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Voorwoord

Sinds vijf jaar zet ik me met volle overtuiging in voor

Ook kwam onze kersverse ambassadeur Pieter van den

Metakids. Waarom? Omdat er nog steeds elk jaar 800

Hoogenband meteen in actie door als toernooidirecteur

kinderen geboren worden met een stofwisselingsziekte en

tijdens het grote zwemevenement de Swim Cup

veel van hen, na een verschrikkelijke lijdensweg, sterven

Eindhoven aandacht te vragen voor kinderen met

voordat ze volwassen zijn. Dat is en blijft onaanvaardbaar.

stofwisselingsziekten.

Daarom is er geld voor onderzoek nodig, veel geld.
Het gaat goed. In contacten met onderzoekers, ouders en
U steunde ons afgelopen jaar weer op grootse wijze. We

de kinderen zelf merk ik dat u blij bent dat Metakids er is.

kregen veel media-aandacht en ondanks de crisis werden

Dat er een organisatie is die naar meer en meer onderzoek

er door het hele land weer acties georganiseerd die geld

naar stofwisselingsziekten streeft en dat ook voor elkaar

voor onderzoek opleverden.

krijgt. We zijn een kleine club, de lijnen zijn kort en de
communicatie helder. Dat wordt op prijs gesteld. Artsen

Zelfs kinderen zetten zich in! Zo was er het initiatief van

en onderzoekers zijn te allen tijde bereid om ons te helpen

de 8-jarige Damian Kafando die tijdens de Mini Dam tot

waar het om voorlichting of publiciteit gaat en ook ouders

Damloop een actie startte voor zijn vriendje Sebastiaan die

stellen zich open op en delen hun ervaringen met ons.

een stofwisselingsziekte heeft. Door zijn prestatie te laten

Iedere keer weer ben ik diep onder de indruk van hun

sponsoren haalde hij een paar honderd euro op voor

persoonlijke verhalen.

Metakids!
Afgelopen jaar werd mijn eerste kleinkind geboren. Een
Maar er is nog meer om trots op te zijn. Tijdens onze

prachtige jongen, Samuel. Nu ik me een aantal jaren voor

jaarlijkse Lente lunch onthulde NOC*NSF voorzitter Erica

Metakids inzet, realiseer ik me meer dan ooit hoe blij ik

Terpstra de Metakidsleerstoel. Met deze leerstoel kan

mag zijn met dit nieuwe gezonde leven. Iedere dag

professor Smit zijn onderzoek aan het UMC in Groningen

opnieuw weet ik: gezondheid is nooit vanzelfsprekend.

voortzetten. En de oranje stoel op wielen ging zoals

Samen met alle mensen van Metakids en iedereen die ons

gepland op reis door het land om aandacht te vragen voor

steunt, ga ik dan ook door met de strijd tegen stofwis-

al het onderzoek naar stofwisselingsziekten.

selingsziekten. Voor alle zieke kinderen. Voor nu en voor
de toekomst, want Kansloos bestaat niet!
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Samenvatting 2009
Inkomsten
Metakids Lente lunch:

€ 68.590

Bedrijven en stichtingen:

€ 51.483

25,2%

Particulieren:

€ 43.107

21,1%

Serviceclubs:

€ 28.500

13,9%

Totaal
Rente op sparen

Totaal inkomsten om te
besteden aan doelstellingen

€ 191.680
€ 13.011

6,3%

€ 204.691

100,0%

Bestedingen
Onderzoek:

€ 110.585

Voorlichting:

€ 38.245

Fondsenwerving:

€ 30.964

Beheer en administratie:

€ 16.174

Voorlichting en communicatie
Website

1598 unieke bezoekers/maand

Jaarverslag

verspreid: 430 via print en 102 via download website

Nieuwsbrief

2x naar 1250 relaties

Persaandacht

15x in nationale en regionale pers

Organisatie
Rechtsvorm

Stichting Metakids

Doelstelling

zichtbaarheid stofwisselingsziekten & fondsenwerving onderzoek

Erkenning

CBF Keurmerk en ANBI registratie

Organisatie

• bestuur (onbezoldigd) en Raad van Advies (onbezoldigd)
• 1 medewerker
• vrijwilligersnetwerk
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33,5%

Doelstellingen Metakids
Onderzoek
Metakids vindt dat elk kind met een stofwisselingsziekte
recht heeft op een goed en gezond leven. Het is ongelooflijk
dat in Nederland kinderen overlijden aan stofwisselingsziekten. Terwijl behandelingen door onderzoek gevonden
kunnen worden. Alleen het geld ontbreekt.
Metakids werft fondsen om meer wetenschappelijk
onderzoek mogelijk te maken en subsidieert diverse
onderzoeken. Zonder deze steun zal het veel langer
duren voordat de gewenste doorbraak komt en we
stofwisselingsziekten kunnen genezen.

Zichtbaarheid
Stofwisselingsziekten zijn nog weinig bekend bij een groot
publiek. Dat wil Metakids veranderen. Want om geld op
te halen voor het broodnodige onderzoek is bekendheid
en zichtbaarheid van stofwisselingsziekten en Metakids
nodig. Metakids geeft publieksvoorlichting zodat veel
meer mensen bekend raken met stofwisselingsziekten.

Een andere naam voor stofwisseling is metabolisme.
Metabolismos is het Griekse woord (μεταβολισμός) voor
verandering of omzetting. In een lichaamscel worden de
opgenomen voedingsstoffen verder verwerkt en omgezet
naar bijvoorbeeld bouwstoffen of brandstof voor je lichaam.
Stofwisselingsziekten worden daarom ook wel metabole
ziekten genoemd.
Ook bij Metakids staat meta voor metabool. Kids geeft
aan voor wie we het doen.
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De drijfveren van Metakids
Iedereen kan drager zijn van een stofwisselingsziekte en
heeft dus kans een kind met een stofwisselingsziekte te
krijgen.
Stofwisselingsziekten is een verzamelnaam voor ruim
zeshonderd verschillende varianten, waarvan sommige
– gelukkig – zeer zeldzaam. Toch worden er elk jaar
ongeveer 800 kinderen geboren met zo’n stofwisselingsziekte. Dat zijn meer dan twee kinderen per dag.
Dat betekent dat er jaarlijks meer kinderen met een
stofwisselingsziekte worden geboren dan met kanker.
Veel kinderen overlijden voordat ze 18 jaar zijn, omdat er
voor de meeste stofwisselingsziekten nog geen behandelingen zijn.
Het is onaanvaardbaar dat stofwisselingsziekten nog vrij
onbekend zijn en dat er te weinig geld voor onderzoek is.
De weg naar een wereld zonder stofwisselingsziekten is
helder: er moet mee aandacht komen voor stofwisselingsziekten en er moet meer onderzoek worden gedaan naar
oorzaken en behandelmethoden.
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Samenvatting doelen en resultaten 2009
Doelen 2009

Resultaten 2009

Onderzoek

Onderzoek

a. Zichtbaarheid Metakidsleerstoel

a. De Metakidsleerstoel werd onthuld op de Metakids Lente lunch. Daarna

b. Verfijnde onderzoekscriteria en
procedure honorering online
c. 	Indienen onderzoeksvoorstellen
online

ging de stoel o.a. naar het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen en een
congres over stofwisselingsziekten in Driebergen. Deze stoel staat symbool
voor kinderen met stofwisselingsziekten en vraagt aandacht voor de
urgentie en noodzaak van onderzoek naar stofwisselingsziekten. Via de
website van Metakids is deze eerste reizende leerstoel te volgen.
b. De verfijnde onderzoekscriteria en de procedure voor honorering zijn op de
website van Metakids te vinden.
c. Het online indienen van onderzoeksvoorstellen wordt in 2010 gerealiseerd.
2 van de 3 gestelde doelen gehaald

Voorlichting en communicatie

Voorlichting en communicatie

a. Lespakket over stofwisselingsziek-

a. Het lespakket stofwisselingsziekten is te downloaden vanaf de website van

ten online
b. Nieuwsbrief in post en e-mail
versie

Metakids.
b. Sinds 2009 verschijnt de nieuwsbrief ook in een e-mailversie. De nieuwsbrief
verscheen twee keer.

c. Nieuwe presentatie

c. Er is een vernieuwde presentatie van Metakids, met o.a. meer filmmateriaal.

d.	Nieuwe televisiespot

d. In 2009 zijn de eerste stappen voor een nieuwe televisiespot gezet. De

e. Filmportret Emma Jonkman
f. Korte film waarin artsen aan
donateurs en publiek vertellen wat
zij met het geld van Metakids
hebben gedaan
g. Nieuwe fotoserie kinderen
h. Boekje kinderen en
stofwisselingsziekten
i. Uitbreiden onderdeel ‘kids’ op
website, doorklikmogelijkheid op
portretten voor achtergrondverhalen, film en foto’s
j. Passende en aansprekende
ambassadeur voor Metakids
k. Passende activiteiten voor deze
ambassadeur
l. Maandelijks 1.250 unieke
bezoekers van de website
m. Minimaal twee keer per jaar

uitvoering staat voor 2010 op het programma. Het is een mogelijk onderdeel
van een strategische Metakids campagne.
e. Première op de Metakids Lente lunch. Het filmportret is ook vertoond in
TV Show Ivo Niehe en is te zien op de website van Metakids.
f. Film over verantwoording van gedoneerd geld is vertoond tijdens de
Lente lunch en te zien op de Metakids-website.
g. In 2009 is een start gemaakt met de eerste foto’s. Dit krijgt een vervolg
in 2010.
h. In 2009 bleek er onvoldoende tijd om dit kwalitatief goed te doen.
Nieuw doel voor 2010.
i. Bij een aantal portretten kan dit. Van de andere kinderen worden nieuwe
foto’s gemaakt.
j. In Pieter van den Hoogenband heeft Metakids een passende ambassadeur
gevonden.
k. Tijdens de Swim Cup in Eindhoven vroeg Van den Hoogenband aandacht
voor Metakids.
l. Gemiddeld trekt de website 1.598 unieke bezoekers per maand.
m. Metakids was 15 keer in de nationale en regionale pers.
11 van de 13 gestelde doelen gehaald

aandacht voor Metakids in de
nationale of regionale pers
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Doelen 2009

Resultaten 2009

Fondsenwerving

Fondsenwerving

a. Focus op relatiegerichte fondsen-

a. Van het ene contact komt het volgende contact en van de ene actie komt

werving: blijven investeren in
persoonlijke contacten
b. Voortzetten persoonlijke mailings
particuliere donateurs
c. Nieuw plan werven structurele
inkomsten
d. Binding en behoud bestaande
contacten
e. Uitbouwen activiteiten
nalatenschappen
f. Voortzetten presentaties bedrijven
en serviceclubs
g. Opzet en start structurele
bedrijvensponsoring
h. Metakids Lente lunch combineren
met presentatie Metakidsleerstoel
i. Sportieve acties, zoals spinningacties, voetbaltoernooien en

een andere actie. Dit ‘sneeuwbaleffect’ bleek in 2009 goed voor Metakids
te werken. Mensen inspireerden elkaar wat weer tot vervolgacties leidde.
b. Alle relaties hebben in 2009 twee keer een nieuwsbrief ontvangen en de
donateurs ontvingen een persoonlijke mailing namens Pieter van den
Hoogenband.
c. Veel inkomsten worden geworven doordat mensen acties voor Metakids
organiseren. Het initiatief voor deze acties ligt bij particulieren, bedrijven,
serviceclubs en sportverenigingen. Er ontstaat een relatie tussen deze
supporters en Metakids. Dat is een manier van fondsenwerving die heel
goed bij Metakids past én het zorgt voor een inkomstenbron die steeds
meer een structureel karakter krijgt. Metakids gaat de komende jaren
verder inzetten op het genereren van groei door acties. Dit wordt ook
meegenomen in het onderzoeken van de mogelijkheden voor een
strategische Metakids campagne.
d. Dit heeft in 2009 geleid tot herhaling diverse acties zoals voetbaltoernooi
georganiseerd door sponsor Frank Bosch en golftoernooi Tafelronde
140 Papendrecht.
e. De website geeft ook informatie over het steunen van Metakids via een

sponsoring door grote

testament. Deze pagina werd in 2009 2.214 keer bezocht. Of Metakids

sportevenementen

daadwerkelijk opgenomen is in een testament weten we nu nog niet.
Er zijn nog geen giften uit nalatenschappen ontvangen.
f. Presentaties werden in 2009 meestal gegeven in combinatie met de start
of afronding van een actie, zoals bij de Swim Cup in Eindhoven, bij een
Metakids-concert van jonge muzikanten en het golftoernooi in Papendrecht.
g. Metakids heeft in 2009 een mailing verstuurd aan bedrijven. Op basis
hiervan heeft een aantal van hen zich verbonden aan Metakids. Ook bij
bedrijven hebben we ervaren dat actiegerelateerde fondsenwerving beter
werkt. Hierop zal in de toekomst de focus liggen bij contacten met bedrijven.
h. Erica Terpstra onthulde op 20 maart tijdens de Metakids Lente lunch 2009
de Metakidsleerstoel.
i. Er zijn volop activiteiten geweest in 2009. Een groot succes was de 1e
Metakids deelname aan de Dam tot Damloop. Over deze en andere
acties is te lezen op de website, onder Nieuws.
8 van de 9 gestelde doelen gehaald
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Doelen 2009

