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Voorwoord

In 2005 konden we, na intensief werven van bestuursleden, eindelijk weer werken met een
voltallig bestuur. Hoewel deze bestuursleden meer dan voldoende opgeleid waren voor hun
bestuurlijke taken zijn daarnaast passie voor de doelgroep en vooral ook tijd van groot belang
om het bestuurlijke werk voor de Stichting bevredigend vorm te geven. In de praktijk betekent
dit dat de bestuurders samen (tijdrovend) werk moeten verzetten om de Stichting draaiend te
houden en vooruitgang te boeken. Dit bleek helaas niet voor alle bestuursleden haalbaar.

In 2006 zijn we er –na de nodige bestuursmutaties en in nauwe samenwerking met onze
penningmeester de heer Martin Zandt - gelukkig weer in geslaagd het jaar af te sluiten met zicht
op een voltallig bestuur. Die voltalligheid is in het nieuwe jaar 2007 inderdaad opnieuw
gerealiseerd.

Dit vinden van nieuwe bestuursleden heeft veel tijd gevergd, waardoor het werk voor het
Nederlandse Been er helaas wat bij is ingeschoten. Met de in 2007 benoemde nieuwe
bestuursleden hebben we dan ook afgesproken het Nederlandse Been extra aandacht te
geven.
Het Derde Wereldbeen is in 2006 echter onverminderd doorgegaan en heeft maar liefst 87
kinderen met een beenamputatie kunnen helpen. Daar zijn we trots op.

In de Nieuwsbrief van oktober 2006 gaf ik te kennen om in 2007 de voorzittershamer over te
willen dragen. Dit jaar 2007 ben ik 30 jaar als vrijwilliger werkzaam en dat wil ik langzamerhand
wat gaan afbouwen. Omdat de bestuurstaken vooral uitvoerend zijn nemen ze erg veel van mijn
tijd in beslag. Het nieuwe bestuur heeft me echter gevraagd of ik nog een jaar langer wil
aanblijven; dat doe ik van harte.
De Stichting ga ik dan ook nog niet verlaten, het is immers ‘mijn kindje’! Maar ik wil het wel iets
rustiger aan gaan doen.

Met dank aan alle medewerkers van het afgelopen jaar, presenteren wij als bestuur u met
voldoening het navolgende jaarverslag.

Els Cats, Voorzitter Stichting De Benen Nemen
Lelystad, juni 2007
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1 Doelstelling & beleid

Doelstellingen
De centrale doelstelling van de Stichting, zoals opgenomen in artikel 2 van haar statuten, is
steun bieden aan mensen met een beenamputatie in Nederland en in de Derde Wereld.
De Stichting mag haar te verkrijgen middelen uitsluitend aan deze doelen ten goede laten
komen, en bijvoorbeeld niet aan haar oprichters en/of bestuurders. De Stichting heeft derhalve
ook geen commercieel karakter.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
1. Zorg te dragen voor (h)erkenning van mensen met een beenamputatie;
2. Informatie te verstrekken aan mensen die reeds een beenamputatie ondergaan hebben

en aan mensen die binnenkort een beenamputatie zullen ondergaan;
3. Nationaal en internationaal datgene te (laten) doen wat naar het oordeel van het bestuur

van de Stichting noodzakelijk, nuttig of gewenst is.

Stichting De Benen Nemen heeft daarbij twéé Benen:

 Het Nederlandse Been.
Dat voorziet in: lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging. Doelgroep: mensen
in Nederland die een beenamputatie hebben ondergaan, dan wel op korte termijn een
beenamputatie moeten ondergaan.

 Het Derde Wereld Been.
Die activiteit genereert geld om de allerarmste kinderen met een beenamputatie in landen
van de Derde Wereld aan een beenprothese te helpen en aan wat daar verder bij komt
kijken.

De bestuursleden, adviseurs en medewerkers van Stichting De Benen Nemen zijn allen
vrijwilligers, van wie enkelen zelf gebruiker van een beenprothese.

Beleid
De stijl van Stichting De Benen Nemen kan het best worden omschreven met de kernwaarden:

 passie;
 eigen redzaamheid;
 transparantie;
 professionaliteit.

Deze kernwaarden zijn terug te vinden in het beleid. Dat beleid legt de nadruk op helderheid
qua informatieverstrekking en lage overheadkosten. De steun aan betrokkenen in een aantal
landen van de Derde Wereld is erop gericht hen ter plaatse zoveel mogelijk verantwoordelijk te
laten zijn voor het maken van de protheses en voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen
met een beenamputatie.

Stichting De Benen Nemen wil een zo groot mogelijke transparantie betrachten met betrekking
tot de voorziening van informatie aan haar donateurs. Op de website staat alle actuele
informatie, waardoor iedereen de voortgang van een project kan beoordelen. Voorts staat op de
website informatie met betrekking tot reeds uitgevoerde projecten. Daarnaast geeft de Stichting
twee maal per jaar een Nieuwsbrief uit.

De steunverlening aan projecten in de Derde Wereld verloopt deels via eigen contacten ter
plaatse. Daarnaast wordt transparante samenwerking nagestreefd met grote, meer algemene
hulpverleningsorganisaties die in landen van de Derde Wereld al langer over een eigen netwerk
van lokale contacten beschikken.
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Met betrekking tot de gezondheidszorg en persoonlijke hulpverlening is de situatie in veel
landen van de Derde Wereld, zoals bekend, gebrekkig. Tegelijkertijd kampen dergelijke landen
vaak met corruptie en een niet efficiënt werkende economie. Zo is niet altijd zeker dat
verzonden goederen waar hulp nodig is, ter plaatse ook goed en tijdig aankomen. Stichting De
Benen Nemen is zich van dergelijke gevaren bewust, en tracht op dit terrein gepaste
maatregelen te treffen. Dit al dan niet samen met partners.
Daarnaast is het de vraag of het altijd wel zo verstandig is hulpgoederen fysiek van hier naar
betreffende landen in de Derde Wereld te zenden. De gedachte wint veld dat het in veel
opzichten veelal beter is de beoogde hulp lokaal in te kopen.

Overheadkosten
Stichting De Benen Nemen streeft ernaar haar middelen zoveel mogelijk direct terecht te laten
komen bij bovenbedoelde projecten in Nederland en landen van de Derde Wereld. Dit doel
tracht zij mede te bereiken door in Nederland uitsluitend met medewerkers te werken die op
vrijwillige basis aan haar zijn gebonden. Dat betekent ook dat er geen beloningssysteem is en
dat slechts noodzakelijke en werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Daarbij functioneert Stichting De Benen Nemen als een ‘virtuele organisatie’. Dat wil zeggen dat
de Stichting geen kantoor heeft en de bestuursleden en medewerkers vanuit hun eigen woning
de met hen overeengekomen taken uitvoeren.
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2 Bestuur & medewerkers

Inleiding

Samenstelling en benoeming van het bestuur zijn geregeld in artikel 4 van de statuten van de
Stichting. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden met elk een eigen portefeuille. Een
bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is onbeperkt herbenoembaar. Een
en ander voorts conform een rooster van aftreden.
Indien in een tussentijdse vacature wordt voorzien, neemt het nieuwe bestuurslid in het rooster
van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Indien het vorige rooster, zoals vermeld in het
Jaarverslag 2005, ongewijzigd zou worden gehandhaafd heeft dit echter tot gevolg dat alle
bestuursleden in 2008 aftredend zouden zijn.
Hoewel bestuursleden onbeperkt herbenoembaar zijn, is het moment van aftreden een moment
dat men zich bezint of hij of zij zich nogmaals voor drie jaar wil vastleggen. Om de continuïteit
van de Stichting te waarborgen is het rooster van aftreden daarom dusdanig aangepast dat
jaarlijks maximaal twee bestuursleden tegelijk aftredend zijn. Tevens is er voor zorg gedragen
dat niet de voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris gelijktijdig aftredend zijn.

