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voorwoord 
 
Stichting De Benen Nemen (SDBN) heeft in 2008 13 kinderen met een beenamputatie in 
landen van de Derde Wereld kunnen helpen met een prothese. In het voorgaande jaar 2007 
waren dat er 34, na liefst 87 in 2006. Het al langer optimistisch gehanteerde streefgetal 
honderd is nooit gehaald. Ook eerder gestelde ambities met betrekking tot 
belangenbehartiging van mensen met een beenamputatie in eigen land, kon SDBN steeds 
moeilijker realiseren.  
 
We zeggen het eerlijk. Gezien deze inzakkende mogelijkheden heeft SDBN zich in de loop 
van 2008 diepgaand moeten herbezinnen op haar toekomstperspectief.   
 
De meest dringende reden voor dit crisisberaad was allereerst een onvoorzien forse terugval 
van de eigen bestuurlijke kracht. Tussen eind 2007 en medio 2008 zakte het aantal actieve 
bestuursleden van vijf naar slechts een, de secretaris. Verderop in dit jaarverslag wordt die 
dramatische neergang nader toegelicht. Maar, mogelijk tot uw geruststelling: uiteindelijk is 
het aantal actieve bestuursleden weer vijf geworden, en gaan we verder, zij het op drastisch 
aangepaste wijze. Ook dat zullen we in dit jaarverslag nader uiteenzetten. 
 
Naast deze dringende bestuurskwesties speelde voorts al langer en in toenemende mate het 
besef dat de beide, op zich uitstekende doelstellingen van de stichting moeilijk zelfstandig op 
de beste wijze zullen kunnen worden bereikt. Die twee eigen statutaire doelstellingen zijn: 
 

o belangenbehartiging, in ruime zin, van mensen met een beenamputatie in Nederland 
(Nederlands Been) 

o ondersteuning van kinderen met een beenamputatie in landen van de Derde Wereld 
(Derde Wereld Been) 

 
Het idee bleef dat Stichting De Benen Nemen op zich een heel aardig fonds is. Met ook een 
aanzienlijke werfkracht. Dat daar dus ook zeker mee moet worden doorgegaan. Maar dat 
voor de uitvoering van de beide statutaire en sympathieke doelstellingen tevens 
samenwerking -- misschien zelfs fusie -- met een of meer ándere, verwante ideële 
organisaties dringend geboden is. Bredere, grotere organisaties hebben wellicht meer 
mogelijkheden en ingangen dan wij. 
 
In de loop van zomer 2008 zijn ideeën over “hoe nu verder” uitgekristalliseerd. Dat gebeurde 
vooral in nauwe samenspraak met bestuursleden van de Landelijke Vereniging van 
Geamputeerden (LVvG), waarmee SDBN al langer op deelterreinen samenwerkt. Dat 
overleg met de LVvG resulteerde in mei 2008 in inhoudelijke overeenstemming in de vorm 
van een convenant inzake de wijze van belangenbehartiging van lotgenoten in eigen land, de 
kernactiviteit van de LVvG. Daarnaast toonde de LVvG zich bereid na te denken over de 
wijze waarop binnen haar organisatie ook nader vorm gegeven zou kunnen worden aan de 
ondersteuning van geamputeerde kinderen in ontwikkelingslanden, voor de LVvG een tot 
dan onbekende activiteit.  
 
In het kader van deze samenwerkingsgesprekken toonde de LVvG zich in september voorts 
bereid het sterk verzwakte bestuur van SDBN krachtige organisatorische ondersteuning te 
verlenen. In het verlengde daarvan traden in oktober vanuit de LVvG twee nieuwe 
bestuursleden toe. Het bestuur van SDBN kwam daarmee weer op vijf personen. Ook schoof 
vanuit LVvG een ervaren adviseur bij de bestuursvergaderingen van SDBN aan. 
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Bestuur SDBN is de LVvG bijzonder erkentelijk voor deze nauwe samenwerking en 
daadkrachtige bijstand. Zonder deze inzet van inmiddels strategische partner LVvG zou het 
realiseren van de statutaire doelstellingen zeker in groot gevaar zijn gekomen. 
 
