- onderzoek naar stofwisselingsziekten -

Jaarverslag 2010

Blz. 2 Emma Jonkman is op 17 augustus 2010 op 13-jarige leeftijd overleden aan de stofwisselingsziekte Hurler.

Blz. 9 Linde de Gooyer heeft, net als haar zusje Jade, de stofwisselingsziekte Tay-Sachs. Linde verloor in korte tijd heel veel
vaardigheden. Ze reageert nauwelijks meer op haar omgeving.

Blz. 14 Jonathan Westdijk heeft de stofwisselingsziekte van Sanfilippo. Zijn filmportret heeft zijn première tijdens de Metakids
Lentelunch op 14 april 2011.

Blz. 26 Nina van Meeuwen is op 22 februari 2011 op 12-jarige leeftijd overleden aan de stofwisselingsziekte MLD.

Blz. 38 Nathan Rozendaal heeft mitochondriële myopathie. Zijn spieren werken niet meer goed. Hij is snel moe en ’s nachts
ligt hij aan een beademingsapparaat.

Blz. 45 Aaron Han heeft OTC deficiëntie. Met 30 pillen per dag en een zeer streng dieet gaat het op dit moment goed met hem.

Blz. 52 Jade de Gooyer heeft, net als haar zus Linde, de stofwisselingsziekte Tay-Sachs. Ze kan niet meer zelfstandig lopen
en haar vaardigheden worden steeds minder.

Van de meeste kinderen die in dit jaarverslag zijn geportretteerd is op www.metakids.nl een filmportret te vinden.
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Emma

Voorwoord

Er worden in Nederland 800 kinderen per jaar geboren met een stofwisselingsziekte. Driekwart van hen overlijdt
voordat ze volwassen zijn. Inmiddels weten we dat er meer kinderen sterven aan een stofwisselingsziekte dan aan
kanker. Onderzoek is de enige oplossing. Daarom is Metakids er. Om bekendheid te geven aan stofwisselingsziekten
en fondsen te werven voor dat zo broodnodige onderzoek.

En het gaat goed, want wat zijn er inmiddels veel mensen

Vaak spoken de verhalen van de ouders van stofwis-

die onze boodschap oppikken. Ook het afgelopen jaar

selingspatiëntjes die ik heb ontmoet, door mijn hoofd.

werden er door het hele land acties gehouden, succesvolle

Verhalen vol machteloosheid, woede en frustratie.

evenementen georganiseerd en meldden zich spontaan

Een kind wordt ziek, kan niet behandeld worden en

weer vele vrijwilligers aan om zich met hart en ziel in te zetten

gaat uiteindelijk veel te vroeg dood. Jouw kind!

voor Metakids. Het resultaat? Weer meer geld om onderzoe-

Per jaar krijgen veel te veel van hen dit verschrikkelijke

ken van stofwisselingsspecialisten te verwezenlijken.

nieuws te horen. Dat is en blijft onaanvaardbaar. Daarom
moeten we doorgaan om ons doel te bereiken: geen zieke
kinderen meer. Niet nu en niet in de toekomst. Want
ons motto is en blijft: kansloos bestaat niet.
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Samenvatting 2010
doel 2010

resultaat 2010

%

€ 215.500

€ 304.868

100%

Onderzoek

€ 86.575

€ 208.679

68,4 %

Voorlichting

€ 46.575

€ 36.015

11,8%

Totaal besteed aan doelstelling

€ 133.150

€ 244.694

80,3%

Fondsenwerving

€ 43.500

€ 35.468

11,6%

Beheer en administratie

€ 16.475

€ 16.415

5,4%

Toevoeging aan continuïteitsreserve

€ 22.375

€ 8.291

2,7%

INKOMSTEN
Totaal inkomsten om te besteden

BESTEDINGEN

Hoe wordt uw € 10,00 besteed
Onderzoek:

€ 7,04

Voorlichting:

€ 1,21

Fondsenwerving:

€ 1,20

Beheer en administratie:

€ 0,55

Organisatie
Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling

Bekendheid van stofwisselingsziekten vergroten.
Fondsenwerving en sponsoring van onderzoek naar stofwisselingsziekten.

Erkenning

CBF Keurmerk en ANBI registratie

Organisatie

• bestuur (onbezoldigd en geen onkostenvergoeding)
• wetenschappelijke adviesraad (onbezoldigd en geen onkostenvergoeding)
• één betaalde kracht
• vrijwilligersnetwerk
• samenwerking met artsen/onderzoekers van alle universitair medische centra
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Kinderen met stofwisselingsziekten

Elk jaar worden er in ons land 800 kinderen geboren
met een levensbedreigende stofwisselingsziekte. Dat zijn
er meer dan twee per dag. De meeste van hen gaan dood
voor hun 18e verjaardag. Jaarlijks overlijden er meer

Stofwisseling = metabolisme

kinderen aan een stofwisselingsziekte dan aan kanker.

Stofwisseling wordt ook wel metabolisme
genoemd. Dat komt van het Griekse woord

Stofwisselingsziekten is een verzamelnaam voor ruim

metabolismos (μεταβολισμός) wat verandering

600 verschillende aangeboren ziekten. Omdat er voor de

betekent. En het staat voor alle chemische

meeste van deze ziekten nog geen behandeling bestaat,

reacties die in levende cellen plaatsvinden.

ontwikkelen veel kinderen zware lichamelijke en geestelijke beperkingen en overlijden ze jong.
Iedereen kan drager zijn van een stofwisselingsziekte
en heeft kans een kind met zo’n ziekte te krijgen.
Wat er moet gebeuren op weg naar een wereld zonder
stofwisselingsziekten is helder: er moet meer aandacht
komen voor deze ziekten. En er moet meer onderzoek
worden gedaan. Zodat het sterftecijfer omlaag gaat en
de kwaliteit van leven van deze kinderen wordt verbeterd.
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Doelstelling en strategie

DE DOELSTELLING VAN METAKIDS
Onderzoek

Zichtbaarheid

Elk kind heeft recht op een goed en gezond leven. Het is

Stofwisselingsziekten zijn nog weinig bekend bij een groot

onaanvaardbaar dat in Nederland kinderen overlijden aan

publiek. Dat wil Metakids veranderen. Want bekendheid

stofwisselingsziekten. Met onderzoek kunnen behandelin-

en zichtbaarheid zijn noodzakelijk om geld op te halen

gen gevonden worden. Alleen het geld ontbreekt.

voor het broodnodige onderzoek naar

Metakids werft fondsen waarmee onderzoeksprojecten in

stofwisselingsziekten.

alle academische centra gefinancierd worden. Deze steun
is nodig om de gewenste doorbraak te bereiken en
stofwisselingsziekten te kunnen genezen.
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DE STRATEGIE VAN METAKIDS
•Metakids kiest voor groei en een langetermijnstrategie
omdat wetenschappelijk onderzoek nodig zal blijven.
Stofwisselingsziekten zijn immers nog lang niet de
wereld uit.

• Acties voor Metakids zijn altijd gericht op bekendheid
en fondsenwerving.
• Voor het zichtbaar maken van stofwisselingsziekten zet
Metakids een mix van communicatiemiddelen in zoals de

• Metakids wil elk jaar meer geld ophalen om daarmee
de zichtbaarheid van stofwisselingsziekten te vergroten
en meer onderzoek mogelijk te maken.
• Voor het realiseren van haar doelen werkt Metakids
samen met ouders, vrijwilligers, artsen en onderzoekers
van alle universitair medische centra en sponsors.
Metakids organiseert voor al deze groepen jaarlijks een

website, sociale media, de nieuwsbrief, het jaarverslag
en publiciteit.
• Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar constante
zichtbaarheid door samenwerkingsverbanden en acties
in elkaar over te laten lopen.
• Metakids zet in op maximale sponsoring in natura en zoekt
altijd naar leveranciers met goede prijs/kwaliteitverhouding.

bijeenkomst. De inzet van al deze mensen heeft een

• In het bestuur en de wetenschappelijke adviesraad zitten

sneeuwbaleffect: zij inspireren en stimuleren anderen

professionals die zich onbezoldigd inzetten. Zij ontvan-

om zich ook in te zetten voor Metakids.

gen geen vergoedingen.

• Betrokken ouders helpen Metakids om het verhaal van

• Metakids heeft één betaalde kracht.

hun kinderen te vertellen. In filmportretten vertellen zij

• Om kosten te drukken is Metakids gevestigd in een klein

over de impact van stofwisselingsziekten op hun leven.

kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw waar faciliteiten

Ze werken mee aan publiciteit en bij presentaties van

worden gedeeld. De huur is per maand opzegbaar en er

Metakids vertellen zij hun verhaal. Veel ouders zijn

zijn goede netwerkmogelijkheden.

ook vrijwilliger voor Metakids.

• Gedurende het jaar vindt voortdurend kritische evaluatie

• Metakids’ vrijwilligersnetwerk groeit. Het wordt ingezet
voor fondsenwerving en om stofwisselingsziekten onder
een breed publiek zichtbaar te maken.

inclusief follow-up plaats van uitvoering van de doelen.
Dit gebeurt aan de hand van een inhoudelijke en
financiële planning en controle.

• Samenwerking met artsen en onderzoekers in univer-

• Metakids belegt niet in aandelen of obligaties vanwege

sitair medische centra (UMC’s) is essentieel voor de

de onzekerheid van deze investeringen. Een beperkt

voortgang van het onderzoek. Uniek is dat Metakids

eigen vermogen staat op een spaarrekening bij een

samenwerkt met alle UMC’s in Nederland. Dankzij de

Nederlandse bank zodat de toegekende onderzoeks-

overkoepelende rol die Metakids speelt, kunnen we

gelden altijd volledig uitgekeerd kunnen worden.

grotere stappen maken in de strijd tegen alle
stofwisselingsziekten.
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TERUGBLIK - EVALUATIE 2010

De doelen die Metakids voor haar organisatie gesteld had

stofwisselingsziekten wordt verder onderzocht in 2011.

in het afgelopen jaar zijn gehaald. Het vrijwilligersnetwerk

Een boekje met een portret van een familie en de impact

is zoals gepland verder uitgebreid. Er zijn nu 50 vrijwilligers

van stofwisselingsziekten zal met de Metakids Lentelunch

waar Metakids een beroep op kan doen. Zo’n tien

2011 verschijnen.

vrijwilligers zetten zich met grote regelmaat in voor
Metakids en een groot aantal vervult, verspreid over

Ook dit jaar heeft elk UMC weer een uitnodiging

Nederland, een ambassadeursrol voor Metakids. De

ontvangen om onderzoeksprojecten in te dienen.

samenwerking met bedrijven en freelancers, zoals

Metakids was aanwezig bij de bijeenkomst van de

vormgevers, filmers en fotografen die zich gesponsord

overkoepelende vereniging tot bevordering onderzoek

inzetten voor de doelen van Metakids werd voortgezet

Erfelijke Stofwisselingsziekten in het Nederlandse

in het afgelopen jaar. Vanaf 2010 is de boekhouding

taalgebied (ESN) en er was regelmatig persoonlijk contact

gesponsord uitbesteed. Ook voor ons jaarlijkse fondsen-

met onderzoekers. De Metakidsleerstoel reisde door

wervingevenement, de Metakids Lentelunch, was de

Nederland als symbool voor het belang van onderzoek

inzet van professionals essentieel om zoveel mogelijk geld

in alle UMC’s.

op te halen voor onderzoek. Metakids zet voor 2011 in
op uitbreiding van alle samenwerkingsverbanden.

