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Voorwoord

Soms moet je een lange adem hebben om iets te bereiken. Een goed voorbeeld hiervan is 
ons project voor een oven in de orthopedische werkplaats van het ziekenhuis in Parakou, 
Benin. Tijdens het schrijven van het voorwoord voor het vorige jaarverslag, in februari 2005, 
ontving ik het bericht van dhr. Houefonde Lazare dat hij de oven heeft opgehaald en dat de 
oven op zijn plaats staat. Het heeft lang geduurd, mede omdat de communicatie ronduit 
slecht was. Zo deed een brief er gemiddeld drie maanden over. Dus zelfs als we gelijk 
antwoord kregen, waren we een half jaar verder. Sinds enige tijd hebben ze in het noorden 
van Benin e-mail. Wij zijn gewend om een e-mailbericht gelijk te antwoorden, daar moeten 
ze er nog aan wennen. Maar de oven staat op zijn plaats in het ziekenhuis van Parakou en 
kan gebruikt worden. Een volgend doel is nog steeds dat we een orthopedische werkplaats 
gaan inrichten in Nikki, Benin. Laten we hopen dat we dit in 2006 kunnen realiseren.

In het afgelopen jaar mochten we niet alleen een manager projecten Kinderhulp 
verwelkomen, maar ook een medewerker projecten Kinderhulp. In 2006 willen we voor de 
projecten Kinderhulp nog meer medewerkers aantrekken. Deze projecten blijken heel veel 
administratief werk met zich mee te brengen en het checken van de informatie die we 
ontvangen kost ook veel tijd. We houden heel goed in de gaten dat we werken met het geld 
van de donateurs en willen dus transparant zijn.

De Stichting had aan het begin van 2005 te weinig bestuursleden. In 2005 hebben we 
gelukkig een volledig bestuur gekregen en daar zijn we dankbaar voor. We gaan er van uit 
dat, wanneer zij volledig zijn ingewerkt, zij hun beste ‘beentje’ voor gaan zetten. We gaan 
dan ook enthousiast verder in 2006.

Els Cats, Voorzitter Stichting De Benen Nemen
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Algemene gegevens
Stichting De Benen Nemen heeft twee Benen:

• Het Nederlandse Been, dat voorziet in lotgenotencontact, voorlichting en belangen-
behartiging voor mensen die een amputatie hebben ondergaan en voor hen die op korte 
termijn een amputatie moeten ondergaan.

• Het Derde Wereld Been, dat geld genereert om de allerarmste beengeamputeerde 
kinderen in de Derde Wereld aan een beenprothese te helpen en wat daar verder bij 
komt kijken.

De bestuursleden, adviseurs en medewerkers van Stichting De Benen Nemen zijn allen 
vrijwilligers, waarvan enkele zelf beenprothesegebruiker.

Doelstellingen

Het doel van de Stichting is steun bieden aan mensen met een beenamputatie. Ze mag 
haar te verkrijgen middelen niet ten goede laten komen aan haar oprichters en/of 
bestuurders en heeft geen commercieel karakter. De Stichting tracht haar doel te bereiken 
door:

• zorg te dragen voor (h)erkenning van mensen met een beenamputatie;
• informatie te verstrekken aan mensen die een beenamputatie ondergaan hebben en aan 

mensen die binnenkort een beenamputatie zullen ondergaan;
• nationaal en internationaal datgene te (laten) doen wat naar het oordeel van het bestuur 

noodzakelijk, nuttig of gewenst is.

Bestuur

Het bestuur per 1 januari 2005:

Voorzitter Mw. E.C.C. Cats (Els) Lelystad
Penningmeester Dhr. C.W.J.J. Meijer (Cees) (t/m 31/03) Amsterdam
Manager Projecten Kinderhulp Mw. L.M. Hijmans (Léontine) Amsterdam
Algemeen bestuurslid, webmaster Dhr. M.E.M.W. Sijstermans (Mario) Bocholtz

Toegetreden tot het bestuur in 2005 zijn:

Secretaris Dhr. R. Korteweg (Rob) Amsterdam
Penningmeester Dhr. M. Oerlemans (Marcel) Sittard
Manager Fondsenwerving Dhr. W.R. Middelaar (Wim) Kortenhoef
Vice-Voorzitter Dhr. M.L. Zandt (Martin) Enschede

De Stichting had op 1 januari 2005 vier bestuursleden. In de loop van het jaar trad de 
penningmeester dhr. Meijer af vanwege gezondheidsproblemen en het algemeen 
bestuurslid, webmaster dhr. Sijstermans moest stoppen in verband met zijn studie. Eén van 
de belangrijkste aandachtspunten in 2005 was dan ook het werven van nieuwe 
bestuursleden. De voorzitter heeft er alles aan gedaan om de benodigde bestuursleden te 
vinden. Daarvoor zijn vacatures geschreven, is contact opgenomen met diverse 
vrijwilligerscentrales en zijn persoonlijke contacten aangesproken.
In september 2004 heeft de voorzitter kennis gemaakt met LaLuz, een organisatie die 
enthousiaste hoogopgeleide professionals en ideële organisaties samenbrengt. Behalve bij 
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LaLuz  zijn de vacatures voor bestuursleden aangemeld bij de vrijwilligerscentrales in 
Amsterdam, Almere en Lelystad. De vacatures zijn ook  op de website van de Stichting 
geplaatst en gepubliceerd in de nieuwsbrief.
Mw. Hijmans, dhr. Middelaar en dhr. Oerlemans zijn via LaLuz aangetrokken. Dhr. Korteweg 
is via de vrijwilligerscentrale Amsterdam aangetrokken en dhr. Zandt via de website van de 
Stichting. Aan het eind van 2005 konden we ons verheugen in een zeskoppig bestuur.

Het bestuur heeft in het verslagjaar acht keer vergaderd.

