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Voorwoord: 
 

In het jaarverslag van 1999 schreef ik onder het hoofdstuk ‘Plannen voor het jaar 2000’, dat de 

Stichting de mogelijkheid ging onderzoeken om een landelijke sponsorzwemactie te 

organiseren. Dat heeft heel wat extra werk teweeg gebracht. 

Het bestuur bestond uit vier mensen t.w. penningmeester de heer L.J. Cats, secretaris de heer 

H.J.G. de Jong, algemeen bestuurslid de heer G-J. v.d. Maazen en ondergetekende. 

Omdat de Stichting in Lelystad is gevestigd besloot het bestuur een verzoek aan de Gemeente 

Lelystad te richten, om het zwembad beschikbaar te stellen. Binnen één maand moesten we en 

compleet draaiboek klaar hebben. In het vervolggesprek reageerde de Gemeente Lelystad 

enthousiast. De medewerkster van het Sportbedrijf heeft de Stichting in het hele traject zeer 

goed begeleid. Op aanraden van deze medewerkster hebben we een vergunning aangevraagd 

bij de Gemeente Lelystad. De Gemeente verlangde het CBF keurmerk.  

Om aan de voorwaarden voor die aanvraag te voldoen moest o.a. de samenstelling van het 

Stichtingsbestuur worden gewijzigd. 

Zo kon het bestuur functioneren en op 16 september heeft Stichting De Benen Nemen in het 

Multifunctioneel centrum De Koploper een informatiemarkt en sponsorzwemactie gehouden. 

De Stichting ontwikkelde zich en werd meer en meer vorm gegeven: deze vorm ontwikkelde 

zich in ‘twee benen’:  het ‘Nederlandse Been’ en het ‘Derde Wereld Been’.  In de Nieuwsbrief 

van januari 2001 is hier uitvoerig op ingegaan. 

In de zomer van 2000 heeft de Stichting haar 1e Nieuwsbrief doen verschijnen in een oplage 

van 2000 stuks. 

 

Direct na de oprichting van de Stichting werd een begin gemaakt met de voorbereiding van 

publiciteitsactiviteiten, welke in 2000 werden voortgezet. In deze jaarverslaggeving gaan we 

hierop nog in. 

 

De Stichting is getoetst als vrijwilligersproject bij Impulz, (Stichting voor arbeidsbemiddeling 

Flevoland) in samenwerking met de V.V.B. (Vrijwilligers Vacature Bank).  Op 29 november 

mochten wij de toestemming ontvangen. 

 

Wederom heeft de Stichting voor het jaar 2001 nieuwe plannen. Ook daarover vind U in deze 

jaarverslaggeving meer informatie. 

 

Al met al mogen we terugzien op een druk en succesvol jaar. 

Els Cats, Voorzitter Stichting De Benen Nemen 
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BESTUURSVERSLAG 
 

Stichting De Benen Nemen 

 

Statutaire naam:  Stichting De Benen Nemen 

Vestigingsplaats:  Lelystad 

Rechtsvorm:   Stichting 

 

Op 28 mei 1999 werd de Stichting De Benen Nemen opgericht in Lelystad. 

 

Doelstelling: 

 

1.  De Stichting heeft ten doel steun te bieden aan mensen met een beenamputatie. 

De Stichting mag haar te verkrijgen middelen niet ten goede laten komen aan haar 

oprichters en/of bestuurders en heeft als zodanig geen commercieel karakter. 

2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door: 

a. Het zorg dragen voor erkenning en herkenning van mensen met een beenamputatie; 

b. Het geven van informatie aan mensen bij wie reeds een been geamputeerd is en aan 

diegenen bij wie een beenamputatie op korte termijn plaats zal vinden; 

c. Zowel nationaal als internationaal - al datgene te doen of te laten verrichten wat naar 

het oordeel van het Bestuur noodzakelijk, nuttig of gewenst is. 
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SAMENSTELLING BESTUUR 
 

het Bestuur 

Voorzitter    Mw. E.C.C. Cats  Lelystad 

Secretaris    Dhr. H.J.G. de Jong  Naaldwijk 

Penningmeester   Dhr. C.W.J.J. Meijer  Amsterdam 

Algemeen Bestuurslid   Mw. A.M.T. Roozen  Utrecht 

Algemeen Bestuurslid   Mw.  K.M. Slegh  Heino 

Algemeen Bestuurslid   Dhr. Welmers   Berlicum 

 

