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voorwoord  
 
Stichting De Benen Nemen (SDBN) ziet opnieuw terug op een succesvol jaar. Bijzonder gelukkig is het 
bestuur met de voortgang van onze betrokkenheid bij een aantal hulpprojecten in twee landen van de 
Derde Wereld, te weten in Kenia en Vietnam. De door SDBN in gang gezette koers werpt duidelijk vruchten 
af. Elders in dit jaarverslag leest u daarover meer. 
 
Ook inzake de activiteiten in eigen land werkte de Stichting aanvankelijk overeenkomstig de in voorgaande 
jaren geformuleerde koers. Op grond van tegenvallende ervaringen daarmee moest deze strategie in de 
loop van het jaar op een aantal onderdelen echter worden bijgesteld. Dat betreft met name onze relatie tot 
een andere ideële organisatie in Nederland, waarmee SDBN eerder op samenwerking had aangestuurd. 
 
Het meest actuele beleidsdocument van de Stichting – het hieronder weeggegeven ‘Beleidsplan winter 
2012’ – is het resultaat van de hierover in verslagjaar gevoerde beleidsdiscussies en werd pal ná 
balansdatum door het bestuur qua tekst vastgesteld. Daarin staat ook aangegeven wat de voornaamste 
redenen voor de beleidsaanpassingen zijn.  
 
Inzake de interne organisatie van de Stichting speelde het volgende: 

o tijdens het verslagjaar is het bestuur in totaal drie maal bijeengeweest. Tussendoor vond een 
vruchtbare gedachtewisseling plaats per telefoon en mail. De samenstelling van het bestuur is in 
2011 niet veranderd. 

o in verslagjaar is een wijziging aangebracht in de externe controle op de financiële handel en wandel 
van de Stichting. In het verleden oefende een registeraccountant deze controle uit. Dat brengt 
echter buitenproportionele kosten met zich mee. Vooral uit kostenoverwegingen is daarom besloten 
dit financiële toezicht voortaan te laten uitoefenen door een onafhankelijk administrateur. De 
statutenwijzigingen die nodig waren om zulks formeel mogelijk te maken, zijn inmiddels 
goedgekeurd door een notaris.  

 
Zoals ook blijkt uit de publicaties op onze website www.debenennemen.nl was 2011 voor SDBN een 
dynamisch jaar. De toekomst zien wij eensgezind en met vertrouwen tegemoet. Zoals in genoemd 
Beleidsplan helder wordt uiteengezet, zet de Stichting zich voluit in voor zijn voorname doel: ondersteuning 
van kinderen met een beenamputatie in landen van de Derde Wereld. 
 
 
Utrecht, 19 juli 2012, 
bestuur Stichting De Benen Nemen 
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bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur is ook in 2011 geheel ongewijzigd gebleven. 
Deze zag er aan begin en eind van het jaar als volgt uit.  
 

Samenstelling bestuur 
 
per 1 januari 2011 

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 2011 

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.  
.  
Tijdens het verslagjaar hadden volgens dit rooster periodiek moeten aftreden penningmeester mw Liselot 
Gerritsen en als tweede bestuurslid dhr Theo den Haan. Dit aftreden deden beiden iets later, tijdens een 
bestuursvergadering op 17 januari 2012. Tijdens die vergadering verklaarden beiden bereid te zijn voor een 
nieuwe zittingsperiode van drie jaar in het bestuur plaats te nemen. De drie zittende bestuursleden 
besloten unaniem hen beiden opnieuw in het bestuur te benoemen. 
 