Samenstelling bestuur

per 1 januari 2006

naam woonplaats functie

mevrouw. E.C.C. Cats Lelystad voorzitter

de heer. M.L. Zandt Enschede vice-voorzitter, penningmeester vanaf
24-03-2005

de heer. R.J.A. Korteweg Amsterdam secretaris

de heer. M.L.M. Oerlemans Sittard penningmeester tot 24-03-2005

de heer. W.R. Middelaar Kortenhoef manager fondsenwerving

mevrouw. L.M. Hijmans Amsterdam manager projecten

PER 31 DECEMBER 2006

naam woonplaats functie

mevrouw. E.C.C. Cats Lelystad voorzitter

de heer. M.L. Zandt Enschede vice-voorzitter / penningmeester

de heer W.N. Schoutendorp Amsterdam secretaris

In het nieuwe jaar zijn - aanvullend - benoemd als nieuwe leden van het bestuur: mevrouw M.
Fransen en mevrouw J. de Zeeuw, beiden wonend te Amsterdam.

In het verslagjaar 2006 maakten de volgende personen deel uit van het bestuur:

mevrouw E.C.C. Cats, Els
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 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 motiveerden haar, tot de oprichting
van Stichting De Benen Nemen. Haar droom: alle beengeamputeerde kinderen in de Derde
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Wereld te laten lopen, is nog ver weg. Maar met hulp van onze enthousiaste medewerkers
komen we een stapje dichterbij.
Zij is niet alleen amputatiepatiënt, maar sinds enkele jaren eveneens vaatpatiënt. Eind 2005
werd reuma in haar handen vastgesteld. Om toch in een redelijke conditie te blijven probeert ze
elke dag een uurtje te sporten.

de heer M.L. Zandt, Martin
In zijn dagelijks leven is Martin als juridisch adviseur sociale zekerheid bij de overheid
gedetacheerd. Sinds 1980 is hij vrijwilliger, zo is hij o.a. penningmeester/secretaris geweest van
een lokale omroep.
In 1978 heeft hij een brommerongeluk gehad, waarbij zijn linker onderbeen is verbrijzeld. Door
een dystrofie 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 Stichting De Benen Nemen.

de heer M.L.M. Oerlemans, Marcel
Is gedurende de periode van maart 2005 tot maart 2006 actief geweest als penningmeester
voor de Stichting. Zo verzorgde hij de administratie en betalingen, en onderhield de contacten
met de accountant. Tevens heeft hij begin 2006 de dankbrieven naar de donateurs verstuurd,
alsook de verzorging van de jaarcijfers over 2005.

de heer W.R. Middelaar, Wim
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.

mevrouw L.M. Hijmans, Léontine
Sinds januari 2005 is Léontine als vrijwilliger betrokken bij Stichting de Benen Nemen als
bestuurslid. Ze houdt zich vooral bezig met de coördinatie van projecten in het kader van het
Derde Wereld Been. Daarnaast werkt zij vijf dagen per week bij de Rabobank en zet ze zich
vrijwillig in voor twee culturele instellingen in Amsterdam. Léontine is bij Stichting de Benen
Nemen betrokken geraakt via Stichting Laluz, de matchmaker tussen goede doelen en young
professionals. Stichting de Benen Nemen is met recht een "goed doel", waar ze op deze
manier, los van donaties, aan probeert bij te dragen.

de heer W.N. Schoutendorp, Wim
Wim is econoom en tot voor kort als financieel-economisch journalist werkzaam bij redactie
dagblad Trouw in Amsterdam. Daarnaast was hij secretaris van de Centrale Ondernemingsraad
van dagbladconcern PCM, eveneens uitgever van de Volkskrant, AD en NRC. Sinds zijn
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afscheid van Trouw en PCM (via een vervroegd uittreden september 2006) doet hij onbezoldigd
werk voor enkele uiteenlopende maatschappelijke organisaties. Naast stichting De Benen
Nemen, is dat cultureel en landschappelijk centrum Stroomhuis Neerijnen in de Betuwe. Een
nabij familielid van Wim heeft tien jaar geleden een hoge beenamputatie (hemipelvectomie)
moeten ondergaan. Mede op grond daarvan heeft Wim grote affiniteit met het doel van de
Stichting.

Rooster van aftreden (situatie eind 2006)

functie naam 1
ste

benoeming einde termijn

voorzitter mevrouw. E.C.C. Cats 28-05-1999 28-05-2008

vice-voorzitter de heer. M.L. Zandt 31-10-2005 28-05-2007

secretaris de heer W.N. Schoutendorp 31-10-2006 28-05-2009

penningmeester de heer. M.L. Zandt 24-03-2005 28-05-2007

manager Fondsenwerving vacant

manager Projecten vacant

Werkzaamheden bestuur

In 2006 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. Aan de orde zijn geweest onder meer de volgende
agendapunten:

vergadering datum onderwerpen

45
ste

bestuursvergadering 17-01-2006 CBF
Begroting 2006

46
ste

bestuursvergadering 28-03-2006 Werkplan 2006
Jaarverslag 2005
Voortgang Stichting

47
ste

bestuursvergadering 25-04-2006 Beleidsplan 2006
Jaarverslag 2005
Bestuursverzekering
Fondsenwerving
Website

48
ste

bestuursvergadering 30-05-2006 Beleidsplan 2006
Jaarverslag 2005
Transparantprijs
Goede doelenveiling
Vacatures
Website
Acceptgiro’s

49
ste

bestuursvergadering 27-06-2006 Beleidsplan 2006
Jaarverslag 2005
Transparantprijs
Goede doelenveiling
Vacatures
Website
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Acceptgiro’s
50

ste
bestuursvergadering 25-07-2006 Beleidsplan 2006-2011

Beleidsplan derden
Plan van aanpak
Fondsenwerving
Plan van aanpak
Fondsenwervers
Plan van aanpak landelijke
acties
Plan van aanpak schenkingen
Verkort jaarverslag

51
ste

bestuursvergadering 11-09-2006 Stoppertjes PCM-kranten
De Orthopedisch
Instrumentmakerstrofee
Nieuwsbrief

52
ste

bestuursvergadering 31-10-2006 Begroting 2007
Jaarverslag 2006
Evaluatie nieuwsbrief
Acceptgiro’s en
advertentiekosten
Evaluatie website,
Productinformatie
Evaluatie actie donateurs
Evaluatie O.I.trofee
Evaluatie productinformatie
Programma 2007

53
ste

Bestuursvergadering 06-12-2006 Vacatures
stoppertjes PCM-kranten
Kennismaken nieuwe kandidaat
bestuursleden
Voortgang projecten

Adviseurs

Naam Woonplaats Beroep

de heer. D. de Boer

de heer. L.J. Cats

de heer J. Deckers

de heer J. Gasseling

Dr. G-J. van der Maazen

Dr. W.K.N. van der Meij

mevrouw K. van Minnen

Dr. M. Speeckaert

mevrouw. A.P. Tol

de heer. B.J. Welmers

Enschede

Lelystad

Genk (België)

Amsterdam

Loon op Zand

Tynaarloo

Weesp

Roosendaal

Lelystad

Berlicum

orthopedisch instrumentmaker

medeoprichter Stichting

fysiotherapeut

bestuurlijke ondersteuning

orthopedische industrie

revalidatiearts

adviseur fondsenwerving

orthopedisch chirurg

bestuurlijke ondersteuning

orthopedisch instrumentmaker

de heer L.J Cats, Louis
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 veel hand- en spandiensten tal van
ideeën aan.



11

de heer J. Gasseling, Joost
Adviseert Stichting De Benen Nemen al een paar jaar over hoe je het beste de organisatie kunt
helpen 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. De heer Gasseling vond aan het einde van het jaar dat de Stichting zonder hem
verder kan.

de heer G-J v.d. Maazen, Geert-Jos
Medeoprichter van de Stichting. De heer van de Maazen is van huis uit fysiotherapeut.
Reeds 21 jaar actief in de medische hulpmiddelen op orthopedisch en revalidatie-gebied met
productie, import en distributie en advisering. Daarnaast werkzaam in de wondzorgsector met
research, development, sales en marketing van wondzorgproducten in Europa en het
Midden Oosten.

