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

 zorg te dragen voor (h)erkenning van mensen met een beenamputatie; 

 informatie te verstrekken aan mensen die reeds een beenamputatie ondergaan 
hebben en aan mensen die binnenkort een beenamputatie zullen ondergaan;  

 nationaal en internationaal datgene te (laten) doen wat naar het oordeel van het 
bestuur noodzakelijk, nuttig of gewenst is.  

 

Algemene gegevens 

 

Organisatie 
Statutaire naam: Stichting De Benen Nemen 
Vestigingsplaats: Lelystad 
Rechtsvorm:  stichting 
Oprichting:  28 mei 1999 in Lelystad 

 

Adres 
Stichting De Benen Nemen 
Parkhaven 67 
8242 PG Lelystad 
Telefoon 31 (0)320-261518 / 06-12625158 
Fax   31 (0)84-7359874 
E-mail  info@debenennemen.nl 
Internet www.debenennemen.nl 
Postbank nr.  8287222 
K.v.K. nr.  39070228 Lelystad 

 
Binnen stichting De Benen Nemen onderscheiden wij drie geledingen:  

 Algemeen 

 Het Nederlandse Been 

 Het Derde Wereld Been 
Deze drie komen achtereenvolgens aan bod. 
 

Algemeen 
De bestuursleden, adviseurs en medewerkers van stichting De Benen Nemen zijn louter 
vrijwilligers, waarvan enkele zelf beenprothesegebruiker.  
 

Vergaderingen 
Het bestuur is in het verslagjaar acht keer bijeen geweest. Er is één keer per computer 
vergaderd. Daarnaast hebben de leden van het dagelijks bestuur zeer intensief contact 
gehad via telefoon en e-mail. 



Functies 

Bestuur 
Het bestuur bestond per 1 januari 2004 uit de volgende personen 
 
Voorzitter    Mw. E.C.C. Cats   Lelystad 
Secretaris Fondsenwerving   Mw. J.M. Grandiek   Amsterdam 
Secretaris     Dhr. D.V.G. Jozefzoon   Amsterdam 
Penningmeester    Dhr. C.W.J.J. Meijer   Amsterdam 
Algemeen bestuurslid   Dhr. M.E.M.W. Sijstermans  Bocholtz 

 

Adviseurs 
Revalidatiearts   Dr. W.K.N. van der Meij  Tynaarloo 
Orthopedische industrie  Dr. G-J. van der Maazen  Loon op Zand 
Orthopedisch instrumentmaker  Dhr. B.J. Welmers   Berlicum 
Orthopedisch instrumentmaker     Dhr. D. de Boer   Enschede 
Medeoprichter Stichting   Dhr. L.J. Cats    Lelystad 
Bestuurlijke ondersteuning  Mw. A.P. Tol    Lelystad 

 

Commissie van Aanbeveling 
Voorzitter NOC/NSF   Mw. E. Terpstra   Den Haag 
Voormalig Tweede Kamer Lid Dhr. P. Rosenmöller   Driebergen 
Manager Public Relations Ajax Mw. S. Freling    Amsterdam 
Officier in ruste Leger des Heils Majoor A.M. Bosshardt  Amsterdam 

 

Medewerkers 
Bestuurlijke ondersteuning  Dhr. J. Gasseling   Amsterdam 
Bestuurlijke ondersteuning  Dhr. L.J. Cats     Lelystad 
Redacteur    Mw. N.C. Nelis   Almere 
PR     Mw. L. Brouwer   Lelystad 
Informatie    Mw. S. Gentenaar    Ede 
Correspondent Frans   Mw. B. Beks    Benin 
Correspondent Duits   Dhr. M.E.M.W. Sijstermans  Bocholtz 

 

Mutaties 
Bestuur 
Toegetreden tot het bestuur als secretaris is Dhr. Jozefzoon. Toch bleek de combinatie van 
deze functie met het opzetten van een nieuwe praktijk als advocaat achteraf te hoog 
gegrepen. Hij heeft zijn functie in het verslagjaar weer neergelegd.  
Mw. Grandiek, bestuurslid sinds 1 december 2002 is moeder geworden en kon de taak voor 
de Stichting niet combineren met haar moederschap en het uitoefenen van haar betaalde 
baan. 

 

Rooster van aftreden  
Met inachtneming van het bepaalde in de statuten treden bestuursleden binnen drie jaar na 
aanstelling af; zij zijn onbeperkt herbenoembaar. 
In volgorde treden af:   gekozen op: 
1.   Mw. E.C.C. Cats              28-05-2002 (herkiesbaar 2005) 
2    Dhr. C.W.J.J. Meijer          19-05-2003 (niet herkiesbaar 2005) 
3.   Dhr. M.E.M.W. Sijstermans 24-03-2002 (herkiesbaar 2005) 
4.   Mw. J.M. Grandiek  01-12-2002 (uitgetreden 04-01-2005) 
5.   Dhr. D.V.G.Jozefzoon  01-01-2004 (niet herkiesbaar) 



 

De mensen van de Stichting 
Bestuur 
Mw. E. Cats is initiatiefnemer en medeoprichter van stichting De Benen Nemen en sinds 28 
mei 1999 de voorzitter. Zij doet al ruim 25 jaar vrijwilligerswerk, o.a. als voorzitter van de 
Vrouwen Advies Commissie in Almere en als voorzitter van de medezeggenschapsraad van 
de Alexander Roozendaelschool in Amsterdam. Mw. Cats verloor in 1961 bij een busongeluk 
haar linkeronderbeen en schreef het boek ‘De Benen Nemen’, omdat ze via het 
lotgenotencontact had gemerkt dat er geen literatuur beschikbaar was voor de 
amputatiepatiënt. Een reis naar India en de confrontatie met het lot van geamputeerde 
kinderen daar motiveerde haar tot de oprichting van stichting De Benen Nemen. De Stichting 
heeft daarom ook twee doelen: het lotgenotencontact in Nederland via het Nederlandse 
Been en kinderen laten lopen via het Derde Wereld Been, zodat zij niet hoeven te bedelen 
om in hun levensonderhoud te voorzien. Haar droom: alle beengeamputeerde kinderen in de 
Derde Wereld te laten lopen, is nog ver weg, maar met behulp van onze enthousiaste 
medewerkers komen we een stapje dichterbij. 
 
Zo'n vijf jaar geleden werd de heer C. Meijer benaderd door Louis Cats om een opzet te 
maken voor de financiële administratie van Stichting De Benen Nemen. Hij was bereid om 
tijdelijk de bestuursfunctie van 'penningmeester' te bekleden. ‘Tijdelijk’is echter een rekbaar 
begrip; zijn tijdelijke aanstelling is dan ook opgerekt tot bijna vijf jaar. Met veel plezier heeft 
hij zich in die jaren ingezet voor de Stichting.  

