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Kerngegevens stofwisselingsziekte

Voorwoord

Nathalie Michielsens-Grasso

Dynamisch en historisch, zo zouden we het jaar 2015 voor Metakids willen omschrijven.
Samen met medici in heel Nederland vochten wij voor het tiende jaar op rij om de 10.000 gezinnen
die - alleen al in Nederland - met stofwisselingsziekte kampen, een beter bestaan te bieden.
Sinds 2005 zet Metakids zich in om de ernst van stofwisselingsziekte zichtbaar te maken en
fondsen te werven voor onderzoek. Want alleen onderzoek leidt naar een oplossing voor deze
complexe, gruwelijke ziekte. En onderzoek loont. Steeds vaker kan de kwaliteit van leven van
kinderen met stofwisselingsziekte worden verbeterd en naar verwachting zal binnen enkele
decennia in de meeste gevallen genezing mogelijk worden. Maar er is nog veel onderzoek,
en dus geld, nodig om dit mogelijk te maken.
Gelukkig bleek het ook in 2015 weer mogelijk
om sponsors te vinden om te helpen, dit te
realiseren. En hoe! De VriendenLoterij merkte
ons voor de komende vijf jaar als vaste
beneficiënt aan tijdens het Goed Geld Gala in
Amsterdam. Wat waren we trots en blij toen
we dit geweldige nieuws te horen kregen.
Er gebeurde nog veel meer moois. De Theo
Janssen Stichting M.O.C. schaarde zich voor
langere tijd aan onze zijde en financiert nu een
aantal bij Metakids ingediende onderzoeks
projecten. Ook van het ING Goede Doelenfonds
mochten wij weer een mooie bijdrage ontvangen.
We konden terugkijken op een zeer geslaagde
achtste Lentelunch. Geweldige bedrijven
verbonden hun naam aan de onze en in het
hele land werden grote en kleine acties op
touw gezet. Veel dank aan alle sponsors,
vrijwilligers en donateurs voor hun bijdrage.

In 2015 vond ook een grote wisseling van de
wacht plaats. Oprichter en bestuursvoorzitter
Debby Petter deed na tien jaar een stapje
terug, evenals oprichter en directeur Suzette
Wyers. Zo ook bestuurslid van het eerste uur
en drijvende kracht achter de Lentelunch
Gerard Kellerman. In het vierde kwartaal nam
ik het directeursstokje over en traden er twee
nieuwe, enthousiaste bestuursleden aan.
Samen met ons vernieuwde bestuur, ons
kleine maar fijne team en onze grote schare
bevlogen vrijwilligers zal ik er de komende
jaren alles aan doen om Nederland te door
dringen van de ernst van stofwisselingsziekte
én van de nabijheid van oplossingen hiervoor.
Hopelijk ook met uw steun!
Nathalie Michielsens-Grasso
directeur
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800

50%

50%

Ieder jaar worden in Nederland
800 kinderen geboren met
stofwisselingsziekte

De helft van deze kinderen
raakt ernstig lichamelijk en
geestelijk gehandicapt...

of overlijdt voor hun 18e jaar

10.000

1

Er zijn in Nederland ruim
10.000 gezinnen met een
of meer kinderen met
stofwisselingsziekte

Stofwisselingsziekte is
waarschijnlijk doodsoorzaak
nr.1 bij jonge kinderen, maar
onbekend bij het grote publiek

Door de ernst en impact van
stofwisselingsziekte op het
kind en diens gezin verdwijnt
het kind uit beeld

Erfelijke aangeboren stofwisselingsziekte ontstaat door een
foutje op een gen van het kind

Stofwisselingsziekte kan onder
meer leiden tot doofheid,
blindheid, epilepsie, hartfalen,
dementie, verlamming

Stofwiselingsziekte is nog
niet behandelbaar maar door
onderzoek kan de kwaliteit
van leven van de patiëntjes
worden verbeterd

14

€ 2,6 mln

7

14, en naar verwachting binnenkort
27 vormen van stofwisselingsziekte
kunnen worden gescreend met de
hielprik, zodat tijdig behandeling
kan worden ingezet

Metakids heeft sinds 2005
al ruim €2,6 miljoen kunnen
investeren in onderzoek naar
stofwisselingsziekte

Er zijn in Nederland zeven
metabole expertisecentra
die onderzoek doen naar
stofwisselingsziekte

7 Jaarverslag 2015

Kerngegevens Metakids 2015
Rentebaten

€ 8.883

Inkomsten 2015

Uitgaven 2015

Diverse giften
particulieren

€ 93.148

Giften van
serviceorganisaties

VriendenLoterij

Fondsenwerving

1 Waarom Metakids
Beheer en administratie

€ 40.357

€ 83.954

€ 2.400

€ 208.386

€ 647.065

€ 680.773

Voorlichting

€ 137.180
Bedrijvensponsoring &
Stichtingen

Onderzoek

€ 210.355

Lentelunch

€ 419.282

€ 123.893

Hoe werd uw 10 euro besteed
Fondsenwerving

€ 1,23

Beheer en administratie

€ 0,59

1.1 Stofwisselingsziekte: een stille ramp
Elk jaar worden er in Nederland zo’n 800
kinderen geboren met een erfelijke, aangeboren
stofwisselingsziekte. Aangeboren stofwisselingsziekte heeft grote gevolgen voor de groei en
ontwikkeling van een kind. Vaak zo’n grote
invloed, dat voor ongeveer 50% van deze
kinderen nog geen (goede) behandeling bestaat,
waardoor ze ernstig lichamelijk en/of ernstig
geestelijk beperkt raken of nog voor hun 18e jaar
overlijden. De kwaliteit van leven van de patiëntjes
is vaak slecht en de impact van de ziekte op het
hele gezin is groot. Voor circa 10.000 gezinnen
in Nederland met één of meer kinderen met
stofwisselingsziekte is dit de dagelijkse realiteit.
Aangeboren stofwisselingsziekte is waarschijnlijk
doodsoorzaak nummer 1 onder kinderen. Toch
is de ernst, omvang en impact bij het grote publiek
nog veel te weinig bekend. Dit komt enerzijds

Voorlichting

€ 2,02

omdat deze kinderen letterlijk en figuurlijk
‘onzichtbaar’ zijn. Ze verdwijnen door de ernst
van hun ziekte snel achter de voordeur, thuis
of in een zorginstelling, en velen overlijden vroeg.
Bovendien zijn er veel verschillende vormen van
stofwisselingsziekte: sommige komen relatief
vaak voor, andere zijn zeer zeldzaam. Mede
hierdoor heeft de farmaceutische industrie
stofwisselingsziekte tot nu toe grotendeels
links laten liggen. Daarom is in 2005 Stichting
Metakids opgericht: om fondsen te werven
voor onderzoek en de ernst en omvang van
deze stille ramp zichtbaar te maken.
1.2 Wat is stofwisselingziekte?
Ons lichaam is in feite één grote chemische
fabriek. Het proces van onze stofwisseling of
metabolisme speelt zich af op celniveau. Daar
zorgen bepaalde eiwitten, enzymen genaamd,
ervoor dat in ons lichaam voedingsstoffen

Onderzoeken

€ 6,16

5 afgeronde onderzoeken,
10 doorlopende o
 nderzoeken,
7 nieuw gehonoreerde
projecten die starten in 2016

150 vrijwilligers,
30 vrijwilligers MVO,
3 Ambassadeurs,
9 leden Comité van Aanbeveling

Metakidsbureau:
2 medewerkers, 4 freelancers
voor enkele uren per week

58 grote en kleine acties en
evenementen werden voor
en door Metakids
georganiseerd

Metakids bereikt op
Facebook gemiddeld
108.000 unieke bezoekers
per maand

Metakids organiseert
jaarlijks een expertmeeting
met metabole onderzoekers
en de medische adviesraad

Myrthe
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worden opgenomen en de afvalstoffen die
overblijven, weer worden afgevoerd. Als we
gezond zijn tenminste. Want als we een
stofwisselingsziekte hebben dan gaat het fout.
Je lichaam raakt ontregeld en je wordt ziek,
raakt gehandicapt en in het ergste geval
overlijd je vóór je 18e jaar.
Aangeboren stofwisselingsziekte kan zich op
veel verschillende manieren manifesteren. Rode
draad is dat het erfelijk is en altijd veroorzaakt
wordt door een foutje op een gen, waardoor
een bepaald enzym niet (goed) werkt.
Afhankelijk van de aard van de stofwisselingsziekte verschillen de symptomen. Ook kan
stofwisselingsziekte zich op verschillende
momenten in je leven gaan manifesteren. Veel
kinderen met aangeboren stofwisselingsziekte
hebben ernstige kwalen zoals chronische
moeheid, hartfalen, epilepsie, verlamming,
dementie, doofheid, blindheid en nog veel meer
zowel geestelijke als lichamelijke beperkingen.
Vaak hebben ze meerdere handicaps tegelijk
en is er sprake van stapeling van ziekten.
1.3 Visie en missie
De laatste jaren worden er met behulp van
geavanceerde onderzoekstechnieken gelukkig
grote stappen gemaakt in de diagnose van
stofwisselingsziekte. Maar nog lang niet alle
vormen zijn behandelbaar. En bij diegene die
wel behandelbaar zijn, kan er nog grote
vooruitgang geboekt worden in de effectiviteit
van de behandeling. Er is dus nog veel
onderzoek nodig en dit onderzoek kost veel geld.
De zichtbaarheid en bekendheid van aangeboren stofwisselingsziekte onder het grote
publiek is nog te beperkt in Nederland.
Wanneer men de omvang, ernst en impact
van de ziekte op het kind en diens gezin niet

kent, kan men er ook niet voor kiezen om te
doneren; dat moet veranderen. Want hoe
meer geld er beschikbaar is voor onderzoek,
hoe meer onderzoek er kan plaatsvinden en
hoe sneller we dichter bij de oplossing van
deze vaak dodelijke ziekte bij kinderen komen.
En onderzoek loont. Een bekend voorbeeld is
de hielprik. Elke baby wordt daarmee vlak na
de geboorte op diverse varianten van
stofwisselingsziekte getest, nu nog op 14, in
de nabije toekomst hopelijk op 27 verschillende
vormen. Metakids heeft een belangrijke
inbreng in de financiering van relevante
onderzoeksprojecten. Wij stonden mede aan
de basis van de opstart van de database
‘Diagnose Registratie Metabole Ziekten’,
die de basis vormt voor al het onderzoek naar
stofwisselingsziekte in Nederland en die
informatie bevat over patiëntjes, hun ziekte en
hun ziekteverloop, toegankelijk voor alle
artsen en onderzoekers van alle metabole
centra. Het nut van deze database is uitgebreid beschreven in de medische vakpers.1
Genezing van stofwisselingsziekte is nog niet
mogelijk, maar met steun van Metakids is al
veel bereikt op het gebied van verbetering
van de kwaliteit van leven van patiëntjes.
Zo wordt met steun van Metakids gewerkt
aan de ontwikkeling van een medicijn dat de
vroegtijdige dementie bij jonge kinderen met
stofwisselingsziekte stopt. Met een ander door
1

Uitgebreide neonatale hielprikscreening op

stofwisselingsziekten in Nederland; Evaluatie
van de eerste 2 jaar; G. Visser, F. J. van Spronsen,

Frank, Zoyra, Tatum en Suze Griffioen

Zoyra Griffioen is vrijwilliger bij Metakids en moeder van Bjorn, die in 2011 overleed aan stofwisselingsziekte: “De afgelopen jaren heb ik met een groot team de Almere City Run voor Metakids
gelopen. Ook ben ik op uitnodiging bij bedrijven en andere belangstellenden langsgegaan om te
vertellen over hoe het leven met een kind met dodelijke stofwisselingsziekte was en om de
noodzaak van onderzoek te onderstrepen. Door me in te zetten voor Metakids voel ik me iets
minder machteloos om het verlies van onze lieve Bjorn. Mijn verdriet heb ik omgezet in kracht om
hopelijk ooit anderen dit verdriet, veroorzaakt door stofwisselingsziekte, te kunnen besparen.”
Metakids gefinancierd onderzoek is een
behandeling ontwikkeld die de kwaliteit van
leven van kinderen met een leveraandoening
door stofwisselingsziekte verbetert. Metakids
financiert geavanceerd onderzoek zoals het in
kaart brengen van het genoom van stofwisselingsziekte, behandelingstechnieken met
behulp van leverstamcellen, e.d. Ook zijn er
met steun van Metakids diëten ontwikkeld die
de schade van bepaalde vormen van stofwisselingsziekte beperken.

M.G. de Sain-van der Velden, H. J. Blom en
F.A. Wijburg; Nederlands Tijdschrift voor
Dieuwertje Blok
Geneeskunde 2009;153:B360
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De missie van Metakids is om zo snel mogelijk
meer bekendheid in Nederland te genereren

voor het belang, de ernst en de feiten over
aangeboren, erfelijke stofwisselingsziekte,
waardoor de noodzaak om fondsen voor
onderzoek te werven duidelijk is, opdat in
2035 80% van de kinderen met een stofwisselingsziekte behandeld kunnen worden en
een ‘normaal’ leven kunnen leiden.
1.4 Doelstelling en propositie
De doelstelling van Metakids is tweeledig:
fondsen werven voor onderzoek én het
zichtbaar maken van de ernst, omvang en
impact van stofwisselingsziekte voor de
kinderen en hun gezin. Daarbij ondersteunen
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en versterken de fondsenwervings- en
publiciteitsactiviteiten van Metakids elkaar
steeds zo veel mogelijk.

Frits Wijburg

Volgens hoogleraar Metabole Ziekten
Frits Wijburg (AMC Amsterdam) maken de
door Metakids gefinancierde onderzoeken
een belangrijk deel uit van de huidige
ontwikkelingen. Zoals het onderzoek naar
de behandeling van de stofwisselingsziekte
Sanfilippo. “Wat we daarmee bereikt
hebben, betekent ontzettend veel voor de
patiëntjes. We kunnen nu veel beter
voorspellen wat de ernst van de ziekte is en
wat het verloop zal zijn. En we kunnen al
medicijnen testen. Dat is een ongelooflijke
stap vooruit. Daar zijn wij Metakids heel
dankbaar voor.”

Met Metakids kunnen we: door onderzoek:
• behandeling vinden om achteruitgang, de
schade die stofwisselingsziekte met zich
meebrengt, te beperken, te stoppen of zelfs
om stofwisselingsziekte te genezen,
• de aanwezigheid van een stofwisselingsziekte
in een (zeer) vroeg stadium vaststellen/
opsporen, waardoor schade vroegtijdig
beperkt kan worden,
• de kwaliteit van leven van kinderen met een
aangeboren stofwisselingsziekte en hun
omgeving substantieel verbeteren; door
zichtbaarheid:
• het belang van onderzoek naar medicijnen
en naar tijdige behandelingen voor stofwisselingsziekte onder een groter publiek onder
de aandacht brengen.
Mede dankzij de steun van Metakids en onze
donateurs is het wetenschappelijk onderzoek
naar stofwisselingsziekte de afgelopen tien
jaar flink gegroeid. Vanaf 2005 heeft Metakids
ruim € 2,6 miljoen kunnen investeren in
onderzoeksprojecten. Metakids omarmt elk
fondsenwervend initiatief, klein en groot. Alle
beetjes helpen, bovendien zorgt elke inzamelingsactie ook voor zichtbaarheid en bekendheid van stofwisselingsziekte.Meer dan 86%
van de opbrengsten van Metakids gaat
momenteel naar voorlichting en onderzoek,
waarbij we trots kunnen zeggen dat dankzij
door Metakids gefinancierd onderzoek nu al
stappen zijn gemaakt in het realiseren van een
betere kwaliteit van leven van de patiëntjes en
in een vroeger stadium stellen van de diagnose.
En Metakids doet nog meer. De stichting focust
ook op samenwerking en krachtenbundeling
bij de bestrijding van stofwisselingsziekte.
Dit doet zij door samen te werken met alle
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Wist je dat…
• er gezinnen zijn met meerdere kinderen met stofwisselingsziekte, waarbij het oudste kind door
niet tijdig onderkennen verstandelijk en lichamelijk beperkt is, terwijl het jongste kind door
tijdige onderkenning met een streng dieet een ‘gewoon’ leven kan leiden?
• als ouders in een vroeg stadium weten dat hun kind stofwisselingsziekte heeft (regelmatig
verschijnen de eerste symptomen pas een paar jaar na de geboorte) zij meerdere onderzoeken
kunnen laten uitvoeren en bewuster kunnen kiezen voor eventuele gezinsuitbreiding?
• de resultaten van onderzoeken ten behoeve van aangeboren stofwisselingsziekte ook van
groot belang zijn voor ‘welvaartstofwisselingsziekten’ zoals diabetes en obesitas?
metabole expertisecentra aan de verschillende
universitaire medische centra (umc’s) in
Nederland en de samenwerking en informatieuitwisseling te stimuleren, bijvoorbeeld via de
jaarlijkse expertmeeting voor artsen-onder
zoekers of door overleg met stichtingen met
een vergelijkbare doelstelling.
Onze propositie
De propositie die Metakids voorstaat is: het
stimuleren van een kwalitatief ‘normaal’ leven
voor patiëntjes en hun omgeving, ondanks een
aangeboren erfelijke stofwisselingsziekte, mede
dankzij door Metakids gefinancierd onderzoek.
1.5 Onderscheidend
Er zijn in Nederland diverse organisaties die zich
bezighouden met stofwisselingsziekte. De
bekendste is de VKS, de Vereniging Volwassenen,
Kinderen en Stofwisselingsziekten. Deze
patiëntenvereniging informeert en behartigt
de belangen van patiënten, maar werft geen
fondsen voor onderzoek. Daarnaast zijn er
diverse kleinere fondsenwervende stichtingen,
die door ouders zijn opgericht en die zich in de
meeste gevallen richten op een specifieke vorm
van stofwisselingsziekte. Enkele voorbeelden
van deze stichtingen zijn Kinderen en Kansen,
Ride4Kids, Beat Batten, PKU Research, Energy4kids en het Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF).

