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01. 
Inleiding
De stichting Tittoo.org is in de zomer van 2022 door mij, 
Myriam Scheffer, opgericht. Nog steeds herstellende van mijn 
ontmoeting met borstkanker in 2021 begon ik mij een beetje 
nutteloos te voelen. Mijn lichaam heeft meer tijd nodig, maar 
mijn altijd drukke geest begon zich te vervelen.

Ik las over een non profit in de Verenigde Staten die vrouwen 
aan een tattoo helpt na borstkanker en vroeg me af waarom 
zoiets in Europa niet bestaat. Nou, daar zijn we dan. We 
inderdaad, want inmiddels vorm ik met een secretaris en 
penningmeester een volwaardig bestuur.

We bouwen een netwerk van Europese tattoo artiesten die 
ervaring hebben met borstamputaties en/of littekens. Deze 
database is te raadplegen via de website. Deze artiesten 
zullen één keer per jaar tijdens de Tittoo-tattoo days 
belangeloos een tattoo zetten. 

De impact van zo’n tattoo is enorm. Vrouwen krijgen het gevoel 
de controle over hun lijf weer terug te pakken na de 
allesoverheersende kanker. Ze voelen zich weer mooi, sexy en 
zijn trots op hun spiegelbeeld. Iets waar wij als stichting 
ons graag voor inzetten en aan bij willen dragen.



De stichting is gevestigd aan 
de Drielandendreef 262 (3845 
CH) te Harderwijk en staat 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 
86995847. 

Stichting Tittoo.org heeft 
een bankrekening:
NL67 BUNQ 2076 4013 26

Het algemene emailadres is: 
info@tittoo.org

DE STICHTING HEEFT TEN DOEL:

a.Vrouwen die een 
borstkankeroperatie hebben 
gehad helpen een mooie tattoo 
te ontvangen ter afsluiting 
van een zware periode. Het 
doet er niet toe voor welke 
vorm van reconstructie de 
vrouw heeft gekozen: 
implantaten, eigen weefsel of 
esthetisch plat; iedereen is 
welkom.

b.Vrouwen die een dergelijke 
tattoo willen laten zetten 
matchen aan de meest 
geschikte tattoo artiest.

c.Het algemene publiek 
informeren over het bestaan 
van tattoos naar aanleiding 
van een borstkankeroperatie 
en laten zien wat het doet 
met de zelfbeeld van een 
vrouw na borstkanker.

d.Het verrichten van alle 
verdere handelingen die met 
het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen 
zijn.

DE STICHTING TRACHT HAAR DOEL 
ONDER MEER TE VERZWENLIJKEN 
DOOR: 

a.Het opbouwen en bijhouden 
van een netwerk van geschikte 
tattoo artiesten die één keer 
per jaar belangeloos een 
tattoo willen zetten.

b.Op diverse locaties 
evenementen organiseren, 
Tittoo-tattoo days, waar 
vrouwen een tattoo zullen 
ontvangen.

c.Geld inzamelen via de 
website, social media, 
crowfunding, eventuele 
subsidies en het bezoeken en 
organiseren van evenementen.
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03. 
Wijze werving
van gelden
Stichting Tittoo.org ontvangt haar inkomsten in eerste 
instantie door middel van giften/crowdfunding. Deze giften 
worden door zowel particulieren als bedrijven gegeven. Via de 
website is het mogelijk om een eenmalige donatie te doen of om 
donateur (vast bedrag per maand) te worden.

De stichting gaat ook proberen merchandise te verkopen via het 
zogeheten print on demand systeem waarbij de volledige winst 
ten goede komt aan de stichting.



BESTUUR
Stichting Tittoo.org heeft een 
bestuur dat verantwoordelijk is 
voor het beheer van het 
vermogen. Het bestuur bestaat 
uit drie personen: een 
voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester.