Deze bestuurlijke perikelen hebben uiteraard veel energie gevergd. Bestuur SDBN is er 
verheugd over dat in 2008 niettemin verscheidene projecten in enkele landen van de Derde 
Wereld konden blijven worden ondersteund. Dat was onder meer het geval in Kenia. 
Daarnaast was SDBN in staat circa € 2178 over te maken aan het Liliane Fonds, de 
Nederlandse hulporganisatie die zich geheel toelegt op noden van kinderen in de Derde 
Wereld, en met wie SDBN al langer, zij het meer op afstand samenwerkt. In totaal werden 
hiermee, zoals gezegd, 13 kinderen ondersteund. 
 
In weerwil van deze bestedingen, en ondanks het sterk terugvallen van de fondsenwerving 
kon in 2008 toch nog een bescheiden positief resultaat worden verantwoord, zoals blijkt uit 
bijgaand gepresenteerde jaarcijfers. 
 
Wat betreft de toekomst: ook 2009 zal voor SDBN nog een overgangsjaar zijn. Voor 2010 
daarentegen verwachten we weer een stevige groei van onze activiteiten. 
 
 
zomer 2009, 
bestuur Stichting de Benen Nemen 
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bestuur 
 
Het bestuur van Stichting De Benen Nemen (SDBN) heeft in 2008 een sterke wisseling van 
samenstelling laten zien. Hierbij een opsomming van de ontwikkelingen: 
 
De in Voorwoord al genoemde bestuurlijke terugval was begin 2008 inderdaad aanzienlijk.. 
Weliswaar trad met ingang van 1 januari 2008 een nieuwe penningmeester, maar eveneens 
begin 2008 traden twee andere bestuursleden om persoonlijke redenen af.  
 
De omvang van het bestuur viel daarmee al met al snel terug, van vijf naar drie leden. Tegen 
de zomer van 2008 zakte de werkkracht van nog eens twee van deze drie resterende 
bestuursleden nagenoeg geheel weg, bij de penningmeester vanwege een naderende zware 
bevalling, bij de voorzitter eveneens om persoonlijke redenen. Wel bleef het bestuur formeel 
uit drie personen bestaan, maar slechts de secretaris bleef actief. 
 
Een historisch overzicht: 

• 1 januari 2008: bestuurslid Monique Fransen te Amsterdam, treedt af wegens het 
(privé) beginnen van een eigen bedrijf met veel werkzaamheden in het buitenland. 

• 1 januari 2008: Liselot Gerritzen te Lelystad, tot dan medewerkster bestuur, treedt toe 
als penningmeester. 

• 1 maart 2008: bestuurslid Janine de Zeeuw te Amsterdam, treedt af wegens een 
langdurige studie in het buitenland.  

• vanaf mei 2008: voorzitter Martin Zandt besluit vanwege gezondheidsredenen en 
verandering van werkkring zijn werkzaamheden voor SDBN sterk te verminderen. 

• vanaf juli 2008: penningmeester Liselot Gerritzen moet haar werkzaamheden voor 
SDBN langdurig terugschroeven, vanwege de komst van een tweeling. 

• oktober 2008: In vervolg op een sterke intensivering van de reeds eerder in 2008 
begonnen samenwerking tussen LVvG en SDBN, treden Theo de Haan en Bart 
Griffioen, beiden afkomstig uit de LVvG, toe als lid van bestuur SDBN; Hans van 
Mourik, vicevoorzitter LVvG, wordt adviseur bestuur SDBN. 
 

Als resultaat van bovenstaande zag de samenstelling van het bestuur er aan het begin en 
aan het eind van het verslagjaar als volgt uit: 
 
per 1 januari 2008  
Naam Woonplaats Functie 
 
dhr  Martin Zandt 

 
Enschede 

 
voorzitter  

dhr  Wim Schoutendorp 
mw  Liselot Gerritzen 

Amsterdam 
Lelystad 

secretaris  
penningmeester  

mw  Jeanine de Zeeuw 
 

Amsterdam lid 

 
per 31 december 2008 

Naam Woonplaats Functie 
 
dhr  Martin Zandt 
 
dhr  Wim Schoutendorp 
 
mw  Liselot Gerritzen 
 

 
Enschede 
 
Amsterdam 
 
Lelystad 
 

 
voorzitter 
 
secretaris 
 
penningmeester 
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dhr  Bart Griffioen 
 
dhr  Theo den Haan 
 

Utrecht 
 
Rijnsburg 

lid 
 
lid 
 

dhr  Hans van Mourik Gorinchem adviseur 
 
Met deze, in feite al in oktober 2008 bereikte nieuwe samenstelling is bestuur SDBN weer 
terug op het statutair vereiste aantal van vijf personen. 
 