Dr. Willem W.K.N. van der Meij, Willem
Dr. Willem van der Meij, is revalidatiearts in Meppel.
Hij is gepromoveerd op de geschiedenis van de amputaties en de protheseologie en het
behandelen van revalidanten met een amputatie behoort tot zijn dagelijks werk. Daarom is
hij adviseur van de stichting.

mevrouw A.P Tol
De belangenloze inzet voor het doel van Stichting De Benen Nemen is wat mij aantrekt in het
werk voor de stichting.
Via stenotypiste,verpleegkundige, dansvakleerkracht, computersysteembeheerder,
managementassistent en een flink aantal bestuurlijke functies heb ik met vele aspecten van het
functioneren van organisaties kennisgemaakt. Daarbij heb ik heel duidelijk ervaren hoe
belangrijk het is om de schriftelijke communicatie in een organisatie helder en eenduidig op
papier te krijgen.
Daarbij ondersteun ik met veel plezier Stichting De Benen Nemen.

de heer B.J. Welmers, Jan
Van beroep pro- en orthesemaker. De laatste 12 jaar voor zijn pensionering heeft hij gewerkt
als hoofd revalidatie pro/orthese afdeling St. Maartenskliniek te Nijmegen. Nadien werd Jan 16
keer uitgezonden als adviseur van PUM (project uitzending managers) naar
ontwikkelingslanden voor revalidatietechniek in revalidatiecentra. Jan is de laatste jaren zowel
adviseur van onze Stichting De Benen Nemen, als van de meer algemeen werkende
zusterorganisatie het Liliane Fonds. Dit met als inzet in landen van de Derde Wereld kinderen
met een beenamputatie te voorzien van een prothese.

Commissie van Aanbeveling

Naam Woonplaats Maatschappelijke functie

mevrouw. E. Terpstra Den Haag voorzitter NOC/NSF

de heer. P. Rosenmöller Driebergen voormalig Tweede-Kamer Lid

mevrouw. S. Freling Amsterdam manager Public Relations Ajax

Majoor A.M. Bosshardt Amsterdam Officier in ruste Leger des Heils

de heer mr. F. de Grave Leeuwarden voorzitter CTG/ZA

Tot ons groot leedwezen is mevrouw Majoor A.M. Bosshardt inmiddels, op maandag 25 juni
2007, overleden. Zij was voor onze Stichting De Benen Nemen van grote morele betekenis.
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Medewerkers

Naam Woonplaats Functie
mevrouw B.L.W. Beks Benin project Benin
mevrouw M.E. Berger Rotterdam fondsenwerving, acties
mevrouw A. v. Genderen Lelystad fondsenwerving,

belactie SponsorBingoLoterij
mevrouw A. Lensen Amsterdam redacteur Nieuwsbrief,

jaarverslag
De heer M.J. Hüsen Dordrecht Medewerker zorgverzekering

mevrouw B.L.W. Beks, Bianca
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.

mevrouw M.E. Berger, Maaike
Sinds 2004 bij de Stichting als medewerker fondsenwerving. Afgelopen jaar heeft zij zich met
verschillende kleine projecten bezig gehouden, die helaas weinig inkomsten hebben kunnen
genereren. In juli heeft zij deelgenomen aan de belactie van de Sponsor Bingo Loterij, waarbij
zij kennis heeft gemaakt met andere medewerkers. Samen hebben zij enige mensen
aangespoord zich aan te melden om mee te spelen voor de Stichting, wat hopelijk resulteert in
langdurig lidmaatschap en dus een vaste bijdrage.

mevrouw A. van Genderen –Visser, Anneke
Is sinds drie jaar op de hoogte van Stichting de Benen Nemen. Anneke heeft zelf Post
Traumatische Dystrofie in haar rechterarm en linkerbeen. Ongeveer drie jaar geleden kwam zij
via de revalidatie in contact met Els Cats en leerde zij Stichting De Benen Nemen kennen. In juli
heeft Anneke mee gedaan aan de belactie bij de Sponsor Loterij en wacht met smart op een
vervolg hierop.

mevrouw A. Lensen, Annemiek
Woont in Amsterdam en werkt als communicatiemedewerkster voor NOVA (Nederlandse
Onderzoekschool voor Astronomie). Ruim een jaar geleden is zij via de Vrijwilligerscentrale van
Amsterdam bij Stichting De Benen Nemen terechtgekomen. De Benen Nemen sprak haar aan
omdat het een kleine organisatie is, met enthousiaste mensen. Als redacteur heeft zij de
Nieuwsbrief verzorgd, het jaarverslag geredigeerd en de nieuwe website helpen opzetten.
Helaas bleek het vrijwilligerswerk in combinatie met haar gewone baan en haar gezin een te
drukke combinatie en heeft zij haar werk voor de Stichting later neergelegd.

de heer M. Hüsen, Mark
In zijn dagelijks leven is Mark als rechtshulpverlener verbonden aan CNV BedrijvenBond.
Binnenkort gaat hij aan de slag bij Rechtshulp Rotterdam Advocaten en hoopt daar ook de
opleiding advocatuur te kunnen gaan doen. Mark is sinds een jaar, via Stichting La Luz, als
medewerker verbonden aan Stichting De Benen Nemen. Hij heeft onder meer advies gegeven
over de mogelijkheid van een procedure tegen de no claim teruggave in de zorg. Hij wil zich
graag inzetten voor Stichting De Benen Nemen als juridisch adviseur.
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3 Fondsenwerving

Het werk van Stichting De Benen Nemen is o.a. mogelijk dankzij bijdragen van haar donateurs.

Fondsenwerving wordt onderverdeeld in drie categorieën:
1. Eigen fondsenwerving;
2. SponsorBingoLoterij;
3. Subsidies van derden.

Eigen fondswerving
In 2006 komt 84 % van de totale inkomsten van Stichting De Benen Nemen uit eigen
fondsenwerving, bij particulieren en bedrijven.
Particuliere donateurs kunnen Stichting De Benen Nemen ondersteunen met een één- of een
meermalige donaties. Eind januari 2007 ontvingen de donateurs een bedankbrief met
vermelding van hun gift in 2006.

Om extra fondsen binnen te halen en zo meer kinderen in de Derde Wereld aan een
beenprothese te helpen, is er medio augustus 2006 een extra brief verzonden aan de
donateurs. Helaas heeft deze actie weinig opgeleverd.

Automatisch incasso
Op het besluit van de banken, inclusief de Postbank, om de bijlageloze acceptgiro’s te laten
vervallen, heeft de Stichting geanticipeerd door met ingang van mei 2006, automatische
incasso mogelijk te maken. Dit aanbod is naar alle donateurs gecommuniceerd, maar geen van
hen heeft daar gebruik van gemaakt. Ook (nog) niet in het nieuwe jaar 2007.

Minimale kosten
Voor alle activiteiten streeft Stichting De Benen ernaar om die met zo min mogelijk kosten te
realiseren. In 2006 bedragen de kosten in verhouding tot het totaal van de eigen
fondsenwerving 20,7 %. Gedurende meerdere jaren weet Stichting De Benen Nemen deze
verhouding beneden het maximum van 25% te houden, en voldoet hiermee aan het door het
Centraal Bureau Fondsenwerving CBF gestelde criterium.

SponsorBingoLoterij
Sinds april 2003 is Stichting De Benen Nemen beneficiant van de SponsorBingoLoterij.
Door een belactie in juli 2006 wist Stichting De Benen Nemen het aantal loten te verdubbelen
tot 21 loten per 31 december 2006.

Sponsors
 Stedelijk Museum Amsterdam –drukken nieuwsbrieven;
 Eiso Bergsma –Orthopedisch Intrumentmakerstrofee.