Het nieuwe rooster van aftreden ziet er daarmee als volgt uit: 
 

Rooster van aftreden  
 
situatie per 17 januari 2012 

functie naam (her)benoeming  einde termijn 
 
voorzitter 
 
secretaris 
 
penningmeester 

 
dhr  Bart Griffioen 
 
dhr  Wim Schoutendorp 
 
mw  Liselot Gerritsen 

 
15-11-2009 
 
31-10-2009 
 
17-01-2012 

 
15-11-2012 
 
31-10-2012 
 
17-01-2015 
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lid 
 
lid 
 

 
dhr  Theo den Haan 
 
dhr  Hans van Mourik 

 
17-01-2012 
 
15-11-2009 

 
17-01-2015 
 
15-11-2012 
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Beleidsplan  
 

Inleiding 
Stichting De Benen Nemen (SDBN) heeft sinds het opstellen van het vorige Beleidsplan in oktober 2010, 
een aantal uiteenlopende ervaringen opgedaan. Op grond daarvan heeft het bestuur begin januari 2012 
unaniem besloten op hoofdlijn voort te gaan met de in dat vorige Beleidsplan geformuleerde koers, maar in 
de uitvoering daarvan toch een aantal andere accenten te leggen.  
 

Ontwikkelingen 
 

a. Nederlands Been 
Ten aanzien van de belangenbehartiging van mensen met een beenamputatie in eigen land – het 
zogenoemde Nederlandse Been, de eerste statutaire doelstelling van SDBN – heeft het bestuur sinds 2009 
gekoerst op nauwe samenwerking met de Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG.).  Ook was 
het de intentie om, naar mate die samenwerking van de grond zou komen, alle resterende op Nederland 
gerichte activiteiten geleidelijk over te dragen aan de LVvG. 
 
Eerlijk gezegd, en tot teleurstelling van het bestuur, is het niet goed mogelijk gebleken deze beoogde koers 
op samenwerking met de LVvG verder gestalte te geven. Sterker nog: alle vormen van samenwerking 
waarover eerder overeenstemming leek te zijn bereikt – zoals redactioneel rond het blad Lede(n)maat, en 
het deels voor rekening van SDBN organiseren van gezamenlijke en/of door de LVvG georganiseerde 
activiteiten – stuitten in toenemende mate en op niet te begrijpen wijze, af op een afwijzende houding van 
de kant van de LVvG. De ingezette weg op samenwerking met deze wat grotere zusterorganisatie liep 
derhalve dood. 
 
Andere op Nederland gerichte activiteiten daarentegen waren gelukkig meer succesvol. Dit betrof onder 
meer het jaarlijks organiseren van een zeildag voor gehandicapten. En daarnaast de verdere – 
kleinschalige – distributie van de eerder door SDBN uitgebracht dvd Like dolphins can swim, gericht op 
voorlichting aan mensen met, of staande voor een beenamputatie.   
 

b. Derde-Wereldbeen 
Inzake de ondersteuning van kinderen met een beenamputatie in landen van de Derde Wereld – het 
Derde-Wereldbeen, de tweede statutaire doelstelling -- was SDBN sinds 2009 meer succesrijk. Samen met 
andere hulporganisaties wordt in enkele geselecteerde landen bijgedragen aan lokale projecten. In Kenia is 
dat met BondoKids, in Vietnam met het Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV).  
 
Bij die hulpverlening is de aandacht verlegd van (in principe altijd kortlopende) hulp aan individuele 
kinderen, versnipperd over de hele wereld, naar steun geconcentreerd in enkele landen. En in die landen 
bovendien steun aan projecten zoals een lokale prothesemakerij. De reden daarvan  is dat zulke projecten 
van meer blijvende aard zijn en ook mogelijkheden bieden om lokale gemeenschappen meer 
zelfvoorzienend te maken.  
 
Van belang is lokaal ook toe te zien op de kwaliteit van zulke projecten. Bij ons project in Kenia – het 
Nyabondo centrum – gebeurde dat door het mogelijk maken van uitzending van een Nederlandse 
instrumentmaker voor een werkbezoek. Na terugkeer heeft deze instrumentmaker ons bestuur uitvoerig 
bericht over zijn ervaringen ter plaatse. Ook over het door SDBN ondersteunde project in Vietnam kreeg 
ons bestuur uitvoerige rapportages van uit dat land teruggekeerde medewerkers van het MCNV.   
 
SDBN gaat dus in principe niet meer in op individuele steunaanvragen, zoals we dat voorheen deden in 
samenwerking met het Liliane Fonds. Niettemin heeft het bestuur besloten van dit uitgangspunt incidenteel 
af te wijken. Dat betreft ons project in Kenia, waar we tevens steun bieden aan de schoolgang van enkele 
individuele kinderen met een prothesevoorziening. Deze individuele hulpverlening zijn we gestart, nadat 
tijdens het eerdergenoemde werkbezoek bleek dat dit onderdeel binnen het Nyabondo revalidatiecentrum  
onvoldoende aandacht kreeg.  
 