 
Medewerkers 
De heer Joost Gasseling adviseert stichting De Benen Nemen al een paar jaar o.a. over hoe 
je het beste de organisatie kunt runnen en over financiële zaken. Dat sluit aan bij zijn werk 
als hoofd van een stafbureau van een Amsterdamse gemeentelijke dienst. Hij vindt het een 
prima idee dat mensen hun professionele kwaliteiten gebruiken om charitatieve stichtingen te 
helpen. Vooral kleinere stichtingen hebben dat hard nodig omdat zij zich geen dure betaalde 
adviseurs kunnen veroorloven. Een deel van zijn kennis over hoe een stichting als De Benen 
Nemen zou kunnen functioneren heeft hij opgedaan tijdens zijn studie filantropie aan de 

Universiteit van Amsterdam.  
 
De heer L. Cats is medeoprichter van de Stichting. Als echtgenoot van de voorzitter ervaart 
hij dagelijks hoe het leven met een beenprothese is en was zeer begaan met het leed van 
beengeamputeerde kinderen in de Derde Wereld. De heer Cats levert naast al zijn hand- en 
spandiensten geweldige ideeën aan. 
 
Mw. N. Nelis is als redacteur verantwoordelijk voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief van de 
Stichting en houdt zich daarnaast bezig met de inhoud van de website en met het 
jaarverslag. Mevrouw Nelis is gedurende negen jaar hoofdredacteur van het tijdschrift 
Onderwatersport geweest en is via de Vrijwilligers Centrale Almere met Stichting De Benen 
Nemen in contact gekomen. 
 
Mevrouw L. Brouwer zou de PR gaan doen, maar kon helaas die taak niet combineren met 
de zorg voor haar te vroeg geboren kindje en een betaalde baan. 
 
Mw. S. Gentenaar versterkt vanaf 25 september het vrijwilligersteam ter ondersteuning van 
de afdeling Public Relations. Zij is medewerkster Pers en Publiciteit van een museale 
instelling en houdt zich binnen de Stichting bezig met het ontwikkelen, actualiseren en 
verzenden van de informatiemap. Zij heeft persoonlijk ervaren hoe belangrijk goede 
informatie en contact met lotgenoten is. Deze ervaring is een belangrijke drijfveer voor haar 
werk. Haar betrokkenheid bij kinderen met beenamputaties in de Derde Wereld is groot, 
vooral omdat de verschillen in zorg en technische mogelijkheden zo enorm zijn.  



 
Mevrouw B. Beks is werkzaam als redactrice bij een internationaal onderzoeksinstituut in 
Benin, West-Afrika. Sinds januari 2003 is zij Projectmedewerker Kinderhulp Benin bij 
stichting De Benen Nemen. De mensen in Benin zijn zo arm, dat ze het geld voor een 
revalidatiebehandeling of prothese niet kunnen betalen. Vooral kinderen worden slachtoffer 
en omdat zij de toekomst van het land zijn, is de hulp hier het hardst nodig. 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 extra 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, met name in de 
landen die vaak vergeten worden in hulpvoorziening. Benin is daar een voorbeeld van. 
 

Waardering 
Ter bevordering van de onderlinge samenwerking ontvangen de vrijwilligers een uitnodiging 
voor een Nieuwjaarsborrel ten huize van de voorzitter. 
Als blijk van waardering voor hun inspanningen, ontvangen de vrijwilligers een fles wijn.  
 

Vacatures 
Eén van de belangrijkste aandachtspunten in 2004 was het werven van nieuwe vrijwilligers. 
De vacatures zijn aangemeld bij: 

 Vrijwilligers Centrale Amsterdam 

 Vrijwilligers Centrale Almere 

 Pluspunt Lelystad 

 Atana in Amsterdam 

 LaLuz in Amsterdam 
 
De vacatures zijn bovendien terug te vinden op de website van Stichting De Benen Nemen 
en worden gepubliceerd in de halfjaarlijkse nieuwsbrief. Dhr. Jozefzoon die korte tijd deel 
uitmaakte van het bestuur, was via Atana aangetrokken. 
Mw. Grandiek was via de vrijwilligerscentrale Amsterdam aangetrokken. 
 
Op 29 juni 2004 woonde de voorzitter de officiële opening bij van ATANA, een bescheiden 
landelijk bestuurdersprogramma, alleen gericht op het vinden van bestuurders, 
commissieleden en adviseurs met kennis van zaken en een dubbele culturele identiteit ten 
behoeve van instellingen die dit soort mensen zoeken. Mensen die goed thuis zijn in 
Nederland en goed thuis in een van de vele culturen die zich inmiddels in Nederland vast 
geworteld hebben. Atana beschikt over een uitgebreid bestand van hoogopgeleide, 
ambitieuze bestuurders met een dubbele culturele achtergrond die bereid zijn zichzelf en hun 
netwerken in te zetten.  
Voorzitter Mw. Cats woonde in september 2004 tevens de opening bij van Laluz, een 
organisatie die enthousiaste hoogopgeleide professionals op allerlei gebied probeert te 
koppelen aan ideële organisaties. Via LaLuz kan tijdelijke hulp door één of meer van die 
professionals kosteloos geboden worden. Eventueel wordt een team van deskundigen 
geformeerd om een aangemeld project aan te pakken. Ook stichting De Benen Nemen kan 
indien nodig gebruik maken van deze gespecialiseerde gratis hulp. 
 

Evaluatie werving 
De Stichting is erin geslaagd wederom een aantal vrijwilligers te vinden. Daarvoor zijn 
vacatures geschreven, contacten opgenomen met de vrijwilligerscentrales via e-mail en 
persoonlijke contacten. De kosten van deze wervingsactiviteiten zijn minimaal. 
 

Verzekering vrijwilligers 
De Stichting heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor de vrijwilligers is een 
collectieve ongevallenverzekering afgesloten. 
 



Commissie van Aanbeveling 
Een veiling, waarover later meer, bracht dan wel niet de gewenste financiën op, maar 
anderszins wel een bijzonder resultaat. Door onze contacten met Bekende Nederlanders 
heeft een aantal mensen zich beschikbaar gesteld voor de Commissie van Aanbeveling. 
Deze BN-ers zijn: 
Dhr. P. Rosenmöller (voormalig-Tweede-Kamerlid) 
Majoor Bosshardt, officier in ruste van het Leger des Heils 
Ajax, Mw. S. Freling, Manager Public Relations 
 
Mw. E. Terpstra, (voormalig Tweede-Kamerlid, thans voorzitter van de sportkoepel 
NOC*NSF) was adviseur van de Stichting. Zij heeft laten weten dat zij door haar drukke 
werkzaamheden de functie van adviseur om wil zetten in lidmaatschap van de Commissie 
van Aanbeveling, hetgeen wij in dankbaarheid hebben aanvaard. 
 

Organisaties 
CBF  
Op 15 juni mocht de Stichting voor de derde opeenvolgende keer van het CBF, (Centraal 
Bureau Fondsenwerving)  de Verklaring van geen bezwaar ontvangen. 
Stichting De Benen Nemen was tot 31 december 2004 lid van de VFI (Vereniging voor 
Fondsenwervende Instellingen). Vanwege de hoge kosten van het lidmaatschap heeft het 
bestuur besloten dit op te zeggen, hetgeen het bestuur zeer betreurt. 