Metakids onderscheidt zich van deze
organisaties omdat zij:
• fondsen werft voor alle vormen van
aangeboren erfelijke stofwisselingsziekte en
zich niet beperkt tot een of enkele vormen
van stofwisselingsziekte;
• zich focust op de patiëntengroep kinderen
en jongeren (0 – 21 jaar) in Nederland;
• onderzoek financiert van alle wetenschappelijke metabole expertisecentra in
Nederland, daarbij geadviseerd door
een onafhankelijke medische adviesraad;
• structureel bekendheid geeft aan de
omvang, ernst en urgentie van stof
wisselingsziekte in brede zin, met een
sterke focus op een algemeen publiek.
Metakids zoekt daar waar mogelijk altijd naar
overleg en samenwerking met organisaties met
hetzelfde brede doel. Zo wordt al jarenlang
samengewerkt met patiëntenvereniging VKS en
cofinancierden Metakids en stichting Ride4Kids
de afgelopen jaren een onderzoeksproject.
Daarnaast werden ook in 2015 weer de
nodige gesprekken over het uitwisselen van
kennis en ervaring en over mogelijke vormen
van samenwerking gevoerd met Spieren voor
Spieren en het Zeldzame Ziekten Fonds.
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2 Strategie en beleid
1.6 Positionering
Die onderscheidende positie wordt gereflecteerd in het onderstaande schema. Hierin is de positie van
Metakids in het veld en haar relaties met de diverse relevante betrokken partijen gevisualiseerd:
Media

Sponsors

VriendenLoterij

Serviceclubs
Vermogensfondsen

Accountant
ANBI
CBF

Fondsenwerving

VFI
Eigen evenementen
Comité v. aanb.

Social media, folders,
film, boek, foto’s, website,
mail, presentaties

Zichtbaarheid

Donateurs, actienemers, vrijwilligers
Ouders van patiëntjes
Individuele stichtingen
VKS

Ambassadeurs
Fondsen met
vergelijkbare doelstelling
Medische adviesraad
UMC Groningen

Onderzoek

UMC Maastricht

Expert meeting,
subsidies

UMC Utrecht

VUmc Amsterdam
ErasmusMC Rotterdam
UMC st.Radboud Nijmegen

AMC Amsterdam

Toelichting
• KLEUR lichtoranje Metakids maakt stofwisselingsziekte zichtbaar; dit gebeurt met behulp van
promotiemateriaal, website, boeken, sociale media, presentaties, foto’s, film, evenementen;
via haar actienemers, haar Ambassadeurs en Comité van Aanbeveling; in samenwerking met
de VKS, ouders, individuele stichtingen;
• KLEUR donkerblauw Metakids financiert – waar mogelijk in samenwerking met andere
stichtingen – onderzoek aan de zeven metabole expertisecentra, daarbij geadviseerd door de
onafhankelijke medische adviesraad. Ook organiseert Metakids jaarlijks expertmeetings voor
het betrokken onderzoeksveld.
• KLEUR donkeroranje Metakids haalt geld op voor vergroting van de zichtbaarheid en voor
onderzoek via fondsenwerving. Dit gebeurt door middel van donateurs, acties van ouders en/
of vrijwilligers, eigen evenementen, promotieartikelen (webshop), sponsors, serviceclubs, de
Vriendenloterij en vermogensfondsen.
• KLEUR wit heeft de ANBI-status en het CBF-keurmerk en werkt volgens de normen van de
VFI. Controle vindt plaats door het CBF en de externe accountant.
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2.1 Strategische pijlers
De strategie van Metakids om onderzoek naar
stofwisselingsziekte te stimuleren, steunt op
vier pijlers die onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn:
1. Zichtbaarheid vergroten
2. Relatiegerichte fondsenwerving
3. Breed fondsenwervingspalet
4. Samenwerking stimuleren
1. Zichtbaarheid vergroten
Stofwisselingsziekte in het algemeen en hun
ernst en impact op de getroffen kinderen en
hun familie is nog altijd te weinig bekend bij
het grote publiek. Uit onderzoek van het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
blijkt dat mensen graag willen geven, maar
dat ze echt afwegen waarom ze juist aan
dat specifieke doel willen geven. Als men
Metakids en stofwisselingsziekte niet kent,
kan men daar ook niet aan geven. Pas met
bekendheid ontstaat dus betrokkenheid en
melden zich vrijwilligers, donateurs en
sponsors.
Het vergroten van de zichtbaarheid van
Metakids en daarmee de bekendheid van stofwisselingsziekte is daarom een noodzakelijke
voorwaarde voor effectieve fondsenwerving.
In alle contacten, media-uitingen, interviews,
acties en evenementen is dit aspect – hoe
vergroten we de zichtbaarheid – uitgangspunt.
Deze eis stelt Metakids ook aan het betrokken
onderzoeksveld. De onderzoekers moeten zo
veel mogelijk proactief inzicht en bekendheid
geven aan een breder algemeen publiek over
hun werk, de voortgang en de (voorlopige)
resultaten, ook al is het mogelijk een ander
resultaat dan beoogd.

2. Relatiegerichte fondsenwerving
Sinds de start in 2005 focust Metakids op
relatiegerichte fondsenwerving: het bouwen en
onderhouden van een duurzaam, kwalitatief
sterk netwerk van donateurs en andere
relaties door middel van persoonlijk contact.
Er wordt door de directie, het bestuur en de
vrijwilligers veel tijd gestoken in begeleiding,
bezoek en verslaglegging. Omdat Metakids
een kleine, landelijk opererende organisatie is,
spelen de sociale media hierbij een steeds
belangrijkere ondersteunende rol. Deze
aanpak is de afgelopen jaren effectief
gebleken bij de vele acties en evenementen
en wordt doorgezet bij andere vormen van
fondsenwerving.
3. Breed fondsenwervingspalet
De vele acties in het land voor Metakids en de
eigen evenementen zorgen voor zichtbaarheid
en onderlinge betrokkenheid en brengen geld
op. De acties en eigen evenementen vormden
tot 2015 de belangrijkste bron van inkomsten.
Met de jaarlijkse bijdrage van de Vrienden
Loterij en bijdragen van vermogensfondsen en
bedrijven zal Metakids haar fondsenwervingspalet de komende jaren verder uitbreiden.
4. Samenwerking stimuleren
Om echt een vuist te kunnen maken tegen
stofwisselingsziekte is samenwerking tussen
de betrokken partijen in de visie van Metakids
belangrijk. Ten eerste om de zichtbaarheid van
en de fondsenwerving voor stofwisselingsziekte te vergroten: partners hierbij zijn de
patiëntenvereniging, individuele stichtingen,
bedrijven, actievoerders en de VriendenLoterij.
Ten tweede om het metabole onderzoeksveld
te stimuleren om ook zélf initiatief te nemen
om stofwisselingsziekte bekender te maken bij
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een groot publiek. Dit doet Metakids door
het onderzoeksveld hierop aan te spreken
tijdens de jaarlijkse expertmeeting of andere
evenementen en de noodzaak van publiciteit
expliciet in haar subsidievoorwaarden op
te nemen.
2.2 Doelstellingen
Door de financiering van onderzoek naar
stofwisselingsziekte wil Metakids stimuleren dat:
a. behandelingen worden ontwikkeld om
achteruitgang, de schade die stofwisselingsziekte met zich meebrengt, te beperken, te
stoppen of zelfs om stofwisselingsziekte te
genezen;
b. de aanwezigheid van stofwisselingsziekte in
een (zeer) vroeg stadium kan worden
vastgesteld/opgespoord, waardoor schade

vroegtijdig beperkt kan worden;
c. de kwaliteit van leven van kinderen met
een aangeboren stofwisselingsziekte en
hun omgeving substantieel wordt verbeterd;
Door het vergroten van de zichtbaarheid
van stofwisselingsziekte wil Metakids
stimuleren dat:
d. het belang van onderzoek naar medicijnen
en naar tijdige behandelingen voor stofwisselingsziekte onder een groter publiek onder
de aandacht wordt gebracht.
Stip op de horizon
In het Meerjarenbeleidsplan 2016-2018 dat
eind december door het bestuur van Metakids
is vastgesteld, hebben wij een aantal
ambitieuze stippen op de horizon geformuleerd.
Wat is onze droom over 3, 5 en 20 jaar?

• Over 3 jaar: hebben we vier eigen fondsenwervende evenementen (elk kwartaal voor
een andere doelgroep en voor elke doelgroep een passend evenement).
• Over 5 jaar: staan we qua naamsbekendheid
van zowel Stichting Metakids als
stofwisselingsziekte bij de top 20 eerst
genoemde goede doelen en halen we ten
minste € 1 miljoen per jaar binnen aan
fondsenwerving en sponsoring.
• In 2035: groeit 80% van de kinderen met
stofwisselingsziekte (redelijk) normaal op,
zonder verstandelijke en lichamelijke
beperkingen. Uiteraard mits de ontwikkeling
in onderzoek in het huidige tempo door kan
gaan. Deze prognose is afkomstig van
prof. dr. Frits Wijburg, één van de belangrijkste metabole specialisten in Nederland.
2.3 Kernwaarden en werkwijze

Sven, Twan, Maud en Ester Baas

Sven en Ester Baas zijn vrijwilligers bij Metakids en ouders van Maud en Twan. Maud is 4 jaar
en heeft ernstige stofwisselingsziekte. Sven: “Ik wilde met mijn broer en twee neven al zo lang
een autorally doen, die stond echt op onze bucketlist. Toen Metakids in beeld kwam viel alles
op zijn plek en gingen we met diverse acties rondom de rally geld ophalen voor onderzoek.
Alleen door onderzoek kunnen er daadwerkelijk stappen worden gezet. Want wij dromen dat
er een dag komt waarop alle kinderen met stofwisselingsziekte hun ouders zullen overleven.”
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Kernwaarden
Wij hanteren in onze werkwijze en uitingen
de volgende kernwaarden:
• Oplossing- & resultaatgericht: door tot een
duurzame oplossing te komen voor het beste
resultaat, zodat de doelen (onderzoek en
zichtbaarheid) zo effectief en efficiënt
mogelijk bereikt worden.
• Autonoom/onafhankelijk: door onafhankelijk
te zijn en te blijven van de patiëntenvereniging,
farmaceutische industrie, vrijwilligers,
sponsors, donateurs, vermogensfondsen,
bedrijven en ziekenhuizen.
• Persoonlijk: door zoveel mogelijk te kiezen
voor direct contact met onze sponsors, vrijwilligers, ouders, bedrijven, ziekenhuizen etc.
• Verantwoordelijk: door transparant en op
een verantwoorde wijze om te gaan met
Metakids en de verkregen gelden uit/van

acties, sponsors, donateurs, vermogensfondsen en bedrijven.
Werkwijze
• Metakids is een stichting van geringe
omvang, waarvan het grootste deel van de
opbrengsten naar onderzoek en voorlichting
gaat en die werkt in en voor Nederland.
• Metakids werkt waar mogelijk samen met
artsen, onderzoekers, vrijwilligers, sponsors,
ouders, fondsen, verenigingen en patiëntenorganisaties.
• Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar
constante en strategische zichtbaarheid door
online en offline op elkaar af te stemmen.
• In het bestuur en de medische adviesraad
zitten professionals die zich onbezoldigd
inzetten. Metakids heeft twee betaalde
krachten (1,8 fte) en werkt verder met 3-4
freelancers die zich enkele uren per week
inzetten.
• Ook werkt Metakids met circa 30 gespecialiseerde vrijwilligers die de organisatie op
onderwerpen ondersteunen in het kader van
MVO; verder beschikt Metakids over zo’n
150 vrijwilligers/actienemers door heel
Nederland.
• Metakids zet in op maximale sponsoring in
natura en zoekt altijd naar leveranciers met
een goede prijs/kwaliteitverhouding.
• Metakids belegt niet in aandelen of obligaties vanwege de onzekerheid van deze
investeringen. Liquide middelen staan op
spaarrekeningen bij Nederlandse banken en
zijn direct opeisbaar zodat de toegekende
onderzoeksgelden altijd volledig uitgekeerd
kunnen worden.
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Nederlanders gewend zijn dat de overheid het
(indien nodig) wel regelt. Tegelijkertijd is er
steeds meer interesse voor de ‘duurzaamheid’
van initiatieven, dat wil zeggen zorgvuldig
omgaan met middelen, ruilen, hergebruik.
Van fondsen wordt steeds meer transparantie
verlangd, en een zo laag mogelijke overhead.
Politieke ontwikkelingen: geven aan goede
doelen is de komende jaren nog steeds fiscaal
aftrekbaar. Dit maakt het in theorie gemakkelijker om fondsen te werven.

Shiah

2.4 Omgevingsanalyse
Diverse externe factoren zijn van invloed op
het functioneren en de ontwikkeling van een
fonds als Metakids de komende jaren:
Demografische ontwikkelingen: Nederland
vergrijst en ontgroent. De oudere generaties
zijn relatief kapitaalkrachtig en gewend om te
geven aan goede doelen. Tegelijkertijd hebben
zij vaak wat meer afstand tot de focusgroep
van Metakids (kinderen). De jongere generaties hebben minder geld, zijn veel minder
‘merktrouw’ en meer gericht op het milieu.
De generaties verschillen in het gebruik van
communicatie-instrumenten; ouderen gebruiken
bijvoorbeeld sociale media een stuk minder.
In de communicatie zal met deze verschillen
rekening gehouden moeten worden.
Economische ontwikkelingen: Ondanks de
vooruitgang in het economische klimaat staat
fondsenwerving nog steeds onder druk. Dit
heeft wellicht ook te maken met het feit dat

Sociaal-culturele ontwikkelingen: vrijwilligers
werven wordt iets makkelijker omdat bedrijven
steeds vaker medewerkers stimuleren om
maatschappelijk bezig te zijn. Ook wil een
steeds grotere groep (met name 40+) iets
betekenisvols doen. Door de individualisering
en het feit dat jongere generaties minder
merktrouw zijn is het steeds lastiger om
vrijwilligers voor langere tijd te binden.
Technologische ontwikkelingen: sociale media
en internet zijn niet meer weg te denken.
Dit stelt specifieke eisen aan de informatie en
communicatie van een organisatie omdat de
content onder andere steeds vluchtiger wordt,
sneller verdwijnt. De organisatie moet haar
transparantie en onderscheidende karakter
continu monitoren en bijstellen om mee te
gaan met de laatste ontwikkelingen. Tegelijkertijd is er nog een grote groep die met meer
traditionele middelen moet worden bereikt.
Naast het feit dat er een groep ouderen is
die er niet aan begint, zijn er ook mensen
die bijvoorbeeld ‘anoniem’ willen blijven op
het internet of gewoonweg de tijd er niet
voor nemen.

18 Jaarverslag 2015

Medisch-technologische ontwikkelingen:
de medische wetenschap maakt de laatste
jaren een enorme progressie door met het in
kaart brengen van het menselijk genoom.
Een volgende stap is het repareren van een
ziekmakend gen. Verwacht wordt dat ook
meer wijdverspreide ziekten zoals diabetes
hiermee hun voordeel kunnen doen en dat het
onderscheid met de meer zeldzame ziektes zal
verdwijnen. Een andere veelbelovende nieuwe
tak van onderzoek is het stamcelonderzoek:
behandeling door transplantatie van stamcellen
ter vervanging van afwezige of defecte cellen,
weefsels of organen. De metabole ziekten
zullen zonder meer profiteren van de kennis
die met deze nieuwe geavanceerde technieken
wordt opgedaan, zowel op het gebied van
(vroegtijdige) diagnostiek als behandeling.

verandering teweeg willen kunnen brengen
voor een doel en dus van betekenis willen zijn.
Met andere woorden: de kleinere stichtingen
lijken hierdoor een iets grotere gunningsfactor
te krijgen.