Resultaten 2009

Bureau en bestuur

Bureau en bestuur

a. Honorering CBF Keur

a. Op 26 maart 2009 kreeg Metakids het CBF Keur.

b. Start en opzet vrijwilligersnetwerk

b. Vrijwilligersnetwerk is gestart met drie vrijwilligers die zich structureel

en ondersteuning bureaucoördinator.
c. Deskundigheidsbevordering

inzetten.
c. De bureaucoördinator heeft cursussen gevolgd.
d.Henk Bakker besluit zijn kennis en deskundigheid volledig in te zetten

bureaucoördinator door cursussen

als lid van de Raad van Advies. Hij is in het bestuur opgevolgd door

schrijven en strategische

Patrick Praaning.

communicatie
d. Benoemen nieuw bestuurslid na
aflopen bestuurstermijn Henk

e. Het bestuur van Metakids heeft op advies van het CBF een scheiding
gemaakt tussen een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.
5 van de 5 gestelde doelen gehaald

Bakker
e. Evaluatie samenstelling bestuur en
statuten

Raad van Advies

Raad van Advies

a. Verfijning onderzoekscriteria en

a. De verfijnde criteria en procedure zijn te vinden op de website.

procedure honorering
b. Verfijning inhoudelijke en
financiële planning en controle

b. In 2009 is de inhoudelijke en financiële planning en controle verfijnd,
zie voor meer informatie het hoofdstuk planning en controle op pagina 36.
2 van de 2 gestelde doelen gehaald

lopende onderzoeken
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Metakids en de economische crisis
Onderzoeken maximaal gehonoreerd

Geen financieel verlies

De economische crisis was voor Metakids aanleiding voor

Omdat Metakids een beperkt eigen vermogen op een

extra evaluatie en bijsturing. Zodat ook in 2009 zoveel

spaarrekening van een duurzame Nederlandse bankinstelling

mogelijk onderzoek gefinancierd kon worden.

heeft en geen beleggingen in aandelen of obligaties is er

De planning en controle zijn nog verder aangescherpt,

geen financieel verlies geleden.

uitgaven nogmaals onder de loep genomen, vrijwilligers
maximaal ingezet, waar nodig nog meer tijd van het

Begroting 2010

bestuur ingezet en de begroting is bijgesteld.

Voor 2010 heeft Metakids een voorzichtige en zo

Hiermee zijn bijna alle begrote inkomsten gerealiseerd

realistisch mogelijke begroting gemaakt. Uitgangspunt

en is de aangepaste begroting ruimschoots gehaald.

is om het inkomstenniveau van 2009 voort te zetten.

Metakids heeft in 2009 alle positief beoordeelde onder-

De eerste signalen van bedrijven voor deelname aan de

zoeksaanvragen kunnen honoreren. Uiteraard zijn ook alle

Lente lunch 2010 zijn positief, de animo voor tafelspon-

toegezegde doorlopende onderzoekssubsidies uitbetaald.

soring trekt aan. Metakids zet dan ook voor 2010 in op
hogere inkomsten uit de Metakids Lente lunch dan in 2009.

Metakids Lente lunch
Door de economische crisis waren bedrijven in 2009

Per kwartaal, en indien nodig per maand, volgt het

terughoudender in hun bijdragen aan de Metakids Lente

bestuur de ontwikkelingen en toetst die aan de begroting,

lunch. Begin 2009 besloot het bestuur de prijs van een

de gemaakte plannen en de uitgangspunten van

tafel voor de lunch te verlagen en de begroting bij te

Metakids. Mochten de geworven fondsen in het eerste

stellen. Door de steun van sponsors en de extra grote

deel van het jaar tegenvallen, dan overweegt het bestuur

inzet van alle vrijwilligers kon de Metakids Lente lunch

om de plannen en de begroting van 2010 bij te stellen.

– zelfs in het economische slechte klimaat – een opbrengst
noteren van € 68.590. Lees meer over de Metakids Lente
lunch op pagina 27.
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Evaluatie strategie en beleid
Context
In het jaarverslag worden de doelen van het afgelopen

• Steeds meer mensen vinden zelf de weg naar Metakids

jaar geëvalueerd en de doelen voor het komende jaar

en komen met initiatieven voor acties. Dit duidt op een

bepaald. Basis hiervoor is het meerjarenplan en de

toegenomen zichtbaarheid. Van daaruit zien we ook

statutaire centrale doelstelling.

t.a.v. Metakids presentaties een verschuiving naar
presentaties bij de start of afsluiting van een actie.

Gedurende het jaar volgen de bureaucoördinator en de

Het doel om presentaties bij bedrijven en serviceclubs

bestuursleden het behalen van de doelen. Dit gebeurt via

te geven, bleek lastiger te realiseren vanwege een

planning & controle, de boekhouding, de website en

terughoudender sponsoringbeleid in tijden van

persoonlijk contact. Wanneer geconstateerd wordt dat

economische crisis. In lijn met deze verschuiving is de

bepaalde doelen niet gehaald (dreigen) te worden, vindt

presentatie vernieuwd en gediversificeerd en wordt

overleg plaats met betrokken bestuursleden en/of leden

deze meer verbonden met de betreffende actie.

van de Raad van Advies. Er wordt actie ondernomen na

Uiteraard blijven presentaties om de zichtbaarheid

een bestuursbesluit, vastgelegd in de notulen.

nog verder te vergroten belangrijk.
• Rekening houdend met het terughoudende sponsoring-

Belangrijkste aandachtspunten 2009

beleid van bedrijven vanwege de financiële crisis

• De financiële planning en controle liet zien dat er minder

besloot Metakids de tafelprijs voor de Lente lunch 2009

inkomsten waren. Het bestuur paste de begroting aan

aan te passen. Het resultaat was weer een zaal met 200

en bevestigt dat er voldoende reserve is om aangegane

enthousiaste deelnemers.

verplichtingen voor onderzoeksprojecten te voldoen.

Aandachtspunten voor komende jaren zijn het netwerk

De aangepaste begroting is ruim gehaald.

voor de tafelverkoop verder uitbreiden en extra

• Er was minder geld dan begroot beschikbaar om
onderzoeksvoorstellen te honoreren. Daarom is de
afweging gemaakt om naast de uitnodigingsbrief aan
alle onderzoekers geen extra oproep te doen voor
projectvoorstellen. Hierdoor konden alle ingediende
onderzoeksvoorstellen, die positief werden beoordeeld,
worden gehonoreerd.
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bijzondere veilingitems aanbieden.

Verantwoording
Context

CBF Keur

In dit jaarverslag doet Metakids verslag van de resultaten

Voorheen had Metakids de CBF Verklaring van geen

die met het ingezamelde geld behaald zijn. Ook via de

bezwaar; een beoordelingsvorm speciaal voor kleine en

website en nieuwsbrieven worden het publiek en de

beginnende organisaties. Met de groei van de organisatie

donateurs op de hoogte gehouden. Metakids voldoet aan

kwam Metakids in aanmerking voor het CBF Keur voor de

de normen van het Centraal Bureau Fondsenwerving

grotere goede doelen organisaties. Het CBF heeft op 26

(CBF) en hanteert de uitgangspunten van de code Wijffels

maart 2009 onze aanvraag toegekend. Het CBF beoor-

voor goed bestuur en de richtlijnen van de commissie

deelt het bestuur en beleid van goede doelen op hoe ze

Herkströter (met betrekking tot financiële reserves).

geld binnenkrijgen, hoe ze het besteden en de manier
waarop ze daar verslag over uitbrengen. Metakids voldoet
aan alle criteria. Metakids onderschrijft de drie kernprinci-

Gedragscode

pes van goed bestuur van het CBF. Zie voor de betref-

Metakids houdt zich aan een aantal regels, zoals de

fende Verantwoordingsverklaring pagina 31. Het CBF

wetgeving rond privacy en alle regelgeving rond adres-

Keur is voor donateurs en sponsors een herkenbare en

verwerking, telemarketing en andere activiteiten.

belangrijke erkenning van een betrouwbaar goed doel.

De stichting onthoudt zich van misleidende informatie,
vergelijking met andere fondsenwervende instellingen en

ANBI

van intimiderend gedrag. De rol van Metakids, bij welke

Vanaf 1 januari 2008 zijn giften aan goede doelen

actie dan ook, is altijd helder. De doelstelling van bedrijfs-

aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Het goede doel

sponsors mag niet conflicteren met de doelstelling van

moet daarvoor door de Belastingdienst worden aangewe-

Metakids en de veiligheid en privacy van kinderen worden

zen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

niet geschonden. Vragen, brieven en e-mail beantwoordt

Metakids heeft in 2009, net als in 2008, zo’n

Metakids zo snel en zo persoonlijk mogelijk. Vragen over

ANBI-verklaring.

financiën worden open beantwoord. Metakids wil geen
ongewenste post sturen. Donateurs en belangstellenden

Transparant Prijs

kunnen hun wensen met betrekking tot post aangeven

Metakids dong in 2009 mee naar de Transparant Prijs,

via de website.Ook heeft Metakids een klachtenproce-

een prijs voor het beste jaarverslag van een goed doel.

dure. In 2009 kwamen er geen klachten binnen.

Het jaarverslag over 2008 behaalde de derde prijs in de
categorie kleine instellingen. Juryvoorzitter dr. Alexander
Rinnooy Kan (SER-voorzitter) zei hierover: “Metakids
heeft een evenwichtig, prettig leesbaar verslag dat door
de verhalen van de kinderen met een stofwisselingsziekte
dichtbij de lezer komt.”
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Ambitie
Stofwisselingsziekten zijn nog lang niet de wereld uit.

Zichtbaarheid

Nog steeds worden er elk jaar zo’n 800 kinderen

• Filmportret Nina van Meeuwen

geboren met een stofwisselingsziekte, waarvan

• Nieuwe fotoserie kinderen

er veel overlijden voordat ze 18 jaar zijn. Er zijn al

• Boekje met portret familie over de impact van

goede stappen gezet, maar Metakids is er nog lang niet.
Geld voor onderzoek en voorlichting is en blijft hard nodig.

stofwisselingsziekten
• Verder uitbreiden onderdeel ‘kids’ op website, doorklikmogelijkheid op portretten voor achtergrondverhalen,
film en foto’s

Speerpunten 2010-2014
• Uitbreiding en groei fondsenwerving particulieren,
bedrijven, vermogensfondsen (stichtingen) en
serviceclubs

• Voortzetten passende activiteiten voor ambassadeur
Pieter van den Hoogenband, o.a. combinatie met
Metakids Lente lunch

• Verder uitbouwen van het jaarlijks groot gesponsord
evenement, de Metakids Lente lunch
• Stimulering en ondersteuning van groeiend aantal
sportieve acties voor fondsenwerving en zichtbaarheid
• Uitbreiding en groei gesponsorde inzet freelancers
en bedrijven

• Maandelijks naar 1.750 unieke bezoekers aan
de website
• Agenda met komende acties op website
en in nieuwsbrief
• Nog meer zichtbaarheid genereren met strategische
Metakids campagne

• Maatwerk en differentiatie communicatie
en voorlichting

• Minimaal twintig maal per jaar aandacht voor Metakids
in de (nationale/regionale) pers

• Meer inzet op free publicity
• Uitbreiding vrijwilligersnetwerk

Fondsenwerving
• Focus op relatiegerichte fondsenwerving: blijven
investeren in persoonlijke contacten en gebruik maken

Doelen 2010

van het sneeuwbaleffect
Onderzoek

• Voortzetten persoonlijke mailings particuliere donateurs

• Zichtbaarheid en profilering bij oratie en symposium

• Binding en behoud bestaande relaties, door nieuws-

waarmee Metakidsleerstoel officieel bekrachtigd wordt
• Zichtbaarheid op bijeenkomst stofwisselingsspecialisten
ESN (Vereniging tot bevordering onderzoek Erfelijke
Stofwisselingsziekten in het Nederlandse taalgebied)
• Reis Metakidsleerstoel voortzetten en daarmee
zichtbaarheid Metakids bevorderen

brieven, website, bedankbrieven, toesturen informatie
en persoonlijk contact
• Voortzetten presentaties, waar passend in combinatie
met de start of afsluiting van een actie voor Metakids
• Genereren van groei door acties
• Sportieve acties voortzetten en uitbreiden met nieuwe

• Indienen onderzoeksvoorstellen online mogelijk

sporten zoals fietsen en roeien

• Mogelijkheden onderzoeken financiering specialistische
verpleegkundigen stofwisselingsziekten

Organisatie
• Uitbreiding vrijwilligersnetwerk
• Benoemen nieuw bestuurslid na afronding
bestuurstermijn Henk de Graaf
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Portretten
Dr. Dirk J. Lefeber, klinisch biomedisch
geneticus, UMC St Radboud Nijmegen
Metakids ziet de kansen.
“Bij het UMC St Radboud in Nijmegen doe ik met
subsidie van Metakids onderzoek naar de stofwisselingsziekte CDG. Metakids zag als enige de kansen van dit
beginnende onderzoek. Nu de eerste resultaten er zijn,
wordt het voorbeeld van Metakids gevolgd en heeft ook
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek besloten mijn onderzoek te subsidiëren.”

