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Voorwoord
In 2007 heeft Stichting De Benen Nemen hulp geboden aan 40 kinderen met een
beenamputatie in landen van de Derde Wereld. Van hen zes via eigen projecten, en 34 door
doelbijdragen aan het verwante Liliane Fonds. Daarnaast heeft onze Stichting een aantal
initiatieven ondernomen op het gebied van het lotgenotencontact van mensen met een
beenamputatie in eigen land. Daaronder het uitbrengen van een voorlichtingsfilm.
Stichting De Benen Nemen kijkt op dit resultaat met tevredenheid terug. Zeker gezien onze
beperkte mogelijkheden. Echter onze ambities lagen hóger. Zo streefden we naar hulp aan
circa honderd kinderen met een beenhandicap in ontwikkelingslanden. Dat aantal hebben we
in 2007 helaas niet gehaald. De oorzaak hiervan is onder meer tijdrovend overleg over de
constructieve voorwaarden waaronder hulp aan kinderen met een beenamputatie in landen
van de Derde Wereld kan worden gegeven.
Dat overleg, afgelopen jaar met Liliane Fonds, is inmiddels voltooid. Daar zijn we bijzonder
blij mee. We streven nu naar een goede praktische uitwerking van dat akkoord. Stichting De
Benen Nemen beoogt ook met andere humanitaire organisaties een dergelijke vruchtbare
relatie na. Het aantal te helpen kinderen in landen van de Derde Wereld denkt de Stichting in
2008 alsnog op het niveau van honderd per jaar te kunnen brengen. Voor dit doel denkt de
Stichting ook een speciale werkgroep in te richten.
Het afgelopen jaar 2007 heeft de Stichting eveneens gebruikt om haar positie in eigen land
nader te bepalen. Dat gaat om onze zorg en belangenbehartiging inzake het
lotgenotencontact. Het idee is gerijpt om ook deze activiteiten meer dan in het verleden aan
te pakken in nauwe samenwerking met andere, geestverwante organisaties. Op dit gebied
zijn hierover allereerst met de Landelijke Vereniging van Geamputeerden vruchtbare
gesprekken gevoerd. Alsook met stichting KorterMaarKrachtig, internetcontact en
kenniscentrum voor ledemaatgeamputeerden en prothesedragers.
Qua interne organisatie konden we, na intensief werven van bestuursleden, eindelijk weer
werken met een voltallig bestuur van vijf personen.
Zoals in vorig jaarverslag al vermeld hebben wij tijdens het verslagjaar helaas afscheid
moeten nemen van mevrouw Majoor Bosshardt als lid van onze Commissie van
Aanbeveling, Zij is op maandag 25 juni 2007 overleden. Alsook van Ninette Nelis, oud
redacteur van onze Nieuwsbrief. Zij overleed op 6 juli 2007.
Daarnaast gaf Els Cats al vroeg in 2007 aan, na 8 jaar als voorzitter de kar te hebben
getrokken, onder meer vanwege gezondheidsredenen deze schone taak graag over te
dragen aan een ander. Tijdens een bijeenkomst op 17 november 2007 trad zij af. Op 25 april
2008 werd Els Cats uit erkentelijkheid voor haar verdiensten namens koningin Beatrix
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Stichting De Benen Nemen is Els,
alsook haar partner Louis, veel dank verschuldigd en wenst hun beiden al het beste toe.
Het jaar 2008 zal een jaar worden waarin het bestuur zich opnieuw beraadt over op welke
wijze de statutaire doelstellingen van de Stichting het meest effectief te realiseren. Daarbij wil
het bestuur de samenwerking met andere, verwante organisaties verder uitbreiden. De
doelstelling daarvan moet zijn elkaar te versterken en aan te vullen.
Met dank aan alle medewerkers die het afgelopen jaar Stichting De Benen Nemen hebben
geholpen, presenteert het bestuur van Stichting De Benen Nemen vol trots voor wat betreft
het bereikte resultaat het jaarverslag 2007.
Martin Zandt, voorzitter Stichting De Benen Nemen
Enschede, juni 2008
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1. Doelstelling & beleid
Inleiding. Stichting De Benen Nemen zet, ter introductie op het verslag van haar activiteiten
in het jaar 2007, allereerst nog eens de historische doelstellingen uiteen op grond waarvan
de Stichting in 1999 werd opgericht. Daarna de essentie van de activiteiten die in het
verslagjaar qua beleid werden ondernomen.
De centrale doelstelling van de Stichting, overeenkomstig artikel 2 van haar statuten, is steun
bieden aan mensen met een beenamputatie.
Stichting De Benen Nemen heeft daarbij twéé ‘benen’:
• Nederlandse Been
Deze activiteit in eigen land voorziet in: lotgenotencontact, voorlichting en
belangenbehartiging. Doelgroep: mensen in Nederland die een beenamputatie is
overkomen, dan wel op korte termijn een beenamputatie vrezen te moeten ondergaan.
• Derde Wereld Been
De inspanningen voor dit internationale doel dienen bovenal geld te genereren om de
allerarmste kinderen met een beenamputatie in landen van de Derde Wereld aan een
prothese en andere noodzakelijke hulpmiddelen te helpen. En aan wat daar verder bij
komt kijken, zoals scholing en het helpen inhalen van door betreffende handicap
veroorzaakte achterstanden op het gebied van onderwijs.
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 een
ideëel, geen commercieel karakter.
De bestuursleden, adviseurs en medewerkers van Stichting De Benen Nemen zijn allen
vrijwilligers, van wie enkelen zelf gebruiker van een beenprothese.

Kernpunten 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
www.debenennemen.nl staat in principe alle actuele informatie. Ook worden daarop nieuwe
ontwikkelingen inzake de levering van protheses gepresenteerd. Voorts staat op de website
informatie met betrekking tot reeds uitgevoerde projecten in landen van de Derde Wereld.
Daarnaast geeft de Stichting twee maal per jaar een Nieuwsbrief uit.
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Samenwerking inzake Nederlands Been. Lotgenotencontact, voorlichting en
belangenbehartiging aan mensen met een beenamputatie in Nederland, verlopen deels via
eigen activiteiten.
Om de effectiviteit daarvan te vergroten, beseft Stichting De Benen Nemen, is het van
belang in eigen land tevens samenwerking na te streven met verwante organisaties. Op dit
gebied is Stichting De Benen Nemen in het verslagjaar 2007 in nauw gesprek gekomen met
de Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG). Deze organisatie, waarvan het
secretariaat is gevestigd in Nieuwegein, richt zich op mensen in Nederland met een beendan wel armamputatie.
Samenwerking inzake Derde Wereld Been. De steunverlening aan projecten in de Derde
Wereld, de niet minder belangrijke tweede kernactiviteit van Stichting De Benen Nemen,
geschiedt deels via eigen contacten ter plaatse. Daarnaast wordt al langer samenwerking
nagestreefd met grote, meer algemene hulpverleningsorganisaties die in landen van de
Derde Wereld over een eigen netwerk van lokale contacten beschikken.
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 niet zelden 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.
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. Dit kan nadelig uitpakken op de lokale
economie, wordt tegenwoordig onderkend. Uitgangspunt is daarom geworden hulp lokaal in
te kopen. En daarop zo mogelijk, betrouwbaar te achten mensen lokaal te laten toezien.
Een belangrijke organisatie op dit gebied is het Liliane Fonds, gevestigd in Den Bosch. Met
dit grotere maar meer algemeen georiënteerd Nederlandse hulpverleningsfonds voor
gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden, heeft Stichting De Benen Nemen haar
banden in het verslagjaar 2007 daarom verder versterkt. Ook met andere hulporganisaties
zullen zo nodig gesprekken worden aangeknoopt.
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
‘netwerkorganisatie’. Dat wil zeggen dat de Stichting geen kantoor heeft en de bestuursleden
en medewerkers vanuit hun eigen woning met elkaar overleggen en de met hen
overeengekomen taken uitvoeren.
Integriteit. Onder invloed van de maatschappelijke discussie over de betrouwbaarheid van
bestuurders, heeft Stichting De Benen Nemen in 2007 opnieuw haar codes inzake integriteit
en de toepassing daarvan tegen het licht gehouden. De financiële administratie van de
Stichting verloopt niet op kasbasis, maar alleen via de dagafschriften van de Postbank. Dat
is uiterst transparant. Onkostendeclaraties worden alleen vergoed, en andere uitgaven alleen
overgemaakt na goedkeuring per handtekening van twéé bestuurders, te weten voorzitter én
penningmeester.

