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voorwoord
Stichting De Benen Nemen (SDBN) heeft haar betrokkenheid bij de hulpverlening aan kinderen met een
beenamputatie in landen van de Derde Wereld in 2014 opnieuw op het al bereikte niveau weten te
handhaven. Daarbij gaat het vooral om de financiële ondersteuning van de inrichting van orthopedische
werkplaatsen en de opleiding van het in betrokken landen lokale personeel daarvoor.
De reden daarvan is dat zulke projecten van meer blijvende aard zijn en ook mogelijkheden bieden om
lokale gemeenschappen in zulke landen zelfvoorzienend te maken op dit gebied van de gezondheidszorg.
Onze stichting gaat bij dit alles uit van een Beleidsplan. Die wijze van aanpak is voor het laatst bijgesteld in
juni 2013 en bleek vervolgens ook het hele jaar 2014 als richtsnoer van grote waarde. De tekst hiervan
vindt u in dit jaarverslag.
De kleinschalige activiteiten van de Stichting op het gebied van belangenbehartiging ten behoeve van
lotgenoten in eigen land, zijn in 2014 nagenoeg gecontinueerd op het niveau van 2013. Dit betreft met
name het voor de vijfde keer voor lotgenoten organiseren van een Watersportdag in Loosdrecht.
Zoals in ons beleidsplan toegelicht bleef SDBN ook in 2014 afzien van actieve fondsenwerving. Niettemin
mocht onze Stichting zich in het verslagjaar opnieuw verheugen in een aantal spontane donaties. In onze
jaarcijfers vindt u daarvan de financiële weerslag. Alle donateurs hartelijk dank!
Zoals ook mag blijken uit de berichtgeving op onze website www.debenennemen.nl heeft ons bestuur zich
ook in 2014 met energie ingezet voor de verwezenlijking van ons voornaamste doel: ondersteuning van
kinderen met een beenamputatie in landen van de Derde Wereld.
Utrecht, 4 augustus 2015
bestuur Stichting De Benen Nemen
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bestuur
De samenstelling van het bestuur is ook in 2014 geheel ongewijzigd gebleven.
Deze zag er aan begin en eind van het jaar als volgt uit.

Samenstelling bestuur
per 1 januari 2014

naam

woonplaats

functie

dhr Bart Griffioen

Utrecht

voorzitter

dhr Wim Schoutendorp

Amsterdam

secretaris

mw Liselot Gerritsen

Lelystad

penningmeester

dhr Theo den Haan

Rijnsburg

lid

dhr Hans van Mourik

Gorinchem

lid

naam

woonplaats

functie

dhr Bart Griffioen

Utrecht

voorzitter

dhr Wim Schoutendorp

Amsterdam

secretaris

mw Liselot Gerritsen

Lelystad

penningmeester

dhr Theo den Haan

Rijnsburg

lid

dhr Hans van Mourik

Gorinchem

lid

per 31 december 2014

Overeenkomstig het bepaalde in de statuten hanteert SDBN een rooster van aftreden. Daarbij vinden
benoemingen in betreffende bestuursfuncties steeds plaats voor een periode van drie jaar. Daarna zijn
bestuurders herkiesbaar. Op eigen verzoek kunnen bestuurders uiteraard ook eerder aftreden.
.
Het nieuwe rooster van aftreden ziet er daarmee als volgt uit:

