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Inhoud

Voorwoord
Debby Petter

Er worden in Nederland jaarlijks ruim 800 kinderen
geboren met een stofwisselingsziekte. Dat is meer dan
twee per dag. Tweederde van hen overlijdt voordat ze
volwassen zijn. Daar nemen we geen genoegen mee.
Metakids zet zich in voor voorlichting, verbetering
van de zorg, kwaliteit van leven en vooral voor meer
onderzoek naar deze ziekten.
In heel Nederland staan specialisten klaar om dat zo
nodige onderzoek te kunnen doen. En daar is geld voor
nodig, veel geld. Het afgelopen jaar steunde u Metakids
op vele manieren. Voetbalwedstrijden, spinningevenementen, collectes en puzzelacties. Elke keer weer
treft het mij hoe iedereen nieuwe wegen weet te vinden
om geld in te zamelen. Hiermee kon Metakids opnieuw
een aantal onderzoeksvoorstellen steunen. Een belangrijke
stap in de goede richting.
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Ook jonge mensen zetten zich voor ons in. Zo ontwierpen

geven, trof mij zeer. Net als de woorden van Emma’s

studenten van de Hogeschool Rotterdam een lespakket

broertje Sam, die de hoop uitsprak dat er in de toekomst

over stofwisselingsziekten voor basisschoolleerlingen.

een medicijn zou komen. “Maar”, zo zei hij, “ik denk

En we ontmoetten de 10-jarige Lesja, onze jongste

dat het voor Emma te laat is, maar voor andere kinderen

fondsenwerver, die zo onder de indruk was van het

misschien niet”.

overlijden van haar buurmeisje aan een stofwisselingsziekte, dat ze onmiddellijk tot actie overging, geld voor

Sam zegt precies waar het om gaat en ik kan me daar

Metakids ophaalde en dat persoonlijk kwam brengen.

alleen maar bij aansluiten. Ons motto is en blijft:
kansloos bestaat niet!

Bijzonder is het grote aantal mensen dat zich belangeloos
inzet om samen met de stichting Metakids de doelen te
realiseren. Ik heb het dan niet alleen over familieleden die
praktische ondersteuning bieden, maar ook over grafische
vormgevers, drukkerijen, filmers, fotografen, producers,
een gerenommeerde cateraar en een topkok met zijn
keukenbrigade.
Dat al deze belangeloze samenwerking tot iets moois kan
leiden, bleek wel uit de opkomst bij de Metakids Lente
lunch. Die middag waren ondernemers, bankiers en
kunstenaars het er unaniem over eens: er moet meer geld
komen om deze nare ziekten de wereld uit te helpen.
Dankzij ruime giften werd er een fantastisch bedrag
opgehaald.
2008 kende nog een hoogtepunt: onze donateurs
maakten de financiering van de Metakidsleerstoel
mogelijk. Hiermee kan professor Smit zijn onderzoek aan
het Universitair Medisch Centrum in Groningen doen.
Dat is mooi, maar minstens zo belangrijk is de aandacht
die hiermee gegenereerd kan worden voor alle onderzoek
in Nederland. Hoe? Door letterlijk wieltjes onder een stoel
te maken en hem overal mee naar toe te nemen. Zo is de
Metakidsleerstoel de eerste reizende leerstoel ter wereld!
Een prachtig symbool voor een goede zaak.
Ik werk nu vier jaar met volle overtuiging voor Metakids.
Vier jaar ontmoetingen met ouders, broertjes en zusjes
van patiënten. En ik kan u vertellen: het went nooit!
Dat realiseerde ik me weer bij het maken van de film over
Emma Jonkman. Hoe de ziekte niet alleen het leven van
Emma, maar ook dat van haar familie bepaalt. De kracht
die zij opbrengen om haar een zo goed mogelijk leven te
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Samenvatting doelen en resultaten 2008

Doelen 2008

Resultaten 2008

Onderzoek

Onderzoek

a. Voor twee al eerder positief

a. Het geld voor de onderzoeken ‘Verbetering zorg kinderen Sanfilippo

beoordeelde onderzoeken moet in
2008 geld worden gezocht. Het
gaat om het onderzoek ‘Verbete-

syndroom’ en ‘Verbeteren diagnostiek potentieel behandelbare stoornissen
in ontwikkeling’ is in 2008 toegekend.
b. 	De Raad van Advies identificeerde drie andere geschikte

ring zorg kinderen Sanfilippo

onderzoeksvoorstellen:

syndroom’ en het onderzoek

‘Groei van kinderen met een metabole ziekte’, ‘Ontwikkeling van nieuwe

‘Verbeteren diagnostiek potentieel

behandelingstrategieën voor patiënten met glycogeen stapelingsziekte type

behandelbare stoornissen in

I en III’ en ‘Behandeling van patiënten met het Sanfilippo syndroom’.

ontwikkeling’

Het bestuur honoreerde deze onderzoeken.

b. 	De Raad van Advies identificeert
geschikte onderzoeksvoorstellen
c. Instelling Metakidsleerstoel
d. 	Verfijning criteria financiering
ingediende onderzoeksvoorstellen

c. 	De Metakidsleerstoel is op 1 november 2008 toegekend aan prof. dr. Peter
Smit van het Universitair Medisch Centrum in Groningen.
d. 	De criteria voor financiering van ingediende onderzoeksvoorstellen zijn in
2008 aangescherpt en verfijnd. In 2009 worden de nieuwe richtlijnen op de
website gepubliceerd.

Communicatie

Communicatie

a. Nieuwe website

a. In maart 2008 kreeg Metakids een geheel vernieuwde website. Met

b. 	Continueren uitzenden wervende
televisiespot

gemiddeld meer dan 1.100 unieke bezoekers per maand is het een succes.
b. De televisiespot is in de eerste drie maanden van 2008 1.349 keer

c. 	Filmportret Linde en Jade
de Gooyer

uitgezonden. Het bestuur heeft besloten om een nieuwe spot te maken
voor 2009.

d. Filmportret Nathan Rozendaal

c. Het filmportret van Linde en Jade de Gooyer is gemaakt.

e. Filmportret Emma Jonkman

d. Het filmportret van Nathan Rozendaal is gemaakt.

f. Nieuwe presentatie

e. Het portret van Emma Jonkman gaat in maart 2009 tijdens de Metakids

g. Nieuwsbrief stakeholders
h. Lespakket basisschool

Lente lunch in première. Om hierin een zo recent mogelijk beeld te geven
wordt dit portret in 2009 gemaakt.
f. Er is in 2008 een start gemaakt met het maken van een nieuwe presentatie.
De oplevering van de vernieuwde presentatie is in najaar 2009.
g. In het voorjaar en najaar van 2008 ontvingen een kleine 1000 relaties
(donateurs, ouders, artsen en sponsors) een nieuwsbrief.
h. Er is een lespakket voor basisscholen met een boekje voor de leerlingen,
een handleiding voor de docent, een Power Point presentatie en een
filmpje. Alles kan vanaf maart 2009 worden gedownload via de
website van Metakids.

€ 1,Bestedingen

Hoe wordt uw € 1,00 besteed

Onderzoek:

€ 212.522

Onderzoek:

€ 0,74

Voorlichting:

€ 30.975

Voorlichting:

€ 0,11

Fondsenwerving:

€ 29.541

Fondsenwerving:

€ 0,10

Beheer en administratie: € 14.963

Beheer en administratie: € 0,05
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Doelen 2008

Resultaten 2008

Fondsenwerving

Fondsenwerving

a. 	Groot gesponsord evenement:

a. De eerste Metakids Lente lunch op 20 maart 2008 was een groot succes.

Metakids Lente lunch

Zo’n 230 mensen waren - gesponsord - aanwezig. Dit evenement wordt

b.	Voortzetting presentaties

ook in 2009 georganiseerd.

service clubs en bedrijven

b.	In 2008 zijn vijf presentaties gegeven, drie daarvan bij service clubs, een

c. 	Uitvoering onderdelen

bij een ROC en een bij het belteam dat ons hielp met de telemarketingactie.

telemarketing en direct mail

c. Gedurende het jaar zijn de onderdelen telemarketing en direct mail van het

van het fondsenwervingplan

fondsenwervingplan geëvalueerd. Direct mail blijkt goed te werken,

d. 	Diverse sportieve activiteiten:

telemarketing minder tot niet. Op basis van de ervaringen concludeert het

spinningacties en

bestuur dat deze vorm van fondsenwerving minder past bij de persoonlijke

voetbaltoernooien

aanpak van Metakids.

e. Puzzelactie in de media

d.	Sportieve fondsenwerving stond hoog op de lijst in 2008. Drie spinning
acties, twee voetbaltoernooien en een golfclinic werden door vrijwilligers,
een bedrijf, een school en een serviceclub georganiseerd. Ook in 2009 gaat
Metakids weer inzetten op sportieve acties en proberen we Metakids als
goed doel te laten sponsoren bij grote (inter)nationale sportevenementen,
zoals de Dam tot Damloop.
e. Voor de geplande puzzelactie zijn contacten gelegd met de Telegraaf.
Metakids zet er op in dat dit in 2009 tot resultaten leidt.

Organisatie

Organisatie

a. Kantoorruimte

a. Sinds mei 2008 heeft Metakids een kleine, zelfstandige kantoorruimte

b. Ondersteuning

in Amsterdam.

bureaumedewerker

b.	De bureaumedewerker wordt ondersteund door een vrijwilliger voor

c. Vervolgaanvraag CBF

de administratie. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vrijwilligers en

d.	Opstellen beleid planning

professionals die zich belangeloos inzetten. Als dat niet toereikend is,

en controle

worden – zoveel mogelijk tegen gereduceerd tarief – professionals
aangetrokken voor advies en ondersteuning.
c. Metakids heeft in 2008 het CBF-Keur aangevraagd.
d. Er is een beleid opgesteld voor planning en controle.
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Verdeling inkomstenbronnen
Particulieren:
Service clubs:
Bedrijven en stichtingen:

2004

2005

2006

2007

€ 53.080

Totale opbrengst fondsenwerving

€ 13.700

2004 € 38.596

2006 € 159.201

€ 219.892

2005 € 39.860

2007 € 269.437

9 Samenvatting doelen en resultaten 2008

2008

2008 € 286.672

Dit is Linde de Gooyer en haar moeder Petra. Het filmportret van hun gezin is te zien op de website van Metakids.

Doelstelling
Doelstelling Metakids
Metakids vindt dat elk kind met een stofwisselingsziekte

Om een impuls te geven aan het onderzoek naar

recht heeft op een goed en gezond leven. Daarom wil

stofwisselingsziekten heeft Metakids de Metakidsleerstoel

Metakids meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk

gefinancierd. Op 1 november werd prof. dr. Peter Smit,

maken. Bovendien zijn stofwisselingsziekten nog te

van het Universitair Medisch Centrum Groningen,

weinig bekend bij een breed publiek. Dat wil Metakids

benoemd tot bijzonder hoogleraar van de

graag veranderen.

Metakidsleerstoel.

Fondsenwerving en sponsoring zijn voor Metakids

Professor Smit is blij met de kans om goed onderzoek

een manier om haar doelen te bereiken. In 2008 ging

te doen naar zijn specialisme van de glycogeen

€ 212.522 naar onderzoek. Dat is 74%van het bijeen-

stapelingsziekten. Door onderzoek komt de oplossing

gebrachte geld. Aan het meer bekendheid geven

voor en de behandeling van stofwisselingsziekten steeds

van stofwisselingsziekten besteedde de stichting

een stapje dichterbij.

€ 30.975 (11%).

De Metakidsleerstoel onderstreept de noodzaak van
onderzoek naar stofwisselingsziekten niet alleen in
Groningen, maar in heel Nederland.
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Een andere naam voor stofwisseling is metabolisme. Metabolismos is het Griekse woord (μεταβολισμoς)
voor verandering of omzetting. In een lichaamscel worden de opgenomen voedingsstoffen verder afgebroken
en verwerkt, omgezet naar bijvoorbeeld bouwstoffen of brandstof voor je lichaam. Bij stofwisselingsziekten
gaat er iets mis in dit proces. Stofwisselingsziekten worden daarom ook wel metabole ziekten genoemd.
Ook bij Metakids staat meta voor metabool. Kids geeft aan voor wie Metakids zich inzet.