Adviseurs

Revalidatiearts Dr. W.K.N. van der Meij (Willem) Tynaarloo
Orthopedisch chirurg Dr. M. Speeckaert (Marc) Roosendaal
Orthopedische industrie Dr. G-J. van der Maazen (Geert-Jos) Loon op Zand
Orthopedisch instrumentmaker Dhr. B.J. Welmers (Jan) Berlicum
Orthopedisch instrumentmaker Dhr. D. de Boer (Dubbele) Enschede
Medeoprichter Stichting Dhr. L.J. Cats (Louis) Lelystad
Bestuurlijke ondersteuning Mw. A.P. Tol (Ans) Lelystad
Bestuurlijke ondersteuning Dhr. J. Gasseling (Joost) Amsterdam

Commissie van Aanbeveling

Voorzitter NOC/NSF Mw. E. Terpstra (Erica) Den Haag
Voormalig Tweede Kamer Lid Dhr. P. Rosenmöller (Paul) Driebergen
Manager Public Relations Ajax Mw. S. Freling (Simone) Amsterdam
Officier Leger des Heils Majoor A.M. Bosshardt (Alida) Amsterdam
Voorzitter tarieven Mr. F.H.G. de Grave (Frank) Utrecht
  Gezondheidszorg/Zorgautoriteit

Mevrouw Terpstra heeft aangegeven dat zij zich door haar drukke werkzaamheden als 
voorzitter NOC/NSF niet meer voor de Stichting kan inzetten. Zij geeft alleen haar naam aan 
de Stichting.

In augustus 2005 mochten we dhr. Frank de Grave welkom heten in de Commissie van 
Aanbeveling.

Medewerkers

Accountant Lodder & Co Accountants Nieuwegein
Redacteur Nieuwsbrief, Mw. N.C. Nelis (Ninette) Almere
  Website en Jaarverslag
Medewerker Fondsenwerving Mw. M.E. Berger (Maaike) Rotterdam
Projectmedewerker Benin Mw. B. Beks (Bianca) Benin
Projectmedewerker Kinderhulp Mw. A. Moerkerken (Annemieke) Den Bosch
Webmaster Dhr. F. Stolk (Frank) Amsterdam

Mw. Sylvia Gentenaar heeft in 2005 als eenmalige klus de nieuwe folder ‘Laat ze Lopen’ 
ontwikkeld, verzorgd en verspreid.

Als blijk van waardering ontvingen alle vrijwilligers met Sinterklaas een chocoladeletter.

Lodder & Co Accountants heeft tot nu toe de jaarrekening voor Stichting De Benen Nemen 
gemaakt. Dit gebeurde op vrijwillige basis. In het najaar van 2005 ontving de Stichting een 
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brief van de accountant dat hij de jaarrekening alleen nog tegen betaling wil maken. De 
Benen Nemen werkt echter alleen met vrijwilligers. Met hulp van Stichting La Luz is dhr. Jan 
Mooring RA bereid gevonden om voor één jaar de jaarrekening te maken.

Rooster van aftreden 

Met inachtneming van het bepaalde in de statuten treden bestuursleden binnen drie jaar na 
aanstelling af; zij zijn onbeperkt herbenoembaar.

Naam Aangetreden Herkiesbaar Uitgetreden
Mw. E.C.C. Cats 28-05-1999 28-05-2002
Dhr. C.W.J.J. Meijer 19-05-2000 19-05-2003 24-03-2005
Dhr. M.E.M.W. Sijsterman 24-03-2002 24-03-2005 01-06-2005
Dhr. D. Jozefzoon 01-01-2004 16-08-2005
Mw. J.M. Grandiek 01-12-2002 01-12-2005
Mw. L.M. Hijmans 01-01-2005
Dhr. M.L.M. Oerlemans 24-03-2005
Dhr. R.J.A.Korteweg 16-08-2005
Dhr. W.R. Middelaar 26-09-2005
Dhr. M.L. Zandt 31-10-2005

De mensen van de Stichting

Els Cats is initiatiefnemer en medeoprichter van Stichting De Benen Nemen en voorzitter 
sinds mei 1999. Sinds 1977 is zij actief als vrijwilliger, o.a. als voorzitter van de Vrouwen 
Advies Commissie in Almere en als voorzitter van de medezeggenschapsraad van de 
Alexander Roozendaelschool in Amsterdam. Zij verloor in 1961 bij een busongeluk haar 
linkeronderbeen. Omdat ze via het lotgenotencontact had gemerkt dat er geen literatuur 
beschikbaar was voor de amputatiepatiënt, schreef ze het boek ‘De Benen Nemen’. Een 
reis naar India en de confrontatie met het lot van geamputeerde kinderen daar motiveerde 
haar tot de oprichting van Stichting De Benen Nemen. Haar droom: alle beengeamputeerde 
kinderen in de Derde Wereld te laten lopen, is nog ver weg, maar met behulp van onze 
enthousiaste medewerkers komen we een stapje dichterbij.

Cees Meijer werd ongeveer zes jaar geleden benaderd door Louis Cats om een opzet te 
maken voor de financiële administratie van Stichting De Benen Nemen. Hij was bereid om 
tijdelijk penningmeester te zijn. Zijn tijdelijke aanstelling is echter opgerekt tot bijna zes jaar. 
Met veel plezier heeft hij zich in die jaren ingezet voor de Stichting. In 2005 is hij helaas 
afgetreden wegens gezondheidsproblemen.

Joost Gasseling adviseert Stichting De Benen Nemen al een paar jaar over hoe je het 
beste de organisatie kunt runnen en over financiële zaken. Dat sluit aan bij zijn werk als 
hoofd van een stafbureau van een Amsterdamse gemeentelijke dienst. Hij vindt het een 
prima idee dat mensen hun professionele kwaliteiten gebruiken om charitatieve Stichtingen 
te helpen. Vooral kleinere stichtingen hebben dat hard nodig omdat zij zich geen dure 
betaalde adviseurs kunnen veroorloven. 

Louis Cats is medeoprichter van de Stichting. Als echtgenoot van de voorzitter ervaart hij 
dagelijks hoe het leven met een beenprothese is en hij is zeer begaan met het leed van 
beengeamputeerde kinderen in de Derde Wereld. De heer Cats levert naast al zijn hand- en 
spandiensten geweldige ideeën aan.

7



Ninette Nelis is als redacteur verantwoordelijk voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief en het 
jaarverslag van de Stichting. Tevens houdt ze zich bezig met de inhoud van de website. Zij 
is negen jaar hoofdredacteur van het tijdschrift Onderwatersport geweest en is via de 
Vrijwilligers Centrale Almere met Stichting De Benen Nemen in contact gekomen.

Sylvia Gentenaar versterkt vanaf september 2004 het vrijwilligersteam, afdeling Public 
Relations. Zij is medewerkster pers en publiciteit van een museale instelling en houdt zich 
binnen de Stichting bezig met het ontwikkelen, van de nieuwe folder. Zij heeft persoonlijk 
ervaren hoe belangrijk goede informatie en contact met lotgenoten is, omdat Sylvia zelf een 
beenprothesegebruikster is. Deze ervaring is een belangrijke drijfveer voor haar werk. Haar 
betrokkenheid bij kinderen met beenamputaties in de Derde Wereld is groot, vooral omdat 
de verschillen in zorg en technische mogelijkheden zo enorm zijn. 