Loffelijke initiatieven
In september 2006 heeft de studentenvereniging Universiteit Twente een skippybalrace
gehouden. De opbrengst, die ten goede komt aan Stichting De Benen Nemen, was 1100 euro.
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Subsidies van derden
Subsidies zijn inkomsten die door derden zijn geschonken, al dan niet voor een bepaalde
activiteit. Met subsidies van derden kan Stichting De Benen Nemen speciale activiteiten
ontwikkelen. In 2006 heeft Stichting De Benen Nemen subsidie aangevraagd voor de
ontwikkeling van een voorlichtingsfilm, over het leven na een beenamputatie. Dat gebeurde bij
Stichting Dr. Hofsteestichting, Stichting Liberty, VSBfonds, Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind (NSGK), Johanna Kinderfonds en Stichting Kinderpostzegels. Voorjaar
2007 zijn de aangevraagde subsidies inderdaad toegezegd.
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4 Aandacht media

In 2006 hebben de volgende media aandacht geschonken aan Stichting De Benen Nemen en
haar activiteiten.

televisie
 oktober TV Limburg, uitreiking Orthopedisch Instrumentmakerstrofee.

radio
 oktober Radio Limburg, uitreiking Orthopedisch Instrumentmakerstrofee.

tijdschriften/vakliteratuur
 maart OIM Voetspoor, uitreiking van de Orthopedisch Instrumentmakerstrofee;
 september De ontmoetingsclub Lelystad, artikel over het boek De Benen Nemen en

Stichting De Benen Nemen;
 december Orthobode, uitreiking van de Orthopedisch Instrumentmakerstrofee.

kranten
 oktober Limburgs Dagblad, uitreiking van de Orthopedisch

Instrumentmakerstrofee.
 december Stadskrant Lelystad, Stichting De Benen Nemen is op de volgende

wijze in de media verschenen:

Stichting De Benen Nemen ontvangt
De Pluim van de VrijwilligersCentrale Lelystad op 8 december
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5 Verklaring van geen bezwaar

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) kende aan Stichting De Benen Nemen op 1 april
2006 opnieuw de CBF ‘Verklaring van geen bezwaar’toe. De verklaring is geldig tot 1 oktober
2007.

Deze verklaring is hét keurmerk voor startende stichtingen en kleine stichtingen met een
vermogen beneden de € 120.000,00.

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.
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6 Bestedingen - Nederlands Been

Inleiding
Stichting De Benen Nemen ziet het als haar taak de lotgenoten, de eigen achterban en het
publiek te informeren over de problematiek van een beenamputatie in Nederland. Dit via:

 lotgenotencontact
 voorlichting
 belangenbehartiging.

Hierbij de volgende toelichting:

Lotgenotencontact
Het lotgenotencontact komt tot stand op bijeenkomsten. Mensen met een beenamputatie,
familie en vrienden kunnen hier hun ervaringen met lotgenoten uitwisselen. Daarbij hebben
mensen met een beenamputatie op verschillende manieren zelf contact opgenomen met de
Stichting, namelijk per telefoon, e-mail en brief. Dit betrof:

 verzoeken om nadere informatie over de Stichting;
 direct lotgenotencontact en voorlichting;
 huisartsen die contact opnemen met de Stichting ten behoeve van patiënten/cliënten;
 verpleegkundigen en lotgenoten in Nederland en België die contact opnemen met de

Stichting ten behoeve van patiënten/cliënten.

Verder heeft de Stichting zelf in lotgenotencontacten voorzien, door middel van:

 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;
 e-mail.

Voorlichting
Stichting De Benen Nemen ziet het als een van haar prioriteiten om haar achterban goed en
volledig te informeren. Hiervoor gebruikt zij de volgende communicatiemiddelen:

1. website;
2. jaarverslag;
3. nieuwsbrief;
4. boek;
5. brochures
6. folders;
7. lezingen.

Website
De website is in oktober 2001 van start gegaan en in 2004 had de Stichting ongeveer 4.000
bezoekers per maand. Door diverse omstandigheden is dit aantal in 2005/2006 sterk gedaald.
Dit en het feit dat de oude website te veel onderhoud vergde en het bestuur zelf geen
mogelijkheid had aanpassingen aan de site te doen, heeft ertoe geleid dat begin 2006 contact is
gezocht met Idea-online (voor hosting en technische ondersteuning).
Met ingang van augustus 2006 heeft Stichting De Benen Nemen de beschikking over een
geheel vernieuwde website, de eerste peilingen geven aan dat de Stichting bijna weer op het
oude aantal van 4.000 bezoekers per maand zit. Eind februari 2007 heeft het bestuur besloten
de website verder te moderniseren. Behalve een beter toegankelijke presentatie betreft de
vernieuwing vooral meer productinformatie over protheses, alsook betere verwijzingen naar
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prothesemakers. Daarbij gaat de kwaliteit omhoog, maar zullen de kosten desondanks wat
dalen. Het adres van de website is: www.debenennemen.nl.

Jaarverslag
Een Nederlandstalige versie van het jaarverslag en de jaarrekening 2005 is op de website
www.debenennemen.nl geplaatst en voor iedereen gratis te downloaden.
De jaarverslagen 1999-2004 zijn op de website in pdf te zien en te downloaden.
De jaarverslagen van 2003 tot en met 2005 treft men ook op de site van het CBF aan
(www.cbf.nl). Jaarverslag 2006 zal, zodra goedgekeurd door accountant, eveneens op de
website worden gepubliceerd.

Nieuwsbrief
Stichting De Benen Nemen geeft twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. In april en oktober
2006 verschenen de nummers elf en twaalf. De nieuwsbrief is verstuurd naar alle donateurs,
lotgenoten, orthopedische instrumentmakerijen, orthopedische industrieën, revalidatiecentra en
ziekenhuizen. En voorts naar scholen, vrouwenverenigingen, kranten, televisie en
belangstellenden. De nieuwsbrief verschijnt in zwart/wit. De nieuwsbrief staat een maand na
verschijnen op de website. De nieuwsbrieven vanaf 1999, nummers 1 –10 staan in pdf formaat
op de website en zijn te downloaden.

Boek
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 mensen met een beenamputatie. 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 € 13,60 + € 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’;
 ‘Ervaringsdeskundige’. Deze brochure is in 2001 ontwikkeld ter gelegenheid van het

congres van de Woundcare Consultant Society (WCS).

De brochures kunnen worden besteld via de website of gekocht worden bij lezingen of op
informatiemarkten.

Folder
De folder ‘Laat ze lopen –Laat me 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.

http://www.debenennemen.nl/
http://www.debenennemen.nl/
http://www.cbf.nl/


19

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 men kan zich aanmelden als donateur.

Belangenbehartiging
Inleiding
Stichting De Benen Nemen streeft openheid en transparantie na. Dit geldt natuurlijk ook voor de
lotgenoten. Zij komen in principe levenslang periodiek bij de revalidatiearts. Er zijn
revalidatieartsen gespecialiseerd in het revalideren met een beenprothese en de aanmeting
hiervan. De Stichting heeft daarom een verzoek neergelegd bij de Werkgroep Amputatie en
Prothesiologie (WAP), om de namen van deze revalidatieartsen bekend te maken.

No-claim regeling
Sinds 1 januari 2006 geldt er een nieuwe ziektekostenverzekering. Een van de wijzigingen was
dat er een zogenaamde no-claim regeling van € 255,00 is ingevoerd. Deze regeling wordt door
vele chronische patiënten als onrechtvaardig ervaren. Stichting De Benen Nemen heeft aan
jurist Mark Hüsen gevraagd om na te gaan of het zou lukken om in een proefproces de no-
claimregeling van tafel te krijgen op grond van anti discriminatie bepaling (artikel 26) in het
Internationaal Verdrag inzake Burgelijke en Politieke Rechten (IVBPR).

In Den Haag wordt volop gediscussieerd over de no-
claimregeling. Meningen in de kranten van woensdag 27
september 2006.

Aangezien een aantal chronisch zieke patiënten met steun van de Socialistische Partij (SP)
inmiddels al een proefproces had aangespannen en die dat vervolgens had verloren, heeft
Stichting De Benen Nemen deze actie niet verder doorgezet. Mede onder druk van deze en
soortgelijke acties van anderen is bij de kabinetsformatie in februari 2007 evenwel besloten de
omstreden no-claim regeling alsnog in te trekken.