Marktspecifieke ontwikkelingen: fondsen
werving en sponsoring staan in Nederland ook
in 2015 nog in de kinderschoenen (vergeleken
met bijvoorbeeld de VS). Angst voor (over-)
vragen is nog steeds aanwezig en fondsenwerving wordt nog te veel gezien als ‘bedelen
om geld’. Tegelijkertijd zijn er zeer veel goede
doelen in Nederland, op nationaal en
internationaal niveau, dus de concurrentie is
groot. De ‘markt’ wordt gedomineerd door
een aantal grote fondsen, die veel middelen
tot hun beschikking hebben en daardoor een
grote communicatiekracht hebben. Dit maakt
het voor kleine(re) fondsen, zoals Metakids,
moeilijk om hun boodschap bij een breed
publiek voor het voetlicht te brengen.
Door in te zetten op relatiefondswerving
hopen we toch deze voet aan de grond te
krijgen. Tevens merken we een tendens dat
mensen graag betrokken willen zijn en
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Thijmen

2.5 SWOT- en risicoanalyse
Wij hebben in het kader van het nieuwe meerjarenplan onze SWOT-analyse herijkt en geprioriteerd.
Dit leidt tot de volgende analyse:

SWOT-ANALYSE
Sterke punten (intern)

Zwakke punten (intern)

S1: Bindend vermogen door brede doelstelling: alle
aangeboren erfelijke vormen van stofwisselingsziekte, onderzoek aan alle Nederlandse metabole
expertisecentra.
S2: Aansprekende persoonlijke stijl en het maatwerk bij
relatiegerichte fondswerving.
S3: Men kan bij Metakids nog het verschil maken.
S4: Integrale aanpak fondsenwerving.
S5: Integrale en effectieve benadering in alle communicatie-uitingen, waaronder een sterke versimpeling
boodschap ziekten door Metakids.
S6: Professionele jonge organisatie met zakelijke insteek.
S7: Sterke controle bij toekenning en bij verloop onderzoek waarbij bij niet voldoen het bestuur besluit tot
opschorting/stopzetting financiering.
S8: Cofinanciering als eis bij toekenning van een project
aanvraag.
S9: Goede relaties met patiëntenvereniging VKS en
individuele stichtingen.

Z1: Planningsonzekerheden door werken met
vrijwilligers.
Z2: Persoonlijke aanpak is intensief en kost veel tijd en
energie van de betrokkenen.
Z3: De financiële basis van de fondswerving (acties en
evenementen) kan breder.
Z4: Afhankelijkheid van een compact team met een
beperkt aantal sleutelfunctionarissen.

Kansen (extern)

Bedreigingen (extern)

K1: Bedrijven zijn veel meer gericht/willen zich meer
profileren op maatschappelijk ondernemen en staan
dus ook meer open voor sponsoring.
K2: Vrijwilligers willen hun professionaliteit inzetten in
het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook bedrijven stimuleren hun werknemers
hiertoe.
K3: Economisch klimaat trekt aan.
K4: Nieuwe generatie zoekt meer balans tussen werk,
prive en betekenis.
K5: Door samengestelde teams binnen de metabole
centra (kinderartsen, klinisch-genetici en andere
specialisten) is er een verbreding/verdieping van het
onderzoeksveld.
K6: Er is een grotere aandacht voor zeldzame ziekten.
K7: Donatereurs willen betrokkenheid en verandering
kunnen creëren voor ‘hun’ stichting

B1: Het vertrouwen van consumenten en sponsors in
goede doelen is door incidenten de laatste jaren
gedaald.
B2: Nederlanders gaan ervan uit dat de overheid het
wel regelt met betrekking tot donaties voor goede
doelen.
B3: Er zijn in Nederland heel veel goede doelen op
allerlei terreinen (concurrentie algemeen).
B4: Universitaire metabole expertisecentra en
onderzoekers geven in het algemeen (te) weinig
prioriteit aan communicatie over en bekendheid en
zichtbaarheid van onderzoek/stofwisselingsziekten
voor een breder publiek.
B5: Grote aandacht van donateurs, sponsors, overheid
voor kapitaalkrachtige kinderfondsen maakt aangeboren stofwisselingsziekten van kinderen minder
‘top of mind’.
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Bedrijfsmatige risicoanalyse en -management
Risico’s in de bedrijfsvoering worden door de
directie zeer regelmatig geïdentificeerd en met
het bestuur, met name de penningmeester,
geëvalueerd. Daar waar nodig volgen
aanpassingen. Hulpmiddelen voor de directie
hierbij zijn instrumenten als het CBF-Keur, de
Richtlijnen van de Commissie Herkströter en
ook de eigen ontwikkelde protocollen en
procedures. Deze worden nader beschreven
in hoofdstuk 6 Organisatie en bestuur.
Het voornaamste interne financiële risico is de
afhankelijkheid van de Metakids Lentelunch.
Door de verbreding van de inkomstenbronnen
(VriendenLoterij, fondsen) kon het aandeel
van de Lentelunch in 2015 verder worden
teruggebracht van 25% naar 19% van de
totale opbrengsten.
Een ander intern risico bij een zeer kleine
organisatie als Metakids is de afhankelijkheid
van sleutelfiguren. Metakids werkt met een
compact, professioneel klein team. Om die
afhankelijkheid van sleutelfiguren zo veel
mogelijk te ondervangen zijn de medewerkers
intern opgeleid om elkaars kerntaken waar
te nemen.
Als het belangrijkste externe risico wordt
gezien de nog steeds grote onbekendheid van
stofwisselingsziekte bij het algemene publiek.
Daardoor moeten extra meters gemaakt
worden om zichtbaarheid te genereren,
alvorens tot fondsenwerving kan worden
overgegaan. Dit is een proces van de lange
adem, waarbij Metakids de steun van alle
partners en stakeholders (zie paragraaf 4.2
Doelgroepen) hard nodig heeft.

Frank Bosch en Sharon Simonse

Frank Bosch, directeur Sprinx International
en zijn collega Sharon Simonse zijn trouwe
sponsors van Metakids: “We organiseren
elk jaar een bedrijven-voetbaltoernooi voor
Metakids. In 2015 alweer voor de achtste
keer, want Metakids kan blijvende steun
goed gebruiken. Wij hebben allebei een
zwak voor kinderen, want kinderen zijn
onze toekomst. Het is geweldig om bij te
kunnen dragen aan belangrijk onderzoek,
waardoor we zo snel mogelijk dichter bij
een toekomst zonder stofwisselingsziekte
komen.”
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2.6 Evaluatie en doelen 2016
Voor het jaar 2015 waren de volgende
strategische doelen geformuleerd:
1. Vergroting van de zichtbaarheid en
bekendheid van stofwisselingsziekte met
20%. Voor Facebook is deze target meer
dan gehaald, met een groei van het
gemiddeld aantal bezoekers per maand van
maar liefst 73%. Ook het aantal volgers op
Twitter (25%) en het aantal nieuwsbrief
abonnees groeide, ofschoon het laatste wat
minder dan verwacht (11%). Ook het
aantal unieke bezoekers van de website
groeide (17%) maar het aantal bezoeken
nam met 15% af. Zie verder hoofdstuk 4
Zichtbaarheid.
2. Minimaal 10% verhoging van de inkomsten
uit fondsenwerving. Zonder de bijdrage van
de VriendenLoterij vielen deze inkomsten in
2015 16% lager uit dan begroot. Wordt
deze bijdrage meegerekend dan is er sprake
van een flinke inkomstenverhoging ten
opzichte van het jaar ervoor, 25%. De vaste
bijdrage van de VriendenLoterij is dus zeer
belangrijk om fluctuaties in de overige
fondsenwerving op te vangen en biedt de
komende jaren een stabiele financiële basis.
De resultaten worden uitgebreid besproken
in hoofdstuk 5 Fondsenwerving.

Doelen 2016
Voor 2016 heeft Metakids de volgende
strategische doelen geformuleerd:
1 Vergroting zichtbaarheid en bekendheid
van stofwisselingsziekte
Vergroting van de zichtbaarheid van aan
geboren stofwisselingsziekte blijft gezien de
omvang, ernst en impact van de ziekte
essentieel en is een noodzakelijke voorwaarde
om de fondsenwerving verder te ontwikkelen.
Er staat voor Metakids’ communicatiebeleid
voor 2016 dan ook het nodige op stapel.
Hoofdlijnen van het communicatiebeleid in
2016 zijn:
• Ontwikkeling van een nieuw strategisch
communicatieplan. De website, de beeldtaal
en de sociale media van Metakids worden
herijkt en aangescherpt. Dit behoeft
zorgvuldige implementatie en daarom wordt
stabilisatie van het bereik van de
sociale media en de website verwacht,
alvorens verdere groei mogelijk wordt.
• Stimuleren van acties en evenementen in het
land. Bij de acties gaan zichtbaarheid en
fondsenwerving hand in hand. Metakids
blijft deze stimuleren, promotioneel ondersteunen en de resultaten zichtbaar maken
via de eigen kanalen.
• Inzet van de communicatiekanalen en
-kracht van de VriendenLoterij; in overleg
wordt onderzocht hoe deze kunnen worden
ingezet om de zichtbaarheid en bekendheid
van Metakids en stofwisselingsziekte te
vergroten.
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2 Stabilisering inkomsten uit fondsenwerving
In 2015 was er een aantal personele wisselingen
in directie en bestuur. Dit biedt veel kansen
voor de vernieuwing en uitbreiding van het
Metakids netwerk. Niettemin is ervoor gekozen
om de inkomsten in dit eerste jaar van
vernieuwing behoudend te begroten. Voor 2016
wordt uitgegaan van minimaal een stabilisering
van de inkomsten in 2015. Uiteraard is en
blijft verdere groei van de fondsenwerving de
target van directie en bestuur.
Hoofdlijnen van het fondsenwervingsbeleid in
2016 zijn:
• Aanschrijven van (de huidige en nieuwe)
vermogensfondsen voor de financiering van
onderzoeks- en voorlichtingsprojecten.
• Ontwikkeling van een derde eigen evenement met nadruk op fondsenwerving en het
stimuleren van fondsenwervende acties door
derden; de serviceclubs zijn daarbij een
aandachtspunt.
• Aanvragen indienen voor extra projecten en
andere mogelijkheden die de VriendenLoterij
haar beneficiënten biedt (zie paragraaf 5.4
VriendenLoterij).
• Verhoogde inzet van de ‘eigen’ netwerken
(bestuur, medewerkers, comité van aanbeveling etc.) voor fondsenwerving.
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3 Onderzoek
3.1 Uitgangspunten
Staf, vrijwilligers en actienemers werken hard
om geld voor onderzoek te genereren; trouwe
donateurs, sponsors en fondsen leveren een
financiële bijdrage. Belangrijke vraag is
vervolgens, wat de impact is van het door
Metakids gefinancierde onderzoek en
voorlichtingstraject. Donateurs en sponsors
hebben recht op inzage in de besteding van
de middelen.
Metakids hecht aan een transparante
verantwoording, niet alleen van middelen
maar ook van de impact van door Metakids
gesubsidieerd onderzoek. Dit versterkt ook de
zichtbaarheid van stofwisselingsziekte.
Aangeboren erfelijke stofwisselingsziekte is
vaak nog niet behandelbaar. Ook zijn
onderzoeksprojecten vaak kleine stapjes in een
groter wetenschappelijk onderzoekstraject.
Wel kan onderzoek leiden tot medicatie of
therapie waardoor de kwaliteit van leven van
de patiëntjes verbetert. Daarom geeft

Metakids indien mogelijk de voorkeur aan het
financieren van projecten die direct toepasbaar
zijn in de medische behandelpraktijk. Verder
waarderen veel onderzoekers het dat Metakids
investeert in kortlopende pilots die vervolg
onderzoek een vliegende start kunnen geven.
Behalve financieel (grootschalige fundamentele studies zijn erg duur) speelt bij deze keuze
de vergroting van de zichtbaarheid en
toegankelijkheid van de resultaten voor een
breder publiek een rol. Metakids moet extra
inspanningen leveren om het probleem van
stofwisselingsziekte bij een groter publiek
onder de aandacht te krijgen. Een met behulp
van Metakids ontwikkeld medicijn spreekt
donateurs meer aan dan grootschalige
fundamentele studies. Al kunnen die daar
natuurlijk aan ten grondslag liggen.
3.2 Subsidiebeleid
Metakids hanteert de volgende werkwijze:

Aniek
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• Onafhankelijke medische adviesraad
Metakids beschikt over een onafhankelijke
medische adviesraad, een viertal experts van
verschillende disciplines zonder banden met
de farmaceutische industrie of belangen
organisaties. Zij volgen de ontwikkelingen in
het onderzoeksveld en adviseren het bestuur
inhoudelijk over projectaanvragen.

aangewend. Als de onderzoeker hiervan wil
afwijken, moet dit eerst worden voorgelegd
aan de medische adviesraad, die hierover
advies uitbrengt. Als een tussen- of eind
rapportage niet voldoet, kan het bestuur
besluiten tot opschorting of zelfs stopzetting
van de financiering. Het resterende budget
wordt dan aangewend voor ander onderzoek.

• Cofinanciering
Metakids stelt altijd cofinanciering als eis bij
toekenning van een projectaanvraag. Dat kan
een bijdrage zijn van een ander fonds of van het
betrokken onderzoekscentrum zelf (in de vorm
van inzet van medewerkers en/of apparatuur).

Een beschrijving van de aanvraagprocedure, de
toekenningsvoorwaarden en formulieren voor
tussentijdse verantwoording staan op de website
van Metakids. De toekenningsprocedure en
-criteria volgen het Akkoord bekostiging
wetenschappelijk onderzoek 2008 (te vinden
op de website van ZonMw) dat door de grote
gezondheidsinstellingen in Nederland wordt
gehanteerd; deze worden door Metakids
jaarlijks geactualiseerd.

• Planning en control
Voor de beoordeling van de ingediende
onderzoeksprojecten heeft Metakids strikte
criteria en toekenningsvoorwaarden opgesteld,
op basis waarvan de medische adviesraad de
aanvragen beoordeelt en het bestuur de
subsidies vaststelt. De raad adviseert inhoudelijk
en geeft de prioritering aan. Het bestuur neemt
vervolgens op basis hiervan een besluit over
toekenning en honorering. Aan de honorering
van een onderzoeksproject zijn voorwaarden
verbonden. Ook moeten per termijn in het
onderzoek doelstellingen geformuleerd zijn.
Tussentijds en na afloop wordt er door middel
van gestandaardiseerde rapportageformulieren
verslag uitgebracht over de behaalde resultaten.
Uitbetaling van een volgend deel van de
subsidie is afhankelijk van de beoordeling van
de rapportages op basis van de voorwaarden
en de geformuleerde doelstellingen.
In beginsel dient een project volgens het
afgesproken plan van aanpak te lopen en
moeten de middelen volgens afspraak worden

• Zichtbaarheid
In de toekenningscriteria van Metakids is
expliciet opgenomen dat de projectleiders en
medewerkers van het onderzoek zoveel
mogelijk zelf proactief de publiciteit en
zichtbaarheid voor het algemene publiek
genereren over hun onderzoek en stofwisselingsziekte in het algemeen. Metakids geeft
zelf via de eigen media zoveel mogelijk
aandacht aan de onderzoekers en de onderzoeksprojecten.
• Kennisdeling
Metakids organiseert jaarlijks een expertbijeenkomst waarin artsen-onderzoekers van alle
metabole expertisecentra van de diverse
universitaire medische centra in Nederland
en andere metabole experts in de gelegenheid
worden gesteld om kennis en ervaring uit
te wisselen.
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3.3 Resultaten in 2015
VIn 2015 is onverminderd ingezet op:
• verdere versimpeling en standaardisering van
de selectie- en verantwoordingsprocedure;
• proactieve benadering van artsenonderzoekers van alle metabole expertisecentra om zoveel mogelijk hoogwaardige
voorstellen te genereren;
• proactief aanvullende fondsen voor
projecten proberen te organiseren;
• kennisdeling d.m.v. de jaarlijkse
expertmeeting.

Expertmeeting 2015
Metakids initieert elk jaar een expertmeeting om
met een wisselende groep artsen en onderzoekers van alle universitaire medische centra,
de patiëntenvereniging en de medische raad
van Metakids ideeën en inspiratie op te doen.
In een informele sfeer werden ook tijdens
deze vijfde editie goede discussies gevoerd en
mooie plannen gesmeed. De conclusie van de
negen aanwezige artsen-onderzoekers luidt:
“Er zijn al belangrijke stappen gezet als we
bijvoorbeeld kijken naar de diagnostiek. In
vergelijking met zo’n tien jaar geleden gaat
dat nu zo veel sneller en beter. Maar we zijn
er nog lang niet.” Metabole artsen-onderzoekers moeten zich sterker profileren en meer in
actie komen, vond men. Dat betekent ook:
zelf meedoen aan acties om stofwisselingsziekte op de kaart te zetten. Een aantal
artsen-onderzoekers kondigden spontaan aan
om ondanks de drukke werkzaamheden een
actie voor Metakids te gaan doen.