Bianca Beks werkt als redactrice bij een internationaal onderzoeksinstituut in Benin, West-
Afrika. Sinds januari 2003 is zij projectmedewerker Kinderhulp Benin bij Stichting De Benen 
Nemen. De bezoeken aan ziekenhuizen die zij heeft afgelegd voor Stichting De Benen 
Nemen hebben veel indruk op haar gemaakt. Zij is zich er nog eens bewust van geworden 
hoe blij wij moeten zijn met de kwaliteit van de medische voorzieningen in Nederland. Steun 
aan beengeamputeerde kinderen in Derde Wereldlanden is enorm belangrijk, vooral in de 
landen die vaak vergeten worden in hulpvoorziening. Benin is daar een voorbeeld van.

Wim Middelaar is in 2005 toegetreden tot het bestuur als Manager Fondsenwerving. Hij 
werkt als interim manager en was daarvoor financieel directeur. Voor zijn werk bezocht hij 
een aantal malen Afrika. De (on)menselijke omstandigheden die hij daar zag hebben hem 
erg geraakt. Daarom wil hij zijn ervaring met het verwerven en beheren van gelden graag 
aanwenden voor een verbetering van de omstandigheden zoals hij die in Afrika zag. Toen 
hij voorzitter Els Cats leerde kennen is haar bevlogenheid gauw op hem overgeslagen.

Maaike Emilie Berger is sinds een jaar bij de Stichting als medewerker fondsenwerving. Zij 
heeft zich dit jaar ingezet voor het Golftoernooi, georganiseerd door Rotary Alkmaar - De 
Waag. Ze wil zich inzetten voor de Stichting om een positieve bijdrage te kunnen leveren 
aan het leven van iemand die het minder getroffen heeft. Als groot pluspunt ziet ze dat de 
Stichting geheel door vrijwilligers wordt gerund en er dus geen geld in Nederland achterblijft.

Annemieke Moerkerken is sinds januari projectmedewerker Kinderhulp bij de Stichting. Zij 
houdt zich bezig met reeds bestaande, maar ook met nieuwe projecten in enkele Afrikaanse 
landen zoals Kenia enTanzania. Ook is ze op zoek naar nieuwe contacten om kinderen te 
helpen in andere landen.

Martin Zandt werkt als juridsch adviseur sociale zekerheid. In 1986 heeft hij een 
brommerongeluk gehad, waarbij zijn linker onderbeen is verbrijzeld. Door een distrofie en 
andere ongemakken aan dit been moest het in februari 2005 worden geamputeerd. Deze 
ervaring is voor hem de reden geweest om zich aan te melden als bestuurslid van de 
Stichting.

Marcel Oerlemans is sinds maart 2005 actief als penningmeester voor de Stichting. Hij 
verzorgt de administratie en betalingen en onderhoudt de contacten met de accountant. 
Tevens verstuurt hij de dankbrieven naar de donateurs. Marcel wil zijn expertise inzetten 
voor de Stichting omdat hij graag iets wil terugdoen voor de maatschappij. 

Frank Stolk is sinds augustus 2005 de nieuwe webmaster van de Stichting. Hij is de 
opvolger van Mario Sijstermans. Frank is een VWO student. Hij hoopt in 2006 zijn diploma 
te halen en wil daarna gaan studeren. In 2004 begon hij een klein computerbedrijfje, dat o.a. 
websites bouwt en computer-problemen op locatie oplost. Toen hij zich realiseerde dat hij 
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met zijn website/computerkennis wel iets voor de samenleving wilde betekenen en kwam hij 
bij Stichting De Benen Nemen terecht.

Begrafenis
Op 3 augustus 2005 is mw. Lela Ibrahim op 25-jarige leeftijd plotseling overleden. Mw. 
Ibrahim heeft in 2004 een paar maanden op het secretariaat van de Stichting gewerkt.

Nieuwsbrief

De Stichting geeft twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. In januari en september 2005 
verschenen de nummers negen en tien. De nieuwsbrief is verstuurd naar alle donateurs, 
lotgenoten, orthope-dische instrumentmakerijen, orthopedische industrieën, 
revalidatiecentra, ziekenhuizen, scholen, vrouwenverenigingen, kranten, televisie en 
belangstellenden. De nieuwsbrief verschijnt in zwart/wit. 

Folder

De folder ‘Laat ze lopen’ informeert over de Stichting en haar doelen en wordt op 
congressen, informatiemarkten en lezingen uitgedeeld om de naam van de Stichting te 
verspreiden. De folder heeft tot doel potentiële donateurs en mensen met een (toekomstige) 
beenamputatie te bereiken en te informeren. 
Vanaf het najaar 2004 is er gewerkt aan een nieuwe folder. Voor de voorzijde is een 
beeldmerk ontwikkeld dat de actieve houding van de Stichting voor zowel het Nederlandse 
Been als het Derde Wereld Been symboliseert. In de folder is ook een aanmeldingskaart 
voor nieuwe donateurs geïntegreerd. In april 2005 is de nieuwe folder gedrukt (5.000 stuks) 
en verstuurd naar alle revalidatiecentra, orthopedische werkplaatsen, orthopedische 
industrieën en ziekenhuizen.
De folder is gesponsord door Grafisch Centrum De Langstraat in Waalwijk.

Website

De website is in oktober 2001 van start gegaan en in 2004 had de Stichting ongeveer 4.000 
bezoekers per maand. In maart 2005 moest  webmaster dhr. Sijstermans echter vanwege 
studie stoppen met zijn werkzaamheden voor de Stichting. Het viel niet mee om een 
geschikte opvolger te vinden. In augustus 2005 meldde dhr. Frank Stolk zich aan. Het adres 
van de website is: www.debenennemen.nl

Op de volgende sites zijn links gelegd naar de website:
www.revalidatie.nl
www.srl.nl
www.handy-wyzer.nl
www.sportenmetprotheses.nl
www.home.wanadoo.nl/herrewj/rolstoelpiloten

Verklaring van geen bezwaar

Op 15 juni 2004 heeft de Stichting voor de derde opeenvolgende keer van het Centraal 
Bureau Fondsenwerving (CBF) de Verklaring van geen bezwaar ontvangen. Deze 
Verklaring was geldig tot 15 december 2005. Inmiddels heeft de Stichting een nieuwe 
Verklaring van geen bezwaar ontvangen. Deze is geldig tot 1 oktober 2007.
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Fondsenwerving

Bedankbrief
Alle donateurs hebben in de maand januari een bedankbrief ontvangen voor hun gift van het 
voorgaande jaar.