 

Adviseurs 

 

Lid Tweede Kamer   Mw. E. Terpstra  Den Haag 

Revalidatiearts   Dr. W.K.N. van der Meij Tynaarloo 

Orthopedische industrie  Dhr. G-J. van de Maazen Loon op Zand 

Orthopedische instrumentmaker Dhr. P. Gerrits   Eindhoven 

Medeoprichter Stichting  Dhr. L.J. Cats   Lelystad 

Bestuurlijke ondersteuning  Mw. A.P. Tol   Lelystad 

Wetenschappelijk onderzoeker Mw. K.C. Coppoolse  Amsterdam 

 

 

Adres 

 

Stichting De Benen Nemen 

Parkhaven 67 

8242 PG Lelystad 

Tel: 0320-261518 

E-mail: l.j.cats@hccnet.nl 

Postbank nr. 8287222 

K.v.K. nr. 39070228 Lelystad 

 

Vergaderingen 

 

Het Bestuur is zes keer bijeen geweest, 

Werkvergaderingen:  

t.b.v. aanvraag CBF  

t.b.v. aanvraag subsidie Patiëntenfonds  

t.b.v. maken Nieuwsbrief 

Het dagelijks Bestuur heeft een zeer intensief contact, middels telefoon en e-mail. 

In 2001 heeft het Bestuur het voornemen één maal in de zes weken te gaan vergaderen. 

 

Bestuurswisseling 

 

De heer L.J. Cats, echtgenoot van de voorzitter en de heer G-J. v.d. Maazen, directeur van een 

orthopedisch bedrijf, beide medeoprichters van de Stichting, moesten volgens de richtlijn 

verslaggeving fondsenwervende instellingen van het CBF, om belangenverstrengeling te 
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vermijden het stichtingsbestuur verlaten. Niet alleen deze twee personen moesten vervangen 

worden, het bestuur moest uitgebreid worden tot vijf leden.  Binnen zeer korte tijd kon de 

Stichting drie nieuwe bestuursleden verwelkomen. 

Als penningmeester werd de heer C.W.J.J. Meijer, van beroep boekhouder, aangetrokken. 

Weliswaar wist de heer Meijer niets van amputaties en beenprotheses, maar hij zet zich in 

voor deze zaak. 

Twee lotgenoten, te weten mevrouw A.M.T. Roozen en mevrouw K.M. Slegh werden 

algemeen bestuurslid. Mw. K.M. Slegh wil zich vooral  gaan inzetten voor de jonge mensen 

met een beenamputatie.

In september mochten we ons vervolgens verheugen in een nieuw bestuurslid de heer  

J. Welmers, adviseur van het Liliane-fonds en oud instrument-maker. 

De adviseurs werden tevens uitgebreid met mevrouw A.P Tol, die reeds actief voor de 

Stichting is sinds de oprichting en mevrouw K.C. Coppoolse, gezondheidswetenschapper, 

afgestudeerd in 2000 te Amsterdam op het onderwerp ‘Fantoompijn’. 
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ONTWIKKELING VAN DE STICHTING 
 

Aanleiding tot het oprichten van de Stichting is het verschijnen van het boek ‘De Benen 

Nemen’ in november 1999 evenals de reis door India, beschreven in de persoonlijke inleiding 

op blz. 9. De tweede druk volgde in mei 2000. Het is op geluidsband gezet door Bibliotheek 

Le Sage ten Broek onder boeknummer 56336. In het voorjaar van 2001 zijn de cassettes te 

koop/leen. 

Het boek geeft voorlichting en informatie aan mensen bij wie een amputatie op korte termijn 

zal plaatsvinden of kortgeleden zijn geamputeerd. Ook streeft het boek naar herkenning en 

erkenning van hen die reeds langer zijn geamputeerd. In het boek zijn adressen vermeld, die 

verband houden met revalidatie en prothesevoorziening. 

