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voorwoord 
 
Stichting De Benen Nemen (SDBN) heeft zijn koers sinds enkele jaren aanzienlijk verlegd. Daarover 
berichtte het bestuur al uitvoerig in het jaarverslag over 2009. Die strategische heroriëntatie werd 
noodzakelijk bevonden uitgaande van het besef dat er in de wereld van de Goede Doelen vaak sprake is 
van een grote versnippering van krachten. En dat zowel met betrekking tot fondsenwerving als qua 
besteding van gelden.  
Voor het zo goed mogelijk kunnen bereiken van de beide statutaire doelstellingen van ons eigen fonds 
concludeerde het bestuur daarom dat nauwe samenwerking met andere, gelijkgerichte organisaties 
geboden is. Met name als dat kan leiden tot een grotere expertise, bestuurskracht en kwaliteit. Maar dit 
zonder de charme en kracht van de kleinschaligheid uit het oog te verliezen. 
 
Aan deze strategische heroriëntatie is in het verslagjaar 2010 nadere uitwerking gegeven. Daarbij kon de 
koerswijziging ten aanzien van de ondersteuning van kinderen met een beenamputatie in landen van de 
Derde Wereld – een van onze beide doelstellingen -- op vrij succesvolle wijze nader vorm worden gegeven. 
Dat gebeurde door intensivering van onze betrokkenheid bij een hulpproject in Kenia en de start van een 
nieuw hulpproject in Vietnam. Dit laatste in nauwe samenwerking met het Medisch Comité Nederland-
Vietnam (MCNV) dat op de betreffende locatie al vele jaren over omvangrijke expertise beschikt.  
  
In Kenia hebben we de banden met Bondo Kids geïntensiveerd. Stichting Bondo Kids is intensief betrokken 
bij het Nyabondo Revalidatie centrum, maar richt zich niet specifiek op kinderen met beenamputaties. In 
overleg met Bondo Kids heeft de Nederlandse instrumentmaker Guido Meulendijks het Nyabondo centrum 
bezocht, en heeft hij kennis overgedragen aan de lokale staf. Hiermee heeft SDBN de langdurige zorg van 
de kinderen met een beenamputatie verbonden aan het centrum, een nieuwe impuls gegeven.  
 
Bij deze twee hulpprojecten – die in Kenia en in Vietnam – ziet het bestuur voorts een bevestiging van zijn 
eerdere conclusie dat het veruit de voorkeur verdient om vanuit Nederland hulpgeld te steken in het van de 
grond tillen van locale projecten, zoals de bouw van een instrumentmakerij en versterking van locale 
vakkennis.  Dit omdat zo’n aanpak – mits onder deskundige begeleiding ter plaatse – tevens kan bijdragen 
aan het zelfvoorzienend worden van betrokkenen. Deze op gemeenschappen gerichte hulpvorm blijkt 
daarmee een stuk effectiever dan de vroeger inzake derdewereldlanden ook door SDBN gevolgde 
werkwijze van individuele ondersteuning van gehandicapte kinderen.  
 
Deze discussie speelt ook in de al langer lopende samenwerking met het Liliane Fonds, de veel grotere en 
in tal van ontwikkelingslanden opererende Nederlandse organisatie voor hulp aan gehandicapte kinderen. 
Hoewel het Liliane Fonds openstaat voor de door SDBN bepleite koerswijziging heeft dit in verslagjaar nog 
niet geleid tot concrete projectvoorstellen. 
 
Tegenover de betrekkelijk succesvolle derdewereldactiviteiten van SDBN, moet het bestuur constateren 
dat het met de samenwerking op het gebied van belangenbehartiging van lotgenoten in eigen land – de 
andere doelstelling van SDBN – in verslagjaar helaas minder voortvarend ging. Anders dan voorzien kwam 
de beoogde samenwerking met de Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG) nauwelijks van de 
grond.  Dit werd veroorzaakt door een reorganisatie binnen de LVvG, waardoor er geen ruimte was om 
samen met SDBN activiteiten te ontplooien.  
  
