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1 Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2001 van Stichting De Benen Nemen. Een aantal activiteiten liggen 

weer achter ons. Hoewel ze allemaal van belang zijn voor de Stichting, zijn er enkele die ik 

hier wil noemen.  
Allereerst de ‘Verklaring van Geen Bezwaar’, die we van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) mochten 

ontvangen. Dit gaf ons de mogelijkheid om mee te doen met de actie Coins for Care. Aan deze actie is met heel 

veel inzet gewerkt. Een toelichting op deze actie vindt u verderop in dit verslag.  

Een tweede punt van aandacht is dat de Stichting uit haar jasje aan het groeien was. Er zijn nu twee ‘Benen’ 

opgezet, namelijk een Nederlands been, dat onder andere voorziet in lotgenotencontact, voorlichting en 

belangenbehartiging en een Derde Wereld been, waarmee we beengeamputeerde kinderen in Derde 

Wereldlanden aan protheses willen helpen en steun bieden bij alles wat bij een amputatie komt kijken. De 

mensen waarderen deze opzet enorm. 

Het derde punt dat ik hier even kort wil aanstippen, is het feit dat een bestuurslid en twee adviseurs de Stichting 

hebben verlaten in verband met andere werkzaamheden. De overige bestuursleden doen hun uiterste best om 

bekwame mensen te vinden om deze lege plekken op te vullen. Dit blijkt geen gemakkelijke opgave. Mede 

daarom heeft de Stichting zich aangemeld bij diverse vrijwilligersorganisaties. 

Voor 2002 heeft de Stichting ambitieuze plannen. Ook hierover vindt u in dit jaarverslag meer informatie. 

Voor wat betreft 2001 mogen we al met al terugzien op een druk, maar succesvol jaar. 

 

 

Els Cats, Voorzitter Stichting De Benen Nemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Bestuursverslag 

 

 

2.1 Algemene gegevens 

 

Statutaire naam:  Stichting De Benen Nemen 

Vestigingsplaats:  Lelystad 

Rechtsvorm:   Stichting 

 

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

2.2 Doelstellingen 

 

De Stichting heeft tot doel steun te bieden aan mensen met een beenamputatie. Ze mag haar te 

verkrijgen middelen niet ten goede laten komen aan haar oprichters en/of bestuurders en heeft 

als zodanig geen commercieel karakter. 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door: 

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

Informatie te verstrekken aan mensen die reeds een beenamputatie ondergaan hebben en aan 

mensen die binnenkort een beenamputatie zullen ondergaan;  

Nationaal en internationaal datgene te (laten) doen wat naar het oordeel van het bestuur van 

de Stichting noodzakelijk, nuttig of gewenst is.  
 



3 Samenstelling bestuur 

 

 

3.1 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. B.J.Welmers Berlicum 

 

3.2 Adviseurs 

 

Lid Tweede Kamer Mw. E. Terpstra Den Haag 

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

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

Orthopedisch instrumentmaker        Dhr. P. Gerritsen Eindhoven 

Medeoprichter Stichting                    Dhr. L.J. Cats Lelystad 

Bestuurlijke ondersteuning                Mw. A.P. Tol Lelystad 

Wetenschappelijk onderzoeker          Mw. K.C. Coppoolse Amsterdam 

 

 

3.3 Vergaderingen 

 

Het bestuur is zeven keer bijeen geweest. De werkvergaderingen werden belegd ten behoeve 

van het samenstellen van de nieuwsbrief. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur zeer intensief 

contact middels telefoon en e-mail. 
 

3.3.1 Afgetreden bestuurslid 

 

Mw. K.M. Slegh heeft per 28 december 2001 haar functie als algemeen bestuurslid moeten 

neerleggen in verband met haar studie. 
 

 

3.3.2 Terugtreden adviseurs 

 

Mw. K.C. Coppoolse heeft vanwege een avondbaan haar adviseurschap moeten neerleggen. 

Ze maakte vaak de notulen, en daardoor had ze een belangrijke plek binnen de Stichting. De 

Stichting zal haar dan ook erg missen. Er wordt gezocht worden naar iemand die deze plek 

opvult. 

Dhr. P. Gerritsen heeft vanwege de opbouw van zijn orthopedisch bedrijf zijn adviseurschap 

moeten neerleggen. Ook voor hem zal een plaatsvervanger gevonden moeten worden. 



3.3.3 Werving van nieuwe bestuursleden 

 

Het dagelijks bestuur is intensief bezig geweest om nieuwe bestuursleden te vinden. Dit wordt 

getracht door aanmelding bij diverse vrijwilligersbanken in het land, door oproepen in de 

eigen nieuwsbrief en advertenties via de website. 

De secretariaatswerkzaamheden zijn gesplitst in het Nederlandse been en het Derde Wereld 

been, in de hoop zo gemakkelijker nieuwe bestuursleden te vinden. Echter ondanks de 

splitsing blijkt het zeer moeilijk om beide functies in te vullen. 

Een tweede punt van zorg is het zoeken naar een redacteur voor de nieuwsbrief van de 

Stichting. Gezien het feit dat het binnen het bedrijfsleven al moeilijk is om aan gekwalificeerd 

personeel te komen, is het binnen het vrijwilligerswerk nog moeilijker.  

Zowel het werk van de secretaris als van de redacteur vraagt veel inzet en tijd. Het bestuur zet 

zich volledig in om zo snel mogelijk (nieuwe) vrijwilligers te vinden voor het invullen deze 

functies. 
 