Het bestuur evalueert 2008
Het bestuur van Metakids vergadert vier keer per
jaar en evalueert dan ook het beleid en de strategie.
De belangrijkste punten die daaruit kwamen zijn:

• Onderzoek: Metakids ondersteunde in 2008

naar stofwisselingsziekten. Op het evenement kunnen

vijf onderzoeken. De bijdrage aan onderzoek wordt

bedrijven, zelfstandigen en creatieve ondernemers met

elk jaar meer.

elkaar en met Metakids een relatie opbouwen. Doel van

De procedure voor honorering van onderzoek kan beter,

het inhoudelijke deel van de Metakids Lente lunch is:

zo concludeerde het bestuur. Het bestuur heeft de Raad

- zichtbaar maken waarom en waarvoor geld voor

van Advies gevraagd daar naar te kijken. Input van artsen
en de ervaringen van 2008 worden in de nieuwe
procedure meegenomen.

onderzoek nodig is,
- artsen vertellen en laten zien waar het geld aan
wordt besteed,
- de impact van stofwisselingsziekten op het gezin

• Communicatie: De nieuwsbrief, nieuw in 2008,

wordt getoond.

bevalt goed. Het biedt Metakids de kans om in gesprek
te zijn met haar donateurs en te vertellen wat er met hun

In 2008 is een start gemaakt met het fondsenwervingplan

donaties gebeurd. We krijgen veel respons op de

voor particuliere donateurs, met telemarketing en direct

nieuwsbrief. Het formaat leent zich niet voor zowel een

mail, a.d.h.v. de uitgangspunten van Metakids. Doel was

drukversie als een e-mailversie. Daarom wordt in 2009

om meer structurele inkomsten te werven. De eerste

gekozen voor twee verschillende formaten.

resultaten bleken echter kwantitatief en kwalitatief

In 2008 heeft Metakids voor het eerst op een beurs

niet voldoende. Uit evaluatie bleek dat de methode

gestaan, op de Margriet Winterfair.

van telemarketing minder goed past bij de persoonlijke

De website van Metakids is in maart 2008 geheel

aanpak van Metakids.

vernieuwd, de informatie is makkelijker te vinden en

De mailings die worden ingezet zijn wel persoonlijk,

de uitstraling van de site is helder en fris.

die worden voortgezet in 2009. Metakids gaat een nieuw
plan maken om meer structurele inkomsten te werven.

• Fondsenwerving: De Metakids Lente lunch blijkt

Daarbij blijft Metakids investeren in persoonlijke contact-

een succes. De basis van dit evenement is sponsoring.

en en in binding en behoud van bestaande contacten.

Cateraar, topkok, technische ondersteuning en locatie
werden vrijwel belangeloos ter beschikking gesteld.

• Organisatie: Het CBF-Keur is aangevraagd.

Bedrijven brengen gratis veiling items in. De opbrengst

De professionalisering van het bureau is verder

van de veiling samen met de verkoop van de tafels voor

vorm gegeven en de eerste stappen in vrijwilligers-

deze lunch vormen de totaal opbrengst voor onderzoek

ondersteuning zijn gerealiseerd.

11 Doelstelling
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Daniëlle

Ties
Ömer
Lotte

Vooruitgang
Het is ongelooflijk dat in Nederland kinderen overlijden aan stofwisselingsziekten. Terwijl behandelingen door onderzoek gevonden kunnen worden.
Onderzoekers willen oplossingen dichterbij brengen. Alleen het geld
ontbreekt. Om geld op te halen is bekendheid en zichtbaarheid van
Metakids en stofwisselingsziekten nodig.
Metakids heeft in 2008 vijf onderzoeken gefinancierd. Daarmee is een
oplossing voor stofwisselingsziekten weer een stapje dichterbij gekomen.
Het zijn kleine stapjes. Wat belangrijk is, is de vooruitgang. Elk jaar kunnen
meer onderzoeken gehonoreerd worden. Onderzoeken waar anders geen
geld voor was geweest.
Ook de bekendheid van Metakids, en daarmee van stofwisselingsziekten,
groeit. Door uitzendingen als Hart van Nederland, de Margriet Winterfair
en de presentaties die we geven. Het aantal vaste donateurs groeit gestaag.
Net als het aantal bezoekers van de website.
In de komende jaren gaat Metakids verder op de ingeslagen weg.
Om stofwisselingsziekten nog meer zichtbaar te maken. Om nog meer
onderzoek mogelijk te maken. Om zo kinderen met een stofwisselingsziekte
een kans te geven.
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Verantwoording

Een donateur moet kunnen zien wat er met het

Stichting Metakids houdt zich aan de privacywetgeving

ingezamelde geld in een jaar is gerealiseerd. In dit

en alle regelgeving rond adresverwerking, telemarketing

jaarverslag doet Metakids daarvan verslag. Gedurende

en andere activiteiten. In principe tracht Metakids risico’s

het jaar worden het publiek in het algemeen en de

te voorkomen door transparantie, openheid en

donateurs in het bijzonder via de website en

professionaliteit.

nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. Om te laten

Metakids heeft voor zichzelf gedragsregels opgesteld.

zien waaraan het ingezamelde geld wordt besteed

De stichting gebruikt geen misleidende informatie en

maakt Metakids rapportages en vindt planning

vergelijkingen met andere fondsenwervende instellingen.

en controle plaats.

Bronnen worden, waar mogelijk, altijd vermeld.

Op de website staat een overzicht van alle gerealiseerde,

Bedrijfssponsors kunnen pas sponsor worden als hun

lopende en nieuwe onderzoeken die Metakids financieel

doelstellingen niet botsen met die van Metakids.

steunt. Op de website staan ook de criteria en de

Bij acties vindt Metakids het belangrijk dat het altijd

voorwaarden voor het honoreren van een

duidelijk is welke rol Metakids heeft. Publicaties

onderzoeksaanvraag.

van derden worden vooraf, voor zover mogelijk,

Vragen over financiën die bij het kantoor of bij het bestuur

gecontroleerd en getoetst aan de Metakids

binnenkomen worden snel beantwoord.

uitgangspunten.

Naleving van standaarden en wetten is vanzelfsprekend.

Uitingen van Metakids worden getoetst aan de

Metakids streeft ernaar om te voldoen aan de normen

gekozen strategie.

van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF),

Metakids vindt het vanzelfsprekend dat de veiligheid

de code Wijffels voor goed bestuur en de richtlijnen

en privacy van kinderen niet worden geschonden.

van de commissie Herkströter (met betrekking tot
financiële reserves).
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Dit is Emma Jonkman en haar broertje Sam. Het filmportret van hun gezin is te zien op de website van Metakids.

CBF-Keur

ANBI

Stichting Metakids had tot 15 juni 2008 de CBF

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar van het

Verklaring van geen bezwaar van het Centraal Bureau

belastbaar inkomen. Het goede doel moet daarvoor door

Fondsen-werving (CBF). Dit is een keurmerk speciaal voor

de Belastingdienst worden aangewezen als een algemeen

kleine en beginnende organisaties. Met het afgeven van

nut beogende instelling (ANBI).

deze Verklaring geeft het CBF aan dat Metakids op een

Metakids heeft zo’n ANBI-verklaring.

verantwoorde manier fondsen werft.
Nu Metakids groeit komt het in aanmerking voor het

Transparant Prijs

CBF-Keur voor de grotere goede doelen organisaties.

Metakids stuurde haar jaarverslag in voor de Transparant

Onze aanvraag daarvoor is in december 2008

Prijs (voor het beste jaarverslag over 2007). Een prijs

ingediend bij het CBF. Eind maart 2009 wordt

voor de beste charitatieve verslaggeving. Het jaarverslag

de aanvraag beoordeeld.

scoorde een 5,9 in de categorie kleine organisaties.
Het gemiddelde in deze groep lag op 4,6. Metakids zit
daarmee bovenin de categorie. De aandachtspunten
uit de jurybeoordeling heeft Metakids meegenomen
in dit jaarverslag.
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dr. Tom J. de Koning, UMC Utrecht
Kinderarts/onderzoeker
“Ik zie vooruitgang.”
“Hoe meer we nu te weten komen, hoe mooier de toekomst eruit zal zien.
Elke dag werk ik met kinderen die een stofwisselingsziekte hebben. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar ik ga ervoor.
Omdat ik vind, en weet, dat deze kinderen een kans hebben. Met financiële hulp van Metakids heb ik het onderzoek
‘Zorgprotocol neurondegeneratieve stofwisselingsziekten’ gedaan. Een onderzoek bij kinderen waarbij de hersenfuncties
door het verloop van hun ziekte worden aangetast.
De uitslag van mijn onderzoek heeft me ervan overtuigd dat we de kwaliteit van de zorg aan kinderen met een
stofwisselingsziekte kunnen verbeteren. Als arts geeft mij dit een enorme stimulans om door te gaan met mijn werk.
Ik merk elke dag weer dat wetenschappelijk onderzoek nut heeft. Ik zie vooruitgang.
Het gaat met kleine stapjes, maar het gaat vooruit. We moeten ervoor zorgen dat kinderen met een stofwisselingsziekte
niet kansloos zijn.”
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Lesja Stal
Fondsenwerver
“Ik ben de jongste fondsenwerver van Metakids.”
“In augustus ging Lotte dood. Lotte was mijn buurmeisje. Ze was elf
en ze had een ziekte.
Ik wilde de kinderen bij mij op school over Lotte vertellen. Daarom heb ik
een spreekbeurt over haar gehouden.
Ik had een groot bord gemaakt met Metakids erop en met foto’s van
Lotte en van andere kinderen met een stofwisselingsziekte. Van Anke
had ik folders gekregen en ik had een collectebus gemaakt voor elke klas.
Mijn spreekbeurt ging goed. In de collectebussen zat € 180. Dat is voor
Metakids. Mijn opa’s en oma’s vonden mijn idee zo goed dat ze ook geld
gingen geven.
In oktober ben ik naar het kantoor van Metakids in Amsterdam geweest.
Daar heb ik Anke € 235 gegeven. Anke vond het heel goed. Ik ben de

Lotte Möller

jongste fondsenwerver van Metakids.”

Portretten
17 Portretten

Resultaten
Xxxx
onderzoek

Stofwisselingsstoornissen worden allemaal veroorzaakt doordat een
onderdeeltje van alle cellen, een enzym, niet werkt. In een cel worden
opgenomen voedingsstoffen verder afgebroken en verwerkt, bijvoorbeeld
voor de opbouw van weefsels zoals spieren, botten en organen of voor
het vrijmaken van energie.
De verschijnselen zijn ernstige lichamelijke en geestelijke achteruitgang,
zoals dementie, groeiachterstand, spieren die het niet meer doen en een
gecombineerde geestelijke en lichamelijke handicap.
Elk jaar worden ongeveer 800 kinderen geboren met een stofwisselingsziekte.
Twee van de drie kinderen worden niet ouder dan 18 jaar.
Nederland heeft acht Universitair Medische Centra. Daar werken bevlogen
artsen en onderzoekers hard aan oplossingen voor stofwisselingsziekten.
Metakids kon in 2008 € 212.522 bijdragen aan onderzoek (de uitvoeringskosten onderzoek bedroegen € 27.762). Om zo meer inzicht te krijgen in de
verschillende stofwisselingsziekten en behandelingen dichterbij te brengen.
Daarmee is weer een belangrijke stap gezet.
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Metakidsleerstoel
Stichting Metakids financiert de Metakidsleerstoel aan

Er zijn veel verschillende stofwisselingsziekten en veel

het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

zieke kinderen in heel Nederland. Niet alleen in

De leerstoel is officieel ingesteld op 1 november 2008.