Vanwege de economische crisis in 2009 hield Metakids dat
jaar rekening met het terughoudende sponsoringbeleid

Van de in totaal 29 gestelde doelen voor onderzoek,

van bedrijven. De naar beneden bijgestelde begroting

zichtbaarheid fondsenwerving en organisatie in 2010 zijn

werd hierdoor gehaald. Voor 2010 werd een zo realistisch

er 24 gehaald, 2 niet gehaald en 3 lopen er door in 2011.

mogelijke begroting gemaakt en de aandachtspunten die

De doelstelling om 9% meer websitebezoekers te trekken

voortkwamen uit de extra kritische evaluatie zijn uitge-

is niet gehaald. Ook de aandacht in de traditionele media

voerd. De fondsenwerving in 2010 kwam weer uit boven

was lager. Dit kwam door de enorme groei in het succes

het niveau van vóór 2009. Een groeiende lijn die we in

van sociale media, zoals Twitter, die de rol van de

2011 willen voortzetten door € 425.000 te werven.

traditionele media deels overnam. De eerste stappen
zijn gezet voor een mediacampagne die in 2011 zal gaan

Ook in 2010 werkte Metakids voor het realiseren van

bijdragen aan een groei van het websitegebruik en een

haar doelen zoveel mogelijk samen met haar belangrijkste

verdere groei van het gebruik van sociale media. De

partners: ouders en vrijwilligers, artsen en onderzoekers

mogelijkheid voor een verpleegkundig consulent

van alle UMC’s en sponsors.
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Linde
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Vooruitblik - ambitie 2011

In 2011 wil Metakids € 332.350 besteden aan haar
doelstelling voorlichting en onderzoek. Daarvoor hebben
we voor 2011 de volgende doelen gesteld:
• Uitbreiding en groei fondsenwerving en sponsoring
particulieren, bedrijven, vermogensfondsen (stichtingen)
en serviceclubs
• Verder uitbouwen van het jaarlijks groot gesponsord
evenement, de Metakids Lentelunch
• Verschijning boekje familieportret impact stofwisselingsziekten tijdens Metakids Lentelunch 2011
• Stimulering en ondersteuning van groeiend aantal
sportieve acties voor fondsenwerving en zichtbaarheid
• Uitbreiding en groei gesponsorde inzet freelancers
en bedrijven
• Maatwerk en differentiatie communicatie
en voorlichting
• Vernieuwing website
• Meer inzet op free publicity
• Meer inzet sociale media
• Volgende stappen campagne
• Onderzoeken ontwikkeling Metakids knuffel of pop
• Verdere uitbreiding netwerk ouders en vrijwilligers
• Jaarlijkse bijeenkomst ouders en vrijwilligers voortzetten
• Netwerk artsen, onderzoekers en UMC’s uitbreiden
• Initiëren jaarlijkse netwerkbijeenkomst artsen
• Organiseren netwerkbijeenkomst onderzoekers
• Inventariseren mogelijkheden financiering verpleegkundig consulent stofwisselingsziekten
• Kansen verkennen voor meer internationale samenwerking op onderzoeksgebied
• Inventariseren samenstellen maatschappelijke
adviesraad

10 Jaarverslag 2010

Portretten
Portretten

Julia de Jonge, 7 jaar, is een van de kinderen die afgelopen

Onderzoeker dr. Eva Morava
(UMC St Radboud Nijmegen)

jaar in actie kwam voor Metakids. Ze deed dit voor Lotte

Dankzij Metakids subsidie is een model gevonden

Möller, een meisje dat op haar elfde aan een stofwisse-

dat uitzicht biedt op mogelijke behandeling van CDG.

lingsziekte overleed.

Dit heeft een sneeuwbaleffect gehad met vervolgsubsidies

Donateur Julia de Jonge

van o.a. de Hersenstichting en de NWO (Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).
Julia: “Lotte is een meisje zoals ik en ik vind
het niet eerlijk dat de dokters niets voor haar
konden doen en dat ze niet meer leeft. Daarom

Eva: “Zo´n 25% van kinderen die geboren

ben ik armbandjes gaan maken om geld in te

worden met de stofwisselingsziekte CDG

zamelen voor Metakids.”

overlijdt voor de leeftijd van 2 jaar. De overige
kinderen kunnen ouder worden, maar zijn vaak
zwaar gehandicapt: ze kunnen niet zonder hulp

Julia bewaart haar geld in een speciaal potje voor

lopen en kunnen slechts een beetje praten.

Lotte en heeft de eerste €170,- die ze met haar arm-

Helaas is er nog geen behandeling voor deze

bandjes heeft opgehaald persoonlijk aan de ouders

kinderen. Er was zelfs geen goed model om te

van Lotte overhandigd.

gebruiken voor onderzoek naar
behandeling.”Dat model is er nu wel. Onderzoeker Dirk Lefeber (UMC St Radboud
Nijmegen): “Na veel speurwerk konden we
uiteindelijk een eiwit vinden waarbij
de afwijking aangetoond kan worden bij CDG
patiënten. Hiermee hebben we een celmodel in
handen, waar we stoffen aan kunnen toevoegen die deze afwijking moeten verminderen.
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Onderzoek
Elke stap in onderzoek is een stap in de richting van een toekomst zonder stofwisselingsziekten. Alle diagnoses die
nu gesteld kunnen worden en alle behandelingen die er nu zijn voor stofwisselingsziekten zijn er dankzij onderzoek.
De hielprik is het beste voorbeeld van het succesvolle resultaat van onderzoek. Per jaar krijgen 180.000 pasgeboren
baby’s in Nederland een hielprik. Het onderzoek door middel van de hielprik is begonnen in de jaren dertig van de
vorige eeuw. Sinds 2007 kan er met de hielprik op 14 stofwisselingsziekten worden getest. Voor die tijd waren dat
er drie. Deze stofwisselingsziekten kunnen niet alleen worden opgespoord, ze kunnen ook worden behandeld.
Kinderen met deze ziekten gaan daar niet meer aan dood.
Resultaten 2010
BESTEDINGEN

resultaat 2009

doel 2010

resultaat 2010

doel 2011

Totale besteding aan onderzoek

€ 110.585

€ 86.575

€ 208.679

€ 289.000

ONDERZOEK

resultaat 2010

Aantal gehonoreerde onderzoeksprojecten

6

Aantal subsidieaanvragen onderzoeksprojecten

12

Aantal afgewezen aanvragen

5
1 aanvullende vraag aan
onderzoeksleiding. Besluit in 2011.

In 2010 is ruim twee keer meer onderzoek mogelijk

een tweede ronde aanvragen. Deze is uitgeschreven met

gemaakt dan Metakids zich ten doel had gesteld.

de deadline van 1 september 2010. Er werden in totaal

Vanwege de economische crisis in 2009 was ook voor

twaalf aanvragen ingediend. Hiervan werden er zes

2010 een realistische en voorzichtige begroting gemaakt.

positief beoordeeld en deze zijn allen gehonoreerd.

In het eerste deel van het jaar bleken de geworven

Over één onderzoek zijn aanvullende vragen gesteld.

fondsen weer positief te groeien. Uiteindelijk is de

Naar aanleiding van de antwoorden zal het bestuur

begroting ruim gehaald, zodat er meer onderzoek

hierover in 2011 een besluit nemen.

gehonoreerd kon worden.
Uit de planning en controle kwamen twee aandachtsIn 2010 konden zoals elk jaar onderzoekers van alle

punten. Voor een onderzoek naar de behandeling naar de

UMC’s onderzoeksvoorstellen indienen voor financiering

stofwisselingsziekte Propionacidurie, dat eerder gehono-

door Metakids. De deadline voor het indienen van

reerd was door Metakids, was nog geen toestemming

voorstellen was 1 juli 2010. Na beoordeling door de

van de Medisch Ethische Toetsingscommissie ontvangen

wetenschappelijke Adviesraad in combinatie met de

(één van de Metakids voorwaarden). In overleg met de

financiële planning en controle bleek er ruimte voor

onderzoeksleiding is de aanvraag geannuleerd. Het
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Internationale samenwerking
toegekende bedrag van € 15.000 is daarmee weer

Voor wetenschappelijk onderzoek naar stofwisselings-

beschikbaar voor nieuw onderzoek. Uit de eindrapportage

ziekten wordt vaak internationaal samengewerkt om

van een onderzoek naar onbegrepen ontwikkelingsach-

kennis en ervaring te delen. De artsen en onderzoekers

terstand bij kinderen bleek het daadwerkelijk uitgegeven

maken hiervoor gebruik van hun internationale netwerk.

bedrag lager dan het gehonoreerde bedrag. Een bedrag

Zo steunde Metakids bijvoorbeeld eerder een onderzoek

van € 3077,20 is daarom in 2010 extra beschikbaar

om Nederlandse patiënten te selecteren die mogelijk aan

gekomen voor nieuw onderzoek.

een wereldwijd onderzoek naar een behandeling voor
de stofwisselingsziekte MMA mee konden doen. In 2010

Voor onderzoeksprojecten heeft Metakids criteria en

werd voor het eerst een onderzoek in het buitenland,

voorwaarden opgesteld. Het indienen van projectvoor-

in samenwerking met een Nederlandse onderzoeker en

stellen kan vanaf 2010 met aanvraagformulieren die

het AMC in Amsterdam, gefinancierd. Het gaat om het

te vinden zijn op de Metakids website.

realiseren van een website die behandelbare stofwisselingsziekten in kaart brengt, als hulpmiddel om deze

In 2010 werd ook een aantal belangrijke resultaten

ziekten vroeg te ontdekken en tijdig te kunnen behan-

gepresenteerd van afgerond Metakids onderzoek. Zoals

delen. Daarmee kan verstandelijke achteruitgang van

het onderzoek in het Academisch Medisch Centrum

patiënten wereldwijd vertraagd of zelfs voorkomen

Amsterdam naar het belang van een vroege diagnose bij

worden.In 2011 willen we de kansen onderzoeken voor

Sanfilippo; een stofwisselingsziekte waarbij kinderen jong

intensievere internationale samenwerking in onderzoek.

dement worden. Het onderzoek laat zien dat Sanfilippo
niet altijd door artsen wordt herkend als de oorzaak van

Metakidsleerstoel

een verstandelijke handicap. Daarom zou bij alle patiënten

De Metakidsleerstoel werd op 26 januari 2010 officieel

met een verstandelijke beperking onderzoek moeten

met de oratie van dr. G.P.A. Smit in Groningen. Dankzij

worden gedaan naar deze stofwisselingsziekte.

de steun van de donateurs en andere gulle gevers kan

Voor de stofwisselingsziekte CDG, waarbij kinderen jong

Metakids dit mogelijk maken. Door deze bijzondere

overlijden of zwaar gehandicapt zijn, is in 2010 in het

leerstoel kan dr. Smit verdere stappen zetten in het

UMC St Radboud in Nijmegen een onderzoeksmodel

onderzoek naar glycogeen stapelingsziekten. Daarin

gezocht én gevonden. Hiermee kunnen behandelingen

wordt gezocht naar oplossingen voor complicaties als

onderzocht worden voor deze ernstige ziekte. De

leverkanker en nierfalen die met de behandeling van

Metakids subsidie die dit onderzoek mogelijk maakte

patiënten nu nog optreden.

heeft een sneeuwbaleffect veroorzaakt in de vorm van

Tijdens het symposium, voorafgaand aan de oratie,

vervolgsubsidies van o.a. de Hersenstichting, NWO

hebben de Metakids-vrijwilligers Marike Groenendijk

(Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

en Petra de Gooyer een presentatie gegeven. Zij zijn

Onderzoek) en het Institute for Genetic and Metabolic

beide moeder van kinderen met een stofwisselingsziekte.

Disease. In samenhang met dit onderzoek, ontdekte

Ze vertelden over het belang van de Metakidsleerstoel

dezelfde onderzoeksgroep een belangrijk gen voor CDG.

aan de hand van hun persoonlijke verhaal. De presentatie

Deze bevinding werd gepubliceerd in het vooraanstaande

werd afgesloten met het filmportret van Linde en Jade,

wetenschapsblad Cell.

de dochters van Petra.

In 2011 wil Metakids € 289.000 aan onderzoek mogelijk

De Metakidsleerstoel maakt letterlijk een reis door heel

maken.

Nederland om aandacht te vragen voor het belang en de
noodzaak van onderzoek naar stofwisselingsziekten.

13 Jaarverslag 2010

Jonathan

Nieuwe onderzoeksprojecten 2010
Hormonale afwijkingen
CDG syndroom (Congenital Disorders of Glycolisation)

‘gewoon’ met ze gaat. Er zijn zoveel factoren

is een zeldzame stofwisselingsziekte waarbij kinderen jong

die van invloed kunnen zijn op hoe ze zich

overlijden of zwaar gehandicapt zijn. De ziekte komt in

voelen. Soms is het hun dieet of de medicatie

verschillende vormen voor. Wat ze gemeen hebben, is dat

of de situatie thuis. De ziekte zelf, daar kunnen

ze allemaal de glycolisering van eiwitten beïnvloeden.

we op dit moment helaas nog weinig aan doen,

Glycolisering is het proces waarbij suikermoleculen aan

maar we kunnen in elk geval proberen te

eiwitmoleculen worden gehecht. Pas met dit ‘suikeretiket’

zorgen dat de kinderen lekker in hun vel zitten.

kan het eiwit worden geïdentificeerd in vervolgprocessen

Dat vind ik persoonlijk het belangrijkste.”

zoals hormoon- of enzymaanmaak. Door de verstoorde
hormoonhuishouding ontwikkelen kinderen met CDG
een groeiachterstand en een ontwikkelingsachterstand.
Er is op dit moment nog te weinig onderzoek gedaan naar

Database

de hormonale afwijkingen bij kinderen met CDG. Daarom

De stof creatine speelt een belangrijke rol in de energie-

wil het onderzoeksteam in kaart brengen hoe vaak welke

huishouding. Vooral van ons spierstelsel. Creatine wordt

afwijkingen voorkomen en hoe deze te behandelen zijn.

aangemaakt in de lever en de nieren en vervolgens met

Want ondanks dat een structurele behandeling van CDG

behulp van een speciaal stofje, de creatinetransporter,

nog ontbreekt, kunnen de afwijkingen in de hormoon-

vervoerd naar de spieren en de hersenen. Bij de stof-

huishouding vaak wel behandeld worden. Hierdoor zal

wisselingsziekte Creatine Transporter Defect werkt

de kwaliteit van leven voor deze kinderen en hun

dit transportstofje niet goed of is het niet aanwezig.

ouders aanzienlijk verbeteren.