Tot slot: in overeenstemming met bovengenoemd strategische heroriëntatie heeft SDBN zich ook in 2010 
weinig ingezet op het gebied van fondsenwerving. SDBN  wekt met de uitvoering en presentatie van 
kleinschalige projecten in de derde wereld opnieuw sympathie voor het organiseren van acties door 
derden. Omdat de uitgaven aan goed geformuleerde hulpdoelen konden worden opgevoerd, zijn de 
reserves van ons fonds bij gevolg verder in omvang afgenomen. Niettemin zijn er nog voldoende middelen 
in kas om het gevolgde beleid in komende jaren zo voort te zetten.  
 
najaar 2011, 
bestuur Stichting de Benen Nemen 
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bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur is in 2010 geheel ongewijzigd gebleven. 
Deze zag er aan begin en eind van het jaar als volgt uit.  
 
Samenstelling bestuur 
 
per 1 januari 2010 

naam woonplaats functie 

 
dhr  Bart Griffioen  
 
dhr  Wim Schoutendorp  
 
mw  Liselot Gerritsen 
 
dhr  Theo den Haan 
 
dhr  Hans van Mourik 
 

 
Utrecht 
 
Amsterdam 
 
Lelystad 
 
Rijnsburg 
 
Gorinchem 

 
voorzitter 
 
secretaris 
 
penningmeester 
 
lid 
 
lid 
 

 
per 31 december 2010 

naam 
woonplaats functie 

 
dhr  Bart Griffioen  
 
dhr  Wim Schoutendorp  
 
mw  Liselot Gerritsen 
 
dhr  Theo den Haan 
 
dhr  Hans van Mourik 
 

 
Utrecht 
 
Amsterdam 
 
Lelystad 
 
Rijnsburg 
 
Gorinchem 

 
voorzitter 
 
secretaris 
 
penningmeester 
 
lid 
 
lid 
 

 
 
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten hanteert SDBN een rooster van aftreden. Daarbij vinden 
benoemingen in betreffende bestuursfunctie 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, vergeleken met de situatie eind 2009, ongewijzigd als volgt uit. 
 
Rooster van aftreden  
 
situatie per 31 december 2010 

functie naam (her)benoeming  einde termijn 
 
voorzitter 
 
secretaris 
 
penningmeester 
 
lid 
 
lid 
 

 
dhr  Bart Griffioen 
 
dhr  Wim Schoutendorp 
 
mw  Liselot Gerritsen 
 
dhr  Theo den Haan 
 
dhr  Hans van Mourik 

 
15-11-2009 
 
31-10-2009 
 
01-01-2008 
 
17-10-2008 
 
15-11-2009 

 
15-11-2012 
 
31-10-2012 
 
01-01-2011 
 
17-10-2011 
 
15-11-2012 
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Overeenkomstig wensen van toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) dienen 
fondsenwervende instellingen tevens aan te geven of er bij bestuursleden sprake is van relevante 
nevenfuncties. 
 
Aan dit voorschrift CBF voldoen we opnieuw graag.  
Dit overzicht ziet er, eveneens ongewijzigd, als volgt uit. 
 
Nevenfuncties 
 
situatie per 31 december 2009 

functie naam nevenfunctie(s) 
 
voorzitter 
 
secretaris 
 
 
 
 
 
 
penningmeester 
 
lid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lid 
 

 
dhr Bart Griffioen 
 
dhr Wim Schoutendorp 
 
 
 
 
 
 
mw Liselot Gerritsen 
 
dhr  Theo den Haan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dhr  Hans van Mourik 

 
o LVvG lotgenotencontactpersoon  
 
o secretaris van culturele Stichting Stroomhuis  

Neerijnen, te Neerijnen 
o secretaris van Cliënten- en Familieraad 

zorgcentrum De Meerwende, in Badhoevedorp 
o lid van Centrale Cliënten- en Familieraad 

zorgcentra De Meerlanden, in Badhoevedorp 
 
geen 
 
o technisch adviseur van prothese-unlimited 
o lid van Raad Certificering van SEMH (= Stichting 

Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen)  
o lid van Fortune van CG-Raad (= Chronisch 

zieken en Gehandicapten Raad) 
o lid van User Empowerment in Standardization 

(USEM) van CG-Raad 
o lid van WG-Hulpmiddelen van CG-Raad 
o begeleidingscommissielid protocolleren 

Loophulpmiddelen van CG-Raad 
 
o fysiotherapeut  
o eigenaar praktijk voor fysiotherapie en 

pedagogiek 
o manager coach van prothese-unlimited, 

adviesbureau voor prothese en orthese. 
o eigenaar Firma de Hazewind, revalidatie / 

thuiszorgartikelen 
o trouwambtenaar van de gemeente Gorinchem. 
o teamleider overleggroep Ondernemende 