Aaron Han - patiënt (12 jaar)
Ik kon plotseling allerlei dingen niet meer.
“Ik was negen toen ik ziek werd. Ik kon plotseling allerlei
dingen niet meer. Ik raakte in coma. Maanden later bleek
dat ik een stofwisselingsziekte had. En dat mijn zus en
broertje het ook hebben. Het heet OTCdeficiëntie.
Ik moet zo weinig mogelijk eiwitten eten en slik dertig
pillen per dag. Maar ik kan wel weer heel veel, dingen
zoals fietsen. Er zijn ook kinderen die dat niet kunnen.
Daarom heb ik meegefietst om bij een spinningactie geld
op te halen voor Metakids. Geld voor onderzoek, zodat in
de toekomst kinderen sneller weten wat ze hebben.
En dat ze kunnen genezen.”
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Resultaten onderzoek
Onderzoeksaantallen in 2009

2009

Aantal gesubsidieerde nieuwe onderzoeken:

4*

Aantal gesubsidieerde lopende onderzoeken:

4		

Aantal nieuwe subsidieaanvragen voor onderzoek:

6

Aantal afgewezen subsidieaanvragen:

3

* waarvan 1 aangevraagd in 2008

Subsidiebedrag lopend onderzoek

2009

Subsidiebedrag nieuwe onderzoeken:

€ 110.585

Subsidiebedrag lopende onderzoeken:

€ 62.500

Elke stap in onderzoek is een stap in de richting van een toekomst zonder stofwisselingsziekten. Alle behandelingen die
er nu zijn, zijn het resultaat van onderzoek. Metakids streeft naar een zorgvuldige en afgewogen keuze in het ondersteunen en subsidiëren van aanvragen. Daarom wordt de balans gezocht tussen subsidie aanvragen met resultaten op korte
termijn - kwaliteit van leven - , middellange termijn - behandeling - en lange termijn - fundamenteel onderzoek -.

Korte termijn

Middellange termijn

Onderzoek met impact op korte termijn is onderzoek

Met onderzoek op de middellange termijn wordt

waarmee de kwaliteit van het leven van zieke kinderen

gezocht naar behandelingen van stofwisselingsziekten.

nu verbeterd kan worden.

Het onderzoek van prof. dr. Wijburg naar een behandeling

Een voorbeeld hiervan is het onderzoek ’Niet meer

van de stofwisselingsziekte Sanfilippo is een voorbeeld

bloedprikken’ door dr. Tom de Koning. Kinderen geven

hiervan. Bij kinderen met het Sanfilippo syndroom

aan dat ze, van alles waar ze in het ziekenhuis mee te

ontstaat onherstelbare en progressieve hersenschade,

maken krijgen, het bloedprikken het liefste zouden willen

doordat zij in hun lichaam de stof heparansulfaat

veranderen. In het laboratorium van het Wilhelmina

opstapelen. Met dit onderzoek in het Emma Kinder-

Kinderziekenhuis wordt dit onderzoek uitgevoerd door

ziekenhuis zal bij twee groepen van tien kinderen

middel van een computergestuurd apparaat waarmee

onderzocht worden of Genesteine, een stof die de

vloeistof geanalyseerd kan worden. Daarvoor moet er

stapeling van heparansulfaat vermindert, bij hen goed

nu nog bij kinderen 1, soms 2, buisje(s) bloed afgenomen

werkt. De ene groep krijgt de Genesteine, in pilvorm.

worden. Dit onderzoek wil bewijzen dat deze manier van

De andere groep krijgt een zogenaamd placebo, een pil

diagnosestellen ook met andere vloeistoffen, met name

met niets erin. Na een periode van zes maanden wisselen

urine, kan. Met de beoogde resultaten van dit onderzoek

de groepen. Met onderzoek in bloed, urine en haren

is op korte termijn bloedprikken niet meer nodig om een

wordt bekeken of de stapeling van heparansulfaat

diagnose te kunnen stellen. Zie verder op pagina 16.

inderdaad vermindert. Op middellange termijn zal dit
onderzoek er hopelijk toe leiden dat kinderen met
Sanfilippo geen hersenschade meer oplopen.
Zie verder pagina 19.
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Lange termijn
Genezing is het doel van het onderzoek op lange termijn.
De impact van dit onderzoek is nog ver weg. Maar alle
stapjes die nu in het onderzoek op korte en middellange
termijn gemaakt worden, zullen leiden naar dat lange
termijn doel: alle stofwisselingsziekten de wereld uit!

Metakidsleerstoel
Stichting Metakids financiert de Metakidsleerstoel aan
het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
In 2009 onthulde NOC*NSF voorzitter Erica Terpstra
de Metakidsleerstoel tijdens de Metakids Lente lunch.
De Metakidsleerstoel wordt officieel bekrachtigd op
26 januari 2010. Dan spreekt dr. Peter Smit zijn oratie
uit in Groningen. De leerstoel wil stofwisselingsziekten
in het algemeen meer en beter onder de aandacht van
het grote publiek brengen. De leerstoel staat symbool
voor al het onderzoek naar stofwisselingsziekten.
Om de zichtbaarheid en het belang van onderzoek te
onderstrepen, reist de stoel door Nederland. Overal waar
de stoel is, wordt aandacht gevraagd voor kinderen met
stofwisselingsziekten. Daarmee is het de eerste en enige
letterlijk reizende leerstoel in Nederland. De reizende
leerstoel is te volgen op de website van Metakids.
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fotografie: Caroline Schaay

Onderzoeken gehonoreerd in 2009
Niet meer bloedprikken
€ 20.000
Dr. Tom de Koning, Wilhelmina Kinderziekenhuis,
UMC Utrecht

manier van diagnosestellen ook kan met andere
vloeistoffen, met name urine. Op dit moment zoekt het
Wilhelmina Kinderziekenhuis naar een geschikte laborant.
Tom de Koning: “Ik zoek een topstudent hiervoor; een
student die al de laborantvaardigheden heeft vanwege
een afgeronde vooropleiding in moleculaire biologie
Tom de Koning: “Al jarenlang staat ’niet meer bloed-

of biochemie en nu in de laatste fase van de opleiding

prikken’ bovenaan het lijstje van patientjes als het gaat

geneeskunde zit. Door deze selectiecriteria is de kans

om wat zij graag anders zouden willen in een

groot dat de student ook zijn of haar onderzoeksstage

ziekenhuis. Met dit onderzoek testen we een kind-

op het lab stofwisselingsziekten zal lopen.”

vriendelijke manier om stofwisselingsziekten te vinden.”
Te verwachten resultaten: diagnosestellen minder
Inhoud in het kort

belastend voor de kinderen

In het laboratorium van het Wilhelmina Kinderziekenhuis

De diagnose van een stofwisselingsziekte stellen is

wordt dit onderzoek uitgevoerd door middel van

voor de kinderen en hun familie belangrijk. Een vroege

massaspectrometrie. Een computergestuurd apparaat

diagnose is belangrijk voor eventuele volgende broertjes

waarmee vloeistof geanalyseerd kan worden.

en zusjes en om zo vroeg mogelijk een behandeling te

De computer toont de aanwezigheid van stoffen in

starten. De belasting voor de kinderen is hoog door de

de vloeistof aan met de oppervlakte van punten in een

onzekerheid over de diagnose en de ziekenhuis-omgeving

grafiek. Die stoffen geven aan dat er sprake is van een

waar ze in terecht komen. Kinderen geven aan dat ze,

stofwisselingsziekte. Deze analyse gebeurt nu nog met

van alles waar ze in het ziekenhuis mee te maken krijgen,

bloed. Daarvoor moet er bij kinderen 1, soms 2, buisje(s)

het prikken het liefste zouden willen veranderen. Met de

bloed afgenomen worden.

beoogde resultaten van dit onderzoek is prikken niet meer

Dankzij de bijdrage van Metakids wordt er een laborant

nodig om een diagnose te kunnen stellen.

aangesteld om met dit onderzoek te bewijzen dat deze
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Verbeteren intellectuele ontwikkeling kinderen
met Tyrosinemie type I

De begeleiding van de patiënten in dit onderzoek en

€ 24.740

gesubsidieerd door Metakids.

de kosten van de analyse van de bloedmonsters wordt

Dr. Francjan van Spronsen, Beatrix Kinderziekenhuis,
UMC Groningen

Te verwachten resultaten: succesvolle behandeling
én lange termijn oplossingen
Voor steeds meer stofwisselingsziekten komen er door
onderzoek behandelingen. Kinderen blijven leven en
worden nu ouder dan vroeger. Dat is een fantastisch
resultaat. Nu blijken er op lange termijn soms complicaties
op te treden. Ook daar moeten oplossingen voor komen.
Dit onderzoek streeft ernaar een van die oplossingen
te vinden.

Behandeling stofwisselingsziekte MMA
€ 5500
Prof. dr. Frits Wijburg, Emma Kinderziekenhuis,
AMC Amsterdam

Francjan van Spronsen: “Vroeger overleden kinderen met
de stofwisselingsziekte Tyrosinemie aan leverfalen,
leverkanker of ademhalingsproblemen. Tegenwoordig
wordt deze ziekte effectief opgespoord, met de hielprik,
en behandeld. Nu blijkt echter dat deze kinderen in hun
intellectuele ontwikkeling achterlopen. Hiervoor hebben
we een mogelijke oplossing gevonden waarvoor dit
onderzoek de bevestiging kan geven.”
Inhoud in het kort
Kinderen met de stofwisselingsziekte Tyrosinemie
blijken achter te lopen in hun intellectuele ontwikkeling.
Zij blijken te weinig van een bepaalde stof, genaamd
phenylalanine, te hebben. Een oplossing zou kunnen zijn
om hen extra van deze stof te geven. Maar dat kan alleen

Frits Wijburg: “MMA is een zeldzame erfelijke stofwis-

wanneer dat geen negatieve bijwerkingen heeft. In dit

selingsziekte waarbij een patiënt eiwitten niet omzet in

project wordt dat onderzocht door kinderen drie keer per

energie, maar in zuren die de hersenen en/of de nieren

dag extra phenylalanine te geven. Met een prik in de

kunnen beschadigen. De ziekte heeft ernstige complica-

vinger wordt tijdens het onderzoek op vaste tijden, voor

ties als hersenafwijkingen, hartspierzwakte en afsterven

het eten, bloed afgenomen. De eventuele negatieve

van het netvlies. Zeer recent is er een mogelijk revolutio-

effecten kunnen gemeten worden in dat bloed.

nair medicijn voor MMA ontdekt. We hebben voor elkaar
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aan dit bijzondere wereldwijde onderzoek. Hierdoor

Oorzaak vinden ernstige lever en nierfalen bij
Glycogeen stapelingsziekte Type I en III

krijgen zij een kans om versneld met dit middel behan-

€ 30.000

deld te kunnen worden. Dat is fantastisch. Metakids

Prof. dr. Peter Smit, Beatrix Kinderziekenhuis,

zag ook dat dit een unieke kans is en financiert de

UMC Groningen

gekregen dat Nederlandse patiënten mee mogen doen

selectie van de Nederlandse patiënten.”
Inhoud in het kort
Om de patiënten voor dit onderzoek te selecteren, is
dankzij de bijdrage van Metakids arts en promovendus
drs. J. de Ruijter aangesteld (haar portret staat op
pagina 30).
Zij gaat informatie verzamelen van alle patiënten
met MMA die bekend zijn in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam en het Wilhelmina Kinderziekenhuis
in Utrecht.
Om in aanmerking te komen voor het onderzoek moeten
de patiënten voldoen aan bepaalde kenmerken.
Zo moeten bijvoorbeeld de nieren nog voldoende

Peter Smit:“Patiënten met Glycogeen stapelingsziekte

functioneren. Ook wordt bekeken welke erfelijke fout

kunnen succesvol behandeld worden waardoor ze niet

de veroorzaker is van MMA. Dat kunnen er namelijk

meer jong komen te overlijden. Maar op latere leeftijd

meerdere zijn. Hiervoor is er overleg met het hierin

krijgen deze patiënten te maken met ernstige en soms

gespecialiseerde laboratorium in Zwitserland. Als de fout

levensbedreigende lever- en nierafwijkingen. Om hier

nog niet bekend is, wordt dit alsnog in dit laboratorium

een oplossing voor te vinden, willen we met dit onder-

onderzocht. Dan kunnen de patiënten geselecteerd

zoek de oorzaak van deze afwijkingen vinden.”

worden die de fout hebben dat met dit revolutionaire
medicijn behandeld zou kunnen worden.