Groningen, maar in alle academische ziekenhuizen staan
bevlogen artsen klaar om onderzoek te doen. Voor die

De Metakidsleerstoel staat symbool voor de grote

onderzoeken is geld nodig. Metakids vraagt daar

noodzaak en het belang van onderzoek naar stof-

aandacht voor door het verhaal over stofwisselingsziekten

wisselingsziekten in Nederland. De bijzondere leerstoel is

daar naar toe te brengen waar aandacht nodig is. De stoel

voor de komende vijf jaar toegekend aan prof. dr. Peter

zal daarbij aanwezig zijn op locaties zoals congressen,

Smit, van het Beatrix Kinderziekenhuis, de kinderafdeling

presentaties, evenementen en acties. De Metakids-

van het UMCG. Hij onderzoekt glycogeen stapelings

leerstoel is op die manier de eerste reizende leerstoel van

ziekten, een verzamelnaam voor aangeboren ziekten

Nederland. Daarvoor zal er een stoel gemaakt worden: in

waarbij een bepaald enzym ontbreekt dat de afbraak

de oranje kleur van Metakids en op wielen. In 2009 wordt

van een bepaald koolhydraat in het lichaam regelt.

de stoel officieel onthuld.

Door de Metakidsleerstoel kunnen verdere stappen
gezet worden in het onderzoek. De resultaten daarvan
zijn van grote waarde voor alle kinderen die aan deze
stofwisselingsziekten lijden.
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Onderzoeken gefinancierd in 2008
Verbetering zorg kinderen Sanfilippo syndroom
€ 15.000
Prof. dr. Frits Wijburg, AMC Amsterdam
De zorg voor kinderen met het Sanfilippo syndroom kan
beter in Nederland. Dit onderzoek richt zich op het
vergroten van de kennis over de aard en ernst van deze
ziekte en het schrijven van een landelijk protocol voor de
zorg en begeleiding van kinderen met dit syndroom. Ook
Ilonka

het maken van voorlichtingsmateriaal op maat voor
ouders, familie, school en werkers in de gezondheidszorg
en het vergroten van de kennis over de genetische
oorzaken van het syndroom in Nederland horen bij het
onderzoek. Dit onderzoek maakt het waarschijnlijk
mogelijk om de ernst van de ziekte bij de individuele
patiënt beter te voorspellen. Ook wordt er contact gelegd
met alle patiënten met het Sanfilippo syndroom in
Nederland. Bij het eventueel beschikbaar komen van
nieuwe behandelmethoden kunnen de patiënten dan snel
worden uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoek
naar de effectiviteit van deze behandeling.

Gerjanne

Het Sanfilippo syndroom is een zeer ernstige ziekte,
gekenmerkt door een achteruitgang van de geestelijke
ontwikkeling vanaf de leeftijd van ongeveer 2 jaar. Het
syndroom leidt tot volledige dementering, met ernstige
gedragsstoornissen en slaapstoornissen en verlies van
communicatie. Patiënten overlijden rond de leeftijd van
25 jaar.

Tommie
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Groei van kinderen met een metabole ziekte

Verbeteren diagnostiek potentieel behandelbare
stoornissen in ontwikkeling

€ 28.260

€ 70.000

Dr. Greet van Rijn, UMC Groningen

Dr. Nanda Verhoeven-Duif & dr. Gepke Visser, UMC Utrecht
Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om beter te
De doktoren Verhoeven-Duif en Visser vermoeden dat er

begrijpen hoe kinderen met een stofwisselingsziekte

nog een aantal niet ontdekte ziekten in de vitamine-

groeien. Hiervoor worden de groeipatronen van kinderen

stofwisseling bestaan, die door gebrek aan goede

met verschillende stofwisselingsziekten verzameld en

methoden niet gevonden kunnen worden. Het UMC

vergeleken met de groei van gezonde kinderen.

Utrecht wil daarom een methode opzetten om vitamines

Met deze informatie kan de groei van elk individueel kind

te meten. Om zo patiënten die onbegrepen epilepsie of

met een stofwisselingsziekte beter beoordeeld worden en

een ontwikkelingsachterstand hebben, beter te kunnen

kunnen betere (dieet)adviezen gegeven worden. Niet

helpen. Het gaat dan om mensen waarbij geen diagnose

optimale (dieet)adviezen, door een verkeerde beoordeling

kan worden gesteld, terwijl op grond van bloed- en

van de groei, kunnen namelijk leiden tot het ontwikkelen

urineonderzoek de arts vermoedt dat het om een

van voedingsproblemen of het niet tijdig herkennen van

stofwisselingsziekte gaat. De nieuwe methode kan ook

ondervoeding. De digitale gegevensverzameling kan

worden gebruikt voor het volgen van kinderen met een

naast in Nederland ook internationaal gebruikt worden

stofwisselingsziekte, die al behandeld worden. Voor hen is

voor groeistudies.

een goede vitaminestatus zeer belangrijk.

Ontwikkeling van nieuwe behandelingstrategieën voor patiënten met glycogeen stapelingsziekte type I en III

Behandeling van patiënten met het Sanfilippo
syndroom
€ 21.500
Prof. dr. Frits Wijburg, AMC Amsterdam

€ 50.000
Prof. dr. Peter Smit, UMC Groningen

Kinderen met het Sanfilippo syndroom kunnen in hun

De levensverwachting van patiënten met glycogeen

afbreken. Hierdoor ontstaat in de loop van de eerste

lichaam een bepaalde stof, het heparansulfaat, niet
stapelingsziekte type I en III (GSD I en GSD III) is sterk

levensjaren onherstelbare en progressieve hersenschade.

verbeterd dankzij een succesvolle (dieet)behandeling van

Nu is er een stof bekend die helpt om de stapeling van het

levensbedreigende lage bloedsuikers. Op latere leeftijd

heparansulfaat te verminderen. In zijn onderzoek kijkt

hebben deze patiënten kans op verschillende complicaties,

prof. dr. Frits Wijburg of deze stof werkt bij kinderen

zoals ernstige leverafwijkingen. Dit onderzoek richt zich

met de ziekte van Sanfilippo.

op de bestudering van de onderliggende mechanismen
van de zieke organen. Het doel is om deze complicaties
op latere leeftijd te kunnen voorkomen of te behandelen.
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Dit is Nathan Rozendaal. Zijn filmportret is te zien op de website van Metakids.

Raad van Advies

Contact met artsen

Sinds 2007 bestaat de Raad van Advies van Metakids uit

Ook in 2008 is er regelmatig informatie uitgewisseld

de artsen Henk Bakker en Tom van ’t Hek en biochemicus

tussen Metakids en kinderartsen/onderzoekers.

Ries Duran. Zij beoordelen jaarlijks de binnengekomen

Bureaumedewerker Anke Plas en Henk Bakker van de

onderzoeksaanvragen aan de hand van vooraf opgestelde

Raad van Advies bezochten het congres van de beroeps-

kwaliteitscriteria.

vereniging voor Erfelijke Stofwisselingsziekten Nederland
(ESN). Anke Plas ging ook naar het congres van de

De taken van de Raad van Advies:

patiëntenvereniging VKS in Ermelo en sprak met ouders

• het herkennen van geschikte onderzoeksvoorstellen

en artsen. Tijdens de Metakids Lente lunch was een van

• de beoordeling en toetsing van ingediende
onderzoeksvoorstellen

de gesponsorde tafels ter beschikking gesteld aan artsen.
Alle artsen ontvingen een uitnodiging om onderzoeks-

• de beoordeling en toetsing van de voortgang en de

voorstellen in te dienen, ook kregen ze de Metakids

eindresultaten van de door Metakids gefinancierde

nieuwsbrief en het jaarverslag. Met artsen die een door

projecten

Metakids gefinancierd onderzoek uitvoeren, is regelmatig

• de beoordeling van wetenschappelijke artikelen en
dissertaties voor eigen publicitaire doeleinden
• het volgen van nationale en internationale ontwikke
lingen op het gebied van stofwisselingsziekten
• het onderhouden van contacten met artsen en
onderzoekers
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contact, net als met artsen van wie het onderzoeks
voorstel nader wordt bekeken.

De Raad van Advies van Metakids handhaaft kwaliteitscriteria bij de beoordeling en toetsing van
de aanvragen voor financiering van wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste uitgangspunten,
naast de wetenschappelijke waarde, van de beoordeling en toetsing zijn: zorgvuldigheid,
zichtbaarheid, structuur en verantwoording.
Samenvatting criteria:

Het onderzoek is gericht op het:

Het onderzoek moet:

• verhogen van de kwaliteit van leven van kinderen met

• de instemming hebben van het bestuur van Metakids

stofwisselingsziekten

• voldoende onderbouwd zijn door literatuurstudie

• in de toekomst vergroten van de kansen op het
voorkomen van ziekteverschijnselen bij kinderen met
stofwisselingsziekten

• op een voor niet-deskundigen begrijpelijke manier
gepresenteerd worden
• resultaten opleveren met voldoende ingrediënten voor

• in de toekomst verbeteren van de behandeling van
kinderen met stofwisselingsziekten

publiciteit
• door middel van planning en controle gevolgd

• vergroten van de bekendheid van stofwisselingsziekten
• genereren van een grotere interesse van personen en
instanties in de wereld van wetenschap, geneeskunde
en technologie om zo nieuw onderzoek en ideeën te
ontwikkelen
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kunnen worden

Nathan Rozendaal
Patiënt
“De dokters weten niet precies wat er mis gaat in mijn cellen.”
“Ik heb mitochondriële myopathie. Op het eerste gezicht zie je
niks aan me. Maar mijn spieren doen het niet goed.
Dat was al zo toen ik baby was. Ik kon niet goed lopen en ik
werd steeds sneller moe.
Pas toen ik zes was, kwamen ze erachter dat ik een stofwisselingsziekte heb.
Nu ben ik elf en zit ik vaak in een rolstoel. Ook op school. Daar heb
ik een speciale werkstoel.
Er zit een fout in de energiefabriekjes van al mijn lichaamscellen.
Spieren hebben daar veel last van omdat die veel energie gebruiken.
Ook andere dingen in mij kunnen daar last van krijgen doordat ik
te weinig energie maak. Mijn hart en hersenen en zo.
De dokters weten niet precies wat er mis gaat in mijn cellen.
Dat is niet duidelijk. Daar is meer onderzoek voor nodig.”
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Emma, Angela, Bert en Sam Jonkman
Patiënt en gezin
“Er is veel geld nodig voor onderzoek, zodat er in de toekomst voor kinderen als Emma meer gedaan kan worden.”
“Bert en ik hebben twee kinderen. Emma van 12 en Sam is 10 jaar. Ik ben opgeleid tot radiodiagnostisch laborant,
nu zorg ik fulltime voor Emma. Bij haar is ongeveer een jaar na haar geboorte ontdekt dat ze het syndroom van Hurler
heeft, een lysosomale stapelingsziekte. Emma is na een ‘gewone’ crèche naar een aangepaste school in Leiden gegaan.
Er is geen toekomstbeeld. We leven van dag tot dag, Emma’s leven is kort en de ziekte is progressief. Ze kan steeds
minder. Nu wij nog iets voor haar kunnen doen, leven we heel bewust en heel intens.
Inmiddels hebben we een aanbouw aan ons huis laten bouwen. Emma heeft nu een eigen slaap- en badkamer op
de begane grond. Dat betekent dat mijn man en ik Emma niet meer naar boven hoeven te tillen.
Emma is een vrolijk kind. Ze zingt veel.
Metakids vind ik belangrijk. Ik ga wel eens mee naar presentaties. Omdat ik vind dat stofwisselingsziekten nog veel
te onbekend zijn.
Er is geld nodig voor onderzoek. Veel geld. Zodat er in de toekomst voor kinderen als Emma meer gedaan kan worden.”

Portretten
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Resultaten publieksvoorlichting
Metakids wil de bekendheid van stofwisselingsziekten vergroten om zo meer financiële steun
te krijgen voor onderzoek.

