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Correspondentieadres: Akkerstraat 21 4851AJ Ulvenhout

1. Inleiding
De stichting F. Gaymans Studiefonds werd opgericht in 1982 door FHC Gaymans (1907‐188) die als
huisarts als een van de eersten in Nederland complementaire geneeskunde toepaste
Met het studiefonds tracht de stichting zijn visie en werkwijze voort te zetten en verder te ontwikkelen.

2. Het doel van de sticthing
Missie en uitgangspunten
Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten die grenzen aan de Universitaire geneeskunde en de
implementatie van deze kennis in het publieke veld en de universitaire opleidingen. Het gaat om
fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het fonds hecht extra waarde aan de integratie
van complementaire behandelwijzen in de medische opleidingen en aan het verder ontwikkelen van een
holistische visie op de mens en de gezondheidszorg. Met name is er gerichte belangstelling voor
energetische benaderingen van gezondheid en ziekte.
Doelgroep
Het studiefonds stelt beurzen ter beschikking aan onderzoekers en studenten die zich bezig houden met
fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek naar terreinen die aansluiten bij de doelstelling
van de stichting.
Uitgangspunten en kernbeginselen
•
•
•

Holistische visie op mens en gezondheid.
Complementaire behandelwijzen kunnen de kwaliteit van geneeskunde verbeteren
Wetenschappelijk onderzochte complementaire behandelwijzen verdienen een plek in de
medische opleidingen

De stichting heeft geen winstoogmerk.

3. Werkzaamheden van de instelling
De stichting streeft er naar de komende jaren meer bekendheid te krijgen onder de doelgroep. Hiertoe
benadert zij de mogelijke kandidaten rechtstreeks en via beroepsverenigingen. Ten behoeve hiervan is
videomateriaal ontwikkeld en verspreid dat de doelstelling van de Stichting uitdraagt.
Voor de aanvraag van een onderzoek‐ of studiebeurs geldt een standaard aanvraag formulier ( zie
bijlage). Het bestuur beoordeelt aanvragen naar aanleiding van de gegevens die door middel van het
formulier zijn ingediend. Jaarlijks wordt geëvalueerd of de aanvraagprocedure verbetering behoeft.
Uiteindelijk streeft de stichting naar drie aanvragen per jaar waaruit een selectie kan worden gemaakt.

Sinds de oprichting heeft de stichting projecten ondersteund op het gebied van: Acupunctuur, Basis
Bioregulatie systeem, Biofotonen onderzoek, Energetische geneeskunde, Geopathologie, Manuele
Geneeskunde en Placebo‐onderzoek.
In dit kader is financiële ondersteuning geleverd aan het project voor body‐mind benadering in CAM
(Internationaal bekend als Complementaire Alternative Medicine) . Financiële steun werd gegeven aan
de publicatie van het Jaarboek van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde. Onderzoek naar
toekomstige praktische toepassing van biofotonen emissie wordt op de voet gevolgd en waar mogelijk
ondersteund. Ook methodieken die research verrichten op het interface tussen “body”en “Mind”.
Bij de selectie zal de komende jaren in het bijzonder aandacht gericht zijn op de gebieden energetische
geneeskunde en biofotonen .

4. Organisatiestructuur
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Lid

Dr.R. Gaijmans
Drs.F. Sluijters
Dr.R. van Wijk

De stichting werkt met vrijwilligers als bestuurders. Zij ontvangen geen beloning en dit beleid zal
onveranderd worden voortgezet. Er is in beperkte mate ruimte voor onkostenvergoeding.

5. Financiering, schenkingsbudget en vermogensbeheer
De stichting had op 1 januari 2013 € 33.460,78 in kas
Er zijn geen vaste donateurs of periodieke donaties Bijdragen hebben telkens incidenteel plaatsgevonden
naar aanleiding van ondersteuning van de doelstellingen.
Om nieuwe donateurs te werven is een folder ontwikkeld zoals op de website aangegeven.
De uitgaven van de stichting vinden plaats op geleide van de aanvragen .Het in stand houden van het kapitaal
is geen vastgelegde doelstelling. Het bestuur beheert de het vermogen van de Stichting.
Het verwachte jaarlijks budget voor schenkingen voor de komende jaren ligt tussen de acht en tienduizend
Euro.
Uitgaven
De stichting verwacht de komende jaren zeer bescheiden kosten te maken. Als promotie van het werk van
de stichting is een folder ontwikkeld die naar behoefte wordt aangepast.
Er is geringe ruimte voor beperkte onkostenvergoedingen voor de bestuurders zoals porti en administratieve
kosten.
De laatste gift was ter ondersteuning van de uitgave van het Jaarboek voor Integrale Geneeskunde.