Inhoud in het kort
In dit onderzoek worden muismodellen speciaal ontwik-

Te verwachten resultaten: behandeling om achteruitgang

keld en bestudeerd om de onderliggende oorzaken van de

te stoppen

ernstige nier- en leverafwijkingen te ontdekken. In het op

Te verwachte resultaten: behandeling om achteruitgang

deze manier bestuderen van specifieke organen is dit

te stoppen. Nog steeds kunnen te veel stofwisselingsziek-

onderzoek uniek. Voor het onderzoek wordt samenge-

ten niet behandeld worden, waardoor veel kinderen in

werkt met specialisten in Florida (VS), Hamburg en Parijs.

plaats van groeien en zich ontwikkelen, steeds verder
achteruit gaan. Behandelingen vinden is essentieel.

Te verwachten resultaten: nieuwe kennis over werking

Daaraan levert dit onderzoek een bijdrage.

organen bij stofwisselingsziekten

20 Jaarverslag 2009

Het is belangrijk om te begrijpen wat er allemaal in
het lichaam gebeurt door een stofwisselingsziekte.
Alleen als je weet wat er gebeurt, kun je er ook iets
aan doen. De unieke kennis uit dit onderzoek over de
werking van specifieke organen is mogelijk ook van
toepassing bij andere stofwisselingsziekten.

Lopend en afgerond onderzoek in 2009
In 2009 werd er, naast geld voor nieuw onderzoek,
€ 62.500 besteed aan lopend Metakids onderzoek.
Een voorbeeld daarvan is het onderzoek naar een
behandeling voor de stofwisselingsziekte Sanfilippo.
Ook is er in 2009 onderzoek afgerond, zoals een onderzoek naar een nog betere zorg voor kinderen met

Lucas van der Wielen en professor Frits Wijburg

stofwisselingsziekten. Een volledig overzicht van alle
onderzoeken vindt u op www.metakids.nl.
Bij kinderen met het Sanfilippo syndroom ontstaat in
de loop van de eerste levensjaren onherstelbare en

Lucas van der Wielen, patiënt, in lopend
onderzoek 2009 naar behandeling Sanfilippo
(AMC Amsterdam)

progressieve hersenschade, doordat zij in hun lichaam
een bepaalde stof, genaamd heparansulfaat, niet kunnen
afbreken, waardoor er opeenstapeling plaatsvindt.
Met dit onderzoek zal onderzocht worden of Genesteine,

Lucas van der Wielen (8 jaar) heeft Sanfilippo. Toen Lucas

dat stapeling van heparansulfaat vermindert, ook goed

4 jaar oud was, kon hij nog tellen, kleuren benoemen en

werkt voor kinderen met Sanfilippo.

spelletjes doen. Nu zit hij in een rolstoel, kan hij niet

Het onderzoek wordt uitgevoerd met twee groepen

meer praten en heeft hij het niveau van een 12 maanden

van tien kinderen. De ene groep krijgt de Genesteine, in

oude baby.

pilvorm. De andere groep krijgt een zogenaamde placebo,

Lucas is een van de patiëntjes die meedoet aan het

een medicijn met niets erin. Na een periode van zes

onderzoek, van professor Wijburg in het Emma Kinder-

maanden wisselen de groepen. De ouders van Lucas en

ziekenhuis, om een behandeling te vinden voor zijn

ook professor Wijburg weten niet wanneer Lucas het

stofwisselingsziekte.

medicijn krijgt of de placebo, want die kennis zou de

Linda van der Wielen, moeder van Lucas: “Voor onze

resultaten van het onderzoek kunnen beïnvloeden.

Lucas is het te laat, maar door mee te werken aan dit

Professor Frits Wijburg en arts-assistent Marlies Valstar

onderzoek van Metakids kunnen we wat betekenen

begeleiden Lucas steeds zelf en zorgen er voor dat het

voor de kinderen van de toekomst.”

onderzoek zo min mogelijk belastend en pijnlijk is. Om te
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zien wat de invloed van de behandeling is, komt Lucas

Samenwerking in onderzoek

voor controle naar het Emma Kinderziekenhuis. Er wordt

Dit door Metakids gefinancierde onderzoek is gestart in

bloed afgenomen en Lucas wordt gewogen en gemeten.

overleg met het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC

Een stukje huid wordt afgenomen en enkele haren

Utrecht) en de patiëntenvereniging VKS.

worden onderzocht. Wijburg legt uit dat hij aan de huid
kan zien of de stapeling van heparansulfaat, de stof die de

Resultaten onderzoek

hersenschade veroorzaakt, verminderd is. Bij de haren

Op basis van de behoeften van de ouders zijn er met dit

kijkt hij of de structuur verbeterd is. Haren van patiënten

onderzoek veel zichtbare resultaten behaald waarmee de

met Sanfilippo zijn door de stapeling namelijk erg stug.

zorg op korte termijn verbeterd is:

De resultaten van dit onderzoek zullen voor de zomer van

• een verpleegkundige of maatschappelijk werker is altijd

2010 op de website van Metakids gepubliceerd worden.

aanwezig bij de gesprekken waarin ouders de diagnose
over de ziekte van hun kind te horen krijgen
• een overzicht van de benodigde handelingen is

Resultaten afgerond onderzoek 2009 naar betere
zorg voor kinderen met stofwisselingsziekten
(UMC Utrecht)

opgenomen in medische zorgprotocollen
• er is vastgelegd wanneer een kinderarts de hulp kan
inroepen van specialisten van stofwisselingsziekten
• 24 uur per dag is er een kinderarts met specifieke

Doel onderzoek

kennis van stofwisselingsziekten bereikbaar

Bij kinderen met neurodegeneratieve stofwisselingsziekten worden de hersenfuncties aangetast, waardoor

• de noodzaak van gespecialiseerde verpleegkundigen
op het gebied van stofwisselingsziekten is aangetoond

zij langzaam geestelijk steeds verder achteruit gaan.

De mogelijkheden om specialistische verpleegkundigen

Deze ziekten zijn, net als de meeste andere stofwisselings-

stofwisselingsziekten te financieren gaat Metakids

ziekten, nog niet te genezen. Dan is de kwaliteit van leven

komend jaar onderzoeken.

een belangrijk aspect waar wel wat aan gedaan kan
worden. Zo bleek dat de ouders van deze kinderen

De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen op

zich vaak onbegrepen voelen. Ze weten niet wat hen

de website van Metakids en gepubliceerd in Uniek,

te wachten staat, terwijl de zwaarte van de zorg voor

nr. 2 - april 2009, het magazine van het UMC Utrecht.

hun zieke kind elk jaar toeneemt.
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Per jaar krijgen 180.000 pasgeboren baby’s
in Nederland een hielprik. Het onderzoek dat
ten grondslag ligt aan de hielprik is begonnen in de
jaren dertig. In 2007 is de hielprik uitgebreid
naar
14 op te sporen stofwisselingsziekten. Tot die
tijd werd er getest op 3 stofwisselingsziekten.
Deze stofwisselingsziekten kunnen niet
alleen worden opgespoord, ze kunnen ook
worden behandeld. Kinderen met deze
ziekten komen niet meer vroeg-tijdig te
overlijden. Dit is het resultaat van onderzoek.
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Portretten
Marike Han-Groenendijk - vrijwilliger
en moeder van drie kinderen met een
stofwisselingsziekte
Het geluk dat wij hebben gehad,

Damian Kafando – fondsenwerver (8 jaar)

gun ik alle ouders van kinderen met

We willen allebei profvoetballer worden, maar dan

een stofwisselingsziekte. Daarom

moeten de dokters wel iets vinden om Sebastiaan beter te

zet ik me in voor Metakids.

maken.

“Ik ben vrijwilliger voor Metakids.

“Mijn vriend Sebastiaan Han is net als ik acht jaar.

Omdat er nog heel veel geld nodig

Sebastiaan heeft een stofwisselingsziekte. Hij moet veel

is voor onderzoek en bekendheid

medicijnen slikken en sommige dingen mag hij niet.

voor stofwisselingsziekten. Ik kan

Hij mag gelukkig wel met me naar het strand om daar met

het weten. Drie jaar geleden werd

onze honden te lopen. Of naar het park om te voetballen.

onze zoon Aaron plotseling ernstig ziek. Hij raakte in

We willen allebei profvoetballer worden. Maar dan

coma. Na een tijd bleek dat hij een stofwisselingsziekte

moeten de dokters wel iets vinden om Sebastiaan beter te

heeft. Ook mijn andere twee kinderen, Julia en Sebasti-

maken zodat hij geen pillen meer hoeft. Voor Sebastiaan

aan zijn onderzocht. Zij hebben ook deze levensbedrei-

heb ik meegelopen met de Mini Dam tot Damloop.”

gende ziekte. Wat kun je doen? Als ouder wil je je kind
beschermen. Maar tegen een stofwisselingsziekte is geen
remedie. De onmacht, de woede, en het verdriet. Dat gun
ik niemand. Wij hebben nog geluk. Voor onze kinderen is
er een behandeling en het gaat met alle drie goed. Ons
leven raakt weer in een soort balans. Hoe de toekomst
eruit ziet, weten we niet. We leven in het hier en nu. En
met een positieve instelling halen we eruit, wat erin zit.”
Het geluk dat wij hebben gehad, gun ik alle ouders van
kinderen met een stofwisselingsziekte. Daarom zet ik me
in voor Metakids.
Meer geld voor onderzoek zodat snelle diagnose, adequate behandeling en in de toekomst genezing mogelijk
is voor steeds meer stofwisselingsziekten. Hier hebben
alle kinderen en hun ouders recht op!”
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Resultaten voorlichting en communicatie
Kengetallen voorlichting en communicatie

2009

Aantal keer in landelijke krant

2

Aantal keer in regionale krant

6

Aantal keer op landelijke televisie

3

Aantal keer op regionale televisie

2

Aantal keer op landelijke radio

1

Aantal keer op regionale radio

1

Aantal nieuwsbrieven

2

Aantal mailingen relaties

2

Aantal bedankbrieven voor donaties en acties

180

Aantal verspreide jaarverslagen in print

490

Aantal jaarverslagen download via website

102

Aantal inkomende telefoongesprekken

907

Aantal uitgaande telefoongesprekken

1785

Gemiddeld aantal unieke websitebezoekers per maand

1598

Zichtbaarheid
Metakids had over media-aandacht niet te klagen in
2009. De activiteiten en presentaties kregen met
regelmaat aandacht via radio, televisie en internet.
De doelstelling om minstens twee keer persaandacht
te generen, werd dan ook ruimschoots gehaald.
Ook de ambitie om maandelijks 1250 unieke bezoekers
aan onze website te halen, werd ruimschoots overtroffen.
Het aantal bezoekers was in 2009 gemiddeld 1598 unieke
bezoekers per maand, met een uitschieter in maart, toen
2106 bezoekers werden geregistreerd.
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Piek in aandacht

Nieuwsbrieven en mailingen

De verklaring van de piek in webbezoekers in maart

In 2009 werden twee nieuwsbrieven verstuurd aan

is te vinden in de diverse aansprekende activiteiten in

zo’n 1250 relaties. Hiermee worden donateurs en andere

die maand. Die maand was de Metakids Lente lunch.

geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de agenda,

In diezelfde maand bracht het Algemeen Dagblad een

acties, publiciteit, verantwoording en het onderzoek.

indrukwekkend portret van een gezin met twee kinderen

Er werden twee mailingen gestuurd. Een aan 356

met Sanfilippo, waarin de donateurs van Metakids werden

bedrijven en een aan zo’n 1200 donateurs en giftgevers

genoemd als financiers van belangrijk onderzoek naar

van Metakids. Dit leverde ruim € 8000 en machtigingen

Sanfilippo. In de TROS TV Show liet Ivo Niehe het

voor € 780 per jaar op voor onderzoek naar stof-

filmportret van Emma Jonkman zien om aandacht te

wisselingsziekten. Daarnaast melden 198 mensen

vragen voor Metakids. Hij vertelde in de uitzending dat hij

zich aan voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

als gast op de Metakids Lente lunch diep onder de indruk
was van de inzet van de vrijwilligers van Metakids.

