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Voorwoord   
  
 
 
Stichting De Benen Nemen (SDBN) heeft duurzame hulpverlening aan kinderen met een beenamputatie in 
landen van de Derde Wereld als prioriteit aangemerkt. Daarnaast is Stichting De Benen Nemen er voor 
mensen met een beenamputatie in Nederland. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten 
van Stichting De Benen Nemen in het Corona-jaar 2020.  
  
Voor SDBN staat duurzame hulpverlening in Derde Wereld landen centraal. SDBN verleent hulp door 
projecten van betrouwbare partners financieel te ondersteunen. De projecten waar SDBN bij betrokken is 
zijn naast duurzaam ook gericht op de hulpvraag van de bevolking, zijn mede gefinancierd door andere 
partijen, worden begeleid door lokaal aanwezige deskundigen en zijn transparant in de verslaglegging. 
Kinderen dienen te alen tijden te profiteren van de projecten die SDBN support. 
 
De betrokkenheid bij de Nederlandse doelgroep is gericht op het bijeen brengen van mensen met een 
beenamputatie tijdens een zeilevenement op het Eiland Robinson Crusoë, te Loosdrecht. Helaas kon dit 
evenement in 2020 geen doorgang vinden en is een jarenlange traditie doorbroken.  
  
Het bestuur van SDBN ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding. Bestuursleden hebben 
incidenteel een onkostenvergoeding ontvangen voor gemaakte (reis)kosten.  
 
Zoals alle jaren bleef SDBN ook in 2020 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!  
 
  
  
   
Lelystad, 1 april 2021 
  
bestuur Stichting De Benen Nemen  

 

 

 

 

  

Hans van Waveren 
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Activiteiten in 2020  
  
In het verslagjaar zijn de activiteiten van SDBN op hoofdlijnen als volgt geweest:  
  
  

A. ‘Nederlands Been’  
  

De elfde editie van het zeilevenement op de Loosdrechtse Plassen heeft vanwege corona in 2020 helaas 
niet plaats kunnen vinden. Het zou het vijfde jaar worden dat SDBN, samen met de Dennisvanderzeijden 
Foundation en de Vereniging Korter Maar Krachtig, mensen met een beenamputatie een minivakantie kon 
aanbieden d.w.z. inclusief een overnachting. Dit evenement is van groot belang om feeling te houden met 
de doelgroep in Nederland, en om de verbinding met onze ‘collega’ verenigingen kracht bij te zetten.    
 
 
B. ‘Derde Wereld Been’  
 
In het verslagjaar heeft Stichting De Benen Nemen een project in Colombia financieel kunnen steunen. Bij 
dit project stond het realiseren van een orthopedische kliniek centraal. Een jarenlange droom van Merel 
Rumping ging met de opening van deze kliniek in vervulling. Rumping, tijdens haar stage werkzaam in 
Colombia, had zelf de tekortkomingen van het Colombiaanse systeem op dit gebied ervaren. Gedreven als 
zij is wilde zij hier verandering in brengen. Stichting De Benen Nemen heeft het vertrouwen in Merel in 
2020 om kunnen zetten in een concrete bijdrage, waarmee een oven is aangeschaft voor de nieuwe kliniek 
en de eerste 3 kinderen geholpen konden worden aan een prothese. Door corona is de kliniek met enige 
vertraging begin 2021 officieel geopend.  
 
Het project ‘groeiende prothesen’ in het Nyabondo centrum in Kenia heeft in 2020 geen aanvraag gedaan 
bij SDBN voor financieel support.  
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Fondsenwerving  
 
SDBN heeft in dit verslagjaar opnieuw niet zelf actief fondsen geworven. Niettemin ontvangt SDBN altijd 
nog gelden van inzamelingsacties, legaten of anderszins. In onderstaande financieel overzicht wordt dit 
verantwoord.  

  
D. Publiciteit 
 
SDBN beschikt over een eigen website waarmee communicatie plaatsvindt met achterban en 
geïnteresseerden. Daarnaast heeft SDBN een eigen Facebook, Twitter en LinkedIN account voor 
communicatie en publiciteit.  
 
E. Extern toezicht  
  
Mw. Sylvia Kers, van bureau Kers Advies te Lelystad, controleert sedert september 2011 als onafhankelijk 
financieel toezichthouder de jaarstukken van SDBN en houdt toezicht op de administratie. Dat toezicht 
heeft zij ook over de jaarstukken van dit jaar uitgeoefend. Haar oordeel staat aan het eind van dit 
jaarverslag.  