Het gevolg is dat de spieren en de hersenen te weinig
creatine krijgen en niet goed kunnen werken. Het team

Benodigd bedrag: € 15.000

van dr. Salomons wil een wereldwijd toegankelijke

Onderzoeksleiding: dr. Eva Morava

database opzetten met gegevens van patiënten met

Arts-onderzoeker: dr. Miski Mohamed

Creatine Transporter Defect, hun behandeling en de
resultaten daarvan. Door het analyseren van de database
hopen ze meer inzicht te krijgen in de overerfelijkheid van

Arts-onderzoeker dr. Miski Mohamed is via het Excellent

de ziekte, het effect van de huidige behandelingen en of

Student Program komen werken bij dr. Eva Morava van

er wereldwijd meer eenheid in behandeling is te krijgen.

het IGMD (Institute for Genetic and Metabolic Disease),

Daarnaast zullen de geplande publicaties over de

UMC St Radboud in Nijmegen.

database zorgen voor meer bekendheid over de ziekte
onder artsen. Die bekendheid kan er weer voor zorgen
dat de diagnose Creatine Transporter Defect vaker gesteld
kan worden bij patiënten met een nu nog onverklaarde

Miski: “ Het onderzoek dat wij doen naar

mentale achterstand.

CDG heeft natuurlijk een technische kant in
het lab, maar het contact met de kinderen is

Benodigd bedrag: € 23.565

voor ons minstens zo belangrijk. Want naast

Onderzoeksleiding: dr. Gajja S. Salomons

alle technische data kijken we ook hoe het

Onderzoeker: Ofir Betsalel, promovendus
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Nadat hij stage had gelopen bij het team van dr. Gajja

Website

Salomons kreeg Ofir Betsalel van haar het aanbod te

Stofwisselingsziekten leiden vaak tot verstandelijke

promoveren op het onderzoek dat zich richt op het

beperkingen. Maar van die stofwisselingsziekten waarvan

verbeteren van de opsporing van het Creatine Transporter

bekend is dat ze kunnen leiden tot verstandelijke

Defect. Ondanks dat de ziekte pas recent ontdekt is,

beperkingen zijn er maar liefst 73 behandelbaar. Vroege

mede door het werk van het Metabool Laboratorium

ontdekking en tijdige behandeling kunnen leiden tot het

van VUmc, zijn er nu wereldwijd bijna 100 families

voorkómen of vertragen van de verstandelijke achter-

bekend, waarvan 18 uit Nederland. Door de Metakids

uitgang van de patiëntjes. Door het in kaart brengen van

subsidie is het nu mogelijk om een database van de

de 73 behandelbare ziektes op één centrale website kan

gegevens van Creatine Transporter Defect patientjes en

voorkomen worden dat een behandelbare ziekte niet

hun ouders op te zetten. Deze database moet straks meer

wordt herkend. Op de website kunnen artsen en betrok-

inzicht geven in het ziektebeeld. Dit is van groot belang

kenen wereldwijd altijd up-to-date informatie krijgen over

voor ouders van zieke kinderen.

de symptomen, bekende en nieuwe behandelmethodes
en de laatste onderzoeksinformatie.

Ofir: “Creatine transporter deficiëntie is erg

Benodigd bedrag: € 27.730

complex. Er zijn verschillende genmutaties

Onderzoeksleiding: dr. Clara van Karnebeek

die tot verschillende vormen van CTD kunnen

Onderzoeksassistent: Marlee McGuire

leiden. Pas als je die in kaart hebt gebracht kun
je zoeken naar overeenkomsten en verschillen.
Dat klinkt saai, maar de droge cijfers van een

Marlee: “In de basis is dit project eigenlijk

database zijn enorm belangrijk. Stel, je bent

heel eenvoudig: alle informatie over alle

ouder van een kindje met CTD, dan wil je graag

behandelbare stofwisselingsziekten die leiden

weten of er een kans is dat je tweede kind ook

tot verstandelijke beperkingen op een centrale,

CTD krijgt. En hoe groot die kans dan is. Een

wereldwijd bereikbare plek bij elkaar brengen.

wereldwijd toegankelijke database zorgt ervoor

Maar daar gaat een enorme hoop tijd en geld

dat we dat soort kennis kunnen delen. Het zou

inzitten. Het mooie is dat met zo’n simpel idee

heel mooi zijn om uiteindelijk een therapie te

echt levens gered kunnen worden. En dat op de

kunnen ontwikkelen, maar voor het transporter

site steeds de laatste informatie beschikbaar is.

defect is dat een heel lastig verhaal. Voor de

Het is natuurlijk wel zaak dat alle artsen die met

andere vormen van CTD is behandeling met

stofwisselingsziekten te maken krijgen weten

voedingssupplementen wel al beschikbaar

dat de website bestaat. Dus dat wordt de

en is een vroege opsporing van de ziekte

volgende stap. Veel publiciteit genereren

dan ook erg belangrijk.”

in de medische wereld.”
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Vroege opsporing
Het Sanfilippo syndroom is een zeer ernstig verlopende
stofwisselingsziekte waaraan kinderen meestal vóór
de volwassen leeftijd overlijden. Bij deze ziekte wordt
de lichaamseigen stof heparansulfaat niet afgebroken.
Het heparansulfaat hoopt zich daardoor op in het lichaam
en veroorzaakt daar ernstige celschade. De eerste jaren
van hun leven lijken kinderen met het Sanfilippo syndroom normaal gezond. Daarna ontstaat een geleidelijke
intellectuele achteruitgang leidend tot volledige dementering, meestal vóór de tienerjaren. Daarna gaan ook de
lichamelijke functies achteruit en meestal overlijden de
kinderen voordat ze volwassen zijn.
Benodigd bedrag: € 45.000
Onderzoeker: arts, promovendus dr. Jessica de Ruijter

Jessica: “Er zijn al enkele veelbelovende
behandelingen in ontwikkeling. Maar omdat de
eerste tekenen van het Sanfilippo syndroom al
duiden op onherstelbare hersenschade, is de
start van behandeling eigenlijk altijd te laat.
Alleen door het zeer vroeg stellen van de
diagnose, vóór dat er schade aan de hersenen is
ontstaan, kan echt effectieve therapie gegeven
worden.”
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Bewegingsstoornissen

Trial zileuton (Zyflo®) bij Sjögren-Larsson

Bewegingsstoornissen komen vaak voor bij kinderen met

Het Sjögren-Larsson syndroom (SLS) is een zeldzame,

stofwisselingsziekten. Er is tot nu toe weinig onderzoek

erfelijke ziekte van de vetstofwisseling. Kinderen en

gedaan naar onwillekeurige bewegingen als symptoom

jong-volwasssenen die aan SLS lijden, hebben last van

van bepaalde stofwisselingsziekten. Uit vooronderzoek

een droge, jeukende huid, een mentale achterstand en

blijkt dat er vaak een relatie is tussen het soort stofwis-

motorische problemen in met name de benen (spastische

selingsziekte en het type onwillekeurige bewegingen.

diplexie). Zoals bij de meeste erfelijke aandoeningen is

Daarnaast is gebleken dat bewegingsstoornissen vaak

ook bij SLS de oorzaak niet te behandelen. Bij eerdere

slecht herkend en niet correct benoemd worden. Omdat

tests zijn er goede resultaten geboekt tegen met name de

onwillekeurige bewegingen ook van invloed zijn op de

huidaandoening en de bijbehorende jeuk met het middel

kwaliteit van leven van de kinderen wil het team van dr.

zileuton. De werking van dit middel moet nu bevestigd

de Koning hier nader onderzoek naar doen. Ze zoeken

worden in een dubbel blind onderzoek.

antwoord op de volgende vragen:
• Hoe vaak komen bewegingsstoornissen voor bij
Nederlandse kinderen met een stofwisselingsziekte?
• Wat is de aard en ernst van de bewegingstoornissen?

Benodigd bedrag: € 33.000
Onderzoeksleiding: prof. dr. M Willemsen
Onderzoeker: drs. Joris Fuijkschot

• Heeft de bewegingstoornis invloed op de kwaliteit
van leven?
• Verbetert de kwaliteit van leven na het behandelen
van de bewegingstoornis?

Joris: “Een droge huid is een ding, maar de hele
dag jeuk, waar niets tegen te doen is, dat is echt
vreselijk. Ik zie bij kinderen met SLS ook vaak

Benodigd bedrag: € 62.344

littekens van het krabben. Het leven van die

Onderzoeksleiding: dr. T. J. de Koning

kinderen zou echt zo’n enorm stuk aangenamer
worden als blijkt dat zileuton echt kan helpen

Een arts-assistent voert het onderzoek uit. Hij/zij benadert

tegen de jeuk die SLS met

behandelaars, maakt video-opnames en neemt interviews

zich meebrengt.”

af. Vervolgens evalueert en documenteert hij/zij het effect
van de behandeling. Metakids heeft in 2010 € 48.705 aan
dit onderzoek toegekend. Wij zijn voornemens de
resterende € 13.639 in 2011 toe te kennen.
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Zichtbaarheid
Resultaten 2010
ZICHTBAARHEID

resultaat 2009

resultaat 2010

Website; unieke bezoekers/maand

1598

1604

Persaandacht in nationale en regionale pers

15x

12x

Gastenboek

45

35

Sociale media
• Twitter
• LinkedIn

0
0

943 tweets naar 1149 followers
48 groepsleden en 2 discussies

Afgelopen jaar heeft Metakids een

combinatie met hun persoonlijke

Metakidsboodschap van de gast-

nieuwe serie fotoportretten van

verhaal als moeders van kinderen met

vrouw, eventueel ondersteund door

kinderen met een stofwisselingsziekte

stofwisselingsziekten. Alle presen-

een Metakids filmportret op dvd.

gemaakt. Deze zijn te zien in de

taties bij elkaar is de boodschap van

Daarna begint de sponsor-ruil-

nieuwe voorlichtingsfolder. Ook

Metakids in 2010 voor een totaal

handel: iedere cupcakebakker

werd er weer een nieuw filmportret

publiek van ruim 1.500 overgebracht.

schenkt haar tray aan Metakids, maar

gemaakt. Het portret van Nina van

Vaak bij gelegenheid van een actie

kan de andere cupcakes en recepten

Meeuwen had zijn première op de

voor Metakids.

kopen.

Metakids Lentelunch. Rondom de

Dit past bij de Metakids strategie om

officiële instelling en rondreis van

Metakids Cupcake Party

mensen op een persoonlijke manier te

de Metakidsleerstoel was er veel

Een nieuw middel voor groeiende

vertellen over kinderen met stofwis-

zichtbaarheid is gevonden in de

selingsziekten, hen te verbinden aan

Metakids Cupcake Party. Waar een

Metakids en zichtbaarheid en

maakte de presentatie

middag gezellig theedrinken op een

fondsenwerving samen in een actie

van de vrijwilligers

leuke manier wordt gecombineerd

te combineren. Dit wordt verder

Marike Groenendijk

met het goede doel. Net als bij een

uitgebreid in 2011 en de

Tupperware party nodigt de gast-

Metakids Cupcakes

Gooyer. Ze

vrouw 8 tot 12 vriendinnen uit die

zullen ook bij andere

vertelden

allemaal 12 zelfgebakken cupcakes

acties worden ingezet.

over de

meenemen. Onder het genot van

leerstoel in

koffie of thee luisteren zij naar de

zichtbaarheid voor
Metakids. Veel indruk

en Petra de
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Portretten
Service club Tafelronde 140 Papendrecht
In 2010 heeft Tafelronde 140 zich met twee
acties ingezet voor kinderen met stofwisselingsziekten. Dit leverde een maar liefst €17.500
voor Metakids op.