Fysiotherapeuten 
o voorzitter Stichting buurtweb Wijdschild.nl 
o gastgezin opvang hulphonden hulphond 

Nederland 
o lid adviesgroep zorg van CG-Raad 
o gastdocent SVGB / instrumentmakers 
o gastdocent PROMove 
o lid kascommissie ISPO 

 
Activiteiten afgelopen jaren  
o voormalig voorzitter van de 

medezeggenschapsraad basisschool 
o voormalig vicevoorzitter van landelijke 

patiëntenorganisatie LVvG 
o voormalig teamlid van GIPS, gehandicapten 

informatieproject scholen 
o voormalig lid van registratiecommissie NVOF 
o voormalig lid van PR commissie NVOF 
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Het bestuur is in het verslagjaar 2010 vier keer in vergadering bijeen geweest.  
 
Te weten op 12 februari, 22 april, 22 juli en 4 november. Daarnaast zijn er veelvuldig gedachtewisselingen 
per telefoon en email. Het mailverkeer – zoals inzake nieuwe ontwikkelingen en afhandeling van eerder 
genomen besluiten – vindt per cc ook steeds tevens plaats naar de andere leden van het bestuur.  
Het bestuur vindt dit in een bescheiden fonds als het onze een prettige en ook effectieve manier van 
werken. 
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activiteiten 

 
In overeenstemming met de bovenomschreven herbezinning en beleidswijzigingen zijn de activiteiten van 
SDBN in het verslagjaar 2010 op hoofdlijnen als volgt geweest: 

 
a)  ‘Nederlands Been’ 

 
Gericht op de statutaire ondersteuning van lotgenoten in eigen land zijn in 2010 de volgende activiteiten 
ontplooid richting Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG): 

o doorgave en overdracht van alle informatieverzoeken op het gebied van individuele 
belangenbehartiging in Nederland aan LVvG.  

o organiseren van een landelijke watersportdag op het eiland Robinson Crusoë op Loosdrecht. Dit 
samen met de Dennisvanderzeijden Foundation, die zich richt op het stimuleren van sporten na een 
beenamputatie.  

o redactionele en financiële bijdragen aan Lede(n)maat, het kwartaalblad van de LVvG dat sinds 
medio 2009 tevens wordt toegezonden aan donateurs SDBN. 

 
 

b)  ‘Derde Wereld Been’ 
 

Met betrekking tot het statutaire doel ondersteuning van kinderen in de Derde Wereld met een 
beenamputatie, volgt SDBN zoals gezegd een meersporenbeleid. Om dit doel te bereiken streven we 
ernaar om samen te werken met andere instellingen die de situatie ter plaatse goed kennen en projecten 
kunnen begeleiden.  
 

o voortzetting in Kenia van het al langer lopende eigen project inzake het Nyabondo kinderhuis / 
revalidatiecentrum. Om in Nyabondo de specifieke zorg voor kinderen met een beenamputatie beter 
te kunnen faciliteren hebben we een instrumentmaker uitgenodigd om kennis over te dragen en de 
orthopedische werkplaats ter plaatse te beoordelen.  

o de toekomstige hulp aan het Nyabondo centrum zullen we in nauw overleg doen met de Stichting 
Bondo Kids. Deze stichting verleent algemene hulp aan ditzelfde centrum, en heeft een intensiever 
contact met de directie van het centrum dan SDBN.   

o na de eerdere inventarisatie van samenwerkingspartners in de derde wereld, hebben we besloten 
om met het Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV) een orthopedische werkplaats in te richten 
bij een ziekenhuis in de provincie Dak Lak.  

o daarnaast bereikte ons het verzoek om steun voor de bouw van een orthopedische werkplaats in 
Indonesië. In overleg met onze adviseur Jan Welmers, die tevens nauw verbonden isaan het Liliane 
Fonds, hebben we besloten hier niet aan mee te werken. Het investeringsplan was te omvangrijk en 
niet realistisch.  
 

 
c) Fondsenwerving 

 
Gezien de eerder genoemde strategische heroriëntatie heeft het bestuur ook in 2010 op het gebied van de 
fondsenwerving géén bijzondere activiteiten ondernomen.   
 