·Voorzitter en oprichter is 
mevrouw M.C. Scheffer, 
woonachtig aan de 
Drielandendreef 262 (3845 CH) 
te Harderwijk

·Secretaris is mevrouw N.M. 
Timmerman, woonachtig aan de 
Kranestraat 74 (2512 AE) Den 
Haag

·Penningmeester is mevrouw R. 
Pijnenburg-Dewkalie, woonachtig 
aan de Landscheijding 20 (3411 
GJ) te Lopik

De penningmeester heeft, 
evenals de voorzitter, 
volledige toegang tot de 
bankrekening.

ACTIVITEITEN BESTUUR
Het bestuur komt minimaal twee 
maal per jaar samen voor een 
bestuursvergadering. Hiervan 
worden notulen opgemaakt.
Onder verantwoordelijkheid van 
het bestuur worden de volgende 
activiteiten verricht:

1.Het organiseren en begeleiden 
van evenementen zoals de 

jaarlijkse Tittoo-tattoo days 
in de maand oktober.

2.Het werven van fondsen bij 
particulieren en bedrijven, als 
ook het actief benaderen van 
sponsors voor bijvoorbeeld de 
evenementen (locatie, catering, 
goodie bags en dergelijke).

3.Het bepalen van 
bestemmingsdoeleinden van de 
giften.

FINANCIËN
Het bestuur is verantwoordelijk 
voor een gezond financieel 
beleid. De taken die hierbij 
horen zijn onder meer:

-Jaarlijks een begroting 
opstellen en een jaarrekening 
vaststellen en goedkeuren.
-Beheren van de gelden.
-Besteden van de gelden en het 
creëren van voorzieningen.

Tittoo.org zal volledig 
transparant zijn en alle 
inkomsten en uitgaven jaarlijks 
publiceren op de website.

VERGOEDING BESTUURSLEDEN
De bestuursleden ontvangen geen 
vergoeding voor hun 
bestuurswerkzaamheden.

04.Beheer van
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Het vermogen wordt besteed 
conform de doelstelling van 
Stichting Tittoo.org (zie 
ook 02.)
 
Tijdens de Tittoo-tattoo 
days doneren de betrokken 
artiesten de tattoo. Ons 
doel is om deze dag een 
onvergetelijke ervaring te 
laten zijn waarbij we de 
betrokkenen zo veel 
mogelijk vrij willen houden 
van kosten. Voor zaken 
zoals bijvoorbeeld locatie 
en catering gaan we op zoek 
naar sponsors, maar dit zal 
niet altijd te realiseren 
zijn. 

Voor sommige vrouwen zal 
het niet mogelijk zijn om 
een Tittoo-tattoo day te 
bezoeken vanwege 
bijvoorbeeld energetische 
beperkingen. We willen ook 
graag hun wens voor een 
tattoo in vervulling laten 
gaan ook al brengt dit meer 
kosten met zich mee. 
Daarnaast heeft de 
stichting nog vaste 
maandelijkse kosten zoals 
sitehosting en een 
bankrekening.

De stichting zal op diverse 
manieren fondsen gaan 
werven, zie hoofdstuk 03. 
Deze inkomsten worden 
gebruikt om de uitgaven te 
compenseren en om de 
personen betrokken bij de 
Tittoo-tattoo days vrij te 
houden van kosten. 

De stichting heeft niet de 
doelstelling om winst te 
maken. Indien mogelijk wil 
de stichting wel een 
gezonde buffer inbouwen om 
tegenvallende inkomsten op 
te kunnen vangen en zo de 
continuïteit van de Tittoo- 
tattoo days  te kunnen 
waarborgen.

Mocht Stichting Tittoo.org 
onverhoopt plotseling 
moeten stoppen met de 
activiteiten dan gaat al 
het batige saldo naar het 
P-ink programma van Fuck 
Cancer, een goed doel in de 
Verenigde Staten met 
dezelfde doelstellingen 
waar al contact mee is 
gelegd.
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Een online community 
bouwen en onderhouden

We zijn een pagina op Facebook 
gestart en besteden tijd aan het 
opbouwen van een publiek op onze 
Instagram account tittoo_org. 
Inmiddels hebben meerdere 
artiesten ons daar gevonden en 
contact met ons opgenomen omdat 
ze graag met ons willen samen 
werken.