Aanvragen
Het aantal aanvragen en de spreiding over de
diverse centra was iets hoger dan het jaar
ervoor. In totaal zijn door artsen-onderzoekers
gezamenlijk 22 aanvragen ingediend ter
waarde van € 1.123.902. Zie verder paragraaf
3.4.3 Onderzoeksprojecten subsidieronde 2015.
Publicaties
Metakids streeft naar maximale communicatie
over en zichtbaarheid van het door haar
gefinancierde onderzoek door de onderzoekers. Dat betekent dat er over de projecten
moet worden gepubliceerd en gepresenteerd
en dat Metakids daarin steeds expliciet
wordt vermeld.
In 2015 hebben onderzoekers tien wetenschappelijke publicaties in toonaangevende
internationale medische vakbladen, één
bachelor thesis, één proefschrift en meer dan
20 (poster)presentaties in binnen- en buitenland over hun door Metakids gefinancierde
project aan Metakids gerapporteerd. In 2016
worden naar aanleiding van deze onderzoeken nog minstens vijf artikelen verwacht.

Marjo van der Knaap

Voor hoogleraar kinderneurologie Marjo van
der Knaap (VUMC Amsterdam) is Metakids
de afgelopen jaren steeds belangrijker
geworden. “Doordat Metakids acties en
campagnes start, wordt stofwisselingsziekte
bekender. Jullie laten zien dat deze dodelijke
ziekte veel slachtoffers maakt en dat daar
meer aandacht voor moet komen. En hoe
meer aandacht er is, hoe meer geld er
binnen stroomt voor nieuw belangrijk
onderzoek. Onderzoekers wachten daar
met smart op, want nu staan sommige
onderzoeken op pauze omdat er geen geld
beschikbaar is. We moeten dus nog meer
lawaai maken met z’n allen!”
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3.4 Onderzoeksprojecten in 2015
3.4.1 De impact van afgerond onderzoek
In 2015 werden vijf lopende onderzoeks
projecten afgerond. De impact van een
onderzoek heeft natuurlijk veel te maken met
het behaalde onderzoeksresultaat. Van drie
van de vijf onderzoeksprojecten werden de
resultaten door de Medische Raad als
veelbelovend beoordeeld en kunnen als
impactvol worden bestempeld: ten eerste
genoom sequencing bij de aandoening cutis
laxa, ten tweede de ontwikkeling van
leverstamceltransplantatie bij patiënten met
stofwisselingsziekte en ten derde de ontwikkeling van behandeling van onwillekeurige
bewegingen bij mitochondriële aandoeningen.

• Twee studies naar cutis laxa: Metabole
oorzaken van cutis laxa en Celveroudering
door verminderde, mitochondriële functie
in cutis laxa; Radboud UMC Nijmegen.
Kinderen met de aandoening cutis laxa (letterlijk:
ruime huid) hebben een gerimpelde, hangende
huid. Kort gezegd is hun huid vroegtijdig oud
door defecten in de eiwitten die zorgen voor de
elasticiteit van de huid. Daarnaast hebben zij
maag-, darm- en leverproblemen, botafwijkingen
en hartaandoeningen. In de afgelopen jaren
zijn er veel genen ontdekt die cutis laxa
kunnen veroorzaken. Deze twee kortlopende
studies beoogden om enerzijds de genetische
samenstelling (genoom) van cutis laxa in kaart
te brengen en anderzijds de gevolgen op
celniveau (een verminderde mitochondriële
functie, d.w.z. de energieproductie van de
cellen) bij deze aandoening te analyseren.
De analyse van het genoom met de techniek
whole exome sequencing (WES) lijkt veelbelovend. Met deze techniek kunnen ziektebeelden
op veel genen tegelijk worden onderzocht en in
één keer veel resultaten worden binnengehaald.
De onderzoeker vond nieuwe genfouten en
verbanden. Vervolgstap is onderzoek naar de
wijze waarop deze genfouten gerepareerd
kunnen worden. Voor de hypothese dat
verouderingsverschijnselen bij cutis laxa verband
houden met de functie van de mitochondriën
in de cellen werd door de onderzoeker geen
experimentele onderbouwing gevonden.
• Trombose- en bloedingsrisico in Congenital
Disorders of Glycosylation (CDG), Radboud
UMC Nijmegen.
CDG is een groep stofwisselingsziekten
waarbij de glycosylering van eiwitten niet
goed verloopt. Glycosylering van eiwitten is
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het koppelen van suikers aan eiwitten,
een essentieel proces in onze stofwisseling.
Een belangrijke groep eiwitten die bij deze
stofwisselingsziekte niet goed functioneert,
zijn de eiwitten betrokken bij bloedstolling.
Hierdoor is de stollingsbalans verstoord en
kunnen patiënten zowel bloedingen als
trombose krijgen. Doel van dit onderzoek was
om bij de grootste groep patiënten met deze
ziekte te analyseren welke stollingsparameters
voorspellend zijn voor het krijgen van
bloedingen en trombose. Helaas bleek dit
binnen de opzet van dit onderzoek niet te
kunnen worden aangetoond; de onderzoekers
hebben daarop besloten om het vervolg
onderzoek anders in te richten.
• Verbeteren van transplantatie efficiëntie
van leverstamcellen in vivo ter
voorbereiding op translatie naar de mens;
UMC Utrecht.
Stofwisselingsziekte is een belangrijke oorzaak
van sterfte onder jonge kinderen. Zij worden
over het algemeen veroorzaakt doordat één
specifiek eiwit niet goed werkt. Dit eiwit
wordt vrijwel altijd in de lever gemaakt.
Op dit moment zijn er voor veel van deze
ziekten onvoldoende behandelingsmogelijk
heden. De onderzoekers proberen hier iets
aan te doen door leverstamceltransplantaties
te ontwikkelen, waarbij gezonde leverstam
cellen de functie van de zieke lever van de
patiënt overnemen. Hiervoor gebruiken zij
de recent ontwikkelde leverorganoid
technologie (prof. dr. H. Clevers), waarmee
het mogelijk is leverstamcellen op te kweken
in het laboratorium.
De onderzoekers hebben laten zien dat zij in
het laboratorium leverstamcellen zowel in vivo

Met zijn collega Anouk Kuiper heeft
dr. Tom de Koning (UMC Groningen)
een door Metakids en Stichting
Ride4Kids gefinancierd onderzoek
naar bewegingsstoornissen bij
kinderen met stofwisselingsziekte
afgerond. “Het eerste wat opviel,
was dat onwillekeurige bewegingen
veel vaker voorkomen dan we van
tevoren dachten. Vooral iets oudere
kinderen met een stofwisselingsziekte
hebben daar ontzettend veel last van.
Door de bewegingsstoornissen
worden ze ernstig beperkt.” Door dit
onderzoek staat volgens De Koning
de ernst van bewegingsstoornissen nu
op de kaart. “Dat is mede dankzij
Metakids. Daar zijn we heel dankbaar
voor, want het betekent ongelooflijk
veel voor al die kinderen en gezinnen
die hier last van hebben.”

als bij mensen kunnen opkweken voor
transplantatiedoeleinden en dat in beide
gevallen stamcellen zich kunnen ontwikkelen
tot functionele levercellen. Bovendien hebben
ze laten zien dat de stamcellen genetisch
stabiel zijn, ook na langdurige kweek, hetgeen
erg belangrijk is voor transplantatiedoeleinden.
De volgende stap is verdere verbetering van
de transplantatietechnieken, zodat de stap
naar leverstamceltransplantatie bij de mens
gemaakt kan worden.
• “Onwillekeurige bewegingen bij kinderen
en jongvolwassenen met een stofwisselingsziekte; wordt de ernst en de invloed
op de kwaliteit van leven onderschat?”;
UMC Groningen.
In dit onderzoeksproject is bij vier vormen van
stofwisselingsziekte systematisch onderzocht
of deze patiënten onwillekeurige bewegingen
vertonen en wat de invloed hiervan was op de
kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren.
Om de onderzoeksgroep te verruimen zijn
ook patiënten in Engeland onderzocht.
De resultaten laten zien dat onwillekeurige
bewegingen bij deze aandoeningen veel
voorkomen, zowel bij kinderen als bij
jongvolwassenen. Ook laten de resultaten
zien dat bewegingsstoornissen de kwaliteit
van leven en het dagelijks functioneren van
de kinderen negatief beïnvloeden.
Verder blijkt dat bewegingsstoornissen veel
vaker voorkomen dan wordt aangenomen. Dit
is het eerste onderzoek wereldwijd waar
systematisch de invloed van onwillekeurige
bewegingen bij patiënten met een stofwisselingsziekte onderzocht is; het laat zien dat
deze invloed aanzienlijk is. De onderzoekers
verwachten dan ook dan hun resultaten op
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Tom de Koning

termijn resulteren in aanpassing van de
behandelrichtlijnen voor deze aandoeningen.
3.4.2 Doorlopende en gestarte
onderzoeksprojecten
Drie in 2013 gestarte onderzoeksprojecten
liepen in 2015 nog door. Na de zomer werd
de stand van zaken van de zeven onderzoeksprojecten die in 2015 van start zouden
moeten gaan, geïnventariseerd.
3.4.3 Onderzoeksprojecten
subsidieronde 2015
De subsidieronde 2015 sloot op 1 oktober.
Er werden 22 projectaanvragen ingediend,
vanuit zes metabole expertisecentra.
Op advies van de Medische Adviesraad zijn
uiteindelijk zes projecten door het bestuur

gehonoreerd, waarvan twee met steun
van de Theo Janssen Stichting M.O.C.
De overige aanvragen waren lager door de
MR geprioriteerd of werden afgewezen.
Daarnaast heeft Metakids via het ING Goede
Doelenfonds in 2015 een onderzoek uit de
subsidieronde 2014 kunnen honoreren met
een bijdrage van € 40.000. Daarmee kon in
totaal in deze subsidieronde € 334.207 aan
zeven nieuw uit te voeren onderzoeksprojecten worden toegekend (startdata in 2016).
In totaal werd in 2015 € 419.282 aan
onderzoek besteed, een groei ten opzichte
van het vorige jaar van 10%.
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De volgende tabel bevat een volledig overzicht van alle in 2015 door Metakids gefinancierde
onderzoeksprojecten: afgerond in 2015; doorlopend of startend in 2015; of gehonoreerd in de
subsidieronde 2015:

7

Middellange keten vetzuren:
worden ze verlengd in de darm?
LPL deficiëntie, VLCADD en
LCHADD

Dr. M. Langeveld,
Erasmus MC
Rotterdam

3.500

1 jaar

jan-15

8

Van diagnose tot gepersonaliseerde
behandelingen voor patiënten met
mitochondriële aandoeningen

Dr. R. Szklarczyk,
UMC Maastricht /
dr. R. de Coo,
Erasmus MC Rotterdam

32.500

2 jaar

jan-15

9

Help mijn dieet werkt niet,
stoornissen in de vetverbranding

Dr. G. Visser,
UMC Utrecht

40.469

2 jaar

mei-15

Dr. G. van Haaften,
UMC Utrecht

73.466

4 jaar

aug-15

Overzicht onderzoeksprojecten Metakids 2014
Titel onderzoek
Arts/onderzoeker,
UMC
A In 2015 afgeronde onderzoeksprojecten

Toekenning
(€)

Looptijd

Start
datum

1

Celveroudering door verminderde,
mitochondriële functie

Drs. T. Gardeitchek,
UMC Radboud

22.300

1 jaar

sep-13

2

Trombose en bloedingsrisico CDG

Drs. M. Mohamed,
UMC Radboud

15.000

1 jaar

sep-12

10 Recurrent Severe Ketoacidosis:
Improved diagnostics and
prevention of ketotic episodes

3

Whole exome sequencing in
metabole cutis laxa

Drs. M. Mohamed,
UMC Radboud

25.000

2 jaar

okt-13

C

Gehonoreerde projecten subsidieronde 2015

1

apr-16

Dr. S.A. Fuchs, UMC
Utrecht

75.000

1 jaar

feb-14

Dr. F. van Tienen,
Maastricht UMC

1 jaar

Leverstamceltransplantatie: nieuwe
behandelmogelijkheden voor
metabole ziekten

Ontwikkeling van een autologe
spierstamceltherapie voor dragers
van een mitochondriële DNA
mutatie

40.000

4

5

Onwillekeurige bewegingen bij
kinderen met stofwisselingsziekte;
wordt de ernst en invloed op de
kwaliteit van leven onderschat?

Dr. T. de Koning
en drs. A Kuiper,
UMC Groningen

75.622
(waarvan
40.000 van
Ride4Kids)

1 jaar

nov-14

2

Gentherapie voor ernstige erfelijke
metabole leverziekten (PFIC)

Dr. P. Bosma,
AMC Amsterdam

56.787

2 jaar

apr-16

3

Hoe komt hypercholesterolemie bij
TMEM199-CDG tot stand, leidt het
tot meer hart- en vaatziekten en is
het te behandelen?

Dr. O. Holleboom,
AMC Amsterdam

30.000

2 jaar

apr-16

4

Naar een nieuw onderzoeksmodel
voor stofwisselingsziekten (lever)

Dr. S. Fuchs,
UMC Utrecht

50.000

1 jaar
pilot

sep-16

5

Kwantitatieve MRI parameters bij
metachromatische leukodystrofie

Dr. N. Wolf,
VUmc Amsterdam

44.306

1 jaar

feb-16

6

Employing induced pluripotent
stem cells to define personalized
therapies voor GSD-Ia patients

Dr. ir. M. Oosterveer,
UMC Groningen

69.148

3 jaar

apr-16

7

Arginine spiegels bepalen de (eind-)
lengte van kinderen met een
ureumcyclus defect of met een
organische acidemie

Dr. M. Williams,
Erasmus MC
Rotterdam

43.966

1 jaar

jan-16

B

In 2015 doorlopende en gestarte onderzoeksprojecten

1

Opsporen en ophelderen van
erfelijke metabole leverziekten

Drs. J. Jansen, UMC
Radboud

25.000

3 jaar

sep-13

2

Het definiëren van het natuurlijke
beloop en het identificeren van
prognostische kenmerken bij
patiënten met peroxisomale
biogenese defecten

Prof. dr. B.T. Poll-The,
AMC Amsterdam

58.644

5 jaar

jan-14

3

Nieuwe ziekten in de stofwisseling
van vitamine B6

Dr. N. Verhoeven-Duif,
UMC Utrecht

100.000

4 jaar

mei-14

4

Op weg naar een nieuwe,
op 4 phenyl-boterzuur gebaseerde
therapie voor patiënten met Very
Longchain-acyl CoA Dehydrogenase
(VLCAD) deficiëntie

Prof. dr. R.J.A.
Wanders en
dr. R. Houtkooper,
AMC Amsterdam

40.000

2 jaar

nov-14

5

Ovary and brain damage in
galactosemia despite diet:
development of a zebrafish model
to better understand disease
mechanism and test new therapies

Dr. E. Rubio Gozalbo,
UMC Maastricht

41.000

2 jaar

jan-15

6

Ontwikkeling van de behandeling
met cholzuur voor patiënten met
een peroxisomaal biogenese defect

Prof. Dr. B.T. Poll-The,
AMC Amsterdam

75.000

2 jaar

jan-15
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4 Zichtbaarheid
4.1 Uitgangspunten communicatie
Om de zichtbaarheid van stofwisselingsziekte
te vergroten is elke (fondsenwervende)
activiteit van Metakids en haar stakeholders in
beginsel gericht op maximale communicatie
over de activiteit. Alle medewerkers en
vrijwilligers van Metakids worden intensief op
het belang van communicatie over stofwisselingsziekte gecoacht. De directeur van
Metakids is een communicatiespecialist, die alle
publiciteit signaleert, aan de uitgangspunten
en criteria toetst en waar nodig direct bijstuurt.
Tevens streeft Metakids naar maximale
publiciteit met minimale kosten, d.w.z. veel
inzet op sponsoring en free publicity. Uit
kostenoogpunt wordt er zo min mogelijk
gebruik gemaakt van betaalde advertenties.
Zo is de mediacampagne 2015 hoofdzakelijk
gesponsord tot stand gekomen, zowel de
conceptontwikkeling en de productie als
de distributie.