In de periodieke redactionele bijdragen aan het ledenorgaan van de Landelijke Vereniging van 
Geamputeerden  (LVvG), de Lede(n)maat, is steeds een oproep gedaan tot steun aan de daarin genoemde 
projecten van de SDBN. Mede op grond van deze beperkte activiteiten zijn er ook in 2010 verscheidene 
bedragen op girorekening 8287222 binnengekomen. 
 
De presentatie van nieuwe projecten in de Lede(n)maat en op de eigen website hebben ervoor gezorgd dat 
er ook in 2010 acties zijn gehouden:  

o Robin Pater, stadsgids te Enschede, heeft een benefietwandeling georganiseerd. 
o leden van de Leidse studentenvereniging Augustinus hebben een Hot Dog verkoop gehouden.  
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Beleidsplan 2010 
 
Op 28 oktober 2010 heeft bestuur SDBN het volgende beleidsplan 2010 vastgesteld: 
 
Ontwikkelingen 
 
Stichting De Benen Nemen (SDBN) heeft sinds najaar 2008 (weer) onafgebroken een compleet bestuur. In 
2009 heeft SDBN stappen gezet om haar eerste statutaire doelstelling – activiteiten op het gebied van 
belangenbehartiging van beengeamputeerden in eigen land –  over te dragen aan zusterorganisatie 
Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG). Dit naast haar tweede statutaire doelstelling: hulp 
bieden aan kinderen met een beenamputatie in landen van de Derde Wereld. 
Voor activiteiten en hulpverzoeken, zoals op het gebied van lotgenotencontact, belangenbehartiging en 
voorlichting in eigen land, verwijst SDBN sindsdien standaard door naar de LVvG. Er zijn met de LVvG 
voorts afspraken gemaakt over een financiële bijdrage aan de LVvG voor activiteiten die voorheen onder 
dit zogenoemde Nederlandse Been van SDBN vielen.  
 
Deze situatie blijft bestaan totdat de statutaire doelstellingen van SDBN kunnen worden gewijzigd. De 
stichting zal dan – na overdracht van de activiteiten in eigen land aan LVvG – worden omgezet in een 
stichting die nog maar één doelstelling heeft, te weten de eerder genoemde huidige tweede doelstelling: 
hulp bieden aan kinderen met een beenamputatie in landen van de Derde Wereld. Deze statutenwijziging 
is voorzien voor eind 2011, zodat daarvóór eerst het in 2009 ingeslagen pad goed kan worden 
geëvalueerd.  
 
Het bestuur heeft de afgelopen twaalf maanden onderzocht of de doelstelling met betrekking tot kinderen in 
de Derde Wereld niet moet worden verbreed naar beengeamputeerden in het algemeen. Wanneer, zoals 
inmiddels het geval is, onze stichting bijdraagt aan de bouw en inrichting van orthopedische 
instrumentmakerijen, kun je immers niet verwachten dat deze alléén gebruikt zullen worden om kinderen te 
voorzien van een prothese, maar zullen ongetwijfeld ook volwassen gehandicapten daarvan profiteren. Wie 
immers zou hun de toegang tot zo’n mede door ons gefinancierde werkplaats willen beletten. 
 
De zittende leden van het bestuur hebben zich in oktober 2010 bereid verklaard hun krachten opnieuw voor 
een jaar of langer aan SDBN te geven. 
 
 
Bestedingen aan de doelstellingen 
 
Het Nederlandse Been 
De stichting zal de komende jaren het geld dat in de reserves bestemd is voor het Nederlandse Been, 
zoals boven gezegd dus besteden via door LVvG georganiseerde activiteiten. Het bestuur wil advies geven 
aan de LVvG, over de aard van deze activiteiten. Ook zullen wij indien mogelijk en nodig de LVvG helpen 
bij het organiseren hiervan.  
 
Het Derde Wereld Been 
SDBN heeft haar activiteiten in landen van de Derde Wereld sinds 2009 aanzienlijk uitgebreid. Eind oktober 
2010 bestaan deze uit: 
 

o het financieel mede mogelijk maken van een watertank bij het mede op geamputeerde kinderen 
gerichte Nyabondo Revalidatiecentrum in Sondu, in het westen van Kenia. 

o de financiële en inhoudelijke ondersteuning van de uitzending van een Nederlandse 
instrumentmaker  onder meer naar genoemd revalidatiecentrum in Kenia. 

o de financiële ondersteuning van een orthopedische instrumentmakerij ten behoeve van 
geamputeerde kinderen in Vietnam; dit in samenwerking met het ter plaatse goed verankerde 
Medisch Comité Nederland-Vietnam 

 
Voorts is bij de SDBN een verzoek om financiële ondersteuning in behandeling inzake de oprichting van 
een mobiele instrumentmakerij in Kenia. 
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Bovengenoemde selectie is tot stand gekomen na een beoordeling van verscheidene aanvragen – 
ondermeer betreffende projecten in Afghanistan en Indonesië, die echter helaas niet aan door SDBN 
gestelde voorwaarden zoals inzake transparantie, konden voldoen.  
 