 

Naamsbekendheid 
In 2004 was het de bedoeling om de Stichting verder te ontwikkelen en deze vooral meer 
naamsbekendheid te geven. Uiteraard allemaal om zowel de Nederlandse lotgenoten als de 
kinderen in de Derde Wereld zo goed mogelijk te kunnen helpen. Hieronder volgt een korte 
beschrijving van de activiteiten die de Stichting in 2004 heeft ontplooid. 
 

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

Website 
De website van Stichting De Benen Nemen is op 12 oktober 2001 van start gegaan en in het 
jaar 2004 verder uitgebreid en van meer technische snufjes voorzien. Het adres is: 
‘www.debenennemen.nl’. Zie hiervoor verder bij de activiteiten van het Nederlandse Been en 
het Derde Wereld Been. 

 
Sponsoring 
De Stichting had ook in 2004 een aantal sponsors, met name: 
 
Lodder & Co Accountants   Nieuwegein 
G.M. Medical Bracing    Loon op Zand 
Loth / Fabenim    Utrecht 
Bols en Bouwman Garagebedrijf  Lelystad (failliet) 
Stedelijk Museum    Amsterdam 
 
De heer L.J. Cats    Lelystad 
De heer M. Sijstermans   Bocholtz 
 
Sponsors ten behoeve van de veiling: 
Zijne Hoogheid Prins Bernard jr.  Amsterdam 
Ajax      Amsterdam 
Dhr. P. Rosenmöller    Driebergen 
Majoor Bosshardt    Amsterdam 
Dhr. J. Marijnissen    Oss 



Dhr. E. Ratelband    Arnhem 
Mw. C. Konings    Berkel-Enschot 
Dhr. H. van Willigenburg   Amsterdam 
Jomanda     Valkenburg 
Exelsior     Rotterdam 
Helmond Sport    Helmond 
FC Groningen     Groningen 
Vitesse     Arnhem 
ProPatria     Zoetermeer 
 

Fondsenwerving  
Veiling 
Op 28 mei 2004 bestond de Stichting vijf jaar. Om dit lustrum te gedenken hebben we een 
veiling georganiseerd op onze website. De opbrengst hiervan wordt besteed aan ons 
nieuwste project: Tanzania. Een aantal bekende Nederlanders gaf spontaan zijn/haar 
medewerking door de schenking van een persoonlijk artikel voor dit initiatief. De veiling had 
zelfs een koninklijk tintje: Zijne Hoogheid Prins Bernhard van Oranje Nassau - van 
Vollenhoven schonk een boek. Hetzelfde deden Majoor Bosshardt (Leger des Heils) en Dhr. 
J. Marijnissen (fractievoorzitter Socialistische Partij). Mw. C. Koning stelde haar nieuwste 
Engelstalige CD beschikbaar, Jomanda haar laarzen, Dhr. P. Rosenmöller schonk zijn 
sportschoenen waar hij de marathon van Rotterdam op heeft gelopen, van Dhr. H. van 
Willigenburg (beeldjes van) tekkels uit zijn tekkelverzameling en van Dhr. E. Ratelband een 
zijden stropdas. Van Excelsior, Helmond Sport en FC Groningen hebben we een voetbal 
gekregen en van Ajax en Vitesse een voetbalshirt. Alle artikelen zijn voorzien van 
handtekeningen. Het geheel werd aangevuld met talrijke artikelen, gesponsord door 
vrienden. Een voorbereiding van zo’n drie maanden ging vooraf aan de veiling, die helaas 
echter niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De opbrengst was in totaal nog geen € 
100,--. Alle niet-verkochte artikelen mag de Stichting op andere wijze verkopen en de 
opbrengst ervan besteden aan dezelfde doelstelling. 
 

SponsorBingoLoterij 
In april 2003 is stichting De Benen Nemen beneficiënt geworden van de SponsorBingoLote-
rij. We sloten het jaar 2004 af met elf deelnemende loten. 
 

Coins for Care 
Na ruim 2½ jaar heeft Eurocollect een bedrag van € 580.000, - overgemaakt aan Coins for 
Care ter verdeling over de deelnemende doelen aan de actie Coins for Care. De verdeling is 
gebeurd volgens de afspraken voortkomende uit de NIPO enquête. De Stichting heeft 
hiervan een bedrag van € 1.582,-- ontvangen. 

 

Loffelijk initiatief 

Renners voor benen 
Drie studenten van de Universiteit van Amsterdam zamelden sponsorgelden in om de New 
York City Marathon te gaan lopen. Na de bekostiging van hun reis, boden zij een bedrag van 
€ 1.000,-- aan Mw. Cats aan voor stichting De Benen Nemen. Het geld is bestemd voor een 
project in Tanzania. 

Plexiglas been 
Ter gelegenheid van de opening van de verbouwde ‘Snoek Been- en Ondermode zaak’ en 
de opening van de nieuwe zaak ‘Mila S, Sport/Lifestyle’, had men een plexiglas been 
geplaatst en op de uitnodiging vermeld: ‘Mocht u een cadeau willen geven, dan stellen wij 
een gift voor stichting De Benen Nemen op prijs’. Uit dit been ontving de Stichting ruim € 
1.200,--. 



 

Toegezegde inkomsten voor 2005 
Aan het einde van het jaar 2004 was al bekend dat er begin 2005 twee initiatieven hun 
vruchten in financiële zin zouden afwerpen. Dankzij de inspanningen van bestuurslid Dhr. M. 
Sijstermans kwam stichting De Benen Nemen in aanmerking voor een aandeel in de 
jaarlijkse Kerstdonatie van Vodafone. Op 21 januari 2005 zal de  stichtingsvoorzitter Mw. 
Cats een cheque van € 2.500,-- in ontvangst kunnen nemen. Verder kreeg de Stichting 
bericht van Mw. L. Meijer, die liet weten dat zij de Halve Marathon van Egmond aan Zee ging 
meelopen en dat zij daarvoor sponsors had gevonden voor een donatie aan stichting De 
Benen Nemen. Eind januari 2005 is een bedrag van € 320,-- overgemaakt aan de Stichting. 
Beide donaties zijn geoormerkt voor het Nederlandse Been, vooral voor activiteiten voor 
jongeren. 

 
Overige activiteiten 
Op 2 december 2004 was voorzitter Mw. Cats bij de Ondernemersbeurs op de Hogeschool 
Inholland. De tweedejaars HBO-Communicatiestudenten moesten leerondernemingen 
opzetten die opdrachten op hun vakgebied kunnen uitvoeren voor opdrachtgevers. Begin 
2005 zal een groepje van deze studenten ‘stoppertjes’ voor de Stichting maken. Dit zijn 
kleine advertenties die in kranten en tijdschriften kunnen worden gebruikt om de laatste 
gaatjes in de opmaak te dichten. 
 
Transparant prijs 
In 2004 is voor het eerst de Transparant Prijs voor charitatieve doelen uitgereikt. De prijs 
bestaat uit een trofee en een geldbedrag van € 15.000,--. Hij gaat naar die instelling die naar 
het oordeel van de jury het beste in haar jaarverslag duidelijk heeft gemaakt wat zij in het 
verslagjaar heeft ondernomen om haar doelstellingen te bereiken en wat de plannen zijn 
voor de toekomst. Het bestuur van stichting De Benen Nemen gaat zijn best doen om het 
jaarverslag zodanig te verbeteren dat een poging kan worden gedaan om die prijs op enig 
moment in de wacht te slepen. 
 