Website

Persoonlijk

De website is in maart 2008 vernieuwd. Regelmatig

Mensen die een vraag stellen aan Metakids krijgen altijd

worden berichten geplaatst over nieuws, acties en de

binnen een week antwoord via telefoon, e-mail of brief.

resultaten die bereikt zijn. Verder zijn er filmportretten van

Persoonlijke communicatie vindt Metakids belangrijk.

kinderen met een stofwisselingsziekte te vinden. De

Donateurs en betrokkenen worden via de website, de

onderzoeken die Metakids steunt, zijn op de site terug te

halfjaarlijkse nieuwsbrief en het jaarverslag op de hoogte

lezen.

gehouden. Vrijwilligers die acties opzetten om geld voor

Ook is er een overzicht van de publicaties, zoals het

Metakids te werven worden ondersteund met zaken zoals

jaarverslag en de nieuwsbrieven. Vanaf de lancering

T-shirts, posters en folders. Ook advies over publiciteit

van de nieuwe site bezochten gemiddeld 1.105 unieke

rond een actie hoort bij de taken van het bureau.

bezoekers elke maand de website.

Presentaties
Metakids gaf vijf presentaties in 2008. Daarnaast namen
we vijf keer feestelijk een cheque in ontvangst na afloop
van een actie, waarbij in het dankwoord werd verteld
over het onderzoek dat Metakids hiermee kan steunen.
Voor meer informatie werd verwezen naar de website
en ook onderhield bureaumedewerker Anke Plas
persoonlijk contact.
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Televisiespot

Uitzending Hart van Nederland

De televisiespot die in 2007 belangeloos werd gemaakt,

Te veel kinderen overlijden aan een stofwisselingsziekte.

is in 2008 1.349 keer uitgezonden. Doel was zichtbaar-

Op 17 januari 2008 besteedde het SBS 6-programma

heid Metakids en geld voor onderzoek. De spot leverde

Hart van Nederland hier aandacht aan. Marjolein

ook in 2008 een flink aantal donateurs op.

Jaspers-de Wolf vertelt over haar zoontje Gijs die

Regionale omroepen en de Amsterdamse stadszender

- pas negen maanden oud - overleed aan een stof-

AT5 hebben in 2008 de spot van Metakids weer kosteloos

wisselingsziekte. SBS 6 wilde met deze uitzending de

uitgezonden. Anders zou Metakids voor het uitzenden

kijkers laten zien wat de stichting Metakids kan betekenen

bij bijvoorbeeld AT5 tussen de € 450 en € 630 per

voor andere kinderen met een stofwisselingsziekte. Debby

uitzending moeten betalen. In 2008 besloot het
bestuur om een nieuwe spot te maken en
de regionale omroepen en lokale

Petter vertelt in dezelfde uitzending wat Metakids
doet en waarom het werk van de stichting
zo nodig is.

zenders te vragen om deze in 2009
opnieuw te sponsoren.
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Betere Wereldvrouw
Anke Plas is de bureaumedewerker van Metakids. In
september 2008 werd Anke door het weekblad Margriet
uitgekozen tot ‘Betere Wereldvrouw’. Een portret van
haar en andere vrouwen die net als zij een goed doel
vertegenwoordigen, stond in Margriet nr. 37. Metakids
kreeg door deze uitverkiezing
€ 1.500 om aan onderzoek voor kinderen met stofwisselingsziekten te besteden. Bovendien houdt Anke
een jaar lang via een eigen pagina op een speciale
Margriet website iedereen op de hoogte over Metakids.
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Sensation 2009

009 is er in het prestigieuz
e Gelredome in Arnhem
athon voor 11 goede doele
n tegelijk.
en van hen!

zal zich op 3.500

oor deze goede

oekomst en hun
n. Naast Metakids zijn

kikker, Villa Pardoes

.

bben een spectaculair

De marathon duurt
eund worden door

howelementen.

Je kunt met teams van maxima
al 4 personen
deelnemen aan deze grootste
Spinningmarathon van Europa. Solo
is uiteraard ook
mogelijk. Dus meld je aan
en steun Metakids!
Het initiatief van dit evenem
ent ligt bij Het
goede doelen elftal.
Zie www.hetgoededoelene
lftal.nl voor meer
informatie en om je aan
te melden voor dit
unieke evenement!

Uitgelicht 81 doelpunten voor
Metakids
Zaterdag 21 juni vond de
ROC West-Brabant Leagu
e plaats.
Tijdens dit voetbaltoernooi
leverde elk doelpunt geld
voor Metakids
op. En er werd ongekend
veel gescoord…
De teams bestonden uit
medewerkers van
de diverse colleges van het
ROC WestBraband, cateraar Blokvoo
rt en ITworkz.
De scheidsrechters ﬂoten
in het ‘oranje’ van
Metakids, er was informa
tie materiaal en er
werd een ﬁlm van Metakid
s vertoond.
‘Liever een substantiële
bijdrage aan een
tastbaar en nabij doel dan
een druppel in
een grote oceaan aan hulpver
lening.
Vaak is er een ziektegeval
in je directe
omgeving nodig om geconfr
onteerd te
worden met het ingrijpe
nde karakter van
een stofwisselingsziekte.
Dan pas realiseren we ons
de invloed van een
dergelijke ziekte op het
alledaagse bestaan.
Juist bij het organiseren
van een voetbaltoernooi, waar beweging
in de buitenlucht
als vanzelfsprekend wordt
ervaren, is het
goed om stil te staan dat
dit niet voor
iedereen mogelijk is.

De middag eindigde met
doelpunten: 81.
Een van de wedstrijden

een record aantal

eindigde in 11-2.
‘Voetbalkwaliteiten of was
hier opzet
in het spel!?’ vroeg directeu
r van het
ROC Rob Franken zich af.
Het bedrag per doelpun
t werd vervolgens
verdubbeld en het totaal
van € 8.100
werd door de directie nog
eens verhoogd
tot € 12.500.
Wat een pracht opbreng
st!

Vandaar dat we kiezen voor
Metakids.’

Volgens de organisatie:
Wil Martens,
Marco Scarfo en Nicolle
Jobse.

nieuw sbrie f nove mber
2008

8

april 200
nieuwsbrief

fotograaf: Edwin van de
Rijke

mmer o.a.:
e
Met in dit nu
ids Linde & Jad
r Metak
- aandacht voo
van Berlijn
- de marathon

Met in dit nummer o.a.:

• aandacht voor gerealiseerde

• de Metakids Lente lunch
• voetbal- en spinningactie

onderzoeken

voor Metakids

van Metakids
- de projecten
nieuws
- het laatste
08-10-2008 12:51:12

Mailings
Metakids wil donateurs informeren over de besteding van
giften en betrekken bij het werk van Metakids. Daarom
stuurde Metakids in 2008 vier mailings, waaronder twee
nieuwsbrieven. De resultaten staan vermeld in onderstaande tabel.
Giften

Gemiddelde
gift

Machtigingen

Respons

Nieuwsbrief april (donateurs)

137 giften van totaal € 2.833,25

€ 20,68

8 machtigingen voor totaal € 442 per jaar

13,9%

Mailing juni (prospects)

113 giften van totaal € 1.720,00

€ 11,06

geen machtigingen gevraagd

0,9%

Mailing september (donateurs)

147 giften van totaal € 3.257,81

€ 21,46

5 machtigingen voor totaal € 230 per jaar

12,6%

Nieuwsbrief november (donateurs)

189 giften van totaal € 2.904,00

€ 15,40

0

15,5%

In de mailing naar prospects in juni zaten twee varianten.
De persoonlijke variant werkte beter, bijvoorbeeld door
een verhaal over een kind, ouder of arts te vertellen.
In 2009 gaat Metakids door met de mailings op de
persoonlijke manier.
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Resultaten fondsenwerving
Metakids ontvangt geen subsidies vanuit de
overheid of instellingen. De stichting is geheel
afhankelijk van donaties.

Donateurs kunnen met wensen en ideeën voor fondsenwerving
altijd overleggen met de bureaumedewerker.
Eigen acties van donateurs worden waar mogelijk ondersteund
door Metakids en suggesties voor acties door Metakids zelf
worden op korte termijn in overweging genomen.
Een volledig activiteitenoverzicht is te vinden op onze website.
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Speciale acties in 2008
2008 is een sportief jaar. Verschillende mensen
organiseren een sportbijeenkomst waar geld voor
Metakids bijeen wordt gesport.

Spinning
Fietsen voor het goede doel. Spinning in een razend
tempo, begeleid door opzwepende muziek. Dit jaar werd
er gefietst voor Metakids in Oudenbosch, Etten-Leur en
Winschoten. Dat leverde in totaal € 14.564 op.

Voetbal
GSH Europe, een dienstverlener in facilities management,
organiseerde een Mini Bedrijventoernooi. “Ik hou sowieso
van een potje voetbal. Helemaal leuk als we dan ook voor
een goed doel kunnen spelen,” zei een enthousiaste
Anand Bahadoer, werkzaam bij GSH, Dankzij de 24
deelnemende teams en de vele sponsoren was de
opbrengst € 6.798.
Ook het ROC Florijn College in Breda voetbalde voor
Metakids. De opbrengst was € 12.500.
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Margriet Winterfair

Opa- en omadag

Anke Plas, de bureaumedewerker van Metakids, is een

Het persoonlijke verhaal van Marjolein Jaspers-de Wolf,

van de zeventig Margriet’s Betere Wereldvrouwen.

die haar zoontje Gijs verloor aan een stofwisselingsziekte,

Metakids was twee dagen te vinden op het Betere Wereld

was de aanleiding voor een bijzondere opa- en omadag

Plein van de Margriet Winterfair. Een mooie gelegenheid

bij Kinderopvang Zuid Westhoek in Hoogerheide.

om de zichtbaarheid van Metakids te vergroten en nieuwe

De kinderen maakten knutselwerkjes, die opa’s en oma’s

potentiële donateurs te interesseren. We deelden folders

konden kopen. Ook zelfgemaakte cake en taarten werden

en pennen met het webadres uit. Anke Plas gaf een radio

verkocht. Er was een veiling, kinderen konden zich te

interview aan de ziekenomroep Amsterdam.

buiten gaan aan activiteiten, bedrijven sponsorden de dag

Cadeautjes werden verkocht ten bate van onderzoek

en alle medewerksters van de Kinderopvang doneerden

naar stofwisselingsziekten. Daarnaast doneerden vele

hun gewerkte uren aan Metakids. Marjolein haalde met

bezoekers in onze spaarbussen.

haar actie ruim € 3.000 op. Na dit evenement doneerde

Totale opbrengst: € 322,20.

Kinderopvang Zuid Westhoek in 2008 nog drie keer.
Totaal opbrengst acties: € 4.061,30.
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Bijdragen van particulieren
Particuliere donateurs weten de weg naar Metakids steeds

Ouders en direct betrokkenen van kinderen met een

vaker te vinden. Het aantal vaste donateurs steeg in 2008

stofwisselingsziekte dragen ook in 2008 Metakids weer

met 66% tot 236 vaste donateurs. Zij brachten dit jaar

een warm hart toe. Ook particulieren die geen directe

€ 10.841,50 bijeen.

relatie hebben met iemand met een stofwisselingsziekte
doneerden aan Metakids. Met ludieke spaaracties op

Stichting GeefGratis biedt gratis internetdiensten aan

verjaardagen en huwelijken droegen zij samen

goede doelen in Nederland. Metakids maakte ook in 2008

€ 5.251,20 bij.

graag gebruik van de donatiemodule op haar website.
Via GeefGratis kwam € 1.788,65 binnen.

Bijdragen van service clubs
Metakids geeft graag presentaties bij service clubs. In

Metakids ontving in 2008 € 8.000 van service clubs.

2008 gebeurde dat drie keer, een lichte daling ten

In 2007 was dat € 29.000. Presentaties werden dit

opzichte van 2007. De respons naar aanleiding van een

jaar gegeven bij de Jonge Lions Breda, de Jonge Lions

mailing naar service clubs viel tegen. Dat bleek niet de

Amsterdam en bij Tafelronde Papendrecht 140.

manier om in contact te komen met deze clubs.

Deze laatste serviceclub organiseerde een golftoernooi.

De presentaties die gehouden zijn, waren allemaal op

Gevorderden konden op de ‘green’ een balletje slaan.

uitnodiging. Persoonlijke contacten bij service clubs

Beginners leerden in een clinic hoe dat moest.

blijven belangrijk. Daar zal in 2009 weer verder op

De opbrengst van de dag ging naar Stichting KiKa en naar

ingezet worden.