Alle communicatie en verslaglegging van deze activiteiten verloopt steeds via onze website 
www.debenennemen.nl. 
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c. fondsenwerving 
Op het gebied van de fondsenwerving heeft het bestuur de afgelopen jaren geen bijzondere activiteiten 
ontplooid. Wel heeft de Stichting aandacht besteed aan donateurs die ons zijn trouw gebleven. Daarnaast 
zorgt de presentatie van bovengenoemde hulpprojecten op de website ervoor dat er ieder jaar weer 
spontaan enkele initiatieven zijn van mensen die dat met een geldinzameling willen ondersteunen. Heel 
loffelijk! 
 

d.  bestuur 
Tot slot: twee volgens rooster aftredende leden van het bestuur hebben zich in januari 2012 bereid 
verklaard hun krachten opnieuw voor drie jaar aan SDBN te geven. De drie andere, zittende bestuursleden 
zijn eveneens voornemens hun werk voort te zetten. 
 

Besteding aan de doelstellingen 
 

a. Nederlandse Been 
Op grond van bovengenoemde ervaringen ziet de Stichting af van het nog verder energie steken in 
blijvende samenwerking met dan wel overdracht van activiteiten aan eerder genoemde zusterorganisatie. 
In plaats daarvan zal incidenteel financiële steun worden gegeven aan ‘losse’ activiteiten van anderen.  
Dit steeds in het verlengde van ons statutaire doel van belangenbehartiging aan mensen met een 
beenamputatie in Nederland, alsook onder voorwaarde van onze naamsvermelding. 
 

Daarnaast zal worden doorgegaan met de organisatie van een jaarlijkse zeildag voor 
beengeamputeerden. 
Ook zal kleinschalig worden doorgegaan met de distributie van de ons nog resterende dvd ‘Like a 
dolphin can swim’. Dit onder meer onder jongeren van zeg 15 – 16 jaar dan wel hun begeleiders. 

 
Aangezien niet langer wordt gekoerst op overdracht van al onze Nederlandse activiteiten aan een andere 
organisatie, is een eerder beoogde statutenwijziging niet meer actueel. 
 

b. Derde Wereld Been 
SDBN gaat verder met haar activiteiten in landen van de Derde Wereld. Gestreefd wordt naar het 
gelijktijdig aanpakken van drie projecten, alle drie gericht op ondersteuning van een lokale orthopedische 
instrumentmakerij.  Dit steeds in samenwerking met een of meer andere hulporganisaties die het ons 
tevens mogelijk maken enig toezicht uit te oefenen op de lokale aanwending van middelen en mensen. 
 

Gedacht wordt hierbij aan voortzetting van de twee, al lopende projecten in Kenia en Vietnam, of 
het daar starten van een nieuw project. En daarnaast aan het beginnen van een derde project in 
een land als Kameroen. 

 
 Voorts is SDBN van plan opnieuw contact op te nemen met het Liliane Fonds, een professionele 
organisatie gericht op de ondersteuning van kinderen in nood, die wereldwijd ook over uitgebreide lokale 
netwerken beschikt.  
In dit hernieuwde overleg zal worden nagegaan of het via Liliane Fonds meer dan in het verleden mogelijk 
is hulp te verlenen via lokale projectmatige initiatieven gericht op het met lokale middelen duurzaam 
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. 
 

c. Fondswerving 
In het verlengde van het vorige, in najaar 2010 geformuleerde Beleidsplan blijft SDBN afzien van actieve 
fondsenwerving. 
In respons op de presentatie van de diverse projecten op de website van SDBN hebben derden ieder jaar 
echter wel het loffelijke initiatief genomen tot spontane geldinzamelingsacties. Deze middelen besteedt de 
stichting steeds overeenkomst de statutaire doelstellingen. 
 
Het leeuwendeel van de activiteiten van SDBN zal de komende tijd op al het bovengenoemde zijn gericht. 
 