Kenia   
Al sinds 2002 ondersteunt SDBN in Kenia een orthopedische werkplaats bij een revalidatiecentrum in  
Nyabondo, in het zuidwesten van dit Oost-Afrikaanse land. Die steun vindt op projectbasis plaats. 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 2019 is er geen verzoek tot financiële 
ondersteuning vanuit het project ontvangen en geleverd. 
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Bestuur   
  
De samenstelling van het bestuur is niet gewijzigd. De samenstelling van het bestuur zag er aan begin en 
eind van het jaar als volgt uit.   
  
Samenstelling bestuur  
  
per 1 januari 2020 

naam  woonplaats  functie  

dhr  Hans van Mourik Gorinchem Voorzitter a.i. 
dhr  Hans van Waveren   Lelystad secretaris  
mw  Liselot Gerritzen Lelystad penningmeester  

  
per 31 december 2020 

 naam  woonplaats  functie  

dhr  Hans van Mourik Gorinchem Voorzitter a.i. 
dhr  Hans van Waveren   Lelystad secretaris  
mw  Liselot Gerritzen Lelystad penningmeester  

 
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.  
 
rooster van aftreden   
  
situatie per 31 december 2020 

functie naam (her)benoeming einde termijn 
Voorzitter a.i. dhr  Hans van Mourik  2018 2021 
secretaris dhr  Hans van Waveren   2019 2022 
penningmeester  mw  Liselot Gerritzen 2018 2021 
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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 het financiële jaaroverzicht.  
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 Financiële gegevens 2020 
 
Toelichting bij het financiële verslag van Stichting De Benen Nemen 
 
Inleiding 
De jaarrekening omvat de financiële gegevens van Stichting De Benen Nemen over het boekjaar 2020, dat 
loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 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. 
 
Ontwikkelingen 
In het boekjaar 2020 zijn de inkomsten in lijn met de inkomsten van daarvoor, de opbrengsten uit acties 
van derden is licht gedaald. Door de zeer beperkte kosten voor eigen fondsenwerving is het, ondanks de 
daling van de inkomsten in dit boekjaar gelukt minder dan 25% van de baten voor eigen fondsenwerving te 
gebruiken. 
 
Inkomsten 
Het totale bedrag aan specifieke inkomsten over 2020 bedraagt € 7.140, - 
De voornaamste inkomsten bestaan uit: 
 

1. Donaties   €     6.862 
2. Bijdragen derden  €        278 
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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 
0,00%. Over 2020 is daarom geen bedrag aan rente in de balans als te vorderen opgenomen. 
 
Uitgaven 
De uitgaven bestaan uit uitgaven gerelateerd aan fondsenwerving en overige uitgaven. De uitgaven met 
betrekking tot fondsenwerving waren nihil. 
 
De overige uitgaven bedragen € 1.004 
Deze kosten betreffen: 
 

1. Branche en organisatie €    253 
2. Administratiekosten  €    545 
3. Reis- en verblijfkosten €      - 
4. Overige kosten  €     206 

 
 
Resultaat huidig boekjaar 
Het resultaat van dit boekjaar bedraagt € 1.136,- . Dit resultaat is toegekend op de wijze als omschreven 
verderop in de jaarrekening. 
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Jaarstukken 2020 

 

 
 
  

Balans per 31 december 2020
(x€)

ACTIVA

Immateriële vaste activa -                   -                   
Materiële vaste activa -                   -                   
Financiële vaste activa -                   -                   

-                   -                   

Voorraden -                   -                   
Vorderingen en overlopende activa -                   48                
Effecten -                   -                   
Liquide middelen 96.007          94.823          

Totaal 96.007          94.871          

PASSIVA

Reserves en Fondsen

Reserves
Continuïteitsreserve 9.069            2.933            
Vrij besteedbare reserve -                   -                   
Bestemmingsreserve Nederlands Been 14.015          14.015          
Bestemmingsreserve project OIM -                   -                   
Bestemmingsreserve Derde Wereld Been 72.472          77.472          

95.556          94.420          

Voorzieningen -                   -                   

Langlopende schulden -                   -                   

Kortlopende schulden 450              450              

Totaal 96.007          94.871          

31 december 2020 31 december 2019
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Staat van baten en lasten over 2020
(x€)

BATEN
acties van derden 278         356         
sponsoring -             -             
uit eigenfondswerving 6.862      530         
advertentie -             -             
verkoop boek -             -             
verkoopresultaat DVD -             -             
ontvangen rente -18          48           
overige baten -             -             
Som der baten 7.122      934         

LASTEN
besteed aan doelstelling
(bestemmingreserves) 5.000      722         
voorziening incourante voorraad -             -             
reis- verblijfskosten en voorlichting -             -             
representatiekosten -             -             
vergaderkosten -             -             
branche- organisatiekosten 253         100         
internet-/websitekosten 40           40           
verzekeringen -             -             
kantoorkosten -             -             
telefoonkosten -             -             
bankkosten 148         162         
overige algemene kosten -             -             