3.4 Adres 

 

Stichting De Benen Nemen 

Parkhaven 67 

8242 PG Lelystad 

Tel./fax:  0320-261518 

E-mail:  info@debenennemen.nl 

Internet: www.debenennemen.nl 

Postbank nr.  8287222 

K.v.K. nr.  39070228 Lelystad 



4 De ontwikkeling van de Stichting  
 

4.1 Naamsbekendheid 

 

De medewerkers van de Stichting zijn 2001 met een positieve instelling begonnen. De 

bedoeling was om de Stichting verder te ontwikkelen, met name meer naamsbekendheid te 

geven. Dit uiteraard allemaal om zowel de Nederlandse lotgenoten als de kinderen in de 

Derde Wereld zo goed mogelijk te kunnen helpen. Hieronder volgt een korte beschrijving van 

de ontwikkeling die de Stichting in 2001 heeft doorgemaakt. Veel onderwerpen zijn al 

aangehaald of zullen later in dit verslag nog uitgebreider beschreven worden. 
 

4.2 Website 

 

Naast het zoeken van nieuwe vrijwilligers was het vergroten van de naamsbekendheid van de 

Stichting een belangrijk punt in 2001. Daar is op veel verschillende manieren aan gewerkt. 

Een van de belangrijkste was het laten registreren van de domeinnaam 

‘www.debenennemen.nl’ en het lanceren van de bijbehorende website. Ook zijn er op 

aanverwante websites links geplaatst waardoor de site van de Stichting gemakkelijk te vinden 

is.  
 

4.3 Film 

 

De Stichting heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een film over het maken van 

protheses. Dit was naar aanleiding van een uitzending van AVRO’s Gezondheidsplein. 

De Stichting ontving een kopie van de film. Deze zal onder andere worden vertoond op de 

lotgenotendag, 26 oktober 2002 in Vianen. 
 

4.4 Coins for Care 

 

Een andere actie die ondernomen werd om meer naamsbekendheid te krijgen is het deelnemen 

aan Coins for Care. Hierover verderop in dit jaarverslag meer (zie 8.1).  
 

4.5 Publiciteit 

 

De Stichting heeft verschillende artikelen geplaatst in kranten en tijdschriften.  
 

4.6 Aanmeldingen 

 

De Stichting is aangemeld bij Korrelatie en bij de Nederlandse Almanak. 
 

4.7 Orthopedische Instrumentmakerstrofee 

 

De Stichting heeft zelf de organisatie van de Orthopedisch Instrumentenmakerstrofee op zich 

genomen. Dit initiatief is nog jong en de bedoeling is dat daar de komende jaren meer 

aandacht aan besteed gaat worden, zodat het een bekend fenomeen wordt. Al deze initiatieven 

leiden tot het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting De Benen Nemen, wat een 

positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de Stichting. 



4.8 Werving donateurs 

 

Behalve het vergroten van de naamsbekendheid, is de Stichting ook druk geweest met het 

werven van nieuwe donateurs. Dit laatste gebeurde vooral bij de lezingen gegeven door een 

ervaringsdeskundige en bij de congressen / informatiemarkten die de Stichting heeft 

bijgewoond, respectievelijk WCS, NIVO en Nursing Dagen.  

Om bij de betreffende informatiemarkten goed voor de dag te kunnen komen, werden onder 

andere dia’s geproduceerd, is er een inlegvel voor de folder gemaakt, een lezing 

georganiseerd, die ‘Ervaringsdeskundige’ getiteld is. Ten behoeve van de donateurs zijn 

aanmeldingskaarten ontwikkeld. De brochure Fantoompijn is herdrukt. 

Gezien het grote aantal bezoekers op de congresdagen is de folder: ‘Laat ze lopen’ vrijwel 

geheel uitgegeven. Dit betekent dat deze herdrukt moet worden, maar hij moet tevens 

herschreven worden en gesplitst in twee onderdelen, namelijk het Nederlandse been en het 

Derde Wereld been. 
 

4.9 Subsidie 

 

Het Vermogensfonds heeft startsubsidie verleend aan de Stichting voor het Nederlandse 

Been: Lotgenotencontact, Voorlichting en Belangenbehartiging. 
 

Al met al zit de Stichting in een positieve lijn, die ze in 2002 wil voortzetten. Sommige 

initiatieven zullen worden uitgediept. Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld, om de 

Stichting bekender te maken. Ons motto is en blijft: Laat ze lopen.  



5 Medewerkers / vrijwilligers 

 

 

5.1 Activiteiten 

 

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

en groei van Stichting De Benen Nemen. Aan de volgende onderwerpen hebben zij 

meegewerkt: 
 

het ontwikkelen / opzetten van de website ‘www.debenennemen.nl’; 

het maken van links van deze website op andere websites; 

productie van de film ‘Hoe wordt een beenprothese gemaakt’; 

de uitreiking van de Instrumentmakerstrofee; 

de Coins for Care-actie; 

andere loffelijke initiatieven
1
; 

het werven van vrijwilligers; 

het opzetten van de nieuwsbrieven; 

het plaatsen van artikelen in kranten. 
 

5.1.1 Vrijwilligers VacatureBank 

 

In februari is de voorzitter van de stichting op bezoek geweest bij Impulz (Stichting voor 

arbeidsbemiddeling Flevoland) die samenwerkt met de Vrijwilligers VacatureBank (VVB).  

Uitkeringsgerechtigden mogen met toestemming van Impulz werkzaamheden verrichten voor 

de Stichting met behoud van uitkering. Maar ook werkenden zijn van harte welkom om als 

vrijwilligers hun steentje bij te dragen. 

Deze oproep is ook gedaan via de Vrijwilligerscentrale in Amsterdam en in Arnhem. Op 

beide plaatsen zijn de vacatures voor secretaris fondsenwerving en redacteur geplaatst. 