Overige activiteiten
februari/maart Pro Education. Proefpersonen voor de bijscholingscursus ganganalyse en

prothesetraining van de fysiotherapeuten in Amsterdam;
19 april Supportbeurs te Utrecht;
22 april Vrijwilligersontbijt plus tentoonstelling Stichting in Stadhuis te Lelystad;
15 juli Belactie Sponsorloterij te Amsterdam;
15 september Lezing in de Ontmoetingsclub, Lelystad;
25 september Netwerkbijeenkomst VCA, Amsterdam;

26 oktober Uitreiking Orthopedisch Instrumentmakerstrofee aan de heer Rings van

de O.I.M. in Hoensbroek.
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Orthopedisch Instrumentmakerstrofee
Zoals al enkele jaren gebruikelijk, heeft Stichting De Benen Nemen ook in 2006, weer de
Orthopedisch Instrumentmakerstrofee uitgereikt.
Dit jaar aan de heer Frans Rings, instrumentmaker bij het O.I.M. te Hoensbroek.

Ook de diverse media maakten verslag van
de uitreiking van de Orthopedisch
Instrumentmakerstrofee.
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7 Bestedingen - Derde Wereld Been

Inleiding
Stichting De Benen Nemen ziet het als haar tweede hoofdtaak de eigen achterban en het
publiek te informeren over de problematiek van kinderen met een beenamputatie in de Derde
Wereld. De situatie van mensen in Nederland met een beenamputatie is ernstig, maar in veel
landen van de Derde Wereld zijn de omstandigheden vanwege de daar zeer gebrekkige
organisatie van de gezondheidszorg en individuele hulpverlening, ongetwijfeld nog heel veel
schrijnender.

Daarom stelt Stichting De Benen Nemen zich mede ten doel fondsen te werven voor lotgenoten
in de Derde Wereld, met name voor kinderen daar met een beenamputatie.

De Stichting verleent deze steun zelf aan projecten in drie landen in Afrika, te weten: Benin,
Tanzania en Kenia. Met hulpverleners daar ter plaatse bestaan rechtstreekse contacten. Zulke
lokale relaties zijn van belang om hulpvragen goed te kunnen beoordelen, alsook om de
beoogde en afgesproken hulpverlening ter plekke goed te kunnen begeleiden en tegenslagen
zoals door incompetentie, stagnerende transporten of corruptie bij ambtenaren, adequaat het
hoofd te bieden. Hieronder indrukken van de situatie in de drie genoemde Afrikaanse landen.

Daarna een weergave van de verhouding van de Stichting tot het Liliane Fonds, een groter
maar meer algemeen georiënteerd Nederlands hulpverleningsfonds voor gehandicapte
kinderen in ontwikkelingslanden. Dat Liliane Fonds komt ook al in de ondergenoemde eigen
projecten van de Stichting ter sprake.

Benin
Bij een hulpproject in de binnenlanden van Benin, een relatief klein maar arm land aan de kust
van West-Afrika, is de Stichting al geruime tijd betrokken. Het gaat om de beoogde inrichting
van een orthopedische werkplaats voor kinderen met een beenamputatie. Ook mensen van het
veel grotere Liliane Fonds onderhouden contacten met dit project. De communicatie met dit
project verliep in 2006 desondanks echter helaas nog altijd zeer moeizaam. Ook lijkt men ter
plaatse niet goed te begrijpen wat voor een ruimte er nodig is voor een orthopedische
werkplaats waarin ook plaats moet zijn voor allerlei machines.
Onzeker is of dit project kan worden voortgezet.

Tanzania
Een contactpersoon van onze Stichting in Tanzania, een orthopedisch technicus werkzaam in
een lokaal ziekenhuis, heeft bij Stichting De Benen Nemen een aanvraag ingediend voor hulp
voor 27 kinderen. Daarvan bleken er zeven met een beenamputatie. De overige kinderen die
niet onder de doelstelling van de Stichting vallen, zijn verwezen naar het Liliane Fonds. De
hulpvragen voor de kinderen met een beenamputatie bleken buitensporig hoog. In overleg met
een medewerker van het Liliane Fonds is besloten de aanvragen via een lokale agent van dat
fonds te laten lopen, waarna afhandeling door de Stichting kan geschieden. Ons is nadere
informatie hierover toegezegd.

Kenia
In 2005 heeft Stichting De Benen Nemen een prijs ontvangen van telecombedrijf Vodafone. In
overleg met Vodafone hebben kinderen met een beenamputatie uit het Nyabondo Centre in
Kenia van dat geld in 2006 een uitstapje gemaakt. Onder meer naar een zwembad, wat voor
veel van de betrokken kinderen een eerste, bijzondere ervaring was. In eerdere jaren werd aan
tien kinderen in dit centrum een beenprothese bezorgd. Stichting De Benen Nemen streeft er
naar de samenwerking met dit centrum voort te zetten.
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Beelden van de georganiseerde zwemoefeningen voor kinderen in Kenia met een
beenamputatie.

Liliane Fonds
Stichting De Benen Nemen werkt met betrekking tot haar ambities -- inzake specifieke
hulpverlening aan kinderen in de Derde Wereld met een beenamputatie -- naast via
bovengenoemde eigen projecten graag ook samen met het eveneens humanitaire Liliane
Fonds. Dit veel grotere hulpfonds, gevestigd in Den Bosch, richt zich op een meer algemene
ondersteuning van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden, en kan op grond van zijn
omvang in een groot aantal landen van de Derde Wereld ook beschikken over een eveneens
groot aantal ‘mediators’, te weten bijna 2500 eigen contactpersonen op drie continenten
voorzien van een verder netwerk op locatie.

De samenwerking met het Liliane Fonds hield in 2006 in dat dit fonds uit zijn omvangrijke
portefeuille van in totaal 67.000 hulpbehoevende kinderen uit diverse landen in de Derde
Wereld, voor onze Stichting uit zowel Afrika als Azië een lijst van 87 kinderen met een
beenamputatie heeft geselecteerd.
Om deze 87 kinderen te helpen, zoals met een prothese en/of opleiding, heeft de Stichting aan
Liliane Fonds in 2006 in totaal 18.147,69 euro overgemaakt. Dat is gemiddeld ruim 200 euro
per kind, een bedrag waarmee tegen het lokale prijsniveau relatief veel kan worden gedaan. En
ook meer dan de gemiddeld 131 euro die het Liliane Fonds naar eigen zeggen zelf per
geholpen kind besteedt.

Een probleem in de relatie tussen Stichting De Benen Nemen en het Liliane Fonds was in 2006
nog wel een goede onderlinge communicatie. Zo staat de Stichting voor de taak zich tegenover
donateurs en samenleving zorgvuldig te verantwoorden over de precieze besteding van de door
haar ingezamelde gelden. Zo ook over het geld dat via het Liliane Fonds aan de statutaire
doelstelling wordt gedoteerd. Van het Liliane Fonds kreeg onze Stichting daarvoor naar ons
oordeel echter te weinig informatie over de besteding van beschikbaar gestelde gelden.

Stichting De Benen Nemen wil graag weten –en tegenover donateurs en derden kunnen
verantwoorden –welke met name genoemde kinderen in de Derde Wereld om hulp vragen, wat
hun hulpvraag precies is, welke hulp hun individueel wordt verleend, hoe het verder met hen
gaat, en welk toezicht daarop is.

Voorjaar 2007 heeft Stichting De Benen Nemen het initiatief genomen om hierover met
genoemd Liliane Fonds alsnog nadrukkelijke afspraken te maken. Dit heeft op 30 maart 2007
geleid tot een schriftelijke overeenkomst over de door het Liliane Fonds aan onze Stichting te
verstrekken informatie en dienstverlening op dit gebied. Het Liliane Fonds komt daarin voortaan
geheel tegemoet aan de door onze Stichting geformuleerde wensen.

Stichting De Benen Nemen is warm voorstander van samenwerking met andere (grote)
organisaties, waaronder het genoemde Liliane Fonds. Dat blijkt te leiden tot grote voordelen.
Op die manier konden in 2006 in totaal 87 kinderen met een beenamputatie worden geholpen
uit Afrika (Benin, Tanzania, Kenia, Ivoorkust, Malawi, Ghana, Burundi, Nigeria en Sierra Leone)
en Azië (Indonesië, Vietnam en Nepal). Dat is in veel meer landen dan de Stichting op eigen
kracht zou hebben aangekund.
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Omgekeerd beschikt onze Stichting over meer kennis, motivatie en ervaring op het gebied van
beenamputaties en de daarvoor vereiste voorzieningen. Van een dergelijke specifieke
deskundigheid bij een stichting als de onze kunnen meer algemene hulporganisaties
ongetwijfeld profiteren.