Utrecht, februari 2012 
bestuur Stichting De Benen Nemen 
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activiteiten 

 
In overeenstemming met het herziene Beleidsplan (zie hierboven) zijn de activiteiten van SDBN in het 
verslagjaar 2011 op hoofdlijnen als volgt geweest: 

 
a) ‘Nederlands Been’ 

De eerder beoogde structurele samenwerking met de landelijke zusterorganisatie LVvG (Landelijke 
Vereniging van Geamputeerden) is voorjaar 2011 beëindigd. Tijdens een gezamenlijk overleg in Utrecht 
bleek dat voor een dergelijke samenwerking geen vruchtbare gronden meer aanwezig waren. Waar 
mogelijk wordt nu met andere zusterorganisaties ad hoc samengewerkt. 
In eigen land heeft SDBN op 9 april 2011 voor de tweede keer een succesvolle watersportdag 
georganiseerd. Dat gebeurde op het watersporteiland Robinson Crusoë te Loosdrecht. Een en ander was 
in samenwerking met de DennisvanderZeijden Foundation, een stichting die zich richt op het stimuleren 
van sporten na een beenamputatie. Enkele tientallen kinderen en volwassenen met een 
arm/beenamputatie konden hier zelf ervaren dat er geen beperkingen zijn om te watersporten met hun 
handicap.  
Het hele jaar door heeft SDBN gewerkt aan de verdere kleinschalige distributie van de eerder gemaakte 
SDBN-informatiefilm ‘Like a dolphin can swim’ . 
 

 

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 en daarop toezien.  
 

Kenia. Al langere tijd ondersteunt SDBN een orthopedische werkplaats bij een revalidatiecentrum in 
Nyabondo. Dat gebeurt in samenwerking met een andere Nederlandse hulporganisatie, Stichting Bondo 
Kids. Met medewerkers van de instrumentmakerij in Nyabondo zijn er geregeld contacten. Daarbij worden 
ook foto’s toegestuurd om te tonen welke protheses er zijn gemaakt. In de maand december en januari is 
het centrum ernstig geconfronteerd met waterproblemen. In reactie daarop zijn bij het centrum drie 
waterpompen geplaatst. De samenwerking met Bondo Kids met betrekking tot de ondersteuning van deze 
en andere lokale ontwikkelingen, heeft zich verder verdiept. Tijdens een gezamenlijk gesprek in Zwolle is 
de situatie ter plaatse tot in detail doorgenomen. Dit betreft zowel de outillage van de instrumentmakerij als 
ook de ondersteuning van de gehandicapte kinderen in het centrum. Dit allereerst met de vervaardiging 
van goed passende beenprotheses, daarnaast de nazorg met bijstelling van de protheses die zijn 
vervaardigd, alsook financiële ondersteuning voor het periodiek voor controle van huis naar het 
revalidatiecentrum komen van de betreffende kinderen.  
Stichting Bondo heeft gedurende het gehele jaar Nederlandse stagiaires (fysiotherapie) aanwezig op het 
Nyabondo centrum, die de coördinatie mogelijk maken en kunnen kijken hoe het uitvoeringstraject verloopt. 
Eind 2010 was er op kosten van SDBN een Nederlandse instrumentmaker enige tijd op werkbezoek in 
Nyabondo. 

 
Vietnam. SDBN is nauw betrokken bij een succesvolle orthopedische werkplaats bij een ziekenhuis in 
Dak Lak, een afgelegen plek in het centrum van Vietnam. Deze instrumentmakerij is sinds mei 2011 
operationeel. De werkplaats is tot stand gekomen in samenwerking met het Medisch Comité Nederland 
Vietnam (MCNV) en lokale partijen. SDBN heeft de inrichting van de werkplaats financieel voor haar 
rekening genomen. Als onderdeel van het project hebben ook lokale Vietnamese instrumentmakers een 
training gevolgd. In het najaar had het bestuur van SDBN samen met het MCNV in Amsterdam een 
ontmoeting met Pham Dung, een Vietnamese projectmanager  die de start van de orthopedische 
werkplaats in Dak Lak lokaal begeleidt. Inmiddels zijn er door de lokale staf in Dak Lak al flinke aantallen 
protheses gemaakt.  
SDBN overlegt met het MCNV over de start van nog zo’n project met deze opzet, circa 250 km van Dak 
Lak. Dat zal eveneens staan onder toezicht van Pham Dung.  
 