Arjan Maat: “Als Tafelronde 140 steunen wij
vele goede doelen. In die hoedanigheid zijn
we ook al een paar jaar actief voor Metakids.
In 2010 hebben we naast ons jaarlijks terugkerende Metakids Golftoernooi ook een gesponsorde Sinterklaasintocht georganiseerd waarvan
de opbrengst ook ten dele naar Metakids ging.
Het is heel goed om te zien dat elk volgend jaar
weer meer opbrengt dan het jaar daarvoor.”

Service club Kiwanis Naarden
Kiwanis is een internationale organisatie van
serviceclubs die één ding gemeen hebben: met
het geld dat zij ophalen worden projecten
gesteund die jonge kinderen helpen. Nederland
telt 132 lokale Kiwanis Clubs. Kiwanis Club
Naarden steunt Metakids door jaarlijks het
Goois Jazzfestival te organiseren.

Rick van der Eijk: “Muziek bindt, zoveel is
duidelijk. En omdat we inmiddels het op één na
grootste indoor jazz festival van Nederland zijn
kunnen we ook echt wat doen voor onze goede
doelen. Getuige de cheque van € 20.000 die
we aan Metakids hebben overhandigd.”
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Fondsenwerving

Totale opbrengst fondsenwerving
2005: € 39.860
2006: € 159.201
2007: € 269.437
2008: € 286.672
2009: € 191.680
2010: € 294.594

Resultaten 2010
INKOMSTEN

resultaat 2009

doel 2010

resultaat 2010

% van totale
inkomsten

doel 2011

Metakids Lentelunch

€ 68.590

€ 100.000

€ 115.908

38 %

€ 130.000

Particulieren

€ 43.107

€ 50.000

€ 76.827

25 %

€ 85.000

Serviceclubs

€ 28.500

€ 15.000

€ 55.000

18%

€ 160.000

Bedrijven en stichtingen

€ 51.483

€ 50.000

€ 46.860

15 %

€ 50.000

€ 191.680

€ 215.000

€ 294.594

€ 13.011

€ 500

€ 10.274

3%

€ 8.500

€ 204.691

€ 215.500

€ 304.868

100,0%

€ 433.500

Totaal inkomsten fondsenwerving
Rente op sparen en overige opbrengsten
Totaal om te besteden aan doelstelling

€ 425.000

Verdeling inkomstenbronnen 2010
Metakids Lente lunch:

€ 115.908

38%

Bedrijven en stichtingen:

€ 76.827

25%

Particulieren:

€ 55.000

18%

Serviceclubs:

€ 46.860

15%

Totaal
Rente op sparen:

Totaal inkomsten om te
besteden aan doelstelling
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€ 294.594
€ 10.274

3%

€ 304.868

100,0%

Metakids heeft in 2010 € 294.594 opgehaald voor

Mede dankzij de belangeloze inzet van sponsors en

voorlichting en onderzoek voor kinderen met stofwis-

vrijwilligers is de Metakids Lentelunch 2010 een groot

selingsziekten. De belangrijkste donateurs waren de

succes geworden. De tafelverkoop, loterij en veiling van

bedrijven aanwezig bij de Metakids Lentelunch, particu-

unieke items leverde € 115.908 op voor onderzoek naar

lieren met o.a. de (sportieve) acties die zij voor Metakids

stofwisselingsziekten.

organiseerden en serviceclubs.

In 2010 werden er 28 acties georganiseerd om geld op te

Vanwege de economische crisis in 2009 hield Metakids

halen voor onderzoek. In 2009 waren dit er 20. Voor een

dat jaar rekening met het terughoudende sponsorbeleid

volledige overzicht zie het Activiteitenoverzicht 2010.

van bedrijven. De realistisch ingevulde begroting en

Veel daarvan waren zoals gepland sportieve acties zoals

doelen werden gehaald. Voor 2010 werd een zo realistisch

1700 kilometer fietsen naar Santiago de Compostella,

mogelijke begroting gemaakt. Zoals gepland volgde het

het Metakids Trimhockey toernooi en een studenten

bestuur in 2010 per kwartaal, en indien nodig per maand,

roeiwedstrijd. De grootste sportieve actie was weer de

de ontwikkelingen en toetste die aan de begroting, de

deelname aan de Dam tot Damloop; met 100 lopers werd

gemaakte plannen en de uitgangspunten van Metakids

ruim € 27.000 opgehaald. Bijna een verdriedubbeling van

om indien nodig plannen bij te stellen. Dit bleek niet

het jaar ervoor. Nieuw in 2010 waren de collectes voor

nodig. In het eerste deel van het jaar groeiden de

Metakids. Ouders van kinderen met stofwisselingsziekten

geworven fondsen weer positief. Uiteindelijk is de

regelden hiervoor de gemeentelijke vergunning en een

begroting ruim gehaald. De fondsenwerving in 2010

enthousiast team van vrijwilligers. In Venray in april

kwam weer uit boven het niveau van voor 2009.

en in Helmond in december werd bij elkaar € 3.972,45

Daarmee zet Metakids de groeiende lijn voort.

opgehaald voor onderzoek naar stofwisselingsziekten.
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Economische crisis
Evaluatie en bijsturing
Ook tijdens de economische crisis heeft Metakids
ingezet op het financieren van zoveel mogelijk onderzoek.
De extra evaluatie en bijsturing die door Metakids werd
ingezet werd in 2010 voortgezet. De gestelde doelen
werden gehaald, mede dankzij de inzet van de sponsors
en door extra maatregelen zoals:
• het aanscherpen van planning en controle
• het nogmaals onder de loep nemen van uitgaven
• extra inzet van het bestuur
• maximaal benutten vrijwilligers
Metakids Lentelunch
De jaarlijkse Metakids Lentelunch levert een belangrijke
bijdrage aan zichtbaarheid en fondsenwerving voor
kinderen met stofwisselingsziekten. Tijdens de editie van
2009 heeft Metakids rekening gehouden met het
terughoudende sponsoringbeleid van bedrijven vanwege
de economische crisis door de tafelprijs voor dat jaar aan
te passen en de begroting bij te stellen. De aandachtspunten vanuit de kritische evaluatie - het netwerk voor
de tafelverkoop verder uitbreiden en extra bijzondere
veilingitems aanbieden – worden de komende edities
uitgevoerd. De eerste signalen van bedrijven voor
deelname aan de Lentelunch afgelopen jaar waren
positief, de animo voor tafelsponsoring trok aan.
Daarom heeft Metakids ingezet op weer hogere
inkomsten uit de Metakids Lentelunch 2010.
Geen beleggingen
Metakids heeft geen beleggingen in aandelen of obligaties. Een beperkt eigen vermogen staat op een spaarrekening van een Nederlandse bankinstelling. Daardoor heeft
Metakids hierop geen financieel verlies geleden door de
economische crisis.
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Organisatie
Resultaten 2010
Ook in 2010 werkte Metakids voor het realiseren van

Ook in 2010 heeft elk UMC een uitnodiging ontvangen

haar doelen zoveel mogelijk samen met haar belangrijkste

om onderzoeksprojecten in te dienen. Metakids was

partners: ouders en vrijwilligers, artsen en onderzoekers

aanwezig bij de bijeenkomst van de overkoepelende ESN

van alle Universitair Medische Centra en sponsors.

(vereniging tot bevordering onderzoek Erfelijke Stofwis-

De doelen die Metakids voor haar organisatie gesteld

selingsziekten in het Nederlandse taalgebied) en er was

had in het afgelopen jaar zijn gehaald.

regelmatig persoonlijk contact met onderzoekers.
De Metakidsleerstoel reisde door Nederland als symbool

Het vrijwilligersnetwerk is zoals gepland verder uitgebreid.

voor het belang van onderzoek in alle UMC’s.

Er zijn nu 50 vrijwilligers waar Metakids een beroep op kan

De samenwerking met bedrijven en freelancers, zoals

doen. Zo’n tien vrijwilligers zetten zich met grote regel-

vormgevers, filmers en fotografen die zich gesponsord

maat in voor Metakids en een groot aantal vrijwilligers,

inzetten voor de doelen van Metakids werd voortgezet in

verspreid over Nederland, vervult een ambassadeursrol

het afgelopen jaar. Vanaf 2010 is de boekhouding

voor Metakids.

gesponsord uitbesteed. Ook voor ons jaarlijkse fondsenwervingevenement, de Metakids Lentelunch, was de inzet
van professionals essentieel om zoveel mogelijk geld op te
halen voor onderzoek.
Metakids zet voor 2011 in op uitbreiding van alle
samenwerkingsverbanden.

Organisatieanalyse
Metakids is een kleine organisatie met een groot doel:

De doelen die Metakids voor haar organisatie gesteld

stofwisselingsziekten de wereld uit! Metakids heeft één

had in het afgelopen jaar zijn gehaald. De belangrijkste

betaalde kracht, een bestuur en een wetenschappelijke

punten in 2010 waren de versterking van het netwerk

adviesraad van professionals die zich vrijwillig en zonder

met vrijwilligers, de samenwerking met de onderzoekers

vergoedingen inzetten. De stichting werkt samen met

en artsen in de Universitair Medische Centra en de

alle Universitair Medische Centra en kan rekenen op hulp

versterking van het bestuur.

uit het grote netwerk van ouders, vrijwilligers, freelancers
en sponsors.
Het is een uitdaging om een moeilijk onderwerp als
stofwisselingsziekten onder de aandacht te brengen en
zo fondsen te werven voor een lange termijn oplossing als
wetenschappelijk onderzoek. Metakids gaat die uitdaging
aan door het persoonlijke verhaal te vertellen van kinderen
met stofwisselingsziekten. Een verhaal dat anders niet of
nauwelijks gehoord wordt.
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Portretten
Ouders en vrijwilligers Yvonne
en Dave van Bussel
Yvonne en Dave van Bussel verloren twee
kinderen aan een stofwisselingsziekte. In december 2010 trommelden zij 23 vrijwilligers op om
te collecteren voor Metakids. Ondanks sneeuw
en ijzel haalden zij € 2.439 op.

Onderzoeker Marlies Valstar
Dr. Marlies Valstar promoveerde met haar
proefschrift Onderzoek Sanfilippo bij patiënten
met verstandelijke handicap.

Marlies: “De conclusie van mijn proefschrift
was dat Sanfilippo vaak niet herkend wordt
als oorzaak van een verstandelijke handicap.
Yvonne: “Nick en Britt krijgen we hiermee

Ik vind dan ook dat elk kind met een verstan-

helaas niet terug, maar er zijn nog zoveel

delijke handicap op deze stofwisselingsziekte

kinderen met een stofwisselingsziekte die recht

zou moeten worden onderzocht. Er zijn al

hebben op een toekomst! Hiervoor is veel meer

enkele veelbelovende behandelingen in

onderzoek nodig en medicijnen. Dus we zijn

ontwikkeling. Maar omdat de eerste tekenen

blij met elke cent die we bij elkaar krijgen.”

van het Sanfilippo syndroom al duiden op
onherstelbare hersenschade, is de start van
behandeling eigenlijk altijd te laat. Hoe vroeger
de diagnose gesteld kan worden des te minder
schade de ziekte kan aanrichten.”
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Nina

Samenwerking

In 2010 werd 64% van de acties voor zichtbaarheid

Metakids werkt voor het realiseren van haar doelen

en fondsenwerving georganiseerd of geïnspireerd door

zoveel mogelijk samen met anderen. Speerpunten zijn

vrijwilligers. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte

de samenwerking met ouders, vrijwilligers, artsen,

van het jaar daarvoor. Toen was dit 30%. Metakids is

onderzoekers en sponsors. Bureau en bestuur wisselen

erg blij met deze groei en zet hier in 2011 verder op in.

informatie en kennis uit met vele belanghebbenden

Metakids biedt ouders en vrijwilligers naar wens persoon-

waaronder alle universitair medische centra, de VKS

lijke ondersteuning voor hun ambassadeurschap.