.
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2. Bestuur & medewerkers
Wisseling van de wacht. Na ruim acht jaar voorzitterschap is Els Cats, een van de
oprichters en de jaren door drijvende kracht achter Stichting De Benen Nemen, zoals eerder
vermeld in dit verslagjaar, teruggetreden als voorzitter van Stichting De Benen Nemen.
Tevens heeft zij zich teruggetrokken uit het bestuur. Dat deed zij, naar eigen zeggen, om
persoonlijke redenen, waaronder aanhoudende gezondheidsklachten. Een en ander werd
bekendgemaakt tijdens een Landelijke dag van de Stichting op 17 november in Vianen. Els
Cats zal aan de Stichting verbonden blijven als adviseur. Op verzoek van het bestuur is zij
inmiddels toetreden tot de Commissie van Aanbeveling.
Het voorzitterschap van Stichting De Benen Nemen is – op grond van een unaniem
bestuursbesluit – eveneens per 17 november 2007 overgenomen door Martin Zandt, tot dan
vicevoorzitter en penningmeester van de Stichting. Secretaris Wim Schoutendorp nam
daarbij op zich het penningmeesterschap tijdelijk waar te nemen.
Het bestuur is er bijzonder gelukkig mee al heel snel hierna een nieuwe penningmeester te
hebben kunnen aantrekken. Het betreft mw Liselot Gerritzen te Lelystad. Zij was al eerder
medewerkster van de Stichting en heeft het penningmeesterschap per 1 januari 2008 op zich
genomen.
Het bestuur is er voorts heel blij mee in de loop van het verslagjaar 2007 als nieuwe
bestuursleden te hebben kunnen verwelkomen: mw Monique Fransen en mw Janine de
Zeeuw, beiden wonend in Amsterdam. Zij hebben zich alle twee onmiddellijk sterk ingezet
voor het functioneren van de Stichting. Helaas, en opnieuw om persoonlijke redenen, zagen
zij zich beiden eveneens genoodzaakt hun functies ná balansdatum weer neer te leggen. De
een per 1 januari 2008, de ander per 1 maart 2008. Ook hun is de Stichting veel dank
verschuldigd.
Statutair streeft Stichting De Benen Nemen naar een bestuur bestaande uit minimaal vijf
leden. Gedurende het verslagjaar is aan deze norm geruime tijd voldaan. Gezien de
genoemde mutaties is dit aantal eind 2007 echter weer teruggezakt naar vier. En ná
verslagjaar, per 1 maart 2008, verder naar drie. Tegen deze achtergrond dient het bestuur
opnieuw hoge prioriteit te geven aan het zoeken naar nieuwe capabele versterking, dan wel
andere maatregelen te treffen.
Voor een globaal overzicht van de samenstelling van het bestuur hierbij de situatie aan het
begin en aan het eind van het verslagjaar.
Samenstelling bestuur
per 1 januari 2007

Naam

woonplaats

functie

mw E.C.C. Cats
dhr M.L. Zandt
dhr W.N. Schoutendorp

Lelystad
Enschede
Amsterdam

voorzitter
vice-voorzitter / penningmeester
secretaris
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per 31 december 2007

Naam

woonplaats

functie

dhr M.L. Zandt

Enschede

voorzitter

dhr W.N. Schoutendorp

Amsterdam

secretaris / penningmeester ad
interim

mw M. Fransen
mw J. de Zeeuw

Amsterdam
Amsterdam

lid
lid, coördinator Derde Wereldbeen /
kinderprojecten

In het verslagjaar 2007 maakten de volgende personen deel uit van het bestuur:
mevrouw E.C.C. Cats, Els

Els is initiatiefnemer en medeoprichter van Stichting De Benen Nemen en Voorzitter sinds
mei 1999. Al veel langer, sedert 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
Wereld te laten lopen, is nog ver weg. Maar met hulp van onze enthousiaste medewerkers
komen we een stapje dichterbij.
Els 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. Op 17 november 2007 is Els Cats vooral om deze
gezondheidsredenen afgetreden als voorzitter alsook als bestuurslid.
de heer M.L. Zandt, Martin

In zijn dagelijks leven is Martin (47) tot 2007 werkzaam geweest als juridisch adviseur
sociale zekerheid bij de overheid. Met ingang van 2007 is hij werkzaam als human resource
manager van een instelling, en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het
personeelsbeleid. Sinds 1980 is hij in zijn vrije tijd vrijwilliger; zo is hij o.a. penningmeester /
secretaris geweest van een lokale omroep.
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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 deels
worden geamputeerd. Deze ervaring is voor hem de reden geweest om zich aan te melden
als bestuurslid van Stichting De Benen Nemen. Per 17 november 2007 is Martin, na vertrek
Els Cats, door bestuur unaniem benoemd tot de nieuwe voorzitter. Eind 2007 moest Martin
ook aan zijn andere been en knie worden geopereerd. Inmiddels is Martin van die operatie
goeddeels hersteld.
de heer W.N. Schoutendorp, Wim

Wim (61) is econoom en tot september 2006 als financieel-economisch journalist werkzaam
bij 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 afscheid van Trouw en PCM (via een vervroegd uittreden) doet hij
onbezoldigd werk voor enkele uiteenlopende maatschappelijke organisaties. Naast Stichting
De Benen Nemen (als secretaris sinds oktober 2006) is dat cultureel en landschappelijk
centrum Stroomhuis Neerijnen in de Betuwe. Een nabij familielid van Wim heeft tien jaar
geleden een hoge beenamputatie moeten ondergaan. Mede op grond daarvan heeft Wim
grote affiniteit met het doel van de Stichting.
mevrouw M. Fransen, Monique

Monique (47) is qua opleiding industrieel ontwerper, en begin 2007 eveneens vanuit ideële
overwegingen toegetreden tot bestuur. Zij is daartoe heel gemotiveerd, maar doet dit naast
een baan als projectleider bij een design- en communicatiebureau in Amsterdam. Daarbij
verricht zij tevens veel werk in Brussel. Eind 2007 ziet Monique mogelijkheden voor het
oprichten van een eigen bedrijf. Opnieuw met het nodige verblijf in België. Monique ziet zich
daardoor genoodzaakt haar functie in bestuur weer te beëindigen, per 1 januari 2008.
Monique zal Stichting waar mogelijk als medewerker terzijde blijven staan.
mevrouw J. de Zeeuw, Janine

Janine (26) is fysiotherapeute en volgt een studie Gezondheidswetenschappen in
Amsterdam. Stichting De Benen Nemen noemt zij een voor haar ideale organisatie,
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aangezien het een combinatie is van nationale en internationale projecten, en een koppeling
heeft met haar beroep en studie. In bestuur Stichting heeft Janine in 2007 op beide terreinen
allerlei taken op zich genomen. Ná verslagjaar, per 1 maart 2008, heeft Janine helaas weer
afscheid van de Stichting moeten nemen. Dit vanwege een langdurig studieverblijf in LatijnsAmerika. Na haar terugkeer overweegt zij opnieuw medewerker van de Stichting te worden.
Rooster van aftreden
situatie per 31 december 2007

Functie

Naam

benoeming

einde termijn

voorzitter

05-11-2007

28-05-2010

secretaris
penningmeester

dhr M.L. Zandt
(eerder al vice-vz en
penningmeester)
dhr W.N. Schoutendorp
dhr W.N. Schoutendorp

31-10-2006
05-11-2007

lid

mw M. Fransen

14-03-2007

lid

mw J. de Zeeuw

06-06-2007

28-05-2009
01-01-2008 (per die datum is op
deze post opvolgster benoemd)
01-01-2008 (per die datum
teruggetreden)
01-03-2008 (per die datum
teruggetreden)

Werkzaamheden bestuur
In 2007 heeft het bestuur acht keer vergaderd. Aan de orde zijn geweest onder meer de
volgende agendapunten.
Noot: in onderstaande opsomming is de nummering van de vergaderingen niet correct ten opzichte van
ste
ste
voorgaande jaar. Laatste vergadering 2006 was de 53 , de eerste in 2007 hebben wij per abuis de 55
genoemd.

vergadering

Datum

belangrijkste onderwerpen

ste

bestuursvergadering

14-02-2007

ste

bestuursvergadering

14-03-2007

ste

bestuursvergadering

04-04-2007

ste

bestuursvergadering

06-06-2007

ste

bestuursvergadering

03-09-2007

ste

bestuursvergadering

01-10-2007

Werving nieuwe bestuursleden,
fondsenwerving, financieel
verslag 2006, opzet activiteiten,
‘stoppertjes’ in kranten
Jaarverslag 2006, benoeming
Monique Fransen tot bestuurslid,
samenwerking met Liliane
Fonds, financiering
voorlichtingsfilm op dvd
voortgang activiteiten, productie
Nieuwsbrief.
benoeming Janine de Zeeuw tot
bestuurslid; voortgang
activiteiten: bijeenkomst Vianen,
Kerstbrunch
evaluatie accountantscontrole en
procedure CBF keurmerk,
de
prioriteiten 2 halfjaar, productie
dvd, voortgang aangekondigde
activiteiten
toekomst voorzitterschap,
begroting 2008, samenwerking
met Liliane Fonds,
samenwerking met LVvG,

55

56

57
58

59

60
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ste

bestuursvergadering

05-11-2007

ste

bestuursvergadering

29-11-2007

61

62

voortgang activiteiten najaar,
fondsenwerving, productie
Nieuwsbrief
wisseling voorzitter en
penningmeester, vaststelling
begroting 2008, voortgang
activiteiten, toekomst SDBN
middellange termijn,
terugblik op activiteiten najaar
2007, werkwijze bestuur, relaties
met Liliane Fonds en LVvG,
Nieuwsbrief voorjaar 2008