Rooster van aftreden
situatie per 31 december 2014

functie

naam

(her)benoeming

einde termijn

voorzitter

dhr Bart Griffioen

15-11-2012

15-11-2015

secretaris

dhr Wim Schoutendorp

31-10-2012

31-10-2015

penningmeester

mw Liselot Gerritsen

17-01-2012

17-01-2015

lid

dhr Theo den Haan

17-01-2012

17-01-2015

lid

dhr Hans van Mourik

15-11-2012

15-11-2015
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Beleidsplan
Stichting De Benen Nemen hanteert een Beleidsplan, te weten het nu volgende.
Dat Beleidsplan hebben we in juni 2013 zo geformuleerd,
en hoefden we in 2014 niet meer opnieuw bij te stellen.
Inleiding
Stichting De Benen Nemen (SDBN) heeft sinds het opstellen van het vorige Beleidsplan, januari 2012, een
aantal belangrijke nieuwe ervaringen opgedaan. Dat betreft met name de noodzaak om eerder gestarte
projecten in enkele landen van de Derde Wereld verder te verstevigen.
Op grond van deze nieuwe inzichten heeft het bestuur zomer 2013 besloten de in eerdere Beleidsplannen
geformuleerde koers in een aantal opzichten nader te nuanceren.
Derde-Wereldbeen
De ondersteuning van kinderen met een beenamputatie in landen van de Derde Wereld, is al geruime tijd
het hoofddoel van SDBN. Met de realisatie van dit zogenoemde Derde-Wereldbeen is de Stichting ook
redelijk succesvol. Bij die hulpverlening is SDBN al langer geleden in principe opgehouden met het
verstrekken van hulp aan individuele kinderen verspreid over de Derde Wereld. Dit omdat dergelijke hulp
vaak kortlopend en versnipperd van aard is.
In plaats daarvan verleent SDBN als uitgangspunt alleen nog geconcentreerde steun aan lokale projecten
zoals het oprichten van een prothesemakerij. De reden daarvan is dat zulke projecten van meer blijvende
aard zijn en ook mogelijkheden bieden om lokale gemeenschappen zelfvoorzienend te maken op dit gebied
van de gezondheidszorg.
Bij deze vorm van hulpverlening is het van belang lokaal steeds goed toe te zien op de kwaliteit van
geselecteerde projecten. Bij haar steunverlening werkt SDBN daarom samen met andere hulporganisaties
zoals Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV), Bondo Kids (Kenia) en Liliane Fonds (LF, diverse
landen). Want in betreffende hulplanden beschikken zij over lokale expertise en netwerken.
Het afgelopen jaar was dat ook het geval met Nederlandse hulpverleners die naar Indonesië gingen om
daar een belangwekkend project van de grond te krijgen. Met dergelijke vormen van samenwerking heeft
SDBN positieve ervaring opgedaan.
SDBN zal de komende jaren doorgaan met de ondersteuning van kinderen met een beenamputatie
in een aantal landen van de Derde Wereld. SDBN zal dit doen door het verlenen van financiële
steun voor de oprichting van orthopedische werkplaatsen in betreffende Derdewereldlanden. In
2013 zijn dat Indonesië, Kameroen (verkennende gesprekken), Kenia, Togo en Vietnam.
Ook zal SDBN daarbij blijven samenwerken met andere hulporganisaties en cofinanciers als MCNV,
Bondo Kids en Liliane Fonds, die daar door hun expertise, netwerken en lokaal toezicht positief toe
kunnen bijdragen.
Genoemde samenwerking is er bij SDBN steeds op gericht met onze financiële steun lokale orthopedische
werkplaatsen te helpen realiseren waarmee het mogelijk is kinderen met een beenamputatie aan een goed
zittende prothese te helpen. Zoveel als mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van lokaal gangbare
materialen en hulpmiddelen, alsmede van ter plaatse op te leiden personeel. Alleen zo ontstaat een
hulpverlening die voor betrokkenen betaalbaar en duurzaam is. Prothesen van westerse makelei mogen
dan wel technisch superieur zijn, voor mensen in arme landen zijn ze onbetaalbaar. En als ze defect raken
of opnieuw passend gemaakt moeten worden, kun je er op het platteland van de Derde Wereld vrijwel niets
mee.
Een eerste les die we de afgelopen periode hebben geleerd, is dat het in een Derde Wereldland
vanuit een lokaal draaiende prothesemakerij vrijwel ondoenlijk is onderscheid te maken tussen
kinderen met een beenamputatie en volwassenen met eenzelfde verminking. Want vanzelfsprekend
iedereen die om hulp komt, moet geholpen worden. Als hulporganisatie die zich met name richt op
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kinderen maakt SDBN zich er uiteraard wel sterk voor dat lokaal op te tuigen prothesemakerijen
zich met nadruk ook op deze doelgroep zullen richten.
Een andere kwestie is de schrijnende armoede op het platteland van veel Derde Wereldlanden. Kinderen,
ook als ze een been missen, moeten veelal met hun ouders meewerken om de kost te verdienen. Naar een