Juul

4.2 Doelgroepen
Metakids heeft uiteenlopende doelgroepen,

waarop de communicatie moet worden
afgestemd:
1. De patiëntjes en hun gezin, of ouders die
een of meerdere kinderen aan de ziekte
verloren hebben. Het is bijzonder om te zien
hoe een aantal van hen een betrokken
ambassadeur van Metakids is en jaarlijks
acties ontwikkelt of ondersteunt.
2. Familieleden, vrienden, collega’s, kennissen
van voornoemde groep. Dit zijn mensen die
graag iets voor het gezin willen betekenen.
Dat doen ze vaak in de vorm van een
donatie of meedoen aan een actie. Hen
goed bereiken heeft een aanzuigend effect;
zodra deze tweede groep zich met Metakids
associeert, raken ook andere vrienden en
kennissen gemotiveerd om te doneren of
aan een actie mee te doen.
3. Medewerkers, vrijwilligers, bestuur,
ambassadeurs, medische raad, comité van
aanbeveling van Metakids. Zij dragen als
geen ander de kernwaarden van Metakids
uit en stellen hun netwerk ter beschikking
voor fondsenwerving en vergroten van de
zichtbaarheid en bekendheid van stofwisselingsziekte.
4. Het metabole onderzoeksveld. Er is dankzij
Metakids sprake van een groeiende
betrokkenheid vanuit de medische wereld,
maar toch is het aantal artsen en onderzoekers
dat actief de publiciteit zoekt voor hun
onderzoek of meedoet aan fondsenwervende
acties nog klein. Om stofwisselingsziekte
zichtbaar te maken bij het grote publiek valt
er ook voor hen nog een wereld te winnen.
5. Bedrijfsleven, serviceclubs, vermogens
fondsen, VriendenLoterij. Voor deze partijen
is professionele communicatie, liefst met een
persoonlijke aanpak, een voorwaarde.
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6. Stichtingen met een vergelijkbare doelstelling
en de patiëntenvereniging VKS. Met de
laatstgenoemde wisselt Metakids regelmatig
informatie uit, ook verwijst zij naar de
website van VKS waarop veel informatie
over stofwisselingsziekte te vinden is. Ook
met ouderstichtingen en andere fondsen
vindt informatie-uitwisseling plaats.
7. Algemeen publiek. DDe uitdaging voor
Metakids ligt in het uitbreiden van de
doelgroepen naar een breder publiek. Ook
mensen die geen directe betrokkenheid
hebben willen we bereiken en betrekken,
om zo een breed draagvlak voor de
noodzaak van onderzoek te creëren en
uiteindelijk meer fondsen te kunnen werven
om dit te realiseren. Metakids gaat daarbij
inventief om met de mogelijkheden voor
free publicity.
4.3 Communicatiemiddelen
Metakids maakte ook in 2015 gebruik van
diverse online en offline communicatiemiddelen,
die strategisch en integraal zijn ingezet zodat
ze elkaar versterken:
Online
• Een levendige Facebook pagina, die
fungeert als een nieuwsdienst voor
Metakids, die mensen op de hoogte houdt
en enthousiast maakt om mee te doen aan
acties of andere activiteiten.
• De berichten op Facebook worden ondersteund door een actieve Twitter feed, waar
nieuwsberichten gedeeld worden en
dialogen met artsen, ouders en andere
betrokkenen plaatsvinden en door Instagram,
waar vanwege het visuele karakter van het
medium, leuke ‘achter de schermen’
berichtjes gedeeld worden.

• Een LinkedIn account, waar vooral professioneel nieuws gedeeld wordt.
• Een digitale nieuwsbrief, die minimaal vier
keer per jaar verstuurd wordt. Hierin geven
we een beknopt overzicht van de opvallendste
gebeurtenissen, nieuws over onderzoek en
een vooruitblik naar wat nog komen gaat.
• De website www.metakids.nl met zowel
achtergrondinformatie over stofwisselingsziekte en de bewegingen in de medische
wereld, als verslagen over fondsenwervingsacties en andere initiatieven rond Metakids.
• Videoportretten. Jaarlijks maakt Metakids
een documentaire-portret van een gezin
met een kind met stofwisselingsziekte. Dit
om op indringende wijze zichtbaar te maken
wat stofwisselingsziekte is, hoe ernstig het
is, en hoe een leven met deze ziekte eruit
ziet. Deze portretten worden prominent
ingezet op publieksevenementen en zijn op
de website te vinden. Ze worden ook offline
ingezet bij presentaties.

Sara Kroos

Metakids ambassadeur Sara Kroos met het
Sara Kroos
boekje ‘Kijk mij nou’
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Offline
• De eigen evenementen: in 2015 waren dat
de Lentelunch, de Dam tot Damloop en de
Metakids Middag.
• Fysieke aanwezigheid bij evenementen en
presentaties, om mensen persoonlijk te
woord te staan en te laten zien waar
Metakids voor staat.
• Flyers. Een full color A5 pamflet met
heldere, korte informatie over Metakids en
waar de stichting voor staat. Om uit te
delen tijdens allerlei acties en activiteiten en
als eerste kennismaking met de stichting.
Op de flyer staan nadrukkelijk de website
en het bankrekeningnummer vermeld.
• Posters, banners en vlaggen met het
Metakids-logo, om in te zetten tijdens
publieke evenementen zoals beurzen,
hardloopevenementen en voorlichtings
bijeenkomsten.
• T-shirts, tassen, pennen, paraplu’s en sjaals
in Metakidshuisstijl, bedoeld om de
zichtbaarheid en herkenbaarheid van
Metakids te vergroten.
• ‘Een foutje op gen 22’ en ‘Kijk mij eens’.
Mooi vormgegeven boekjes met indringende
portretten van kinderen met stofwisselingsziekte.
• Fotografie. Elk jaar worden door Metakids
medewerkers of externe fotografen portretten
van kinderen met stofwisselingsziekte
gemaakt. Deze foto’s worden on- en offline
ingezet om de ziekte en het leven met deze
ernstige ziekte zichtbaar te maken.

4.4 De impact op zichtbaarheid
Metakids is zeer gefocust op publiciteit, omdat
vergroting van de zichtbaarheid essentieel is
voor de fondsenwerving. Voor de verschillende
communicatie-instrumenten zijn in 2015
targets geformuleerd. De realisatie hiervan
wordt in deze paragraaf besproken.
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Omid Soltani

Personal trainer Omid Soltani liep de
Marathon van Rotterdam en geeft
boks-clinics voor Metakids:
“Ik deed altijd al veel voor goede doelen,
maar Metakids past echt bij mij. Ik schrok
enorm van de foto’s die ik zag van kinderen
met stofwisselingsziekte. Dat was het
moment waarop ik koos voor Metakids.
Ik ben dol op kinderen en hun tomeloze
energie en vond het vreselijk om te horen
dat stofwisselingsziekte zo vaak voorkomt.
Voor die hele groep wil ik me inzetten.
Om geld op te halen voor onderzoek,
zodat er uiteindelijk steeds meer kinderen
een behandeling kunnen krijgen en
beter zullen worden.”
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4.4.1 Sociale media, website en nieuwsbrief
De impact van onze inspanningen om de
zichtbaarheid van stofwisselingsziekte te
vergroten wordt gereflecteerd in de statistieken
van de sociale media en website. Metakids
maakte in 2015 intensief gebruik van Facebook
en Twitter, ter ondersteuning van de website.
In het voorjaar werd gekozen voor uitbreiding
van de berichtgeving op Facebook ten koste
van de website. Voornaamste reden was dat
op Facebook ook veel korte berichten kunnen
worden gepost, hetgeen meer traffic oplevert.

Gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand
2014

Doelstelling 2015

Resultaat 2015

Facebook
De drie meest bekeken Facebook-berichten in
2015 waren het portret van Carmen, het
overzichtsartikel van de onderzoekers en de
aankondiging van de mediacampagne.
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Voor de inhoud van de berichten op Facebook
en de website werd gezorgd voor goede
afwisseling: een actie, een portret van een
onderzoeker, een portret van een kind of ouder,
een vrijwilliger etc. Het doel om minstens 10
portretten van artsen-onderzoekers te maken,
werd ruimschoots gehaald. Het werden er
minstens 30, eind 2015 konden in totaal 51
portretten in de etalage worden gelegd met
een uitgebreid overzichtsartikel.
Door het accent op berichtgeving via
Facebook te leggen, groeide het gemiddeld
maandbereik ten opzichte van 2014 naar ruim
108.000 unieke bezoekers per maand, een
groei van maar liefst 73% (target was 20%).
Het aantal volgers (Likers) nam toe met 19%,
het gemiddelde aantal interacties (liken, delen,
reageren) groeide met 18%.
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Resultaat 2015

Twitter
Ook het aantal volgers op Twitter groeide
meer dan verwacht (target 20%) met 25%.
Het aantal volgers op Instagram ligt een stuk
lager dan op Twitter, maar vertoonde wel
stevige groei (205 in 2015) en steeg t.o.v.
2014 met 141%. Ook het aantal leden van
de Metakids LinkedIn groep groeide van 118
naar 134, een groei van 14%, iets meer
dan verwacht.
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Resultaat 2015

Website
Door het accent op berichtgeving meer op
Facebook en minder op de website te leggen,
nam de groei van het bezoek op de website
af met 15% (in plaats van de groeitarget van
20%). Het aantal unieke bezoekers van de
website nam wel toe, met 17% (van 36.486
in 2014 tot 42.782 in 2015), het gemiddeld
aantal bezochte pagina’s nam af (van 3,23
naar 2,76 pagina per bezoek). De top-3 van
meest bezochte pagina’s bestond uit de
homepage, de actiepagina (waar men kan
doneren aan een bepaalde actie) en de pagina
Metakids/stofwisselingsziekte (met uitleg over
stofwisselingsziekte).
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4.4.2 Mediacampagne en free publicity
In de zomer werd de zorgvuldig voorbereide
mediacampagne De dag dat je hoort
gelanceerd. Met spotjes op televisie en radio,
posters voor buitenreclame, beeldmateriaal
voor advertenties in bladen en een aparte
webpagina Dedagdatjehoort.nl. Hierop
stonden indringende portretten, met foto’s en
videomateriaal, van zeven ouders met
kinderen met stofwisselingsziekte. Van elke
ouder werd een aparte poster, radiospot,
televisiespot en banner gemaakt. De campagne
werd ondersteund via de Metakids website en
de sociale media.

De nieuwsbrief verscheen in 2015 vier keer.
Het aantal abonnees steeg met 11%, lager
dan de beoogde target van 20%.

4.4.3 Zichtbaarheid via de VriendenLoterij
De relatie met de VriendenLoterij, die het
werk van haar beneficiënten graag onder de
aandacht brengt in al haar communicatie
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Verder biedt de VriendenLoterij haar bene
ficiënten extra mogelijkheden voor publiciteit
én fondsenwerving via de extra (project)
aanvraag, de PrijzenMarathon, het VriendenFonds, het televisieprogramma Koffietijd en de
Global Corporate Challenge (zie paragraaf 5.4
VriendenLoterij).

Bij de Dam tot Damloop, waaraan zeer veel
goede doelen meedoen, is het minder
makkelijk om de publiciteit te halen en zijn
vooral de eigen media belangrijk. In aanloop
naar het evenement plaatste Metakids via de
sociale media en website wekelijks een bericht
over een deelnemer. Tijdens de twee dagen
werden foto’s en korte interviews met
deelnemers direct via de sociale media
gedeeld. Ook is er een overzichtsartikel en een
filmimpressie van de twee dagen gemaakt.

De (dagblad)advertentie werd ingestuurd voor
de NRC Charity Award, maar viel helaas buiten
de selectie. Wel kreeg Metakids gesponsorde
ruimte in het blad Mama & Family. Ook de
conceptontwikkeling en productie van de
diverse onderdelen van de campagne vonden
grotendeels gesponsord plaats.
Ook op andere momenten kreeg Metakids in
2015 aandacht in de media. Voorzitter Debby
Petter mocht aanschuiven in Koffietijd op RTL4;
ambassadeur Dieuwertje Blok werd gevolgd in
Grand Café Kranenborg op Radio 1. Artikelen

podium. Op haar beurt verwijst Metakids via
de website en sociale media naar de mogelijkheid om geoormerkt loten te kopen bij de
VriendenLoterij.

4.4.4 Zichtbaarheid via de eigen evenementen
De eigen evenementen lenen zich bij uitstek
voor communicatiedoeleinden. Tijdens de
Lentelunch werd een nieuw portret van een
kind met stofwisselingsziekte gelanceerd en
werden foto’s van patiëntjes getoond. De
Telegraaf en Radio 1 besteedden aandacht
aan de Lentelunch.

De lancering eind juli kreeg onder meer
aandacht op nu.nl, in het Algemeen Dagblad,
op Telegraaf.nl en radar.tv. Via de STER
werden de radio- en televisiespots als stopper
ingezet: in de periode eind juli – begin oktober
48 keer op Radio 1 t/m 6 en tussen 27 juli en
4 augustus 28 keer op Nederland 1 t/m 3.
De posters waren geheel gesponsord de
eerste drie weken van september op enkele
honderden abri’s in 13 grote en kleine
gemeenten in Nederland te zien.

Resultaat 2015

Nieuwsbrief

over acties en ouders/vrijwilligers verschenen
onder andere in vak- en personeelsbladen en
in plaatselijke en regionale media zoals Almere
Vandaag, Drachtster Courant en het
Noord-Hollands Dagblad, en ook in landelijke
media als De Telegraaf, het Algemeen
Dagblad, de Flair, de Margriet en op Radio 1.

middelen, biedt extra mogelijkheden om de
zichtbaarheid van Metakids te vergroten.
Daarvoor zijn diverse instrumenten beschikbaar. Metakids staat als beneficiënt met een
aparte pagina vermeld op de website van de
VriendenLoterij en heeft daarmee een extra

Metakids organiseerde in 2015 ook de
‘Metakids Middag’; een ontmoetingsplatform
voor de onderzoekswereld en andere relaties
(sponsors, ouders, vrijwilligers). Met foto’s, films
en een hapje en drankje werd onder leiding van
Tom van ’t Hek door metabole artsen in de
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bibliotheek van het Academisch Medisch
Centrum gesproken over de laatste stand van
zaken van onderzoek naar stofwisselingsziekte.
De middag werd gekoppeld aan een tentoonstelling met foto’s van Heleen Klop en de
boekpresentatie van de nieuwste Metakidspublicatie ‘Kijk mij nou’.
De fototentoonstelling bleef vervolgens enkele
maanden toegankelijk voor bezoekers van het
AMC. Hoewel goed bezocht en informatief,
bleek het fondsenwervende karakter van deze

bijeenkomst en de bijdrage aan de zichtbaarheid
van stofwisselingsziekte beperkt. Daarom is
besloten om dit evenement in 2016 niet
verder voort te zetten.
4.4.5 Persoonlijke contacten
Bij relatiegerichte fondsenwerving is persoonlijk
contact en aanwezigheid bij evenementen
zeer belangrijk. Als het Metakids niet lukt om
een actie te bezoeken, is er altijd telefonisch
contact en er wordt altijd verslag gedaan van
de actie.

4.4.6 Ambassadeurs en comité van aanbeveling
Ambassadeurs
Metakids heeft drie vaste ambassadeurs,
bekende Nederlanders uit de wereld van sport,
televisie en theater, die zich door het jaar heen
inzetten voor Metakids:
• voormalig topzwemmer Pieter van den
Hoogenband (sinds 2010)
• presentatrice Dieuwertje Blok (sinds 2012)
• cabaretière Sara Kroos (sinds 2014)
De ambassadeurs zijn zeer toegewijd aan
Metakids, maar hebben een drukke agenda;
daarom is uitbreiding van het aantal ambassadeurs
al enige tijd een wens van Metakids. De directie
is in 2015 actief op zoek gegaan naar een
vierde ambassadeur, maar dit leidde nog niet
direct tot resultaat.

• Rupert van Till, ondernemer en marathonloper voor Metakids;
• Wilko Jiskoot, zelfstandig adviseur en
commissaris bij o.a. Eyeworks en Jumbo
supermarkten en voormalig lid van de Raad
van Bestuur van ABN AMRO;
• Pieter Winsemius, bijzonder hoogleraar
management duurzame ontwikkeling aan de
Universiteit van Tilburg en bedrijfskundige,
publicist en voormalig minister van VROM;
• Henk-Jan Zwolle, voormalig toproeier (o.a.
Olympisch kampioen) en bewegingsfysioloog;
• Benjamin van Kessel, advocaat intellectueel
eigendoms- en contractrecht.
• Debby Petter, theatermaker en actrice.

Comité van aanbeveling
Metakids heeft sinds 2012 een comité van
aanbeveling, prominenten uit de wereld van
onderzoek, bedrijfsleven en universiteit. Het
comité draagt de doelstellingen en activiteiten
van Metakids een warm hart toe en biedt waar
nodig steun en invloed. Eind 2015 werd het
comité versterkt met Debby Petter. Het comité
bestond in 2015 uit:

Pieter van den Hoogenband

Pieter van den Hoogenband is al vijf jaar als ambassadeur betrokken bij Metakids: “Als ouder heb
je bepaalde wensen, maar als je kind stofwisselingsziekte heeft, dan heb je nog maar één wens.
Elk jaar worden er 800 kinderen geboren met stofwisselingsziekte. Veel van deze kinderen worden
niet eens volwassen. Samen met Metakids maak ik me graag sterk voor deze kinderen.
Want onderzoek is de enige oplossing en daar is geld voor nodig, veel geld.”
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• Marleen Veldhuis, voormalig topzwemster
(o.a. Olympisch, wereld- en Europees
kampioene) en technisch bedrijfskundige;
• Hugo Heymans, emeritus hoogleraar
Kindergeneeskunde en voormalig hoofd van
het Emma Kinderziekenhuis;
• Dagmar van Dijk, communicatieadviseur,
marathonloper voor Metakids en moeder van
twee kinderen met een (behandelbare)
stofwisselingsziekte;
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5 Fondsenwerving
5.1. Uitgangspunten
Metakids zet in op relatiegerichte fondsen
werving, waarbij persoonlijk contact met
actienemers, donateurs en sponsors voorop
staat. Dit verklaart tevens de sterke focus op
transparantie. Elke euro moet aan de donateur
uit te leggen zijn. Metakids werkt volgens de
gedragscodes en regels van het CBF. In het
financiële beleid streeft Metakids ernaar,
dat een zo groot mogelijk aandeel van de
inkomsten aan de hoofddoelstellingen, geld
voor onderzoek en zichtbaarheidsbevordering,
ten goede komt. De bestedingsratio is al jaren
hoog en bedroeg in 2015 86%.

circa € 124.000, nagenoeg conform target
(€ 125.000) en maar iets lager dan in 2014
(4%). De Dam tot Damloop 2015 leverde
ongeveer € 40.000 op, dat is ruim 30%
minder dan in 2014 en ruim onder de gestelde
target (€ 60.000). Ook hier is de inzet van de
individuele actienemers cruciaal voor de
hoogte van de opbrengst. De Metakids
Middag tenslotte leverde circa € 1.100 op.

sportevenementen: hardlopen, wandelen,
fietsen, triatlon, voetbal, bridge. Het aantal
veilingen en collectes verdubbelde: veel
jubilea, bijdragen van collectebussen,
statiegeldacties, e.d. Er waren dit jaar wat
minder culturele acties: een Sinterklaasfeest,
een muzikaal optreden, een pubquiz. Mooi
om te zien was dat het aantal acties vanuit
kinderen en scholen (onder 12 jaar) verdubbelde, voorbeelden waren: een collecte op
school, een sportevenement, door statiegeld
te innen of koekjes te bakken. Een avontuur
lijke actie was er ook: de autorally door
Europa, Carbage Run. De Lentelunch was dit
jaar het enige culinaire evenement.