Adviseurs
situatie per 31 december 2007

Naam

woonplaats

Beroep

dhr. D. de Boer
mw. E.C.C. Cats
dhr. L.J. Cats
dhr. J. Deckers
dhr. G.J. van der Maazen
dhr. W.K.N. van der Meij
mw. K. van Minnen
dhr. M. Speeckaert
mw A.P. Tol
dhr. B.J. Welmers

Enschede
Lelystad
Lelystad
Genk (België)
Loon op Zand
Tynarloo
Weesp
Roosendaal
Lelystad
Berlicum

orthopedisch instrumentmaker
oprichter Stichting / oud voorzitter
mede oprichter Stichting
fysiotherapeut
orthopedische industrie
revalidatiearts
adviseur fondsenwerving
orthopedisch chirurg
bestuurlijke ondersteuning
orthopedische instrumentmaker, tevens
adviseur Liliane Fonds

Als voorbeeld twee van deze adviseurs:
dhr 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 vele keren 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 Liliane Fonds. Hij heeft als inzet om in landen van de
Derde Wereld kinderen met een beenamputatie te voorzien van een prothese.
dhr L.J Cats, Louis. Medeoprichter van de Stichting. Als echtgenoot van de najaar 2007
afgetreden voorzitter Els Cats ervaart Louis dagelijks hoe het leven met een beenprothese
is. Daarnaast is Louis zeer begaan met het leed van beengeamputeerde kinderen in de
Derde Wereld. De heer Cats levert behalve tal van ideeën ook veel hand- en spandiensten
aan.
Commissie van Aanbeveling
Vanwege haar grote verdienste voor Stichting De Benen Nemen heeft het bestuur haar oudvoorzitter Els Cats, na haar aftreden, gevraagd plaats te nemen in de Commissie van
Aanbeveling. Enkele leden van de Commissie zijn de Stichting in 2007 bijzonder van dienst
geweest. De Commissie van Aanbeveling heeft thans de volgende samenstelling:
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situatie per 31 december 2007

Naam

woonplaats

maatschappelijke functie

mw E.C.C. Cats

Lelystad

mw S. Freling

Amsterdam

dhr F. de Grave

Leeuwarden

dhr P. Rosenmöller

Driebergen

mw E. Terpstra

Den Haag

oud-voorzitter Stichting De Benen
Nemen
manager Public Relations voetbalclub
Ajax
oud-minister, voorzitter Raad van
Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit
voormalig lid Tweede Kamer,
programmamaker Ikon-televisie
oud-staatssecretaris, voorzitter NOC /
NSF

Medewerkers
situatie per 31 december 2007

Naam

woonplaats

functie

mw B.L.W. Beks
mw M.E. Berger
mw A.Visser

Benin
Rotterdam
Lelystad

dhr M. Hüsen

bij CNV

project Benin
fondsenwerving, acties
fondsenwerving,
belactie SponsorBingoLoterij
juridisch medewerker

Het betreft de volgende medewerkers:
mw 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.
mw 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.
mw A. Visser, Anneke
Anneke heeft zelf Post Traumatische Dystrofie in haar rechterarm en linkerbeen. Ongeveer
vier jaar geleden kwam zij via de revalidatie in contact met Els Cats en leerde zij Stichting De
Benen Nemen kennen. Verscheidene keren heeft Anneke mee gedaan aan de belactie bij de
Sponsor Bingo Loterij.
dhr M. Hüsen, Mark
In zijn dagelijks leven is Mark als rechtshulpverlener verbonden aan CNV BedrijvenBond.
Mark is sinds twee jaar, via Stichting La Luz, als medewerker verbonden aan Stichting De
Benen Nemen. Hij heeft onder meer advies gegeven over de mogelijkheid van een
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procedure tegen de no claim teruggave in de zorg. Hij zet zich voor Stichting De Benen
Nemen graag in als juridisch adviseur.
dhr H. Verheijen, Haske
Haske komt uit Amsterdam, en werkt reeds enige jaren in de IT sector. Er is hem persoonlijk
veel aan gelegen om buiten zijn werk om meer te doen op IT gebied met en voor mensen.
Zijn enthousiasme voor Stichting De Benen Nemen is om die reden dan ook geen vluchtige
toevalligheid. Met zijn inbreng als vrijwilliger hoopt hij dat we de ambities die er voor de
website van Stichting De Benen Nemen liggen, zeker zullen kunnen realiseren.
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3. Belangrijkste activiteiten
De belangrijkste activiteiten van Stichting De Benen Nemen zijn in 2007:
Ondersteuning kinderen met beenamputatie in Derde Wereld. Stichting De Benen
Nemen heeft Inzake haar Derde Wereld Been in 2007 in totaal veertig gehandicapte
kinderen in landen van de Derde Wereld geholpen aan een beenprothese. Dat gebeurde
deels via een eigen project in Kenia, te weten zes kinderen.
Samenwerking met Liliane Fonds. Inzake een goede aanpak van haar eerder genoemde
Derde Wereld Been onderhoudt Stichting De Benen Nemen al geruime tijd goede contacten
met het Liliane Fonds. Dat is zoals hierboven gemeld een veel grotere, eveneens landelijke
organisatie gevestigd in Den Bosch, voor algemene hulpverlening aan kinderen met een
ziekte of handicap in ontwikkelingslanden.
Hulpgelden voor kinderen met een beenamputatie in landen van de Derde Wereld die de
Stichting niet via eigen projecten zelf binnen afzienbare termijn zinvol denkt te kunnen
besteden, worden o.a. ter beschikking gesteld van het Liliane Fonds. De Stichting stelt
daarbij evenwel als voorwaarde dat dergelijke gelden ook aan de eigen doelgroep van de
Stichting ter beschikking komen. Plus dat daarover voldoende informatie wordt verstrekt en
controle wordt uitgeoefend, zodat de Stichting aan haar eigen informatie- en
verantwoordingsplicht tegenover donateurs volgens in Nederland geldende regels kan
voldoen.
Om aan deze informatieverplichting beter te kunnen voldoen, is voorjaar 2007 met Liliane
Fonds een Protocol overeengekomen. Een halfjaar later is de uitvoerbaarheid van deze
informatieovereenkomst wederzijds geëvalueerd, en is eind 2007 / begin 2008
overeenstemming bereikt over een nadere aanscherping van dit protocol. Voor zowel de
Stichting als Liliane Fonds is een dergelijke vruchtbare samenwerkingsrelatie geheel nieuw,
en daarmee een des te grotere uitdaging.
Samenwerking met LVvG (Landelijke Vereniging van Geamputeerden). Inzake het
lotgenotencontact met mensen met een beenamputatie in eigen land, streeft Stichting De
Benen Nemen sinds 2007 waar mogelijk eveneens samenwerking na met verwante
organisaties. Voor dat doel is in de zomer contact opgenomen met de LVvG, zoals reeds
gemeld een landelijke organisatie met secretariaat in Nieuwegein, die zich richt op het lot
van mensen in eigen land met een been- danwel armamputatie. Een dergelijke wens tot
samenwerking had de LVvG eerder al omgekeerd geuit. Najaar 2007 hebben de Stichting en
LVvG onderling afgesproken na te gaan hoe een dergelijke wens tot samenwerking
onderling nader af te stemmen. Deze hartelijk te noemen gesprekken zijn eind 2007 verder
voortgezet en duren nog voort. Beide partijen zijn op zoek naar vooral praktische vormen van
samenwerking. En dat is in de versnipperde wereld van mensen met een beenamputatie in
eigen land niet eenvoudig. Andere organisaties op dit terrein in eigen land zijn bij deze
zoektocht naar effectieve samenwerking niet bij voorbaat uitgesloten, integendeel. De
contacten met deze derden zijn echter vooralsnog incidenteel.
dvd: ‘Like a dolphin can swim’. Deze 20 minuten durende voorlichtingsfilm – de titel komt
uit de songtekst “Heroes” van David Bowie – heeft als doelgroep mensen met een
beenamputatie in Nederland. De productie, met als ondertitel ‘Het leven ná een
beenamputatie’, is in 2007 tot stand gekomen. Dit onder de krachtige leiding van (inmiddels
oud-voorzitter) Els Cats. Deze met externen gemaakte video, onder regie van Axel
Wagenaar, werd qua productie financieel mede mogelijk gemaakt door verscheidene
sponsors (zie elders in dit jaarverslag). De film is volgens plan in het najaar gereedgekomen
en vervolgens gepresenteerd tijdens een Landelijke Dag van de Stichting op zaterdag 17
november 2007 in Vianen. De dvd is inmiddels ook op tal van andere plaatsen publiekelijk
vertoond, wordt door een groeiend aantal individuele prothesegebruikers afgenomen, en een
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aantal fysiotherapeuten en orthopedische instrumentmakers verspreidt hem onder hun
cliënten. Daarnaast staat hij op het uitzendschema van tv-kanaal GoedTV. Door de verkoop
is inmiddels ook de persing van de dvd uit de kosten. De verdere inkomsten uit verkoop
zullen geheel bijdragen aan de doelstelling van de Stichting.
Nieuwsbrief. Ook in 2007 heeft Stichting De Benen Nemen tweemaal (in voorjaar en najaar)
een Nieuwsbrief uitgebracht. Deze publicatiewijze is nog altijd een van de meest
rechtstreekse wegen tot communicatie met onze donateurs en hulpvragers. Daarvoor blijken
ook steeds adverteerders te vinden. Met regelmaat denkt bestuur na over een verbetering
van de kwaliteit van de Nieuwsbrief. Zowel qua redactie als inzake verbetering van de tot nu
vrij tijdrovende productiemethode. Gewerkt wordt aan mogelijkheden tot de vervaardiging
van een Nieuwsbrief per e-mail. Het bestuur beseft evenwel dat lang niet alle donateurs en
hulpvragers in de mogelijkheid verkeren langs digitale weg te communiceren. Dus zal de
Stichting met de ‘papieren’ Nieuwsbrief zeker doorgaan.
Website. Nadat wij in 2006 al een aanzet hebben gegeven tot professionalisering van de
website, is de website van Stichting De Benen Nemen in 2007 nogmaals onder handen
genomen. Door over te stappen op een ander content (opmaakprofiel) is de website
helemaal door de Stichting zelf in te richten en met informatie te vullen.
Een van de zaken die door deze aanpassing gestalte heeft gekregen is de pagina met
product informatie. Zo hebben Otto Bock en Ohio Willow Wood een gesponsorde pagina
gekregen waarop zij hun informatie kwijt konden.
Stoppertjes. Bestuur heeft in de loop van 2007 na langdurig onderhandelen afspraken
gemaakt met landelijke krantenuitgever PCM – onder meer NRC Handelsblad, Trouw en de
Volkskrant – over het plaatsen van zogenoemde stoppertjes. Dat zijn advertenties van
charitatieve instellingen, geaccordeerd door Centraal Bureau Fondsenwerving CBF, tegen
laag tarief maar met niet gegarandeerde plaatsing. Want alleen wanneer daar op
advertentiepagina’s van betreffende kranten ruimte voor overschiet. Een bevriende
ontwerper heeft hiertoe voor de Stichting eveneens tegen laag tarief advertentie-uitingen van
een reeks uiteenlopende formaten ontworpen. Dit heeft geresulteerd in twee maal een
maand adverteren in NRC Handelsblad, samen in totaal een keer of twaalf. Plus in de lokale
huis-aan-huis krant Fevopost. Doorgaans bleken de geplaatste advertenties echter
teleurstellend klein van omvang en op weinig opvallende plekken in de krant te worden
weggestopt. Ongetwijfeld heeft deze actie toch bijgedragen tot vergroting van de
naamsbekendheid van de Stichting. Een beoogd positief effect op de donatie-inkomsten van
de Stichting was evenwel niet waarneembaar. Omdat de resultaten financieel niet opwogen
tegen de inspanningen is dit experiment bij NRC niet voortgezet. Onderzocht wordt welke
mogelijkheden er zijn bij regionale kranten en lokale huis-aan-huis bladen, waar plaatsing
van zulke stoppers mogelijk gratis is. Andere charitatieve organisaties maken wel met
regelmaat gebruik van deze mogelijkheid tot publiciteit. Onderzocht wordt welke ervaringen
zij daarmee hebben.
Landelijke contactdag Vianen. Op zaterdag 17 november 2007 organiseerde Stichting De
Benen Nemen een feestelijke bijeenkomst ‘Laat me Lopen’, in Zalencentrum ’t Klooster in
Vianen. Tijdens deze druk bezochte Landelijke contactdag is de nieuwe voorlichtingsfilm van
de Stichting – ‘Like a dolphin can swim’, met als ondertitel: ‘Het leven ná een
beenamputatie’ – gepresenteerd. Daarnaast was er een workshop onder leiding van een
ervaren fysiotherapeut over hoe, als iemand met een beenprothese dreigt te vallen, dan het
minst akelig te vallen. Ook waren er lezingen en demonstraties van leveranciers van
protheses en andere hulpmiddelen. Tijdens deze contactdag in Vianen waren delegaties van
de partnerorganisaties Liliane Fonds (LF) en Landelijke Vereniging van Geamputeerden
(LVvG) aanwezig. Aan het slot van deze dag is afscheid genomen van Els Cats als
voorzitter. In haar plaats is sindsdien Martin Zandt voorzitter van Stichting De Benen Nemen.
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Orthopedische instrumentmakertrofee. Tijdens de Landelijke contactdag op 17 november
in Vianen werd ook de jaarlijkse Orthopedische instrumentmakertrofee uitgereikt. Dat
gebeurde door mw. Simone Freling, pr-manager van voetbalclub Ajax. Op grond van
nominaties door mensen met een beenamputatie werd de trofee dit jaar toegekend aan dhr
Bob de Jong de Haas, werkzaam in het OIM te Amsterdam. Naast zijn vakkundigheid wordt
hij ook geprezen om zijn omgang met gebruikers van beenprothesen en zijn kwaliteit om
zaken vanuit een breder perspectief te bekijken.