(patiëntenvereniging voor stofwisselingsziekten), de ESN

Naast informatiemateriaal is de jaarlijkse bijeenkomst

(vereniging tot bevordering onderzoek Erfelijke Stofwis-

waarmee we in 2010 begonnen zijn hier een belangrijk

selingsziekten in het Nederlands taalgebied), het Zeld-

onderdeel van.

zame Ziekten Fonds en andere organisaties die zich
inzetten voor zeldzame ziekten. De medewerker bezoekt

Samenwerking artsen en onderzoekers universitair

bijeenkomsten op het vakgebied en heeft een netwerk

medische centra

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

Metakids werkt samen met artsen en onderzoekers in alle
UMC’s in Nederland en is hierin uniek op het terrein van

Samenwerking ouders en vrijwilligers

de fondsenwerving voor stofwisselingsziekten. Hiermee

Om de bekendheid van stofwisselingsziekten te vergroten,

vervulde Metakids ook in 2010 haar rol als overkoepe-

maakt Metakids het verhaal van kinderen met stofwis-

lende organisatie die zich inzet voor alle stofwisselings-

selingsziekten op verschillende manieren zichtbaar.

ziekten en alle kinderen die ermee worden geboren.

De samenwerking met ouders is hiervoor belangrijk en

Ook in 2010 heeft elk UMC een uitnodiging ontvangen

waardevol. In de filmportretten van Metakids vertellen

om onderzoeksprojecten in te dienen. Metakids was

ouders over de impact van stofwisselingsziekten, ze

aanwezig bij de bijeenkomst van de overkoepelende ESN

werken mee aan publiciteit en bij presentaties van

en er was regelmatig persoonlijk contact met onderzoe-

Metakids vertellen betrokken ouders hun persoonlijke

kers. De Metakidsleerstoel reisde door Nederland als

verhaal. Vaak zijn ouders ook vrijwilliger voor Metakids

symbool voor het belang van onderzoek in alle UMC’s.

en zetten zich in voor acties en activiteiten.
Samenwerking sponsors
Het vrijwilligersnetwerk is zoals gepland verder uitgebreid.

Vanaf het begin is sponsoring een belangrijke inkomsten-

Er zijn nu 50 vrijwilligers waar Metakids een beroep op

bron voor Metakids. Bedrijven en freelancers, zoals

kan doen. Zo’n tien vrijwilligers zetten zich met grote

vormgevers, filmers en fotografen hebben vanaf het

regelmaat in voor Metakids en een groot aantal vrijwil-

eerste uur hun werk gesponsord ingezet voor Metakids.

ligers, verspreid over Nederland, vervult een ambassa-

Vanaf 2010 is de boekhouding, die door een vrijwilliger

deursrol voor Metakids.

werd gestaan, gesponsord uitbesteed. Ook voor ons

De vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in.

jaarlijkse fondsenwervingevenement, de Metakids

Ze organiseren acties voor aandacht en geld voor

Lentelunch, is de inzet van professionals essentieel

stofwisselingsziekten, zijn Metakids-ambassadeur,

om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek.

onderhouden contacten en stellen hun kennis en kunde
ter beschikking. De inzet van ouders en vrijwilligers heeft
ook een sneeuwbaleffect. Het inspireert anderen om
ook in actie te komen.
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Verantwoording

Bestuur en bureau

Metakids vindt een structureel goede en geloofwaardige
reputatie essentieel als basis voor gezonde fondsenwer-

Verantwoordingsverklaring

ving. Ook openheid over alle activiteiten en de financiën

Deze verantwoordingsverklaring is onderdeel van de

is belangrijk. Iedereen kan hiervan kennisnemen via de

richtlijnen van het CBF. Het bestuur van Metakids volgt

website en het jaarverslag. Naleving van de daarbij

de volgende algemene principes:

horende standaarden en wetten is vanzelfsprekend.

1 Binnen Metakids is er een duidelijk verschil tussen

Als uitgangspunten hanteert Metakids de normen van het

de functie toezicht houden (aannemen en goedkeuren

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de code Wijffels

van plannen en kritisch volgen van de organisatie

voor goed bestuur en met betrekking tot financiële
reserves de richtlijnen van de commissie Herkströter.

en de resultaten) en de functies besturen en uitvoeren.
2 Metakids streeft er naar geworven fondsen zo goed
mogelijk te gebruiken, zodat de doelen zo effectief
en efficiënt mogelijk bereikt worden.

ANBI
Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar van het belast-

3 Metakids streeft naar een goede band met al onze

baar inkomen. Het goede doel moet daarvoor door de

relaties, met specifieke aandacht voor het geven van

Belastingdienst worden aangewezen als een Algemeen

informatie en voor het ontvangen en afhandelen

Nut Beogende Instelling (ANBI). Metakids had ook in

van wensen, vragen en klachten.

2010 zo’n ANBI-verklaring.
Transparant Prijs

Toezicht houden, besturen en uitvoeren

Metakids dong in 2010 mee naar de Transparant Prijs,

Bij Metakids is het bestuur toezichthouder. Dat betekent

een prijs voor het beste jaarverslag van een goed doel.

dat plannen ter goedkeuring aan het bestuur worden

Onze score in de categorie kleine goede doelen was

voorgelegd en dat de resultaten na afloop kritisch

weer hoger dan vorig jaar en het jaarverslag over 2009

geëvalueerd worden. Op strategisch, meerjaren niveau

behaalde daarmee de vierde plek. De Transparant Prijs

evalueert het bestuur het functioneren van Metakids

beloont goede doelen die inzichtelijk en onderscheidend

als organisatie. De grondslagen voor het bestuur zijn

de besteding van donateurgelden verantwoorden.

vastgelegd in statuten. In deze statuten is opgenomen
dat, in geval van mogelijke belangenverstrengeling,

CBF Keur

een bestuurslid niet meestemt over een onderwerp.

Metakids heeft het CBF keurmerk goede doelen.

Het besturen van Metakids is een samenwerking van

Dat betekent dat Metakids aan de CBF criteria voor

het bestuur en het bureau van Metakids. Het bestuur

het bestuur en beleid van goede doelen op hoe ze geld

is eindverantwoordelijk, bepaalt het beleid en stelt de

binnenkrijgen, hoe ze het besteden en de manier waarop

financiële richtlijnen vast.

ze daar verslag over uitbrengen voldoet. Het CBF Keur is

De uitvoering ligt bij het bureau van Metakids daarbij

voor donateurs en sponsors een herkenbare en belangrijke

ondersteunt door het vrijwilligersnetwerk.

erkenning van een betrouwbaar goed doel.
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Bureau

Wetenschappelijke adviesraad

Metakids heeft een vaste bureaucoördinator. Anke Plas

De wetenschappelijke adviesraad doet zijn werk op

is in 2006 begonnen als freelancer, en werkt sinds 2007

vrijwillige basis en ontvangt geen onkostenvergoeding.

in vaste dienst voor Metakids. Zij heeft een contract voor

De raad bestaat uit de artsen Henk Bakker en Tom van

40 uur per week en ontvangt daarvoor een salaris

’t Hek en biochemicus Ries Duran.

conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienst-

De taken van de wetenschappelijke adviesraad:

verlening, schaal 9. Het functioneren en de beloning van

• herkennen van geschikte onderzoeksvoorstellen;

de bureaucoördinator wordt jaarlijks beoordeeld door

• beoordelen en toetsen van ingediende onderzoeks-

minimaal twee bestuursleden. Eventuele verbeterpunten

voorstellen aan de hand van vooraf opgestelde kwali-

die daaruit voortkomen, worden in een plan vastgelegd.

teits-criteria (deze criteria zijn ook op de website van
Metakids te vinden);
• adviseren van het bestuur over ingediende

Bestuur
De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en

onderzoeksvoorstellen;

ontvangen geen onkostenvergoeding. Het bestuur van

• beoordelen en toetsen van voortgang en eindresultaten

Metakids vergadert minimaal vier keer per jaar. In 2010

van de door Metakids gefinancierde projecten;

kwam het bestuur vier keer bij elkaar.

• adviseren van het bestuur over voortgang en eindresul-

Met het toenemende belang van internet en sociale media

taten van gefinancierde onderzoeksvoorstellen;

is Metakids blij met de versterking van het bestuur in 2010

• beoordelen van wetenschappelijke artikelen en

door Joost Steins Bisschop, partner bij een internet advies
bureau. Zoals gepland is Henk de Graaf opgevolgd door
een nieuwe penningmeester: David van Schelven.

op het gebied van stofwisselingsziekten;

Debby Petter is herkozen als voorzitter. Het bestuur

• onderhouden van contacten met artsen en

bestaat nu uit zeven bestuursleden.

ouders &
vrijwilligers

dissertaties voor eigen publicitaire doeleinden;
• volgen van nationale en internationale ontwikkelingen

onderzoekers.

ambassadeur

artsen/onderzoekers

Pieter van den Hoogenband

Universitair Medische Centra

sponsors

bureau
Anke Plas

dagelijks bestuur
Debby Petter

David van Schelven

Suzette Wyers

algemeen bestuur
Wilco Jiskoot

Gerard Kellerman

Patrick Praaning

Joost Steins Bisschop

wetenschappelijke adviesraad
Henk Bakker

Tom van ’t Hek
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Ries Duran

Samenstelling bestuur en wetenschappelijke adviesraad 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 BasicViews

		 Diverse advisory board

		 Foundation

		 functies

		 Raad van advies Socionext

Nevenfuncties

:-

Naam

: Debby Petter

Naam

: Gerard Kellerman

Bestuurslid sinds

: 1 mei 2005

Bestuurslid sinds

: 26 oktober 2006

voorzitter sinds

: 1 februari 2006

Herbenoeming/aftreding : 26 oktober 2011

Herbenoeming/aftreding : 1 mei 2015

Functie

Functie

: Docent Nederlands

		 Kellerman

Nevenfuncties

: Presentator

Nevenfuncties

: directeur/partner Bureau
: Bestuurslid Ronald McDonald

		 VU Kinderstad
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Naam

: Patrick Praaning

Naam

Bestuurslid sinds

: 4 september 2009

wetenschappelijke

: Ries Duran

Herbenoeming/aftreding : 4 september 2014

adviesraad sinds

Functie

Herbenoeming/aftreding : 13 november 2012

: Organisator evenementen

: 13 november 2007

		 Praaning & Roekens

Functie

Nevenfuncties

		 klinisch biochemisch

: -

: Klinisch chemicus en

		 geneticus N.P.
Nevenfuncties
Naam

: Henk Bakker

: Chauffeur op de buurtbus

		 (vrijwilligerswerk)

wetenschappelijke
adviesraad sinds

: 22 februari 2007

Herbenoeming/aftreding : 22 februari 2012

Naam

: Joost Steins Bisschop

Functie

Bestuurslid sinds

: 2 september 2010

: Kinderarts Metabole

		 ziekten N.P.

Herbenoeming/aftreding : 2 september 2015

Nevenfuncties

Functie

: Partner Jungle Minds

		 Clinics Amsterdam’

Nevenfuncties

: columnist Het Financieele

		 AMC Amsterdam

		 Dagblad, commissaris

: Redactielid ’Pediatric

		 Selexyz, leraar basisschool
		 ‘De Bolderik’
Naam

: Tom van ‘t Hek

wetenschappelijke
adviesraad sinds

: 22 februari 2007

Naam

: David van Schelven

Herbenoeming/aftreding : 22 februari 2012

Bestuurslid sinds

: 2 september 2010

Functie

Herbenoeming/aftreding : 2 september 2015

: Voormalig huisarts, nu

		 radiopresentator en zelf-

Functie

: Consultant bij PwC

		 standig ondernemer

Nevenfuncties

:-

Nevenfuncties

:-
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Effectiviteit en efficiency van bestedingen
Om zoveel mogelijk geld voor onderzoek te werven

• Risicomanagement. Zie pagina 35.

en stofwisselingsziekten optimaal onder de aandacht

• Metakids heeft één betaalde kracht, een bestuur en een

te brengen streeft Metakids naar een zo effectief en

wetenschappelijke adviesraad van professionals die zich

efficiënt mogelijke besteding van fondsen door:

vrijwillig en zonder vergoedingen inzetten. Daarnaast
kunnen wij rekenen op hulp van vrijwilligers, freelancers

• Een meerjarenbegroting met strategische doelstellingen.
Jaarlijks worden de doelen voor het komende jaar

en sponsors uit ons grote netwerk.
• Metakids zet in op maximale sponsoring in

vastgesteld en wordt geëvalueerd of de doelen van het

natura en zoekt altijd naar leveranciers met goede

afgelopen jaar behaald zijn. Dit wordt intern vastgelegd

prijs/kwaliteitverhouding.

en voor anderen inzichtelijk gemaakt in het jaarverslag.