 
Rooster van aftreden  
 
situatie per 31 december 2008 
Functie Naam benoeming in functie  einde termijn 
 
voorzitter 
 
secretaris 
 
penningmeester 
 
lid 
 
lid 
 

 
dhr  Martin Zandt 
 
dhr  Wim Schoutendorp 
 
mw  Liselot Gerritzen 
 
dhr  Bart Griffioen 
 
dhr  Theo den Haan 

 
17-11-2007 
 
31-10-2006 
 
01-01-2008 
 
17-10-2008 
 
17-10-2008 

 
28-05-2010 
 
31-10-2009 
 
01-01-2011 
 
17-10-2011 
 
17-10-2011 

 
 
Toelichting:  benoemingen vinden steeds plaats voor een periode van drie jaar. Daarna zijn 
bestuurders herkiesbaar. Op eigen verzoek kunnen bestuurders uiteraard ook eerder 
aftreden. Tot die datum van terugtreden behouden ze echter, ook met terugwerkende kracht, 
hun bestuurlijke verantwoordelijkheden. 
Voorzitter Martin Zandt werd in die functie van voorzitter benoemd per 17 november 2007, 
maar trad in bestuur al eerder aan, onder uitoefening van andere functies (vicevoorzitter en 
penningmeester). Uit hoofde daarvan loopt diens huidige termijn formeel af op 
bovengenoemde datum. 
Bovenstaande gegevens inzake einde termijn, zijn inzake secretaris Wim Schoutendorp een 
correctie op een onjuiste melding in vorig Jaarverslag 2007. 
 
 
Financiële rapportage 
 
Als gevolg van de eerder genoemde bestuurlijke en persoonlijke perikelen kostte het 
ongewoon veel tijd alvorens de cijfers van 2007 aan onze accountant – de heer Jaap Uenk, 
van kantoor Lodders & Co  te Nieuwegein –  konden worden voorgelegd. Dat gebeurde pas 
in augustus 2008, waarna nog verscheidene aanvullingen dienden te worden aangeleverd. 
Pas ná balansdatum, in januari 2009, was de heer Uenk in de gelegenheid aan SDBN een 
goedkeurende accountantsverklaring inzake 2007 af te geven. 
 
De nieuwe penningmeester Liselot Gerritzen, die per 1 januari 2008 aantrad, kampte bij de 
uitoefening van haar taken van begin af aan met grote problemen. Dat ging vooral om het 
volgende.  

• zij kreeg het hele jaar geen toegang tot het gehanteerde digitale boekhoudsysteem 
Davilex; dat gebeurde pas ná balansdatum, in januari 2009. 

• de definitieve afsluiting van vorig boekjaar 2007 vond lange tijd niet plaats; dat 
gebeurde eveneens pas begin 2009; 

• administraties vertoonden onduidelijkheden en inconsequenties. 
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Bestuur SDBN is er Liselot Gerritzen bijzonder dankbaar voor dat zij ondanks deze enorme 
tegenslagen niet voortijdig het bijltje er bij heeft neer gegooid.. 
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activiteiten 
 
Zoals vastgelegd in het convenant met het LVvG is met hen in de tweede helft van 2008 
samengewerkt aan activiteiten voor het ‘Nederlandse Been’.  
Als gevolg van genoemde problemen op bestuurlijk gebied, alsook vanwege de in gang 
gezette herbezinning inzake het kunnen realiseren van de beide statutaire doelstellingen, zijn 
de eigen, naar buiten gerichte activiteiten van SDBN in de eerste helft van het verslagjaar 
beperkt gebleven. 

 
 
A)  ‘Nederlands Been’ 

 
Gericht op de statutaire ondersteuning van lotgenoten in eigen land zijn de volgende 
activiteiten ontplooid: 

• voorlichting aan lotgenoten in eigen land, via de website van SDBN, 
www.debenennemen.nl . 