Het boek wordt uitgegeven door: 

Kosmos-Z&K Uitgevers 

Utrecht/Antwerpen 

1e druk ISBN 90 215 8796 3 

2e druk ISBN 90 215 9802 7 

Prijs: ƒ 29,90 

 

Op 15 november 1999 werd het boek aangeboden aan het Tweede Kamerlid mevrouw Erica 

Terpstra in het Revalidatiecentrum in Amsterdam. Spontaan bood zij haar adviseurschap ten 

behoeve van de Stichting aan. 

 

In 2000 is de Stichting volop bezig geweest met het ontwikkelen van de Stichting zelf. 

De Stichting is in deze periode gegroeid tot een organisatie met twee benen. Het ene been 

staat in Nederland en draagt zorg voor lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging 

van patiënten/cliënten met een beenamputatie in een zo vroeg mogelijk stadium. Het andere 

been staat in de Derde Wereld, is fondswervend en helpt kinderen die daarvoor in aanmerking 

komen aan een beenprothese en wat daar verder bij komt kijken. 

 

Voor het Nederlandse been is een verzoek om startsubsidie ingediend bij het Patiëntenfonds. 

Voor het Derde Wereld been is een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van het CBF 

keurmerk voor fondsenwerving. 

 

Subsidie Patiëntenfonds 

 

Op 27 november 1999 heeft de Stichting informatie verstuurd naar het Patiëntenfonds, met het 

doel subsidie te verkrijgen.  

Op 2 januari 2000 heeft de Stichting een informatieve aanvraag voor subsidie ingediend. 

Op 3 maart  kregen we bericht dat het Patiëntenfonds geen subsidierelatie met de Stichting 

wilde aangaan. Daarop heeft de Stichting op 10 april bezwaar aangetekend. 

Op 23 mei  verklaarde de Geschillen commissie van het Patiëntenfonds het bezwaar gegrond 

dat het Patiëntenfonds niet zonder meer afwijzend mocht beslissen op een ‘informatieve 

aanvraag’. 

De Geschillencommissie was van oordeel, dat ‘de Stichting, zo zij dat nog wenst, moet 

worden toegelaten tot het indienen van en verzoek om subsidie’. 

Op 7 juli nodigt het Patiëntenfonds de Stichting uit een subsidieverzoek in te dienen en stuurt 

een exploitatie-subsidie-formulier toe. 
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Op 18 augustus is er telefonisch contact geweest, waarop het Patiëntenfonds een project-

subsidie-formulier toezond, met de mededeling dat de Stichting een start-subsidie  

(ƒ 10.000, -) mocht indienen. 

Op 20 oktober ontvingen we een negatief toekenningsbesluit. De reden hiervoor is dat de 

Stichting niet aan één van de gehanteerde criteria van het Patiëntenfonds voldoet en wel 

omdat er sprake is van een subsidierelatie met een andere Stichting, die inmiddels 20 jaar 

bestaat en een groter aantal donateurs heeft. 

Ons werd wel ter overweging gegeven dat het Patiëntenfonds de aanvraag zou doorsturen naar 

een ander Fonds om te bezien in hoeverre deze instantie voor financiële ondersteuning vanuit 

de onder haar beheer staande fondsen kan bijdragen. 

Op 16 november heeft de Stichting bezwaarschrift ingediend inzake het bestuursbesluit van 

het Patiëntenfonds. 

Op 12 februari 2001 zal een hoorzitting plaatsvinden in Haarlem. 

Op 2 april 2001 zal een informatief gesprek plaatsvinden met het door het Patiëntenfonds 

aangegeven Fonds. 

 

Aanvraag CBF 

 

Om een sponsorzwemdag en informatiemarkt te kunnen organiseren verlangde de Gemeente 

Lelystad het CBF keurmerk. Omdat de aanvraagdatum binnen een jaar na de oprichting van de 

Stichting lag, kon de Stichting volstaan met een betaling van ƒ 1.000, -. 