Conclusie

Hij deed een dringend appèl om onderzoek naar

Stofwisselingsziekten en Metakids beginnen steeds

stofwisselingsziekten financieel te steunen.

zichtbaarder te worden. De basis is gelegd.
Het sneeuwbaleffect blijkt te werken als het gaat om

Op 8 april, de Dag van de Zeldzame Ziekten, besteedde

aandacht voor stofwisselingsziekten. De ene uiting in

Radio 1 aandacht aan Metakids. Professor Frits Wijburg

de media lokt een volgend verhaal of actie uit. Voort-

van het AMC benadrukte de noodzaak voor aandacht

bouwend op de beginnende herkenbaarheid wil Metakids

en geld voor onderzoek.

volgend jaar nog meer zichtbaarheid genereren met een

De reportage over het gezin Liebe onderstreepte de

strategische Metakids campagne.

dagelijkse realiteit van stofwisselingsziekten. Hun zoon
Ruben overleed aan een stofwisselingsziekte en drie
van zijn vier broertjes vertonen ook verschijnselen
van de ziekte.
De 8-jarige Damian Kafando startte een actie tijdens
de Dam tot Damloop in september. Hij deed dit voor zijn
vriendje Sebastiaan die een stofwisselingsziekte heeft.
Ook het NOS Jeugdjournaal kon niet om dit aansprekende verhaal heen en zo’n 550.000 kijkers zagen via
TV en internet het item over Damian. Een ‘grote mensen
team’, met daarin presentator Wilson Boldewijn, liep de
tien Engelse mijl voor aandacht en geld voor onderzoek
naar stofwisselingsziekten.
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Portretten
Sarah Hutten - fondsenwerver (8 jaar)

Frank Bosch – sponsor

Mijn buurmeisje is ziek. En ik wilde wat doen.

Het heeft een sneeuwbaleffect

“Op de Koninginnedagmarkt heb in het Vondelpark mijn

“ Als vader van twee jongens weet

speelgoed verkocht. Samen met mijn zusje heb ik € 68

ik dat de gezondheid van een kind

verdiend. Mijn buurmeisje is ziek. En ik wilde wat doen.”

een voorrecht is en nooit vanzelfsprekend. Als directeur van een
vastgoedmanagementorganisatie
ben ik in de gelegenheid mijn tijd
en netwerk in te zetten om hier
extra aandacht aan te besteden.
Ik heb in het verleden al meerdere organisaties gesteund
door evenementen te organiseren en voor meer naamsbekendheid te zorgen. Drie jaar geleden kwam ik in
aanraking met Metakids en was ik op zijn zachtst gezegd
onder de indruk van deze organisatie en het doel waar zij
zich voor inzet. Sindsdien is Metakids de organisatie waar
ik me op focus. De inzet van de mensen, de verhalen van
de kinderen en hun ouders en het enthousiasme dat zij
uitstralen, ondanks de moeilijke tijden die zij doormaken,
zijn inspirerend.
Jaarlijks sponsor ik met mijn bedrijf een tafel bij de
Metakids Lente lunch, waar ik vele relaties al mee heb
kunnen verrassen. Daarnaast organiseer ik komend jaar
voor de derde keer een voetbaltoernooi voor Metakids.
De naam van het toernooi zal dan ook omgedoopt
worden naar ’Metakids Bedrijventoernooi’.
Metakids is belangrijk. Het is mooi om te zien dat mensen
die meedoen aan het voetbaltoernooi dat ook vinden.
Eén van hen organiseerde een golftoernooi, ook voor
Metakids. En een ander zamelde geld voor Metakids in
bij het 30-jarig jubileum van zijn bedrijf. Als je Metakids
een keer kent, kun je niet meer om hun boodschap heen.
Het heeft een sneeuwbaleffect.”
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Resultaten fondsenwerving

HAZEN: grafiek maken. Titel = Totale opbrengst fondsenwerving (zie ook vorig jaarverslag)
2005: € 39.860
2006: € 159.201
2007: € 269.437
2008: € 286.672
2009: € 191.680
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Verdeling inkomstenbronnen 2009
Metakids Lente lunch:

€ 68.590

33,5%

Bedrijven en stichtingen:

€ 51.483

25,2%

Particulieren:

€ 43.107

21,1%

Serviceclubs:

€ 28.500

13,9%

Totaal
Rente op sparen:

Totaal inkomsten om te
besteden aan doelstelling
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€ 191.680
€ 13.011

6,3%

€ 204.691

100,0%

Metakids Lente lunch 2009, fotografie: Tim ten Velden en Bob Bronshoff

Speciale acties in 2009
Spinning
Fietsen voor het goede doel. In Bolsward werd er op

door het kopen van een tafel en het bieden op de

4 april keihard gefietst voor Metakids. De mannen en

bijzondere veilingitems.

vrouwen op de speciale hometrainers fietsten maar liefst
€ 10.122 bijeen. Op zaterdag 18 april werd in het

Meer dan tweehonderd gasten zaten aan voor deze lunch.

Arnhemse Gelredome stadion het wereldrecord spinning

Ook de artsen en de ouders van patiëntjes waren aanwezig.

verbroken tijdens de Spinning Sensatie 2009. Elf goede

De gasten waren getuige van de onthulling van de

doelen die zich inzetten voor kinderen presenteerden zich.

Metakidsleerstoel door NOC*NSF voorzitter Erica

Metakids was er een van. Er was een infostand, twee

Terpstra. Door het filmportret van Emma Jonkman, een

teams fietsten voor Metakids en buiten het stadion

meisje van 11 jaar met een ernstige stofwisselingsziekte,

werden flyers uitgedeeld. Resultaat: veel publiciteit

besefte iedereen weer dat deze ziekten nog lang niet de

en € 3108.

wereld uit zijn en hoe nodig het geld voor onderzoek en
voorlichting is. In een korte film vertelden artsen over

Koninginnedag

het onderzoek dat zij hebben kunnen uitvoeren met

Tijdens Koninginnedag waren er in het Amsterdamse

de opbrengst van de vorige Lente lunch.

Vondelpark twee acties voor Metakids. De familie Hutten
verkocht speelgoed. Leden van de jongeren organisatie

Veilingmeester van de dag was Tom van ´t Hek, lid van de

van de Lions Club, de Leo Club Amsterdam, verkochten

Raad van Advies van Metakids. Tijdens de veiling gingen

in het park oranje ballonnen om geld op te halen voor

onder andere een rondvaart in een luxe sloep en een

onderzoek naar stofwisselingsziekten. Samen leverde

tennisclinic van Esther Vergeer onder de hamer. Een wel

deze acties ruim € 1.500 op.

heel bijzonder veilingstuk was de officiële Olympische
outfit van zwemicoon Pieter van den Hoogenband.

Metakids Lente lunch

Tijdens de lunch werd bekendgemaakt dat Van den

Metakids organiseerde in 2009 voor de tweede keer de

Hoogenband ambassadeur wordt voor Metakids.

Metakids Lente lunch. Doel van dit gesponsorde evene-

De Lente lunch bracht € 68.590 op.

ment is de zichtbaarheid van stofwisselingsziekten te
vergroten, geld voor onderzoek te genereren en bedrijven

Goede Doelen Dag Fortis MeesPierson

een platform te bieden om kennis te maken met Metakids

Gerrit Zalm, Pieter Winsemius en Ernst Veen vertelden

en met elkaar. Alles wat nodig is voor dit evenement werd

ruim 230 klanten van Fortis MeesPierson waarom goede

weer vrijwel gratis ter beschikking gesteld: van de topkok

doelen zo enorm belangrijk zijn. Metakids was een van

Ron Blaauw en de cateraar Select catering tot de optredens,

de aanwezige dertig goede doelen. In een ‘elevator pitch’

alle technici en de vele vrijwilligers. Bedrijven dragen bij

van een minuut vertelde Marike Groenendijk, vrijwilliger
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van Metakids, over haar drie kinderen Julia, Aaron en

Swim Cup Eindhoven

Sebastiaan. Ze zien er kerngezond uit, maar lijden alledrie

Pieter van den Hoogenband, ambassadeur van Metakids,

aan een levensbedreigende stofwisselingsziekte.

riep als toernooidirecteur van de Swim Cup Eindhoven

Haar persoonlijke verhaal maakte erg veel indruk. Velen

op tot meer aandacht voor kinderen met stofwisselings-

kwamen na afloop nader kennismaken met Metakids.

ziekten. Een zwemstadion vol ouders, opa’s & oma’s en
andere toeschouwers zag het filmportret van Emma

Jubileum Fortron

Jonkman. Pieter onderstreepte de noodzaak van onder-

Fortron, specialist in reinigingsdiensten, was een

zoek. De verkoop van o.a. T-shirts met de handtekening

van de deelnemers aan het Metakids voetbaltoernooi,

van Pieter en een bijdrage van de sponsors Eiffel Swim-

georganiseerd door sponsor Frank Bosch.

mers NZE en Eiffel leverde € 3000 op voor Metakids.

Het bedrijf werd zo geraakt door het verhaal over
kinderen met stofwisselingsziekten, dat ze bij hun
30-jarig jubileum nogmaals aan Metakids dacht.

fotografie: Kees-Jan van Overbeeke

Een cheque van bijna € 4000 was het resultaat.
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Metakids ballonnenverkoop door Leo Club Amsterdam tijdens Koninginnedag

Conclusie

uit van de bijdragen van particulieren en bedrijven. Voor

Het leeuwendeel van de inkomsten is afkomstig van

2010 wil Metakids nog meer inzetten op sportieve

bedrijven. De Metakids Lente lunch blijkt een succesvolle

activiteiten. Zo hebben we de ambitie om dit jaar met een

traditie. In 2010 is de volgende editie van deze Lente

dubbelgroot team, van honderd mensen aan de Dam tot

lunch.

Damloop mee te doen.

Sportieve acties blijken ook goed te passen bij Metakids.

Het afgelopen jaar bleek weer dat de ene actie voor

Zij leverde veel aandacht in de pers op voor stofwisse-

Metakids leidt tot een volgende actie. In 2010 gaat

lingsziekten. En samen brachten ze zo’n € 46.000 bij

Metakids verder inzetten op dit sneeuwbaleffect.

elkaar voor onderzoek. Daarmee maken ze bijna de helft
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Portretten
Margreet Pietersma - Haak - donateur
Om Metakids blijvend te steunen, zijn we nu ook
donateur geworden.
Bij de TV Show van Ivo Niehe hadden mijn man en ik een

PAST NOG MAAR 1 FOTO

film gezien over Emma, een meisje met een stofwisselingsziekte. Dat greep ons allebei erg aan. Daarom
hebben we aan onze verjaardagsgasten een bijdrage
gevraagd voor Metakids. We kregen in totaal € 628, een
heel mooi bedrag. Onze gasten vonden het een geweldig
idee, dus misschien zijn er meer die zoiets gaan doen!
Om Metakids blijvend te steunen zijn we nu ook
donateur geworden. Met € 5 per maand leveren we
een bijdrage aan hun doelen.”