Metakids. We ontvingen het buitengewone bedrag van
€ 10.000. Dit bedrag kwam binnen in 2009 en wordt in
dat financiële jaar meegenomen.
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Bijdragen van bedrijven en stichtingen
In 2008 kreeg Metakids € 219.892 van bedrijven en
stichtingen. Ten opzichte van het jaar daarvoor is dat
meer dan een verdrievoudiging.

Metakids Lente lunch
Metakids besloot om in 2008 een gesponsorde Lente
lunch te organiseren.
Om de zichtbaarheid van stofwisselingsziekten te
vergroten, meer geld voor onderzoek te genereren en om
bedrijven en creatieve ondernemers een platform te
bieden om kennis te maken met Metakids.
Zo werd het idee van een lunch op een passende locatie
geboren. Alles wat nodig was voor dit evenement werd
vrijwel belangeloos ter beschikking gesteld: van de topkok
en de optredens tot de veilingitems en de techniek.
Ron Blaauw, tweesterren kok, en Select Catering
reageerden heel enthousiast op het idee. Zij kookten in
Amsterdam de sterren van de hemel voor de maar liefst
230 gasten aan gesponsorde tafels. Artsen en ouders van
kinderen met een stofwisselingsziekte waren ook

afsluitende veiling waarbij lid van de Raad van Advies Tom

aanwezig. Metakids vertoonde een film waarin de ouders

van ‘t Hek als veilingmeester de zaal tot hoge biedingen

van Linde en Jade vertellen over de stofwisselingsziekte

wist te inspireren.

van hun dochters. Een arts benadrukte de noodzaak van

De opbrengst van deze eerste Metakids Lente lunch was

onderzoek naar stofwisselingsziekten. De film maakte

ruim € 200.000! Dat is bijna driekwart van wat Metakids

de indruk waar op gehoopt was; in de zaal kon je een

in heel 2007 met acties heeft opgehaald. Dat betekent

speld horen vallen.

opnieuw een belangrijke bijdrage aan het onderzoek

De gasten lieten wel van zich horen bij het optreden van

naar stofwisselingsziekten. Metakids organiseert ook

Youp van ‘t Hek met het Matangi strijkorkest en de

in 2009 weer een Lente lunch.
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fotografie: Tim ten Velden

Goede Doelen Dag Fortis

gebied, zowel nationaal en internationaal. Metakids

Ruim tachtig klanten van Fortis MeesPierson werden in

ontving € 2.500 in 2008. Ook de Tjallingh Roorda

mei uitgenodigd in het Fortis Circus Theater in Scheveningen

Stichting schonk € 1.000. Deze stichting is in 2000

door hun bank. Al deze klanten waren geïnteresseerd in

opgericht op initiatief van de ouders van de overleden

goede doelen en mogelijk in schenken. Zo’n 35 vooraf

Tjallingh. Hun zoon overleed aan de stofwisselingsziekte

geselecteerde goede doelen konden zich op de Goede

van Leigh.

Doelen Dag presenteren. Metakids was er een van en
kon zo meer bekendheid geven aan haar werk.

Conclusie
In 2008 werd meer geld opgehaald dan in het jaar

Johanna Donk-Grote Stichting
en Tjallingh Roorda Stichting

daarvoor. Een van de meest succesvolle manieren van

De Johanna Donk-Grote Stichting sponsort allerlei

lunch. Daar gaat Metakids dan ook zeker mee door.

activiteiten op maatschappelijk en sociaal-cultureel

Gezien de economische recessie waarin Nederland zit,

fondsenwerving en sponsoring bleek de Metakids Lente

is het de vraag of we dit financiële succes kunnen
evenaren in 2009.
Metakids zal daarvoor begin 2009 een zorgvuldige
afweging maken en indien nodig plannen en begroting
bijstellen.
Ook de sportieve acties passen uitstekend bij het
karakter van Metakids. In 2009 wil Metakids ook
grote (inter)nationale sportevenementen interesseren
voor sponsoring.
Gebleken is dat telemarketing als fondsenwervend middel
minder past bij de persoonlijke manier van communiceren
van Metakids.
De persoonlijke benadering blijkt wel te werken.
Daarom wordt in 2009 nog meer de nadruk gelegd
op de persoonlijke mailings, de nieuwsbrieven en op
de presentaties. Voor de presentaties zijn persoonlijke
contacten bij service clubs belangrijk.
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De toekomst
Doelen 2009 – 2013
Geld voor onderzoek en voorlichting is en blijft hard

Metakids wil meer wetenschappelijk onderzoek

nodig. Nog steeds worden er 800 kinderen per jaar

mogelijk maken. Daar is veel geld voor nodig.

geboren met een stofwisselingsziekte. Twee van de drie

Ook vergroting van de zichtbaarheid van de

overlijden voordat ze 18 jaar zijn. Daarom wil Metakids

problematiek van stofwisselingsziekten is essentieel.

zoveel mogelijk geld op halen om kinderen met een

Om dit bereiken heeft Metakids zich vooralsnog voor

stofwisselingsziekte nog beter te kunnen helpen.

de komende jaren (2009 – 2013) de volgende

Voor deze doelstelling heeft Metakids in 2008 € 212.522

doelen gesteld:

aan onderzoek en € 30.975 aan meer zichtbaarheid van

• uitbreiding en groei fondsenwerving particulieren,

stofwisselingsziekten kunnen besteden.
Er zijn al goede stappen gezet, maar Metakids is er
nog lang niet.

bedrijven, vermogensfondsen (stichtingen) en
service clubs
• uitbreiding en groei sponsoring en samenwerking

Ook in 2009 wil Metakids graag zoveel mogelijk geld
ophalen om meer oplossingen voor stofwisselingsziekten
dichterbij te brengen. Gezien de economische crisis is dit

bedrijven
• bouw van een traditie van een jaarlijks groot
gesponsord evenement (de Metakids Lente lunch)

een uitdaging. Metakids is in deze tijd van economische

• verdere opzet en communicatie nalatenschappen

crisis realistisch. Per kwartaal, en indien nodig per maand,

• ondersteuning sportieve en andere acties door

volgt het bestuur de ontwikkelingen van de crisis en toetst

donateurs

die regelmatig aan de begroting, de gemaakte plannen en

• uitbreiding vrijwilligersnetwerk

de uitgangspunten van Metakids. Mochten de geworven

• maatwerk en differentiatie communicatie en

fondsen na het eerste kwartaal van 2009 tegenvallen, dan
overweegt het bestuur om de plannen en de begroting
van 2009 bij te stellen.
Besteding van geld door Metakids is er altijd op gericht
om zorgvuldig naar nut en noodzaak van de uitgaven
te kijken. Er wordt per keer een zorgvuldige afweging
gemaakt. Financiële en inhoudelijke planning en control
en evaluaties vinden regelmatig plaats.

42 Jaarverslag 2008

voorlichting

Doelen 2009

Fondsenwerving

Onderzoek

• Focus op relatiegerichte fondsenwerving:

• Zichtbaarheid Metakidsleerstoel

blijven investeren in persoonlijke contacten

• Verfijnde onderzoekscriteria en procedure
honorering online

• Voortzetten persoonlijke mailings particuliere
donateurs

• Indienen onderzoeksvoorstellen online

• Nieuw plan werven structurele inkomsten

Communicatie en voorlichting

• Uitbouwen activiteiten nalatenschappen

• Binding en behoud bestaande contacten
• Lespakket over stofwisselingsziekten online

• Voortzetten presentaties bedrijven en serviceclubs

• Nieuwsbrief in post en e-mail versie

• Opzet en start structurele bedrijvensponsoring

• Nieuwe presentatie

• Metakids Lente lunch combineren met presentatie

• Nieuwe televisiespot

Metakidsleerstoel

• Filmportret Emma Jonkman

• Sportieve acties, zoals spinningacties,

• Korte film waarin artsen aan donateurs en publiek
vertellen wat zij met het geld van Metakids hebben

voetbaltoernooien en sponsoring door grote
sportevenementen

gedaan
• Nieuwe fotoserie kinderen

Bureau en bestuur

• Boekje kinderen en stofwisselingsziekten

• Honorering CBF-Keur

• Uitbreiden onderdeel ‘kids’ op website,

• Start en opzet vrijwilligersnetwerk en ondersteuning

doorklikmogelijkheid op portretten voor

bureaumedewerker
• Deskundigheidsbevordering bureaumedewerker door

achtergrondverhalen, film en foto’s
• Passende en aansprekende ambassadeur voor Metakids

cursussen schrijven en strategische communicatie

• Passende activiteiten voor deze ambassadeur

• Benoemen nieuw bestuurslid na aftreden Henk Bakker

• Maandelijks naar 1.250 unieke bezoekers aan de

• Evaluatie samenstelling bestuur en statuten

website
• Minimaal twee maal per jaar aandacht voor Metakids in

Raad van Advies
• Verfijning onderzoekscriteria en procedure honorering

de (nationale/regionale) pers

• Verfijning inhoudelijke en financiële planning en
controle lopende onderzoeken
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Metakids wil maximale service bieden. Om dat te
optimaliseren is in 2008 een klachtenprocedure opgesteld.
Er zijn in dat jaar geen klachten binnengekomen.

Verantwoordingsverklaring
Het financieel beleid is erop gericht de kosten zo laag
mogelijk te houden, zodat zo veel mogelijk geld wordt

Toezicht houden

besteed aan de doelstelling:

Bij Metakids is het bestuur verantwoordelijk als

• inzetten op maximale sponsoring in nature

toezichthouder.

• altijd zoeken van leveranciers met goede

Het bestuur vergadert vier keer per jaar en bepaalt het
beleid van de stichting. Plannen worden ter goedkeuring

prijs/kwaliteitverhouding
• inzet vrijwilligers

aan het bestuur voorgelegd en na afloop worden de

• kantoorruimte: zo goedkoop mogelijk, per maand

resultaten kritisch geëvalueerd. Op strategisch, meerjaren

opzegbaar, netwerk mogelijkheden, gebruik geza-

niveau evalueert het bestuur regelmatig het functioneren

menlijke faciliteiten

van Metakids als organisatie. De zes bestuursleden

• bestuur ontvangt geen vergoeding

doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen geen

• Raad van Advies ontvangt geen vergoeding

onkostenvergoeding. De grondslagen voor het bestuur

• regelmatige planning en controle

zijn vastgelegd in de statuten, er is een rooster van

• kritische evaluaties met follow up

aftreden en risicomanagement is onderdeel
van het beleid.

Metakids heeft een vaste medewerker en een vrijwilliger
die de administratie op zich neemt. Waar nodig worden

Risicomanagement

meerdere vrijwilligers of tijdelijke externe expertise

Metakids is alert op in- en externe signalen die wijzen op

ingeschakeld. Om alle informatie over de organisatie

mogelijke vermijdbare risico’s. Door:

te borgen, is de kennis in een administratie vastgelegd.

A Regelmatige inhoudelijke en financiële planning en

Een doel voor 2009 is het zoeken naar meer vrijwilligers,

controle. Daar waar nodig bijsturing en follow up.

bijvoorbeeld voor beurzen of voor ondersteuning,

B Evaluaties en daar waar nodig bijsturing en follow up.

zodat de flexibiliteit van het bureau toeneemt.

C Een plan van aanpak wanneer actie n.a.v. risico nodig
is. Plan van aanpak bevat: belboom, bereikbaarheid,

De vaste medewerker van Metakids is Anke Plas. Zij is in

woordvoerderschap, kengetallen en andere relevante

2006 begonnen als freelancer, werd in 2007 aangenomen

inhoudelijke en financiële gegevens.

en heeft haar werk in 2008 voortgezet. Zij werkt vijf
dagen per week en ontvangt daarvoor een salaris conform

Er zijn grote externe onvermijdbare risico’s

de CAO Zorg en Welzijn, leidinggevende schaal 3.

waar Metakids géén invloed op heeft. Hoe Metakids met

Deskundigheidsbevordering vindt Metakids belangrijk.

deze risico’s omgaat is wel te beïnvloeden. Door:

Anke is ook dit jaar weer als vrijwilliger betrokken geweest

A Tijdige en alerte (indien mogelijk) signalering

bij het International Fundraising Congress. Ze heeft daar,

B Eventueel bijsturen plannen en begroting

en tijdens andere bijeenkomsten op het vakgebied, haar

C Regelmatige terugkoppeling voortgang actuele stand

netwerk verder uitgebreid en onderhouden.
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van zaken extern en intern

Raad van Advies

voor de dagelijkse en praktische zaken van de organisatie.