Kerstbrunch Breukelen. Na de succesvolle Landelijke contactdag in Vianen bleek de
eveneens lang voorbereide kerstbrunch een maand later, op 17 december 2007 in motel Van
der Valk in Breukelen, gezien een magere voorintekening slechts heel weinig
belangstellenden te trekken. Daarop is besloten deze bijeenkomst af te gelasten. Dit
feestelijke samenzijn, pal voor kerst, was bedoeld als contactmogelijkheid voor oudere
lotgenoten met een beenamputatie in de regio’s Amsterdam en Utrecht. Voor dit doel heeft
Nationaal Fonds Ouderenhulp aan de Stichting subsidie toegezegd. Vanwege de onverwacht
geringe respons voor de beoogde Kerstbrunch heeft de Stichting deze subsidie helaas weer
moeten afzeggen.

17
Media-aandacht
Voor zover bekend hebben de volgende media aandacht geschonken aan Stichting De
Benen Nemen en haar activiteiten:
kranten:
o februari
- 4 keer NRC, stoppertje (hierboven toegelicht)
o mei
- 5 keer NRC, stoppertje
o september
- Flevopost artikel over film van onze Stichting
o oktober
- Limburgs Dagblad, orthopedisch instrumentmakertrofee
o november
- Flevopost, stoppertje
o november / december - Boom (Zw. Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland)
stoppertje
o december
- Stadskrant Lelystad.
televisie:
o oktober

- TV Limburg, uitreiking Orthopedisch Instrumentmakertrofee.

radio:
o oktober
- Radio Limburg, uitreiking Orthopedisch
Instrumentmakertrofee.
tijdschriften/vakliteratuur:
o maart
- OIM Voetspoor, orthopedisch instrumentmakertrofee
o september
- Ontmoetingsclub Lelystad, over het boek De Benen Nemen
o december
- Orthobode, orthopedisch instrumentmakertrofee.

18

4. Fondsenwerving
Het werk van Stichting De Benen Nemen is alleen mogelijk dankzij bijdragen van haar
donateurs.
Fondsenwerving wordt onderverdeeld in de volgende categorieën:
1. eigen fondsenwerving
2. subsidies van derden
3. SponsorBingoLoterij
4. loffelijke initiatieven
1. eigen fondswerving
De Benen Nemen In 2007 komt 47 % van de totale inkomsten van Stichting uit eigen
fondsenwerving, bij particulieren, instellingen en bedrijven. Subsidies van derden, de andere
grote post, zorgden voor de resterende 53 % van de inkomsten (zie ook het financiële deel
van dit jaarverslag).
Particuliere donateurs kunnen Stichting De Benen Nemen ondersteunen met een één- of
een meermalige donaties. Die particuliere donaties bedroegen in 2007 14.122,56 euro, na
8.300 euro in 2006. Begin 2008 ontvingen de donateurs een bedankbrief met vermelding van
hun gift in 2007.
In het verslagjaar zijn er met externe deskundigen diverse gesprekken gevoerd over een
professionalisering van de eigen fondsenwerving gericht op steunverlening aan kinderen met
een beenamputatie in landen van de Derde Wereld. Maar die initiatieven konden om vooral
praktische redenen nog niet tot daadwerkelijk resultaat worden gebracht. Wel is er uitzicht op
dat de start van een dergelijke voortvarende nieuwe aanpak in 2008.
2. subsidies van derden
In 2007 hebben verscheidene charitatieve instellingen het Stichting De Benen Nemen met
aanzienlijke aanvullende bijdragen financieel mogelijk gemaakt een voorlichtingsfilm voor
mensen in Nederland met een beenamputatie, op dvd uit te brengen. De sponsors voor deze
20 minuten durende videoproductie, over het leven na een beenamputatie, zijn: Stichting
Kinderpostzegels Nederland, Stichting Liberty, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte
Kind, Johanna Kinderfonds, Vodafone Netherlands Foundation, en het VSBfonds. Samen
stelden zij voor dit doel 25.000 euro beschikbaar. Stichting De Benen Nemen dankt hen hier
heel hartelijk voor. Overigens heeft ook onze eigen Stichting voor de vervaardiging van deze
dvd geld opzij gezet.
Sponsors voorlichtingsfilm