Drs. J. de Ruijter – arts en promovendus, Emma
Kinderziekenhuis AMC Amsterdam
Ik hoop van harte dat er met dit onderzoek eindelijk een
medicijn gevonden wordt voor deze stofwisselingsziekte.
“Ik werk aan het onderzoek naar een behandeling voor
de stofwisselingsziekte MMA (zie hoofdstuk onderzoek,
pagina 17). Dankzij de bijdrage van Metakids kan ik me
een maand volledig daarop richten.
Het doel is om Nederlandse patiënten te selecteren
die mogelijk aan het wereldwijde onderzoek naar een
behandeling mee kunnen doen. Daarvoor gebruik ik
onder andere de landelijke database van patiënten met
stofwisselingsziekten, een project wat trouwens ook
gesubsidieerd is door Metakids.
Ik hoop van harte dat er met dit onderzoek eindelijk een
medicijn gevonden wordt voor deze stofwisselingsziekte.
En als de door mij geselecteerde Nederlandse patiënten
daaraan mee kunnen werken, zou dat helemaal
fantastisch zijn.”
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De organisatie
De organisatie

• Een plan van aanpak wanneer actie n.a.v. risico nodig is.

Metakids is een kleine stichting met een groot doel:

Plan van aanpak bevat: belboom, bereikbaarheid,

stofwisselingsziekten de wereld uit! Metakids heeft een

woordvoerderschap, kengetallen en andere relevante

Bestuur en een Raad van Advies van professionals die zich

inhoudelijke en financiële gegevens.

vrijwillig inzetten. Daarnaast is er een bureaucoördinator
en kan Metakids rekenen op freelancers die hun des-

Er zijn grote externe onvermijdbare risico’s waar Metakids

kundigheid grotendeels belangeloos inzetten, sponsors

geen invloed op heeft, zoals een economische crisis.

en vrijwilligers.

Hoe Metakids met deze risico’s omgaat, is wel te
beïnvloeden. Door:

Verantwoordingsverklaring

• Tijdige en alerte signalering (indien mogelijk)
• Eventueel bijsturen plannen en begroting

Organisatie analyse

• Regelmatige terugkoppeling voortgang actuele

Als kleine organisatie zet Metakids haar menskracht

stand van zaken extern en intern

en middelen zo efficiënt en duidelijk mogelijk in om
haar doelen te bereiken. (zie ook Financieel beleid

Besturen

op pagina 39).

Het besturen van Metakids is een samenwerking van
het bestuur en het bureau van Metakids. Het bestuur

Het is een uitdaging, zeker in het huidige economische

is eindverantwoordelijk, bepaalt het beleid en stelt de

klimaat, om een moeilijk onderwerp als stofwisselings-

financiële richtlijnen vast.

ziekten onder de aandacht te brengen en zo fondsen te
werven voor een lange termijn oplossing als wetenschap-

BUREAU

pelijk onderzoek.

Metakids heeft een vaste bureaucoördinator. Anke Plas
is in 2006 begonnen als freelancer, en werkt sinds 2007

Metakids gaat die uitdaging aan door het persoonlijke

in vaste dienst voor Metakids. Zij heeft een contract voor

verhaal te vertellen van kinderen met stofwisselings-

40 uur per week en ontvangt daarvoor een salaris

ziekten. Een verhaal dat anders niet of nauwelijks

conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienst-

gehoord wordt. Met steun van een zeer betrokken

verlening, schaal 10. Het functioneren en de beloning van

netwerk van ouders, onderzoekers en donateurs.

de bureaucoördinator wordt jaarlijks beoordeeld door
minimaal twee bestuursleden. Eventuele verbeterpunten

Risicomanagement

die daaruit voortkomen, worden in een plan vastgelegd.

Metakids is alert op in- en externe signalen. Door:
• Regelmatige inhoudelijke en financiële planning en

BESTUUR

controle. Daar waar nodig bijsturing en follow up.

Het bestuur van Metakids vergadert minimaal vier keer

Zie verder Planning en controle op pagina 36.

per jaar. In 2009 kwam het bestuur vijf keer bij elkaar.

• Evaluaties en daar waar nodig bijsturing en follow up.

De bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis en
ontvangen geen onkostenvergoeding.
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2009

VRIJWILLIGERS

In 2009 besluit Henk Bakker aan het einde van zijn

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Metakids. Drie vrijwil-

bestuurstermijn zijn kennis en deskundigheid als lid van

ligers werken structureel en regelmatig voor de stichting.

de Raad van Advies in te zetten. De plek van Henk Bakker

Zij ondersteunen de bureaucoördinator met de adminis-

in het algemeen bestuur wordt per 4 september 2009

tratie, fondsenwerving en voorlichting. Een grotere

ingenomen door Patrick Praaning, zelfstandig onderne-

groep van vrijwilligers verleent hand- en spandiensten

mer in evenementenorganisatie. Patrick Praaning was al

waar nodig.

twee jaar betrokken als vrijwilliger bij de Metakids Lente
lunch. Suzette Wyers wordt in december 2009 herkozen

RAAD VAN ADVIES

als bestuurslid.

De Raad van Advies van Metakids bestaat uit de
artsen Henk Bakker en Tom van ’t Hek en biochemicus

2010

Ries Duran.

In 2010 loopt de bestuurstermijn van Henk de Graaf af.
Hij is als jonge vader en ondernemer erg druk en kan

De taken van de Raad van Advies:

daardoor niet meer de kwalitatieve tijd aan Metakids

• herkennen van geschikte onderzoeksvoorstellen;

besteden zoals hij dat zou willen. Daarom stelt hij zich

• beoordelen en toetsen van ingediende onderzoeksvoor-

niet herkiesbaar. Volgend jaar zal er een opvolger komen.

stellen aan de hand van vooraf opgestelde kwaliteitscriteria (deze criteria zijn ook op de website van Metakids

Toezichthouden

te vinden);

Bij Metakids is het bestuur toezichthouder. Dat betekent
dat plannen ter goedkeuring aan het bestuur worden
voorgelegd en na afloop de resultaten kritisch geëvalu-

• adviseren van het bestuur over ingediende
onderzoeksvoorstellen;
• beoordelen en toetsen van voortgang en eindresultaten

eerd worden. Op strategisch, meerjaren niveau evalueert

van de door Metakids gefinancierde projecten;

het bestuur het functioneren van Metakids als organisatie.

• adviseren van het bestuur over voortgang en eind-

De grondslagen voor het bestuur zijn vastgelegd in
statuten. In deze statuten is opgenomen dat, in geval van
belangenverstrengeling, een bestuurslid niet meestemt
over een onderwerp.

resultaten van gefinancierde onderzoeksvoorstellen;
• beoordelen van wetenschappelijke artikelen en
dissertaties voor eigen publicitaire doeleinden;
• volgen van nationale en internationale ontwikkelingen
op het gebied van stofwisselingsziekten;
• onderhouden van contacten met artsen en
onderzoekers.
De Raad van Advies doet zijn werk op vrijwillige basis en
ontvangt geen onkostenvergoeding.
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Samenwerking
Daar waar mogelijk werkt Metakids voor het realiseren

vele belanghebbenden waaronder ouders, ziekenhuizen,

van haar doelen samen met anderen. Zoals met ouders

de VKS - patiëntenvereniging voor stofwisselingsziekten,

om hun persoonlijke verhaal te vertellen tijdens presenta-

onderzoekers, de ESN - Vereniging tot bevordering

ties en met sponsors bij bijvoorbeeld de Metakids Lente lunch.

onderzoek Erfelijke Stofwisselingsziekten en andere

Metakids onderhoudt goede contacten met andere

organisaties die zich inzetten voor zeldzame ziekten.

organisaties in het veld. De bureaucoördinator bezoekt

De relaties die Metakids heeft met al deze belanghebben-

bijeenkomsten op het vakgebied en heeft een netwerk

den zijn essentieel. Door regelmatige planning en controle

van collega’s om ervaringen en advies uit te wisselen.

en kritische evaluaties houdt Metakids zicht op de binding

Bureau en bestuur wisselen informatie en kennis uit met

met haar relaties. Zie ook de Gedragscode op pagina 11.

vrijwilligers
ad hoc vrijwilligers

Marike Groenendijk

ambassadeur

Jeanine Plas

Petra de Gooyer

Pieter van den Hoogenband

bureau
Anke Plas

dagelijks bestuur
Debby Petter

Henk de Graaf

Suzette Wyers

algemeen bestuur
Wilco Jiskoot

Gerard Kellerman

Patrick Praaning

Raad van advies
Henk Bakker

Tom van ’t Hek
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Ries Duran

Samenstelling bestuur en Raad van Advies Stichting
Metakids in 2009 (in volgorde van benoeming)
Naam

: Suzette Wyers

Naam

: Wilco Jiskoot

Bestuurslid sinds

: 1 december 2004

Bestuurslid sinds

: 8 juni 2006

Herbenoeming/aftreding : 1 december 2012

Herbenoeming/aftreding : 8 juni 2011

Functie

Functie

: Hoofd Marketing/

: Adviseur bij AAC Capital

		 Fondsenwerving Humanitas

		 Partners, Boekhoorn M&A,

Nevenfuncties

		 CVC Capital Partners en

: Bestuurslid (vice-voorzitter)

		 Chronisch Zieken en

		 Reggeborgh Groep

		 Gehandicapten Raad

		 Non-executive board

		 Bestuurslid Nederlands

		 member van Jumbo,

		 Genootschap Fondsen-

		 Wehkamp, Bank Oyens &

		 wervers

		 van Eeghen

		 Raad van Advies

		 Diverse advisory board

		 BasicViews Foundation

		 functies
Nevenfuncties

:-

Naam

: Henk de Graaf

Naam

: Gerard Kellerman

Bestuurslid sinds

: 1 mei 2005

Bestuurslid sinds

: 26 oktober 2006

		 penningmeester sinds

Herbenoeming/aftreding : 26 oktober 2011

		 1 oktober 2006

Functie

Herbenoeming/aftreding : 1 mei 2010

		 Kellerman

Functie

Nevenfuncties

: Directeur Alpha Fundraising

: directeur/partner Bureau
: Bestuurslid Ronald McDonald

		 Consultancy directeur

		 VU Kinderstad commissaris

		 Centrum Nalatenschappen

		 ORN (Omroep Reclame

Nevenfuncties

		 Nederland)

: Bestuurslid Stichting

		 Onderzoek Fondsenwerving
		 Nederland

Naam

: Debby Petter

Naam

: Patrick Praaning

Bestuurslid sinds

: 1 mei 2005

Bestuurslid sinds

: 4 september 2009

		 voorzitter sinds

Herbenoeming/aftreding : 4 september 2014

		 1 februari 2006

Functie

Herbenoeming/aftreding : 1 mei 2010

		 Praaning & Roekens

Functie

: Docent Nederlands

Nevenfuncties

Nevenfuncties

: Presentator
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: Organisator evenementen
: -

Naam

: Henk Bakker

Naam

: Ries Duran

Raad van Advies sinds

: 22 februari 2007

Raad van Advies sinds

: 13 november 2007

Herbenoeming/aftreding : 22 februari 2012

Herbenoeming/aftreding : 13 november 2012

Functie

Functie

: Kinderarts Metabole

: Klinisch chemicus en

		 ziekten N.P.

		 klinisch biochemisch

Nevenfuncties

		 geneticus AMC

: Redactielid ’Pediatric

		 Clinics Amsterdam’

		 Amsterdam

		 AMC Amsterdam

Nevenfuncties

: Chauffeur op de buurtbus

		 (vrijwilligerswerk)

Naam

: Tom van ‘t Hek

Raad van Advies sinds

: 22 februari 2007

Herbenoeming/aftreding : 22 februari 2012
Functie

: Voormalig huisarts, nu

		 radiopresentator en zelf		 standig ondernemer
Nevenfuncties

:-

Portretten
Pieter van den Hoogenband - ambassadeur
Er is maar een manier om je doel te halen:
je voor 100% inzetten.

“Ik krijg veel vragen om ambassadeur te worden, maar

Als sporter weet ik dat er maar een manier is om je doel

het onderwerp moet me aanspreken en ik moet er achter

te halen: je voor 100% inzetten. Ik doe dat. Metakids

kunnen staan. Metakids sprak me aan. Zeker nu ik zelf

doet dat. Door er alles aan te doen om meer onderzoek

vader ben van twee jonge gezonde kinderen.

mogelijk te maken. En elk afgerond onderzoek is een
stapje dichterbij een toekomst zonder
stofwisselingsziekten.”
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Planning en controle
Context
Vanuit de doelstellingen van Metakids is een strategisch
meerjarenplan met lange termijn doelstellingen opgesteld.
Jaarlijks worden de doelen voor het komende jaar
vastgesteld en wordt geëvalueerd of de doelen van het
afgelopen jaar behaald zijn. Dit wordt vastgelegd in het
jaarverslag en gebeurt altijd in relatie tot de strategische
lange termijn doelstellingen.