Goede Doelen Gids
Stichting De Benen Nemen is opnieuw opgenomen in de Goede Doelen Gids.

Sponsoring
De stichting had ook in 2005 een aantal sponsors, in het bijzonder:

Lodder & Co Accountants Nieuwegein
Stedelijk Museum Amsterdam
Grafisch Centrum De Langstraat Waalwijk

Dhr. L.J. Cats Lelystad
Dhr. M. Sijstermans Bocholtz

Op 21 januari heeft de voorzitter de bijeenkomst bijgewoond van Vodafone in Nijkerk. Zij 
kreeg een cheque overhandigd van € 2.500,-- , de jaarlijkse kerstdonatie van Vodafone. In 
overleg met Vodafone is hiervan € 100,-- bestemd voor een dagje uit voor de kinderen van 
het Nyabondo Centre in Kenia en € 2.400,-- voor de productie van de voorlichtingsfilm ‘De 
Benen Nemen’.

Op 27 december mocht de Stichting van de Stichting Dr. Hofsteestichting een bedrag van 
€ 10.000 in ontvangst nemen voor de productie van de voorlichtingsfilm ‘De Benen Nemen’.

SponsorBingoLoterij
Sinds april 2003 is Stichting De Benen Nemen beneficiënt van de SponsorBingoLoterij. We 
sloten het jaar 2005 af met tien loten.

Golfmarathon 2005
Op 15 juli 2005 organiseerde de Rotaryclub Alkmaar – de Waag het ‘golftoernooi der 
ambassadeurs’. Aan dit evenement doen bekende nederlanders mee als ambassadeur van 
een liefdadigheidsinstelling. Voor Stichting De Benen Nemen waren dit dhr. Piet Schrijvers, 
dhr. Frank de Grave en dhr. Toine van Peperstraten. Aansluitend aan het toernooi was er 
een veiling. Dhr, de Grave had hiervoor een antieke golfstick ter beschikking gesteld en dhr 
Schrijvers zijn keepershandschoenen die hij droeg tijdens zijn laatste wedstrijd. Na aftrek 
van de kosten heeft het golftoernooi Euro 25.000,- opgebracht. Dit bedrag werd verdeeld 
onder de deelnemende goede doelen. Stichting de Benen Nemen ontving € 3.655,00.
De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de kinderen in Tanzania.

Overige activiteiten
In het jaarverslag 2004 stond vermeld dat drie tweedejaarsstudenten van de Hogeschool 
InHolland stoppertjes voor de Stichting zouden maken. Hoewel er tussen de voorzitter en de 
studenten regelmatig berichtenverkeer is geweest, is er geen eindproduct afgeleverd. Van 
de zijde van de Hogeschool is dit project nooit afgerond.
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Media aandacht

• Meidenblad Girlz - Artikel over de Stichting (/01) 
• Dagblad Flevoland en de Flevopost - Artikel over de Stichting n.a.v. de ontvangen 

cheque van Vodafone (/01)
• Voetspoor - Oproep voor Orthopedisch Instrumentmaker (/05)
• Regiogolf, golfkrant voor Noord-West Nederland - Artikel over het Golftoernooi en de 

Stichting (07)
• Almere Vandaag - Artikel over vrijwillig actief (/08)
• De Telegraaf - Artikel over de cosmetiek van een lotgenoot (/10)
• De Gelderlander - Artikel over de uitreiking van de Orthopedisch Instrumentmakerstrofee 

2005 (30/11)
• De Vallei - Artikel over uitreiking van de Orthopedisch Instrumentmakerstrofee (01/12).

Klachtenprocedure
Stichting De Benen Nemen heeft een klachtenprocedure op schrift staan. Gelukkig heeft de 
Stichting tot op heden nooit één klacht ontvangen. De klachtenprocedure is bij de Stichting 
op te vragen.

Wat gaat de Stichting doen in 2006
De beleidsuitgangspunten voor ons werk zijn in de statuten vastgelegd.

Uitbreiden van de vrijwilligers met:
• Projectmedewerkers Kinderhulp
• Medewerkers fondsenwerving

Fondsenwerving:
• Donateurs werven
• Promoten van de SponsorBingoLoterij
• Uitbrengen van twee nieuwsbrieven + acceptgiro, in april en november
• Vernieuwen van de website.
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Het Nederlandse Been
Lotgenotencontact

Er is op verschillende manieren contact opgenomen met de Stichting, namelijk per telefoon 
en e-mail en via het internetforum. Dit betrof:
• verzoeken om nadere informatie over de Stichting;
• direct lotgenoten contact en voorlichting;
• huisartsen die contact opnemen met de Stichting ten behoeve van patiënten/cliënten;
• verpleegkundigen in Nederland en België die contact opnemen met de Stichting ten 

behoeve van patiënten/cliënten.

Verder heeft de Stichting zelf in lotgenotencontacten voorzien, dmv:
• het geven van telefonische ondersteuning en advies;
• het bezoeken van ziekenhuizen en revalidatiecentra;
• het bezoeken van mensen thuis en in het ziekenhuis;
• het deelnemen aan beurzen;
• het internetforum;
• e-mail.

Het lotgenotencontact komt tot stand op de bijeenkomsten en via het forum op de website. 
Mensen met een beenamputatie, familie, en vrienden kunnen hier hun ervaringen 
uitwisselen. In 2005 is het berichtenverkeer via het forum opnieuw toegenomen, totdat dhr. 
Sijstermans wegging. De nieuwe webmaster is zelf geen ervaringsdeskundige. Discussies 
en contacten op het forum moeten geleid en gestuurd worden, maar dat bleek een te grote 
taak voor hem. Het berichtenverkeer op het forum nam dan ook geleidelijk af.