 

De Stichting zond de volgende documenten naar het Centraal Bureau Fondsenwerving: 

 

Gewaarmerkte (gewijzigde) statuten; 

Rooster van aftreden; 

Richtlijn bezoldiging bestuursleden; 

Richtlijn belangenverstrengeling; 

Recent gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel met daarin opgenomen alle 

bestuursleden; 

Verklaring van de voorzitter dat het bestuur bestaat uit onafhankelijke leden zonder nauwe 

familie- of vergelijkbare relatie; 

Notulen; 

Klachtenprocedure; 

Strategisch plan; 

Activiteitenplan inclusief de begroting voor het lopende jaar; 

De begroting voor het komende jaar (eventueel meerjarenbegroting); 

Een toelichting op voorgenomen uitgaven (i.e. bestedingsplan) in het kader van de 

doelstelling; 

Propaganda/voorlichtingsmateriaal (brochures en foldermateriaal); 

De voorgenomen wijze van fondsenwerving; 

Een beschikking van de inspecteur van Registratie en Successie dat de stichting is 

gerangschikt als instelling genoemd in de Successiewet artikel 24 lid 4; 

Bestuursverslag 1999/2000. 
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MEDEWERKERS/VRIJWILLIGERS 
 

Talloze mensen (zowel particulier als beroepsmatig) hebben bijgedragen aan de ontwikkeling 

van de stichting De Benen Nemen. 

Briefpapier en enveloppen ontworpen en gedrukt in drie verschillende maten; 

Folder vertaald in Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Noors, Turks en Ifriet; 

- Affiches drukken; 

- Vrijwilligers werven; 

- Nieuwsbrieven rondbrengen; 

- Artikelen plaatsen in kranten; 

- Begeleiding kinderen, 16 september; 

- hand- en spandiensten bij stands; 

- diverse web-sites. 

 

Sponsors 

 

De heer L.J. Cats      Lelystad  

Lodder & Co Accountants      Nieuwegein 

Pal Drukkerijen      Amsterdam 

Van Meersbergen Drukkerijen    Waalwijk    

Van Melle       Breda 

Zilveren Kruis       Noordwijk 

Firma Faber       Amsterdam 

Bols & Bouman garagebedrijf    Lelystad 

B.S. Reklame       Lelystad 

Café Sport       Lelystad 

Hotel De Lange Jammer     Lelystad 

Sportbedrijf  De Koploper     Lelystad 

Horeca Exploitatie Sportcomplex    Lelystad 

Gemi Sport       Lelystad 

Rode Kruis       Lelystad 

De heer J. Hardenbol      Lelystad 

De heer A. Swart      Lelystad 

Bloemsierkunst Erica      Lelystad 

Vrouwen van Nu      Lelystad 

G.M. Medical Bracing     Loon op Zand 

Loth        Utrecht 

Basko Healtcare      Amsterdam 

O.P International      Eindhoven 

Medi        Breda 

Take@Care       Nieuwegein 

Meyra        Nijkerk 

Thuasne       Nijkerk 

N.C.O.        Haren 
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PUBLICITEIT/MEDIA AANDACHT 
 

1. Pers 

 

januari     Tussenbeide 

februari    Revalidata 

Motief 

maart     Orthobode 

19 april    Flevopost 

mei     Tijdschrift voor Ergotherapie 

13 mei     Telegraaf 

ISPO actueel 

26 juli     Flevopost 

13 september    Flevopost 

22 september    Stadsbulletin 

10 november    Flevopost 

15 november    De Almare 

 

2. Radio en T.V. 

 

27 mei     BNN, Bart de Graaf 

24 november    Radio Almere 

 

3. Website 

 

Het boek is door derden op de website geplaatst: 

www.boekenwereld.com 

www.cnh.nl/nieuwsbrief 

www.go.to/hemipelvectomie 

Voor de sponsorzwemactie op diverse nieuws-websites in Flevoland en Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boekenwereld.com/
http://www.cnh.nl/nieuwsbrief
http://www.go.to/hemipelvectomie
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ACTIVITEITEN 
 