Klachtenprocedure 
Alle goede bedoelingen ten spijt, ziet de Stichting onder ogen dat het mogelijk is dat het 
optreden van de Stichting en/of één van haar bestuurders aanleiding geeft tot klachten. Om 
daar op een goede wijze mee om te gaan, heeft de Stichting een klachtenprocedure 
opgesteld die in dergelijke gevallen gevolgd dient te worden. Uitgangspunt hierbij is dat de 
indiener van de klacht recht wordt gedaan, de goede naam van de Stichting wordt behouden 
en dat de handelwijze van de Stichting getoetst en verbeterd kan worden. 
 

Wat gaat de Stichting doen in 2005 
De beleidsuitgangspunten voor ons werk zijn in de statuten vastgelegd 
 
Algemeen: 

 Nieuwe folder laten drukken en verspreiden; 

 ‘Stoppertjes’ laten ontwikkelen en verspreiden; 

 Analyse folder; 

 Analyse website. 
 
Uitbreiden van de vrijwilligers met: 

 Vice-voorzitter; 

 Penningmeester; 

 Algemeen Secretaris; 

 Secretaris fondsenwerving; 

 Projectmedewerkers Kinderhulp; 



 Notulist; 

 Medewerker fondsenwerving. 
 
Fondsenwerving: 

 Donateurs werven; 

 Deelname golftoernooi in Alkmaar; 

 Promoten van de SponsorBingoLoterij; 

 2 Nieuwsbrieven + acceptgiro, in januari en juli. 



 



Het Nederlandse Been 

 

Lotgenotencontact 
Op een aantal verschillende manieren is contact opgenomen met de Stichting, namelijk 
d.m.v.: 

 telefoneren, voor nadere informatie over de Stichting; 

 telefoneren, voor direct lotgenotencontact en voorlichting; 

 huisartsen die contact opnemen met de Stichting ten behoeve van patiënten/cliënten; 

 verpleegkundigen in Nederland en België die contact opnemen met de Stichting ten 
behoeve van patiënten/cliënten; 

 het internetforum; 

 e-mail. 
 
Verder heeft de Stichting zelf de volgende acties ondernomen om in lotgenotencontact te 
voorzien d.m.v.: 

 het geven van telefonische ondersteuning en advies; 

 het bezoeken van ziekenhuizen en revalidatiecentra; 

 het bezoeken van mensen thuis en in het ziekenhuis; 

 het deelnemen aan beurzen; 

 het internetforum; 

 e-mail. 

Voorlichting 

De hieronder vermelde publicaties en activiteiten zijn deels bedoeld om de 
naamsbekendheid van de Stichting te vergroten, maar ook om meer donateurs te werven en 
vooral om meer mensen te kunnen helpen met informatie en steun. 

 

Website 
In december van 2004 mochten we redelijk tevreden terugkijken naar de groei van het aantal 
bezoeken aan onze website. Gedurende het jaar 2004 zijn diverse technische snufjes 
aangebracht om beter gevonden te worden door zoekmachines als Google, Altavista, enz. In 
de tweede helft van het jaar begon dit vrucht af te werpen en vanaf augustus steeg het 
aantal bezoekers iedere maand tot een record van 4.139 in december. In totaal bezochten in 
2004 bijna 25.000 bezoekers onze website en forum, een resultaat waar stichting De Benen 
Nemen zeer tevreden mee is. Plaatsing van reportages (o.a. over paralympische sporters) 
en fotomateriaal, en het gebruik van een meer grafische opzet en regelmatige updates 
maken de website aantrekkelijk en bezoekers komen vaker terug. Een reportage over osseo 
integratie, een prothese zonder koker, en de discussie daarover op het forum, heeft in ieder 
geval één bezoeker gestimuleerd om te overwegen deze operatie in Zweden te laten doen. 
Hij zal in dat geval de eerste Nederlander zijn waarbij deze nieuwe techniek wordt toegepast. 
Door alle updates en in het bijzonder door de toepassing van multimedia en de groei van het 
forum, is het noodzakelijk geweest om onze webspace uit te breiden van 25 MB naar 50 MB 
en ook deze was tegen het einde van het jaar volledig gevuld. 
 
Het webforum is in het jaar 2004 een fantastische aanwinst gebleken voor de Stichting. 
Vooral in de tweede helft van het jaar zijn er veel leden bij gekomen die het forum zijn gaan 
zien als een dagelijkse activiteit, waar ze gezellig een uurtje lezen en contacten 
onderhouden. Er zijn maatregelen genomen om ‘ongewenste gasten’ te weren, waardoor 
bona fide bezoekers zich veilig voelen en weten dat de Stichting serieus omgaat met haar 
activiteiten. Een geslaagde ontmoeting van een aantal forumleden op 6 november 2004 zal 
zeker een vervolg krijgen. 



Nieuwsbrief 
De Stichting geeft twee keer per jaar een Nieuwsbrief uit, in januari 2004 haar achtste en in 
september 2004 haar negende. Deze is verstuurd naar alle donateurs, lotgenoten, 
orthopedische instrumentmakerijen, orthopedische industrieën, revalidatiecentra, 
ziekenhuizen, scholen, vrouwenverenigingen, kranten, televisie en belangstellenden. De 
Nieuwsbrief verschijnt in zwart/wit.  
 

Boek De Benen Nemen 
De voorzitter van de Stichting heeft als ervaringsdeskundige een boek geschreven over 
leven met een beenprothese. Dit boek is getiteld: ‘De Benen Nemen’. Het boek geeft 
voorlichting en informatie aan mensen bij wie een amputatie op korte termijn zal plaatsvinden 
of die recent zijn geamputeerd. Herkenning en erkenning geeft het boek ‘De Benen Nemen’ 
aan hen die reeds langer geleden zijn geamputeerd. In dit boek zijn adressen vermeld, die 
verband houden met revalidatie en prothesevoorziening. Het boek is op geluidsband gezet 
door Bibliotheek Le Sage ten Broek en is in 2001 op de boekenlijst geplaatst bij de opleiding 
voor Orthopedisch Instrumentmaker in Nieuwegein. 
 

Brochures Fantoompijn en Ervaringsdeskundige 
Naast de Nieuwsbrief geeft de Stichting twee brochures uit.  

1. ‘Fantoompijn’ .  
Ook in 2004 is er veel vraag geweest naar deze brochure. Hij wordt via Internet 
aangevraagd, maar de meeste brochures worden verkocht bij lezingen en 
informatiemarkten. 

2. ‘Ervaringsdeskundige’. De brochure is in 2001 ontwikkeld vanwege het congres van 
de WCS (Woundcare Consultant Society). 