Stichting Liberty
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Subsidies van derden ontving de Stichting eveneens inzake de organisatie van een publieke
bijeenkomst op 17 november 2007 in Vianen. Dit betrof gelden van enkele grote bedrijven op
het gebied van orthopedische protheses, zonder dat hier verplichtingen tegenover stonden.
De Stichting dankt deze bedrijven voor de door hen verleende financiële ondersteuning.
Voor de organisatie van een Kerstbrunch in december ontving De Stichting, zoals eerder
gemeld, vervolgens van Nationaal Fonds Ouderenhulp een subsidietoezegging. Maar
vanwege het moeten afgelasten van deze Kerstbrunch, werd van betreffende toezegging
later afgezien.
3. Sponsor Bingo Loterij
Sinds april 2003 is Stichting De Benen Nemen beneficiant van de landelijke Sponsor Bingo
Loterij. Door een belactie in juli 2007 wist Stichting De Benen Nemen het aantal loten te
verhogen van 21 naar 26 loten per 31 december 2007.
4. loffelijke initiatieven
Begin 2007 ontving Stichting De benen Nemen € 1.000,00 van studentenvereniging
Paradox, die in september 2006 een sponsorloop voor het Derde Wereldbeen heeft
gehouden in Enschede.
In juni 2007 werd tijdens een huwelijksfeest in Noordlaren Glimmen (Groningen) euro 274,80
opgehaald ten behoeve van de activiteiten van de Stichting in de Derde Wereld.
De ouders van een van onze bestuursleden vierden eveneens in de zomer dat zij 50 jaar
getrouwd zijn. De feestgangers brachten op hun verzoek voor hen geen cadeautjes mee,
maar gaven in plaats daarvan samen liefst ruim euro 2000 aan de Stichting. Opnieuw vooral
met het oog op de tweede doelstelling van de Stichting: hulp aan kinderen met een
beenamputatie in de Derde Wereld.
Hartelijk dank voor dergelijke loffelijke initiatieven!

Minimale kosten
Voor alle activiteiten streeft Stichting De Benen ernaar om die tegen zo laag mogelijk kosten
te realiseren. In 2007 bedragen de kosten in verhouding tot het totaal van de eigen
fondsenwerving 15,4 (was in 2006 20,7 %). Sedert vele jaren weet Stichting De Benen
Nemen dit kostenpercentage steeds beneden 25% te houden, en voldoet hiermee ruim aan
het door het Centraal Bureau Fondsenwerving CBF gestelde maximum als criterium.
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5. Nederlands Been
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
communicatie met achterban
belangenbehartiging.

Hierbij de volgende toelichting:
Lotgenotencontact
Het lotgenotencontact komt veelal tot stand tijdens bijeenkomsten. Mensen met een
beenamputatie, familie en vrienden kunnen hier hun ervaringen met lotgenoten uitwisselen.
Soms gaat dit goed, zoals tijdens de drukbezochte Landelijke contactdag van de Stichting op
17 november in Vianen. Maar ook kan de belangstelling voor het bezoeken van zo’n
lotgenotenbijeenkomst onverwacht heel gering zijn, zoals de Stichting ondervond bij het
organiseren van een feestelijke Kerstbrunch op 17 december in Breukelen.
Daarnaast hebben mensen met een beenamputatie, in 2007 net als in voorgaande jaren, op
verschillende andere manieren ook zelf contact opgenomen met de Stichting. Dit betreft:
•
•
•
•
•

direct lotgenotencontact en voorlichting, zoals per telefoon en e-mail
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
het bezoeken van mensen thuis, in ziekenhuizen, verzorgingshuizen en
revalidatiecentra
verzoeken om nadere informatie over de Stichting.

Communicatie met achterban
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

website
voorlichtingsfilm
Nieuwsbrief
Jaarverslag
boek
brochures en folders
lezingen.

Hierover aansluitend het volgende:
1. 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), waaroor
Stichting De Benen Nemen met ingang van augustus 2006 de beschikking had over een
geheel vernieuwde website.
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Eind februari 2007 heeft het bestuur besloten de website verder te moderniseren en over te
gaan naar een content (opmaak vorm) die geheel door haarzelf is in te vullen. Behalve een
beter toegankelijke presentatie betreft de vernieuwing vooral meer productinformatie over
protheses, alsook betere verwijzingen naar prothesemakers. Daarbij gaat de kwaliteit
omhoog, maar zullen de kosten desondanks wat dalen. Inmiddels zien we dat de
bezoekersaantallen van de website stijgen.
Het adres van de website is: www.debenennemen.nl.
2. voorlichtingsfilm
Stichting De Benen Nemen heeft najaar 2007 een 20 minuten durende nieuwe
voorlichtingsfilm uitgebracht, ‘Like dolphins can swim, Het leven ná een beenamputatie’. Dat
is gebeurd op dvd, wat thuis valt af te spelen. Inclusief verzendkosten bedraagt de prijs 15
euro per exemplaar. Bij overboeking van dit bedrag op girorekening 8287222 ten name van
Stichting De Benen Nemen, en onder vermelding van adresgegevens, wordt de film per post
thuisbezorgd.
3. Nieuwsbrief
Stichting De Benen Nemen geeft twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. In 2007 was dat
eind april en in oktober. De nieuwsbrief wordt 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 staan in pdf formaat eveneens op
de website en zijn te downloaden.
4. Jaarverslag
Een Nederlandstalige versie van jaarverslag en jaarrekening 2007 wordt direct na
goedkeuring door accountant op de website www.debenennemen.nl geplaatst en is voor
iedereen gratis te downloaden.
De jaarverslagen 1999-2006 zijn op de website eveneens in pdf te zien en te downloaden.
5. boek
Els Cats, oud-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.
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6. brochures & folders
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.
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.
7. lezingen
De Stichting verzorgt op aanvraag lezingen (met lichtbeelden) over:
• voorlichtingsfilm ‘Like dolphins can swim, Het leven ná een beenamputatie’ (duur 20
minuten plus toelichting)
• 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 de film ‘Like dolphins can
swim’, het boek ‘De Benen Nemen’ en/of de brochures ‘Fantoompijn’ en
‘Ervaringsdeskundige’ te kopen.

Belangenbehartiging
De belangen van mensen met een beenamputatie in Nederland zijn zeer uiteenlopend, en
niet zelden ook vrij individueel van karakter. Het gaat onder meer om:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

een goede behandeling door de artsen en verpleging in het ziekenhuis
psychologische en geestelijke ondersteuning bij het verwerken van zo’n belangrijk
verlies van lichaamsfuncties, en van het gevoel van eigenwaarde
vruchtbare, vertrouwenwekkende en ook duurzame contacten met een
prothesemaker
een effectief revalidatietraject (veelal door tijdelijke opname in een
revalidatiecentrum, plus aanvullende trainingen daarna)
op maat gesneden thuiszorg en zogenoemde mantelzorg, niet zelden ook het vinden
van een al dan niet tijdelijke plek in een verzorgingshuis
waar nodig persoonlijke/medische ondersteuning, zoals bij het overwinnen van
fantoompijn
ondersteuning bij eventueel noodzakelijke aanpassing van de woning
ondersteuning bij het hervinden van een bevredigend maatschappelijk functioneren,
zowel op het gebied van betaald werk als in het verenigingsleven
bijstand inzake het verkrijgen van adequate vergoedingen door verzekeraars
bijstand bij het invullen van allerlei formulieren, zoals van belang voor het verkrijgen
van overheidsondersteuning (op basis van de nieuwe wet WMO).
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In Stichting De Benen Nemen is op al deze terreinen de nodige ervaringsdeskundigheid
aanwezig. Waar mogelijk stelt de Stichting deze kennis ook voor betrokken lotgenoten
beschikbaar, langs eerder genoemde communicatiekanalen. Tegelijk beseft de Stichting dat
het voor het meer daadkrachtig kunnen bijdragen aan genoemde vormen van
belangenbehartiging voor lotgenoten van groot belang is de krachten te bundelen met een of
meer andere, gelijkgerichte organisaties.

Samenwerking met Landelijke Vereniging van Geamputeerden
Tegen deze achtergrond heeft Stichting De Benen Nemen zomer 2007, zoals eerder in dit
jaarverslag gemeld, besloten positief in te gaan op een soortgelijke wens tot samenwerking
van de Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG). Dat is een grotere, en in veel
opzichten gelijkgerichte landelijke organisatie van (en ten behoeve van) mensen met een
arm en/of been armamputatie in Nederland, met een prima nieuwsbrief en de opbouw van
plaatselijke afdelingen en activiteiten. Met de LVvG heeft de Stichting in 2007 meerdere
verkennende gesprekken gevoerd, soms in aanwezigheid van een of meer andere ideële
organisaties op dit voor ons belangrijke terrein.
Bij deze beoogde bundeling van activiteiten gaat de Stichting uit van de wens het langs deze
weg van samenwerking beter tot gelding kunnen laten komen van ieders eigen kwaliteiten en
kennis. En dit met als enig drijvend motief meer kracht en beter vorm te kunnen geven aan
de belangenbehartiging van lotgenoten in eigen land.
Gewerkt wordt inmiddels aan het realiseren van een dergelijke praktische samenwerking met
de LVvG, zoals op het gebied van wederzijdse uitwisseling van informatie,
gemeenschappelijke publicaties en gezamenlijk te organiseren bijeenkomsten. Dit alles ter
bundeling van belangenbehartiging tegenover overheden en marktpartijen. Een wederzijds
overeen te komen convenant hierover wordt voorjaar 2008 aan beide besturen ter
goedkeuring voorgelegd.