Nieuwsbrief 

 

De stichting heeft in juli/augustus 2000 haar 1e Nieuwsbrief uitgegeven. Deze is verstuurd 

naar alle donateurs, lotgenoten, revalidatie-centra, ziekenhuizen, orthopedische 

instrumentmakerijen, orthopedische industrieën, scholen, vrouwenverenigingen en 

belangstellenden. Door geldgebrek kon de stichting nog niet voorzien in een full colour 

tijdschrift. Het streven is de Nieuwsbrief 6 x per jaar uit te geven in een oplage van 5000 

stuks.  

 

Lezingen 

 

De voorzitter van de Stichting heeft drie lezingen gegeven. 

 

Nivon     Lelystad 

Vrouwen van Nu   Noordwolde 

Vrouwen van Nu   Almere 

 

Voor de pauze vertelde de voorzitter over het boek ‘De Benen Nemen’ en in het tweede deel 

volgde een uiteenzetting over ‘Stichting De Benen Nemen’. 

In de pauze was er gelegenheid om het boek ‘De Benen Nemen’, de ansichtkaarten, de T-

shirts, de brochure ‘Fantoompijn’ te kopen en men kon zich aanmelden als donateur. 

 

Brochure Fantoompijn 

 

De aanleiding tot het schrijven van de brochure ‘Fantoompijn’ was een lezing die de 

voorzitter van de stichting De Benen Nemen, als ervaringsdeskundige met een beenprothese 

heeft gehouden voor artsen en verpleegkundigen in het A.Z.U, Academisch Ziekenhuis 

Utrecht. 

Zij vertelt daarin wat zij zelf ervaart en wat ze eraan doet. Ze heeft speciaal hiervoor een 

kleine enquête gehouden, onder beenprothesegebruikers met fantoompijn. Als laatste vertelt 

ze nog iets over dr. R.E.H. van Acker, die een hoofdstuk over fantoompijn heeft geschreven in 

het boek ‘De Benen Nemen’.  

De aanwezigen zaten zo geboeid te luisteren, dat de stichting besloten heeft, deze lezing uit te 

geven in brochurevorm. 

De brochure ‘Fantoompijn’ wordt aangeboden voor ƒ 5, -. + ƒ 3,20 verzendkosten. 

 

 

Informatiemarkt en sponsorzwemactie 16 september 

 

Op 16 september 2000 hield de Stichting, in samenwerking met Sportbedrijf Lelystad op de 

openingsdag van het nieuwe multifunctionele sportcomplex ‘De Koploper’ te Lelystad, een 

informatiemarkt en een sponsorzwemactie. 

Als blikvanger voor deze manifestatie zijn ruim 200 affiches gemaakt, die verstuurd zijn naar 

alle revalidatiecentra, ziekenhuizen, orthopedische instrumentmakerijen, orthopedische 

industrieën, scholen, vrouwenverenigingen en overige belangstellenden. 
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Er zijn sponsorzwemformulieren ontwikkeld, geproduceerd en verspreidt. 

De hoofdpersonen uit het boek ‘De Benen Nemen’ zijn persoonlijk uitgenodigd om de 

openingsbaan te zwemmen. Alleen de jonge mensen uit het boek hebben dit gedaan, 

aangevuld met andere jonge mensen met een beenamputatie. 

Persoonlijke uitnodigingen zijn verzonden naar alle ons bekende mensen met een 

beenamputatie en belangstellenden. 

De aankondigingen zijn verzonden naar de plaatselijke pers, regionale radio- en T.V.zenders 

en geplaatst op diverse nieuws web-sites. 

Uitgenodigd voor het zwemmen werden de drie grote scholengemeenschappen uit Lelystad.  

(De Rietlanden, de S.G.L en de Arcus), evenals de oudste kinderen van 32 basis scholen in 

Lelystad. 

Op de informatiemarkt waren vier orthopedische industrieën, twee orthopedische 

instrumentmakerijen, één bedrijf in pijnbestrijding en één bedrijf in orthopedische 

revalidatieartikelen aanwezig. 