• Om kosten te sparen heeft Metakids een kleine

Gedurende het jaar vindt voortdurend kritische evalu-

kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw met

atie, inclusief follow-up, plaats van uitvoering van de

gedeelde faciliteiten. De huur is per maand opzegbaar

doelen. Dit gebeurt a.d.h.v. een inhoudelijke en
financiële planning en controle. Zie pagina 33.
• Maandelijks wordt de boekhouding bijgehouden door

en het gebouw biedt goede netwerkmogelijkheden.
• Metakids heeft geen beleggingen in aandelen of
obligaties vanwege de onzekerheid van deze invester-

een externe boekhouder. De penningmeester heeft voor

ingen. Een beperkt eigen vermogen staat op een

de planning en controle maandelijks, en indien gewenst

spaarrekening van een Nederlandse bankinstelling zodat

vaker, inzicht in de laatste cijfers en heeft regelmatig

de toegekende onderzoeksgelden altijd volledig

overleg met de externe boekhouder en de bureaucoör-

uitgekeerd kunnen worden.

dinator en rapporteert daarover elk kwartaal aan het
bestuur. Jaarlijks vindt controle van de cijfers plaats
door een externe accountant.
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Planning en controle
Cyclus planning en controle

afloop wordt er d.m.v. rapportageformulieren verslag

Metakids werkt met een meerjarenbegroting met

uitgebracht over de behaalde resultaten. Uitbetaling

strategische doelstellingen. Jaarlijks worden de doelen

van een volgend deel van de subsidie is afhankelijk

voor het komende jaar vastgesteld en wordt geëvalueerd

van de beoordeling van de rapportages op basis van

of de doelen van het afgelopen jaar behaald zijn.

de voorwaarden en de geformuleerde doelstellingen.

Gedurende het jaar vindt voortdurend evaluatie plaats
van uitvoering van de doelen. Dit gebeurt a.d.h.v. een
planning en controlecyclus.

• Planning en controle zichtbaarheid
(verantwoordelijk: bureaucoördinator)
Zichtbaarheid van Metakids gaat altijd uit van de

Alle stofwisselingsziekten de wereld uit!
Bereiken door zichtbaarheid en geld voor onderzoek
Doelstellingen resultaten
Plannen met Metakids criteria
Bijstelling

Uitvoering

strategische doelstellingen van Metakids. Voor zichtbaarheid worden uitgangspunten gehanteerd, zoals
persoonlijk, zorgvuldig, inzichtelijk, geen intimiderend
gedrag, geen misleidende informatie, geen vergelijking
met andere fondsenwervende instelling, bewaken van
de veiligheid en privacy van kinderen en duidelijkheid
over de rol van Metakids bij elke actie. De bureaucoördinator signaleert zo mogelijk alle publiciteit, toetst
deze aan de uitgangspunten en overlegt waar nodig
met het bestuur. Behaalde resultaten worden getoetst

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)

aan de criteria en indien nodig worden acties en
planning bijgesteld.
• Planning en controle financiën
(verantwoordelijk: penningmeester)
Vanuit de strategische doelstellingen heeft Metakids

Belangrijkste processen in de planning en controlecyclus

financieel beleid en een meerjarenbegroting opgesteld.

en de kernpunten evaluatie 2010:

Hieruit volgt de jaarlijkse begroting. De boekhouding
werd voorheen bijgehouden door een ervaren vrijwil-

• Planning en controle onderzoek

liger. Vanaf 2010 is de boekhouding verder geprofes-

(verantwoordelijk: wetenschappelijke adviesraad)

sionaliseerd en is deze gesponsord uitbesteed. De

Voor onderzoeksprojecten heeft Metakids criteria en

penningmeester heeft voor de planning en controle

voorwaarden opgesteld. Op basis van de criteria

maandelijks, en indien gewenst vaker, inzicht in de

beoordeelt de wetenschappelijke adviesraad ingediende

laatste cijfers en heeft regelmatig overleg met de externe

onderzoeksaanvragen. Deze adviseert het bestuur, die

boekhouder en de bureaucoördinator en rapporteert

de definitieve beslissing over honorering neemt. Aan de

daarover elk kwartaal aan het bestuur. Indien nodig

honorering van een onderzoeksproject zijn voorwaarden

worden acties en planning bijgesteld. Met ingang van

verbonden. Ook moeten per termijn in het onderzoek

2 september 2010 is Henk de Graaf opgevolgd door

doelstellingen geformuleerd zijn. Tussentijds en na

David van Schelven als penningmeester.
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Portretten
Portretten
Sponsor CTAC
Bert Jonkman werkt bij IT bedrijf CTAC. Zijn
dochter Emma is overleden aan de stofwisselingsziekte Hurler. Bert heeft ervoor gezorgd dat
CTAC in 2010 sponsor is geworden van Metakids. Door het jaar heen haalden zij met diverse
activiteiten geld op voor Metakids. Zo liepen in
2010 CTAC medewerkers de Dam tot Damloop
voor Metakids, had CTAC een tafel bij de Metakids Lentelunch en verdubbelde CTAC de
opbrengst van de eindejaarsverkoop van het
boek van zwemcoach Jacco Verhaeren.

Stichting Axel Foundation
Een mooi voorbeeld van ouders die zich
niet uit het veld laten slaan, maar die zelf actie
ondernemen voor kinderen met een stofwisselingsziekte is de Axel Foundation. Een stichting
die met ludieke acties geld inzamelt voor
onderzoek naar stofwisselingsziekten.
De stichting is opgericht door Danny en Suzan,
de ouders van Axel Drieënhuizen naar wie de
stichting ook is vernoemd. Axel lijdt aan het
syndroom van Zellweger.

Danny Drieënhuizen:
Henny Hilgerdenaar, directeur CTAC:

“Verschillende factoren deden ons besluiten

“Wij kiezen als bedrijf elk jaar een ander goed

de Axel Foundation op te richten. Nadat bleek

doel waar we ons het hele jaar voor inzetten.

dat Axel het syndroom van Zellweger heeft,

Door het verhaal van Bert en zijn dochter Emma

kwamen we erachter hoe de onbekendheid

zijn we in 2010 bij Metakids terecht gekomen.

van stofwisselingsziekten de kans op een beter

En ondanks dat we voor 2011 weer een ander

leven voor de kinderen en het gezin tegen-

goed doel kiezen, is de kans groot dat er binnen

werkt. Er is minder budget voor onderzoek,

CTAC toch iets georganiseerd gaat worden om

zorgverzekeraars doen moeilijker, CIZ weet

ook Metakids weer te kunnen steunen.”

niet in welk zorghokje ze je kind moeten
plaatsen. En dan zie je ook nog eens dat die
ziekte jouw kind de kans ontneemt om zijn
stempel op deze wereld te drukken. Met de
Axel Foundation doen we daar wat aan. Samen
iets kunnen doen geeft veel positieve energie
en inspiratie in een moeilijke periode.”
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• Voor het geld dat aan Metakids wordt gedoneerd is

Risicomanagement
In principe tracht Metakids risico’s te voorkomen

er een lopende rekening. Bij een hoog saldo wordt een

door verantwoording, openheid en professionaliteit.

deel op een spaarrekening gezet, waarop Metakids rente

Risico’s worden verder beperkt door alert te zijn op

ontvangt. Metakids heeft geen beleggingen in aandelen

signalen die op risico’s kunnen duiden en door:

of obligaties vanwege de onzekerheid van deze
investeringen. Een beperkt eigen vermogen staat op een

• Regelmatige inhoudelijke en financiële planning en
controle en evaluatie. Daar waar nodig bijsturing en
follow-up.

spaarrekening van een Nederlandse bankinstelling. Deze
strategie bleek effectief; ondanks de economische crisis
heeft Metakids geen financieel verlies geleden, waar-

• Een plan van aanpak wanneer actie n.a.v. risico nodig is.
Dit plan van aanpak bevat: belboom, bereikbaarheid,
woordvoerderschap, kengetallen en andere relevante
inhoudelijke en financiële gegevens.

door de continuïteit van Metakids en de onderzoeksprojecten gewaarborgd blijft.
• Spreiding van de bronnen waar het geld vandaan komt
is belangrijk. Metakids ontvangt geld vanuit meerdere

• Eventueel bijsturen plannen en begroting

bronnen: de Metakids Lentelunch (38%), particulieren

• Regelmatige terugkoppeling voortgang actuele stand

(25%), bedrijven en stichtingen (15%) en service clubs

van zaken extern en intern

(18%). Daarnaast zijn structurele inkomsten van belang.
Metakids zet daarom in op lange termijn relaties met

Risicomanagement van financiële risico’s

haar donateurs en sponsors.
Doordat de inkomsten uit de Metakids Lentelunch vroeg

Intern

in het jaar bekend zijn en de uit te keren onderzoek-

• Het behalen van de doelen van Metakids vraagt vaak een

subsidies later in het jaar worden toegekend kan

lange termijn investering in onderzoek. Metakids houdt
hier rekening mee door ervoor te kiezen geld toe te

Metakids hier tijdig risicomanagement toepassen.
• Om de financiële risico’s verder te verkleinen streeft

kennen aan onderzoek wanneer het volledige bedrag

Metakids naast spreiding naar een voortzettende groei

beschikbaar is. Metakids hanteert een continuïteitsreserve

van haar financiële middelen en aanhoudende aandacht

om de lopende projecten te kunnen blijven financieren.

voor transparantie. Een inhoudelijke en financiële

Mochten bronnen wegvallen, dan kunnen de onderzoe-

planning en controle geeft scherp zicht op de voortgang

ken toch worden afgerond. Tevens is er vermogen om de

en de besteding van financiën zodat we die goed

organisatie af te bouwen. Hiermee voldoet Metakids aan

kunnen verantwoorden naar onze sponsors en dona-

de eisen van de commissie Herkströter.

teurs. Deze planning en controle vindt plaats door
de bureaucoördinator en de penningmeester van het
bestuur in samenwerking met de externe boekhouder.
Controle van de jaarrekening vindt plaats door een
externe accountant.
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Extern

• Kritische analyse en evaluatie van planning en controle.

• Metakids werft fondsen voor wetenschappelijk onder-

• Continuïteit. Zorgen voor de continuïteit van de kennis

zoek naar stofwisselingsziekten. Dit onderzoek wordt

en ervaring van het bestuur o.a. door een rooster van

aangevraagd door, en vindt plaats in de universitair
medische centra. Voor de onderzoeksprojecten heeft
Metakids criteria en voorwaarden geformuleerd. Omdat
de UMC’s zelf ook strenge controlemechanismen
hanteren is de kans op financiële risico’s klein, toch volgt

aan- en aftreden.
• Voorkomen mogelijke belangenverstrengeling.
Bestuursleden die direct of indirect voordeel hebben
bij een besluit onthouden zich van stemming.
• Geen vergoedingen. Bestuursleden en leden van de

Metakids het verloop van het onderzoek kritisch door

wetenschappelijke adviesraad ontvangen geen enkele

middel van voortgangsrapportages. Toetsing en beoor-

vergoeding voor hun werkzaamheden of hun onkosten.

deling vindt plaats door de wetenschappelijke adviesraad.
Verantwoordelijkheden wetenschappelijke adviesraad:
De wetenschappelijke adviesraad van Metakids zorgt voor

Risicomanagement van imago risico’s

een kwalitatief en transparant proces waar het aanvragen
Een schandaal in de media, waar of onwaar, heeft

van onderzoekssubsidies betreft. Er zijn standaard

negatieve effecten op het imago en de reputatie van

formulieren voor het indienen van een onderzoek door

de organisatie. Om het vertrouwen van donateurs en

een onderwijs- of onderzoeksinstelling. De formulieren

sponsors te behouden gaat Metakids uit van openheid,

en de bijbehorende voorwaarden worden ingediend bij

verantwoordelijkheid en professionaliteit.

Metakids. De aanvraag wordt beoordeeld door de
wetenschappelijke adviesraad aan de hand van door

Verantwoordelijkheden bestuur:

Metakids vastgestelde criteria. Vervolgens brengt de raad

• Issuemanagement. Bestuursleden hebben afspraken

een advies uit aan het bestuur, waarna besloten wordt tot

gemaakt over het tijdig signaleren van problemen en

goedkeuring of afkeuring van een aanvraag. Na goedkeu-

over hoe te handelen bij crises.

ring zijn er standaard formulieren voor de tussentijdse

• Mediabeleid. Niet in de publiciteit komen is een even

rapportages en het eindverslag van het betreffende

groot risico als verkeerd in de publiciteit komen.

onderzoek.