Hierbij foto’s van kinderen die met middel van onze Stichting zijn geholpen. Op onze website
www.debenennemen staan nog meer foto’s van en informatie over dergelijke kinderen.

Dadie Clarissa uit
Ivoorkust heeft een
aangeboren afwijking. Zij
heeft daardoor een
amputatie moeten
ondergaan, kreeg een
prothese en is nu in
revalidatie.

Adam Nangit uit Ghana
is aan beide
onderbenen
geamputeerd. Hij heeft
protheses en krukken
gekregen.

Ahmed Aziz uit Indonesië
heeft een aangeboren
afwijking aan zijn
onderbeen. Daarom
moest hij worden
geamputeerd. Een
prothese voor hem is in
de maak.

Nguyeb Nku Anh Ton,
een jongetje uit
Vietnam, moest
vanwege lichaamsgroei
een nieuwe
onderbeenprothese
worden aangemeten.

Lo Van Tihn uit Vietnam
heeft wegens groei een
nieuwe bovenbeen-
prothese gekregen.

Kenneth Kipchitrchet uit
Kenia moest na een
ongeval zijn linker
onderbeen missen.
Ook wordt zijn
schoolgeld betaald.

Emma Jobo uit Malawi
heeft een dubbele
onderbeenamputatie.
Ze kreeg beenprotheses
en schoenen.

Estere Jailosi uit
Malawi heeft aan beide
onderbenen een
amputatie ondergaan.
Ze heeft beenprotheses
gekregen.

http://www.debenennemen/
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8 Ambities 2007

Inleiding
Tot eind 2006 is er door de Stichting gewerkt met een activiteitenplan voor één jaar. In de
praktijk moet een dergelijk plan altijd onder grote tijdsdruk worden gemaakt.

Over het algemeen zijn de thema’s van aanpak gekozen op basis van de actualiteit en niet op
de toekomst gericht. Hierdoor staan onderwerpen min of meer op zich zelf, waardoor zij weinig
relatie met elkaar hebben.

In de vorm van een meerjarenbeleidplan wil het bestuur kort en duidelijk aangeven waar zij over
een aantal jaren wil zijn. Dit zal worden gedaan voor een periode van vijf jaar.
Dit beleidsplan zal in een algemene formulering worden geschreven en zal realistische,
uitdagende maar wel haalbare doelstellingen bevatten. Jaarlijks kan het beleidsplan, op
onderdelen, worden bijgesteld. Hierover zal bet bestuur besluiten nemen.

Wat gaat de Stichting in 2007 doen:
De beleidsuitgangspunten voor het werk zijn in de statuten vastgelegd. In het verlengde
daarvan doet de Stichting het volgende:

1. Algemeen
 Interne integriteitcode
 Professionalisering financieel-administratieve organisatie
 Meerjarenplanning activiteiten

2. Nederlands Been
Voorlichting

 Productie voorlichtingsfilm over het leven na een beenamputatie
 Website wederom vernieuwen, richting productinformatie protheses
 Nieuwsbrief in april en oktober
 Boek De Benen Nemen
 Brochures Fantoompijn en Ervaringsdeskundige

Activiteiten
 Landelijke presentatie voorlichtingsfilm
 Uitreiken Orthopedisch Instrumentmakertrofee
 Kerstbrunch voor mensen vanaf 50+ met een beenamputatie regio Amsterdam
 Afstemmen met verwante organisaties van gehandicapten in Nederland

3. Derde Wereld Been
 Helpen van circa 100 kinderen aan een beenprothese en wat daar verder bij

komt kijken
 Inrichten van een orthopedische werkplaats in Nikki, Benin
 Afstemmen met verwante organisaties, als Liliane Fonds

4. Fondsenwerving
 Donateurs werven
 Uitbreiding aantal medewerkers fondsenwerving
 Promoten van de SponsorBingoLoterij
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9 Financiële gegevens 2006

Ontwikkelingen

Wat over het boekjaar 2006 opvalt is een teruggang in het aantal donateurs, bij nagenoeg
stabiele kosten eigen fondswerving. Ondanks deze teruggang is het in 2006 weer gelukt minder
dan 25% van de baten voor eigen fondswerving te gebruiken. Hetgeen betekent dat Stichting
De Benen Nemen ook in 2006 weer voldoet aan de voorwaarden van het CBF.

Inkomsten
Het totale bedrag aan specifieke inkomsten over 2006 bedraagt € 9.937,99
De voornaamste inkomsten bestaan uit:

 Donaties € 8.300,04;
 Advertenties € 800,00;
 Loterijen € 750,55.

Renteopbrengsten

Het gedeelte van de aanwezige liquide middelen dat niet direct noodzakelijk is voor de
uitgaven, wordt aangehouden op een Rente meerrekening. Op balansdatum bedroeg het
rentepercentage op deze rekening 2,6%. Dit heeft geresulteerd in € 3.358,91 aan rente-
inkomsten.

Uitgaven

De uitgaven bestaan uit uitgaven gerelateerd aan fondsenwerving en overige uitgaven.

Over 2006 bedragen de uitgaven met betrekking tot fondsenwerving € 1.905,28. De
belangrijkste kostenposten zijn:

 Portokosten € 1.037,32;
 Drukwerk € 727,96;
 Contributie en abonnementen fondsenwerving € 125,00;

De overige uitgaven bedragen in 2006 € 4.144,63. De voornaamste kostenposten zijn;
1. Reiskosten en verblijfskosten € 2.134,39;
2. Telefoonkosten € 630,95;
3. Internetkosten € 309,68
4. Overige algemene kosten € 524,66;

Resultaat 2006
Het resultaat 2006 bedraagt € 8.329,00 en is als volgt aan de volgende bestemmingsreserve
toegevoegd:

 Bestemmingsreserve Nederlands Been € 1.782,00;
 Bestemmingsreserve Orthopedisch Instrumentmakerstrofee € 300,00
 Bestemmingsreserve Derde Wereld Been prothese € 1.041,00;
 Bestemmingsreserve Derde Wereld Been inrichting werkplaats € 1.041,00
 Bestemmingsreserve Derde Wereld Been studiekosten € 1.041,00;
 Bestemmingsreserve Derde Wereld Been opleiding instrumentmaker € 1.041,00;
 Vrij besteedbaar vermogen € 2.083,00.
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Balans per 31 december 2006

(x €)

ACTIVA 31 december 2006 31 december 2005

Vorderingen 0 0

Liquide middelen 91.058 101.679

Totaal 91.058 101.679

PASSIVA

Eigen vermogen:

besteedbaar vermogen

- overig besteedbaar vermogen 10.000 72.824

10.000 72.824

Vastgelegd vermogen:

- Bestemmingsfonds Nederlands Been 14.087 10.654

- Bestemmingsfonds productie Film (1) 14.900 0

- Bestemmingsfonds O.I Trofee 300 0

- Bestemmingsfonds Kenia 0 6.067

- Bestemmingsfonds Benin 0 6.067

- Bestemmingsfonds Tanzania 0 6.067

- Bestemmingsfonds protheses 10.002 0

- Bestemmingsfonds inrichting orth. Instr. 31.041 0

- Bestemmingsfonds studie/opleiding 5.364 0

- Bestemmingsfonds opl. Orth instrumentmaker 5.364 0

81.058 28.855

Voorzieningen 0 0

Schulden: 0 0

Totaal 91.058 101.679
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Staat van baten en lasten over 2006
(x €)

Bestedingen

Besteed aan doelstelling

2006 begroting 2006 2005

Preventie en voorlichting:

- eigen activiteiten 0 0 0

- verstrekte subsidies 0 0 0

- uitvoeringskosten 3.663 4.009

3.663 3.000 4.009

Hulpverlening:

- eigen activiteiten 0 0 0

- verstrekte subsidies 0 0 0

- uitvoeringskosten 0 0 0

0 0 0

Totaal besteed aan
doelstelling 3.663 3.000 4.009

Overschot 8.329 8.010 20.060

Beschikbaar voor doelstelling 11.992 11.329 24.069
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Staat van baten en lasten over 2006
(x €)