Verdeling acties in 2015

Sport

5.2 Resultaten acties en evenementen 2015
Financieel resultaat
De opbrengsten uit acties en evenementen
kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Voor een
deel kan Metakids hier zelf op sturen via de
eigen evenementen, voor een deel is Metakids
afhankelijk van initiatieven van derden. Voor
2015 was het doel om de inkomsten uit acties
en evenementen ten opzichte van 2014 met
10% te verhogen. De opbrengst viel in 2015
echter in totaal circa 30% lager uit dan in het
jaar ervoor.
Het totaal aantal acties en evenementen bleef
stabiel op 58 acties (59 in 2014). Qua
opbrengsten leverden ze echter minder op
dan het jaar ervoor (in 2014 circa € 390.000,
in 2015 circa € 260.000). Een belangrijke
reden is dat er in 2015 minder acties waren
van serviceclubs, die in 2014 voor relatief
hoge opbrengsten zorgden.
Wat betreft de eigen evenementen kwam
de netto opbrengst van de Lentelunch uit op

Naomi Waanders en
Wieteke van den Boogert

Personal trainer Wieteke van den Boogert
van One80 Fit: “In 2014 zwommen we met
een team het IJsselmeer over voor Metakids
en in 2015 organiseerden we een spectaculaire zwemmarathon in Vlaardingen. In
2016 gaan we Het Kanaal over zwemmen
voor Metakids tijdens de English Channel
Swimming Challenge. Waarom? Een klant
van me heeft een ziek dochtertje. Zij staat
voor mij symbool voor alle kinderen met
stofwisselingsziekte.Tegelijk hoop ik andere
mensen te inspireren om in actie te komen
voor Metakids.”
Soort acties
De aard van de acties was gevarieerd,
ofschoon iets minder uiteenlopend dan in 2014.
Er waren natuurlijk weer veel verschillende
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5.3 Zakelijke partners
Metakids heeft door de jaren diverse sponsors
aan zich weten te binden, bedrijven die de
organisatie in natura steunen door gratis of met

Kind

Culinair

Collecte
veiling

Cultuur Avontuur

korting diensten en producten te leveren, zoals
de Chalet Group (kantoorruimte), Ron Blaauw
(Lentelunch) en Koppel belastingadviseurs
(administratie). Daarnaast wil Metakids ook

Edson Sabajo,
eigenaar van kledingwinkel Patta en
captain van het Patta
Running Team, liep
met zijn team de Dam
tot Damloop voor
Metakids: “Toen ik
met Metakids in
contact kwam werd ik
direct gegrepen door
de ernst van stofwisselingsziekte. Dat een
klein kind zo ziek kan
Patta Running Team, tweede van links Edson Sabajo
zijn en dat dit je eigen
kinderen kan overkomen. Het spreekt me aan dat Metakids als een vrij kleine organisatie er
heel goed in slaagt om deze groep patiënten kansen te bieden. Ik ben als ondernemer en
trainer ook klein begonnen. We zijn daarom spontaan samen gaan werken.”
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doel). Metakids diende voor beiden een
aanvraag in. De aanvraag voor het extra
project werd niet gehonoreerd, de besluit
vorming over de Prijzenmarathon werd door
de VriendenLoterij aangehouden tot 2016.

Het Team Walk of Shame
van de VriendenLoterij
koos in 2015 bewust
voor Metakids. Team
captain Parnaz Nader:
“We wilden graag voor
een doel in beweging
komen dat nog niet zo
heel bekend is. Metakids
kan wat dat betreft nog
alle steun gebruiken.
Door te stappen voor
een goed doel ben je
extra gemotiveerd om je
best te doen. Het leukste
aan de Challenge vond
ik de samenwerking,
natuurlijk met het team
onderling, maar ook
met Metakids”

Wel kon Metakids in 2015 twee maal
aanspraak maken op een bijdrage uit het
VriendenFonds, een speciaal fonds waaruit
hartewensen van vrijwilligers kunnen worden
gehonoreerd. Met deze bijdragen kon
Metakids de hartewens vervullen van twee
ouders-vrijwilligers die zich al jarenlang
inzetten voor Metakids, in totaal stelde het
VriendenFonds hiervoor € 3.500 beschikbaar.

Team Walk of Shame: Parnaz, Zara,
Reinier, Linda, Loes, Eline en Stephanie

bedrijven aan zich binden die financieel willen
steunen. De target om dit jaar drie nieuwe
bedrijven te binden, werd niet gehaald. Wel
kon Metakids rijwielproducent Gazelle als
nieuwe sponsor verwelkomen. Gazelle doneert
aan Metakids € 1 per verkochte kinderfiets.
Ook de Amsterdamse ondernemersvereniging
ORAM verlengde in 2015 zijn sponsorschap.
5.4 VriendenLoterij
Heel blij was Metakids met het vaste beneficiëntschap van de VriendenLoterij gedurende vijf
jaar, dat in februari bekend gemaakt werd.
Hierdoor kan Metakids vanaf 2015 tot en met
2019 in totaal een bijdrage van € 1 miljoen
tegemoet zien. De VriendenLoterij steunt
maatschappelijke initiatieven die mensen met
onvoldoende middelen of mogelijkheden een

steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee
kunnen doen in de samenleving en een
volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt
zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan
de maatschappij te leveren. Loterijdeelnemers
hebben de mogelijkheid om voor een
zelfgekozen goed doel mee te spelen.
Begin 2015 doneerde de VriendenLoterij
€ 200.366 aan Metakids (de vaste bijdrage
over het jaar 2014 en opbrengst van geoormerkte lotenverkoop). De VriendenLoterij
biedt haar beneficiënten ook andere mogelijkheden aan voor fondsenwerving: via de extra
projecten en de PrijzenMarathon (waarbij één
beneficiënt de mogelijkheid krijgt om binnen
deze gezamenlijke campagne geoormerkte
deelnemers te werven voor een concreet
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De inzet van medewerkers van de Afdeling
Ledenservice van de VriendenLoterij voor
Metakids tijdens de Global Corporate
Challenge was hartverwarmend. Dit is een
jaarlijkse wedstrijd waarbij teams van bedrijven
intern strijden om wie letterlijk de meeste
stappen voor het goede doel maakt. Het team
‘Walk of Shame’ koos voor Metakids. ‘Ons’
team hoefde zich overigens nergens voor te
schamen: zij gingen er zowel met de tweede
als de derde prijs vandoor en konden Metakids
een prijzengeld van € 3.500 overhandigen.
5.5 Vermogensfondsen
Metakids wist in 2015 financiering te krijgen van
een drietal vermogensfondsen; dit leverde in
totaal circa € 127.000 op, ruim het dubbele van
de voor dit jaar gestelde target van € 60.000:
het ING Goede Doelenfonds, de Theo Janssen
Stichting M.O.C. en een particulier vermogensfonds dat anoniem wenst te blijven.
ING Goede Doelenfonds
Voor de tweede keer werd een aanvraag

ingediend bij het ING Goede Doelenfonds
via de Metakids vrijwilliger die daar werkzaam
is. Metakids begeleidde zijn campagne om
stemmen te winnen voor het ingediende
onderzoeksproject voor de ontwikkeling
van een therapie tegen vroegtijdig hartfalen
bij kinderen met stofwisselingsziekte.
Wederom eindigde Metakids hoog op
de ranglijst en ontvingen we de maximale
subsidie van € 40.000.

Peter Verhoeven

Peter Verhoeven, penningmeester Theo
Janssen Stichting M.O.C.: “Ik wist aanvankelijk
niet hoe ernstig stofwisselingsziekte is en
dat zo veel gezinnen door deze ziekte zijn
getroffen. Pas nadat ik de filmportretjes zag
en de invloed op het gezin voelde, kreeg
stofwisselingsziekte voor mij een gezicht.
De portretjes tonen de urgentie en het
grote belang van onderzoek naar deze
dodelijke ziekte. De werkwijze en openheid
van Metakids en het feit dat we hier nog
verschil kunnen maken sprak ons heel
erg aan en heeft ons doen besluiten om
Metakids te gaan steunen.”
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6 Organisatie en bestuur
Theo Janssen Stichting M.O.C.
Zeer verheugend was ook de verbintenis
die Metakids in 2015 kon aangaan met de
Theo Janssen Stichting M.O.C. Deze stichting
gaat Metakids voor langere tijd steunen met
een totale bijdrage van maximaal € 250.000.
Dit betekende in 2015 financiering van twee
onderzoeksprojecten van de subsidieronde
2015 met een totaalbedrag van € 74.306.
5.6 Donateurs
De landelijke mediacampagne leverde wel
publiciteit op maar lijkt niet tot een verhoging
van de vaste donateurs te hebben geleid
(target was 20% ofwel 30 extra vaste donateurs).
De campagne was daarvoor te kort en kon
door het gesponsorde karakter lastig door

Metakids worden geregisseerd. Bovendien
strijden heel veel goede doelen (met vaak veel
grotere marketingbudgetten dan Metakids)
om de gunst van de individuele donateur.
5.7 Cofinanciering door stichtingen
Metakids voert regelmatig overleg met
stichtingen en fondsen met een vergelijkbare
doelstelling, ook om de mogelijkheden voor
cofinanciering van onderzoek te bespreken.
Dit leidde in 2015 nog niet tot nieuwe
partnerships. Wel werd dit jaar het
onderzoek dat samen met de stichting
Ride4Kids is gefinancierd, succesvol
afgerond (zie paragraaf 3.4.1 De impact
van afgerond onderzoek).

6.1 Uitgangspunten
Metakids streeft naar een optimale uitvoering
van haar hoofddoelstellingen: zichtbaarheid
van en onderzoek naar stofwisselingsziekte
bevorderen. Daartoe werkt zij aan een
organisatiestructuur die professioneel, open
en transparant is, met gescheiden verant
woordelijkheden. Ook streeft Metakids naar
een goede binding met en behoud van alle
relaties, met specifieke aandacht voor het
geven van informatie en voor het ontvangen
en afhandelen van wensen, vragen en
klachten (zie hoofdstuk 4 Zichtbaarheid
en bekendheid).
Transparantie en openheid worden gezien als
voorwaarden voor een gezonde fondsen
werving. Naleving van de daarbij horende
standaarden en wetten is vanzelfsprekend. Als
uitgangspunten hanteert Metakids de normen
van het Centraal Bureau Fondsenwerving

(CBF), de code Wijffels voor goed bestuur
en met betrekking tot financiële reserves de
richtlijnen van de commissie Herkströter
(zie ook hoofdstuk 7 Financieel jaarverslag).
ANBI-status en CBF-Keur
Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar van
het belastbaar inkomen. Het goede doel moet
daarvoor door de Belastingdienst worden
aangewezen als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Metakids had in 2015 zo’n
ANBI-verklaring. Metakids heeft ook het
CBF-keurmerk goede doelen. De organisatie
voldoet aan de CBF-criteria voor het bestuur
en beleid van goede doelen. Het CBF keurt op
hoe goede doelen geld binnenkrijgen, hoe ze
het besteden en de manier waarop ze daar
verslag over uitbrengen. Het CBF-keurmerk
is voor donateurs en sponsors een herkenbare
en belangrijke erkenning van een betrouwbaar
goed doel.

6.2 Organisatiestructuur
In het organogram is de organisatiestructuur van Metakids en haar toezichthouders opgenomen.
Bestuur
CBF
Externe controle

Accountant
Externe controle

5 leden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Ambtelijk secretaris
Medische adviesraad
4 leden
Directeur
Vrijwilligers
150/30 personen

Vera
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Team
Bureaumanager
3 Freelancers

6.3 Planning en control
Metakids werkt met een meerjarenbegroting
met strategische doelstellingen. Jaarlijks worden
de doelen voor het komende jaar vastgesteld
in een jaarplan en wordt geëvalueerd of de
doelen van het afgelopen jaar behaald zijn.
Gedurende het jaar evalueert de directie
voortdurend de uitvoering van de doelen.
Dit gebeurt aan de hand van een planning- en
controlecyclus door verschillende organisatieonderdelen. De verschillende functies van
bestuur, directie en medewerkers zijn bij
Metakids strikt gescheiden. Conform de
richtlijnen van het CBF houdt het bestuur
toezicht, is de directeur verantwoordelijk
voor de dagelijkse leiding (het ‘bestuur’) en
zijn de medewerkers belast met de uitvoering.
Intern toezicht: beleid
Het bestuur is toezichthouder en eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid.
Het bestuur stelt het beleid en de financiële
richtlijnen vast, stelt de verantwoordingen vast
(jaarverslag en jaarrekening) en controleert de
directeur op hoofdlijnen. Daartoe beoordeelt
het bestuur jaarlijks het functioneren van de
directie. Ook bepaalt zij de salariëring en
benoemt en ontslaat zij de directie.
Het concept jaarplan en begroting worden
voorafgaand aan het nieuwe jaar door de
directeur opgesteld, ter goedkeuring aan het
bestuur voorgelegd en in het voorjaar na
afloop van het betreffende jaar geëvalueerd.
Het jaarplan is gebaseerd op het strategisch
Meerjarenbeleidsplan, dat eens per drie tot
vier jaar wordt vastgesteld. Jaarlijks stelt het
bestuur de subsidietoekenningen voor
onderzoek naar stofwisselingsziekte vast op
basis van de adviezen van de onafhankelijke

medische adviesraad. Het bestuur van
Metakids komt in principe ten minste viermaal
per jaar bij elkaar om de voortgang van het
in dat jaar gevoerde beleid te toetsen.
De taken en bevoegdheden van het bestuur
zijn statutair vastgelegd.
Intern toezicht: financiën
De directie heeft de boekhouding gesponsord
uitbesteed en zorgt ervoor dat de penningmeester maandelijks, en indien gewenst vaker,
inzicht in de laatste cijfers heeft. Directie,
penningmeester en externe boekhouder voeren
hierover regelmatig overleg. De penningmeester
rapporteert de financiële stand van zaken elk
kwartaal aan het bestuur. Indien nodig
worden acties en planningen bijgesteld. De
jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig
de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen. Voor Metakids’ vermogensbeleid
zie hoofdstuk 7 Financieel jaarverslag.
Extern toezicht: CBF en accountant
Twee externe partijen controleren jaarlijks
achteraf het functioneren van de stichting
Metakids. De accountant controleert of de
opgestelde financiële verantwoording een
getrouw beeld geeft en voldoet aan de
Richtlijn van de Jaarverslaggeving. Het CBF
controleert de stichting op de volgende
onderdelen: bestuur, beleid, fondsenwerving,
voorlichting en communicatie, besteding van
middelen en verslaggeving.
In 2015 liep het CBF-keurmerk af en heeft
Metakids een aanvraag gedaan om haar
keurmerk te verlengen. Na een uitgebreide
screening door het CBF werd het keurmerk
opnieuw voor vijf jaar aan Metakids toegekend.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 zijn
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wederom opgestuurd naar de Transparantprijs
voor de beste charitatieve verslaggeving, in
het leven geroepen door Pricewaterhouse
Coopers (PwC). Als klein fonds bleek Metakids
opnieuw een goede middenmoter in de groep
die door het PwC als ‘grote fondsen’ wordt
aangeduid (inkomsten > € 500.000). Metakids
scoort vooral hoog op het criterium Compliance
(A-rating, 83%), dat gaat over de bestedingsratio’s van baten en lasten, van de kosten van
eigen fondsenwerving en van de kosten van
beheer en administratie. Op het Communicatieaspect scoorde Metakids een B-rating, op het
Impact-aspect kreeg Metakids een C-rating.