 
Folder Laat ze lopen 
De folder die bij de Stichting hoort en informeert over wat de Stichting doet en wat haar 
doelen zijn, heet ‘Laat ze lopen’. Deze wordt op congressen, informatiemarkten en lezingen 
uitgedeeld om op die manier de naam van de Stichting te verspreiden. In de laatste 
maanden van 2004 is door Mw. S. Gentenaar in nauwe samenwerking met het bestuur 
gewerkt aan een nieuwe folder voor de Stichting. De folder heeft tot doel potentiële 
donateurs en mensen met een (toekomstige) beenamputatie te bereiken en te informeren. In 
de folder is beschreven wat het Nederlandse Been en het Derde Wereld Been doen. De 
aanmeldingskaart voor nieuwe donateurs is geïntegreerd in de folder. Daarnaast vindt men 
in de folder alle contactinformatie van de Stichting. Voor de voorzijde van de folder is een 
beeldmerk ontwikkeld dat de actieve houding van de Stichting voor zowel het Nederlandse 
Been als het Derde Wereld Been symboliseert. In 2005 zal het definitieve ontwerp klaar zijn 
en kan de folder worden gedrukt (ca. 5.000 stuks) en verspreid. De informatiemap, waarvan 
de folder deel uitmaakt, zal verder ontwikkeld worden, zodat deze op verzoek toegestuurd 
kan worden. De medewerker zal door een proactieve houding proberen de doelgroep te 
bereiken, o.a. door de folder onder de aandacht te brengen bij revalidatiecentra, 
orthopedisch instrumentmakerijen en ziekenhuizen. Dit in nauwe samenwerking met de 
afdeling Fondsenwerving & Public Relations.  
 

Media aandacht 
 Pers In een aantal kranten zijn artikelen gewijd aan stichting De Benen Nemen, o.a. 

op 29 september 2004 in de Flevopost. 

 Radio Radio Oost zond een interview met de voorzitter uit op 29 maart 2004. De 
voorzitter was op 5 mei 2004 ook uitgenodigd door radio Flevoland voor een 
interview. 

 Televisie Op 8 juli 2004 is de voorzitter geïnterviewd door Mw. T. Volkerink voor het 
EO televisieprogramma ‘Nederland Zingt en Helpt’. In dit programma wordt iedere 
week een stichting in de schijnwerpers gezet die goed werk verricht in de Derde 



Wereld. Bovendien werd aandacht besteed aan het lotgenotencontact. De opnamen 
werden gemaakt in het revalidatiecentrum De Trappenberg in Almere. Het 
programma is uitgezonden op 7 november 2004. 

 

Lezingen 
De voorzitter van de Stichting heeft op 22 september 2004 een lezing gegeven op het Nova 
College in Haarlem. 
Lezingen bij de Stichting kunnen worden aangevraagd over: 

 Het boek ‘De Benen Nemen’ en de ‘Stichting De Benen Nemen’ (duur ± 1½ uur); 

 ‘Fantoompijn’ (duur ± ½ uur); 

 ‘Ervaringsdeskundige’ (duur ± ½ uur) + dia’s; 

 Film ‘Hoe wordt een beenprothese gemaakt’ (duur ± ¼ uur); 

 Lezing en film over Benin (duur 1½ uur); 

 Lezing en film over Tanzania en Kenia (duur 1½ uur). 
 
In de pauze en/of na afloop van de lezing bestaat de mogelijkheid het boek ‘De Benen 
Nemen’, de brochure ‘Fantoompijn’ en de brochure ‘Ervaringsdeskundige’ te kopen. 
Bovendien zijn te koop ansichtkaarten en T-shirts en kan men zich aanmelden als donateur. 
 

Activiteiten 
De Orthopedisch Instrumentmakerstrofee 
De Orthopedisch Instrumentmakerstrofee is een initiatief van stichting De Benen Nemen.  
De Stichting is van mening dat jaarlijks één van de orthopedisch instrumentmakers in het 
zonnetje gezet mag worden. Immers, zij zijn het die de beengeamputeerden laten lopen. In 
principe wordt deze trofee elk jaar aan een orthopedisch instrumentmaker uitgereikt, echter 
niet in 2004 omdat er geen aanmeldingen voor waren. 
 

Zeilen op het Markermeer 
De Stichting ‘One Fine Day’ organiseert ieder jaar dagen waarop gehandicapte kinderen 
mee kunnen voor een zeiltocht op het Markermeer. In 2002 en 2003 is via stichting De 
Benen Nemen een aantal kinderen uitgenodigd om mee te varen op achtereenvolgens ‘My 
Fair Lady’ en de driemaster ‘Abel Tasman’. In 2004 is dat niet gebeurd vanwege het feit dat 
zich geen kinderen hadden aangemeld.  

 

Overige activiteiten 
De volgende Informatiemarkten/workshops en bijeenkomsten werden bezocht: 
Februari Als proefpersoon bij de bijscholingscursus Ganganalyse en Prothesetraining 

van de fysiotherapeuten in Amsterdam. 
Maart  Actief Wijzer in Utrecht, stichting De Benen Nemen was daar met een stand 

aanwezig. 
Mei  Support Beurs in Utrecht 
Juni  VCA (Vrijwilligers Centrale Amsterdam) workshop: Wat wil uw manager met 

vrijwilligerswerk. 
September Pluspunt (Vrijwilligers Centrale Lelystad) Vrijwilligersontbijt. 
  Familiedag op Papendal, Arnhem. 
November De Transparant Prijs, Den Haag 
  HOB/Arcon De Ideeëndag in Amersfoort 
December Hogeschool Diemen, De Ondernemersbeurs in Diemen 

 

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



Begrafenis 
Op 2 juli 2004 is Mw. M. Timmer op 46 jarige leeftijd overleden. Zij heeft het boek De Benen 
Nemen geredigeerd en het voorwoord geschreven Tijdens de begrafenisplechtigheid heeft 
de voorzitter daarvan een gedeelte voorgelezen. Mw. Timmer heeft hard gewerkt aan de 
naamsbekendheid van de Stichting. 
 

Vijf jarig bestaan 
Één persoon moet in het bijzonder genoemd worden. Dhr. G.-J. van de Maazen, directeur 
van Medical Bracing, nodigde het Bestuur en de Adviseurs van stichting De Benen Nemen 
uit om in Kaatsheuvel het vijfjarig bestaan van de Stichting te vieren. Dhr. van de Maazen 
speldde de voorzitter bij die gelegenheid een gouden broche op. ’s Morgens na de koffie 
hebben we films van Benin, Kenia en Tanzania bekeken; vervolgens hebben we 
gebrainstormd over de Stichting. Na een uitstekende lunch zijn we op de fiets gestapt en 
hebben een prachtige tocht gemaakt over de Drunense heide. De dag werd afgesloten met 
een heerlijke barbecue.  

 
Wat gaat de Stichting doen in 2005 
 

 Prothesetraining in Amsterdam; 

 Activiteiten voor de jongeren; 

 De zeildag bijvoorbeeld in Vinkeveen; 

 De forumontmoetingsdag in Doorn; 

 De familiedag in Arnhem; 

 De prothesedag in Hoensbroek. 
 