Journalistieke vrijheid is een groot goed en dat kan en

De bureaucoördinator houdt het tijdspad in de gaten en

wil Metakids niet beïnvloeden. Een goede, professionele

zorgt voor alle communicatie met de aanvrager tijdens het

en vooral tijdige voorbereiding is en blijft de beste

gehele proces. Indien nodig neemt de raad zelf contact op

manier om ‘regie’ op een artikel te houden. Metakids

met de aanvrager voor verduidelijking van de aanvraag.

vraagt altijd inzage voorafgaande aan publicatie voor
een check op feitelijke juistheid.
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Communicatie relaties Metakids
resultaat 2009

resultaat 2010

Jaarverslag verspreid

430 via print
102 download website

383 via print
169 download website

Nieuwsbrief, in combinatie met
persoonlijke mailing donateurs

2x naar 1250 relaties

1x naar 1737 relaties
1x naar 2020 relaties

Aantal bedankbrieven voor donaties en acties

180

118
(steeds meer donateurs geven direct
via internet en worden dan meteen
via de e-mail bedankt)

Aantal inkomende telefoongesprekken

907

1083

Aantal uitgaande telefoongesprekken

1785

1896

Metakids houdt haar relaties op de hoogte via persoonlijk

misleidende informatie, vergelijking met andere fondsen-

contact, de website, het jaarverslag en nieuwsbrieven.

wervende instellingen en van intimiderend gedrag. De rol
van Metakids, bij welke actie dan ook, is altijd helder. De

Nieuwsbrieven en mailings

veiligheid en privacy van kinderen worden niet geschon-

In 2010 werden twee nieuwsbrieven verstuurd. In maart

den. Vragen, brieven en e-mail beantwoordt Metakids

aan 1737 relaties en in augustus aan 2020 relaties.

zo snel en zo persoonlijk mogelijk. Vragen over financiën

Hiermee worden donateurs en andere geïnteresseerden

worden open beantwoord. Metakids wil geen onge-

op de hoogte gehouden van de agenda, acties, publiciteit,

wenste post sturen. Donateurs en belangstellenden

verantwoording en het onderzoek. De nieuwsbrieven

kunnen hun wensen met betrekking tot post aangeven

werden gecombineerd met een persoonlijke mailing.

via het postwensformulier op de website. Ook heeft

We kozen ervoor niet specifiek om een gift te vragen.

Metakids een klachtenprocedure. In 2010 kwamen

Er werd € 2.232,81 gedoneerd voor onderzoek

er geen klachten binnen.

naar stofwisselingsziekten.
Voor acties heeft Metakids divers promotie- en
Gedragscode

informatiemateriaal.

Metakids houdt zich aan de wetgeving rond privacy

Donateurs die boven de € 100 doneren, ontvangen

en alle regelgeving rond adresverwerking, telemarketing

een bedankbrief. Donateurs die via internet doneren,

en andere activiteiten. De stichting onthoudt zich van

worden meteen via de e-mail bedankt.
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Nathan
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Portretten
Pieter van den Hoogenband, ambassadeur
voor Metakids.

“Het is sowieso mooi dat je als ‘bekende
Nederlander’ iets goeds kunt doen met je
bekendheid. Maar het is nog mooier om te zien
dat zo’n ambassadeurschap ook echt nut heeft.
Dat ik als ambassadeur van Metakids meer kan
doen dan alleen het bekende gezicht zijn.
Ik doe dit nu een paar jaar en ik zie dat mijn
bijdrage ervoor kan zorgen dat er daadwerkelijk
meer geld binnenkomt voor de kinderen. En dat
is gewoon super. Daar doe je het voor.”
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Financiële verantwoording
Verdeling inkomstenbronnen 2010
Metakids Lentelunch

€ 115.908

38 %

Particulieren

€ 76.827

25 %

Serviceclubs

€ 55.000

18%

Bedrijven en stichtingen

€ 46.860

15 %

Rente op sparen en overige opbrengsten

€ 294.594

Rente op sparen en overige opbrengsten

€ 10.274

3%

Totaal om te besteden aan doelstelling

€ 304.868

100,0%

Onderzoek

€ 208,679

70 %

Voorlichting

€ 36,015

12 %

Fondsenwerving

€ 35,468

12%

Beheer en administratie

€ 16,415

6%

Bestedingen

Hoe wordt uw €10,00 besteed
Onderzoek

€ 7,04

Voorlichting

€ 1,21

Fondsenwerving

€ 1,20

Beheer en administratie

€ 0,55
€ 10,00
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Resultaat
Het resultaat van 2010 is positief met €8.291. In de
bestuursvergadering van 22 maart 2011 heeft het bestuur
er mee ingestemd het resultaat volledig toe te voegen aan
het vrij besteedbaar vermogen.
Begroting 2011
In 2009, het jaar van de economische crisis, liepen de
inkomsten sterk terug. In het afgelopen jaar bleken de
inkomsten goed te herstellen en zelfs het niveau van
2008 weer te evenaren. Hiermee lijkt de economische
crisis achter ons te liggen. In de begroting van 2011 gaan
wij dan ook uit van een verdere groei van inkomsten.
Daarnaast wordt verwacht dat de inkomsten het komend
jaar eenmalig significant hoger zullen zijn door de bijdrage
van Vereniging Het Verschil. De meerjarenbegroting voor
2011 tot 2015 is ook aangepast waarbij na 2011 een
constante groei wordt verondersteld. Ook in 2011 is
het ons doel om de uitgaven met name te laten bestaan
uit subsidies aan onderzoeksprojecten, voorlichting
en uitvoering.
Per kwartaal, en indien nodig per maand, volgt het
bestuur de economische en financiële ontwikkelingen
en toetst die regelmatig aan de begroting, de gemaakte
plannen en de criteria van Metakids. Mochten de
geworven fondsen in het eerste deel van het jaar
tegenvallen, dan overweegt het bestuur om de
plannen en de begroting van 2011 bij te stellen.
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EXPLOITATIEREKENING STICHTING METAKIDS 2010
begroting
2011

resultaat
2010

begroting
2010

resultaat
2009

resultaat
2008

resultaat
2007

resultaat
2006

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
95.000

76.827

50.000

43.107

53.080

23.247

12.916

155.000

55.000

15.000

28.500

13.700

166.190

123.398

50.000

46.860

50.000

51.483

56.082

80.000

22.886

Lentelunch (netto)

125.000

115.908

100.000

68.590

163.810

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

425.000

294.594

215.000

191.680

286.672

269.437

159.201

1.500

Diverse giften particulieren
Giften van Service organisaties
Bedrijvensponsoring & Stichtingen

Baten uit gezamelijke acties
Baten uit acties derden

- 60

Subsidies van overheden

0

Baten uit beleggingen

8.500

7.569

500

13.011

7.229

4.629

8.500

10.274

500

13.011

7.169

5.233

1.500

433.500

304.868

215.500

204.691

293.841

274.670

160.701

Overige baten

2.705

Totaalopbrengsten overige fondsenwerving
SOM DER BATEN

604

LASTEN
Doelstelling Voorlichting en bewustwording
0

2.259

10.000

7.900

3.213

629

43.350

33.756

36.575

30.345

27.762

50.384

12.005

245.650

174.923

50.000

80.240

184.760

162.250

120.000

43.350

33.756

36.575

30.345

27.762

25.192

12.005

332.350

244.694

133.150

148.831

243.498

238.455

144.010

63.750

35.468

43.500

30.964

29.541

34.471

10.991

Totaal besteed aan Wervingskosten

63.750

35.468

43.500

30.964

29.541

34.471

10.991

Beheer en adinistratie

25.288

16.415

16.475

16.174

14.963

421.388

296.577

19,.125

195.969

288.002

272.926

155.001

12.113

8.291

22.375

8.722

5.839

1.744

5.700

Directe kosten
Uitvoeringskosten
Doelstelling Onderzoek naar stofwisselingsziekten
Directe kosten
Uitvoeringskosten
Totaal besteed aan doelstelling
Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten gezamelijke acties
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden
Kosten van beleggingen

SOM DER LASTEN
Resultaat
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% kosten fw

begroting
2011

resultaat
2010

begroting
2010

resultaat
2009

resultaat
2008

resultaat
2007

resultaat
2006

16,%

12,0%

20,2%

16,2%

7,2%

12,8%

6,9%

6,8%

5,4%

7,6%

7,9%

4,5%

nvt

nvt

% bestedingsratio baten

76,7%

80,3%

61,8%

72,7%

82,9%

86,8%

89,6%

% bestedingsratio lasten

78,9%

82,5%

68,9%

75,9%

84,5%

87,4%

92,9%

12.113

8.291

22.375

8.722

5.839

1.744

5.700

12.113

8.291

22.375

8.722

5.839

1.744

5.700

% beheer en administratie

Toevoegingen/onttrekking aan:
• Continuiteitsreserve
• Bestemmingsreserves
• Herwaarderingsreserve
• Overige reserves
• Bestemmingsfonds

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Voorraden

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs

passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs c.q. nominale

onder aftrek van een afwaardering voor incourantheid.

waarden. Verliezen worden verantwoord als deze

Vorderingen

voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale

deze gerealiseerd zijn. De jaarrekening is opgesteld

waarden onder aftrek van een voorziening voor

overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsen-

oninbaarheid.

wervende Instellingen.

Baten en lasten

Materiële vaste activa

Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarin

De materiële vaste activa, direct in gebruik voor de

ze zijn ontstaan. Legaten en nalatenschappen worden als

doelstelling, zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijzen

opbrengst verantwoord als de omvang betrouwbaar en

onder aftrek van op de geschatte economische levensduur

met zekerheid kan worden vastgesteld.

gebaseerde afschrijvingen.
Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde op
basis van de koersen geldende per 31 december 20.
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BALANS STICHTING METAKIDS 31-12-2010
31/12/2010

31/12/2009

activa
Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

0

0

Financiële vaste activa

0

0

0

0

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effacten

0

0

10.447

12.727

0

0

Liquide middelen
0

• ASN Deposito

150.000

• ASN meersparenrekening

209.102

50.000

• ING rentemeerrekening + kapitaalrekening

158.286

169.148

95.251

9.703

• ING rekening courant

462.639

378.851

473.086

391.578

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
• Continuïteitsreserves

40.400

32.109

• Bestemmingsreserves

0

0

• Herwaarderingsreserves

0

0

• Overige reserves

0

0
40.400

32.109

Fondsen
• Bestemmingsfonds

Voorzieningen
Langlopende schulden

0

0

40.400

32.109

0

0

86.445

0

Kortlopende schulden
• Kortlopend deel toegezegde subsidies
• Overige schulden en overlopende passiva
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338.390

349.835

7.852

9.634
346.242

359.469

473.086

391.578

Aaron
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Balans per 31-12-2010
De balans per 31-12-2010 bestaat aan de activakant uit

niet betaalde subsidies de belangrijkste post onderver-

liquide middelen op bankrekeningen en nog te ontvangen

deeld in langlopende en kortlopende schulden. Daarnaast

bedragen. Aan de passivakant zijn de toegezegde en nog

is er een relatief klein vrij te besteden eigen vermogen.

BALANS STICHTING METAKIDS 31-12-2010
KASSTROOMOVERZICHT
€

2010

2009

Exploitatiersultaat

8.291

6.812

Afschrijvingen

-

-

8.291

6.812

Toename langlopende schulden

86.445

-

Toename kortlopende schulden

-13.227

8.573

73.218

8.573

Toename belegging

-

-

Toename voorraad

-

-

-2.279

5.498

Toename vorderingen
Investering materiële vaste activa

-

-

-2.279

5.498

Mutatie liquide middelen

83.788

9.887

Verschil banken

83.788

9.887

-

-

Verschil

Kasstroomoverzicht 2010

In 2010 bleek de Lentelunch voor Metakids wederom

Het kasstroomoverzicht 2010 is opgesteld volgens

de belangrijkste bron van inkomsten. Na de sterke daling

de indirecte methode.

van inkomsten bij dit evenement in 2009, was dit jaar, met
dank aan grote inzet van vrijwilligers, weer een stijgende
lijn te zien met een netto resultaat van € 115.908.

Staat van baten en lasten 2010

Inkomsten van particulieren en de verschillende serviceInkomsten

clubs toonden een sterk herstel in vergelijking met 2009.

De inkomsten in 2010 zijn hoger uitgevallen dan in de

Beide bronnen van inkomsten overtroffen de op basis van

begroting was opgenomen. Herstel van de inkomsten na

2009 begrote inkomsten. De stijging in inkomsten van

de economische crisis in 2009 is voorspoediger dan

particulieren is te danken aan een grotere naamsbekend-

initieel werd verondersteld.

heid en een veelvuldigheid van initiatieven van
vrijwilligers.
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Uitgaven
In de volgende tabel staat een overzicht van de uitvoe-

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

ringskosten. Gedurende het jaar bleek dat de inkomsten

van beheer en administratie heeft Metakids de norm

sneller herstelden dan verondersteld. Door evaluatie en

vastgesteld op 7%.

bijsturing zijn de uitgaven aan doelstellingen, in lijn met

De kosten voor eigen fondsenwerving bedroegen in

de inkomsten, hoger dan in de begroting opgenomen.