Het bestuur van SDBN beseft dat bij ondersteuning van projecten in landen van de Derde Wereld vrijwel 
altijd samengewerkt zal moeten worden met een bestaande organisatie die de situatie ter plaatse kent. 
 
Een fonds waar SDBN daarom potentieel graag mee samenwerkt, is het Liliane Fonds, een professionele 
organisatie gericht op de ondersteuning van kinderen in nood, die wereldwijd ook over uitgebreide lokale 
netwerken beschikt. Liliane Fonds gaf in het verleden op basis van toen gemaakte afspraken, steeds aan 
SDBN aan welke kinderen in zijn portefeuille een beenprothese nodig hebben. Deze hulp werd dan door 
SDBN gefinancierd. Inmiddels heeft SDBN in een gesprek met Liliane Fonds laten weten deze vorm van 
hulp in onderling overleg graag te willen omzetten in financiële hulp ten behoeve van lokale projectmatige 
initiatieven gericht op het zoveel mogelijk met lokale middelen kunnen voorzien in de behoeften van 
gehandicapte kinderen (en eventueel volwassenen) ter plaatse. Dit vanuit de gedachte dat je hongerigen 
niet zo zeer vis moet geven maar hengels om zelf vis te vangen. 
 
We zullen samen met Liliane Fonds onderzoeken of deze nieuwe vorm van projectmatige samenwerking 
binnen hun organisatie kans van slagen heeft. In oktober 2010 is een dergelijk project in Mali in onderzoek. 
 
Fondswerving 
 
De stichting is een door de fiscus als ANBI erkende instelling (een het algemeen nut beogende instelling). 
Dit betekent dat donateurs hun bijdragen aan SDBN kunnen aftrekken bij hun inkomstenbelasting.  
 
In vroeger jaren had SDBN daarnaast een CBF-Verklaring. Dat is een keurmerk van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving, voor fondsen die (als voornaamste vereiste) hun doelstellingen bereiken met een 
minimum aan kosten. Dit kan bijdragen aan publiekelijk vertrouwen in de kwaliteit van ons fonds. SDBN 
streeft daarom naar het op korte termijn herkrijgen van wat tegenwoordig heet: CBF-Certificaat voor kleine 
goede doelen. 
 
De stichting ontvangt giften van donateurs. Doordat er afgelopen twee jaar, vanwege interne 
beraadslagingen over de toekomstige koers, geen nieuwsbrieven zijn uitgegeven, is deze vorm van 
inkomsten teruggelopen. In plaats daarvan publiceert de stichting regelmatig over haar activiteiten op de 
eigen website www.debenennemen.nl, en voorts in het blad de Lede(n)maat van LVvG. Dit leidt mede tot 
fondsenwerving. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden van het maken van een digitale nieuwsbrief, 
waar eveneens fondsenwervende kracht van zou kunnen uitgaan. . 
 
Verder zijn er jaarlijks steeds weer mensen die spontaan de opbrengst van een actie toekennen aan 
SDBN. Dergelijke initiatieven begeleiden we van harte. Nagegaan wordt voorts of er in de orthopedische 
sector groeperingen zijn die willen financieel bijdragen aan het werk van de Stichting. 
 
 
Het leeuwendeel van de activiteiten van SDBN zal de komende tijd op al het bovengenoemde zijn gericht. 
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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.  
 