• distributie van de eind 2007 door SDBN uitgebrachte voorlichtingsfilm (op DVD) ‘Like 
Dolphins Can Swim’. Dit door bescheiden losse verkoop.  

• Familiedag: 20 december, samen met LVvG, in Kaatsheuvel. Presentatie 
instrumentmakers. Aantal bezoekers ruim 100 (inclusief leden LVvG). 

 
 

B)  ‘Derde Wereld Been’ 
 

Met betrekking tot de statutaire ondersteuning van kinderen in de Derde Wereld met een 
beenamputatie, is het volgende ondernomen: 

• uitvoering van het eerste deel van algemene steun aan het Nyabondo Centre in 
Kenia. Dit betreft de financiering en inkoop van 5 naaimachines voor de werkplaats 
van dit revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen in het westen van Kenia. 

• correspondentie met en donatie aan Liliane Fonds voor de hulp aan 13 kinderen in 
Filippijnen, Sri Lanka, Guatemala, Oeganda, Togo, Tanzania, Mali, Burkina Faso, 
Burundi, Kenia. Het waren 10 jongens en 3 meisjes in de leeftijd van 9 tot 20 jaar. 

• erkenning van SDBN als partner van het Liliane Fonds door vermelding SDBN op de 
website van Liliane Fonds. 

 
 

C) Fondsenwerving 
 

Gezien de voornoemde bestuurlijke omstandigheden zijn op dit gebied in 2008 géén 
activiteiten ondernomen. Ook zijn geen Nieuwsbrieven verstuurd, noch acceptgiro’s naar 
donateurs verzonden. Niettemin zijn er verscheidene bedragen op girorekening 8287222 
binnengekomen. Alle donateurs hebben begin 2009 een bedankbrief ontvangen voor hun 
steun aan SDBN in 2008. 
 
 
 
 

http://www.debenennemen.nl/�
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samenwerking met Landelijke Vereniging van 
Geamputeerden 
 
Inzake versterking van de realisatie van haar eerste statutaire doelstelling – ondersteuning 
van  mensen met beenamputatie in eigen land, het ‘Nederlandse Been’ -- heeft bestuur 
SDBN in 2008 een convenant gesloten met de Landelijke Vereniging van Geamputeerden 
(LVvG).  
 
De samenwerking met de LVvG kende de volgende fasering: 
 

• 2007: eerste discussie hierover in bestuur SDBN 
• voorjaar 2008:  opnieuw discussie hierover in bestuur SDBN; erkenning in bestuur 

SDBN van veel gemeenschappelijke oogmerken met LVvG inzake betrekking tot 
belangenbehartiging lotgenoten in eigen land 

• voorjaar 2008: gesprekken van SDBN-voorzitter Martin Zandt met bestuur LVvG; 
wederzijdse overeenstemming.  

• mei 2008: ondertekening convenant gericht op samenwerking 
• mei 2008: benoeming Martin Zandt tot lid bestuur ad interim LVvG 
• publicaties in ledenblad LVvG 
• september 2008: nieuw overleg tussen bestuursdelegatie SDBN en bestuursdelegatie 

LVvG; dit naar aanleiding van instorten bestuur SDBN. Conclusie: verder nauwer 
samenwerken inzake Nederlandse activiteiten, Derde Wereld activiteiten op afstand 
houden 

• oktober 2008: voordracht vanuit LVvG aan SDBN van twee nieuwe bestuursleden 
SDBN (Theo den Haan en Bart Griffioen; plus: Hans van Mourik als adviseur). Zittend 
bestuur heeft deze voordrachten in dank aanvaard. Bestuur SDBN daarmee weer op 
vijf (plus adviseur). 

• publicaties in ledenblad LVvG 
• december 2008: gezamenlijke familiedag LVvG in Kaatsheuvel, met ondersteuning 

van SDBN. 
 
Het resultaat van een en ander was ultimo 2008 een onveranderd hartelijke samenwerking 
met LVvG, versterking van bestuur SDBN,  en koers op verdere intensivering van deze 
samenwerking met LVvG in 2009.  
 
Ná balansdatum kan SDBN melden dat dit streven in 2009 inderdaad is gelukt. 
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samenwerking met Liliane Fonds 
 
Inzake haar tweede statutaire doelstelling – steun aan kinderen met beenamputatie in landen 
van de Derde Wereld, het ‘Derde Wereld Been’ – zoekt SDBN al sedert begin 2007 tevens 
naar een stevige partner op dit gebied. Dit naast het nauwkeurig volgen en ondersteunen 
van enkele eigen ontwikkelingsrelaties, zoals een project in Kenia. 
 