Bovendien maakt de Stichting gebruik van Free-Flex, het uitzendbureau voor vrijwilligers. 

Free-Flex is te vinden op ‘www.freeflex.nl’. Tot nu toe hebben we vanuit de vacaturebanken 

geen reacties ontvangen. Uiteraard onderzoeken we ook regelmatig zelf of nieuwe kandidaten 

zich aanmelden.  
 

5.1.2 Verzekering vrijwilligers 

De Stichting heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor de vrijwilligers is een 

collectieve ongevallenverzekering afgesloten. 

                                                 
1
 Deze komen later in dit verslag nog aan de orde 



Beloning / waardering 

 

5.1.3 Het internationale jaar van de vrijwilliger 

 

Op 29 maart was de voorzitter aanwezig in het stadhuis van Lelystad. Het betrof hier een 

informatieavond over het Internationale Jaar van de Vrijwilliger. Het lokale comité  

presenteerde zich, maar omdat onze Stichting een landelijke organisatie is, past ze niet in de 

doelstelling.  

De Stichting kreeg van het bestuur van de provincie Flevoland zeven kaarten aangeboden 

voor de feestelijke afsluiting op 15 december in Arnhem van het Internationale Jaar van de 

vrijwilliger. 

De Stichting werd vertegenwoordigd door: 
 

Mw. en Dhr. L.J.Cats (voorzitter en adviseur) 

Mw. en Dhr. B.J.Welmers (algemeen bestuurslid) 

Mw. en Dhr. G-J. van der Maazen (adviseur) 

Mw. B. Piekema (hand- en spandiensten) 

 

5.2 Sponsors 

 

De Stichting had ook in 2001 weer een aantal sponsors, met name: 
 

De heer L.J. Cats Lelystad 

De heer M. Sijstermans Bocholtz 

Lodder & Co Accountants Nieuwegein 

Pal Drukkerijen Amsterdam 

Van Meersbergen Drukkerijen Waalwijk 

Bols en Bouman garagebedrijf Lelystad 

G.M. Medical Bracing Loon op Zand 

Loth / Fabenim Nieuwegein 

Össur Eindhoven 

Eiso Wiegersma Amsterdam 

Gebr. Link Amsterdam 

Medi Breda 

TakeCare BV Doorn 

Scholengemeenschap Lelystad Lelystad 

Stedelijk Museum Amsterdam 

 



6 Publiciteit / media aandacht 

 

 

6.1 Pers 

 

In een aantal kranten zijn artikelen gewijd aan Stichting De Benen Nemen.  
 

  5 januari Flevopost 

16 februari Dagblad Flevoland 

21 februari Flevopost 

De Almare 

10 maart  Zwolse Courant 

12 september Echo 

29 september De Telegraaf 

 

6.1.1 Tijdschriften 

 

Stichting De Benen Nemen heeft artikelen geplaatst in een aantal tijdschriften: 
 

 1. KPO 

 2. Vrouwen van Nu  

 3. Arcus info  

 4. Personeelsmagazine Stedelijk Museum  

 5. Nursing Krant  

 6. WCS magazine. 
 

 

6.2 T.V. 
 

Ook in landelijke televisie-uitzendingen heeft de Stichting aandacht gekregen: 
 

6.2.1 Gezondheidsplein 27 april 2001 

 

De voorzitter en het algemeen bestuurslid Mw. K. Slegh waren op 27 april uitgenodigd door 

de AVRO voor het live programma Gezondheidsplein. Daar ging een dag opnamen aan 

vooraf op 20 april in Hoorn, bij Hoorn Orthopedie, om de film ‘Hoe wordt een beenprothese 

gemaakt’ op te nemen. Deze werd in de live uitzending uitgezonden. Stichting De Benen 

Nemen heeft een kopie van de film gekregen. 
 

6.2.2. Lunch T.V. 22 november 2001 

 

Op 22 november is in het programma Lunch T.V. een reportage uitgezonden over Stichting 

De Benen Nemen in de actie Coins for Care. Daarvoor werden opnamen gemaakt bij de 

voorzitter thuis en op locatie als vrijwilliger voor de actie Coins for Care bij een Albert Heijn 

filiaal in Lelystad.  



6.2.3 T.V. spotje 

 

De Stichting zou graag een T.V. spotje willen maken, om meer naamsbekendheid te krijgen. 

De mogelijkheden hiervoor zijn reeds onderzocht, en er is gebleken dat de Stichting voor een 

dergelijke actie nog te klein en te jong is.  
 

6.3 Website 

 

De website van de stichting De Benen Nemen is in 2001 van start gegaan. Het adres is 

‘www.debenennemen.nl’ 
 

Op een aantal andere pagina’s wordt er naar de website van De Benen Nemen verwezen, 

namelijk: 
 

www.diortho.nl 

www.rpcpnhn.nl 

www.geef.nl 

www.freeflex.nl 

www.vrijwilligerscentrale.nl 
 

6.4 Organisaties 

 

Stichting De Benen Nemen heeft zich bij twee organisaties aangemeld. 
 

Korrelatie 

Ned. Almanak 

 

 

6.5 Lezingen 

 

De voorzitter van de Stichting heeft op de volgende data lezingen gegeven: 
 

1 februari  Vrouwen van Nu Wapserveen 

20 februari KPO Biddinghuizen 

14 maart Vrouwen van Nu Lelystad 

21 maart Vrouwen van Nu Vianen 

7 november WCS congres Utrecht 
 

Lezingen bij de Stichting kunnen worden aangevraagd over: 

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

‘Fantoompijn’ (duur ± ½ uur); 

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

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

In de pauze en/of na afloop van de lezing bestaat de mogelijkheid het boek ‘De Benen 

Nemen’, de brochure ‘Fantoompijn’ en de brochure ‘Ervaringsdeskundige’ te kopen.  