24

6. Derde Wereld Been
Stichting De Benen Nemen heeft twéé ‘benen’ en het tweede, Derde Wereld Been genereert
geld om beengeamputeerde kinderen in derde wereldlanden aan een prothese te helpen en
alles wat daarbij verder komt kijken. De Stichting zet zich er daarbij voor in dat kinderen die
ten gevolge van ziekte, ongeval of een geboorteafwijking een been moeten missen niet
alleen fysiek maar ook maatschappelijk weer op eigen benen kunnen staan.
De Stichting probeert zelf in enkele geselecteerde landen en via eigen contacten directe
steun op dit gebied te verlenen. Vanuit het Nyabondo Centre, een gezondheidscentrum in
Kenia, zijn er in het jaar 2007 zes aanvragen bij de Stichting ingediend en deze zijn alle zes
gehonoreerd. Het Nyabondo Centre heeft de Stichting ter toelichting op de steunaanvragen
foto’s van de desbetreffende kinderen toegestuurd.
Daarnaast worden middels samenwerking met het Liliane Fonds eveneens kinderen
geholpen. Het Liliane Fonds opereert middels lokale intermediairs in een zeer groot aantal
ontwikkelingslanden en via dit Liliane Fonds is er voor 39 kinderen steun aangevraagd. Na
overleg is besloten om daarvan de aanvragen te honoreren van 34 kinderen die voldeden
aan de criteria van de Stichting.
In de landen Burkina Faso, Congo, Filippijnen, India, Indonesië, Mali, Nigeria, Oeganda,
Rwanda en Tanzania zijn er in totaal het genoemde aantal van 34 kinderen geholpen. Van
25 kinderen heeft Liliane Fonds foto’s toegestuurd en beperkte achtergrond informatie
verstrekt.

Samenwerking met Liliane Fonds
Al langere tijd heeft Stichting De Benen Nemen nauwe betrekkingen met de op dit terrein
verwante humanitaire organisatie Liliane Fonds in Den Bosch. In 2007 zijn deze contacten
aanzienlijk geïntensiveerd. Dat gebeurde als resultaat van twee hartelijke ontmoetingen. De
eerste keer was, op initiatief Stichting, in het voorjaar, op 27 maart in Den Bosch. Dit leidde
eind die maand tot een wederzijds overeengekomen schriftelijk ‘Protocol Onderlinge
Samenwerking’.
In het najaar voelde het Liliane Fonds behoefte de praktische uitvoerbaarheid van het eerder
overeengekomen Protocol nader te evalueren. Die evaluatie vond plaats tijdens een tweede
gezamenlijke bijeenkomst in het najaar, op 18 oktober, eveneens in Den Bosch.
Als resultaat van laatst genoemde gesprek werd begin 2008 een herzien Protocol
overeengekomen. Dit na enig, wederzijds bestuurlijk overleg inzake een door het Liliane
Fonds gewenste, meer flexibele toepassing van uitgangspunten bij hulpverlening door
Stichting De Benen Nemen. Dit betreft de volgende drie kwesties:
o de te hanteren leeftijdsgrens voor betreffende kinderen (Stichting: maximaal tot
leeftijd van 21 jaar; Liliane Fonds: in principe akkoord, maar soms lopen
behandelingen gericht op revalidatie een paar jaar uit, dus daarom leeftijdsgrens van
25 jaar).
o de hoogte van het maximaal aan hen te besteden hulpbedrag (Stichting tot maximaal
500 euro per hulpvraag is in landen Derde Wereld marktconform; Liliane Fonds gaat
daar in principe mee akkoord, maar in een enkel geval is aanvullende, meer kostbare
hulp vanuit Westerse landen wenselijk en mag je dat niet uitsluiten).
o het beginsel dat alleen met lokaal beschikbare middelen hulp zal worden verstrekt
(Liliane Fonds gaat net als Stichting uit van dit principe, maar komt in de praktijk
incidenteel situaties tegen waarbij hier op redelijke gronden toch van moet worden
afgeweken, en wél hulpmiddelen vanuit Westerse landen dienen te worden
toegepast).
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Stichting De Benen Nemen heeft besloten de eigen uitgangspunten te handhaven, maar
Liliane Fonds op grond van zijn praktijkervaringen het voordeel van de twijfel te gunnen.
Afgesproken is dat Liliane Fonds eventueel wenselijke afwijkingen van de uitgangspunten
schriftelijk nader zal beargumenteren, waarna Stichting na bevind van zaken zal handelen.
Het herziene Protocol houdt verder in dat Liliane Fonds aan Stichting voortaan elk kwartaal
een op hoofdpunten toe te lichten overzicht zal sturen van kinderen die door Stichting
geholpen kunnen worden. Plus van drie van die betreffende groep kinderen steeds een wat
meer uitvoerige weergave van feiten en omstandigheden, zodat Stichting aan haar
donateurs beter inzicht kan geven in het grote belang van de te verstrekken hulpverlening.

Voorlichtingsfilm Derde Wereld
Na de succesvolle voltooiing in 2007 van de voorlichtingsfilm ‘Like dolphins can swim, Het
leven ná een beenamputatie’ voor lotgenoten in eigen land, overweegt de Stichting het
uitbrengen van een tweede voorlichtings-dvd, nu om een beeld te schetsen van de
omvangrijk voorkomende problematiek van kinderen met een beenamputatie in landen van
de Derde Wereld. De eerste voorbereidingen hiertoe – zoals de opzet van zo’n film,
financiering, productie en distributie daarvan – zijn inmiddels in gang gezet.
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7. Ambities 2008
Inleiding
In het Jaarverslag 2006 heeft Stichting De Benen Nemen, in het verlengde van de
beleidsuitgangspunten zoals in haar Statuten vastgelegd, een aantal ambities voor 2007
geformuleerd. De toen geformuleerde voornemens zijn in het huidige verslagjaar 2007
helaas deels minder goed of zelfs helemaal niet gelukt. Zo kon de beoogde Kerstbrunch
geen doorgang vinden, en is de beoogde versterking van de fondsenwerving in verslagjaar
nog niet goed van de grond gekomen. Maar in verscheidene andere opzichten zijn die
voornemens veel beter gerealiseerd dan destijds gehoopt. Zo kon Stichting De benen
Nemen, dankzij de donaties en giften van haar donateurs, diverse kinderen in de Derde
Wereld helpen, is er een voorlichtingsfilm geproduceerd en een succesvolle
publieksbijeenkomst gehouden.. Eerder in dit jaarverslag is dit al nader toegelicht.
Op grond van deze ervaringen heeft Stichting De Benen Nemen haar ambities voor 2008
nader kunnen en moeten bijstellen.

Wat gaat de Stichting doen
In het verlengde van de statutaire uitgangspunten en de situatie in 2007, doet de Stichting in
2008 het volgende:

Algemeen
Verhoging effectiviteit en creëren van nieuwe energie en werfkracht. Dit door samenwerking
met derden en aanpassing van de organisatorische werkwijze van de Stichting. De blik van
het bestuur blijft daarbij onveranderd gericht op de twee hoofddoelen van de Stichting. Maar
met meer focus op élk van die twee hoofddoelen.
bestuur decentraliseert praktische activiteiten, en concentreert zich op aansturen en
bewaken van die activiteiten op hoofdlijnen, plus op algemene bestuurstaken, zoals
financiële controle.
bestuur laat zich ondersteunen door een of meer werkgroepen die steeds zijn gericht op één
van die twee hoofddoelen, plus op praktische bijstand zoals inzake website en productie
Nieuwsbrief.

Nederlands Been
Stichting De Benen Nemen gaat inzake de belangenbehartiging van lotgenoten met een
beenamputatie in eigen land, een vergaande vorm van samenwerking aan met de op dit
deelterrein nauw verwante Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG). Dit met
volledig behoud van de identiteit van zowel Stichting De Benen Nemen als LVvG.

Derde Wereld Been
Stichting De Benen Nemen denkt aan de oprichting van een of meer lokaal opererende
werkgroepen, gericht op publieksactiviteiten en fondsenwerving.
Ook willen wij circa 100 kinderen aan een beenprothese helpen en uitvoering geven aan
Protocol samenwerking met Liliane Fonds.
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8. Verklaring van geen bezwaar CBF
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) kende aan Stichting De Benen Nemen in
september 2007 schriftelijk opnieuw de CBF ‘Verklaring van geen bezwaar’ toe. De
verklaring die mede is gebaseerd op de accountantscontrole inzake Jaarverslag 2006, is
geldig tot 1 april 2009.
Op grond van deze verklaring mag Stichting De Benen Nemen, onderstaand logo voeren:

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

Klachtenprocedure
Stichting De Benen Nemen heeft een klachtenprocedure op schrift staan. Gelukkig heeft de
Stichting ook in het verslagjaar geen klachten ontvangen. De klachtenprocedure is bij de
Stichting op te vragen.