Bestuur heeft ook in 2008 geconcludeerd dat het Liliane Fonds, van oorsprong uit Indonesië 
en gevestigd te Den Bosch, daarvoor het meest in aanmerking komt. Dit eveneens 
Nederlandse fonds is heel veel groter en meer algemeen gericht op het ondersteunen van 
kinderen met een handicap in de Derde Wereld. Het Liliane Fonds heeft bovendien in tal van 
landen – uiteenlopend van Azië, naar Afrika en Latijns-Amerika -- een uitgebreid netwerk aan 
lokale contactpersonen die hulpvragen goed ter plekke lijken te kunnen beoordelen. 
 
Afgezien van enkele lokale projecten waarbij SDBN zelf nauw betrokken is, kan Liliane 
Fonds dat elders in de Derde Wereld dus mogelijk beter kan SDBN zelf. 
 
SDBN en Liliane Fonds hebben in 2007 onderling schriftelijke afspraken gemaakt inzake de 
voorwaarden waaronder SDBN aan door Liliane Fonds aangemelde kinderen, financiële 
steun verleent. Dat betreft onder meer de informatieverstrekking door Liliane Fonds inzake te 
ondersteunen jeugdige lotgenoten.. 
 
Na donaties in eerdere jaren heeft SDBN in 2008 aan Liliane Fonds nog eens € 2178,46 
overgemaakt, en daarmee 13 gehandicapte kinderen geholpen. 
 
SDBN ziet uit naar een vruchtbare voortzetting van de relatie met Liliane Fonds. 
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verklaringen    
 

 
 
Klachtenprocedure 
 
Stichting De Benen Nemen heeft een klachtenprocedure op schrift staan. Gelukkig heeft de 
Stichting ook in dit verslagjaar geen klachten ontvangen. De klachtenprocedure is bij de 
Stichting op te vragen 
 
 
Centraal Bureau Fondsenwerving 
 
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) kende aan Stichting De Benen Nemen in 
september 2007 schriftelijk opnieuw de CBF ‘Verklaring van geen bezwaar’ toe.  Dit 
keurmerk is mede gebaseerd op de accountantscontrole inzake Jaarverslag 2006, en is 
geldig tot 1 april 2009. 
 
Op grond van deze verklaring mocht Stichting De Benen Nemen ook in 2008, onderstaand 
logo voeren: 
 

 
 
Deze verklaring is hét keurmerk voor fondsenwervende stichtingen met een vermogen 
beneden de € 120.000,00. 
 
 
ANBI-verklaring 
 
De Belastingdienst Amsterdam heeft aan SDBN een zogenoemde ANBI-verklaring 
afgegeven (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). Op grond daarvan zijn giften aan 
SDBN voor betrokken donateurs aftrekbaar bij de Inkomstenbelasting. 
De gronden waarop de fiscus een dergelijke verklaring afgeeft, worden door haar periodiek 
gecontroleerd. De eerstvolgende keer is september 2009. 
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Financiële gegevens  2008        
 
 
Toelichting bij het jaarverslag 2008 
 
Inleiding 
De jaarrekening omvat de financiële gegevens van Stichting De Benen Nemen over het 
boekjaar 2008, dat 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 voor 
het CBF-keurmerk moet aan deze regels worden voldaan. Stichting De Benen Nemen 
voerde in 2008 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 op 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 bestedingsmogelijkheid 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 2008 opvalt is een teruggang in het aantal donateurs, bij nagenoeg 
stabiele kosten eigen fondswerving. Ondanks deze teruggang is het in 2008 weer gelukt ruim 
minder dan 25% van de baten voor eigen fondswerving te gebruiken. Hetgeen betekent dat 
Stichting De Benen Nemen ook in 2008 weer voldoet aan de voorwaarden van het CBF. 
 