 

Centraal Bureau Fondsenwerving 
 
SDBN richt zich in de huidige fase geheel op het verhogen van de effectiviteit van de bestedingen. Daarbij 
ziet het bestuur vooralsnog af van een actieve fondsenwerving. Om die reden acht het bestuur het niet 
opportuun uitgaven te doen voor het verkrijgen van CBF-Certificaat.  
Niettemin streeft SDBN onveranderd bestuurlijke integriteit en financiële transparantie na in zijn relatie tot 
donateurs en partners. Vandaar dat het fonds inhoudelijk geheel beoogt te voldoen aan vereisten zoals 
branchewaakhond CBF die stelt. 
Mede om die reden onderwerpt SDBN zich jaarlijks aan een financiële controle, en publiceert het zijn 
goedgekeurde jaarverslagen op zijn website www.debenennemen.nl . 
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Financiële gegevens 2010 
 
Toelichting bij het jaarverslag 2010 
 
Inleiding 
De jaarrekening omvat de financiële gegevens van Stichting De Benen Nemen over het boekjaar 2010, dat 
loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. 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. 

 
Met ingang van het boekjaar heeft het bestuur besloten om het aantal bestemmingsreserves terug te 
brengen van acht naar drie om hiermee meer de administratie meer aan te sluiten bij de doelstelling van de 
stichting. Dit heeft geleid tot het ultimo 2009 opheffen van de bestemmingsreserves O.I. Trofee, Projecten 
Algemeen, Protheses, studie/opleiding en opleiding orthopedisch instrumentenmaker. De saldo’s van deze 
reserves zijn overgeboekt in een nieuwe bestemmingsreserve “Derde Wereld Been”. 
 
Baten uit eigen fondsenwerving 
Giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Voorlopige betalingen in 
de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten. 
 
Aandeel in acties van derden 
Deze inkomsten worden verantwoord in het jaar van ontvangst. 
 
Dit bestuursverslag is geschreven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting De Benen 
Nemen. 
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Ontwikkelingen 
Ook over het boekjaar 2010 is een teruggang in het aantal donateurs waar te nemen, bij nagenoeg stabiele 
kosten eigen fondsenwerving. Ook in het boekjaar 2010 is het weer gelukt ruim minder dan 25% van de 
baten voor eigen fondsenwerving te gebruiken. 
 
Inkomsten 
Het totale bedrag aan specifieke inkomsten over 2010 bedraagt € 2.939 
De voornaamste inkomsten bestaan uit: 
 

1. Donaties   €    402 
2. Bijdragen derden  € 2.537 

 
Renteopbrengsten 
Het gedeelte van de liquide middelen dat niet direct noodzakelijk is voor de uitgaven, wordt aangehouden 
op een Zakelijke Spaarrekening bij ING. Op balansdatum bedroeg het rentepercentage op deze rekening 
1,80%. Over 2010 is een bedrag van € 1.308 aan rente in de balans als te vorderen opgenomen. 
 
Uitgaven 
De uitgaven bestaan uit uitgaven gerelateerd aan fondsenwerving en overige uitgaven. Over 2010 
bedragen de uitgaven met betrekking tot fondsenwerving € 13. 
De uitgaven met betrekking tot fondsenwerving bestaan uit: 
 

1. Portokosten   €      9 
2. Drukwerk en papier  €      4 

 
De overige uitgaven bedragen in 2010 € 1.131 
Deze kosten betreffen: 
 

1. Reis- en verblijfkosten €   121 
2. Administratiekosten  €   527 
3. Overige kosten  €   483  

 
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. 
 
Resultaat 2010 
Het resultaat 2010 bedraagt € 13.954 negatief. 
Dit resultaat is aan de bestemmingsreserves onttrokken en deels toegekend op de wijze als omschreven in 
de jaarrekening op pagina 22. 
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Jaarrekening 2010 
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Balans per 31 december 2010
(x€)

ACTIVA

Immateriële vaste activa -                   -                   

Materiële vaste activa -                   -                   

Financiële vaste activa -                   -                   

-                   -                   

Voorraden 1.135            1.136            

Vorderingen en overlopende activa 1.365            2.293            

Effecten -                   -                   

Liquide middelen 69.079          82.888          

Totaal 71.579          86.317          

PASSIVA

Reserves en Fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 2.875            4.018            

Vrij besteedbare reserve 6.299            6.299            

Bestemmingsreserve Nederlands Been 19.692          19.439          

Bestemmingsreserve project OIM 31.041          31.041          

Bestemmingsreserve Derde Wereld Been 10.600          23.663          

70.507          84.460          

Voorzieningen -                   -                   

Langlopende schulden -                   -                   

Kortlopende schulden 1.072            1.857            

Totaal 71.579          86.317          

31 december 2010 31 december 2009
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Staat van baten en lasten over 2010
(x€)