Bovendien zijn koop: ansichtkaarten en T-shirts. 

Uiteraard kan men zich aanmelden als donateur. 



7 Algemene activiteiten 

 

7.1 Bedankbrief 

 

Alle donateurs hebben in de maand januari een bedankbrief ontvangen voor hun gift van het 

voorafgaande jaar. 
 

7.2 Informatiemiddag VFI en DMSA 

 

Op 27 september hebben de voorzitter en de penningmeester de informatiemiddag bezocht, 

georganiseerd door VFI (Vereniging Fondswervende Instellingen) en DMSA (Nederlandse 

Associatie voor Direct Marketing). Stichting De Benen Nemen acht het zeer zinvol om lid te 

worden van deze brancheorganisatie. De lidmaatschapskosten  ad  € 454,- zijn voor de 

Stichting, als kleine organisatie, veel te hoog. 
 

7.3 Patiëntenfonds en Vermogensfonds 

 

Op 12 februari zijn de voorzitter en Mevrouw A.P. Tol naar de hoorzitting van het 

Patiëntenfonds geweest. Het verzoek om subsidie voor het Nederlandse Been werd 

afgewezen. De mogelijkheid die geboden werd, was het doorsturen van de aanvraag naar het 

Vermogensfonds, om te bekijken in hoeverre die instantie voor financiële ondersteuning zou 

kunnen zorgen.  

Op 2 april heeft er een ontmoeting plaatsgevonden in Amsterdam met de verantwoordelijke 

persoon van dit Fonds, de voorzitter en Dhr. L.J. Cats. Dit resulteerde in een startsubsidie 

voor het Nederlandse Been. 
 

Deze startsubsidie is tot nu toe gebruikt voor: 

De verzekering van de vrijwilligers (zie 5.1.1)  

Het laten registreren van de domeinnaam (zie 4.2)  

De Nieuwsbrief (zie 9.3.1) 

Lotgenotencontact zie (9.1) 



8 Activiteiten van het Derde Wereld been 

 

      FONDSENWERVING 

 

 

8.1 Coins for Care 

 

Op 6 april 2001 heeft Stichting De Benen Nemen zich aangemeld voor de actie van Coins for Care. Mevrouw 

Erica Terpstra, adviseur van Stichting De Benen Nemen is de  

officiële ambassadrice van deze actie. 

 

8.1.1 De onderdelen van de actie 

 

De inzamelactie van Stichting Nationale Eurocollecte / Coins for Care bestond uit verschillende onderdelen: 

1. Vanaf 1 september 2001 werden er inzamelbussen geplaatst in duizenden winkels, 

grenswisselkantoren en benzinestations. In de bussen, herkenbaar aan het ‘Coins for 

Care logo’, kon men zijn overgebleven buitenlands kleingeld deponeren. Vanaf medio 

oktober waren de bussen ook te vinden bij alle banken in Nederland. 

2. Vanaf 1 september kon men stemmen op internet voor de verdeling van de opbrengst.  

Helaas is deze internetstemming afgebroken. Enerzijds bleek er fraude gepleegd te     

worden met de stemmen en anderzijds leek de stemming niet representatief, omdat 

veel mensen die de goede doelen steunen geen gebruik maken van internet. 

Uiteindelijk is er gekozen voor een landelijke opiniepeiling, aan de hand waarvan het 

geld verdeeld is.  

3. Na de invoering van de Euro werd van 14 tot en met 26 januari 2002 de grootste huis-

aan-huis collecte ooit gehouden. Het Nederlandse geld was nu niets meer waard. Bij 

deze collecte kon men zijn resterende Nederlands en buitenlands kleingeld afgeven.  
 

 

8.2 Eigen initiatieven van Stichting De Benen Nemen 

 

De Stichting heeft geprobeerd zo veel mogelijk mensen warm te laten lopen voor Coins for 

Care. Naar de bewoners van de wijk Parkhaven in Lelystad, de verenigingen, de collega’s, de 

vrienden, kennissen en familie is bijvoorbeeld een brief gestuurd waarin ze verzocht werden 

hun overgebleven buitenlands geld bij de Stichting in te leveren. 
 

Soortgelijke initiatieven hebben plaatsgevonden via de vrijwilligers van de Stichting voor de 

actie en op internet. Vrijwilligers van de Stichting hebben zo veel mogelijk mensen attent 

gemaakt op het bestaan van de Stichting en de Coins for Care actie. 

Twee en twintig vrijwilligers zijn van september tot maart actief geweest voor de actie. 

Drie mensen hadden zich wel opgegeven, maar waren niet geplaatst door Coins for Care voor 

de actie. 



8.2.1 Telepuzzel 
 

Op 8 mei deed de Stichting een aanvraag bij de Telegraaf voor de Telepuzzel, en op 8 juni 

kwam het antwoord dat de Stichting meedingt naar 10% van de opbrengst van de puzzel. De 

actie loopt van september 2001 tot april 2002. Het bestuur van de Stichting is uitgenodigd om 

aanwezig te zijn bij de laatste trekking van de puzzelactie op 16 april 2002. Hiervoor heeft de 

Stichting reeds een uitnodiging ontvangen. Een van de bestuursleden en een adviseur zal 

aanwezig zijn. 
 

8.3 Playbackwedstrijd 

 

Een loffelijk initiatief georganiseerd door Mw. M. Abbes, moeder van een dubbelzijdig 

geamputeerd jongetje. Zie hiervoor ook het boek ‘De Benen Nemen’.  