Boek ‘De Benen Nemen’

De voorzitter van de Stichting heeft als ervaringsdeskundige een boek geschreven over 
leven met een beenprothese: ‘De Benen Nemen’. Dit boek geeft informatie aan mensen bij 
wie een amputatie op korte termijn zal plaatsvinden of die recent zijn geamputeerd. Verder 
biedt het boek herkenning en erkenning aan beengeamputeerden. Er zijn ook adressen in 
vermeld die verband houden met revalidatie en prothesevoorziening. Het boek is op 
geluidsband gezet door Bibliotheek Le Sage ten Broek en staat sinds 2001 op de boekenlijst 
van de opleiding voor Orthopedisch Instrumentmaker in Nieuwegein. Het boek is te koop bij 
de Stichting voor 
€ 13,57 + € 2,00 verzendkosten. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van protheses 
voor kinderen in Derde Wereldlanden.

Brochures

De Stichting geeft twee brochures uit:
• ‘Fantoompijn’. Ook in 2005 is er veel vraag geweest naar deze brochure. Hij wordt via 

Internet aangevraagd, maar de meeste brochures worden verkocht bij lezingen en 
informatiemarkten.

• ‘Ervaringsdeskundige’. Deze brochure is in 2001 ontwikkeld ter gelegenheid van het 
congres van de Woundcare Consultant Society (WCS).
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Lezingen

De Stichting verzorgt op aanvraag lezingen over:
• Het boek ‘De Benen Nemen’ en de ‘Stichting De Benen Nemen’ (duur ± 1½ uur);
• ‘Fantoompijn’ (duur ± ½ uur);
• ‘Ervaringsdeskundige’ (duur ± ½ uur) + dia’s;
• Film ‘Hoe wordt een beenprothese gemaakt’ (duur ± ¼ uur);
• Lezing en film over Benin (duur 1½ uur);
• Lezing en film over Tanzania en Kenia (duur 1½ uur).

In de pauze of na afloop van de lezing bestaat de mogelijkheid het boek ‘De Benen Nemen’ 
en de brochures ‘Fantoompijn’ en ‘Ervaringsdeskundige’ te kopen. Er zijn ook 
ansichtkaarten en T-shirts te koop en kan men zich aanmelden als donateur. De voorzitter 
van de Stichting heeft op 20 oktober 2005 een lezing gegeven aan Vrouwen van Nu in Zuid-
Scharwoude. Na afloop ging de collectebus rond. De opbrengst bedroeg € 69,00.

Overige activiteiten

08/01 Nieuwjaarsborrel bij de voorzitter thuis. Afscheid van penningmeester dhr. Meijer.
16/04 Forumdag in Doorn, bezocht door 32 mensen. Tevens nam de Stichting deze dag 

afscheid van het algemeen bestuurslid en webmaster dhr. Sijstermans.
29/11 Uitreiking Orthopedisch Instrumentmakerstrofee aan dhr J.v.d. Berg van de O.I.M. in 

Ede. De mensen die hem hadden voorgedragen voor de trofee kregen een 
persoonlijke uitnodiging om deze dag bij te wonen.

Bezochte informatiemarkten, workshops en bijeenkomsten
14/01 Nieuwjaarsborrel bij HOB, Amersfoort
18/01 Bespreking voorlichtingsfilm bij HOB, Amersfoort
21/01 Vodafone, cheque opgehaald in Nijkerk
feb/mrt  Proefpersoon bij de bijscholingscursus ganganalyse en prothesetraining van de 

fysiotherapeuten in Amsterdam.
20/04 Informatiedag Golftoernooi, Alkmaar
28/04 LaLuz, speedmatching Amsterdam
23/08 Informatiebijeenkomst HOB, Amersfoort
02/09 Loth Familiedag in Arnhem Papendal
16/09 Bespreking voorwaarden HOB, Amersfoort
22/09 Workshop Beursvloer, Amstelveen
28/09 Strategiebijeenkomst NP/CF
13/10 Diortho, Teuge
17/11 Beursvloer, Amsterdam
24/11 Stand van zaken HOB, Amersfoort

Wat gaat de Stichting doen in 2006

• Voorlichtingsfilm De Benen Nemen (¹)
• Prothesetraining in Amsterdam

(¹) Op 5 oktober is er een verzoek ingediend bij de Stichting Dr. Hofsteestichting voor 
sponsoring van een voorlichtingsfilm. Dit verzoek is gehonoreerd. In december is er een 
bedrag van € 10.000, - overgemaakt op de rekening van de Stichting. In 2006 zullen nieuwe 
sponsors gezocht worden. Er wordt van uitgegaan dat de film rond de € 50.000, - gaat 
kosten.
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Het Derde Wereld Been
Benin
In februari 2005 is de oven om kunststoffen te 
bewerken na anderhalf jaar eindelijk op de plaats van 
bestemming aangekomen: het ziekenhuis te 
Parakou. De oven, geschonken door de Rotaryclub 
Lelystad, heeft maanden in de haven van Cotonou 
gestaan. Na maanden van bemiddeling door o.a. dhr. 
Paul Rosenmöller, de Nederlandse ambassadeur in 
Benin dhr. Bram van Ojik en de huidige minister van 
Binnenlandse Zaken generaal Mama Sika, is het 
gelukt om de oven in te klaren. Dhr. Houefonde 
Lazare, de verantwoordelijke voor de revalidatie-
afdeling van het ziekenhuis in Parakou, heeft een 
bedankbriefje geschreven aan Stichting De Benen 
Nemen en stuurde foto’s waarop te zien is dat de 
oven nu echt in Parakou is. 

De oven staat op haar plaats. Er kan nu een begin worden gemaakt met het maken van 
kwalitatief goede protheses. Deze nieuwe oven vervangt een wat verouderde, kleine oven, 
die op haar beurt wordt verplaatst naar het ziekenhuis in Nikki, een kleine stad zo’n 150 km 
ten noordoosten van Parakou. De verwachting is dat dit in 2006 gaat gebeuren. 
Het volgende doel van Stichting De Benen Nemen in Benin is het inrichten van een 
orthopedische werkplaats in Nikki, waar nu 
nog geen faciliteiten zijn. De contacten zijn gelegd, de behoeftes van het  ziekenhuis zijn 
duidelijk en in 2006 gaat de Stichting de benodigde gereedschappen en materialen sturen 
om de werkplaats in te richten.

Beengeamputeerde kinderen die hulp van Stichting De Benen Nemen willen, moeten een 
aanvraagformulier invullen. Inmiddels is dit aanvraagformulier in het Frans vertaald, zodat 
meer kinderen uit het Franstalige Benin geholpen kunnen worden. Sinds januari 2005 
verblijft de projectmedeweker Benin zelf in Benin. Hopelijk zullen de contacten hierdoor 
soepeler verlopen. Vanuit Nederland was de communicatie vaak moeilijk en daardoor 
verliep het afleveren van de oven veel gecompliceerder dan verwacht.

