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INLEIDING
De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme en steunt specifiek het Autisme Research Centre (ARC) van de Universiteit van 

Cambridge.  

Het ARC van de Universiteit van Cambridge verricht baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar autisme. De universiteit behoort tot de wetenschappelijke wereldtop. Publicaties 

van het ARC reiken ver en hebben grote impact. Het ARC staat onder leiding van de Engelse hoogleraar prof. Simon Baron-Cohen. Het Autisme Research Centre heeft tot doel meer 

kennis te verkrijgen over oorzaken van autisme.  

In 2012 is de Autisme Research Trust opgericht, een Engelse steunstichting die geld inzamelt voor wetenschappelijke projecten van het Centre. Een aantal Nederlanders vonden het 

zinvol een Nederlandse stichting op te richten die het ARC op dezelfde manier gaat bijstaan als de Engelse stichting. Die stichting is opgericht in Januari 2014. De Engelse Autisme 

Research Trust en de Nederlandse Stichting Autisme Research werken samen aan het zelfde doel en de relaties tussen beide organisaties zijn hecht.  

Het geld dat de stichting gaat inzamelen gaat naar projecten die hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar autisme verrichten. Het gaat om specifiek onderzoek waar het ARC de 

agenda voor opstelt. Deze ‘wetenschappelijke agenda’ van de ARC is er op gericht om autisme in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen identificeren en om specifieke interventies 

te evalueren met als doel om mensen met autisme te helpen.  

Momenteel zijn er verschillende studies actief in deze 3 stromen van onderzoek actief bij het ARC. Deze stromen dekken het totale aspect van autisme-onderzoek: Van oorzaken in a- 

typische hersenontwikkeling tot het vroeg detecteren van autisme, effectieve vroege interventies en het verbeteren van communicatie en sociale vaardigheden. De projecten maken 

gebruik van verschillende geavanceerde wetenschappelijke disciplines zoals genetica, neurologie, hormonen biologie en statistiek.  

De Stichting Autisme Research zal zich inzetten om deze en toekomstige belangrijke studies te ondersteunen door middel van fondsenwerving. Ook heeft de stichting met het ARC de 

afspraak gemaakt dat Nederlandse of andere universiteiten die aan deze wetenschappelijke agenda willen deelnemen ook door de stichting zullen worden  ondersteund. De stichting 

ziet graag dat er meer onderzoek komt naar autisme en stimuleert graag samenwerking tussen andere universiteiten.  

Tijdens 2016 heeft de stichting 30.305 euro aan opbrengsten en schenkingen opgehaald en 32,000 euro gedoneerd aan de onderzoeken van de ARC. Voor een stichting bestaande uit 

vrijwilligers, is dit een resultaat waar we trots op zijn.  

Voor dit jaarverslag van de SAR heeft het bestuur er voor gekozen het verslag duidelijk maar beknopt op te schrijven.  

 
Robert Verwaayen  

Voorzitter  



ACTIVITEITEN IN 2016

• Communicatie: De SAR heeft haar huisstijl veranderd met hulp van  rethinking group die dit hebben 
gedaan zonder vergoeding. Daar is de stichting erg blij mee. in 2017 is de nieuwe website live gegaan 
op www.stichtingautismeresearch.nl 

 • In April 2016 heeft voor de 2e keer het benefietgala ‘Spectrum of Beauty’ plaats gevonden in 
het Stedelijk Museum in Amsterdam. Tijdens deze bijzondere avond is geld ingezameld ten gunste van het 
Robertshuis en voor Stichting Autisme Research. De opbrengsten voor de stichting Autisme Research 
waren €28,695. Het bestuur was bijzonder verheugd met het resultaat en zal zich inzetten om een derde 
editie te organiseren in samenwerking met het Robertshuis in 2017.  

 • Daar er nauwelijks kosten waren in het jaar 2016 heeft het bestuur zoveel mogelijk van de 
ontvangen gelden direct gedoneerd aan de Autism Research Trust. Specifiek voor een project genaamd 
Cambridge Autisme Learning. Dit project bouwt met wetenschappelijke onderbouwing een online educatie 
platform voor ouders van autistische kinderen om cursussen te volgen. Een voorbeeld daarvan is hoe 
ouders non-verbale kinderen het beste spraak kunnen aanleren. Er wordt ook gewerkt aan een 
Nederlandse versie. Meer informatie op http://cambridge-autism-learning.teachable.com/



Staat van baten 
en lasten

2016 2015
07-01-2014 t/m 

31-12-2014

Aandeel in 
opbrengst Gala

28,695 0 35,463

Schenkingen 1,660 27,015 23,019

Totaal baten 30,355 27,015 58,482

Donaties 32,000 23000 55,000
Algemene kosten 1,921 401 124

Netto saldo -3,566 3,614 3,358

VERLIES & WINST 2016



BALANS 2016

ACTIVA
12/31/16 12/31/15 12/31/14

Nog te ontvangen gelden 0 0 17,963
Liquide middelen 3,406 29,972 40,395

Totaal 3,406 29,972 58,358

PASSIVA

Stichtingskapitaal 3,406 6,972 3,358

Autism Research Trust 0 23,000 55,000

Totaal 3,406 29,972 58,358