Kameroen. Start erkennend overleg met Stichting Noaberhulp (burenhulp) Sajocah, een hulporganisatie in 
Hengelo, over voorwaarden voor ondersteuning van hun projecten in Kameroen. Het betreft de projecten 
Sajocah, in Bafut en Arch, verbonden met een missiepost in Mutengene. Het zijn twee kleine 
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revalidatiecentra met orthopedische werkplaats en goed opgeleid personeel. Medewerkers van Stichting 
Noaberhulp brengen met enige regelmaat bezoeken aan beide projecten. 
 
Liliane Fonds. SDBN heeft aan het Liliane Fonds – een groot fonds gevestigd in ’s Hertogenbosch, en 
gericht op de hulpverlening aan gehandicapte kinderen in landen van de Derde Wereld --  opnieuw 
verzocht om een voorstel tot ondersteuning aan een of meer projecten, niet voor individuele ondersteuning 
van gehandicapte kinderen verspreid over meerdere landen, maar om een lokale gemeenschap in een of 
meer landen gericht in staat te stellen zelf de zorg voor gehandicapten ter hand te nemen. Een en ander 
heeft nog niet geleid tot de aanpak van zo’n concreet hulpproject, maar de gesprekken daarover worden 
voortgezet.  
 

c)  Fondsenwerving 
SDBN heeft – overeenkomstig het eerder uiteengezette beleid – niet zelf actief fondsen geworven. Wel 
hebben sympathisanten van SDBN ook opnieuw spontaan enkele geldinzamelingsacties gehouden. In 
2011 waren dat: 

o Bezoekers van de zomervieringen in de Pepergasthuiskerk te Groningen hebben € 1387,73 
opgehaald voor het beenprothese project in Kenia. Van dit bedrag kan SDBN in Kenia een aantal 
nieuwe beenprothesen bekostigen. 

 
d) Interne organisatie SDBN 

In september 2011 werden de statuten van SDBN aangepast. Dat gebeurde bij notariskantoor Fenneke 
Koster-Joenje te Lelystad. Voortaan kan ook een onafhankelijk administratiekantoor toezicht houden op het 
financiële reilen en zeilen van de Stichting. Daarvoor kon dit alleen door een (onevenredig kostbare) 
registeraccountant. 
 
Mw Sylvia Roos-Kers, van bureau Kers Advies te Lelystad, controleert sedert september 2011 als 
onafhankelijk financieel toezichthouder de jaarstukken van SDBN en houdt daar toezicht op. Eerder was 
dat accountantskantoor Lodder in Nieuwegein.
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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 het 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 . 
 

 
Verklaring onafhankelijk administrateur 
 
Deze staat aan het eind van overzicht Jaarcijfers 2011. 
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Financiële gegevens 2011 
 
Toelichting bij het jaarverslag 2011 
 
Inleiding 
De jaarrekening omvat de financiële gegevens van Stichting De Benen Nemen over het boekjaar 2011, dat 
loopt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011. 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 
Over het boekjaar 2011 is het aantal donateurs redelijk gelijk gebleven, bij nagenoeg stabiele kosten eigen 
fondsenwerving. Ook in het boekjaar 2011 is het weer gelukt ruim minder dan 25% van de baten voor 
eigen fondsenwerving te gebruiken. 
 
Inkomsten 
Het totale bedrag aan specifieke inkomsten over 2011 bedraagt € 3.700 
De voornaamste inkomsten bestaan uit: 
 

1. Donaties   €    498 
2. Bijdragen derden  € 3.202 

 
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 2011 is een bedrag van € 783 aan rente in de balans als te vorderen opgenomen. 
 