Op 10 februari werd ’s avonds een playbackwedstrijd gehouden in Duivendrecht, door 

leerlingen van de balletgroep van mevrouw Abbes. Deze avond was met recht een heel groot 

succes te noemen.  
 

8.4 Samenwerking verwante organisaties 

 

Op 26 april brachten de voorzitter en Dhr. L.J. Cats een bezoek aan het Lilianefonds in 

Vlijmen. Het doel was te bezien of er samenwerking tot stand gebracht kon worden.  

Stichting De Benen Nemen is vooral gespecialiseerd in beenprothesekennis. 

Alle verzoeken die de Stichting had, werden afgewezen. De directeur van het Lilianefonds, 

Dhr. v.d. Broek had totaal geen belangstelling voor samenwerking. Hij verzocht ons van zijn 

kant onze bijdrage op het gironummer van het Lilianefonds te storten. De Stichting was 

hiertoe wel bereid, mits ze zelf verantwoording over het gestorte bedrag zou krijgen. Ook dit 

verzoek werd afgewezen.  
 

 

8.5 Harmonieorkest Wijhe 

 

In de Zwolse Courant was een artikel opgenomen dat de jaarlijkse uitvoering van de Wijhese 

Harmonie dit jaar in het teken stond van de Stichting. Ons algemeen bestuurslid Mw. K. 

Slegh is lid van deze harmonie en heeft zich ingezet voor een collecte. Met een afwisselend 

programma met zowel ontspannende als ook indringende muziek bracht het grote orkest, het 

jeugdorkest en de slagwerkgroep een muzikale avond. Na afloop was er een bal onder 

begeleiding van de band ‘No Miss-Take’. Twee leden van het bestuur van de Stichting waren 

die avond aanwezig. Door een communicatie misverstand binnen de Wijhese harmonie is de 

opbrengst helaas teleurstellend weinig geworden. De Wijhese Harmonie had de inwoners van 

Wijhe en iedereen daarbuiten opgeroepen loten te kopen ten behoeve van een nieuw 

onderkomen voor de harmonie. De hoofdprijs van de betreffende loterij was een auto. Het 

bestuur van de stichting was niet op de hoogte gebracht van deze loterij. 



8.6 Collectebussen 

 

Na een voorzichtig begin ten behoeve van de eigen actie van Coins for Care gaan we door met 

het plaatsen van collectebussen waar dit mogelijk is. Er is al begonnen met het plaatsen in: 
 

Lelystad 

Franeker 

Loon op Zand 

Oud-Beijerland 

Amsterdam 

Almere 

Leeuwarden 

 

Ze worden gemaakt van conservenblikken, die worden beplakt met de folder, die voor deze 

gelegenheid tot sticker getransformeerd is.  

De bedoeling is dat de collectebussen op verschillende plekken in Nederland geplaatst 

worden. Een eerste verzoek is gedaan bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het Stedelijk 

Museum wilde dit verzoek wel inwilligen, mits er een echte collectebus geplaatst zou worden. 

Deze is aangeschaft en bij de garderobe geplaatst, voorzien van een slot en een ketting. 

Er is nagedacht over de mogelijkheid de bussen van Coins for Care te kopen. Nadat bekend 

werd dat de betreffende Coins for Care bus bij een Albert Heijn filiaal opengebroken was en 

dat het geld gestolen was, werd dit initiatief afgeblazen. 



9 Activiteiten van het Nederlandse been 

 

9.1 Lotgenotencontact 
 

9.1.1 Algemeen 

 

Lotgenoten hebben een aantal activiteiten ondernomen om in contact te treden met de 

Stichting, namelijk: 
•  Bellen voor nadere informatie over de Stichting 

 

•  Bellen voor telefonisch lotgenotencontact en voorlichting 

•  Stem uitbrengen voor het uitreiken van de Orthopedisch Instrumentmakerstrofee 

 

Verder heeft de Stichting zelf de volgende acties ondernomen om in lotgenotencontact te 

voorzien: 
• Het organiseren van lotgenoten contactdagen 

• Het geven van telefonische ondersteuning en advies 

• Het bezoeken van ziekenhuizen en revalidatiecentra 

• Het bezoeken van mensen thuis 

 

De lotgenotengroep heeft 55 aanvragen behandeld. 
 

9.1.2. Schaatsen 

 

Op 24 februari organiseerde de Stichting een schaatsmiddag in Kwintus Nova in Dronten. 

De opkomst was echt bedroevend laag, maar het is toch niet zo verwonderlijk, aangezien de 

meeste prothesedragers lopen al heel moeilijk vinden, dan is schaatsen doodeng. 
 

9.1.3 Sponsorzwemactie 

 

De sponsorzwemactie die, in navolging van het initiatief van 2000, opnieuw georganiseerd 

zou worden, is helaas niet doorgegaan, omdat na overleg met het Multifunctioneel Centrum 

De Koploper in Lelystad bleek, dat alleen de maandagochtend in de herfstvakantie 

beschikbaar was. 



9.2 De Orthopedisch Instrumentmakerstrofee 

 

De Orthopedisch Instrumentmakerstrofee is een initiatief van Stichting De Benen Nemen. Elk 

jaar wordt deze trofee aan een orthopedisch instrumentmaker uitgereikt. Zij zijn het die de 

beengeamputeerden laten lopen. De Stichting is van mening dat jaarlijks één van de 

orthopedisch instrumentmakers in het zonnetje gezet mag worden. Om in aanmerking te 

komen voor deze trofee, moet de orthopedisch instrumentmaker aangemeld worden door een 

patiënt / cliënt. Deze laatste schrijft een brief of een e-mail waarin hij of zij uitlegt waarom de 

betreffende instrumentmaker in aanmerking moet komen voor de trofee. De brief moet gericht 

worden aan de Stichting. Een onpartijdige jury zal beoordelen welke instrumentmaker de 

trofee verdient. 
 