Carmen

6.4 Bestuur
Het Metakidsbestuur telde begin 2015 vijf
bestuursleden: voorzitter Debby Petter,
penningmeester David van Schelven, secretaris Gerard Kellerman en de leden Joost Steins
Bisschop en Patrick Praaning. Debby Petter,
Gerard Kellerman en Joost Steins Bisschop
namen in de loop van het jaar afscheid.
Vervolgens werd het bestuur versterkt met

Rutger Abbink, die vanaf 2016 het penningmeesterschap van David van Schelven
overneemt en met Isabelle van Ommeren,
secretaris. Alleen de positie van voorzitter was
eind 2015 nog vacant; hiervoor waren diverse
gegadigden die echter pas vanaf 2016
beschikbaar zijn.
Door de bestuurswisseling in 2015 kwam het
bestuur dit jaar drie keer bij elkaar. Daarnaast
werd via telefoon en mail intensief overlegd
over het nieuwe meerjarenbeleidsplan, zodat
dit eind december kon worden vastgesteld.
Onderwerpen op de agenda waren onder meer
de jaarstukken 2015, het meerjarenplan 20162018 en de toekenningen van de subsidieronde
2015; verder werden onderwerpen als de
management-rapportages, de mediacampagne
en acties en evenementen besproken.
Werving, selectie en bezoldiging
Bestuursleden worden door het zittende
bestuur benoemd op basis van de verschillende
benodigde disciplines, hun netwerk en de
ervaring en betrokkenheid van de beoogde
bestuurder. De werving vindt plaats op basis
van omschreven functieprofielen, functie-eisen
en taakomschrijvingen. Voorop staat dat de
bestuursleden onafhankelijk van betrokken
medische instellingen moeten kunnen
opereren. Conform het protocol stemt in
geval van mogelijke belangenverstrengeling
een bestuurslid niet mee.
De bestuursleden van Metakids doen hun
werk volledig onbezoldigd en ontvangen
ook geen onkostenvergoeding. Een aantal
bestuursleden zet zich, naast het reguliere
bestuurswerk, ook nog in voor Metakids
activiteiten zoals de eigen evenementen.
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Samenstelling en rooster van aftreden
Bestuursleden kunnen vijf jaar zitting hebben en kunnen daarna maximaal voor nog één nieuwe
termijn worden herbenoemd. Onderstaande tabel toont de samenstelling, portefeuilleverdeling en de
hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden. Ook is hierin het jaar van benoeming, herbenoeming
of aftreden vermeld.
Naam

Patrick Praaning

David
van Schelven

Rutger Abbink

Isabelle van
Ommeren

Debby Petter

portefeuille

hoofd- en nevenfuncties

bestuurslid

directeur/producent
Praaning & Roekens

evenementenorganisatie

nevenfuncties: geen

penningmeester t/m
2015, daarna bestuurslid

manager financial planning
& analysis Nutreco

financiën

nevenfuncties: geen

penningmeester
vanaf 2016

business development
manager Salviol Global
Analytics

financiën

nevenfuncties: geen

secretaris

Senior commercial
manager Feenstra

marketingcommunicatie

nevenfuncties: geen

voorzitter

actrice en theatermaker

Jaar van benoeming (b),
herbenoeming (h)
of aftreden (a)
2009 b
2014 h

2010 b
2015 h

2015 b

2015 b

2005 b
2015 a

nevenfuncties: docent
Nederlands, presentator

Gerard Kellerman secretaris

Joost Steins
Bisschop

directeur/partner
Bureau Kellerman

marketingcommunicatie

nevenfuncties: geen

bestuurslid

partner Jungle Minds

marketing,
management

nevenfuncties: columnist
Het Financieele Dagblad,
leraar basisschool
‘De Bolderik’

6.5 Medische adviesraad
Een belangrijke taak van het bestuur is de
jaarlijkse toekenning van de subsidies voor
onderzoeksprojecten naar stofwisselingsziekte.

2006 b
2015 a

2010 b
2015 a

Het bestuur laat zich hierbij inhoudelijk
adviseren door een medische adviesraad.
De leden zijn door het bestuur benoemd op
basis van hun specifieke deskundigheid op het
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terrein van stofwisselingsziekte. Daarbij staat
voorop dat de leden geen belangen mogen
hebben in medisch-klinische onderzoeks
instituten of in de farmaceutische sector.
De medische adviesraad werkt op basis van
een functieprofiel en reglement, waarin taken
en werkwijze beschreven staan. De raad doet
zijn werk op vrijwillige basis en ontvangt geen
onkostenvergoeding. De medische adviesraad
kwam in het najaar 2015 weer bij elkaar voor de
advisering bij de jaarlijkse subsidietoekenningen;
daarnaast voerde de raad tussentijds telefonisch
en via e-mail overleg over de beoordeling van
de voortgang van projecten.
Samenstelling
• Dr. Ries Duran, klinisch chemicus en klinisch
biochemisch geneticus (niet praktiserend)
• Dr. Henk Bakker, kinderarts metabole
ziekten (niet praktiserend)

• Dr. Piet Bolhuis, biochemicus en moleculair
geneticus (niet praktiserend) en bestuurslid VKS
• Drs. Tom van ’t Hek, voormalig huisarts, nu
radiopresentator en zelfstandig ondernemer
6.6 Medewerkers en vrijwilligers
Directie
In 2015 vond op directieniveau een wisseling
van de wacht plaats. Suzette Wyers, oprichter
van Metakids en sinds april 2012 werkzaam
als directeur, nam eind van het jaar afscheid en
werd opgevolgd door Nathalie MichielsensGrasso, fiscaal jurist en communicatiespecialist.
Door de directie- en bestuurswisselingen heeft er
dit jaar geen evaluatie van het functioneren van
de (vertrekkende) directeur plaatsgevonden.
Bezoldiging van de directeur vindt plaats op
basis van de criteria van de richtlijn Beloning
directeuren van goede doelen van de

Debby Petter en
Suzette Wyers
richtten in 2005
samen Metakids op:
“Terugkijkend op
tien jaar Metakids zijn
er zoveel positieve
ontwikkelingen die
mede dankzij
Metakids mogelijk
zijn gemaakt. Om
een belangrijke te
benoemen: artsen
kunnen nu veel
Debby Petter en Suzette Wyers
sneller en beter een
diagnose stellen. En we weten veel meer over behandelingen. Natuurlijk zijn we er nog lang niet,
maar wat zijn we blij dat we de afgelopen jaren hebben kunnen werken aan een stevige basis
voor Metakids. Zodat onze droom: stofwisselingsziekte de wereld uit, steeds dichterbij komt.”
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Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen
(VFI). De bezoldiging van zowel de vertrekkende
als de nieuwe directeur vielen in 2015 binnen
de door het VFI gehanteerde norm (zie
hoofdstuk 7 Financieel Jaarverslag).
Suzette Wyers bekleedde in 2015 de volgende
nevenfuncties: lid commissie van deskundigen/
Ombudsvrouw NOS, lid Raad van Advies Wij
zijn Sport, voorzitter programmaraad Publieke
Omroep Amsterdam, voorzitter Vereniging
Vrienden van Het Rembrandthuis en bestuurslid
Socionext. Nathalie Michielsens bekleedde in
2015 de volgende nevenfuncties: bestuurslid
Ladies Circle ’t Gooi en bestuurslid juridische
commissie Ladies Circle Nederland.
Bureau en vrijwilligers
Behalve de directeur (0,9 fte) is alleen de
bureaumanager in vaste dienst (0,8 fte). In
2015 is het profiel en takenpakket voor deze
functie aangescherpt, waarbij kennis en
ervaring op het gebied van fondsenwerving
zwaarder gaan wegen, ter ondersteuning van
de directie. Daarom is eind 2015 afscheid
genomen van de bureaumanager en is er
vanaf 2016 een nieuwe bureaumanager/
fondsenwerver aangesteld. Daarnaast maakte
Metakids weer gebruik van 3 tot 4 flexibele
arbeidskrachten voor elk enkele uren per
week, die ondersteuning bieden aan het
bestuur en medische raad, de financiële
administratie, de communicatie en website
beheer en de evenementenproductie. Van hen
wordt verwacht dat zij daarnaast ook vrijwillig
extra taken op zich nemen.
Metakids heeft twee soorten vrijwilligers:
vrijwilligers die hun professionaliteit, al dan niet
in het kader van maatschappelijk verantwoord

ondernemen, voor Metakids willen inzetten; en
vrijwilligers die acties opzetten of mee helpen
aan acties in het land. Het aantal vrijwilligers
dat een actie opzet en/of meehelpt met acties
bedroeg in 2015 wederom zo’n 150. Metakids
begeleidt en adviseert deze actienemers bij het
opzetten van een actie, zorgt voor promotiemateriaal en doet vooraf en achteraf verslag via
haar eigen (sociale) mediakanalen. De groep

MVO-vrijwilligers bestond in 2015 uit circa 30
mensen, die individueel of vanuit hun bedrijf
Metakids ondersteunden bij de evenementenorganisatie, juridische zaken, web-ontwikkeling, communicatie, film, fotografie en sport
clinics. Zij krijgen geen vrijwilligersvergoeding,
maar kunnen wel onkosten declareren.
Klachtenbehandeling
Vragen en klachten worden in principe binnen
24 uur beantwoord. Metakids hanteert een
klachtenprocedure voor het omgaan met
klachten. Klachten worden steeds direct in
behandeling genomen door de bureau

manager en worden mondeling (telefonisch)
of schriftelijk (per brief of e-mail) afgehandeld
binnen tien werkdagen. Indien een klacht
niet direct afdoende behandeld kan worden,
ontvangt de klager zo spoedig mogelijk
informatie over de verwachte wijze en
tijdsduur van de klachtafhandeling. De
eindverantwoordelijkheid voor de klachten
afhandeling ligt bij de directeur; klachten
over de directie worden behandeld door
het bestuur. Het klachtenreglement kan
worden opgevraagd. In 2015 zijn er geen
klachten bij Metakids binnengekomen.

Kevin van ’t Klooster

Jurist Kevin van ’t Klooster liep meerdere keren
de Dam tot Damloop en in 2015 ook de
marathon van Chicago voor Metakids: “Om
geld in te zamelen én om aandacht te vragen
voor dit belangrijke doel. Naast hardlopen zet ik
mijn juridische kennis als advocaat in om de
Stichting Metakids pro bono bij te staan. Hiermee
wil ik de stichting juridische kosten besparen,
conflicten voorkomen en vanuit mijn expertise
een steentje bijdragen aan de organisatie.
Ik ben trots dat ik samen met al die andere
vrijwilligers en medewerkers mag meehelpen
aan de bestrijding van stofwisselingsziekte.”
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Zoë en Dex
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7 Financieel jaarverslag
7.1 Visie, strategie en beleid
Financiële visie
Het financieel beleid ondersteunt het bereiken
van de doelstellingen van Metakids optimaal.
Dit betekent dat Metakids streeft naar een
gezonde groei in financiële middelen die veilig
en maatschappelijk verantwoord worden
beheerd, met een betrouwbare financiële
inrichting die snel handelen faciliteert.
Strategie
Om deze financiële visie te realiseren hanteert
Metakids de volgende speerpunten:
• Streven naar een zo hoog mogelijke en
directe besteding aan onze doelstellingen.
• Inzetten op groei en dus investeren in
zichtbaarheid en fondsenwerving.
• Minimale kosten voor beheer & administratie.
• Toegezegde bijdragen worden zoveel
mogelijk op een Nederlandse spaarrekening

of deposito aangehouden en zijn direct
opneembaar.
• Maximale sponsoring. Dat lukt niet altijd. In
dat geval bedingt Metakids een zo gunstig
mogelijke prijs/kwaliteitverhouding.
Beleid
Metakids neemt de volgende uitgangspunten
en randvoorwaarden in acht:
• Geen beleggingen in aandelen of obligaties.
• Opbrengsten worden zoveel mogelijk in
hetzelfde jaar direct besteed aan onze
doelstellingen.
• Beperkt eigen vermogen aanhouden (circa
50% van de jaarlijkse kosten van de eigen
organisatie) om indien nodig te kunnen
afbouwen.
• Boekhouding en jaarrekening in lijn met
vereisten CBF-richtlijn RJ650.
• Operationele risico’s beperken door adequate
interne controle- & beheersingsmaatregelen.

7.2 Balans en toelichting
Activa

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

Immateriële vaste activa

-

-

-

Materiële vaste activa

-

-

-

Financiële vaste activa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85.864

18.617

16.516

-

-

-

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen
• ASN deposito
• ASN meersparenrekening
• ING rentemeerrekening+ kapitaalrekening
• ING rekening courant

402.182

397.836

-

-

-

494.491

614.120

760.763

29.222

Totaal activa

96.172

44.994

49.151

925.895

1.056.950

906.086

1.011.759

1.075.567

922.602

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
• Continuïteitsreserve

93.941

93.449

83.845

• Bestemmingsreserves

15.000

50.000

100.000

• Herwaarderingsreserve

-

-

-

• Overige reserves

-

108.941

143.449

183.845

Fondsen
Bestemmingsfondsen

-

-

-

108.941

143.449

183.845

368.502

400.390

358.710

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
• kortlopend deel toegezegde subsidies
• overige schulden en overlopende passiva
Totaal passiva

Metakids heeft sinds 2005 al ruim
€ 2,6 miljoen kunnen investeren in onderzoek
naar stofwisselingsziekte.
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482.211

479.646

52.105

52.082

343.299
36.748

534.316

531.728

380.047

1.011.759

1.075.567

922.602

Toelichting op de balans
De activa van Metakids bestaan uit liquide middelen en overlopende posten. De passiva bestaan
voornamelijk uit de toegezegde en nog niet betaalde subsidies, onderverdeeld in langlopende en
kortlopende schulden. Het eigen vermogen bestaat per 31 december 2015 voor een deel (€ 15.000)
uit de bestemmingsreserve, die in 2016 zal worden gebruikt voor onderzoek naar stofwisselingsziekte. De verplichting uit hoofde van het huurcontract bedraagt € 9.900 op jaarbasis. Er geldt
een minimale opzegtermijn van drie maanden.
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7.3 Staat van baten en lasten en toelichting

Toelichting op de staat van baten en lasten
Rentebaten

€ 8.883

BATEN

begroting
2016

resultaat
2015

begroting
2015

resultaat
2014

resultaat
2013

Baten uit eigen fondsenwerving
Diverse giften particulieren

90.000

93.148

200.000

169.767

111.692

Giften van service organisaties

55.000

2.400

50.000

80.250

94.158

220.000

210.355

175.000

131.343

94.796

Bedrijvensponsoring & Stichtingen
Lentelunch (netto)

75.000

123.893

125.000

128.669

167.140

200.000

208.386

200.000

-

-

640.000

638.182

750.000

510.029

467.786

Baten uit gezamenlijke acties

-

-

-

-

-

Baten uit acties derden

-

-

-

-

40.000

Subsidies van overheden

-

-

-

-

-

10.000

8.883

10.000

11.539

11.199

-

-

-

-

-

10.000

8.883

10.000

11.539

51.199

650.000

647.065

760.000

521.568

518.985

Directe kosten

32.500

52.105

35.000

21.780

37.590

Uitvoeringskosten

83.500

87.897

65.000

63.698

75.262

324.000

334.207

550.000

317.789

271.070

83.500

85.075

65.000

63.698

75.262

523.500

556.462

715.000

466.964

459.184

Vriendenloterij
Totaal baten uit eigen fondsenwerving

Rentebaten
Overige baten
Totaalopbrengsten overige fondsenwerving
SOM DER BATEN
LASTEN
Doelstelling Voorlichting en bewustwording

Doelstelling Onderzoek naar stofwisselingsziekten
Directe kosten
Uitvoeringskosten
Totaal besteed aan doelstelling
Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving

89.000

83.954

69.500

63.770

78.958

Kosten gezamenlijke acties

-

-

-

-

-

Kosten acties derden

-

-

-

-

-

Kosten verkrijging subsidies overheden

-

-

-

-

-

Kosten van beleggingen

-

-

-

-

-

Totaal besteed aan wervingskosten

89.000

83.954

69.500

63.770

78.958

Beheer en administratie

37.500

40.357

32.000

31.229

33.852

650.000

680.773

816.500

561.963

571.994

-

(33.709)

(56.500)

(40.396)

(53.008)

14%

13%

9%

13%

17%

SOM DER LASTEN
RESULTAAT
% kosten fw
% beheer en administratie

6%

6%

4%

6%

7%

% bestedingsratio baten

81%

86%

94%

90%

88%

% bestedingsratio lasten

81%

82%

88%

83%

80%
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Inkomsten
Ondanks dat de inkomsten in 2015 zijn
gestegen ten opzichte van 2014, zijn zij lager
dan de begroting uitgekomen. In 2015 heeft
er een verschuiving van de samenstelling van
onze inkomsten plaatsgevonden. De bijdrage
van de VriendenLoterij bestond uit de
reguliere bijdrage van € 200.000 en overige
bijdragen uit geoormerkte lotenverkoop, het
VriendenFonds en de Global Corporate
Challenge (samen € 8.386). De bijdrage van
de VriendenLoterij is nu een zeer belangrijke
bron van inkomsten. Wij verwachten dat deze
bijdrage ook de komende jaren een aanzienlijk
onderdeel van onze inkomsten zal blijven
vertegenwoordigen.
De Lentelunch is met een opbrengst van
€ 123.893 opnieuw succesvol gebleken.
Niettemin wordt verwacht dat de netto
inkomsten uit de Lentelunch de komende
jaren onder het niveau van de afgelopen jaren
zullen komen. Daarom zal in 2016 ook gekeken
worden naar een eventuele aanpassing van
het concept. Baten uit giften particulieren en
giften van serviceorganisaties vielen fors lager
uit dan begroot en dan het voorgaande jaar.
Belangrijkste reden hiervoor is dat de opbrengst
van de acties en evenementen zijn terug
gelopen, met name omdat er dit jaar geen
grote acties vanuit serviceorganisaties hebben
plaatsgevonden. De inkomsten uit bedrijven
sponsoring en stichtingen waren juist hoger
dan in 2014. De bijdrage van de Stichting
Theo Janssen M.O.C. in 2015 van € 74.306
maakt een belangrijk deel uit van deze baten.