Inkomsten    
Het totale bedrag aan specifieke inkomsten over 2008 bedraagt €  3.449 
De voornaamste inkomsten bestaan uit:    
      
 1 Donaties  €   1.465    
 2 Advertenties  €         75    
 3 Subsidies  €              -    
 4 Sponsoring  €              -    
 5 Bijdrage Derden  €   1.909    
 
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  3,75 %. Over 2008 is een bedrag ad € 2.400 aan rente in 
de balans als te vorderen opgenomen. 

 
Uitgaven 
De uitgaven bestaan uit uitgaven gerelateerd aan fondsenwerving en overige 
uitgaven. 
Over 2008 bedragen de uitgaven met betrekking tot fondsenwerving €   107 
De uitgaven m.b.t. fondsenwerving bestaan uit:   
      
 1 Portokosten  €         107    
 2 Drukwerk en papier  €              -    
 3 Contributie/Abonn. Fondsenwerving  €              -    
 
De overige uitgaven bedragen in 2008 €  3.653  
Deze kostenposten betreffen:  
    
 1 Reis- en verblijfskosten  €              -  
 2 Telefoonkosten  €              -  
 3 Kosten website  €         237  
 4 Kosten voorlichting  €           10  
 5 Accountantskosten  €     2.463  
 6 Administratiekosten  €         118  
 7 Overige kosten  €         825  
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Resultaat 2008    
Resultaat 2008 bedraagt €   -1.054   
Het resultaat is aan de bestemmingsreserves onttrokken en deels toegekend op de 
volgende wijze: 
   Onttrokken Toegekend Totaal 

 1 Bestemmingsreserve Nederlands Been  €           -672   -672 

 2 Bestemmingsreserve DVD  €                  -   0 

 3 Bestemmingsreserve Orth. Inst. trofee  €           -342   -342 

 4 Bestemmingsreserve projecten algemeen  €           -411   -410,93 

 5 Bestemmingsreserve prothese  €       -2.178  1.274,50 -903,96 

 6 Bestemmingsreserve Inrichting werkplaats  €                  -   0 

 7 Bestemmingsreserve studiekosten  €                  -  1.274,50 1.274,50 

 8 Bestemmingsreserve  opleiding instrumentmaker  €                  -   0 

 9 Continuïteitsreserve  €                  -  3.458 3.458 

  Vrij besteedbaar vermogen  €       -3.458   -3.458 
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Jaarrekening 2008
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Balans per 31 december      

(x €)     

  31 december 2008 31 december 2007 
ACTIVA         

   0   0 
Immateriële vaste activa   0   0 
Materiële vaste activa   0   0 

Financiële vaste activa   0   0 
         

         
Voorraden   1.186   1.200 
Vorderingen en overlopende activa   2.400   8.858 
Effecten   0   0 
Liquide middelen   88.740   87.809 

         

Totaal   92.326   97.867 

         
         
         
PASSIVA         

         
Reserves en Fondsen         
         
Reserves         

Continuïteitsreserve 5.600   2.142   

Vrij besteedbare reserve 6.299   10.000   

Bestemmingsreserve Nederlands Been 17.645   18.317   

Bestemmingsreserve O.I. Trofee 0   342   

Bestemmingsreserve projecten algemeen  0   168   

Bestemmingsreserve protheses 9.096   10.000   

Bestemmingsreserve inrichting orth. Instr. 31.041   31.041   

Bestemmingsreserve studie/opleiding 8.829   7.554   
Bestemmingsreserve opl. Orth 
instrumentmaker 7.553   7.553   

   86.063   87.117 

         
Voorzieningen   0   0 

         
Langlopende schulden   0   0 
         
Kortlopende schulden   6.263   10.750 

         

Totaal   92.326   97.867 
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Staat van baten en lasten over 2008     

(x €)       
       

  Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd 
  2008 2008 2007 
BATEN             

- acties van derden 1.909   100   1.630   

- subsidies 0   0   24.000   

- sponsoring  0   0   3.627   

- uit eigenfondswerving  1.465   12.000   14.123   

- advertentie 75   800   1.541   

- verkoop boek 305   0   418   

- verkoopresultaat DVD 61   130   3.795   

- nalatenschappen 0   0   0   

- ontvangen rente 2.414   2.500   2.363   

- overige baten 79   0   0   

Som der Baten   6.308   15.530  51.496 
             
             

