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Beleidsplan  
 
Inleiding 
Sophia de Groot (geboren op 18 september 2014) bedacht in februari 2021 dat 
ze een kinderboek wilde schrijven over epilepsie. Zelf kreeg ze de diagnose 
epilepsie op 2 jarige leeftijd. Ze wilde een boek schrijven zodat kinderen met 
epilepsie zich in haar boek kunnen herkennen. Maar even belangrijk was dat de 
opbrengst van de verkoop van het boek naar epilepsie-onderzoek gaat. Want 
geen epilepsie meer is haar grootste droom. 
 
Kinderboek 
Sophia schreef in 2021 (samen met haar mama) het kinderboek “Pinkie heeft 
epilepsie”. In dit boek wordt haar eigen verhaal beleefd door poes Pinkie. De 
illustratie en vormgeving zijn in  handen van Xander Wiersma. Achter in het 
boek staan een aantal vragen aan de hand waarvan ouders met hun kind in 
gesprek kunnen gaan over hun eigen epilepsieverhaal. 
 
Doelstelling van de Stichting 
Stichting Fietebeth gaat in drie jaar tijd door middel van de verkoop van 1500 
exemplaren van het kinderboek “Pinkie heeft epilepsie” geld inzamelen voor  
epilepsieNL*.  
 
Activiteiten van de Stichting: 
Aangezien het boek al gereed was voor de oprichting van de Stichting, richt de 
stichting zich enkel op het promoten en verkopen van het kinderboek “Pinkie 
heeft epilepsie”. 
 
Financieel plan 
Om het boek uit te kunnen geven, is het benodigde bedrag opgehaald d.m.v. 
een crowdfunding.  
 
Kosten uitgeven boek: 

 EXCL BTW INCL BTW 

ILLUSTRATIES € 4.200,00 € 5.082,00 

VORMGEVING € 1.680,00 € 2.032,80 

DRUKKOSTEN  € 5.670,00 € 6.180,30 

TOTALE KOSTEN € 11.550,00 € 13.295,10 

 
 
 



Het extra opgehaalde geld en de terug te vorderen BTW van bovenstaande 
kosten wordt gebruikt om de kosten van de stichting te dekken, zoals 
bijvoorbeeld de kosten betalingsverkeer, marketing en een eventuele herdruk. 
 
Het boek kost €12,50 (exclusief €4,95 verzendkosten) 
Van ieder verkocht boek gaat €10,00 naar epilepsieNL. 
De stichting maakt iedere 1e van de maand de totale opbrengst over. 
De overige €2,50 bevat de 9% BTW, die we moeten afdragen en de kosten van 
de verzendmaterialen. 
 
Bij het opheffen van de stichting wordt het volledige overgebleven saldo 
geschonken aan epilepsieNL 
 
Bestuur 
Het bestuur is onbezoldigd. 
Voorzitter:   Angela van der Woude (woonachtig in Rijswijk) 
Penningmeester:   Marlies de Groot-Wisse (woonachtig in Den Haag) 
Secretaris:   Petra Venrooy (woonachtig in Den Haag) 
 
Communicatie 
De communicatie vanuit de stichting verloopt via: 
www.stichtingfietebeth.nl  
(de website wordt onderhouden door Corneel de Groot) 
Tevens maken we gebruik van social media via:  
www.facebook.com/Pinkieheeftepilepsie en  
www.instagram.com/pinkie_heeft_epilepsie  
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