5.441      1.024      

Werving baten
kosten eigen fondsenwerving -             -             

-             -             

Beheer- en administratiekosten
kosten beheer en administratie 545         545         

545         545         
Som der lasten 5.986      1.569      

Resultaat 1.136      -635        

Gerealiseerd Gerealiseerd
2020 2019
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Toelichting op de balans 2020
(x€)

ACTIVA

Vorderingen
Rente banken -                   48                

Liquide middelen
ING zakelijke rekening 694              540              
ING Vermogen Spaarrekening 95.313          94.283          

Totaal 96.007          94.871          

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve Nederlands Been 14.015          14.573          
Dotatie overschot staat van baten en lasten -                   -                   
Uitgaven specifiek voor dit doel -                   558              
Stand per 31 december 14.015          14.015          

Bestemmingsreserve Derde Wereld Been 77.472          80.170          
Dotatie overschot staat van baten en lasten -                   530              
Uitgaven specifiek voor dit doel 5.000            164              
Opname overboeken continuïteitsreserve -                   -3.064           
Stand per 31 december 72.472          77.472          

Bestemmingsreserve project inrichting OIM -                   -                   
Dotatie overschot staat van baten en lasten -                   -                   
Uitgaven specifiek voor dit doel -                   -                   
Overboeken naar Reserve Derde Wereld Been -                   -                   
Stand per 31 december -                   -                   

Continuïteitsreserve 2.933            312              
Overboeking uit vrij besteedbaar reserve -                   -                   
Overboeking uit bestemmingsreserve -                   3.064            
Dotatie overschot staat van baten en lasten 7.139            356              
Uitgaven specifiek voor dit doel 1.003            799              
Stand per 31 december 9.069            2.933            

Vrij besteedbaar reserve -                   877              
Dotatie overschot staat van baten en lasten -                   -                   
Overboeking naar continuïteitsreserve -                   877              
Stand per 31 december -                   -                   

Kortlopende schulden
Accountants- en administratiekosten 450              450              
Door te storten gelden project vietnam -                   -                   
Crediteuren -                   -                   

450              450              

Totaal 96.007          94.871          

31 december 2020 31 december 2019



12  
  
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 2016 het aantal bestemmingsreserves te 
verminderen tot vier, te weten: 
 

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

 
Het saldo van de opgeheven bestemmingsreserve, te weten de bestemmingsreserve project inrichting 
OIM, is per ultimo 2016 toegevoegd aan de bestemmingsreserve project “Derde Wereld Been”. 
 
Voor het jaar 2020 heeft het bestuur besloten om het batig saldo voor wat betreft de inkomsten uit eigen 
fondsenwerving toe te voegen aan de continuïteitsreserve. Dit om de continuïteit van de stichting te kunnen 
waarborgen. 
 
De continuïteitsreserve is afgenomen met € 1.004 en toegekomen met € 7.139. 
 
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 2020
(x€)

Kosten eigen fondsenwerving
Portokosten -             -             
Drukwerk en papier -             -             
Contr. Abonn. Fondsenwerving -             -             

-             -             

Resultaat -             -             

2020 2019



14  
  
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 
 
Donaties 
Over het boekjaar zijn de inkomsten uit donaties afgenomen ten opzichte met het voorgaande jaar, maar in 
lijn met de jaren daarvoor en de verwachting. 
 
Acties van derden 
De inkomsten van acties van derden betreft de Vriendenloterij. 
 
Rente inkomsten 
Deze post betreft de ontvangen rentevergoeding op de spaarrekening.  
 
Besteed aan doelstelling 
In 2020 zijn de volgende bedragen uitgegeven aan de statutaire doelstellingen: 
 
Derde wereldbeen 
Colombia, Project Profort in Tunja   €    5.000,- 
 
 
Branche en organisatiekosten 
Deze post betreft gedeclareerde kosten van bestuursleden en gemaakte advertentiekosten. In dit boekjaar 
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 dit boekjaar 83% uitgegeven. 
 
 
  



15  
  

 
 
 
  

Resultaatbestemming 2020

Toevoeging/onttrekking aan: Toevoeging Onttrekking
Bestemmingsreserve Nederlands Been -                -                             
Bestemmingsreserve Derde Wereld Been -                5.000                    
Continuïteitsreserve 7.139       1.003                    
Vrij besteedbaar reserve -                -                             

7.139       -6.003                  
1.136                    



16  
  

 
 
 

 
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 2020 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 : Almere, 18 oktober 2021 
 
 

handtekening :  
 

Mevr. S. (Sylvia) Kers 
Register Belastingadviseur 
 
 

 
Veluwezoom 5, 1327 AA  ALMERE | 06-46607715 | info@kersadvies.nl 

KvK 51481774│BTW NL001601124B83│Beconnummer 599438 

 
 