2

De eerste Tittoo-tattoo,
start met fondsenwerving

In november hebben we een eerste 
afspraak bij een tattoo studio 
in Nederland om een ontwerp voor 
een vrouw die een dubbele 
borstamputatie heeft gehad door 
te spreken. Als alles volgens 
plan verloopt, zal de eerste 
Tittoo-tattoo vlak voor Kerst 
worden gezet. Uiteraard met de 
nodige media aandacht zodat het 
werven van fondsen vanaf dat 
moment echt kan beginnen.

43

We hebben ons eerste bezoek aan 
een internationale tattoo 
conventie erop zitten. De 
reacties waren ontzettend 
positief en we hebben al een 
aantal zeer kundige artiesten 
weten vast te leggen. We hebben 
waardevol advies ontvangen en 
nuttige contacten gelegd.

1

06.
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Geschikte artiesten 
zoeken en vastleggen

Website, beleidsplan,
ANBI status aanvragen

We leren hoe je een website moet
bouwen. Dit vergt de nodige
tijd, maar inmiddels staat het
hoogst noodzakelijke online. De
komende maanden zal dit
uitgebouwd worden. Verder zijn
we druk geweest met het
schrijven van dit beleidsplan
waarmee we voldoen aan alle
eisen voor een officieel goed
doel. Eind oktober zijn alle
documenten naar de
Belastingdienst gestuurd om in
aanmerking te komen voor een
ANBI status.



Eerste Tittoo- 
tattoo day in 
Nederland

Eerste Tittoo- 
tattoo day in 
Italië

Eerste Tittoo- 
tattoo day in 
Zweden

PROJECT

Op 1 oktober 
2023 trappen 
we af in eigen 
land

In de week van 
15 oktober 
doen we het in 
Italië

We hopen de 
maand af te 
sluiten in 
Zweden

DETAILS

Minimaal 15 
vrouwen 
ontvangen een 
Tittoo-tattoo

Vrouwen krijgen 
een tattoo en we 
leggen contact 
met lokale 
vrijwilligers

Vrouwen krijgen 
een tattoo en we 
leggen contact 
met lokale 
vrijwilligers

RESULTAAT

We trappen oktober borstkankermaand af met een Tittoo-tattoo 
day in Nederland op 01-10-2023. Naar verwachting krijgen 
minimaal 15 vrouwen tegelijkertijd een tattoo. Dit uiteraard 
met de nodige media aandacht zodat onze naamsbekendheid zal 
groeien.

Daarna gaan we door met Tittoo-tattoo day Italië in de week 
van 15 oktober 2023. We hebben daar een groot aanbod van 
artiesten die gewend zijn om te werken met littekens.

Op dit moment zijn we druk bezig met een 
haalbaarheidsonderzoek voor een derde Tittoo-tattoo day in 
Zweden, die zal dan na Italië komen.

De jaren hierna zullen we ieder jaar uitbreiden qua locaties 
met behulp van lokale vrijwilligers.

07. 
Vooruitblik 
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Stichting Tittoo.org
Drielandendreef 262 
3845 CH Harderwijk

www.tittoo.org
info@tittoo.org

08. 
Bedankt voor 
de interesse
Namens de stichting bedank ik u voor de interesse in ons 
beleidsplan. Als u op wat voor manier dan ook bij denkt te 
kunnen dragen aan onze doelstellingen, schroom dan niet om 
contact op te nemen. 

Daarnaast wil ik op deze plek mensen bedanken die mij de 
afgelopen maanden hebben geholpen om de stichting van de 
grond te krijgen. Door hun praktische hulp, hun enthousiasme 
en hun geloof in mij, de stichting en onze doelstellingen.

 Darryl & Kimmy
 Friday
 Gideon                                            
 Noëlle
 Nic
 Ramona
 Barbara
 Noel 
 Patrick 
    &
 mijn moesje                                      
 
 Jullie zijn geweldig!

 Liefs,

 Myriam