28

9. Verklaring Fiscus inzake giften
Sinds 1 januari 2008 zijn de belastingregels voor de zogenoemde Algemeen nut beogende
instellingen (ANBI) veranderd op het gebied van:




schenking
successie
aftrek van giften .

Alleen de mensen die een gift geven aan instellingen die de Belastingdienst heeft
aangewezen als een ANBI, kunnen dit – binnen daarvoor geldende grenzen – als
persoonsgebonden aftrekpost gebruiken.
Op 20 september 2007 heeft de Belastingdienst Stichting De Benen Nemen aangewezen als
zo’n Algemeen Nut Beogende Instelling.
Onze Stichting is daar heel blij mee. Dit houdt immers in dat er voor mensen die ons willen
ondersteunen extra overwegingen zijn om geld te doneren ten behoeve van de doelen van
onze instelling.
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10. Bestuursverklaring
Hierbij bieden we het door bestuur Stichting De Benen Nemen opgestelde verslag aan over
het boekjaar 2007. Het jaarverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur
zoals dat boven omschreven op 31 december 2007 was samengesteld. De daarin vermelde
cijfers en de hieronder vermelde jaarrekening zijn gecontroleerd door accountant, de heer J.
Uenk, van kantoor Lodder & Co Accountants te Nieuwegein, en van diens goedkeurende
verklaring voorzien.
Juli 2008
Martin Zandt
Wim Schoutendorp
Liselot Gerritzen

voorzitter
secretaris
penningmeester
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11. Financiële gegevens 2007
Toelichting bij het jaarverslag 2007
Inleiding
De jaarrekening omvat de financiële gegevens van Stichting De Benen Nemen over het
boekjaar 2007, die loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarrekening is opgesteld
conform de in 2007 gewijzigde Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
De bedoeling van deze jaarrekening is alle belanghebbende te informeren over:
• Welk deel van de gift blijft over voor het goede doel;
• Wordt het geld daadwerkelijk besteed, of wordt het voor een groot deel gereserveerd;
• Wordt het geld besteed aan de doelstelling.
Voor de goede doelenbranche heeft het Centaal Bureau Fondsenwerving regels
geformuleerd ten aanzien van bestuur en toezicht houden. Om in aanmerking te komen oor
het CBF-keurmerk moet aan deze regels worden voldaan. Stichting De Benen Nemen voert
het keurmerk Verklaring van geen bezwaar.

Grondslagen voor de waardering van activa passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.
Vordering
Vorderingen worden gewaardeerd p de nominale waarde onder aftrek van een voorziening
oninbaarheid.
Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in:
• Vrij besteedbaar vermogen – deel van het vermogen waarvoor door derden geen
beperkte bestedingsmoelijkheid is bepaald
• Vastgelegd vermogen - een afgezonderd deel van het vermogen waarvan de
beperkte bestedingsmogelijkheid door derden is bepaald.
Baten uit eigen fondsenwerving
Giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.
Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden
ontvangen verantwoord als baten.
Aandeel in acties van derden
Deze inkomsten worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Dit bestuursverslag is geschreven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de
Stichting De Benen Nemen.
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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 2007 weer gelukt ruim
minder dan 25% van de baten voor eigen fondswerving te gebruiken. Hetgeen betekent dat
Stichting De Benen Nemen ook in 2007 weer voldoet aan de voorwaarden van het CBF.
Inkomsten
Het totale bedrag aan specifieke inkomsten over 2007 bedraagt € 44.920,72.
De voornaamste inkomsten bestaan uit:
01.
02
03.
04.
05.

Donaties
Advertenties
Subsidies
Sponsoring
Bijdrage Derden

€ 14.122,56
€ 1.541,00
€ 24.000,00
€ 3.626,75
€ 1.630,41

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 2,7 %. Over 2007 is een bedrag ad € 2.358,26 aan rente
in de balans als te vorderen opgenomen.
Uitgaven
De uitgaven bestaan uit uitgaven gerelateerd aan fondsenwerving en overige uitgaven.
Over 2007 bedragen de uitgaven met betrekking tot fondsenwerving € 3.219,86.
De uitgaven m.b.t. fondsenwerving bestaan uit:
01. Portokosten
€ 1.296,64
02 Drukwerk
€ 1.351,72
03. Contributie/Abonn.
€ 571,50
Fondsenwerving
De overige uitgaven bedragen in 2007 € 8.403,66. de voornaamste kostenposten zijn;
1.
Reis- en verblijfskosten
€
596,51
2.
Telefoonkosten
€
603,00
3.
Kosten website
€
272,13
4.
Kosten voorlichting
€ 1.860,17
5.
Accountantskosten
€ 2.750,00
6.. Administratiekosten
€ 1.456,56
7.
Overige kosten
€
864,50
Resultaat 2007
Resultaat 2007 bedraagt € 39.870,20 en is als volgt aan de volgende bestemmingsreserve
toegevoegd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bestemmingsreserve Nederlands Been
Bestemmingsreserve DVD
Bestemmingsreserve Orthopedisch trofee
Project Derde Wereld
Bestemmingsreserve Orthopedische prothese
Bestemmingsreserve Inrichting werkplaats
Bestemmingsreserve studiekosten

€
€
€
€
€
€
€

12.230,-18.431,-42,-13,-1.315,--,-2.190,--
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8. Bestemmingsreserve opleiding instrumentmaker
9. Continuïteitsreserve
10. Vrij besteedbaar vermogen

€ 3.507,-€ 2.142,-€
-,-€ 39.870,--
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Balans per 31 december
(x €)
31 december 2006

31 december 2006

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

0
0
0
0

0
0
0
0

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

1.200
8.858
0
87.809

0
0
0
91.058

Totaal

97.867

91.058

PASSIVA
Reserve en Fondsen
Reserve
Continuïteitsreserve
Overige reserve

2.142
10.000

0
10.000
12.142

Vastgelegd vermogen:
- Bestemmingsfonds Nederlands Been
- Bestemmingsfonds productie Film (1)
- Bestemmingsfonds O.I Trofee
- Bestemmingsfonds projecten algemeen
- Bestemmingsfonds protheses
- Bestemmingsfonds inrichting orth. Instr.
- Bestemmingsfonds studie/opleiding
- Bestemmingsfonds opl. Orth instrumentmaker

18.317
0
342
168
10.000
31.041
7.553
7554

10.000

14.087
14.900
300
0
10.002
31.041
5.364
5.364
74.975

81.058

Voorzieningen

0

0

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden

10.750

0

Totaal

97.867

91.058
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Staat van baten en lasten over 2007
(x €)

Gerealiseerd
2007
BATEN
- acties van derden
- subsidies
- sponsoring
- uit eigenfondswerving
- advertentie
- verkoop boek
- verkoop DVD
- nalatenschappen
- ontvangen rente
- overige baten
Som der Baten

LASTEN
Besteed aan doelstelling
- reis, verblijfskosten en
voorlichting
- representatiekosten
- vergaderkosten
- branche-organisatiekosten
- internet- / websitekosten
- verzekeringen
- kantoorkosten
- telefoonkosten
- bankkosten
- overige algemene kosten

1.630
24.000
3.627
14.123
1.541
418
3.795
0
2.363
0

Begroot
2007
5.000
27.600
0
10.000
500
210
0
0
1.500
100

51.496

2.458
228
100
33
272
137
285
603
78
4

1.500
60
200
0
475
150
750
600
30
300

3.220
0
0

2.134
89
110
49
310
137
0
631
42
43

2.000
0
0

4.207

9.187

4.065

3.220
Beheer en administratie kosten
- kosten beheer en administratie

0
0
0
8.300
800
0
0
0
0
87
44.910

4.198
Werving baten
- kosten eigen fondsenwerving
- kosten acties derden
- kosten verkrijging subsidies

Werkelijk
2006

3.545

1.905
0
0
2.000

200

1.905
118

Som der Lasten

4.207
11.625

200
6.265

118
3.619

Resultaat

39.871

38.645

3.619
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Resultaatbestemming 2007
Toevoeging / onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- vrij besteedbare reserve
- bestemmingsfondsen

2.142
0
37.729
39.871

Toelichting
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.