In de wetenschappelijke Raad van Advies zitten

De goedgekeurde plannen worden door haar uitgevoerd,

drie deskundigen die dit werk op vrijwillige basis doen.

inclusief toekennen en besteden van middelen en het

Net als het bestuur ontvangen zij geen onkosten-

voeren van de administratie (met controle en terugkoppe-

vergoeding. Deze Raad beoordeelt de ingediende

ling door de penningmeester en een externe accountant).

onderzoeksvoorstellen. Hun inhoudelijk advies
wordt voor een besluit voorgelegd aan het bestuur.

Uitvoering en evaluatie
De plannen nodig om de doelstellingen te bereiken

Besturen

worden jaarlijks bepaald door het bestuur, vastgelegd in

Het besturen van Metakids is een samenwerking van

notulen van de bestuursvergaderingen en in het jaar-

het bestuur en de medewerker van Metakids. Het bestuur

verslag. De plannen worden uitgevoerd, gevolgd en

is eindverantwoordelijk, bepaalt het beleid en stelt de

geëvalueerd door de medewerker van Metakids en

financiële richtlijnen vast. Het functioneren en de beloning

teruggekoppeld naar het bestuur. Er is regelmatig en

van de medewerker wordt jaarlijks beoordeeld door

direct contact tussen medewerker en bestuur via e-mail,

minimaal twee bestuursleden. Eventuele verbeterpunten

telefoon en persoonlijk contact. Indien naar aanleiding

die daaruit voortkomen worden in een plan vastgelegd.

hiervan bijsturing van de plannen of nieuwe plannen
nodig zijn wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan
het bestuur. Uitvoering hiervan ligt bij de medewerker.

Werven en besteden middelen
Om de doelstelling van Metakids te realiseren is het
financieel beleid gericht op een optimale besteding van

Relaties belanghebbenden

middelen. Regelmatige planning en controle zorgen voor

De relaties die Metakids heeft met ouders, donateurs,

overzicht, inzicht en signalering. Samen met de medewer-

sponsors en artsen zijn essentieel.

ker verwerft het bestuur de benodigde middelen.

Vragen, brieven en e-mail beantwoordt Metakids zo

Het besteden en beheren van de middelen ligt bij de

snel en zo persoonlijk mogelijk.

medewerker en de penningmeester van het bestuur.

Door regelmatige planning en controle en kritische

Onderbouwde plannen moeten worden goedgekeurd

evaluaties houdt Metakids zicht op de binding met

door het bestuur. De medewerker van Metakids zorgt

haar relaties.

47 De organisatie

Samenstelling bestuur en Raad van Advies Stichting Metakids in 2008 (in volgorde van benoeming)
Naam

: Henk Bakker

Bestuurslid sinds
Raad van Advies sinds

Naam

: Wilco Jiskoot

: 1 januari 2004

Bestuurslid sinds

: 8 juni 2006

: 22 februari 2007

Herbenoeming/aftreding : 8 juni 2011

Herbenoeming/aftreding : 1 januari 2009

Functie

: zelfstandig adviseur,

Functie

: kinderarts Metabole ziekten N.P.

voormalig lid Raad van

Nevenfuncties

: redactielid ’Pediatric Clinics

Bestuur ABN AMRO

Amsterdam’ AMC
Amsterdam

(tot 1 juni 2008)
Nevenfuncties

:-

Naam

: Suzette Wyers

Naam

: Gerard Kellerman

Bestuurslid sinds

: 1 december 2004

Bestuurslid sinds

: 26 oktober 2006

Herbenoeming/aftreding : 1 december 2009

Herbenoeming/aftreding : 26 oktober 2011

Functie

Functie

: directeur/partner

Nevenfuncties

: bestuurslid Ronald McDonald

: Hoofd University Development/fondsenwerving/
relatiemanagement Vrije

Bureau Kellerman

Universiteit Amsterdam
Nevenfuncties

VU Kinderstad

: Bestuurslid (vice-voorzitter)

commissaris ORN (Omroep

Chronisch Zieken en

Reclame Nederland)

Gehandicapten Raad
Bestuurslid Nederlands

Naam

: Tom van ‘t Hek

Genootschap Fondsenwervers

Raad van Advies sinds

: 22 februari 2007

Raad van Advies BasicViews

Herbenoeming/aftreding : 22 februari 2012

Foundation

Functie

: voormalig huisarts, nu
radiopresentator en

Naam

: Henk de Graaf

Bestuurslid sinds

: 1 mei 2005

Penningmeester sinds

: 1 oktober 2006

zelfstandig ondernemer
Nevenfuncties

:-

Herbenoeming/aftreding : 1 mei 2010

Naam

: Ries Duran

Functie

Raad van Advies sinds

: 13 november 2007

: directeur Alpha Fundraising
Consultancy

Herbenoeming/aftreding : 13 november 2012

directeur Centrum

Functie

Nalatenschappen
Nevenfuncties

biochemisch geneticus AMC

: bestuurslid Stichting
Onderzoek Fondsenwerving
Nederland

Naam

: Debby Petter

Bestuurslid sinds

: 1 mei 2005

Voorzitter sinds

: 1 februari 2006

Herbenoeming/aftreding : 1 mei 2010
Functie

: docent Nederlands

Nevenfuncties

: presentator
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: klinisch chemicus en klinisch
Amsterdam

Nevenfuncties

:-

Raad van Advies

Henk Bakker

Tom van ’t Hek

Ries Duran

bestuur
Debby Petter

Henk de Graaf

Suzette Wyers

bureau
Anke Plas

Vrijwilligers
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Wilco Jiskoot

Gerard Kellerman

Samenvatting belangrijkste besluiten bestuursvergaderingen 2008

25 maart 2008

3 september 2008

• Evaluatie Metakids Lente Lunch. Positief. Bestuur besluit

• Terugkoppeling van mw. S.M.E. Wyers vanuit de

dit tot een traditie van een jaarlijks gesponsord evenement

begeleidingscommissie, UMC Groningen, zomer 2008:

te maken. Want: de Metakids Lente lunch vergroot de

versnelling instellen Metakidsleerstoel n.a.v. brief van

zichtbaarheid van stofwisselingsziekten en Metakids,

bestuur Metakids met uiterste datum toekenning.

biedt een podium om te laten zien wat er met de giften

Criteria Metakidsleerstoel zijn met de commissie en met

van donateurs mogelijk is gemaakt, genereert meer geld

de beoogde hoogleraar dr. G.P.A. Smit besproken.

voor onderzoek en biedt bedrijven en creatieve onder-

• Bestuur maakt kennis met dr. Smit. Dr. Smit geeft

nemers een platform om kennis te maken met Metakids.

toelichting op zijn onderzoek.

• Bestuur keurt concept financieel jaarverslag 2007 goed.

Metakids criteria voor de leerstoel worden besproken.

• Verklaring van Geen Bezwaar van het CBF loopt in juni

Het belang van het vergroten van de zichtbaarheid van

af. Metakids kan CBF Keur voor grotere organisaties

stofwisselingsziekten in het algemeen wordt als extra

aanvragen. Besluit: doen. Want: versterkt fondsenwerving.

aandachtspunt meegegeven aan dr. Smit.

• Bestuur stelt criteria vast voor kantoorruimte Metakids.

• Evaluatie telemarketing: Uitkomst: deze stijl past niet

Bestuur keurt kantoorruimte aan de Karel Doorman-

bij de persoonlijke stijl van Metakids. Bestuur besluit om

straat op basis van de criteria goed.

telemarketing voorlopig niet meer toe te passen.
Bestuur besluit voor persoonlijke mailings. Bestuur

7 mei 2008

maakt in 2009 nieuw plan voor werving structurele

• Bestuur keurt jaarverslag 2007 definitief goed.

inkomsten.

• Evaluatie onderzoekscriteria: verfijning nodig. Bestuur

• Bestuur besluit nogmaals dat uitbreiding zichtbaarheid

besluit onderzoekscriteria te verfijnen. Uitgangspunten:

Metakids van belang is omdat de problematiek van

wetenschappelijke waarde, zorgvuldigheid, zichtbaarheid,

stofwisselingsziekten nog te onbekend is onder het

structuur en verantwoording.

publiek. Filmportretten Nathan Rozendaal en Linde

• Bestuur bespreekt en besluit over doelen en criteria

en Jade de Gooyer zijn gemaakt. Uit evaluatie blijken

Metakidsleerstoel. Voornaamste uitgangspunt:

filmportretten inderdaad een van de effectieve middelen

Metakidsleerstoel wordt ingezet om bij te dragen aan

te zijn om zichtbaarheid te vergroten. Opdracht wordt

zichtbaarheid problematiek stofwisselingsziekten en

gegeven om filmportret Emma Jonkman te maken.

noodzaak van geld voor onderzoek in heel Nederland.

Dit portret gaat in maart 2009 tijdens de Metakids Lente

• Bestuur stuurt brief met uiterste datum toekenning en

lunch in première. Om hierin een zo recent mogelijk

criteria Metakidsleerstoel naar Universiteit Groningen.

beeld te geven wordt dit portret in 2009 gemaakt.

• Bestuur vaardigt bestuurslid mw. S.M.E. Wyers af naar
begeleidingscommissie Metakidsleerstoel.

2 december

• Bestuur besluit toegekende bijdrage onderzoek G.

• Raad van Advies legt ingekomen en beoordeelde

Visser nog niet uit te keren, want toestemming Medisch

onderzoeken voor aan bestuur met een advies voor

Ethische Commissie ontbreekt nog.

honorering. Bestuur honoreert de positief beoordeelde
onderzoeken. De gehonoreerde onderzoeken dienen
als voorbeelden van wat er met de giften van donateurs
mogelijk kan worden gemaakt om oplossingen voor
kinderen met stofwisselingsziekten dichterbij te brengen.
• Bestuur keurt begroting 2009 goed.
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Samenwerkingsverbanden
Metakids heeft geen samenwerkingsverbanden met andere organisaties.
Metakids is in 2005 voortgekomen uit de VKS, de patiëntenvereniging
voor volwassenen en kinderen met stofwisselingsziekten en staat daar
nu los van. Metakids en VKS onderhouden contact en steunen elkaar
waar mogelijk.

Kantoorruimte
Tot de zomer van 2008 werkte de bureaumedewerker met veel plezier
vanuit huis.
De groei van Metakids en de toegenomen hoeveelheid werk vroegen om
een aparte kleine ruimte: zo goedkoop mogelijk, per maand opzegbaar
en te midden van andere organisaties voor netwerk mogelijkheden en
gebruik gezamenlijke faciliteiten.
Die ruimte is gevonden in een bedrijfsverzamelgebouw aan de
Karel Doormanstraat in Amsterdam.
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prof. dr. Peter Smit, UMC Groningen
Kinderarts/onderzoeker Metakidsleerstoel
“Nog te weinig mensen weten iets van deze ziekten.”
“Het is fantastisch dat de Metakidsleerstoel er is. Die staat symbool voor de
grote noodzaak en het belang van onderzoek naar stofwisselingsziekten in
Nederland. De komende vijf jaar ga ik me daarvoor inzetten.
Er zijn al goede stappen gezet dankzij onderzoek. Zoals de uitbreiding van de
hielprik in 2007. Dat is prachtig. Maar het is slechts een stap. Die ontwikkeling
moet natuurlijk verder gaan! Daarom moeten er behandelingen komen en onderzoek is daarvoor de enige manier. Daarom vind ik het zo belangrijk dat Metakids
er is. Elk jaar worden er in Nederland zo’n 800 kinderen geboren met een stofwisselingsziekte. Bijna drie kinderen per dag. Nog te weinig mensen weten iets van
deze ziekten. Publiciteit is dus hard nodig. Ik hoop natuurlijk dat als men er meer
van weet, men met gulle hand geeft. Nu sterven twee van de drie kinderen met
een stofwisselingsziekte voordat ze 18 zijn. Geld voor onderzoek is zo hard nodig.
Met voldoende geld kunnen we de oplossing van deze ziekten en de behandeling
ervan steeds een stapje dichterbij brengen. Daar wil ik graag een bijdrage
aan leveren.”