Uitgaven 
De uitgaven bestaan uit uitgaven gerelateerd aan fondsenwerving en overige uitgaven. Over 2011 
bedragen de uitgaven met betrekking tot fondsenwerving € 155, bestaande uit portokosten 
 
De overige uitgaven bedragen in 2011 € 973 
Deze kosten betreffen: 
 

1. Reis- en verblijfkosten €   142 
2. Administratiekosten  €   749 
3. Overige kosten  €     82  

 
Uit kostenbesparende overwegingen laat Stichting De Benen Nemen met ingang van het boekjaar 2009 
haar administratie en jaarcijfers verzorgen door een administratiekantoor in plaats van door een 
accountantskantoor.  Dit heeft geleid tot een aanzienlijke besparing op de post administratiekosten. 
 
Voorziening incourante voorraad 
Vanwege het feit dat de DVD’s inmiddels gedateerd zijn en geen waarde meer vertegenwoordigen, is een 
voorziening opgenomen voor de incourantheid hiervan. Deze bedraagt € 1.135 en komt ten laste van het 
resultaat. 
 
Resultaat 2011 
Het resultaat 2011 bedraagt € 580. 
Dit resultaat is aan de bestemmingsreserves onttrokken en deels toegekend op de wijze als omschreven in 
de jaarrekening op pagina 21. 
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Jaarrekening 2011 
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Balans per 31 december 2011
(x€)

ACTIVA

Immateriële vaste activa -                   -                   

Materiële vaste activa -                   -                   

Financiële vaste activa -                   -                   

-                   -                   

Voorraden -                   1.135            

Vorderingen en overlopende activa 783              1.365            

Effecten -                   -                   

Liquide middelen 70.754          69.079          

Totaal 71.537          71.579          

PASSIVA

Reserves en Fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 612              2.875            

Vrij besteedbare reserve 6.299            6.299            

Bestemmingsreserve Nederlands Been 18.832          19.692          

Bestemmingsreserve project OIM 31.041          31.041          

Bestemmingsreserve Derde Wereld Been 14.303          10.600          

71.087          70.507          

Voorzieningen -                   -                   

Langlopende schulden -                   -                   

Kortlopende schulden 450              1.072            

Totaal 71.537          71.579          

31 december 2011 31 december 2010
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Staat van baten en lasten over 2011
(x€)

BATEN

acties van derden 3.202      2.537      

sponsoring -             -             

uit eigenfondswerving 498         402         

advertentie -             -             

verkoop boek -             -             

verkoopresultaat DVD -             4             

ontvangen rente 1.148      1.308      

overige baten -             -             

Som der baten 4.848      4.251      

LASTEN

besteed aan doelstelling

(bestemmingreserves) 2.005      17.060     

voorziening incourante voorraad 1.135      -             

reis- verblijfskosten en voorlichting 142         121         

representatiekosten -             -             

vergaderkosten -             -             

branche- organisatiekosten -25          34           

internet-/websitekosten 27           381         

verzekeringen -             -             

kantoorkosten -             -             

telefoonkosten -             -             

bankkosten 80           68           

overige algemene kosten -             -             

3.364      17.664     

Werving baten

kosten eigen fondsenwerving 155         13           

155         13           

Beheer- en administratiekosten

kosten beheer en administratie 749         527         

749         527         

Som der lasten 4.268      18.204     

Resultaat 580         -13.953    

Gerealiseerd Gerealiseerd

2011 2010
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Toelichting op de balans 2011
(x€)

ACTIVA

Voorraden DVD's 1.135            1.135            

Voorziening incourante voorraad -1.135           

Vorderingen

Rente banken 783              1.365            

Liquide middelen

ING zakelijke rekening 1.970            95                

ING rente meerrekening -                   68.984          

ING zakelijke spaarrekening 68.784          

Totaal 71.537          71.579          

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve Nederlands Been 19.692          19.439          