De jury bestaat uit: 
 

1. Mw. J.M.W. Cools, jeugdarts, Lelystad 

2. Dhr. L.J.B.M. Klaus, docent technische orthopedie, Dordrecht 

3. Mw. E.C.C. Cats, voorzitter Stichting De Benen Nemen, Lelystad 

 

De Orthopedisch Instrumentmakerstrofee is een met de hand vervaardigd been van perspex, 

met daarin gegraveerd: 
 

 

• het logo van Stichting De Benen Nemen; 

• de titel ‘Beste Instrumentmaker van het betreffende jaar’; 
• de naam van de instrumentmaker. 

 

In 2001 is de trofee op 15 oktober uitgereikt aan de heer Frans van Zaanen in Amsterdam. 
 

 

9.3 Voorlichting 

 

9.3.1. Nieuwsbrief 

 

De Stichting heeft in januari haar 2
e
 en in september haar 3

e
 Nieuwsbrief uitgegeven. Deze is 

verstuurd naar alle donateurs, lotgenoten, orthopedische instrumentmakerijen, orthopedische 

industrieën, revalidatiecentra, ziekenhuizen, scholen, vrouwenverenigingen en 

belangstellenden. 

Voor het Woundcare Consultant Society congres (WCS) en de Nursing Dagen is een extra 

oplage van 2000 stuks vervaardigd. 
 

De Nieuwsbrief verschijnt in zwart/wit. De mogelijkheid werd onderzocht om er een full 

color tijdschrift van te maken, maar de kosten daarvan waren zo hoog dat daar voorlopig van 

afgezien wordt. 



9.3.2. Boek ‘De Benen Nemen’ 
 

De voorzitter van de Stichting heeft als ervaringsdeskundige een boek geschreven over leven 

met een beenprothese. Dit boek is getiteld: ‘De Benen Nemen’. Het boek geeft voorlichting 

en informatie aan mensen bij wie een amputatie op korte termijn zal plaatsvinden of 

kortgeleden zijn geamputeerd. Herkenning en erkenning geeft het boek ‘De Benen Nemen’ 

aan hen die reeds langer geleden zijn geamputeerd. In dit boek zijn adressen vermeld, die 

verband houden met revalidatie en prothesevoorziening. 
 

Het boek wordt uitgegeven door: 

Kosmos-Z&K Uitgevers 

Utrecht / Antwerpen 

1
e
 druk ISBN 90 215 8796 3 

2
e
 druk ISBN 90 215 9802 7 

prijs: ƒ 29,90 in 2001 

prijs: € 13,57 in 2002 
 

Het boek is op geluidsband gezet door Bibliotheek Le Sage ten Broek. 

Het boek is in 2001 op de boekenlijst geplaatst bij de opleiding voor Orthopedisch 

Instrumentmaker in Nieuwegein. 
 

9.3.3 Brochures Fantoompijn en Ervaringsdeskundige 

 

Naast de Nieuwsbrief geeft de Stichting een brochure uit, getiteld ‘Fantoompijn’. Ook in 2001 

is er veel vraag geweest naar deze brochure. Hij wordt via internet aangevraagd, maar de 

meeste brochures worden verkocht bij lezingen en informatiemarkten. 
 

Afgelopen jaar is er, vanwege het WCS congres, een nieuwe brochure ontwikkeld, getiteld 

‘Ervaringsdeskundige’. Naar deze brochure ontstaat in de toekomst, als hij bekender is,  

hopelijk ook meer vraag. 
 

9.3.4 Folder ‘Laat ze lopen’ 
 

De folder die bij de Stichting hoort en informeert over wat de Stichting doet en wat haar 

doelen zijn, heet ‘Laat ze lopen’. Deze wordt op congressen en informatiemarkten uitgedeeld, 

evenals bij lezingen, om op die manier de naam van de Stichting te verspreiden. 



9.3.5 Internet 

 

De internetsite van Stichting De Benen Nemen ging oktober 2001 van start. Van tevoren is er 

onderzocht welke provider het voordeligste was voor de Stichting. Daarna heeft de 

webmaster, Dhr. M. Sijstermans, de domeinnaam ‘debenennemen.nl’ laten registeren. Een en 

ander is gebeurd in samenwerking met de adviseur Mw. A.P. Tol.  
 

Inmiddels wordt de website ‘www.debenennemen.nl’ goed bezocht. De Stichting wordt via 

internet regelmatig benaderd voor het aanvragen van een folder of voor het geven van 

informatie.  

De webmaster heeft heel wat uren gestoken in het ontwerp en de opzet van de site. Het begin 

is altijd het moeilijkste. Toen de opzet eenmaal duidelijk was, ging het redelijk snel, mede 

door de ervaring van de webmaster. Na de eerste opzet is de site nog verfijnd, en alle links 

werden gecontroleerd. Alles bij elkaar heeft het de webmaster zo’n 40 uur gekost voordat de 

site gelanceerd kon worden.  
 

In 2002 zal een gastenboek worden ontwikkeld, waarop lotgenoten met elkaar in contact 

kunnen treden, en waarop mensen gewoon hun commentaar kwijt kunnen. Verder zal de site 

in verschillende talen bereikbaar worden en verder uitgebouwd. Bepaalde onderwerpen 

worden nog verder uitgediept. 
 