In 2006 wil Stichting De Benen Nemen ook de armere delen van Benin helpen, onder 
andere door de werkplaats in Nikki in te richten. Steeds meer kinderen krijgen zo een 
normale toekomst. Zij hoeven zich niet meer uit schaamte binnen te verstoppen, maar 
kunnen gewoon naar school en met hun vriendjes spelen. 

Kenia en Tanzania
In 2005 heeft Stichting De Benen Nemen veel nieuwe contacten gelegd in de regio Zuidelijk 
Afrika. Er kwam met name een grote respons uit de hoek van jonge, net afgestudeerde 
medewerkers van universiteiten. Ook katholieke instellingen en nonnen blijken een goede 
ingang. We hebben veel ideeën door gekregen voor kinderen die de Stichting zou kunnen 
helpen. Het hele jaar kregen we echter geen enkel aanvraagformulier opgestuurd. Totdat 
we in december 2005 verrast werden met maar liefst 27 formulieren uit Tanzania. Het jaar 
2005 was dus duidelijk een jaar van zaaien. In 2006 hopen we te oogsten en vele kinderen 
te helpen aan een beenprothese.
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Momenteel heeft de Stichting contact met de volgende organisaties:

Nyabono Centre, Kisumu, Kenia. Non Ludovena zegt nog een paar nieuwe kinderen te 
hebben die we kunnen helpen, maar de formulieren zijn nog niet ontvangen.

Tanganyika Planting Company Hospital, Moshi, Tanzania. Via Els Cats, voorzitter van 
Stichting De Benen Nemen, zijn we in contact gekomen met Dr. H.E. Mwerinde. Hij werkt in 
het TPC Hospital in Moshi en kan als contactpersoon dienen voor projecten in Tanzania.

Disabled Based Group Organisation, Songea region, Tanzania.
Dhr. Mbwana M. Mallan werkt als orthopedisch technologist in het TPC ziekenhuis. Hij reist 
samen met dhr. Mwala rond via dorpen op zoek naar gehandicapte kinderen. Deze kinderen 
nemen ze mee naar het Centrum voor Diagnosis en Medical examinations. In december 
2005 heeft de Stichting twee lijsten ontvangen, met in totaal 27 kinderen. Zeven van deze 
kinderen vallen onder de doelstelling van de Stichting en zullen wij helpen. De overige 
worden doorgestuurd naar het Liliane fonds. De informatie is teruggestuurd met de vraag of 
dhr. Mallan deze kinderen wil aanbrengen bij de mediator van het Lilianefonds.

Mbeya, Tanzania. Hier is contact gelegd met dhr. Mwaweza en dhr. Simwali. Er zijn nog 
geen aanvragen ontvangen.

Activiteiten

01/07 Bijdrage geleverd aan afstudeerproject van dhr. Pieter-Jan Bezemer: ‘strategische 
vernieuwing in de non-profitsector’ in het kader van zijn afstudeerscriptie aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

15/07 Golftoernooi der Ambassadeurs, Rotary Club – de Waag, Alkmaar
15/08 Aangemeld bij www.changemakers.net
19/09 Goede Doelen Test ingevuld

Wat gaat de Stichting doen in 2006 

• Inrichten van de orthopedische werkplaats in Nikki, Benin
• Onderzoeken van nieuwe projecten in Afrika
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Bestuursverslag
In 2005 heeft de trend van de vorige boekjaren zich voortgezet. Met name hebben wij 
een duidelijke stijging mogen zien van sponsoren en derden. 

Het totale bedrag aan specifieke inkomsten over 2005 bedraagt € 27.519,00 en bestaat 
uit:
• Donaties € 4.542,00;
• Sponsoring € 14.680,00;
• Acties derden € 7.207,00;
• Overige € 1.090,00.

Inmiddels is de verdeling van de bestemmingsreserve bekend en opgenomen in het 
verslag.

Stichting De Benen nemen zal zich op generlei wijze inlaten met (risicovolle) 
beleggingen. Het gedeelte van de aanwezige liquide middelen dat niet direct 
noodzakelijk is voor de uitgaven wordt aangehouden op een rentemeer rekening bij de 
Postbank. Het rentepercentage per balansdatum bedraagt 2,6%. Het bedrag wat op 
deze rekening staat is een cumulatie van het Nederlandse Been en het Derde Wereld 
Been.

Net zoals in voorgaande boekjaren, heeft het bestuur besloten de renteopbrengsten 
gelijkelijk te verdelen over:

• Bestemmingsreserve Nederlands Been;
• Derde Wereld Been.

Dit bestuursverslag is geschreven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de 
Stichting De Benen Nemen.

Juni 2006
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1. Balans per 31 december 2005
  x €

  ACTIVA 31 december 2005 31 december 2004

  Immateriële vaste activa:               0                 0   

  Materiele vaste active
- bedrijfsmiddelen               0                 0   
- direct in gebruik voor de doelstelling               0                 0   

              0                 0   
  Financiële vaste activa:
- leningen/voorschotten               0                 0   
- leningen/voorschotten verstrekt in het               0                 0   
  kader van de doelstelling   

              0                 0   
  Beleggingen               0                 0   

  Voorraden:
- bedrijfsvoorraden               0                 0   
- direct beschikbaar voor de doelstelling               0                 0   

              0                 0   
  Vorderingen         0          2.500 
  Liquide middelen      101.679 79.119         

  Totaal       101.679        81.619 

  PASSIVA

  Eigen vermogen:
  besteedbaar vermogen
  - bestemmingsreserve door het bestuur
    Bepaald         28.855         13.810 
  - overig besteedbaar vermogen        72.824         67.809 

101.679         81.619 
  Vastgelegd vermogen:
  - reserve waardeverschillen beleggingen               0                 0   
  - bestemmingsfonds(en)               0                 0   
  - fonds activa doelstelling               0                 0   
  - fonds activa bedrijfsvoering               0                 0   

              0                 0   

  Voorzieningen               0                 0   

  Schulden:
 - op lange termijn               0                 0   
 - op korte termijn               0                 0   

              0                 0   
  Totaal         101.679 81.619 
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2. Staat van baten en lasten over 2005
x €

Bestedingen

Besteed aan doelstelling
 2005 begroting 2005 2004

Wetenschappelijk onderzoek:
- eigen activiteiten           0             0              0   
- verstrekte subsidies           0             0              0   
- uitvoeringskosten           0             0              0   