Persbericht Rijksunivers
14 november 2008
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Tim en Corina Claassen
Donateurs
Gezondheid is niet altijd vanzelfsprekend.
“We hebben gezonde kinderen. Toen we via via in contact kwamen met Metakids beseften we eens te meer dat
gezondheid niet altijd vanzelfsprekend is. Je kunt het niet afdwingen. Je hebt het of je hebt het niet. En als je het niet
hebt, hoop je dat er iets gedaan kan worden. Alleen door meer onderzoek kunnen manieren worden gevonden om iets
tegen stofwisselingsziekten te doen, om medicijnen te vinden of behandelmethoden. Dat greep ons aan. Toen we een
feest gaven hebben we aan iedereen een kleine donatie gevraagd voor Metakids. We konden bijna € 150 overmaken.
Niet alleen het geld is belangrijk. Onze gasten weten nu ook van het bestaan van Metakids. Zo hebben wij ons
steentje bijgedragen aan het zorgen voor meer bekendheid van stofwisselingsziekten. Alle kleine beetjes helpen.”

Portretten
53 Portretten

€ 1,Bestedingen

Hoe wordt uw € 1,00 besteed

Onderzoek:

€ 212.522

Onderzoek:

€ 0,74

Voorlichting:

€ 30.975

Voorlichting:

€ 0,11

Fondsenwerving:

€ 29.541

Fondsenwerving:

€ 0,10

Beheer en administratie: € 14.963

Beheer en administratie: € 0,05
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300

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

250
200
150
100
50

Verdeling inkomstenbronnen
Particulieren:
Service clubs:
Bedrijven en stichtingen:

0

2004

2005

2006

2007

€ 53.080

Totale opbrengst fondsenwerving

€ 13.700

2004 € 38.596

2006 € 159.201

€ 219.892

2005 € 39.860

2007 € 269.437

2008

2008 € 286.672

Balans per 31-12-2008
De balans per 31-12-2008 bestaat aan de activakant uit liquide middelen op bankrekeningen en nog te ontvangen
bedragen. Aan de passivakant zijn de betalingen van toegezegde subsidies de belangrijkste post. Daarnaast is er een
relatief klein eigen vrij besteedbaar vermogen.

Staat van baten en lasten 2008
Uitgaven
In 2008 ging € 212.522 naar onderzoek. Dit was meer

gegeven in de tabel op de pagina hiernaast. De norm voor

dan de begrote € 182.704. Dat Metakids extra geld aan

kosten voor beheer en administratie is gebaseerd op de

onderzoek kon besteden, kwam vooral door het succes

hoeveelheid tijd en geld besteed aan deze activiteiten.

van de Metakids Lente lunch.

Bij de vaststelling hebben gevoel van redelijkheid,

Gezien de economische recessie waarin Nederland zit, is

berekeningen van de kosten en gesprekken met andere

het de vraag of we dit succes kunnen evenaren in 2009.

organisaties een rol gespeeld.

Metakids zal daarvoor begin 2009 een zorgvuldige
afweging maken. Het bestuur volgt de ontwikkeling

Metakids had verwacht dat de uitgaven in 2008 hoger

van de economische crisis en toetst die regelmatig aan de

zouden zijn vanwege de start van de onderdelen tele-

begroting en de gemaakte plannen. Indien nodig worden

marketing en direct mail van het fondsenwervingplan

plannen en de begroting bijgestuurd.

voor particuliere donateurs, a.d.h.v. de uitgangspunten
van Metakids. Doel was om meer structurele inkomsten

Uitvoeringskosten

te werven. De eerste resultaten bleken echter kwantitatief

De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten gemaakt

en kwalitatief niet voldoende. Uit evaluatie bleek dat de

om fondsen te werven en de kosten voor beheer en

methode van telemarketing minder goed past bij de

administratie.

persoonlijke aanpak van Metakids. De mailings die worden

Als norm voor de kosten fondsenwerving wordt de CBF

ingezet zijn wel persoonlijk, die worden voortgezet in 2009.

eis van 25% gehanteerd. Voor de kosten van beheer

Metakids gaat een nieuw plan maken om meer structurele

en administratie hanteert Metakids een norm van 7%.

inkomsten te werven. Daarbij blijft Metakids investeren in

De kosten fondsenwerving bedroegen in 2008 € 29.541.

persoonlijke contacten en in binding en behoud van

Dat was 10,1% van het binnengebrachte geld. Hiermee

bestaande contacten.

is de norm van 25% gehaald.
De kosten voor beheer en administratie waren € 14.963

Financieel beleid

(5,1%). Hiermee is de gehanteerde norm van 7% gehaald.

Metakids houdt de kosten zo laag mogelijk, zodat zo veel
mogelijk geld besteed wordt aan de doelstelling.

Toerekening
De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de

• inzetten op maximale sponsoring in nature

fondsenwerving, beheer en administratie en de

• altijd zoeken van leveranciers met goede

doelstellingen.

prijs/kwaliteitverhouding

Dit gebeurt op basis van de inschatting aan welke

• inzet vrijwilligers

doelstelling een activiteit bijdraagt en op basis van een

• kantoorruimte: zo goedkoop mogelijk, per maand

schatting van de feitelijk bestede uren door de medewerker
van Metakids aan een activiteit. Er is nog veel voorlichting

opzegbaar, netwerk mogelijkheden, gebruik
gezamenlijke faciliteiten

over stofwisselingsziekten nodig, gezien de onbekendheid

• bestuur ontvangt geen vergoeding

daarvan in Nederland. Daarom kiezen we voor deze

• Raad van Advies ontvangt geen vergoeding

procentuele verdeling tussen de kosten voor fondsen-

• regelmatige planning en controle

werving en de toerekening aan de doelstellingen zoals

• kritische evaluaties met follow up
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Resultaat uitvoeringskosten 2008 in €

Bureaumedewerker
Kosten bestuur
Kosten Raad van Advies
Kosten bureau
Registratie merk

kosten

doelstelling

fondsenbeheer en
werving administratie

doelstelling

fondsenbeheer en
werving administratie

56.062

60%

25%

15%

33.637

14.015

8.409

0

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

7.595

60%

25%

15%

4.557

1.899

1.139

0

0%

0%

100%

0

0

0

Telefoon / internet e.d.

1.126

45%

40%

15%

507

451

169

Briefpapier / enveloppen

2.332

45%

40%

15%

1.050

933

350

Folders / posters

3.447

50%

50%

0%

1.724

1.724

0

Accountant

1.946

0%

0%

100%

0

0

1.946

Jaarverslag

4.233

25%

25%

50%

1.058

1.058

2.117

Website

5.037

70%

15%

15%

3.526

756

756

89

100%

0%

0%

89

0

0

Advertenties
Overig
DRTV
Mailings

517

60%

25%

15%

310

129

78

2.450

60%

40%

0%

1.470

980

0

15.194

50%

50%

0%

7.597

7.597

0

55.524

29.541

14.963

100.029

Opmerkingen bij tabel:
Het aantal dagen dat de bureaumedewerker werkt is in 2008 gewijzigd. De eerste negen maanden van het jaar werkte
zij vier dagen per week. De laatste drie maanden waren dat er vijf. De kosten bureau zijn hoger uitgevallen dan geraamd.
De reden hiervoor is dat Metakids in 2008, vanwege de groei van Metakids en de toegenomen hoeveelheid werk, een
kleine zelfstandige kantoorruimte in Amsterdam kreeg. Tot die tijd werkte de bureaumedewerker vanuit huis.
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Dit zijn Jade en Linde de Gooyer. Hun filmportret is te zien op de website van Metakids.

Inkomsten
De inkomsten zijn in 2008 hoger dan in alle voorgaande
jaren. De belangrijkste reden hiervoor is dat bedrijvensponsoring in 2008 meer opleverde door het succes van
de Metakids Lente lunch.
Metakids heeft zich ten doel gesteld elk jaar een Lente
lunch te organiseren. Voor 2009 is daarvoor een hoge
schatting op de begroting opgenomen. Gezien het belang
van de Lente lunch in de totale inkomsten is dit voor

Sponsoring in natura

2009 een risico, met name gezien de economische

Verschillende organisaties hebben Metakids gesteund

ontwikkelingen.

door diensten te leveren waarvoor ze geen of weinig
vergoeding hebben gevraagd. In de staat van baten en

De inkomsten waren wel lager dan de begrote inkomsten.

lasten zijn deze niet opgenomen. Dit zijn onder andere:

De belangrijkste redenen daarvan zijn:

• Frank Borghstijn van SPAAKO die de filmportretten

• Het bedrijvenplan, beraamd op € 100.000, is in
verband met andere activiteiten zoals de Metakids
Lente lunch verschoven naar 2009 en bijgesteld naar
€ 10.000. Bekeken wordt of de Lente lunch een goede,
en misschien wel de beste, ingang is om met bedrijven

maakt.
• AT5 en de regionale omroepen via ORN die de spot van
Metakids in het begin van het jaar uitzonden.
• Paul van Boven van Alpha Holland BV die oranje
Metakids ballonnen levert.
• WDM/RDMS die twee jaar lang haar donateurs

in contact te komen en te blijven.
• Metakids heeft ervoor gekozen om direct mail en

database oplossing beschikbaar stelt.

telemarketing (onderdelen van het fondsenwervingplan)

• De Hazen, de vormgevers van Metakids

niet volledig uit te rollen.

• De sponsors van de Metakids Lente lunch 2008:

De eerste resultaten bleken namelijk kwantitatief

Ron Blaauw Restaurant, Select Catering, Château

en kwalitatief niet voldoende. Daardoor is het gestelde

Fontainebleau, Het Matangi kwartet, AFC Ajax,

doel van € 90.000 aan particuliere donaties niet gehaald.

Theater Carré, Amsterdam City of Diamonds,

Uit evaluatie bleek dat de methode van telemarketing

Ouwehands Dierenpark, Davy & Ørsted, Alkemade

minder goed past bij de persoonlijke aanpak van

Printing, A-light , (licht en geluid), Vidisquare

Metakids. De mailings die worden ingezet zijn wel

(projectie), Stijn van der Loo (beeldbewerking),

persoonlijk, die worden voortgezet in 2009.

Studio Angel.

Metakids gaat in 2009 een nieuw plan maken om
meer structurele inkomsten te werven.