 

Gesponsord werden: 

het multifunctionele sportcentrum en het personeel; 

T-shirt met het logo van De Benen Nemen; 

 frisdrank of een kopje koffie/thee; 

 begeleiding door een groep Vrouwen van Nu; 

vier mensen van het Rode Kruis, afd Lelystad stonden paraat; 

een  vlag aan de vlaggenmast; 

boeketten bloemen; 

zwembad overtrekschoenen; 

Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door Ad Swart, 1e winnaar van de Sound-mix show 

van Hennie Huisman. 

 

Binnen één maand wilde de Gemeente Lelystad weten hoeveel geld er opgehaald was. Het 

achteraf inzamelen ging zeer moeizaam. Om toch aan de voorwaarde van de Gemeente 

Lelystad te voldoen is het tot de streefdatum opgehaalde bedrag geplaatst t.w. ƒ 6,678,66. 

Na zes weken konden we de actie afsluiten met een bedrag van ƒ 7.106,  -



 12 

Hobbymarkt 

 

Op 14 november heeft de Stichting op de hobbymarkt, georganiseerd door de SWOL, 

Stichting Welzijn Ouderen Lelystad, ansichtkaarten verkocht. 

 

Informatieavond 

 

Op 23 augustus heeft de heer R. Doorten, in dienst van Power, als monitoring en evaluatie 

officier en adviseur in de Rehabilitatie sectie van het Ministerie van gezondheid, uitleg 

gegeven over Power, the international limb project. 

De Stichting heeft geconstateerd dat de werkwijze van Power niet overeenstemt met de ideeën 

van de Stichting. 

 

Stichting De Benen Nemen heeft op 18 oktober het initiatief genomen om met gelijkgestemde 

organisaties van gedachten te wisselen. 

 

Het was een informatieve avond; nu kennen we elkaar en weten elkaar te vinden. 

Deelnemende organisaties waren: 

Stichting Beter ter Been; 

Stichting Orthopedische hulpprojecten; 

Stichting Op gelijke voet; 

Stichting RIO; 

Stichting Sight for the Poor; 

Stichting De Benen Nemen. 

 

Nationale Dag voor de ouderen 

 

Op 3 oktober werd in het kader van de Nationale Dag voor de ouderen een themaochtend 

‘vrijwilligerswerk, leuk om te doen?’ georganiseerd. 

De Stichting was daar met een stand aanwezig. 

 

Business Dagen Flevoland 

 

Op 6 oktober heeft de Stichting de manifestatie BKD in Lelystad bezocht. 

 

Familiedag   

 

Op 11 november vond de familiedag plaats, georganiseerd door de werkgroep ‘Op een ander 

been gezet’. Stichting De Benen Nemen was daar met een stand aanwezig.
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Beleid 2001 
 

1. Contact donateurs 

In januari zullen de donateurs wederom een bedankbrief ontvangen. 

 

2. Nieuwsbrief 

In januari zal de tweede Nieuwsbrief verschijnen. Om de kosten te drukken zullen er 

advertenties opgenomen worden. 

 

3.        T.V. spotje 

De mogelijkheden om een reclamespotje kosteloos te (laten) maken en uit te laten zenden 

worden onderzocht. 

 

 4.      Collectepotjes 

De mogelijkheden om collectepotjes te laten vervaardigen en de logistiek hiervan, worden 

onderzocht. 

 

5. Onderzoek/besteding Fondsen 

In 2001 zal de Stichting haar contacten uitbreiden. Indien wij erin slagen een organisatie te 

vinden die gelijkgestemd is met onze Stichting zal de prothesevoorziening plaatsvinden, na 

controle van één of meerdere bestuursleden/adviseurs. 

De Stichting is nog jong en klein. Wij willen een weloverwogen en zeer zorgvuldige keuze 

maken bij het kiezen van een project. Met een prothesevoorziening zijn de kinderen echter 

nog niet in staat om later in hun levensonderhoud te voorzien. De Stichting is bereid om de 

kinderen te ondersteunen in scholing, en/of het opzetten van een ‘winkeltje’.  