9.3.6 Informatiemarkten / congressen 

 

NIVO 

 

Op 19 mei was de Stichting uitgenodigd om met een stand aanwezig te zijn ter gelegenheid 

van het 5 jarig bestaan van het NIVO. Twee bestuursleden (de voorzitter en het algemeen 

bestuurslid Mw. K. Slegh) en twee adviseurs van de Stichting ( Mw. A.P. Tol en Dhr. L.J. 

Cats) zijn aanwezig geweest bij het congres. 
 

WCS 

 

In april werden de SLWB en Stichting De Benen Nemen benaderd door de WCS (Woundcare 

Consultant Society) voor het verzorgen van een lezing voor het 2 jaarlijks te houden congres 

van het WCS
2
 in de Jaarbeurs in Utrecht. De keuze is gevallen op Stichting De Benen Nemen 

om een lezing over ‘Ervaringsdeskundige met een beenprothese’ te houden. Deze lezing is 

verzorgd door de voorzitter. 

Op 6 en 7 november heeft de Stichting deel genomen aan het door het WCS  georganiseerde 

congres ‘Voor elke wond een teamverband’ in de Jaarbeurs te Utrecht. 

                                                 
2
 WCS 1500 bezoekers per dag 



Nursing dagen 

 

Op 11,12 en 13 december heeft de Stichting deelgenomen aan de Nursing Dagen
3
  in de 

Jaarbeurs te Utrecht. Het doel van de Stichting was om naamsbekendheid te verwerven juist 

bij verpleegkundigen. De Stichting werd vertegenwoordigd door: 
 

Mw. E.C.C. en Dhr. L.J. Cats  

Mw. B. Piekema 

Dhr. G-J van der Maazen 

Dhr. B.J. Welmers 

 

Voor de laatste twee evenementen is veel voorbereiding nodig geweest.  

Er zijn extra inspanningen verricht om alles goed te laten verlopen. Het ging om het 

verzorgen van: 

                                                 
3
  Nursing dagen 5000 bezoekers in drie dagen 



 

1. de lezing ‘Ervaringsdeskundige’; 

2. dia’s; 

3. extra nieuwsbrieven; 

4. een inlegvel voor de folder;  

5. donateurs kaarten.  
 

 

9.4 Belangenbehartiging 

 

Naar aanleiding van vragen van lotgenoten over de bezuinigingen binnen de prothesiologie 

heeft de Stichting een brief met informatie over de bezuinigingsmaatregelen gestuurd aan  

Mevrouw Erica Terpstra. 

Mevrouw Terpstra heeft de Stichting laten weten hier later op terug te komen. 



10 Beleid 2002 

 

10.1 ALGEMEEN 

 

10.1.1 Werven nieuwe vrijwilligers 

 

Een van de belangrijkste punten in de komende periode wordt het aantrekken van nieuwe 

vrijwilligers. Niet alleen mensen die hand- en spandiensten verrichten, maar met name 

mensen om de vrijgekomen functies op te vullen. Het gaat dan om de volgende (al eerder 

genoemde) functies: 
 

1. Secretaris voor het Nederlandse Been 

2. Secretaris voor het Derde Wereldbeen, met als hoofdtaak Fondsenwerving 

3. Notulist voor de vergaderingen 

4. Redacteur nieuwsbrief 

5. Correspondent Frans 

6. Correspondent Engels 

7. Coördinator lotgenoten 

 

Bovendien komen op 28 mei 2002 statutair gezien twee bestuursfuncties vacant: Voorzitter en 

Secretaris. Bestuurslid Harry de Jong is niet herkiesbaar. Els Cats is wel herkiesbaar. 
 

Het is moeilijk om nieuwe mensen aan te trekken. Meestal moet de Stichting het hebben van 

aangesloten vrijwilligers die nieuwe mensen aanbrengen. Daarom zal in de nieuwsbrieven en 

op de donateursdag extra aandacht besteed worden aan dit onderwerp. Verder wordt de 

Vrijwilligers VacatureBank scherp in de gaten gehouden, net als Freeflex. 
 

10.1.2 Nieuwsbrief 

 

De Stichting zoekt nog naar een redacteur voor de Nieuwsbrief. De bedoeling is dat er vier 

nieuwsbrieven per jaar verschijnen, maar zolang er geen redacteur gevonden wordt blijft dit 

een probleem. De overige bestuursleden proberen deze taken zo veel mogelijk op te vangen, 

maar voorlopig zal het aantal nieuwsbrieven beperkt worden tot twee. 

Om de kosten te drukken, zal in de eerste nieuwsbrief van 2002 aan de lezers gevraagd 

worden of ze hun e-mail adres willen doorgeven, zodat de nieuwsbrief in het vervolg per e-

mail verstuurd kan worden. Er zal echter rekening gehouden moeten worden met het feit dat 

veel lezers oudere mensen zijn, die geen gebruik maken van internet. 
 

10.1.3 Acceptgiro’s 
 

De nieuwsbrieven zullen worden geadresseerd op een acceptgirokaart. In principe is deze 

kaart bedoeld als adresdrager. U bent natuurlijk vrij om via deze acceptgiro een gift over te 

maken 



10.2 HET NEDERLANDSE BEEN 

 

10.2.1 Lotgenotendag 

 

Op 26 oktober 2002 zal er in Vianen een lotgenotendag plaatsvinden. ’s Morgens worden er 

een aantal gastsprekers uitgenodigd. Daarna zal er een gezamenlijke lunch zijn, gevolgd door 

een discussie. Aan het eind van de middag zal de Orthopedisch Instrumentmakerstrofee 

uitgereikt worden door Mw. Erica Terpstra. 