prothesemakerij komen en de daarop volgende revalidatie vormen voor hen daarom vaak ook een groot
inkomensprobleem. In een situatie waarbij een te helpen kind op grote afstand woont van prothesemakerij
en revalidatiecentrum, blijken daarnaast ook de te maken reiskosten voor velen moeilijk op te brengen.
Onder dergelijke omstandigheden is het risico niet denkbeeldig dat een goed geoutilleerde
orthopedische werkplaats in de praktijk toch niet goed kan functioneren. Dit eenvoudig omdat
daarvoor in aanmerking komende gehandicapte kinderen er als gevolg van onoverkomelijke
armoede geen of onvoldoende gebruik van kunnen maken.
Als tweede les hebben we daarom geleerd dat er in de praktijk soms niet aan te ontkomen valt toch
ook hulp te verstrekken aan individuele kinderen, zoals tegemoetkoming op het gebied van
reiskosten, inkomensderving en/of kosten revalidatie. Deze ondersteuning wordt dan geboden als
arrangement bij het aanmeten van een prothese, en komt zo mede ten goede aan de orthopedische
werkplaats die anders onderbezet zou zijn.
Een derde les betreft een probleem dat hieraan raakt: hoe te bereiken dat de op te richten orthopedische
werkplaatsen ook langere tijd hun functie kunnen uitoefenen. SDBN wenst zich met haar financiële steun
namelijk niet tevens tot taak te stellen gerealiseerde werkplaatsen vervolgens ook jarenlang draaiende te
houden. In de praktijk betekent dit dat SDBN met haar partners en cofinanciers nadrukkelijker dan in het
verleden zal dienen te bespreken op welke wijze de op te richten werkplaatsen met lokale middelen voor
een langere periode te consolideren zijn.
Van des te grotere betekenis is tegen deze achtergronden een hulpproject in Indonesië waaraan sinds het
afgelopen jaar mede met hulp van SDBN wordt gewerkt. Bij dit project Kaki Palsu – met lokale partners in
Jakarta en op Noord-Sumatra en Bali – wordt een geheel nieuw type beenprothese in de praktijk getest die
zeer veel sneller te maken valt en mede daardoor ook veel goedkoper is.
Een belangrijke verdere bijzonderheid is dat dit nieuwe type prothese ook kan worden vervaardigd zonder
dat daarvoor een oven hoeft te worden gebruikt. Hierdoor is het mogelijk dergelijke protheses aan te meten
vanuit een mobiele werkplaats waarmee naar het huisadres van de betreffende cliënt kan worden
toegereden, in plaats van dat deze naar een vaste werkplaats hoeft te komen, zoals in de buurt van een
ziekenhus.
Zoals gezegd bevindt dit nieuwe soort prothese zich nog in testfase. In Jakarta zijn daar momenteel twintig
proefpersonen, bij wie de resultaten voorjaar 2014 zullen worden geëvalueerd. Intussen moeten er ook nog
concrete plannen worden gemaakt voor de organisatie van mobiele teams, alsmede een plan van aanpak
inzake opleidingen, revalidatie en verdere nazorg.
Hoewel er dus nog veel moet gebeuren zien de vooruitzichten er veelbelovend uit. Wanneer er met
de beoogde mobiele teams in de toekomst inderdaad succesvol mocht kunnen worden gewerkt, zou
daarmee in Indonesië een start kunnen worden gemaakt met een geheel nieuwe wijze van
steunverlening aan mensen (kinderen) met een beenamputatie.
Ook voor andere landen in de Derde Wereld waarin SDBN actief is, zou dit een belangwekkende
nieuwe ontwikkeling kunnen inluiden.
Nederlands Been
Ten aanzien van de belangenbehartiging van lotgenoten in eigen land ziet SDBN – tegen de achtergrond
van eerder geschetste omstandigheden -- weinig andere mogelijkheden dan het organiseren van (of
deelnemen aan) enkele kleinschalige activiteiten. Dit betreft onder meer:
o het jaarlijks, op Loosdrecht, medeorganiseren van een zeildag voor geamputeerden (in
samenwerking met de Dennisvanderzeijden Foundation).
o de verdere – kleinschalige – distributie van de eerder door SDBN uitgebracht dvd Like dolphins can
swim, gericht op voorlichting aan mensen met, of staande voor een beenamputatie.
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o op de website verwijzen naar andere organisaties die van belang zijn voor de doelgroep.
o verstrekken van informatie aan studenten en scholieren.
fondsenwerving
In het verlengde van het vorige, in februari 2012 geformuleerde Beleidsplan blijft SDBN afzien van actieve
fondsenwerving.
Middelen die SDBN desondanks incidenteel toevloeien zullen steeds worden besteed overeenkomst de
statutaire doelstellingen.
Alle communicatie en verslaglegging van deze activiteiten verloopt steeds via onze sterk verbeterde
website www.debenennemen.nl.
Het leeuwendeel van de activiteiten van SDBN zal de komende tijd op al het bovengenoemde zijn gericht.
bestuur Stichting De Benen Nemen