BATEN

acties van derden 2.537      2.814      

sponsoring -             -             

uit eigenfondswerving 402         704         

advertentie -             -             

verkoop boek -             -             

verkoopresultaat DVD 4             130         

ontvangen rente 1.308      2.293      

overige baten -             -             

Som der baten 4.251      -             5.941      

LASTEN

besteed aan doelstelling

(bestemmingreserves) 17.060     5.961      

reis- verblijfskosten en voorlichting 121         106         

representatiekosten -             -             

vergaderkosten -             -             

branche- organisatiekosten 34           454         

internet-/websitekosten 381         -             

verzekeringen -             109         

kantoorkosten -             -             

telefoonkosten -             -             

bankkosten 68           113         

overige algemene kosten -             -             

17.665     -             6.743      

Werving baten

kosten eigen fondsenwerving 13           147         

13           -             147         

Beheer- en administratiekosten

kosten beheer en administratie 527         -             654         

527         -             654         

Som der lasten 18.205     -             7.544      

Resultaat -13.954    -             -1.603     

Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd

2010 2010 2009
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Toelichting op de balans 
(x€) 

  31 december 2010 31 december 2009 

ACTIVA         

        

Voorraden DVD's             1.135                1.136    

        

Vorderingen         

Rente banken             1.365                2.293    

        

Liquide middelen         

ING zakelijke rekening                 95                  113    

ING rente meerrekening           68.984              82.775    

        

        

Totaal             71.579              86.317  

        

        

        

PASSIVA         

        

Eigen vermogen         

        

Bestemmingsreserve Nederlands Been           19.439              17.645    

Dotatie overschot staat van baten en lasten             2.125                2.970    

Dotatie uit vrij besteedbaar vermogen                    -                       -    

Uitgaven specifiek voor dit doel             1.872                1.176    

Stand per 31 december              19.692              19.439  

        

Bestemmingsreserve Derde Wereld Been           23.663                       -    

Dotatie overschot staat van baten en lasten             2.125                2.970    

Dotatie uit vrij besteedbaar vermogen                    -                       -    

Uitgaven specifiek voor dit doel           15.188                       -    

Overname uit opheffen reserves                    -              20.693    

Stand per 31 december              10.600              23.663  

        

Bestemmingsreserve project inrichting OIM           31.041              31.041    

Dotatie overschot staat van baten en lasten                    -                       -    

Dotatie uit vrij besteedbaar vermogen                    -                       -    

Uitgaven specifiek voor dit doel                    -                       -    

Overname uit opheffen reserves                    -                       -    

Stand per 31 december              31.041              31.041  

        

Continuïteitsreserve             4.018                5.600    

Dotatie overschot staat van baten en lasten                   1                       -    

Dotatie uit vrij besteedbaar vermogen                    -                       -    

Uitgaven specifiek voor dit doel             1.144                1.582    

Stand per 31 december                2.875                4.018  

        

Vrij besteedbaar reserve             6.299                6.299    

Dotatie overschot staat van baten en lasten                    -                       -    

Dotatie uit vrij besteedbaar vermogen                    -                       -    

Uitgaven specifiek voor dit doel                    -                       -    

Stand per 31 december                6.299                6.299  
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Kortlopende schulden         

Accountants- en administratiekosten             1.072                1.762    

Crediteuren                    -                    95    

              1.072                1.857  

        

Totaal             71.579              86.317  
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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 2010 toegevoegd aan de nieuw 
gevormde bestemmingsreserve “project Derde Wereld Been”. 
 
Voor het jaar 2010 heeft het bestuur besloten om het batig saldo te verdelen volgens de sleutel: 50% aan 
de bestemmingsreserve project Nederlands Been en 50% aan de bestemmingsreserve project Derde 
Wereld Been 
 
De continuïteitsreserve is afgenomen met € 1.144 en het saldo bedraagt ultimo 2010 nog  
€ 2.875. Wanneer de lasten de komende jaren ongeveer gelijk blijven, kan de Stichting hier nog ca. 2,5 jaar 
de totale overige lasten uit bekostigen. 
 
Inrichting instrumentenmakerij 
Ten behoeve van de post inrichting instrumentenmakerijen (werkplaats) heeft de Stichting in een eerder 
jaar een gift ontvangen van € 30.000. Hoewel in 2005 bij de stichting al wel een aanvraag is ingediend voor 
de besteding van dit geld is de afwikkeling daarvan in afwachting op extern advies, op de langere baan 
geschoven.  
 