Inkomsten 2015

Diverse giften
particulieren

€ 93.148

Giften van
serviceorganisaties

VriendenLoterij

€ 2.400

€ 208.386

€ 647.065
Bedrijvensponsoring &
Stichtingen

€ 210.355

Lentelunch

€ 123.893

Uitgaven
Metakids streeft er naar om de inkomsten
direct te besteden en dus de uitgaven in het
jaar in lijn te laten zijn met de opbrengsten.
Door intensief contact met onderzoekers is het
aantal aanvragen voor onderzoeksbijdragen
opnieuw gestegen ten opzichte van 2014.
Dit heeft geresulteerd in een hoger aantal
positieve beoordelingen van de Medische
Adviesraad, op basis waarvan Metakids in
2015 zeven nieuwe projecten heeft kunnen
honoreren. De bestemmingsreserve die in
2014 was gevormd (€ 50.000), is in 2015
besteed aan onderzoek. In totaal werd € 556.462
besteed aan de doelstellingen: € 137.180 aan
voorlichting en € 419.282 aan onderzoek.

Uitgaven 2015
Fondsenwerving

Beheer en administratie

€ 40.357

€ 83.954

Voorlichting

€ 137.180
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€ 680.773

Onderzoek

€ 419.282

Bestedingsratio
Mede door het gebruik van de bestemmingsreserve kwam de bestedingsratio in 2015
opnieuw hoog uit op 86%.
Resultaat
Kosten fondsenwerving en beheer en
administratie
DDe uitvoeringskosten bestaan uit de kosten
gemaakt om fondsen te werven en de kosten
voor beheer en administratie. Als norm voor
de kosten eigen fondsenwerving wordt de
CBF-eis van 25% gehanteerd. Voor de kosten
van beheer en administratie heeft Metakids
de norm vastgesteld op 7%. De kosten voor
eigen fondsenwerving bedroegen in 2015
€ 83.954, wat neerkomt op 13% van het
opgehaalde geld. Hiermee blijft Metakids ruim
onder de CBF-eis van 25%. De kosten van
beheer en administratie bedroegen € 40.357.
Dit staat voor 6% van de totale inkomsten en
blijft dus onder de interne norm van 7%.
Beleid toerekening uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten worden toegerekend
aan de onderdelen fondsenwerving, beheer en
administratie en doelstellingen (onderzoek en
zichtbaarheid). Bij de vaststelling hebben

Hoe werd uw 10 euro besteed
Fondsenwerving

€ 1,23

Beheer en administratie

€ 0,59

Voorlichting

€ 2,02

Onderzoeken

€ 6,16

gevoel van redelijkheid, berekeningen van de
bestede uren en kosten en gesprekken met
andere organisaties een rol gespeeld.
De begrote uitvoeringskosten over 2016 zijn
toegerekend op basis van dezelfde verdeel
sleutel als de werkelijke uitvoeringskosten van
2015. De activiteiten voor het werven van
financiële middelen hebben altijd ook een
voorlichtingsdoelstelling. Dit heeft te maken
met de grote onbekendheid van stofwisselingsziekte. Afhankelijk van de exact ingezette
middelen ligt de nadruk meer op voorlichting
of op fondsenwerving. Gekozen is daarom om
de kosten van deze activiteiten te verdelen
over fondsenwerving en voorlichting.
7.4 Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling

7.5 Toelichting lastenverdeling
Doelstelling
Voorlichting

Werving baten

Onderzoek

Eigen
Fondsenwerving

Gezamenlijke actie

Subsidies

Beleggingen

Totaal

Totaal

2015

2014

-

334.207

-

-

-

-

-

334.207

317.789

Afdrachten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aankopen en Verwervingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitbesteed werk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Publiciteit en Communicatie

63.770

11.666

21.992

-

-

-

841

98.269

59.135

Personeelskosten

48.900

48.900

40.750

-

-

-

24.450

162.998

132.070

4.899

4.899

4.083

-

-

-

2.450

16.330

9.671

19.611

19.611

17.131

-

-

-

12.617

68.970

43.302

Huisvestingskosten
Afschrijving en rente
Totaal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137.180

419.282

83.954

-

-

-

40.357

680.775

561.967

Het belangrijkste deel van onze lasten bestaat uit onderzoeksbijdragen (€ 334.207). Deze hebben
alleen betrekking op de doelstelling. Personeelskosten hebben betrekking op alle categorieën:
doelstelling, werving baten en beheer en administratie. De verdeling van de lasten is in lijn met de
verdeling van 2014.

Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde op basis van de koersen geldende
per 31 december 2015.
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Beheer
en
Administratie

Subsidies en bijdragen

Kantoor- en algemene kosten

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden activa
en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs
c.q. nominale waarden. Verliezen worden
verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten
worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig
de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa, direct in gebruik
voor de doelstelling, zijn gewaardeerd tegen
de verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de
geschatte economische levensduur gebaseerde
afschrijvingen.

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend naar
het jaar waarin ze zijn ontstaan. Legaten
en nalatenschappen worden als opbrengst
verantwoord als de omvang betrouwbaar
en met zekerheid kan worden vastgesteld.

Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs onder aftrek van een
afwaardering voor incourantheid.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen
nominale waarden onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.
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7.6 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht in €
Exploitatieresultaat

2015

2014

2013

(33.709)

(40.396)

(53.009)

Afschrijvingen

(800)

-

-

(34.509)

(40.396)

(53.009)

Toename langlopende schulden

(31.888)

41.680

187.927

Toename kortlopende schulden

2.588

151.681

(175.019)

(29.300)

193.361

12.908

Beheer reserves en beleggingsbeleid
Metakids heeft geen beleggingen in aandelen
of obligaties. Om het geld dat binnenkomt
goed te bewaken, zet Metakids het zoveel
mogelijk op een Nederlandse spaarrekening
of deposito.
Specificatie salariskosten directie

Suzette Wyers

Nathalie Michielsens

1/1 – 31/12

1/9 – 31/12

Bruto jaarsalaris

61.690

25.308

4.935

2.025

0

2.828

4.392

3.499

Periode

Toename beleggingen

-

-

-

Vakantiegeld

Toename voorraad

-

-

-

Pensioen - werkgeversdeel

67.247

2.101

(2.204)

-

-

-

67.247

2.101

(2.204)

Mutatie liquide middelen

(131.056)

150.864

(37.898)

Verschil banken

(131.056)

150.864

(37.898)

-

-

-

Toename vorderingen
Investeringen materiële vaste activa

Verschil

Toelichting
Per saldo is de stand van de liquide middelen in 2015 met € 131.056 afgenomen versus een
toename van € 150.864 in 2014. De kasstroom is sterk afhankelijk van de voortgang van de
toegekende onderzoeken.
7.7 Interne controle- en beheersings
maatregelen
Beleid financiële risico’s en vermogen
Metakids hanteert een zorgvuldig financieel
beleid. Door te kiezen voor relatief veel
inkomsten in het begin van het jaar (o.a. door
de Lentelunch en bijdrage VriendenLoterij)
en relatief veel uitgaven (onderzoeksubsidies)
aan het einde van het jaar kan Metakids
tijdig evalueren en indien nodig plannen en
begroting bijstellen. Het betekent ook dat elke
euro die Metakids toekent aan onderzoek al
op de bank staat. Hierdoor kan uitbetaling
van onderzoeken gegarandeerd worden.
Om altijd de continuïteit van de organisatie
te kunnen garanderen, of indien nodig te

kunnen afbouwen, houdt Metakids een
relatief klein eigen vermogen aan. Om de dan
lopende kosten van de eigen organisatie te
dekken, kan Metakids hierop terugvallen.
Te denken valt bijvoorbeeld aan het opzeggen
van het huurcontract en maatregelen op het
personele vlak. Voor de hoogte van het
eigen vermogen streeft Metakids naar een
bedrag van 50% van de kosten van de eigen
organisatie. Hierbij wordt uitgegaan van de
verwachte kosten van het toekomstige
boekjaar. De Richtlijn Reserves Goede Doelen
van het VFI geeft aan dat een vermogen wordt
aangehouden van maximaal 150% van de
jaarlijkse kosten van de eigen organisatie.
Het beleid van stichting Metakids is dus ruim
binnen de richtlijn.
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Beleid personeel
Personeelsbeleid is gericht op continuïteit. Voor
de medewerkers is er een pensioenregeling.
Per 31-12-2015 waren er twee personeelsleden
vast in dienst: de vertrekkend directeur en de
nieuw aangestelde directeur.

Sociale lasten - werkgeversdeel

Beleid bestuur en Medische Adviesraad
De bestuursleden en leden van de Medische
Adviesraad ontvangen geen vergoeding.
Ook zijn hen geen leningen, voorschotten of
garanties verstrekt.
7.8 Prognose en toelichting begroting 2016
De begroting 2016 gaat uit van een voortgezet
beleid zoals eerder aangegeven. Voor 2016 stelt
Metakids zich ten doel om de inkomsten van 2015
te evenaren. Een verhoging van de inkomsten
vanuit bedrijven en stichtingen is aangemerkt als
belangrijk speerpunt. Ook zal extra aandacht
gaan naar het stimuleren van serviceclubs om
Metakids te sponsoren. Verder zal Metakids extra
investeren in het werven van nieuwe donateurs
om haar basis te vergroten en structureel hogere
inkomsten voor de toekomst veilig te stellen.
Samen met de bijdrage van de VriendenLoterij
(Metakids ontvangt vanaf 2015 vijf jaar lang
een vaste donatie van € 200.000) verwachten
wij in 2016 een totale opbrengst van € 650.000.
De lasten zullen grotendeels in lijn zijn met 2015.
Bijzonder is een eenmalige uitgave van € 25.000,
voor welk bedrag wij in 2016 de website zullen

vernieuwen en de sociale media strategie een
stevige plek willen geven. De ontvangen gelden
zullen met name bestemd worden voor de twee
hoofddoelstellingen van Metakids: de zichtbaarheid en bekendheid van stofwisselingsziekte en
het investeren in onderzoek. Metakids vindt het
belangrijk om de kosten van de eigen fondsenwerving als percentage van de totale baten uit
eigen fondsenwerving zo laag mogelijk te houden.
Hoewel de norm van het CBF een percentage
van maximaal 25% voorschrijft, handhaven
wij ons streven onder de 15% te blijven.
7.9 Verklaring van het bestuur
• Vaststelling: Het bestuur heeft de jaarrekening
2015 van de stichting Metakids vastgesteld in
de vergadering van mei 2016.
• Resultaatbestemming: Het bestuur heeft de
resultaatverdeling zoals opgenomen in de
staat van baten en lasten vastgesteld.
• Gebeurtenissen: Na balansdatum zijn er geen
gebeurtenissen geweest die van belang zijn
voor de jaarrekening 2015.
• Controleverklaring: De controleverklaring van
de accountant is op de volgende pagina
opgenomen.
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Controleverklaring accountant
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A. van Schelven
AFC Ajax
Alex van Deursen
Alle kopers van een tafel,
veilingitem of loten tijdens
de Lentelunch
Alle donateurs
Alle Metakidslopers, -fietsers
en -wandelaars tijdens de
Dam tot Damloop
Amir Swaab
Anja Willemsen
Anke Eweg
Anouk de Morrée
Arjen Odems, Paul en
Thijs Meijer
As a Bird, Roderick Jurgens
Baas Brothers
Bert Jonkman
Bridgeclub Berkenwouden
Bureau Kellerman
Bwee Tien Poll-Thé
Café Zeezicht
Café-restaurant
De Vriendschap
Café-restaurant NeL
Chalet Group
Cindy Jahn en Aart Overbeek
Clifford Chance
Colette Olof
Corrie en Dieter Straetmann
Daan, Max, Pieter, Piet-Hein,
Jochem
Dave Link
De Kromhouthal,
Bedrijfsterrein de Overkant
Debby Petter
Denise Koerhuis
Dennis Ruarus
Diaconie Protestantse
Gemeente Hofkerk
Dieuwertje Blok
Dirk van Veenschool Breda,
Simone Hendrikx
Drukkerij Alkemade
Emma, Anne, Meike
Enjoy Sport Wellnessclub
Ester en Sven Baas
Eva en Brenda familie Carmen
Page, Eva Schikker
Eva Zwaving
familie Heukels
familie Poos

familie Van Eijck
Fleur van Veen
Fons Trompenaars
Frank Bosch
Gazelle, Hugo Velthuis
Golfclub ‘The International’
Gooische Hockey Club
Heren A
Guido Goeting
Hannah Zwaving
Hanneke Fakkeldij
Hardlopen Amsterdam,
David Knappstein
Harry Kuyper
Havenbedrijf Amsterdam
Heike Huidekoper
Heleen Emanuel
Heleen Klop Fotografie
Héman Verhuurservice
Het Rijdend Avontuur,
Tim de Vries
HVV Tubantia
Impresariaat Hekwerk
Indie, Lode Schaeffer
ING Goede Doelenfonds
J.H.M. Burgers
Jacquill Basdew
Jan en Diny Classens-Rutte
Jan en Marja van den Enden
JC Decaux, Bart de Vries
Jeroen Bijnen
Jeroen Smit
Jessica van den Biggelaar
Joop Reijinga
Judith Zwaving
Julius van ’t Hek
Junior Chamber International
Amstelveen
Justus Steinhart
Kaaps Video
KDV De Dolleboel,
Nadia Babaali en
Simone van Lingen
KDV Small Steps Almere,
Eva Huisman
Kevin van ’t Klooster
Kim Kellerman
Koppel belastingadviseurs
Ladies Circle ’t Gooi
Lars ten Bolscher,
Kayleigh Sauer en
Kim van Westenberg
Lichtwerk
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Lions Club Amstelveen
Lions Club Mingle
Liptonice
Lizet Deutekom
Lorien en Jasper
Lynn en Jill Pon
Maaike Martens
Maarten Delobel
Mama & Family
Marit Kuyper en
Wybo Jan de Haan
Marja Käss en Maartje Strijbis
Marlies Rijntjes
Marnie Roos
Martijn Ruding
Masseurs Corina, Shalome,
Jolanda en Claudia
Mats Broersen
Matthias Huitema
Mausalos
Max Design, Natasja Coppens
Melvin Rongen
Meta de Waard-van Schelven
Metasier, Ilona de l’Or
Metro
Michor Pleijzier
Morris Kraaijeveld
Niels Kenter
Norah Pekel en
Marieke Koerhuis
Nul Projectontwikkeling
Omid Soltani
One80fit studio,
Wieteke van den Boogert
Oostvaarderscollege Almere
ORAM, Kees Noorman
Pabo Deventer,
Bryan Weusthof
Patta Running Team,
Edson Sabajo
Pieter van den Hoogenband
Pim Rinkes
Praaning & Roekens
Profotonet
Rahma en Lotte
Reebok Crossfit, Linda van Eijk
en Sebastiaan de Bruijn
Renet Ponsen
Rianne en Maaike Hofland
Ride4Kids
Rijksmuseum/Restaurant Rijks
Robert Wijers
Roel Petter

Roëlle van Esch
Ron Blaauw
Ron Gastrobar Oosters
Ronde Tafel Sneek
Roos en Floortje Strijbis
Round Table Amstelveen
Rowena Mulder
Run2Day, Kees de Groot
Sabine Fuchs
Sara Kroos
Select Catering, Tom Jongen
Sharon Simonse
Simone de Maat
Sligro
Sonja en Jesse
Sony
Sprinx International
Stadsschouwburg Amsterdam
Stedelijk Museum
Stekels en Staartjes
Stichting Etherreclame (Ster)
Stichting HeartsandHeroes
Stijn van der Loo
Sven en Ester Baas
Team Tri2one
Team Walk of Shame
Theo Janssen Stichting M.O.C.
Thomas Friedhoff
Tom de Koning
Tom van ’t Hek
Ulla van Dommelen
Van der Maarel Meubilair
Vidisquare
VriendenLoterij
VV Alblasserdam
Weleda
Wendy van Zwieten en
Riemert Moleman
Westerlaken Geluid & Video
Wim Blom
Xavier Otten
Yakult Europe
Youp van ’t Hek
Zara Nauta
Zoyra Griffioen
Zuidas Run, Richard Denton en
Jeroen Molenaar
Zwembad de Kulk, Vlaardingen
Zwembad Smelte, Eppe Bos
Zwemvereniging Sassenheim
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