LASTEN             
- besteed aan doelstelling 
(bestemmingsreserves) 3.603           

- reis, verblijfskosten en voorlichting 10   2.400   2.458   

- representatiekosten 0   200   228   

- vergaderkosten 0   800   100   

- branche-organisatiekosten  56   0   33   

- internet- / websitekosten 237   300   272   

- verzekeringen 36   150   137   

- kantoorkosten 140   0   285   

- telefoonkosten 0   700   603   

- bankkosten 113   50   78   

- overige algemene kosten 479   25   4   

   4.675   4.625   4.198 
             
Werving baten             

- kosten eigen fondsenwerving 107   2.400   3.220   

- kosten acties derden 0   2.500   0   
- kosten verkrijging subsidies 0   0   0   

   107   4.900   3.220 
Beheer en administratie kosten             

- kosten beheer en administratie 2.581       4.207   

   2.581       4.207 

Som der Lasten   7.362   9.525   11.625 

             

Resultaat   -1.054   6.005   39.871 
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Resultaatbestemming 2008   

Toevoeging / onttrekking aan:   

 - continuïteitsreserve  3.458 
 - vrij besteedbare reserve  -3.458 
- bestemmingsreserves   
Bestedingen -3.603  
Dotaties 2.549  
  -1.054 
  -1.054 
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Waarderingsgrondslagen voor de balans 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepalingen van vermogen en 
resultaat, dat uitgaat van verkrijgingsprijzen. 

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 
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zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar 
zijn. 
 
Resultaat verkopen artikelen en/of gebruikte goederen 

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

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

  31 december 2008 31 december 2007 
         
Voorraden DVD's 1.186   1.200   
         
Vorderingen         
Toezeggingen 0   6.500   
Rente bankers 2.400   2.358   
         
Postbank N.V. zakelijke rekening 490   77   
Postbank N.V. kapitaalrekening 0   500   
Postbank N.V. rente meerrekening 88.250   87.232   
   92.326   97.867 

         
Eigen vermogen         
Bestemmingsreserve project Nederlands Been 18.317   14.087   
Dotatie overschot staat van baten en lasten 0   12.230   
Dotatie uit vrij besteedbaar vermogen 0   0   
Uitgaven specifiek voor dit doel 672   8.000   
Stand per 31 december   17.645   18.317 
         
Bestemmingsreserve project O.I. Trofee 342   300   
Dotatie uit staat van baten en lasten 0   42   
Uitgaven specifiek voor dit doel 342   0   
Stand per 31 december   0   342 
         
Bestemmingsreserve project prothese 10.000   10.000   
Dotatie overschot staat van baten en lasten 1.275   1.315   
Overname uit vrij besteedbaar vermogen 0   0   
Uitgaven specifiek voor dit doel 2.178   1.315   
Stand per 31 december   9.096   10.000 
         
Bestemmingsreserve project inrichting OIM 31.041   31.041   
Dotatie overschot staat van baten en lasten 0   0   
Overname uit vrij besteedbaar vermogen 0   0   
Uitgaven specifiek voor dit doel 0   0   
Stand per 31 december   31.041   31.041 
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Bestemmingsreserve project studie 7.554   5.364   
Dotatie overschot staat van baten en lasten 1.275   3.507   
Overname uit vrij besteedbaar vermogen 0   0   
Uitgaven specifiek voor dit doel 0   1.317   
Stand per 31 december   8.829   7.554 
     
         
Bestemmingsreserve project opleiding i.m 7.553   5.364   
Dotatie overschot staat van baten en lasten 0   2.189   
Overname uit vrij besteedbaar vermogen 0   0   
Uitgaven specifiek voor dit doel 0   0   
Stand per 31 december   7.553   7.553 
         
Continuïteitsreserve 2.142   0   
Dotatie overschot staat van baten en lasten 0   2.142   
Overname uit vrij besteedbaar vermogen 3.458   0   
Onttrekking 0   0   
Stand per 31 december   5.600   2.142 
         
Bestemmingsreserve algemeen 168   0   
Dotatie overschot staat van baten en lasten 0   168   
Overname uit vrij besteedbaar vermogen 243       
Onttrekking 411       
Stand per 31 december   0   168 
         
Vrij besteedbaar reserve  10.000   10.000   
Dotatie overschot baten en lasten -3.701   0   
Onttrekking 0       
Stand per 31 december   6.299   10.000 
         