          0              0              0   
Preventie en voorlichting:
- eigen activiteiten           0             0              0   
- verstrekte subsidies           0             0              0   

- uitvoeringskosten      4.009 
        3.07

5       3.016 
     4.009    3.075   3.016

Hulpverlening:
- eigen activiteiten           0             0              0
- verstrekte subsidies           0             0              0   
- uitvoeringskosten           0             0              0   

          0              0             0
   

Totaal besteed aan 
doelstelling 4.009 3.075 3.016 

Overschot 20.060 14.185       10.526 

    24.069      17.260     13.542 
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3. Staat van baten en lasten over 2005
 x €

 Fondsenwerving 
  2005  begroting 2005  2004

Baten eigen fondsenwerving: 
 - collecten         0           0           0   
 - mailingacties         0           0           0   
- contributies, donaties

   giften en schenkingen 19.222 7.500 5.670
 - nalatenschappen         0           0           0   
 - loterijen         0           0           0   
 - opbrengst advertenties       700        800           500   
 - overige baten         14         100          29 

   19.936   8.400     6.199 
Kosten eigen fondsenwerving: 
 - (in)directe verwervingskosten    2.668    2.500    2.276 
 - uitvoeringskosten         0           0           0   

   2.668     1.600      1.697 

In % van baten uit eigen 
fondsenwerving 27,4%

   
 Netto baten    17.268   6.800      4.502 

Resultaat verkopen artikelen 
en/of  gebruikte goederen:
 - netto-omzet       376       360       471 
 - kostprijs 100          100           0   
 - brutowinst 276             260       471 
 - uitvoeringskosten         50          100           0   
 - nettowinst      226       160         509 

Totaal eigen fondsenwerving    17.494   6.960      5.011 

Aandeel in acties van derden    4.707     8.500      6.855 

Beschikbaar uit 
fondsenwerving  22.201   15.460     11.866 

Subsidies overheden en 
anderen         0          0           0 

 Resultaat beleggingen    1.868     1.800      1.676 

 Overige baten en lasten         0          0           0 

Totaal beschikbaar voor 
doelstelling 24.069 17.260 13.542 

1



4. Waarderingsgrondslagen

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepalingen van vermogen en 
resultaat, dat uitgaat van verkrijgingsprijzen.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening 
houdend met mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, tenzij anders 
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen
In het eigen vermogen van de stichting wordt een onderscheid gemaakt tussen het 
besteedbaar vermogen en het vastgesteld vermogen.

Vastgesteld vermogen is het deel van het eigen vermogen wat is afgezonderd omdat daar 
door derden een beperkte bestemmingsmogelijkheid aan is gegeven. De onderverdeling 
naar bestedingsmogelijkheden vindt plaats door middel van bestemmingsfondsen.

Bij het besteedbaar vermogen is een onderscheid gemaakt tussen bestemmingsreserves en 
het overige besteedbaar vermogen. De bestemmingsreserves onder het besteedbaar 
vermogen worden gevormd wanneer door het bestuur een deel van het vermogen wordt 
afgezonderd voor een speciaal doeI. In deze gevallen wordt dit niet aIs vastgelegd 
vermogen gezien, omdat het bestuur de beperking zelf weer kan opheffen.

Overige activa en passiva
De overige activa worden opgenomen voor de nominale waarde of lagere realisatiewaarde. 
De overige passiva worden opgenomen voor de nominale waarde.
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Grondslagen voor bepaling van baten en lasten

Baten uit eigen fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan de aan de verslagperiode toe te 
rekenen van derden ontvangen en te ontvangen bedragen voor contributies, sponsoring, 
donaties, giften, schenkingen, acties van derden, rente en overige baten.

Kosten uit eigen fondsenwerving
De kosten uit eigen fondsenwerving worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde grondslagen van waardering en in beginsel toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten 
zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar 
zijn.

Resultaat verkopen artikelen en/of gebruikte goederen
Onder resultaat verkopen artikelen en/of gebruikte artikelen wordt verstaan de aan derden 
in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen.

Preventie en voorlichting
Onder de kosten voor preventie en voorlichting worden de kosten verstaan die betrekking 
hebben op de kosten die de stichting maakt om haar doelstelling onder de aandacht te 
brengen en welke niet direct kunnen worden toegerekend aan de kosten uit eigen 
fondsenwerving. Ook deze kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde grondslagen van waardering en in beginsel toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben.
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2005
x €

Vorderingen 3101202005 3101202004
Vodafone actie t.b.v. Het Nederlandse Been 0 2.500

0 2.500

Liquide middelen
Postbank N.V. zakelijke giro rekening 10.327 465
Postbank N.V. kapitaalrekening 91.352 78.654

101.679 79.119
Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserve door het bestuur bepaald

Bestemmingsreserve project Het Nederlandse Been 10.654 5.639
Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, 
algemeen

6.067 2.724

Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, 
Kenia

6.067 2.724

Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, 
Benin

6.067 2.724

Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, 
Tanzania

6.067 2.724

28.855 13.810

Bestemmingsreserve project Het Nederlandse Been
Stand per 1 januari 5.639 559
Dotatie uit overschot staat van baten en lasten 5.015 5.080
Stand per 31 december 10.654 5.639

Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, 
algemeen
Stand per 1 januari 0 2.435
Vrijval t.g.v. Bestemmingsreserve project Kenia 0 0735
Vrijval t.g.v. Bestemmingsreserve project Benin 0 01.682
Stand per 31 december 0 0

Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, 
Kenia
Stand per 1 januari 2.724 0
Overname saldo van bestemmingsfonds project Derde 
Wereld

0 753

Uitgaven specifiek voor dit project 0 0898
Dotatie uit overschot staat van baten en lasten 3.343 2.869
Stand per 31 december 6.067 2.724

Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, 
Benin
Stand per 1 januari 2.724 0
Overname saldo van bestemmingsfonds project Derde 
Wereld

0 1.682

Dotatie uit overschot staat van baten en lasten 3.343 1.042
Stand per 31 december 6.067 2.724

Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, 
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Tanzania
Stand per 1 januari 2.723 0
Overname saldo van bestemmingsfonds project Derde 
Wereld

0 1.188

Dotatie uit overschot staat van baten en lasten 3.344 1.535
Stand per 31 december 6.067 2.723

Overig besteedbaar inkomen
Stand per 1 januari 67.809 67.809
Dotatie uit overschot staat van baten en lasten 5015 0
Stand per 31 december 72.824 67.809