Dotatie overschot staat van baten en lasten -                   2.125            

Uitgaven specifiek voor dit doel 860              1.872            

Stand per 31 december 18.832          19.692          

Bestemmingsreserve Derde Wereld Been 10.600          23.663          

Dotatie overschot staat van baten en lasten 4.848            2.124            

Uitgaven specifiek voor dit doel 1.145            15.188          

Overname uit opheffen reserves -                   -                   

Stand per 31 december 14.303          10.599          

Bestemmingsreserve project inrichting OIM 31.041          31.041          

Dotatie overschot staat van baten en lasten -                   -                   

Uitgaven specifiek voor dit doel -                   -                   

Overname uit opheffen reserves -                   -                   

Stand per 31 december 31.041          31.041          

Continuïteitsreserve 2.875            4.018            

Dotatie overschot staat van baten en lasten -                   1                  

Uitgaven specifiek voor dit doel 2.263            1.144            

Stand per 31 december 612              2.875            

Vrij besteedbaar reserve 6.299            6.299            

Dotatie overschot staat van baten en lasten -                   -                   

Uitgaven specifiek voor dit doel -                   -                   

Stand per 31 december 6.299            6.299            

Kortlopende schulden

Accountants- en administratiekosten 450              1.072            

Crediteuren -                   -                   

450              1.072            

Totaal 71.537          71.578          

31 december 2010 31 december 2010
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Toelichting op de balansposten 
 
Bestemmingsreserve 
Bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen dat gereserveerd is voor uitgaven 
overeenkomstig de Statuten. 
 
Het bestuur heeft besloten om met ingang van het jaar 2009 het aantal bestemmingsreserves te 
verminderen tot vijf, te weten: 
 

• Bestemmingsreserve project Nederlands Been 

• Bestemmingsreserve project Derde Wereld Been 

• Bestemmingsreserve project inrichting OIM 

• Continuïteitsreserve 

• Vrij besteedbaar vermogen 
 
De saldo’s van de opgeheven bestemmingsreserves zijn per ultimo 2009 toegevoegd aan de nieuw 
gevormde bestemmingsreserve “project Derde Wereld Been”. 
 
Voor het jaar 2011 heeft het bestuur besloten om het batig saldo te verdelen volgens de sleutel: 100% aan 
de bestemmingsreserve project Derde Wereld Been 
 
De continuïteitsreserve is afgenomen met € 2.263 en het saldo bedraagt ultimo 2011 € 612. Deze grote 
afname is met name veroorzaakt door het incourant verklaren van de voorraad DVD’s. In 2012 zal de 
reserve dus weer moeten worden aangevuld vanuit de vrij besteedbare reserve. 
 
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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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2011
(x€)

Kosten eigen fondsenwerving

Portokosten 155         9             

Drukwerk en papier -             4             

Contr. Abonn. Fondsenwerving -             -             

155         13           

Resultaat 155         13           

2011 2010
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 
 
Donaties 
Over het boekjaar 2011 is het aantal donaties iets toegenomen. 
 
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 2011 zijn 
door overgang van spaarrekening gedeeltelijk gedurende het jaar ontvangen en gedeeltelijk begin 2012 op 
de rekening geboekt en per balansdatum als vordering opgenomen. De rente inkomsten over 2011 
bedragen derhalve € 1.931 
 
Besteed aan doelstelling 
In 2011 zijn de volgende bedragen uitgegeven aan de statutaire doelstellingen: 
 
Derde wereldbeen 
St. Bondo Kids   € 1.145 
Nederlands Been 
De Ledemaat    €     95 
Watersportdag   €    230 
Sailwise    €    745 
Restitutie VGB   €    210 
 
 
Reis- en verblijfkosten 
Deze post betref gedeclareerde reiskosten van bestuursleden en medewerkers. In 2011 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 2011 bijna 88% uitgegeven. Aangezien dit percentage onder de 
100% zit, betekent dit dat de Stichting weer eigen vermogen heeft opgebouwd. 
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Resultaatbestemming 2011

Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsreserve Nederlands Been -                 860           

Bestemmingsreserve Derde Wereld Been 4.848        1.145        

Continuïteitsreserve 2.263        

Vrij besteedbaar reserve -                 

4.848        -4.268      

580            
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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 2011 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 17 oktober 2012 
 
 

handtekening :  
 

Mevr. S. (Sylvia) Kers 
Federatie Belastingadviseur 

 

 

 

Kers Advies 
Bingerden 63 
8219 AV  Lelystad 
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info@kersadvies.nl 
www.kersadvies.nl 