Resultaat
Het resultaat van 2008 is positief met € 5.839

Er zijn geen eenmalige baten of lasten die het

In de bestuursvergadering van 20 maart 2009 is het

resultaat beïnvloeden.

resultaat bestemd voor het vrij besteedbaar vermogen.
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BALANS STICHTING METAKIDS PER 31-12-2008 in €
Activa

31-12-2008

31-12-2007

Vorderingen op korte termijn
Overige vorderingen en overlopende activa

7.229

4.130

Liquide middelen
kapitaalrekening
Postbank rekening courant

364.635

226.019

4.330

9.380

Totaal activa

368.964

235.400

376.193

239.530

Passiva
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve

23.387

Bestemmingsfondsen

17.548

0
23.387

17.548

Schulden lange termijn
Toegezegde bedragen

0

0

332.095

179.835

20.711

42.147

Schulden korte termijn
Kortlopend deel toegezegde bedragen
Overig schulden en overlopende passiva
Totaal passiva

352.806

221.982

376.193

239.530

Begroting 2009
De begroting van 2009 komt voort uit het financiële beleid om te komen tot groei van de inkomsten, maar ook tot
een verbreding van de inkomstenbronnen. De bijdragen van de Metakids Lente lunch maken het grootste deel van de
inkomsten uit. Metakids wil de bedragen verkregen van het bedrijfsleven, los van de Lente lunch, uitbreiden en een
volgende stap zetten met het verkrijgen van meer bijdragen van particulieren. De uitgaven bestaan met name uit
subsidies aan onderzoeksprojecten en de uitvoeringskosten.
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EXPLOITATIEREKENING STICHTING METAKIDS 2008 in €
Begroting

Resultaat

Begroting

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

2009

2008

2008

2007

2006

2005

2004

50.000

53.080

90.000

123.247

12.916

39.716

38.131

Giften van service clubs

15.000

13.700

15.000

29.000

123.398

Bedrijvensponsoring & stichtingen

50.000

56.082

20.000

67.190

22.886

145

465

39.861

38.596

1.250

58.775

BATEN
Opbrengsten eigen fondsenwerving
Diverse giften particulieren

Bedrijvenplan

10.000

0

100.000

250.000

163.810

100.000

0

0

10.000

50.000

375.000

286.672

335.000

269.437

159.201

500

7.229

500

4.619

1.500

Subsidies

0

0

0

Acties derden

0

-60

0

Overig

0

0

0

604

500

7.169

500

5.233

1.500

1.250

58.775

375.500

293.841

335.500

274.670

160.701

41.111

97.371

200.000

184.760

118.370

162.250

120.000

29.516

53.755

37.525

27.762

64.334

25.192

12.005

17.454

7.090

16.000

3.213

10.000

629

1.989

4.016

Metakids Lente lunch (netto)
Overig
Totaal opbrengsten
eigen fondsenwerving
Overige inkomsten
Beleggingen (incl. rente)

Totaal opbrengsten
overige inkomsten
Som der baten
LASTEN
Besteed aan doelstelling
Directe kosten
Uitvoeringskosten
voorlichting en bewustwording
Directe kosten
Uitvoeringskosten
Totaal besteed aan doelstelling

37.525

27.762

64.334

50.384

12.005

11.649

4.726

291.050

243.498

257.039

238.455

144.009

60.608

69.587

29.541

66.194

10.991

2.175

200

7.280

2.954

9.455

3.154

Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving
uitvoeringskosten

48.400

34.471

Kosten eigen fondsenwerving
directe kosten
Kosten acties derden
Kosten verkrijgen subsidies
Kosten beleggingen
Totaal besteed aan wervingskosten

48.400

29.541

66.194

Beheer en administratie

18.675

14.963

12.267

Som der lasten
RESULTAAT
%kosten fondsenwerving
%kosten beheer en administratie
bestedingsratio

358.125

288.002

335.500

34.471
272.926

10.991
155.000

70.063

72.741

17.375

5.839

0

1.744

5.700

-28.952

24.630

12,9%

10,1%

19,7%

12,8%

6,9%

23,7%

8,2%

5,0%

5,1%

3,7%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

77,5%

82,9%

76,6%

86,6%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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Het resultaat over het boekjaar 2008 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

onderzoek stofwisselingsziekten

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

- Algemeen

Het eigen vermogen en het resultaat zijn door de nieuwe Richtlijn

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen
tegen verkrijgingsprijs c.q. nominale waarden.

niet gewijzigd.
- Materiële vaste activa

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten

De materiële vaste activa, direct in gebruik voor de doelstelling,

worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijzen onder aftrek van op

- Stelselwijziging

de geschatte economische levensduur gebaseerde afschrijvingen.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, zoals deze geldt vanaf het
verslagjaar 2008.

- Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde op basis van de
koersen geldende per 31 december 2008.

De aanpassing aan de nieuwe verslaggevingrichtlijn heeft geleid tot de
volgende belangrijkste wijzigingen in de verslaggeving 2008:
- De presentatie in de balans is gewijzigd doordat:
-> de beleggingen gereclassificeerd zijn naar de financiële vaste activa;
-> de benaming eigen vermogen is aangepast in reserves en fondsen.
- De presentatie in de staat van baten en lasten is gewijzigd doordat:
-> kosten voor beheer en administratie zijn opgenomen;

- 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.
- Baten en lasten

-> de wervingskosten gepresenteerd worden onder de bestedingen;

Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarin ze zijn

-> model C (model toelichting lastenverdeling) is aangepast.

ontstaan.

De ter vergelijking opgenomen cijfers over 2007 zijn aangepast aan de
nieuwe richtlijn.

Legaten en nalatenschappen worden als opbrengst verantwoord als
de omvang betrouwbaar en met zekerheid kan worden vastgesteld.
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Toelichting op de jaarrekening en de balans
- Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de fondsenwerving, beheer en administratie en de doelstellingen. Dit
gebeurt op basis van de inschatting aan welke doelstelling een activiteit bijdraagt en op basis van een schatting van de
feitelijk bestede uren aan een activiteit door de medewerker van Metakids. De procentuele verdeling tussen de kosten
fondsenwerving en doelstellingen is zo gekozen omdat er nog veel voorlichting over stofwisselingsziekten nodig is.
Stofwisselingsziekten zijn namelijk nog erg onbekend in Nederland. Daarom kiest Metakids er voor om in de werving
veel aan voorlichting te doen.
De norm voor kosten beheer en administratie is gebaseerd op de hoeveelheid tijd en geld besteed aan deze activiteiten.
Bij de vaststelling hebben gevoel van redelijkheid, berekeningen van de kosten en gesprekken met andere organisaties
een rol gespeeld.
De begrote uitvoeringskosten over 2009 zijn toegerekend op basis van dezelfde verdeelsleutel als de werkelijke
uitvoeringskosten van 2008.
- Beleid vermogen
Als streefvermogen wordt een bedrag aangehouden van 50% van de uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten worden
bepaald door het gemiddelde van het voorgaande, huidige en toekomstige boekjaar. De gemiddelde uitvoeringskosten
bedragen: € 77.574. Het streefvermogen bedraagt dan € 38.787. Ultimo 2008 bedraagt het vermogen € 23.387. Dit is
minder dan het streefvermogen. De komende jaren zal dit aangevuld worden.
- Beleid beleggingen
Stichting Metakids zet het eventuele liquiditeitsoverschot op een Nederlandse spaarrekening. Zij heeft geen beleggingen
in aandelen of obligaties. Zij heeft als beleid het geld in deposito of op een spaarrekening te zetten.
- Beleid personeel
In 2008 is een medewerker in dienst van de stichting Metakids geweest. In het eerste deel van het jaar vier dagen per
week en vanaf oktober 2008 vijf dagen per week. Per 1 januari 2009 is dit omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
- Vergoeding bestuur en Raad van Advies
De bestuursleden en leden van de Raad van Advies ontvangen geen vergoeding en hebben geen onkosten in 2008
gedeclareerd. Ook zijn hen geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
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Meerjarenbegroting 2009-2013
Voor een stichting die inzet op groei van haar inkomsten, is het – zeker in het huidig economisch klimaat – een uitdaging
om een goede meerjarenbegroting op te stellen. De mate van groei is van vele factoren afhankelijk en niet allen zijn door
het bestuur direct beïnvloedbaar. In de door het bestuur vastgestelde meerjarenbegroting is wel de richting duidelijk
waar het bestuur naar toe wil. Groei van de inkomsten, waardoor er meer besteed kan worden aan de doelstellingen van
Metakids. De groei zal de eerste jaren met name afkomstig zijn van inkomsten van bedrijven, vnl. via de Metakids Lente
lunch, en opbrengsten van (sportieve) acties. Na enkele jaren is de doelstelling om meer structurele inkomsten te werven
bij particuliere donateurs.
MEERJARENBEGROTING STICHTING METAKIDS 2004-2008 in €
EIGEN FONDSENWERVING
Totaal opbrengsten eigen fondsenwerving

resultaat

resultaat

resultaat

resultaat

resultaat

2004

2005

2006

2007

2008

38.596

39.861

159.201

269.437

286.672

Totaal kosten eigen fondsenwerving

3.154

9.455

10.991

34.471

29.541

TOTAAL OPBRENGST EIGEN FW

35.442

30.406

148.210

234.966

257.131

TOTAAL OPBRENGST OVERIGE INKOMSTEN

58.775

1.250

1.500

5.233

7.169

BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING

94.217

31.656

149.710

240.199

264.300

8.742

13.638

12.005

51.013

30.975

Voorlichting en bewustwording
Onderzoek naar stofwisselingsziekten

60.845

46.970

132.005

187.442

212.522

BESTEED AAN DOELSTELLING

69.587

60.608

144.010

238.455

243.498

OVERSCHOT/TEKORT

24.630

-28.952

5.700

1.744

5.839

MEERJARENBEGROTING STICHTING METAKIDS 2009-2013 in €
begroting
EIGEN FONDSENWERVING
Totaal opbrengsten eigen fondsenwerving

2009

2010

2011

2012

2013

375.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

Totaal kosten eigen fondsenwerving

48.400

115.000

175.000

240.000

305.000

TOTAAL OPBRENGST EIGEN FW

307.925

385.000

575.000

760.000

945.000

500

500

500

500

500

308.425

385.500

575.500

760.500

945.500

53.525

45.000

60.000

75.000

90.000

Onderzoek naar stofwisselingsziekten

237.525

330.000

515.000

675.000

835.000

BESTEED AAN DOELSTELLING

291.050

375.000

575.000

750.000

925.000

17.375

10.500

500

10.500

20.500

TOTAAL OPBRENGST OVERIGE INKOMSTEN
BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING
Voorlichting en bewustwording

OVERSCHOT/TEKORT
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Cashflow overzicht
Stichting Metakids 2008 in €

Verklaring van het bestuur
- Vaststelling

Exploitatieresultaat

5.839

Afschrijvingen

0
5.839

Toename langlopende
schulden

0

Toename kortlopende
schulden

130.825

Het bestuur heeft de resultaatverdeling zoals opgenomen
in de staat van baten en lasten vastgesteld.
- Gebeurtenissen

Toename beleggingen

0

Toename voorraad

0

Investeringen materiële
vaste activa

van 20 maart 2009.
- Resultaatbestemming

130.825

Toename vorderingen

Het bestuur heeft de jaarrekening 2008 van de
stichting Metakids vastgesteld in de vergadering

Na balansdatum zijn er geen gebeurtenissen geweest
die van belang zijn voor de jaarrekening 2008.
- Accountantsverklaring
De verklaring van de accountant is op de volgende

-3.099

pagina opgenomen.

0
-3.099

Amsterdam, 20 maart 2009

Mutatie

133.565

mevrouw D. Petter, voorzitter

Saldo liquide middelen
per 31 december 2008

368.964

de heer H. de Graaf, penningmeester

Saldo liquide middelen
per 31 december 2007

235.399

Saldo mutatie liquide
middelen boekjaar 2008

133.565

64 Jaarverslag 2008

de heer H. Bakker
mevrouw S. Wyers
de heer W. Jiskoot
de heer G. Kellerman

Accountantsverklaring
Aan: het Bestuur van Stichting Metakids

ACCOUNTANTSVERKLARING
Wij hebben de in dit jaarverslag (pag. 52 t/m 62)

materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die

opgenomen jaarrekening 2008 van Stichting Metakids

beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor

te Amsterdam gecontroleerd.

het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening
van vermogen en resultaat relevante interne beheersings-

Verantwoordelijkheid van het bestuur

systeem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het

maken van de controlewerkzaamheden die onder de

opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het

gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot

resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het

doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van

opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming

het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens

met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instel-

omvat een controle onder meer een evaluatie van de

lingen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het

aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor

ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern

financiële verslaggeving en van de redelijkheid van

beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en

schattingen die het bestuur van de entiteit heeft gemaakt,

getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en

alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de

resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel

jaarrekening.

belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en
toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-

verslaggeving en het maken van schattingen die onder de

informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons

gegeven omstandigheden redelijk zijn.

oordeel.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Oordeel

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld

over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van

hebben onze controle verricht in overeenstemming met

Stichting Metakids per 31 december 2008 en van het

Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te

resultaat over 2008 in overeenstemming met de Richtlijn

voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn

Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.

wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te
voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt

Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voorzover wij

verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van

dat kunnen beoordelen verenigbaar is met de jaarrekening.

materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter

Bunschoten, 31 maart 2009

verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te

Jan Bos Accountancy B.V.

voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele
oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen

J. Bos AA

zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van
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