Voor 2001 hebben we ƒ 17.000, - gereserveerd om de allerarmste beengeamputeerde kinderen 

in de Derde Wereld te helpen. 

 

6.       Contacten 

Op 26 april 2001 zal er een gesprek plaatsvinden tussen het Liliane-Fonds en de Stichting. 

De Stichting is in gesprek met intermediair mevrouw M. Verbeeck, Handicap International, 

die in Angola werkzaam is. 

De Stichting is in gesprek met de voormalig directeur en zijn opvolger van Tierre des 

Hombres in Cochabamba,  Bolivia. 

De Stichting is in gesprek met de heer M. Vermolen, voorzitter van de Stichting RIO over een 

project in India. 

De Stichting is in gesprek met een delegatie van Vrouwen van Nu over een project in Benin. 
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Fondsenwerving 
 

1. CBF keurmerk 

Op 15 januari 2001 zal de Stichting het CBF keur, Verklaring van geen bezwaar, ontvangen. 

 

2. Sponsorzwemactie 

De Stichting wil graag in samenwerking met het Multifunctioneel Centrum De Koploper een 

sponsorzwemactie houden. (voorstel 27 oktober 2001) 

 

 3. Collecte 

De mogelijkheden om collectepotjes te laten vervaardigen en de logistiek hiervan worden 

onderzocht.  

De mogelijkheid zal onderzocht worden om collecte-potjes op te hangen in orthopedische 

werkplaatsen, revalidatie enz. 

 

4. Werving donateurs 

We overwegen om de donateurs in de toekomst van een acceptgiro te voorzien. Het is nogal 

kostbaar om voor één jaar  acceptgiro-formulieren te bestellen. Om kosten te besparen 

wachten we liever de overgang van Gulden naar Euro’s af. 

 

5. Groepssparen airmiles 

De haalbaarheid van groepssparen wordt onderzocht. 
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COLOFON 
 

Naamsbekendheid vergroten 

 

Donateurs 

 

Voor minimaal ƒ 35, - per jaar steunt u het 

werk van de Stichting. U wordt regelmatig 

op de hoogte gehouden d.m.v. de 

Nieuwsbrief. U ontvangt uitnodigingen 

voor acties. Als donateur ontvangt u het 

boek ‘De Benen Nemen’. De royalty’s, 

ontvangen uit de verkoop van het boek 

gaan naar de Stichting. 

 

Giften 

 

Op gironummer 8287222 t.n.v. Stichting 

De Benen Nemen. 

De Stichting is bij de Belastingdienst 

aangemerkt als instelling zoals bedoeld in 

artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. 

 

Erfstellingen, legaten en schenkingen 

 

Hoe u de Stichting De Benen Nemen bij 

testament kunt gedenken, kunt u 

informeren bij uw notaris. Deze kan u ook 

inlichten over schenkings- en 

successierechten. 

 

Loffelijke initiatieven 

 

De Stichting houdt zich aanbevolen voor 

spontane acties: 

En collecte in plaats van bloemen of 

cadeau’s op: verjaardagen, jubilea, 

bedrijfsvernieuwing  

Sponsoractie 

Veilingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochure Fantoompijn 

 

De voorzitter heeft een brochure over 

Fantoompijn geschreven. Deze kan worden 

verkregen door overmaking van ƒ 5, - +   

ƒ 3,20 verzendkosten op giro 8287222 

t.n.v. Stichting De Benen Nemen te 

Lelystad onder vermelding van ‘brochure 

Fantoompijn’. 

 

Folder 

 

U kunt de folder ‘Laat ze lopen’ gebruiken 

om de naamsbekendheid van de Stichting 

te vergroten door de folder op andere 

plaatsen neer te leggen. Gooi de folder niet 

weg, maar geef het door. 

 

Verkoop 

 

Het boek De Benen Nemen  ƒ 29,90 

T-shirts              ƒ 15, - 

Brochure Fantoompijn           ƒ   5, - 

Kaarten                        ƒ   1, -  tot      

                                               ƒ   2,50 
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