8

activiteiten in 2014
In overeenstemming met het al langer gehanteerde Beleidsplan (zie hierboven) zijn de activiteiten van
SDBN in het verslagjaar 2014 op hoofdlijnen als volgt geweest:

a) ‘Nederlands Been’
In eigen land organiseerde SDBN in april 2014 voor de vijfde keer op Loosdrecht een watersportdag voor
mensen met een beenprothese. Opnieuw was dat samen met de Dennisvanderzeijden Foundation. Met
tientallen deelnemers was deze activiteit wederom behoorlijk succesvol. Ook het weer werkte mee. Zoals
gebruikelijk waren we weer te gast op het prachtige watersporteiland Robinson Crusoë van Sailwise,
organisatie voor aangepaste vakanties. Dit zetten we zeker zo voort.

b) ‘Derde Wereld Been’
In het verslagjaar was Stichting De Benen Nemen in verscheidene landen van de Derde Wereld actief
betrokken bij in totaal zeven projecten.
In Afrika was dat in 2014 in twee landen.
Kameroen
Al verscheidene jaren werkt SDBN in Kameroen samen met een Nederlandse stichting die zich richt op
twee kinderrevalidatiecentra in dit West-Afrikaanse land. Deze Nederlandse stichting heet Noaberhulp
(Twents voor Burenhulp), is kleinschalig en werkt eveneens met vrijwilligers. De twee centra zijn Sajocah
(Mambu Bafut) in het noordwesten en Arch (Mutengene) in het zuidwesten van Kameroen.
Met hulp van Noaberhulp zijn in de centra orthopedische instrument- en schoenmakerijen ingericht.
Daarnaast draagt deze stichting bij aan ondersteuning met opleidingen en materialen (grondstoffen,
machines en gereedschappen). In 2014 heeft onze Stichting De Benen Nemen financieel bijgedragen aan
een opleiding voor twee medewerkers van de orthopedische werkplaatsen in Sajocah en Arch. Met deze
training kon het niveau van de, zelfstandig gemaakte, protheses worden verhoogd en de mogelijkheden
van de aanwezige machines verder benut.