Kernpunten cyclus planning en controle
Gedurende het jaar vindt voortdurend evaluatie plaats
van uitvoering van de doelen. Dit gebeurt a.d.h.v. een
planning en controlecyclus.
Alle stofwisselingsziekten de wereld uit!
Bereiken door zichtbaarheid en geld voor onderzoek
Doelstellingen resultaten
Plannen met Metakids criteria
Bijstelling

Uitvoering

Evaluatie resultaten a.d.h.v. criteria
zijn de resultaten gehaald tot dusver?
- zo ja, waarom? zo nee, waarom niet?
- zijn er signalen, aandachtpunten, opvallende zaken?
- risicomanagement (toegelicht in hoofdstuk organisatie, 31)

Belangrijkste processen in de planning en controlecyclus:
a. Planning en controle onderzoek
(verantwoordelijk: Raad van Advies)
b. Planning en controle publiciteit
(verantwoordelijk: bureaucoördinator)
c. Planning en controle financiën
(verantwoordelijk: penningmeester)
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Kernpunten:
ad a)

ad c)

Voor onderzoek heeft Metakids criteria opgesteld

Vanuit de strategische doelstellingen heeft Metakids

(te vinden op de website van Metakids). Op basis daarvan

een begroting opgesteld. Per kwartaal, en indien nodig

beoordeelt de Raad van Advies ingediende onderzoeks-

per maand, volgt het bestuur de financiële ontwikkelingen

aanvragen. Zij adviseren het bestuur, die de definitieve

en toetst de resultaten in de boekhouding aan de

beslissing over honorering neemt.

begroting, de gemaakte plannen en de uitgangspunten

Aan de honorering van een onderzoeksproject zijn

van Metakids. De penningmeester heeft hiervoor

voorwaarden verbonden. Ook moeten per termijn in

regelmatig overleg met de bureaucoördinator en

het onderzoek doelstellingen geformuleerd zijn. Tussen-

rapporteert aan het bestuur. Indien nodig worden

tijds en na afloop moet er d.m.v. rapportageformulieren

acties en planning bijgesteld.

verslag worden 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.
ad b)
Publiciteit van Metakids gaat altijd uit van de strategische
doelstellingen van Metakids. Voor publiciteit worden
uitgangspunten gehanteerd, zoals
• persoonlijk,
• zorgvuldig,
• inzichtelijk,
• geen misleidende informatie, geen vergelijking met
andere fondsenwervende instellingen en geen
intimiderend gedrag,
• bewaken van de veiligheid en privacy van kinderen en
duidelijkheid over de rol van Metakids bij elke actie.
De bureaucoördinator signaleert alle (mogelijke) publiciteit, toetst deze aan de uitgangspunten en overlegt waar
nodig met het bestuur. Behaalde resultaten worden
getoetst aan de criteria en indien nodig worden acties en
planning bijgesteld.

39 Jaarverslag 2009

Financiële verantwoording

Verdeling inkomstenbronnen 2009
Metakids Lente lunch:

€ 68.590

Bedrijven en stichtingen:

€ 51.483

25,2%

Particulieren:

€ 43.107

21,1%

Serviceclubs:

€ 28.500

13,9%

Totaal
Rente op sparen:

Totaal inkomsten om
te besteden aan doelstelling

€ 191.680
€ 13.011

6,3%

€ 204.691

100,0%

Bestedingen
Onderzoek:

€ 110.585

Voorlichting:

€ 38.245

Fondsenwerving:

€ 30.964

Beheer en administratie:

€ 16.174

Hoe wordt uw € 1,00 besteed
Onderzoek:

€ 0,56

Voorlichting:

€ 0,20

Fondsenwerving:

€ 0,16

Beheer en administratie:

€ 0,08
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33,5%

Financieel beleid
Metakids houdt de kosten zo laag mogelijk, zodat zo veel mogelijk
geld besteed wordt aan de doelstellingen. Door:
• Inzetten op maximale sponsoring in natura
• Altijd zoeken naar leveranciers met goede prijs/kwaliteitverhouding
• Inzet van vrijwilligers
• Kantoorruimte: zo goedkoop mogelijk, per maand opzegbaar,
netwerkmogelijkheden, gebruik gezamenlijke faciliteiten
• Bestuur ontvangt geen vergoeding
• Raad van Advies ontvangt geen vergoeding
• Regelmatige planning en controle: onderzoek, publiciteit, financiën
• Kritische evaluatie met follow up

Resultaat
Het resultaat van 2009 is positief met € 8.722.

Voor 2010 bestaan de uitgaven van Metakids weer met

In de bestuursvergadering van 25 maart 2010 is het

name uit subsidies aan onderzoeksprojecten, voorlichting

resultaat bestemd voor het vrij besteedbaar vermogen.

en uitvoeringskosten. De eerste signalen van de tafelverkoop voor de Lente lunch 2010 zijn positief.

Begroting 2010
In de tabel Meerjarenbegroting Stichting Metakids

Per kwartaal, en indien nodig per maand, volgt het bestuur

2010 – 2014 op pagina 48 is de volledige begroting van

de economische en financiële ontwikkelingen en toetst die

2010 en de daaropvolgende jaren opgenomen.

regelmatig aan de begroting, de gemaakte plannen en de

N.a.v. de ervaringen met de economische crisis in 2009 is

criteria van Metakids. Mochten de geworven fondsen in

de begroting 2010 terughoudender opgesteld dan in de

het eerste deel van het jaar tegenvallen, dan overweegt

oorspronkelijke Meerjarenbegroting. In 2010 zal het

het bestuur om de plannen en de begroting van 2010

bestuur evalueren of ook voor de jaren daarna de

bij te stellen.

begroting aangepast moet worden.
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Exploitatierekening Stichting Metakids 2009 in €
BATEN

Begroting

Resultaat

Begroting

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

2010

2009

2009

2008

2007

2006

2005
39.716

Opbrengsten eigen fondsenwerving
Diverse giften particulieren

50.000

43.107

50.000

53.080

123.247

12.916

Giften van serviceclubs

15.000

28.500

15.000

13.700

29.000

123.398

Bedrijvensponsoring & stichtingen

50.000

51.483

50.000

56.082

67.190

22.886

10.000

0

68.590

250.000

163.810

0

0

0

50.000

191.680

375.000

286.672

269.437

Baten uit acties derden

0

-60

Subsidies van overheden

0

0

500

7.229

Bedrijvenplan
Metakids Lente lunch (netto)

100.000

Overig
Totaal opbrengsten
eigen fondsenwerving

215.000

145
159.201

39.861

Overige inkomsten
Opbrengsten uit gezamenlijke acties

Baten uit beleggingen
(ihgv Metakids is dit rente op sparen)

500

13.011

Overige baten

1.250
4.629

1.500

604

Totaalopbrengsten
overige fondsenwerving
Som der baten

500

13.011

500

7.169

5.233

1.500

1.250

215.500

204.691

375.500

293.841

274.670

160.701

41.111

LASTEN
Doelstelling Onderzoek naar stofwisselingsziekten
Directe kosten

50.000

80.240

200.000

184.760

162.250

120.000

29.516

Uitvoeringskosten

35.325

30.345

37.525

27.762

25.192

12.005

17.454

Directe kosten

10.000

7.900

16.000

3.213

629

Uitvoeringskosten

35.325

30.345

37.525

27.762

50.384

12.005

11.694

130.650

148.831

291.050

243.498

238.455

144.009

60.608

43.500

30.964

48.400

29.541

34.471

10.991

9.455

34.471

10.991

9.455

Doelstelling Voorlichting en bewustwording

Totaal besteed aan doelstelling

1.989

Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten gezamenlijke acties
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden
Kosten van beleggingen
Totaal besteed aan wervingskosten

43.500

30.964

48.400

29.541

Beheer en administratie

18.975

16.174

18.675

14.963

Som der lasten

193.125
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195.969

358.125

288.002

272.926

155.000

70.063

Exploitatierekening Stichting Metakids 2009 in €
BATEN
RESULTAAT
% kosten fondsenwerving
% beheer en administratie
% bestedingsratio

Begroting

Resultaat

Begroting

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

2010

2009

2009

2008

2007

2006

2005

17.375

5.839

0

1.744

5.700

-28.952

24.630

20,2%

16,2%

12,9%

10,1%

12,8%

6,9%

23,7%

8,8%

7,9%

5,0%

5,1%

nvt

nvt

nvt

60,6%

72,7%

77,5%

82,9%

86,6%

nvt

nvt

8.722

17.375

5.839

1.744

5.700

-28.952

8.722

17.375

5.839

1.744

5.700

-28.952

Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- herwaarderingsreserve
- overige reserves
- bestemmingfonds

Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling
Algemeen

Voorraden

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs

opgenomen tegen verkrijgingsprijs c.q. nominale waarden.

onder aftrek van een afwaardering voor incourantheid.

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn;
baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Vorderingen

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden

Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.

onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Materiële vaste activa

Baten en lasten

De materiële vaste activa, direct in gebruik voor de

Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarin

doelstelling, zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijzen

ze zijn ontstaan. Legaten en nalatenschappen worden als

onder aftrek van op de geschatte economische levensduur

opbrengst verantwoord als de omvang betrouwbaar en

gebaseerde afschrijvingen.

met zekerheid kan worden vastgesteld.

Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde op basis
van de koersen geldende per 31 december 2009.
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BALANS STICHTING METAKIDS PER 31-12-2009 in €
Activa

31-12-2009

31-12-2008

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

0

0

Financiële vaste activa

0

0

0

0

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa

0

0

12.727

7.229

0

0

Effecten
Liquide middelen
. ASN deposito

150.000

. ASN meersparenrekening
. Postbank rentemeerrekening +
kapitaalrekening
. Postbank rekening courant

50.000
169.148

364.635

9.703

4.330

Totaal activa
Passiva

378.851

368.964

391.578

376.193

31-12-2009

31-12-2008

Reserves en fondsen
Reserves
. continuïteitsreserve
. bestemmingsreserves

30.199

23.387

0

0

. herwaarderingsreserve

0

0

. overige reserves

0

0
30.199

23.387

0

0

30.199

23.387

Fondsen
. bestemmingsfondsen

Voorzieningen

0

0

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden
kortlopend deel toegezegde subsidies
overige schulden en overlopende
passiva

Totaal activa
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351.745

332.095

9.634

20.711
361.379

352.806

391.578

376.193

Balans per 31-12-2009
De balans per 31-12-2009 bestaat aan de activakant uit liquide middelen op bankrekeningen en nog te ontvangen
bedragen. Aan de passivakant zijn de toegezegde en nog niet betaalde subsidies de belangrijkste post.
Daarnaast is er een relatief klein vrij te besteden eigen vermogen.

Staat van baten en lasten 2009
Inkomsten
Metakids Lente lunch

Sponsoring in natura

Door de economische crisis waren bedrijven in 2009

Verschillende freelancers en organisaties hebben Metakids

terughoudender in hun bijdragen aan de Metakids Lente

gesteund door diensten te leveren waarvoor ze geen of

lunch. Begin 2009 besloot het bestuur de prijs van een tafel

alleen een vergoeding voor de gemaakte onkosten hebben

voor de lunch te verlagen en de begroting bij te stellen.

gevraagd. In de staat van baten en lasten zijn deze niet

Door de steun van sponsors en de extra grote inzet van

opgenomen. Dit zijn onder andere:

alle vrijwilligers kon de Metakids Lente lunch – zelfs in

• Frank Borghstijn van SPAAKO die de filmportretten

het economische slechte klimaat – een opbrengst noteren

maakt.

van € 68.590.

• Paul van Boven van Alpha Holland BV die de oranje

Voor 2009 was dus, gezien de resultaten, een te hoge

• WDM/RDMS die twee jaar lang haar donateurs database

Metakids ballonnen levert.
schatting van de opbrengst begroot. Zoals reeds in het

beschikbaar stelt.

jaarverslag van 2008 is geconstateerd is dit een risico.

• De Hazen, de vormgevers van Metakids.