Fondsenwerving

Werkelijk Begroot Werkelijk

2006 begroting 2006 2005

Baten eigen fondsenwerving:
- contributies, donaties
giften en schenkingen 8.300 10.000 19.222

- nalatenschappen 0 pm 0

- opbrengst advertenties 800 800 700

- overige baten 87 100 14

9.187 10.900 19.936

Kosten eigen fondsenwerving:

- (in)directe verwervingskosten 1.905 2.000 2.668

- uitvoeringskosten 0 0 0

1.905 2.000 2.668

In % van baten uit eigen
fondsenwerving (20,7%) (18,3) (13,4%)

Netto baten 7.282 8.900 17.268

Resultaat verkopen artikelen
en/of gebruikte goederen:

- netto-omzet 1.000 360 376

- kostprijs 300 100 100

- brutowinst 700 260 276

- uitvoeringskosten 100 50 50

- nettowinst 600 210 226

Totaal eigen fondsenwerving 7.882 9.110 17.494

Aandeel in acties van derden 751 0 4.707

Beschikbaar uit fondsenwerving 8.633 9.110 22.201

Subsidies derden 0 0 0

Resultaat rente opbrengst 3.359 1.900 1.868

Overige baten en lasten 0 0 0

Totaal beschikbaar voor
doelstelling 11.992 11.010 24.069
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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.

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
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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.

Toelichting op de Balansposten

Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen dat gereserveerd is voor uitgaven
overeenkomstig de Statuten. De verdeelsleutel voor de verschillende reserves is als volgt;
van het batig saldo van enig jaar wordt de helft toegevoegd aan de bestemmingsreserve van
het Nederlands Been; 37,5% is ten behoeve van projecten in de Derde Wereld; het restant te
weten 12,5% wordt toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.

In 2006 heeft bestuur besloten de dan gevormde vrij besteedbaar vermogen toe te wijzen aan
de statutaire doelstellingen van de Stichting. Voor de lopende zaken en de continuïteit van de
Stichting te waarborgen is een buffer van € 10.00,00 vrij besteedbaar.

Tot en met 2005 bestond de reserve Derde Wereld uit de volgende posten:
 Bestemmingsreserve Derde Wereldbeen Benin
 Bestemmingsreserve Derde Wereldbeen Tanzania;
 Bestemmingsreserve Derde Wereldbeen Kenia

Aangezien het aantal Derde Wereldlanden waarin de Stichting bij betrokken is, steeds groter
wordt (inmiddels meer dan 20), is met ingang van 2006, besloten tot de volgende verdeling van
de reserve:

 Prothese;
 Inrichting instrumentmakerijen;
 Studie gehandicapte kinderen;
 Opleiding voor instrumentmakers.

Herverdeling bestemmingsreserve
Stand van herverdeling € 72.824

Naar Nederlands Been € 5.305
Naar productie film € 11.246
Naar 3e Wereld Been, prothese € 8.961
Naar 3e Wereld Been, inrichting € 30.000
Naar 3e Wereld Been, opleiding i.m. € 4.323
Naar 3e Wereld Been, studie € 4.323
Overige projecten (Kenia, Benin en Tanzania) € 749

Stand na herverdeling € 7.917

Inrichting Instrumentmakerij
Ten behoeve van de post inrichting instrumentmakerijen heeft de Stichting in een eerdere jaar
een gift ontvangen ad € 30.000,00. Verzuimd is toen deze reserve te oormerken als
bestemmingsreserve. Deze omissie hebben wij bij het opstellen van de rekening over 2006
hersteld. In 2005 is bij de Stichting al wel een aanvraag ingediend voor de besteding van dit
geld, echter de afwikkeling daarvan wacht nog op een extern advies.

Film
Ten behoeve van de productie van een voorlichtingsfilm over beengeamputeerden in
Nederland, heeft de Stichting in 2005 een externe subsidie ontvangen, te weten € 10.000,00
van de Stichting dr. Hofstee Stichting en € 2.400,00 van telefoonbedrijf Vodafone. Ook voor wat
betreft deze gift is verzuimd, deze afzonderlijk op te nemen in de jaarrekening over 2005. Ook
dit is met de jaarrekening over 2006 hersteld. Tevens is deze post extra verhoogd met een
bedrag ad € 2.500,00 ten laste van de vrije reserve en reserve Nederlands Been.
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Toelichting Staat van Baten en lasten

Donaties
Over het boekjaar 2006 is het aantal donaties terug gelopen. Dit kwam door een tijdelijke
stagnatie in activiteiten veroorzaakt door diverse bestuursmutaties.

Loterijen
De inkomsten uit loterijen betreft de SponsorBingoLoterij. Door de belactie van juli 2006, die
resulteerde in een verdubbeling van het aantal loten waarmee de Stichting meespeelt, namen
de inkomsten hieruit toe.

Advertentie opbrengst
Door de opbrengst van advertenties in de nieuwsbrief is de uitgave van de nieuwsbrief in 2006
kostendekkend geweest.

Rente inkomsten
Deze post betreft de ontvangen rentevergoeding op de spaarrekening. Vanaf 1 januari 2006
heeft de Stichting haar Spaarrekening bij de Postgiro omgezet naar een Rentemeerrekening,
met een hogere rentevergoeding.

Symposia en conferenties
Dit betreft het bezoek aan door derden georganiseerde bijeenkomsten.

Reis- en verblijfkosten
Deze post betreft gedeclareerde onkosten van bestuursleden en medewerkers. Een deel van
deze kosten wordt als gift door betreffende personen aan de Stichting geschonken. Deze
schenkingen worden verantwoord onder de post donaties.

Administratiekosten
Hieronder vallen kosten software ten behoeve van de boekhouding. Aan het toezicht van de
accountant waren in 2006 geen kosten verbonden.

Verzekeringen
Hieronder vallen de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering, afgesloten ten behoeve van
bestuursleden en medewerkers.

Telefoonkosten
Betreft gedeclareerd kosten aan bestuursleden. Een groot deel van deze kosten wordt als gift
door betreffende bestuursleden aan de Stichting geschonken (donaties).

Internetkosten
Deze post is in 2006 toegevoegd en behelst de kosten die betrekking hebben op de webstite
www.debenennemen.nl

Branche/organisatiekosten
Deze post betreft kosten van contributies aan Kamer van Koophandel, Vrijwilligersorganisatie
Amsterdam (VCA), Nederlands Genootschap van Fondswervende Instellingen (NGF).

Overige algemene kosten
Deze post betreft alle kosten van aanschaffingen ten behoeve van het bestuurlijk functioneren,
zoals printerinkt, adresstickers etc.

Besteding aan de doelstelling
Deze post betreft de uitgaven aan de diverse projecten. In 2006 heeft de Stichting 87 kinderen,
in verscheidene landen van de Derde Wereld geholpen. De uitvoering hiervan liep via het
Liliane Fonds.

http://www.debenennemen.nl/
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Financieel beheer
Stichting De Benen Nemen beheert geen kas, alle inkomsten en uitgaven geschieden via de
postgiro en worden in de boekhouding verantwoord.
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Toelichting op de balans
(x €)

31 december 2006 31 december 2005

Vorderingen 0

Liquide middelen
Postbank N.V. zakelijke rekening 12 10.327
Postbank N.V. kapitaalrekening 91.046 91.352

91.058 101.679
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve project Nederlands Been 10.654 5.639
Dotatie overschot staat van baten en lasten 1.782 5.015
Dotatie uit vrij besteedbaar vermogen 5.305 0
Vrijval t.g.v. project productie film -3.654 0
Stand per 31 december 14.087 10.654

Bestemmingsreserve project productie film
Overname uit saldo Bestemmingsplan Nederlands Been 3.654 0
Dotatie uit vrij besteedbaar vermogen 11.246
Stand per 31 december 14.900 0

Bestemmingsreserve project Nederlands Been O.I. Trofee 0
Dotatie uit staat van baten en lasten 300
Stand per 31 december 300