Het Derde Wereld Been 
 

Benin 
Hoewel we in 2003 hoopten dat de contacten via een emailadres sneller zouden verlopen, 
moeten we constateren dat dit in 2004 niet het geval is geweest. De oven, eind 2002 per 
schip verzonden naar Benin, is in Cotonou aangekomen maar kon niet worden ingeklaard. 
Via bereidwillige tussenkomst van Dhr. P. Rosenmöller heeft de ambassadeur in Benin, Dhr. 
B. van Ojik, zich intensief ingespannen om deze zaak vlot te trekken. Daarna heeft stichting 
De Benen Nemen op 23 september 2004 brieven gestuurd aan het Ministerie van 
Gezondheid in Benin. Deze brieven zijn op 2 december in Benin aangekomen, in januari 
2005 mochten we alleen de ontvangstbevestiging ontvangen. 
Dr. M. Speeckaert, orthopedisch chirurg verbonden aan de organisatie Artsen Zonder 
Vakantie was in november en december in Cotonou en heeft zich zeer intensief bezig 
gehouden met deze kwestie. Hij is in contact gekomen met soeur Benoit, een non die 
artikelen opkoopt bij de douane die daar langer dan een jaar staan. Dr. Speeckaert heeft de 
Stichting daarover geïnformeerd. Hij heeft de noodzakelijke correspondentie gestart. 
Mw. B. Beks, correspondent Frans van de Stichting, was eveneens in Benin en heeft  in 
samenwerking met Dr. Speeckaert de nodige acties ondernomen om te zorgen dat de oven 
op zijn plaats kwam te staan in het ziekenhuis in Parakou, Benin. 
Ondanks de inspanningen van Dr. Speeckaert en Mw. Beks ontving Dr. Speeckaert een 
bericht van soeur Benoit dat de oven op 13 december 2004 is weggehaald. Dit terwijl ze hem 
bij zijn persoonlijke bezoeken aan haar kantoor had verzekerd dat ze de oven had kunnen 
lokaliseren en al met hogere douaneautoriteiten had overlegd over de ‘terugkoopsom’. Ze 
wist de hoogte van het bedrag nog niet. Blijkbaar is dan op 13 december 2004 de oven van 
zijn standplaats verwijderd. Het is niet duidelijk of dat door de door haar ingeschakelde 
instanties (directeur douane) is gebeurd, dan wel (al of niet met zijn medeweten) door een 
andere ministeriële instantie (na de brief van de Stichting). De verantwoordelijke persoon 
voor dit project Dhr. H. Lazare reageert niet op emails. De Stichting kan op dit moment niet 
anders doen dan wachten op een goede afloop. 
 

Kenia 
In het jaarverslag van 2003 kunt u lezen dat de Stichting de kinderen van het Nyabondo 
Centre financieel ondersteunt voor het verkrijgen van een beenprothese. Dat is gebeurd. In 
november 2004 heeft de Stichting een brief gekregen van het Nyabondo Centre for the 
Disabled met de volgende tekst: 
‘Hartelijk dank voor uw brief van 3 maart 2003 waarin u ons schreef dat er een bedrag van 
97.000 Keniaanse shillingen was overgemaakt naar onze rekening, om voor acht kinderen 
met een beenamputatie protheses, vervoer, schoenen en eten te kunnen kopen. We hebben 
ze eerst meegenomen om de maten op te nemen en later om te passen. Het passen kon niet 
gelijk gebeuren, aangezien er maar één orthopedische werkplaats is en er veel cliënten zijn. 
De eerste vier kinderen ontvingen hun prothese in augustus 2004, de overige vier kregen de 
hunne in november 2004.  
Om die reden heeft ons antwoord op uw brief even op zich laten wachten. We wilden 
namelijk dat ze allemaal hun prothese hadden, zodat we ze als groep op de foto konden 
zetten om die aan u toe te sturen. Onze dank voor uw geduld. 
Voor het overige zijn de kinderen gelukkig en heel dankbaar voor uw gulle donatie voor de 
protheses. Ik doe foto’s van de acht geamputeerde kinderen bij deze brief. 
Moge God u zegenen voor uw goedgeefsheid. Wij wensen u fijne kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar. 
Hoogachtend, Sr. Ludovena, ‘administrateur’. 
 
Het bestuur van stichting De Benen Nemen is zeer tevreden met het welslagen van dit 
project, immers één van de hoofddoelstellingen van de Stichting. 
 
 



Tanzania 
Dit jaar is in Arusha en Mbeya, waar de Stichting contacten mee heeft, geïnventariseerd 
hoeveel beengeamputeerde kinderen onder de doelstelling van de Stichting vallen. 
 
Arusha 
De Stichting ontving een brief van Dhr. Mallan, die zich wil inzetten voor deze zaak. 
De Stichting heeft Dr. H. Mwerinde, een arts die al heel lang bekend is bij de voorzitter van 
de Stichting, gevraagd of Dhr. Mallan de juiste persoon is om voor de Stichting dit project op 
te pakken. In 2005 zullen we dit project voortzetten. 
 
Mbeya 
Vanuit Mbeya ontvingen we een aanvraag om vijf kinderen te helpen. Bij navraag bleek 
echter dat drie kinderen niet beengeamputeerd zijn. De aanvrager wilde van te voren geld 
zien. Het bestuur heeft besloten dat de Stichting geen geld vooraf stort. Vanaf 1 januari 2005 
heeft zitting genomen in het bestuur Mw. L. Hijmans die zich verder zal verdiepen in het 
project. 

 
Activiteiten 
 
Afrikadag 
Stichting De Benen Nemen heeft al geruime tijd contact met Samenwerk, Stichting 
Internationale samenwerking Almere. De gemeente Almere onderhoudt sinds 1996 een 
stedenband met Kumasi in Ghana waarbij gestreefd wordt naar een gelijkwaardige en 
wederkerige relatie, die voor alle betrokken partijen voordelen biedt. Op zondag 19 
september 2004 werd in Almere de Afrikadag gehouden, bedoeld om de kunst en cultuur uit 
Afrika onder een breed publiek bekend te maken. Het karakteristieke van deze dag is dat 
naast de uitwisseling van kunst en cultuuruitingen, het evenement ook gezien kan worden 
als ontmoeting voor zowel Nederlanders en Afrikanen, als voor Afrikanen onderling. Stichting 
De Benen Nemen was met een kraam aanwezig. 
 

Veiling 
Belangrijkste ‘hot item’ voor het begin van het jaar was de veiling van stichting De Benen 
Nemen, die ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan werd georganiseerd. Helaas was de 
respons op de veiling enigszins teleurstellend en heeft de veiling niet opgebracht wat wij 
hadden gehoopt. Reden te meer om te kijken waar dit aan lag en hieruit blijkt toch weer dat 
naamsbekendheid van groot belang is.  
De aandacht van het programma “Nederland zingt en Helpt, waarin de Stichting en Mw. Cats 
te zien waren heeft namelijk ook gezorgd voor een ‘explosie’ aan bezoeken. 
Enige tijd later ontving de Stichting een e-mail dat 35 mensen vanuit ’t Harde van de V.E.G. 
(Vrije Evangelische Gemeente) het Pieterpad in 2005 gaan lopen. Een deel van hun 
sponsorgeld zullen ze overmaken op de giro van de Stichting t.b.v. Tanzania. Door EO 
metterdaad zijn zij op de gedachte gekomen om het project te steunen.  
 