Het feitelijk risico wordt beperkt doordat de inkomsten

• Totaalnet, sponsort een deel van hun technisch werk

uit de Metakids Lente lunch vroeg in het jaar bekend zijn
en de uit te keren onderzoeksubsidies later in het jaar
worden toegekend. Hierdoor is het mogelijk om tijdig

aan de website.
• Fotografen Caroline Schaay, Tim ten Velden en
Bob Bronshoff.

te evalueren en de plannen en de begroting bij te stellen.

Andere inkomsten

De sponsors van de Metakids Dam
tot Damloop 2009:

Door maatregelen n.a.v. de economische crisis, zoals

Enable-U, MIOC en KAV Holland, Boeketterie Francien,

o.a. verder aanscherpen planning en controle, bijstellen

My Party in a Box.

begroting en maximaal inzetten vrijwilligers, hebben de
andere inkomstenbronnen opgebracht wat er begroot was.

De sponsors van de Metakids Lente lunch 2009:

In totaal was € 125.000 begroot en kwam er € 123.089

Ron Blaauw Restaurant, Select Catering, Maaike Martens,

binnen. Zie voor een overzicht de tabel Exploitatierekening

Impressariaat Hekwerk, AFC Ajax, Hans Zoet, De Hazen,

Stichting Metakids 2009. Er zijn geen eenmalige baten of

ABN AMRO, Davy & Ørsted, Restaurant Het Bosch,
Drukkerij Haarmans (drukwerk), A-light , (licht en geluid),

lasten die het resultaat beïnvloeden.

Vidisquare (projectie), Stijn van der Loo (beeldbewerking),
Maurice Potemans (podium), Westergasfabriek, Youp van
’t Hek.
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Uitgaven
In de tabel hiernaast staat een overzicht van de uitvoeringskosten. Door extra evaluatie en bijsturing
n.a.v. de economische crisis heeft Metakids in 2009 alle positief beoordeelde onderzoeksaanvragen
kunnen honoreren. In 2009 ging er € 110.585 naar nieuw onderzoek en € 38.245 naar voorlichting.

Kosten fondsenwerving en beheer
en administratie
De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten gemaakt

Beleid toerekening uitvoeringskosten

om fondsen te werven en de kosten voor beheer en

De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de

administratie.

onderdelen fondsenwerving, beheer en administratie

Als norm voor de kosten eigen fondsenwerving wordt

en doelstellingen. Bij de vaststelling hebben gevoel van

de CBF eis van 25% gehanteerd. Voor de kosten van

redelijkheid, berekeningen van de bestede uren en kosten

beheer en administratie heeft Metakids de norm

en gesprekken met andere organisaties een rol gespeeld.

vastgesteld op 7%.

De begrote uitvoeringskosten over 2010 zijn toegerekend

De kosten eigen fondsenwerving bedroegen in 2009

op basis van dezelfde verdeelsleutel als de werkelijke

€ 30.964. Dat was 16,2% van het binnengebrachte geld.

uitvoeringskosten van 2009.

Hiermee is Metakids ruim onder de norm van 25%

De activiteiten voor het werven van financiële middelen

gebleven. Andere baten worden door Metakids niet

hebben altijd ook een voorlichtingsdoelstelling. Dit heeft

verkregen (met uitzondering van rente van de bank).

te maken met de onbekendheid van stofwisselingsziekten.

Er worden dan ook geen kosten voor deze baten gemaakt.

Afhankelijk van de exact ingezette middelen ligt de nadruk

De kosten voor beheer en administratie waren € 16.174

meer op voorlichting of op fondsenwerving. Gekozen is

(8,3%). Dit is minder dan de geraamde € 18.675, maar

daarom om de kosten van deze activiteiten te verdelen

door de tegenvallende inkomsten kwamen we procentueel

over fondsenwerving en voorlichting.

boven de door ons gestelde norm van 7% uit. Metakids
verwacht dat de inkomsten in 2010 weer zullen aantrekken,
maar nog niet in die mate dat het percentage zal dalen naar
de norm van 7%. De verwachting is dat de norm vanaf
2011 weer gehaald zal worden.

46 Jaarverslag 2009

Model toelichting lastenverdeling
Doelstelling

Subsidies en bijdragen

Werving baten

Voorlichting

Onderzoek

Eigen
Fondsenwerving

7.900

80.240

6.010

6.010

10.684

Gezamenlijke
actie

Subsidies

Beleggingen

0

0

0

Afdrachten
Aankopen en Verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en Communicatie
Personeelskosten

19.831

19.831

16.526

Huisvestingskosten

1.205

1.205

1.004

Kantoor- en algemene kosten

3.300

3.300

2.750

38.246

110.585

30.964

Afschrijving en rente
Totaal

Model toelichting lastenverdeling
Beheer en
Administratie

Subsidies en bijdragen

Totaal

Begroot
2009

2009

2008

90.050

216.000

187.973

Afdrachten

0

Aankopen en Verwervingen

0

Uitbesteed werk

Totaal

0

Publiciteit en Communicatie

4.006

26.710

35.205

24.778

Personeelskosten

9.916

66.104

87.129

61.322

Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten

602

4.015

5.292

3.725

1.650

11.000

14.499

10.204

0

0

0

16.174

197.879

358.125

288.002

Afschrijving en rente
Totaal
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Toelichting op de jaarrekening en de balans
Beleid financiële risico’s en vermogen

Beleid personeel

Door te kiezen voor relatief veel inkomsten in het begin

de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

van het jaar (Metakids Lente lunch) en relatief veel

Voor de medewerker is er een pensioenregeling.

uitgaven (onderzoeksubsidies) aan het einde van het jaar

Personeelsbeleid is gericht op continuïteit.

De basis voor de vergoeding aan het personeelslid is

kan Metakids tijdig evalueren en indien nodig plannen

Beleid bestuur en Raad van Advies

en begroting bijstellen.
Het betekent ook dat elke euro die Metakids toekent aan

De bestuursleden en leden van de Raad van Advies

onderzoek al op de bank staat. Hierdoor kan uitbetaling

ontvangen geen vergoeding en hebben in 2009 geen

van onderzoeken gegarandeerd worden.

onkosten gedeclareerd. Ook zijn hen geen leningen,
voorschotten of garanties verstrekt.

Om altijd de continuïteit van de organisatie te kunnen
garanderen, of indien nodig te kunnen afbouwen, houdt

Verklaring van het bestuur

Metakids een klein eigen vermogen aan. Om de dan

• Vaststelling

lopende kosten van de eigen organisatie te dekken, kan

Het bestuur heeft de jaarrekening 2009 van de stichting

Metakids hierop terugvallen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld

Metakids vastgesteld in de vergadering van 25 maart

aan opzeggen huurcontract en maatregelen op het

2010.
• Resultaatbestemming

personele vlak.
Voor de hoogte van het eigen vermogen streeft Metakids

Het bestuur heeft de resultaatverdeling zoals opgeno-

naar een bedrag van 50% van de kosten van de eigen

men in de staat van baten en lasten vastgesteld.

organisatie. Hierbij wordt uit gegaan van de gemiddelde

• Gebeurtenissen

kosten van het voorgaande, huidige en toekomstige

Na balansdatum zijn er geen gebeurtenissen geweest die

boekjaar.

van belang zijn voor de jaarrekening 2009.

De gemiddelde kosten eigen organisatie voor Metakids

• Accountantsverklaring

bedragen: € 70.611. Het streefvermogen zou dan € 35.306

De verklaring van de accountant is op de volgende

moeten zijn. In 2009 bedraagt het vermogen € 32.109.

pagina opgenomen.

Dat is 45%. De komende jaren zal dit aangevuld worden
Amsterdam, 25 maart 2010

naar het streefvermogen van 50%.
De Richtlijn Reserves Goede Doelen van het VFI geeft

mevrouw D. Petter, voorzitter

aan dat een vermogen wordt aangehouden van maximaal

de heer H. de Graaf, penningmeester

150% van de jaarlijkse kosten van de eigen organisatie. Het

mevrouw S. Wyers

beleid van Stichting Metakids is dus ruim binnen de richtlijn.

de heer W. Jiskoot
de heer G. Kellerman

Beheer reserves en beleggingsbeleid
Metakids heeft geen beleggingen in aandelen of obligaties.
Om het geld dat binnenkomt goed te bewaken, zet
Metakids alles boven de €10.000 op een Nederlandse
spaarrekening of deposito, waarvan zoveel mogelijk op
een spaarrekening van een duurzame bankinstelling.
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de heer P. Praaning

ACCOUNTANTSVERKLARING
Wij hebben de in dit jaarverslag (pag.38 t/m 51)

en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit

opgenomen jaarrekening 2009 van Stichting Metakids

te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professio-

te Amsterdam gecontroleerd.

nele oordeelsvorming van de accountant, waaronder

Verantwoordelijkheid van het bestuur

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die

begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het

beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor

opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het

het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening

resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het

van vermogen en resultaat relevante interne beheersings-

opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming

systeem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen

met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instel-

maken van de controlewerkzaamheden die onder de

lingen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer:

gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot

het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een

doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van

intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken

het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens

van en getrouw weergeven in de jaarrekening van

omvat een controle onder meer een evaluatie van de

vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen

aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat,

financiële verslaggeving en van de redelijkheid van

het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen

schattingen die het bestuur van de entiteit heeft

voor financiële verslaggeving en het maken van schattin-

gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele

gen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

beeld van de jaarrekening.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel

controle-informatie voldoende en geschikt is als

over de jaarrekening op basis van onze controle.

basis voor ons oordeel.

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te

Oordeel

voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw

wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te

beeld van de grootte en de samenstelling van het vermo-

voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt

gen van Stichting Metakids per 31 december 2009 en

verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van

van het resultaat over 2009 in overeenstemming met de

materieel belang bevat.

Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden

Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voorzover wij

ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen

dat kunnen beoordelen verenigbaar is met de jaarrekening.

Bunschoten, 12 april 2010
Jan Bos Accountancy B.V.
J. Bos AA
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MEERJARENBEGROTING STICHTING METAKIDS 2005-2009 in €
EIGEN FONDSENWERVING
Totaal opbrengsten eigen fondsenwerving
Totaal kosten eigen fondsenwerving
TOTAAL OPBRENGST EIGEN fondsenwerving
TOTAAL OPBRENGST OVERIGE INKOMSTEN

resultaat

resultaat

resultaat

resultaat

resultaat

2005

2006

2007

2008

2009

39.861

159.201

269.437

286.672

191.680

9.455

10.991

34.471

29.541

30.964

30.406

148.210

234.966

257.131

160.716

1.250

1.500

5.233

7.169

13.011

14.963

16.174

Totaal kosten beheer en administratie
BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING

31.656

149.710

240.199

249.337

157.553

Voorlichting en bewustwording

13.638

12.005

51.013

30.975

38.245

Onderzoek naar stofwisselingsziekten

46.970

132.005

187.442

212.522

110.585

60.608

144.010

238.455

243.498

148.831

-28.952

5.700

1.744

5.839

8.722

BESTEED AAN DOELSTELLING
OVERSCHOT/TEKORT

MEERJARENBEGROTING STICHTING METAKIDS 2010-2014 in €
begroting
EIGEN FONDSENWERVING
Totaal opbrengsten eigen fondsenwerving
Totaal kosten eigen fondsenwerving
TOTAAL OPBRENGST EIGEN fondsenwerving
TOTAAL OPBRENGST OVERIGE INKOMSTEN
Totaal kosten beheer en administratie*

2010

2011

2012

2013

2014

215.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

43.500

175.000

240.000

305.000

370.000

171.500

575.000

760.000

945.000

1.130.000

500

500

500

500

500

153.025

575.500

760.500

945.500

1.130.500

45.325

60.000

75.000

90.000

105.000

18.975

BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING
Voorlichting en bewustwording
Onderzoek naar stofwisselingsziekten
BESTEED AAN DOELSTELLING
OVERSCHOT/TEKORT
*de oorspronkelijke meerjarenbegroting is nog niet aangepast
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85.325

515.000

675.000

835.000

995.000

130.650

575.000

750.000

925.000

1.100.000

22.375

500

10.500

20.500

30.500

KASSTROOMOVERZICHT
2009
€
Exploitatieresultaat

8.722

Afschrijvingen

0
8.722

Toename langlopende schulden

0

Toename kortlopende schulden

6.663
6.663

Toename beleggingen

0

Toename voorraad

0

Toename vorderingen

0

Investeringen materiële vaste activa

0
0

Mutatie liquide middelen

9.887

verschil banken

9.887
verschil

0
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