Bestemmingsreserve project 3
de

Wereld Been, Kenia 6.067 2.724
Uitgaven specifiek voor dit project 6.067 0
Dotatie overschot staat van baten en lasten 0 3.343
Stand per 31 december 0 6.067

Bestemmingsreserve project 3
de

Wereld Been, Benin 6.067 2.724
Uitgaven specifiek voor dit project 6.067 0
Dotatie overschot staat van baten en lasten 0 3.343
Stand per 31 december 0 6.067

Bestemmingsreserve project 3
de

Wereld Been, Tanzania 6.067 2.724
Uitgaven specifiek voor dit project 6.067 0
Dotatie overschot staat van baten en lasten 0 3.343
Stand per 31 december 0 6.067

Bestemmingsreserve project 3
de

Wereld Been, prothese 0 0
Dotatie overschot staat van baten en lasten 1.041 0
Overname uit vrij besteedbaar vermogen 8.961 0
Stand per 31 december 10.002 0

Bestemmingsreserve project 3
de

Wereld Been, inrichting 0 0
Dotatie overschot staat van baten en lasten 1.041 0
Overname uit vrij besteedbaar vermogen 30.000 0
Stand per 31 december 31.041 0

Bestemmingsreserve project 3
de

Wereld Been, studie 0 0
Dotatie overschot staat van baten en lasten 1.041 0
Overname uit vrij besteedbaar vermogen 4.323 0
Stand per 31 december 5.364 0

Bestemmingsreserve project 3
de

Wereld Been, opleiding i.m 0 0
Dotatie overschot staat van baten en lasten 1.041 0
Overname uit vrij besteedbaar vermogen 4.323 0
Stand per 31 december 5.364 0

Vrij besteedbaar vermogen 7.917 67.809
Dotatie uit overschot van baten en lasten 2.083 5.015

10.000 72.824
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2006
(x €)

2006 2005

Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften en schenkingen

Giften en sponsoring 751 14.680
Donaties 8.300 4.542

9.051 19.222

Indirecte verwervingskosten

Porti 1.037 1.333
Branche- en organisatiekosten 15 975
Drukwerk en papier 728 209
Contributie 125 151

1.905 2.668

De porti, branche- en organisatiekosten, de kosten voor drukwerk en papier en de contributie en
abonnementen zijn volledig als indirecte verwervingskosten aangemerkt. De overige kosten als zijnde de
onder uitvoeringkosten 2006 gespecificeerde uitvoeringskosten zijn volledig als kosten voor de
doelstelling aangemerkt.
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Uitvoeringskosten 2006
(x €)

doelstelling Fondsen- verkoop totaal begroot

werving goederen 2006 2006 2005
Derde
Wereld

Nederlandse
Been

Symposia en Conferenties 0 0 0 0 0 0 0

Reis- en verblijfkosten 1.067 1.067 0 0 2.134 0 1.204

Representatiekosten 44 45 0 0 89 0 10

Abonnementen 24 25 0 0 49 0 154

Administratiekosten 59 59 0 0 118 0 178

Verzekeringen 69 68 0 0 137 0 138

Kantoorkosten 0 0 0 0 0 0 1.564

Telefoon- en faxkosten 315 316 0 0 631 0 478

Internetkosten 155 155 0 0 310 0 0

Bankkosten 21 21 0 0 42 0 30

Vergaderkosten. 55 55 0 0 110 0 0

Overige alg. kosten 21 22 0 0 43 0 253

Totaal uitvoeringskosten
1.830 1.833 0 0 3.663 0 4.009
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10 Begroting 2007 t.o.v voorgaande jaren

(x €)

Fondsenwerving
Begroting 2007 Gerealiseerd 2006 Gerealiseerd 2005

Baten uit eigen fondsenwerving:

- mailingacties 0 0

- donaties 10.000 8.300 19.222

- nalatenschappen pm 0 0

- opbrengst advertenties 500 800 700

- overige baten 100 87 14

10.600 9.187 19.936

Kosten eigen fondsenwerving:

- (in)directe verwervingskosten 2.000 1.905 2.668

- uitvoeringskosten 0 0

2.000 1.905 2.668

In % van baten uit eigen fondsenwerving (18,9%) (20,7%) (13,4%)

Netto baten 8.600 7.282 17.268

Resultaat verkopen artikelen en/of

gebruikte goederen:

- netto-omzet 360 1000 376

- kostprijs 100 300 100

- brutowinst 260 700 276

- uitvoeringskosten 50 100 50

Nettowinst 210 600 226

Totaal eigen fondsenwerving 8.810 7.882 17.494

Aandeel in gezamenlijke acties pm pm pm

Aandeel in acties van derden 5.000 751 4.707

Beschikbaar uit fondsenwerving 13.810 8.633 22.201

Subsidies overheden en anderen 27.600 0 0

Ontvangen rente 1.500 3.359 1.868

Overige baten en lasten 0 0 0

Totaal beschikbaar voor doelstelling 42.910 11.992 24.069
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Begroting Uitvoeringskosten 2007 t.o.v. voorgaande jaren

Verdeling uitvoerkosten naar bestemming

(X €)
Begroot

2007
Werkelijk

2006
Begroot

2006
Symposia en Conferenties 50 0 50
Reis- en verblijfkosten 1.500 2.134 1.260
Representatiekosten 10 89 10
Abonnementen 0 49 0
Internetkosten 475 310 0
Administratiekosten 200 118 200
Verzekeringen 150 137 150
Kantoorkosten* 750 0 250
Telefoonkosten 600 631 500
Bankkosten 30 42 30
Vergaderkosten 200 110 0
Overige algemene kosten 300 43 350
Totale uitvoeringskosten 4.265 3.663 3.000

* De porto, branche- en organisatiekosten, kosten voor drukwerk/papier en de branchekosten zijn
volledig als (in)directe verwervingskosten aangemerkt.
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Meerjaren begroting 2007-2009

(x €)

Fondsenwerving
Begroting 2007 Begroting 2008 Begroting 2009

Baten uit eigen fondsenwerving:

- mailingacties pm pm pm

- donaties 10.000 12.000 15.000

- nalatenschappen pm 0 pm

- opbrengst advertenties 500 800 800

- overige baten 100 100 100

10.600 12.900 15.900

Kosten eigen fondsenwerving:

- (in)directe verwervingskosten 2.000 2.400 2.800

- uitvoeringskosten 0 0

2.000 2.400 2.800

In % van baten uit eigen fondsenwerving (18,9%) (18,6%) (17,6%)

Netto baten 8.600 10.500 13.100

Resultaat verkopen artikelen en/of

gebruikte goederen:

- netto-omzet 360 180 90

- kostprijs 100 50 25

- brutowinst 260 130 65

- uitvoeringskosten 50 25 15

Nettowinst 210 105 50

Totaal eigen fondsenwerving 8.810 10.605 13.150

Aandeel in gezamenlijke acties pm pm pm

Aandeel in acties van derden 5.000 2.500 2.500

Beschikbaar uit fondsenwerving 13.810 13.105 15.650

Subsidies overheden en anderen 27.600 pm 0

Ontvangen rente 1.500 2.500 2.500

Overige baten en lasten pm pm pm

Totaal beschikbaar voor doelstelling 42.910 15.105 18.105
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Meerjaren begroting Uitvoeringskosten 2007- 2009

Verdeling uitvoerkosten naar bestemming

(X €)
Begroot

2007
Begroot

2008
Begroot

2009
Symposia en Conferenties 50 100 150
Reis- en verblijfkosten 1.500 2.400 2.500
Representatiekosten 10 100 100
Internetkosten 475 300 300
Administratiekosten 200 150 150
Verzekeringen 150 150 150
Kantoorkosten* 750 0 0
Telefoonkosten 600 700 700
Bankkosten 30 50 50
Vergaderkosten 200 800 900
Overige algemene kosten 300 600 600
Totale uitvoeringskosten 4.265 5.350 5.600

* Bij de post abonnementen is een bedrag opgenomen voor de kosten van de website.
De porto, branche- en organisatiekosten, kosten voor drukwerk/papier en de branchekosten zijn
volledig als (in)directe verwervingskosten aangemerkt.
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11 Accountansverklaring
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