Kort lopende schulden         
Toezeggingen 0   8.000   
Accountantskosten 5.213   2.750   
Crediteuren 1.050   0   
Stand per 31 december   6.263   10.750 
         
   92.326   97.867 
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Toelichting op de Balansposten  
Bestemmingsreserve 

Bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen dat gereserveerd is voor uitgaven 
overeenkomstig de Statuten. In tegenstelling tot voorgaande jaren waarin het batig saldo van 
enig jaar wordt toegekend volgens de verdeelsleutel ; 50% aan bestemmingsreserve van het 
Nederlands Been, 37,5% aan bestemmingsreserve van projecten in de Derde Wereld en 
12,5% aan het vrij besteedbaar vermogen, is dit jaar besloten om 50% toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve project prothese en 50% aan de bestemmingsreserve project studie. 
 
De continuïteitsreserve is aangevuld tot een totaal van 5600. Hiermee kan de Stichting 
anderhalf jaar de totale lasten (3759) bekostigen. 
 
Inrichting Instrumentmakerij 

Ten behoeve van de post inrichting instrumentmakerijen (werkplaats) heeft de Stichting in 
een eerdere jaar een gift ontvangen ad € 30.000,00. Hoewel in 2005 bij de Stichting al wel 
een aanvraag is ingediend voor de besteding van dit geld, 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 is in 2008 € 6.500,-- binnengekomen. Met deze laatste inkomsten is de DVD 
kostendekkend en hoeft er geen reservering meer plaats te vinden. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2008  

(x €)     

     
  2008 2007 
         
Baten uit eigen fondswerving         
         
Contributies, donaties, giften en schenkingen         
         
 - Donaties 1.465   14.123   
 - Advertentie 75   1.541   
 - Sponsoring 0   3.627   
 - Verkoop boek 305  418  
 - Verkoopresultaat DVD 61  3.795  
 - Overige baten 79   0   
   1.985   23.503 
         
Indirecte verwervingskosten         
         
 - Portokosten 107   1.297   
 - Drukwerk en papier 0   1.352   
 - Contr. Abonn. Fondsenwerving 56   572   
   163   3.221 
     
     
(In % van baten uit eigen fondsenwerving) 8,2%  13,7%  
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 2008 gespecificeerde uitvoeringskosten zijn volledig als kosten voor de 
doelstelling aangemerkt. 
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Toelichting Staat van Baten en lasten 
 
Donaties 

Over het boekjaar 2008 is het aantal donaties stabiel gebleven. Wel kon Stichting De Benen 
Nemen zich in 2008 verheugen over een aantal grote donaties.  
 
Loterijen 

De inkomsten uit loterijen betreft de SponsorBingoLoterij.  
 
Advertentie opbrengst 

Dit betreft inkomsten uit advertenties op de website. 
 
Rente inkomsten 

Deze post betreft de ontvangen rentevergoeding op de spaarrekening. De rente inkomsten 
voor 2008 zijn begin 2009 op de rekening geboekt en per balansdatum als te vorderen 
opgenomen. De rente inkomsten over 2008 bedragen derhalve € 2.400,-- 
 
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. In het kader van de 
onafhankelijkheid dient de accountant zijn werkzaamheden in rekening te brengen. Vanwege  
extra werkzaamheden zijn de kosten in 2008 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 
 
Branche/organisatiekosten 

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

http://www.debenennemen.nl/�
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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 2008 heeft de Stichting direct 
kinderen in het Nyabondo 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. 
 
Bezoldiging bestuurders 

Overeenkomstig de statuten van de Stichting worden de bestuurders niet betaald voor het 
uitvoeren van hun functie. Eventuele onkosten worden vergoed. 
 
Begroting 2009 

De begroting 2009 is niet opgenomen in het jaarverslag van 2008 vanwege de situatie 
waarin de stichting zich bevind. De verwachting is dat het jaar 2009, in financieel opzicht, 
grotendeels gelijk is aan 2008. De activiteiten in 2009 zijn, net als in 2008, minimaal.   
 
Percentage bestedingen 

Ten opzichte van de totale baten is in 2008 bijna 120% uitgegeven. Aangezien dit 
percentage ruim boven de 100% ligt, betekend dit dat de Stichting is ingeteerd op het eigen 
vermogen. 
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