Kenia
Al sinds de oprichting in 2002 ondersteunt SDBN in Kenia een orthopedische werkplaats bij een
revalidatiecentrum in Nyabondo, in het zuidwesten van dit Oost-Afrikaanse land. Op projectbasis support
SDBN het centrum. Sinds 2011 loopt er een meerjarenproject genaamd ‘groeiende prothesen’. Het is
belangrijk dat prothesen goed blijven passen en 'meegroeien' naarmate de kinderen groter worden.
In 2014 zijn er vier kinderen van het Nyabondo Centrum gecontroleerd en zijn de nodige aanpassingen
gedaan aan hun protheses. De kosten hiervan heeft SDBN voor haar rekening genomen. De prothesen
worden gemaakt en aangepast in de werkplaats van het centrum. De uitvoering van dit project ligt in
handen van het management van het revalidatiecentrum. De begeleiding en controle wordt verzorgt door
Stichting Bondo Kids die regelmatig ter plaatse is.
In Azië was SDBN voorts eveneens in twee landen betrokken, bij in totaal drie projecten.
Vietnam
In dit Zuidoost-Aziatische land heeft SDBN in eerdere jaren financieel bijgedragen aan de oprichting van
twee orthopedische werkplaatsen. Die zijn gevestigd in de afgelegen provincies Dak Lak en Phu Yen,
beide in het midden van het land, waar tijdens de Vietnam-oorlog zwaar is gevochten. In deze twee
projecten werkt SDBN nauw samen met het Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV) in Amsterdam.
Deze hulporganisatie is al ruim veertig jaar in Vietnam betrokken bij tal van gezondheidsprojecten. Ook
beschikt MCNV in dat land over een eigen staf.
In 2014 heeft SDBN zowel inhoudelijk als ook financieel bijgedragen aan de voorbereiding van een bezoek
in voorjaar 2015 van twee Nederlanders – een fysiotherapeute en een filmmaker -- aan het orthopedische
project in Phu Yen. Dit gebeurt samen met MCNV dat hun vooral ter plaatse logistieke steun zal geven. Na
afloop zullen de twee Nederlanders verslag doen van hun ervaringen.
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Met MCNV heeft onze stichting in 2014 eveneens herhaaldelijk overleg gevoerd over het helpen oprichten
van nog een derde orthopedische werkplaats in Vietnam. Een daarvoor potentieel geschikte locatie is
inmiddels gevonden, in het uiterst noordelijke deel van dit land. Het blijkt echter meer tijd te vergen om de
start van deze derde orthopedische werkplaats daar goed voor te bereiden.
In afwachting hiervan heeft MCNV bij onze stichting een verzoek ingediend om voort te gaan met de
financiële steun aan de eerder gestarte orthopedische werkplaatsen in het midden van het land. Een van
beide (dat in Phu Yen) is zo succesvol dat er naar verluidt lange wachtlijsten zijn ontstaan en uitbreiding
nodig is. Dit overleg met MCNV loopt nog.
Eerdere pogingen tot het vinden van een verbreding van de cofinanciering van zulke projecten in Vietnam,
zoals bij Nederlandse bedrijven in dat land, zijn nog niet gelukt.
Indonesië
Stichting de Benen Nemen heeft in het verleden verscheidene projecten in Indonesië gefinancierd.
In 2014 gebeurde dat in samenwerking met het Liliane Fonds. De kinderen uit de regio worden door artsen
doorverwezen naar het Indonesische revalidatiecentrum Harapan Jaya in Pematang Siantar, NoordSumatra. Harapan Jaya betekent Hoop die overwint n dat rehabilitatiecentrum is wel gespecialiseerd
personeel nodig. Zo moest iemand worden opgeleid voor prothesemaker. De training werd gegeven door
vaklieden in de werkplaats.

c) Fondsenwerving
SDBN heeft – overeenkomstig het eerder uiteengezette beleid – niet zelf actief fondsen geworven.
Niettemin hebben sympathisanten van SDBN opnieuw spontaan enkele geldinzamelingsacties gehouden.
In 2014 kwamen met name donaties binnen van een familie in Nijmegen.

d) Extern toezicht
Mw Sylvia Roos-Kers, van bureau Kers Advies te Lelystad, controleert sedert september 2011 als
onafhankelijk financieel toezichthouder de jaarstukken van SDBN en houdt daar toezicht op. Dat toezicht
heeft zij ook over de jaarstukken 2014 uitgeoefend.
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verklaringen
Klachtenprocedure
Stichting De Benen Nemen heeft al sinds jaar en dag 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

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.

Verklaring onafhankelijk administrateur
SDBN onderwerpt zich jaarlijks aan een financiële controle, en publiceert zijn goedgekeurde jaarverslagen
op zijn website www.debenennemen.nl .De verklaring van de onafhankelijke administrateur staat aan het
eind van onderstaande Jaarcijfers 2014.
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Financiële gegevens 2014
Toelichting bij het jaarverslag 2014
Inleiding
De jaarrekening omvat de financiële gegevens van Stichting De Benen Nemen over het boekjaar 2014, dat
loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn
650 Fondsenwervende instellingen.
De bedoeling van deze jaarrekening is alle belanghebbenden 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
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 ze betrekking hebben.
Vorderingen
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.

12
Ontwikkelingen
In het boekjaar 2014 is het aantal donaties gedaald, bij lagere kosten eigen fondsenwerving. Ook in het
boekjaar 2013 is het weer gelukt ruim minder dan 25% van de baten voor eigen fondsenwerving te
gebruiken.
Inkomsten
Het totale bedrag aan specifieke inkomsten over 2014 bedraagt € 1.017
De voornaamste inkomsten bestaan uit:
1. Donaties
2. Bijdragen derden

€ 367
€ 650

Renteopbrengsten
Het gedeelte van de liquide middelen dat niet direct noodzakelijk is voor de uitgaven, wordt aangehouden
op een Vermogen Spaarrekening bij ING. Op balansdatum bedroeg het rentepercentage op deze rekening
0,95%. Over 2014 is een bedrag van € 484 aan rente in de balans als te vorderen opgenomen.
Uitgaven
De uitgaven bestaan uit uitgaven gerelateerd aan fondsenwerving en overige uitgaven. Over 2014
bedragen de uitgaven met betrekking tot fondsenwerving nihil.
De overige uitgaven bedragen in 2014 € 878
Deze kosten betreffen:
1.
2.
3.
4.