Het doel van deze dag is om beengeamputeerden in Nederland met elkaar in contact te 

brengen en tevens om vrienden, familie en andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen 

van wat er speelt rondom beenamputatie. 
 

10.2.2 Landelijke jongeren contactdag 

 

Net als vorig jaar zal in 2002 weer een landelijke jongeren contactdag georganiseerd worden, 

in samenwerking met Stichting One Fine Day. De volgende oproep wordt geplaatst in de 

Nieuwsbrief: 

Zon, zee… zeilen? Stichting One Fine Day geeft je de kans een dag mee te varen op een 

klassiek zeiljacht 
 

10.3 HET DERDE WERELD BEEN 

 

10.3.1 Donateursdag 

 

Op 20 april zal een donateursdag gehouden worden in Lelystad. Hotel ‘De Lange Jammer’ 

stelt een zaal ter beschikking. De donateurs zullen op die dag in de gelegenheid gesteld 

worden de film ‘Benin 2002' en het fotoboek te bekijken. Er is veel ruimte voor het stellen 

van vragen van allerlei aard. Bovendien worden de medewerkers aan de actie Coins for Care 

in het zonnetje gezet. 
 

10.3.2 Benin 

 

Via de delegatie van Vrouwen van Nu, waar de Stichting contacten mee heeft, is zij in contact 

gekomen met de Stichting STOVIB (Stichting Ondersteuning Vrouwen in Benin). De 

planning was, dat de voorzitter van de Stichting in het najaar naar Benin zou gaan, samen met 

een afgevaardigde van STOVIB. Door de gebeurtenissen van 11 september is deze reis 

uitgesteld. De bedoeling is nu om Benin te bezoeken van 15 januari tot 6 februari 2002. Benin 

is een van de armste landen ter wereld en kan als zodanig de hulp van de Stichting goed 

gebruiken. 
 

10.3.3 Tanzania 

 

Verder bezoekt een van de contacten van de Stichting in 2002 Tanzania. Tijdens dit verblijf 

van drie maanden zal het contact de mogelijkheden voor de Stichting in Tanzania 

onderzoeken. Naar aanleiding van dit bezoek zal overlegd worden of Tanzania al dan niet tot 

de doelgroep van de Stichting gaat behoren. 

Daarnaast gaat het bestuur door met onderzoeken in welke landen hulp kan worden geboden, 

te denken valt aan Cambodja en Vietnam, waar inmiddels al de contacten voor zijn gelegd. 



11. Acties ter ondersteuning van de Stichting  
 

11.1 Naamsbekendheid vergroten 

 

Een van de doelen van de Stichting voor 2002 is het vergroten van de naamsbekendheid. Dat 

gebeurt onder andere als volgt: 
 

1. Donateur worden: door het overmaken van minimaal € 16,- wordt men donateur van 

de stichting. Men ontvangt dan de Nieuwsbrief en uitnodigingen voor andere 

activiteiten. Bovendien krijgt de donateur het boek ‘De Benen Nemen’. De royalty’s 

van de verkoop van het boek gaan naar de Stichting. 

2. Folders verspreiden: de naamsbekendheid van de Stichting wordt vergroot door de 

folder ‘Laat ze lopen’ te verspreiden. In plaats van deze weg te gooien, zou hij 

doorgegeven kunnen worden.  

3. Hetzelfde geldt voor de brochure ‘Fantoompijn’, die te koop is voor € 2,27. 

4. Boek ‘De Benen Nemen’: het boek (€ 13,57) is bijzonder geschikt als cadeau. Ook dit 

leidt tot meer bekendheid van de Stichting. 

5. T-shirts: er worden T-shirts verkocht à € 7. Door het dragen van deze T-shirts komt de 

Stichting meer in openbaarheid. 

6. Kaarten: er bestaat de mogelijkheid  kaarten te kopen. Deze kosten tussen de € 0,45 en     

€ 1,13. Door het versturen van deze kaarten zal de naam van de Stichting meer 

verspreid    worden. 
 

 

11.2 Giften 

 

Wanneer u een gift wilt doen, kan dat door een bedrag te storten 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. 
 

11.3 Erfstellingen, legaten en schenkingen 

 

Indien u de Stichting wil gedenken in uw testament, kunt u dat via uw notaris regelen. Deze 

kan daarover precieze informatie verschaffen, evenals over schenkings- en successierechten.  
 

 

11.4 Loffelijke initiatieven 

 

De Stichting houdt zich aanbevolen voor loffelijke initiatieven of spontane acties. 

Voorbeelden hiervan zijn collectes (in plaats van bloemen of cadeaus) op verjaardagen, 

jubilea en/of bedrijfsvernieuwing, sponsoracties of veilingen. 



12 Financieel overzicht 

 

Hieronder volgt een overzicht van de kosten en baten uit het boekjaar 2001. Het overzicht 

is gesplitst in het Nederlandse Been en het Derde Wereld Been. 
 

 

 Derde Wereld Been Nederlands Been 

Kosten   

Research 2.537,48 597,42 

Organisatiekosten 552,73 710,90 

Porto- en drukwerk 594,09 594,10 

Algemene kosten 2.608,86 360,43 

   

 6.293,16 2.262,85 

   

Baten   

Contributies en donaties 5.993,51  

Subsidie Vermogensfonds  2.268,90 

Verkopen 690,80 170,17 

Diverse baten 1.002,61 18,92 

   

 7.686,92 2.457,99 

   

Netto resultaat  1.393,77  19514 

   

01-01-2001 Balans 8.104,02*)  

   

01-01-2002 Balans 9.497,79 195,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Samenvoeging van Project Der Wereld (3.798,15) en Project Mozambique (4.305,87) 

 


