzoek 

 ontwikkeling van nieuwe of verbetering van chirurgische technieken. 

 

 

       
      
      

 