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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Staat van baten en lasten over 2010
(x€)

BATEN

acties van derden 2.537      2.814      

sponsoring -             -             

uit eigenfondswerving 402         704         

advertentie -             -             

verkoop boek -             -             

verkoopresultaat DVD 4             130         

ontvangen rente 1.308      2.293      

overige baten -             -             

Som der baten 4.251      -             5.941      

LASTEN

besteed aan doelstelling

(bestemmingreserves) 17.060     5.961      

reis- verblijfskosten en voorlichting 121         106         

representatiekosten -             -             

vergaderkosten -             -             

branche- organisatiekosten 34           454         

internet-/websitekosten 381         -             

verzekeringen -             109         

kantoorkosten -             -             

telefoonkosten -             -             

bankkosten 68           113         

overige algemene kosten -             -             

17.665     -             6.743      

Werving baten

kosten eigen fondsenwerving 13           147         

13           -             147         

Beheer- en administratiekosten

kosten beheer en administratie 527         -             654         

527         -             654         

Som der lasten 18.205     -             7.544      

Resultaat -13.954    -             -1.603     

Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd

2010 2010 2009
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 
 
Donaties 
Over het boekjaar 2010 is het aantal donaties afgenomen. 
 
Acties van derden 
De inkomsten van acties van derden betreft de SponsorBingoLoterij en een aantal collectes van derde 
partijen 
 
Rente inkomsten 
Deze post betreft de ontvangen rentevergoeding op de spaarrekening. De rente inkomsten voor 2010 zijn 
begin 2011 op de rekening geboekt en per balansdatum als vordering opgenomen. De rente inkomsten 
over 2010 bedragen derhalve € 1.308. 
 
Besteed aan doelstelling 
In 2010 zijn de volgende bedragen uitgegeven aan de statutaire doelstellingen: 
 
Derde wereldbeen 
Liliane Fonds    € 5.000 
St. Bondo Kids   € 2.187 
Amputee Workshop Dak Lak  € 8.000 
Nederlands Been 
De Ledemaat    €    285 
Watersportdag   €    721 
Sailwise    €    743 
 
 
Reis- en verblijfkosten 
Deze post betref gedeclareerde reiskosten van bestuursleden en medewerkers. In 2010 zijn alle 
gedeclareerde kosten ook daadwerkelijk aan de bestuursleden uitbetaald. Er zijn geen kosten als gift 
geschonken. 
 
Administratiekosten 
Hieronder vallen de kosten van de software ten behoeve van de boekhouding, alsmede de kosten van het 
administratiekantoor. Deze laatste dient in het kader van de onafhankelijkheid haar werkzaamheden in 
rekening te brengen.  
 
Verzekeringen 
Hieronder vallen de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering, afgesloten ten behoeve van 
bestuursleden en medewerkers. 
 
Branche/organisatiekosten 
Deze post betreft de kosten van de Vrijwilligersorganisatie Amsterdam (VCA). 
 
Overige algemene kosten 
Deze post betreft alle kosten van aanschaffingen ten behoeve van het bestuurlijk functioneren zoals 
printerinkt, adresstickers etc. 
 
Bezoldiging bestuurders 
Overeenkomstig de statuten van de Stichting worden bestuurders niet betaald voor het uitvoeren van hun 
functie. Eventuele onkosten worden vergoed. 
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Percentage bestedingen 
Ten opzichte van de totale baten is in 2010 bijna 428% uitgegeven. Aangezien dit percentage ruim boven 
de 100% zit, betekent dit dat de Stichting is ingeteerd op het eigen vermogen.
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Resultaatbestemming 2010

Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsreserve Nederlands Been 2.125        1.872        

Bestemmingsreserve Derde Wereld Been 2.125        15.188     

Continuïteitsreserve 1.144        

Vrij besteedbaar reserve -                 

4.250        -18.204    

-13.954    
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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 2010 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 1 juni 2012 
 
 

handtekening :  
 

Mevr. S. (Sylvia) Kers 
Federatie Belastingadviseur 

 

 

 

Kers Advies 
Bingerden 63 
8219 AV  Lelystad 
0320 – 844 095 /06 4660 7715 
info@kersadvies.nl 
www.kersadvies.nl 