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.
Inrichting Instrumentmakerij
Ten behoeve van de post inrichting instrumentmakerijen heeft de Stichting in een eerdere
jaar een gift ontvangen ad € 30.000,00. Hoewel in 2005 bij de Stichting al wel een aanvraag
al wel een aanvraag is ingediend voor de besteding van dit geldt, is echter de afwikkeling
daarvan, in afwachting op extern advies, op langere baan geschoven.
Film
Ten behoeve van de productie van een voorlichtingsfilm over mensen met een been
amputatie in Nederland, heeft de Stichting in de afgelopen jaren een bestemmingsreserve
opgebouwd ad € 33.331,--. Aangezien diverse organisaties maar een gedeelte hebben
overgemaakt dient hiervan in 2008 nog € 6.500,-- binnen te komen. Met deze laatste
inkomsten is de DVD kostendekkend en hoeft er geen reservering meer plaats te vinden.
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Donaties
Over het boekjaar 2007 is het aantal donaties stabiel gebleven. Wel kon Stichting De Benen
Nemen zich in 2007 verheugen over een aantal grote donaties. Zodat het bedrag dat in 2007
is ontvangen hoger is dan in 2006.
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
20067 kostendekkend geweest. Hiertoe hebben inkomsten uit advertenties op de website
voor een belangrijk deel bijgedragen.
Rente inkomsten
Deze post betreft de ontvangen rentevergoeding op de spaarrekening. In 2006 zijn de rente
inkomsten eind 2006 ontvangen. De rente inkomsten voor 2007 zijn begin 2008 op de
rekening geboekt en per balansdatum als te vorderen opgenomen. De rente inkomsten over
2007 bedragen derhalve € 2.360,-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. Door de invoering van
de WTA en in het kader van de onafhankelijkheid dient de accountant zijn werkzaamheden
in rekening te brengen. Vanwege de extra werkzaamheden zijn de kosten in 2007 hoger dan
de voorafgaande jaren.
Verzekeringen
Hieronder vallen de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering, afgesloten ten behoeve
van bestuursleden en medewerkers.
Telefoonkosten
Betreft gedeclareerde 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 website
www.debenennemen.nl
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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 2007 heeft de Stichting direct
kinderen in het Nya Bondo centre geholpen.
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 2007

31 december 2006

Voorraden DVD’s

1.200

0

Vorderingen
Toezeggingen
Rente bankers

6.500
2.358

0
0

77
500
87.232

12
0
91.046

Postbank N.V. zakelijke rekening
Postbank N.V. kapitaalrekening
Postbank N.V. rente meerrekening

97.867
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve project Nederlands Been
Dotatie overschot staat van baten en lasten
Dotatie uit vrij besteedbaar vermogen
Vrijval t.g.v. project productie film
Stand per 31 december
Bestemmingsreserve project DVD
Overname uit saldo Bestemmingsplan Nederlands Been
Dotatie uit vrij besteedbaar vermogen
Uitgaven specifiek voor dit doel
Stand per 31 december
Bestemmingsreserve project Nederlands Been O.I. Trofee
Dotatie uit staat van baten en lasten
Uitgaven specifiek voor dit doel
Stand per 31 december

14.087
12.230
0
8.000

91.058
10.654
1.782
5.305
-3.654

18.317
14.900
0
18.431
33.331

14.087
0
3.654
11.246
0

0
300
42
0

14.900
0
342
0

342

Bestemmingsreserve project prothese
Dotatie overschot staat van baten en lasten
Overname uit vrij besteedbaar vermogen
Uitgaven specifiek voor dit doel
Stand per 31 december

10.000
1.315
0
1.315

Bestemmingsreserve project inrichting OIM
Dotatie overschot staat van baten en lasten
Overname uit vrij besteedbaar vermogen
Uitgaven specifiek voor dit doel
Stand per 31 december

31.041
0
0
0

Bestemmingsreserve project studie
Dotatie overschot staat van baten en lasten
Overname uit vrij besteedbaar vermogen
Uitgaven specifiek voor dit doel
Stand per 31 december

5.364
3.507
0
1.317

Bestemmingsreserve project opleiding i.m
Dotatie overschot staat van baten en lasten
Overname uit vrij besteedbaar vermogen
Uitgaven specifiek voor dit doel

5.364
2.189
0
0

300
0
1.040
8.960

10.000

10.000
0
1.041
30.000

31.041

31.041
0
1.041
4.323

7.554

5.364
0
1.041
4.323
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Stand per 31 december
Continuïteitsreserve
Dotatie baten en lasten
Stand per 31 december

Bestemmingsfonds algemeen
Dotatie baten en lasten
Stand per 31 december
Vrij besteedbaar reserve
Dotatie overschot baten en lasten
Stand per 31 december
Kort lopende schulden
Toezeggingen
Accountantskosten
Stand per 31 december

7.553
0
2.142

5.364
0
0

2.142

0
168

0

0
0
168

10.000
0

0
7.917
2.083

10.000

8.000
2.750

10.000

0
0
10.750
97.867

0
91.058
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2007
(x €)
2007

2006

Baten uit eigen fondswerving
Contributies, donaties, giften en schenkingen
- Donaties
- Advertentie
- Sponsoring
- Bijdragen derden

14.123
1.541
3.627
1.630

8.300
0
751
0
20.921

9.051

Indirecte verwervingskosten
- Portokosten
- Drukwerk en papier
- Contr. Abonn. Fondsenwerving

1.297
1.352
572

1.037
728
140
3.221

(In % van baten uit eigen fondsenwerving)

15.4

1.905

21.0

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 2007
(x €)

Fondsen- verkoop
werving goederen

Doelstelling
Derde
Wereld

totaal
2007

begroot
2006

2006

Nederlandse
Been

Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Vergaderkosten
Branche/organisatie
Administratiekosten
Accountantskosten
Kosten website
Kosten DVD / voorlichting
Verzekeringen
Kantoorkosten
Telefoon- en faxkosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

298
114
50
16
728
1.375
136
931
68
142
301
39
2

299
114
50
17
729
1.375
136
930
69
143
302
39
2

Totaal uitvoeringskosten

4.203

4.202

0

0

597
228
100
33
1.457
2.750
272
1.861
137
285
603
78
4

1.500
60
200
0
200
0
475
0
150
750
600
30
300

2.134
89
110
49
118
0
310
0
137
0
631
42
43

3.663

4.265

3.663
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12.

Accountantsverklaring

Lodder & Co Accountants
Villawal 21, 3432 NX Nieuwegein
Geacht bestuur,
Wij hebben de in het verslag opgenomen jaarrekening 2007 van Stichting De Benen Nemen te Lelystad
bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de staat van baten en lasten over 2007 met de toelichting
gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met in Nederland voor fondsverwervende instellingen algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaglegging. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen,
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig
te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden over de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele
oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking
het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante
interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben
een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens
omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit heeft gemaakt,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting De Benen Nemen te Lelystad per 31 december 2007 en van het resultaat over 2007
in overeenstemming met in Nederland voor fondsverwervende instellingen algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving.
Nieuwegein, 17 februari 2009
Lodder & Co Accountants BV
is getekend:
J. Uenk AA
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13.

Begroting 2008 t.o.v. 2007

(x €)

Fondsenwerving
Begroting 2008
Baten uit eigen fondsenwerving:
- mailingacties
- donaties
- nalatenschappen
- opbrengst advertenties
- Sponsoring
- bijdrage derden

Gerealiseerd 2007

pm
12.000
0
800
0
100

0
14.123
0
1.541
3.627
1.630
12.900

Kosten eigen fondsenwerving:
- (in)directe verwervingskosten
- uitvoeringskosten

2.400

20.921

3.221
0
2.400

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

Resultaat verkopen artikelen en/of
gebruikte goederen:
- netto-omzet
- kostprijs
- brutowinst
- uitvoeringskosten
Nettowinst

3.221
(18,9%)

180
50
130
25

360
100
260
50
105

210

10.605

8.810

0

pm

Aandeel in acties van derden
Beschikbaar uit fondsenwerving

2.500
13.105

5.000
13.810

Subsidies overheden en anderen

0

27.600

2.500

1.500

pm

0

15.105

42.910

Totaal eigen fondsenwerving
Aandeel in gezamenlijke acties

Ontvangen rente
Overige baten en lasten
Totaal beschikbaar voor doelstelling
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Meerjaren begroting 2008-2009
(x €)

Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving:
- mailingacties
- donaties
- nalatenschappen
- opbrengst advertenties
- overige baten

Begroting 2008

Begroting 2009

pm
12.000
0
800
100

pm
15.000
pm
800
100
12.900

Kosten eigen fondsenwerving:
- (in)directe verwervingskosten
- uitvoeringskosten

2.400

15.900
2.800
0

2.400
In % van baten uit eigen fondsenwerving

(18,6%)

Netto baten
Resultaat verkopen artikelen en/of
gebruikte goederen:
- netto-omzet
- kostprijs
- brutowinst
- uitvoeringskosten
Nettowinst

2.800
(17,6%)

10.500

180
50
130
25

13.100

90
25
65
15
105

50

10.605

13.150

pm

pm

2.500

2.500

Beschikbaar uit fondsenwerving

13.105

15.650

Subsidies overheden en anderen

pm

0

2.500

2.500

pm

pm

15.105

18.105

Totaal eigen fondsenwerving
Aandeel in gezamenlijke acties
Aandeel in acties van derden

Ontvangen rente
Overige baten en lasten
Totaal beschikbaar voor doelstelling