Branche en organisatie
Administratiekosten
Reis- en verblijfkosten
Overige kosten

€
€
€
€

173
575
130

Uit kostenbesparende overwegingen laat Stichting De Benen Nemen met ingang van het boekjaar 2009
haar administratie en jaarcijfers verzorgen door een administratiekantoor in plaats van door een
accountantskantoor. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke besparing op de post administratiekosten.
Voorziening incourante voorraad
Vanwege het feit dat de DVD’s inmiddels gedateerd zijn en geen waarde meer vertegenwoordigen, is een
voorziening opgenomen voor de incourantheid hiervan.
Resultaat 2014
Het resultaat 2014 bedraagt € 2.715 negatief.
Dit resultaat is aan de bestemmingsreserves onttrokken en deels toegekend op de wijze als omschreven in
de jaarrekening op pagina 20.
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Jaarrekening 2014
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Balans per 31 december 2014
(x€)
31 december 2014

31 december 2013

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

-

-

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

484
52.829

668
54.384

Totaal

53.313

55.052

PASSIVA
Reserves en Fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Vrij besteedbare reserve
Bestemmingsreserve Nederlands Been
Bestemmingsreserve project OIM
Bestemmingsreserve Derde Wereld Been

24
3.877
16.241
15.041
16.705

901
3.299
17.173
15.041
18.188
51.887

54.602

Voorzieningen

-

-

Langlopende schulden

-

-

1.426

450

53.313

55.052

Kortlopende schulden
Totaal
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Staat van baten en lasten over 2014
(x€)
Gerealiseerd
2014
BATEN
acties van derden
sponsoring
uit eigenfondswerving
advertentie
verkoop boek
verkoopresultaat DVD
ontvangen rente
overige baten
Som der baten

LASTEN
besteed aan doelstelling
(bestemmingreserves)
voorziening incourante voorraad
reis- verblijfskosten en voorlichting
representatiek osten
vergaderkosten
branche- organisatiekosten
internet-/websitekosten
verzekeringen
kantoorkosten
telefoonkosten
bankkosten
overige algemene kosten

Gerealiseerd
2013

650
367
578
-

1.134
1.541
668
1.595

3.433
173
27
103
-

3.343

9.816
76
107
27
97
3.735

Werving baten
kosten eigen fondsenwerving

-

10.123

-

Beheer- en administratiekosten
kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat

575

-

575
575
4.310

575
10.698

-2.715

-7.355
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Toelichting op de balans 2014
(x€)
31 december 2014

31 december 2013

ACTIVA
Voorraden DVD's
Voorziening incourante voorraad
Vorderingen
Rente banken
Liquide middelen
ING zakelijke rekening
ING Vermogen Spaarrekening
ING zakelijke spaarrekening

1.135
-1.135

1.135
-1.135

484

668

1.937
50.893
-

749
53.635

Totaal

53.313

55.052

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve Nederlands Been
Dotatie overschot staat van baten en lasten
Uitgaven specifiek voor dit doel
Stand per 31 december

17.173
933

Bestemmingsreserve Derde Wereld Been
Dotatie overschot staat van baten en lasten
Uitgaven specifiek voor dit doel
Overname uit opheffen reserves
Stand per 31 december

18.188
1.017
2.500
-

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

15.041
-

Continuïteitsreserve
Overboeking uit vrij besteedbaar reserve
Uitgaven specifiek voor dit doel
Stand per 31 december
Vrij besteedbaar reserve
Dotatie overschot staat van baten en lasten
Overboeking naar continuïteitsreserve
Stand per 31 december
Kortlopende schulden
Accountants- en administratiekosten
Door te storten gelden project vietnam
Crediteuren

Totaal

17.263
90
16.241

17.173
24.570
3.344
9.726
-

16.705

18.188
15.041
-

15.041
901
877

15.041
283
1.500
882

24
3.299
578
-

901
4.799
1.500

3.877

450
825
151

3.299

450
1.426

450

53.313

55.052
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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.
Het bestuur heeft besloten om met ingang van het jaar 2009 het aantal bestemmingsreserves te
verminderen tot vijf, te weten:
•
•
•
•
•