 

Plannen voor 2005 

 Onderzoeken van nieuwe projecten in Afrika; 

 Onderzoek van project Tanzania afronden; 

 Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor de inrichting orthopedische werkplaats 
in Nikki, Benin. 



1 Bestuursverslag 
 
In 2004 heeft de trend van het vorige boekjaar zich voortgezet. Donateurs brachten € 
3.197 bijeen en sponsoren en derden € 9.328. Verder ontvingen we diverse overige 
ontvangsten ten bedrage van € 2.714. 
 
In de loop van 2005 zal bekend worden hoe de bestemmingsreserve verdeeld zal 
worden over de verschillende projecten. 
 
Stichting De Benen Nemen zal zich op generlei wijze inlaten met risicovolle 
beleggingen. Het gedeelte van de aanwezige liquide middelen dat niet direct 
noodzakelijk is voor de uitgaven wordt aangehouden op een spaarrekening bij de 
Postbank, met een rentepercentage per balansdatum van 2,5%. Deze bedragen zijn 
een cumulatie van het Nederlandse Been en het Derde Wereld Been. 
 
Evenals in voorafgaande boekjaren heeft het bestuur besloten om de 
renteopbrengsten gelijkelijk te verdelen over de bestemmingsreserves: het 
Nederlandse Been en het Derde Wereld Been. 
 
Het bestuur van de stichting 
 
Mei 2005 



 
        

7      Uitvoeringskosten over 2004       

 doelstelling fondsen- verkoop totaal  begroot  

x €   werving goederen 2004 2004 2003 

 
Derde 
Wereld Nederlandse      

  been      

Salaris/sociale lasten                 -                   -             -             -             -             -              -    

Pensioenlasten                 -                   -             -             -             -             -              -    

Overige pers.kosten                 -                   -             -             -             -             -              -    

Symposia en Conferenties                25                 -             -             -            25           -            430  

Reis-/verblijfkosten                 -                   -             -             -             -             -            848  

Autokosten               745              745           -             -        1.490           -              -    

Representatiekosten                 -                   -             -             -             -             -            154  
Contributies & 
Abonnementen                12                12           -             -            24           -              -    

Vakliteratuur                 -                   -             -             -             -             -             12  
Branche-en 
organisatiekosten                 -                   -             -             -             -             -              -    

Administratiekosten               139              139           -             -           278           -              -    

Portokosten                 -                   -             -             -             -             -              -    

Verzekeringen               115              115           -             -           230           -             56  

Kantoorkosten                32                32           -             -            64           -              -    

Drukwerk en papier                 -                   -             -             -             -             -              -    

Telefoon- en faxkosten               311              311           -             -           622           -            940  

Bankkosten                  9                  9           -             -            18           -               5  

Bestuur/afd. e.d.                 -                   -             -             -             -             -              -    

Overige alg. kosten               163              102           -             -           265           -            360  

        

Totaal uitvoeringskosten            1.551            1.465           -             -        3.016           -         2.805  

        

        

      
 

begroot   

     2004 2004 2003 

Gemiddeld aantal personeelsleden             -             -              -    

        

Totaal bezoldiging bestuurders             -               -    

en toezichthouders        

        

Leningen, voorschotten en garanties              -               -    

verstrekt aan bestuurders en        

toezichthouders        



 
4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.  
 
WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS 
 
Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een 
voorziening getroffen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
In het eigen vermogen wordt een onderscheid gemaakt tussen het besteedbaar vermogen en het 
vastgelegd vermogen. 
 
Vastgelegd vermogen is het deel van het eigen vermogen wat is afgezonderd omdat daar door derden 
(de donateurs of sponsoren) een beperkte bestedingsmogelijkheid aan is gegeven. De onderverdeling 
naar bestedingsmogelijkheden vindt plaats door middel van bestemmingsfondsen. 
 
Bij het besteedbaar vermogen is een onderscheid te maken tussen bestemmingsreserves en het 
overig besteedbaar vermogen. De bestemmingsreserves onder het besteedbaar vermogen worden 
gevormd wanneer door het bestuur een deel van het vermogen wordt afgezonderd voor een speciaal 
doel. In deze gevallen wordt dit niet als vastgelegd vermogen gezien, omdat het bestuur de beperking 
zelf weer kan opheffen. 
 
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 reeds 
vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 
 
Resultaat verkopen artikelen en/of gebruikte goederen 
Onder resultaat verkopen artikelen en/of gebruikte goederen 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 reeds vermelde grondslagen van waardering en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 



 
5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2004 
 

31-12-04 31-12-03 
 
 € € 
Vorderingen 
 
 
SBS 6, schadevergoeding inzake bedrukken T-shirts - 400 
Vodafone actie t.b.v. Het Nederlandse Been 2.500     - 
 2.500 400 
 
Liquide middelen 
 
Postbank N.V., zakelijke girorekening 465 25 
Postbank N.V., kapitaalrekening 78.654 70.378 
 79.119 70.403 
   
Eigen vermogen 
 
Besteedbaar vermogen 
Bestemmingsreserve door het bestuur bepaald 
 
Bestemmingsreserve project Het Nederlandse Been 5.639 559 
Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, algemeen - 2.435 
Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, Kenia 2.724 - 
Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, Benin 2.724 - 
Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, Tanzania   2.723        - 
 13.810 2.994 
 
 
Bestemmingsreserve project Het Nederlandse Been 
 
 2004 2003 
 
Stand per 1 januari 559 - 
Dotatie uit verdeling rentebaten - 559 
Dotatie uit overschot staat van baten en lasten 5.080     - 
Stand per 31 december 5.639 559 
 
 
Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, algemeen  
 
Stand per 1 januari 2.435 - 
Overname saldo van bestemmingsfonds project Derde Wereld - 343 
Overname saldo van bestemmingsfonds project Benin - 2.355 
Uitgaven specifiek voor project Het Derde Wereld Been - - 149 
Uitgaven specifiek voor project Het Derde Wereld Been (Benin) - - 673 
Dotatie uit verdeling rentebaten - 559 
Vrijval t.g.v. Bestemmingsreserve project Benin -1.682 - 
Vrijval t.g.v. Bestemmingsreserve project Kenia   -753        - 
Stand per 31 december         - 2.435 
 
Deze bestemmingsreserve voor het project het Derde Wereld Been is in de verslagperiode 
vrijgevallen. Dit heeft als reden dat deze bestemmingsreserve is onderverdeeld in drie landen, 
waarvoor afzonderlijke bestemmingsreserves worden gevormd.



Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, Kenia  
 
 2004 2003 
 
Stand per 1 januari - - 
Overname saldo van bestemmingsfonds project Derde Wereld 753 - 
Uitgaven specifiek voor dit project -898 - 
Dotatie uit overschot staat van baten en lasten 2.869     - 
Stand per 31 december 2.724     - 
 
De uitgaven betreffen de kosten voor een prothese ten behoeve van Nyabondo. 
 
Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, Benin  
 
Stand per 1 januari - - 
Overname saldo van bestemmingsfonds project Derde Wereld 1.682 - 
Uitgaven specifiek voor project Het Derde Wereld Been - - 
Dotatie uit overschot staat van baten en lasten 1.042     - 
Stand per 31 december 2.724     - 
 
 
Bestemmingsreserve project Het Derde Wereld Been, Tanzania  
 
Stand per 1 januari - - 
Overname saldo van bestemmingsfonds project Derde Wereld - - 
Uitgaven specifiek voor project Het Derde Wereld Been - - 
Dotatie specifieke ontvangsten sponsoring/ veiling 1.188 - 
Dotatie uit overschot staat van baten en lasten 1.535     - 
Stand per 31 december 2.723     - 
 
De specifieke ontvangsten wegens de sponsoring en de veiling zijn wegens door derden specifiek 
voor deze bestemmingsmogelijkheid verstrekt. Aangezien het ons inziens het inzicht niet zou 
verbeteren wanneer voor hetzelfde project zowel onder het besteedbaar vermogen als onder het 
vastgelegd vermogen middelen zouden worden gereserveerd, worden hier beide dotaties voor dit 
project vermeld. Van het saldo per balansdatum is zodoende € 1.188 door derden vastgelegd 
vermogen. 
 
Overig besteedbaar inkomen 
 
Dit betreft het deel van het eigen vermogen waar noch door derden, noch door het bestuur een 
bestemming aan is gegeven. 
 2004 2003 
 
 € € 
 
Stand per 1 januari 67.809 21.387 
Dotatie uit overschot staat van baten en lasten - 5.200 
Dotatie wegens vrijval bestemmingsfonds - 41.222 
Overige mutaties           -           - 
Stand per 31 december 67.809 67.809 
 
Aangezien in de verslagperiode het gehele overschot aan de bestemmingsreserves is gedoteerd, 
heeft er geen dotatie aan het overig besteedbaar inkomen plaats gevonden.



6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2004 
 
Preventie en voorlichting 
 
Voor een toelichting op de kosten voor preventie en voorlichting verwijzen wij u naar de specificatie 
‘Uitvoeringskosten over 2004’ op pagina 9 van dit financieel verslag. 
 
Hulpverlening 
 2004 2003 
 
Oven en toebehoren  - 3.995 
 
Baten uit eigen fondsenwerving 
 
Contributies, donaties, giften en schenkingen 
 
Giften en sponsoring 2.473 6.700 
Donaties  3.197 4.354 
  5.670 11.054 
Indirecte verwervingskosten 
 
Indirecte verwervingskosten 
 
Porti  784 862 
Branche- en organisatiekosten 555 752 
Drukwerk en papier 358 662 
  1.697 2.276 

1.697.1 6 
De porti, branche- en organisatiekosten en de kosten voor drukwerk en papier zijn volledig als 
indirecte verwervingskosten aangemerkt. De overige kosten als zijnde de op pagina 9 gespecificeerde 
uitvoeringskosten zijn volledig als kosten voor de doelstelling aangemerkt. 



ACCOUNTANTSVERKLARING 

 

1.1 Opdracht 

Wij hebben de jaarrekening 2004 van Stichting De Benen Nemen te Lelystad gecontroleerd. 

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het 

is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 

 

1.2 Werkzaamheden 

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met 

betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dienst onze controle zodanig te 

worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 

jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer 

een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de 

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling 

van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening 

zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de stichting daarbij heeft 

gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van 

mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. 

 

1.3 Oordeel 

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en 

samenstelling van het vermogen op 31 december 2004 en van hetgeen over 2004 beschikbaar 

is voor de doelstelling in overeenstemming met in Nederland voor fondsenwervende 

instellingen algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de 

wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening. 

 

 

Nieuwegein, 1 december 2006 

 

LODDER & CO. ACCOUNTANTS 



 

2      Begroting 2005      

 x €     

     

 Fondsenwerving      

   Begroting 2005  
 Gerealiseerd 

2004  

     

 Baten uit eigen fondsenwerving:      

 - collecten          -             -     

 - mailingacties          -             -     
 - contributies, donaties, giften en 
schenkingen     7.500      5.670   

 - nalatenschappen          -             -     

 - lotterijen          -             -     

 - opbrengst advertenties        800         500   

 - overige baten        100           29   

  
   
8.400        6.199  

 Kosten eigen fondsenwerving:      

 - (in)directe verwervingskosten     1.600      1.697   

 - uitvoeringskosten          -             -     

  
   
1.600        1.697  

     

 In % van baten uit eigen fondsenwerving  19,0%  27,4%  

       

 Netto baten   
   
6.800        4.502  

     

 Resultaat verkopen artikelen en/of       

 gebruikte goederen:      

 - netto-omzet        360         509   

 - kostprijs        100           -     

 - brutowinst        260         509   

 - uitvoeringskosten        100           -     

 - nettowinst        160           509  

     

 Totaal eigen fondsenwerving   
   

6.960        5.011  

     

 Aandeel in gezamenlijke acties           -               -    

     

 Aandeel in acties van derden   
   

8.500        6.855  

     

 Beschikbaar uit fondsenwerving   
 

15.460   
    

11.866  

     

 Subsidies overheden en anderen           -               -    

     

 Resultaat beleggingen   
   

1.800        1.676  

     

 Overige baten en lasten           -               -    

     

 Totaal beschikbaar voor doelstelling   
 
17.260   

    
13.542  



 
       

       

       

       

       

Uitvoeringskosten       

 doelstelling fondsen- verkoop totaal  gerealiseerd  

x €  werving goederen 2005 2004  

       

       

Salaris/sociale lasten                 -             -             -             -                  -     

Pensioenlasten                 -             -             -             -                  -     

Overige pers.kosten                 -             -             -             -                  -     

Symposia en Conferenties                50           -             -            50               25   

Reis-/verblijfkosten                 -             -             -             -                  -     

Autokosten            1.500           -             -        1.500           1.490   

Representatiekosten                 -             -             -             -                  -     
Contributies & 
Abonnementen               100           -             -           100               24   

Vakliteratuur                 -             -             -             -                  -     
Branche-en 
organisatiekosten                 -             -             -             -                  -     

Administratiekosten               300           -             -           300             278   

Portokosten                 -             -             -             -                  -     

Verzekeringen               250           -             -           250             230   

Kantoorkosten                50           -             -            50               64   

Drukwerk en papier                 -             -             -             -                  -     

Telefoon- en faxkosten               600           -             -           600             622   

Bankkosten                25           -             -            25               18   

Bestuur/afd. e.d.                 -             -             -             -                  -     

Overige alg. kosten               200           -             -           200             265   

       

Totaal uitvoeringskosten            3.075           -             -        3.075           3.016   

       

       

       

    2005 2004  

Gemiddeld aantal personeelsleden            -                  -     

       

Totaal bezoldiging bestuurders            -                  -     

en toezichthouders       

       

Leningen, voorschotten en garanties             -                  -     

verstrekt aan bestuurders en       

toezichthouders       

 
 
 
 
 
 
 
 
 