6. Bijlagen
•
•

Aanvraag formulier
Afschrift bankrekening

Bijlage 1

AANVRAAG FORMULIER F.GAYMANS STUDIEFONDS
BEURZEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
I. SAMENVATTING

1. Project leider
 Persoonsgegevens (naam, titulatuur, leeftijd, nationaliteit):
 Affiliatie (Instituut, adres, ):
2. Research project





Titel:
Project duur:
Totaal bedrag aangevraagd voor project:
Onderzoekscentrum waar project wordt uitgevoerd:

II. RESEARCH TEAM 2
 Onderzoeker 1 (naam, title, huidige positie)
 Onderzoeker 2 (naam, title, huidige positie)
 Etc.
III. RESEARCH PROJECT









Titel
Samenvatting
Achtergrond van project
Doelen
Methodologie
Referenties
Research centrum waar project wordt uitgevoerd
Schema (in tijd en werkzaamheden)

IV. PROJECT BUDGET
[Toelichting: Omdat de Stichting “het Gaymans Studiefonds” een non‐profit organisatie is, dienen
geen kosten te worden opgevoerd met betrekking tot overhead of het gebruik van facliteiten of
apparatuur omdat die posten niet worden vergoed.]

Omschrijving kostentypen
 Salariskosten (dit betreft de verkrijger van de beurs, ingehuurde externe onderzoekers;
iedere persoon dient van kwalificaties te zijn voorzien)
 Consultancy (personen ingehuurd voor opinie, rapportage en specifieke technische
doeleinden. Personen moeten worden genoemd alsmede hun kwalificaties en het werk
moet worden gespecificeerd)
 Benodigde diensten (geef de diensten aan en waarvoor deze nodig zijn)
 Apparatuur (geef apparatuur gedetaillerd aan en waarvoor dit in het project nodig is)
 Materialen en gebruiksvoorwerpen (specificeer kantoormaterialen, laboratoriummarialen
etc en hoe ze in he project worden gebruikt)
 Kosten voor reizen en deelname conferenties
 Overige kosten

Overzicht budget
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Jaaroverzicht 20f4

STICHTING F GAYN4ANS STUDIEFONDS

In drt jaaroverzicht vrndt u de gegievens die u kunt qebruiken voor het opmaken van uw
jaarverslag 2014 Alle bedragen in dit overzicht zijn in euro's, tenáj anders aangegeven

Betalen
ING Zakelijke Rekening: NLI0INGB 0000 84lG 06 StichtingF Gayrnans Studiefonds

2014
2014

Saldo op 0l 0i
Saldo op 3l 12
Renle, door u ontvanqen

n

2014

28.350,72
?.419,53
2,00

Sparen
ING Zakelijke Spaarrekening: NLI0INGB 0000 8416 06 StichtlngF Gaymans Studrefonds
Saldo op 0 I -0 I -201 4
l3 893,19
Saldo op 31-12-2014
Rente, door u ontvangen in 2014

Informatie oveï

urf,

26 056,83
163,64

jaaroverzicht

Op ING.nVzakelij$aaroverzicht vindt u meer rrtirrmatie over uw jaaroverzichl. U kurlt ook contact
opnemen met ons Adviesteam Zakelijk via O2O 22 8BB 22. Wij helpen u graag op werkdagen
van 8.00 tot 21.00 uur en op zaïerdag van 9,00 tot I?.00 uur.
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STICFTTING F GAY}4ANS STUDIEFOI{DS

In dit jaaroverzicht vindt u de gegrevens
die uk'nt gebruiken voorhet opmaken van
uw
jaawerslag 2015' Alle bedragen in
dit overzichr zijn in euro's, t"*ij anders aangegeven.

Betden
IIiIG Zatctijlê
saldo op
Saldo op

n"

v' vqvuurv '

0l-01-2015

3l-t2-201s

n

7'419'53
2.349,18

Sparen
Saldo op 0l-01-Z0ls
Saldo op 3l-lZ-ZOls
Rente, door u ontuangen in

'..-Ho

26.056,83
26.269,86

Z0ls

2t3,03

_-

op lNG.nVzakehjkjaaroveráchr vindr u meer inform"u.
o.r.r uffiov*iÀiïGt
Àt-À"t""topnemen met ons Àdviesream Zakelijk
22
u giïaag op werkdagen
.'
?!g22.Whelpen
van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterd.ag van
"i10lg
g.0O tot l?.00,.*.
Iuforanatic orer het l)cpositogaranticstelscl

Tegoeden bí ING worden bescÈermd door
het Nederlandse wettelijke Depositogarantiesrelsel.
Dit È een garantieregeling' die u beschermt
wanneer een bankniet m"", á* haí verplichtingen
kan voldoen' De garantieregeling geldt voor
alle banken die een bankvergmnning hebben
van
k Nederlandsche Bank' at* nvC"i"r meer aan
haar financiële verplichtingen kan voldoen, wordt
het totale legoed over uw rekeningen tot een
maximum van €100.000 vergoed.
Kijk voor meer informatie op r**liog.nudeposrtogarantiesrelsel.
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verleende subsidie 2015
€ 5000,00 aan PROEFTUIN INTEGRATIEVE MEDICINE
Voor REVALIDATIE van CHRONISCH ZIEKEN
Van het MEDISCH CENTRUM FLOW
MAXIMA MEDISCH CENTRUM, VELDHOVEN
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