6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2005
x €

2005 2004
Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften en schenkingen

Giften en sponsoring 14.680 2.473
Donaties 4.542 3.197

19.222 5.670

Indirecte verwervingskosten

Porti 1.333 784
Branche- en organisatiekosten 975 555
Drukwerk en papier 209 358
Contributie 151 0

2.668 1.697

1.697.1
De porti, branche- en organisatiekosten en de kosten voor drukwerk en papier zijn volledig als 
indirecte verwervingskosten aangemerkt. De overige kosten als zijnde de onder 7. gespecificeerde 
uitvoeringskosten zijn volledig als kosten voor de doelstelling aangemerkt.
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7. Uitvoeringskosten over 2005

doelstelling Fondsen- verkoop totaal begroot
x € werving goederen 2005 2005 2004

Derde 
Wereld

Nederlandse
Been

Salaris/sociale lasten                 0                0            0            0            0          0           0 
Pensioenlasten                 0                0            0            0            0          0           0 
Overige pers.kosten                 0                0            0            0            0          0           0 
Symposia en Conferenties                0                0            0            0           25          0         25 
Reis- en verblijfkosten        602   602            0            0  1.204            0      1.490 
Autokosten 0               0                      0            0   0             0    0
Representatiekosten                 5                5            0            0            10          0         0 
Abonnementen      77               77          0            0          154          0           24 
Vakliteratuur                 0                0            0            0            0          0          0 
Administratiekosten              89             89          0            0          178          0         278 
Verzekeringen               69             69          0            0          138          0         230 
Kantoorkosten               782               782          0            0   1.564          0       64   
Telefoon- en faxkosten               239             239          0            0          478          0         622 
Bankkosten                 15                 15          0            0           30          0           18 
Bestuur/afd. e.d.                 0                0            0            0            0          0           0 
Overige alg. kosten               152             101          0            0          253          0         265 

Totaal uitvoeringskosten            2.030           1.979          0            0       4.009          0      3.016

 begroo
t 

2005 2005 2004
Gemiddeld aantal personeelsleden          0          0           0 

Totaal bezoldiging bestuurders          0           0 
en toezichthouders

Leningen, voorschotten en garanties          0           0 
verstrekt aan bestuurders en 
toezichthouders

2



ACCOUNTANCY
EN

ADMINISTRATIEVEDIENSTVERLENING

Accountantsverklaring

1.1 Opdracht

Wij hebben de in het jaarverslag 2005 opgenomen jaarrekening van Stichting De Benen 
Nemen te Lelystad gecontroleerd.
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur, van de stichting. 
Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te 
verstrekken.

1.2 Werkzaamheden

Onze controle is verricht in overeenkomstig met in Nederland algemeen aanvaarde 
richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten.
Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van 
materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van 
deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in 
de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor 
financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van 
belangrijke schattingen die de leiding van de Stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een 
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

1.3 Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en 
samenstelling van het vermogen per 31 december 2005 en van het resultaat over 2005 in 
overeenstemming met in Nederland voor fondsverwervende instellingen algemeen 
aanvaardbare grondslagen voor finaciële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke 
bepalingen inzake de jaarrekening.

Datum: 16 juni 2006

Mooring Accountancy en
Administratieve Dienstverlening B.V.
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Begroting 2006 
 x €

 Fondsenwerving 
  Begroting 2006  Gerealiseerd 2005 Gerealiseerd 2004

 Baten uit eigen fondsenwerving: 
 - collecten         0           0   
 - mailingacties         0           0   
 - contributies, donaties, giften en
   schenkingen 

   10.00
0 

   19.22
2 5.670

 - nalatenschappen         0           0   0
 - loterijen         0           0   0
 - opbrengst advertenties       800       700 500
 - overige baten       100         14 29

  10.900 19.936     6.199
 Kosten eigen fondsenwerving: 
 - (in)directe verwervingskosten 2.000    2.668 1.697
 - uitvoeringskosten         0           0   

   2.000 2.668 1.697

 In % van baten uit eigen fondsenwerving 18,3% 13,4% 27,4%
  

 Netto baten   8.900 17.268 4.502

 Resultaat verkopen artikelen en/of  
 gebruikte goederen: 
 - netto-omzet       360       376 509
 - kostprijs       100        100 0
 - brutowinst       260       276 509
 - uitvoeringskosten       50         50 0
 - nettowinst      210         226 509

 Totaal eigen fondsenwerving    9.110      17.494 5.011

 Aandeel in gezamenlijke acties         0             0   0

 Aandeel in acties van derden    7.000      4.707 6.855

 Beschikbaar uit fondsenwerving  16.110     22.201 11.866

 Subsidies overheden en anderen         0             0   0

 Resultaat beleggingen    1.900      1.868 1.676

 Overige baten en lasten         0             0   0

 Totaal beschikbaar voor doelstelling  18.010     24.069 13.542
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Uitvoeringskosten
doelstelling Fondsen- verkoop totaal gerealiseerd

X € werving goederen 2006 2005

Salaris/sociale lasten                 0          0            0            0                 0   
Pensioenlasten                 0          0            0            0                 0   
Overige pers.kosten                 0          0            0            0                 0   
Symposia en Conferenties                50          0            0           50              0 
Reis-/verblijfkosten 1.260          0            0           1.260 1.203
Autokosten 0          0            0       1.500          1.490 
Representatiekosten                 10          0            0            10               10 
Contributies & 
Abonnementen               200          0            0          200              154 
Vakliteratuur                 0          0            0            0                 0   
Branche-en 
organisatiekosten                 0          0            0            0                 0   
Administratiekosten               200          0            0          200            179
Portokosten                 0          0            0            0                 0   
Verzekeringen               150          0            0          150            137 
Kantoorkosten               250          0            0           250              1.565 
Drukwerk en papier                 0          0            0            0                 0   
Telefoon- en faxkosten 500          0            0          500            478 
Bankkosten                30          0            0           30              29 
Bestuur/afd. e.d.                 0          0            0            0                 0   
Overige alg. kosten               200          0            150          350            254 

Totaal uitvoeringskosten            3.075          0            0       3.075          3.016 

2005 2004
Gemiddeld aantal personeelsleden          0                 0   

Totaal bezoldiging bestuurders          0                 0   
en toezichthouders

Leningen, voorschotten en garanties          0                 0   
verstrekt aan bestuurders en 
toezichthouders
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