Bestemmingsreserve project Nederlands Been
Bestemmingsreserve project Derde Wereld Been
Bestemmingsreserve project inrichting OIM
Continuïteitsreserve
Vrij besteedbaar vermogen

De saldo’s van de opgeheven bestemmingsreserves zijn per ultimo 2009 toegevoegd aan de nieuw
gevormde bestemmingsreserve “project Derde Wereld Been”.
Voor het jaar 2014 heeft het bestuur besloten om het batig saldo te verdelen volgens de sleutel: 100% aan
de bestemmingsreserve project Derde Wereld Been
De continuïteitsreserve is afgenomen met € 877.
Inrichting instrumentenmakerij
Voor de eerder ontvangen gift van 30.000 euro, waarvoor de bestemmingsreserve ‘inrichiting OIM’ is
aangemaakt, is uiteindelijk geen positief extern advies ontvangen. Deze reserve kan daarom niet besteed
worden aan de destijds gedane aanvraag. Het bestuur van Stichting De Benen Nemen heeft echter
passende projecten gevonden waarbij ook sprake is van de inrichting/verbetering van orthopedische
instrumentmakerijen. De (actuele) informatie over deze projecten is te vinden op de website.
Financieel beheer
Stichting De Benen Nemen beheert geen kas. Alle inkomsten en uitgaven geschieden via de ING rekening
en worden in de boekhouding verantwoord.
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2014
(x€)
2014
Kosten eigen fondsenwerving
Portokosten
Drukwerk en papier
Contr. Abonn. Fondsenwerving

Resultaat

2013

-

-

-

-

-
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
Donaties
Over het boekjaar 2014 is het aantal donaties afgenomen.
Acties van derden
De inkomsten van acties van derden betreft de Vriendenloterij en een aantal collectes van derde partijen
Rente inkomsten
Deze post betreft de ontvangen rentevergoeding op de spaarrekening.
Besteed aan doelstelling
In 2014 zijn de volgende bedragen uitgegeven aan de statutaire doelstellingen:
Derde wereldbeen
Stichting Liliane Fonds
Stichting Noaberhulp Sajocah
Nederlands Been
Sailwise

€ 1.200
€ 1.300
€

933

Branche en organisatiekosten
Deze post betreft gedeclareerde kosten voor een diner voor bestuursleden. In 2014 zijn alle gedeclareerde
kosten ook daadwerkelijk aan de bestuursleden uitbetaald. Er zijn geen kosten als gift geschonken.
Administratiekosten
Hieronder vallen de kosten van het administratiekantoor. Deze laatste dient in het kader van de
onafhankelijkheid haar werkzaamheden in rekening te brengen.
Overige algemene kosten
Deze post betreft kosten voor de website en bankkosten.
Bezoldiging bestuurders
Overeenkomstig de statuten van de Stichting worden bestuurders niet betaald voor het uitvoeren van hun
functie. Eventuele onkosten worden vergoed.
Percentage bestedingen
Ten opzichte van de totale baten is in 2014 bijna 270% uitgegeven. Aangezien dit percentage boven de
100% zit, betekent dit dat de Stichting haar eigen vermogen heeft moeten aanspreken.
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Resultaatbestemming 2014
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve Nederlands Been
Bestemmingsreserve Derde Wereld Been
Continuïteitsreserve
Vrij besteedbaar reserve

Toevoeging
1.017
578
1.595

Onttrekking
933
2.500
877
-4.310
-2.715
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Kers Advies
Bingerden 63
8219 AV Lelystad
0320 – 852 414 /06 4660 7715
info@kersadvies.nl
www.kersadvies.nl
Stichting De Benen Nemen
Mevrouw L.C.M. Gerritzen
Teylingen 23
8226 TM LELYSTAD

Samenstellingsverklaring
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting
De Benen Nemen te Lelystad samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde
jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake
de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot samenstellingsopdrachten in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast is de jaarrekening opgesteld conform de
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan een
accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de u verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (en met de
wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9, Burgerlijk Wetboek 2) .

plaats/datum :

Lelystad, 20 november 2015

handtekening :
Mevr. S. (Sylvia) Kers
Register Belastingadviseur