2010 € 35.468, wat neer komt op 12,0% van het

In 2010 heeft Metakids alle positief beoordeelde onder-

opgehaalde geld. Hiermee blijft Metakids ruim onder

zoeksaanvragen kunnen honoreren. Er werd in totaal

de CBF eis van 25%. De kosten van eigen fondsenwerving

€ 244.694 besteed aan de doelstellingen; € 36.015

zijn onder de beraamde kosten van € 43.500 gebleven.

aan voorlichting en €208.679 aan onderzoek.

De kosten van beheer en administratie bedroegen

Uit de planning en controle kwamen twee aandacht-

€ 16.415. Dit betekent staat voor 5,4% van de totale

spunten. Voor een onderzoek naar de behandeling

inkomsten waarmee de norm van 7% niet meer wordt

van de stofwisselingsziekte Propionacidurie, dat eerder

overschreden. De verwachting is dat ook in 2011 deze

gehonoreerd was door Metakids, was nog geen toestem-

norm niet zal worden overschreden.

ming van de Medisch Ethische Toetsings Commissie (een
van de voorwaarden die door Metakids gesteld werd)

Beleid toerekening uitvoeringskosten

ontvangen. In overleg met de onderzoeksleiding is de

De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de

aanvraag geannuleerd. Het toegekende bedrag van

onderdelen fondsenwerving, beheer en administratie

€ 15.000 is daarmee weer beschikbaar voor nieuw

en doelstellingen. Bij de vaststelling hebben gevoel van

onderzoek. Uit de eindrapportage van een onderzoek

redelijkheid, berekeningen van de bestede uren en kosten

naar onbegrepen ontwikkelingsachterstand bij kinderen

en gesprekken met andere organisaties een rol gespeeld.

bleek het daadwerkelijk uitgegeven bedrag lager dan

De begrote uitvoeringskosten over 2011 zijn toegerekend

het gehonoreerde bedrag. Een bedrag van € 3077 is

op basis van dezelfde verdeelsleutel als de werkelijke

daarom in 2010 extra beschikbaar gekomen voor

uitvoeringskosten van 2010.

nieuw onderzoek. Deze bedragen zijn derhalve opnieuw

De activiteiten voor het werven van financiële middelen

toegekend aan andere onderzoeken. In totaal is er in

hebben altijd ook een voorlichtingsdoelstelling. Dit heeft

2010 daarom voor € 193.000 aan subsidies toegekend.

te maken met de onbekendheid van stofwisselingsziekten.
Afhankelijk van de exact ingezette middelen ligt de

Kosten fondsenwerving en beheer en administratie

nadruk meer op voorlichting of op fondsenwerving.

De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten gemaakt om

Gekozen is daarom om de kosten van deze activiteiten

fondsen te werven en de kosten voor beheer en adminis-

te verdelen over fondsenwerving en voorlichting.

tratie. Als norm voor de kosten eigen fondsenwerving
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Doelstelling
Voorlichting

Werving baten

Onderzoek

Eigen Fondsenwerving

Gezamelijke actie

subsidies

Beleggingen

Subsidies en bijlagen

-

174.923

-

-

-

-

Afdrachten

-

-

-

-

-

-

Aankopen en Verwervingen

-

-

-

-

-

-

Uitbesteed werk

2.259

-

-

-

-

-

Publiciteit en Communicatie

8.671

8.671

14.421

-

-

-

21.718

21.718

18.099

-

-

-

Huisvestingskosten

1.206

1.206

1.005

-

-

-

Kantoor- en algemene kosten

2.161

2.161

1.944

-

-

-

Personeelskosten

Afschrijving en rente

-

-

-

-

-

-

36.015

208.679

35.468

-

-

-

Beheer en Administratie

Totaal

Begroot

Totaal

2010

2010

2009

Subsidies en bijlagen

-

174.923

50.000

88.140

Afdrachten

-

-

-

-

Aankopen en Verwervingen

-

-

-

-

Uitbesteed werk
Publiciteit en Communicatie
Personeelskosten

-

2.259

-

-

2.014

33.777

54.000

26.710

10.859

72.394

54.000

66.104

603

4.019

4.500

4.015

2.938

9.205

20.625

11.000

Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

-

-

-

-

16.415

296.577

183.125

195.969

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

Om altijd de continuïteit van de organisatie te kunnen

Door te kiezen voor relatief veel inkomsten in het

garanderen, of indien nodig te kunnen afbouwen, houdt

begin van het jaar (Metakids Lentelunch) en relatief veel

Metakids een klein eigen vermogen aan. Om de dan

uitgaven (onderzoeksubsidies) aan het einde van het jaar

lopende kosten van de eigen organisatie te dekken,

kan Metakids tijdig evalueren en indien nodig plannen

kan Metakids hierop terugvallen. Denk hierbij aan

en begroting bijstellen. Het betekent ook dat elke euro

bijvoorbeeld aan opzeggen huurcontract en maatregelen

die Metakids toekent aan onderzoek al op de bank staat.

op het personele vlak.

Hierdoor kan uitbetaling van onderzoeken

Voor de hoogte van het eigen vermogen streeft Metakids

gegarandeerd worden.

naar een bedrag van 50% van de kosten van de eigen
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organisatie. Hierbij wordt uit gegaan van de gemiddelde

Beleid bestuur en wetenschappelijke adviesraad

kosten van het voorgaande, huidige en toekomstige

De bestuursleden en leden van de wetenschappelijke

boekjaar. De gemiddelde kosten eigen organisatie voor

adviesraad ontvangen geen vergoeding en hebben in

Metakids bedragen: € 82.919. Het streefvermogen zou

2010 geen onkosten gedeclareerd. Ook zijn hen geen

dan € 41.460 moeten zijn. In 2010 bedraagt het vermo-

leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

gen € 40.400. Dat is 49%. De komende jaren zal dit
aangevuld worden naar het streefvermogen van 50%.

Verklaring van het bestuur

De Richtlijn Reserves Goede Doelen van het VFI geeft

• Vaststelling: Het bestuur heeft de jaarrekening 2010

aan dat een vermogen wordt aangehouden van maximaal
150% van de jaarlijkse kosten van de eigen organisatie.
Het beleid van Stichting Metakids is dus ruim binnen
de richtlijn.

van de stichting Metakids vastgesteld in de vergadering
van 22 maart 2011.
• Resultaatbestemming: Het bestuur heeft de resultaatverdeling zoals opgenomen in de staat van baten en
lasten vastgesteld.
• Gebeurtenissen: Na balansdatum zijn er geen gebeur-

Beheer reserves en beleggingsbeleid
Metakids heeft geen beleggingen in aandelen of obli-

tenissen geweest die van belang zijn voor de jaarreke-

gaties. Om het geld dat binnenkomt goed te bewaken,

ning 2010.

zet Metakids zoveel mogelijk op een Nederlandse
spaarrekening of deposito, bij voorkeur op een
spaarrekening van een duurzame bankinstelling.
Beleid personeel
De basis voor de vergoeding aan het personeelslid is
de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.
Voor de medewerker is er een pensioenregeling.
Personeelsbeleid is gericht op continuïteit.
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• Controleverklaring: De controleverklaring van de
accountant is op de volgende pagina opgenomen.

Controleverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Verklaring betreffende de jaarrekening

is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van

2010 van Stichting Metakids te Amsterdam gecontroleerd.

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandig-

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december

heden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel

2010 en de winst-en-verliesrekening over 2010 met de

een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de

van de interne beheersing van de Stichting. Een controle

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de

en andere toelichtingen.

gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
van de redelijkheid van de door het bestuur van de Stichting

Verantwoordelijkheid van het bestuur

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het

algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening

opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het

dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en

resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming

geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

met de Richtlijnen Jaarverslaggeving voor fondsenwervende
instellingen (RJ 650) en de relevante bepalingen uit BW 2 titel

Oordeel betreffende de jaarrekening

9. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw

interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken

beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen

van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen

van Stichting Metakids per 31 december 2010 en van het

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

resultaat over 2010 in overeenstemming met de Richtlijnen
Jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen
(RJ 650) en de relevante bepalingen uit BW 2 titel 9.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over
de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet

controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,

gestelde eisen

waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij

dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschrif-

dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding

ten en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat

van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat

een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de

kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h
BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter

dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,

verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de

verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel

toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaam-

2:391 lid 4 BW.

heden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de

Bunschoten, 30 maart 2011

risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel
belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Jan Bos Accountancy B.V.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de
accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant
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J. Bos AA
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Jade

bedankt:
Tafelronde 140 Papendrecht • Joke Schole • Ron Blaauw Restaurant / HME Group • Marike Groenendijk • Petra de Gooyer
Robin Kerssens • San Han • Jeanine Plas • Select Catering • Marleen Kafando • Goede Doelen Webwinkel YouBeDo • Vidisquare
Aaron Han • Familie Hutten • ABN AMRO • David de Klijn • Vera, Besma en Sarah • Bob Bronshoff • Tim ten Velden • Frank
Borghstijn van SPAAKO • WDM/RDMS • Enable-U • MIOC • KAV Holland • Ráchel Scholten • Maaike Martens • Joris Ranzijn
AFC Ajax • Hans Zoet • De Hazen • Restaurant Sophia • Davy & Ørsted • Leonie Plas • Drukkerij Haarmans • Lichtwerk • Stijn
van der Loo • Mausolos • Westergasfabriek • Bert Jonkman • Co de Gooyer • Koos de Lange • Vidisquare • familie Straetmann
Youp van ’t Hek • Henriette Sulmann • familie Rijkers Angela Jonkman • Vanessa Dobbe • Restaurant Het Bosch • Ineke de
Roode van www.bellebob.nl • Martin Warmerdam • www.de-bloemenmeisjes.nl • Wouter Boes • Giesbers • Impressariaat
Hekwerk • Colette Olof • reclamebureau Goulash • Suzanne Klaassen • André Soff • Renet Ponsen • Drukkerij Dijkgraaf Rijsdorp
Joost Bouwman van KONA Benelux BV • CTAC • Koppel Belastingadviseurs • Kees Dingler • Mark van Niftrik • Wopke de Vegt
Hotel De Watergeus • Harold Hamersma • Koos Breukel • Ouwehands Dierenpark Rhenen • Friso Jiskoot • Dagblad De Pers
Theater Carré • familie De Vries • Sony Ericsson • Gaastra • Phila del ART/Beautiful people • Prisma • Bacio • Sony Ericsson
Boccia • Restaurant Vooges • Sterre Nelis • Wijnhandel de Druiventros • @Zaligzoet • Bas Mulder • Ans Markus • JPC Groep
Sony • M&F Vormgeving • Marjolein Padmos van Citruspers • familie Van der Wielen • familie Kuks • Chris Hoefsmit • Angie
Timmer van La Ciotat • Hockeyclub HC Haarlem • Monique van ‘t Hek • Joost van Velzen • Pallieter de Boer • Dinand Volkerink
• Wim Blom • familie Van Bussel • Drukkerij Cocu • Kiwanisclub Tholen • MiChariTi • familie Van Cooten • Jan van Leeuwen
Andrew Groeneveld • Wim Merkens • Rijwielpaleis Bilthoven Triathlon • Roos Tji • Daan Venekamp • Thijs Roeleveld • Peter
Boom • Lloyds Register Rail • Angélique Joosten • O.B.S. ’t Hout • Ruud van Hooijdonk van • Sportsupport • Dirk Kerssens
Stichting De Waaier • Nicolien Smit • familie Möller • Axel Foundation • Tim Claassen • mevrouw C. Boudewijn • Daniëlle
Visser van www.zakenmoeder.nl • Metameer • Johan Vullings • Marina van Otten • Pepijn Nieuwenhuis • Patricia Schwachöfer
• WALIBI WORLD B.V. • familie Van Arkel • Google Grants • David Sluis • familie Van Meeuwen • Frank Bosch • Marjolein
Praaning • Verloskundigenpraktijk Brandevoort • Aart Plas • Tjallingh Roorda Stichting • Annemieke Kappert • Tessel Schole
Banketbakkerij Theo Bijman • Studio van der Spek • Meta van Schelven • EE labels • Heleen Klop • Kiwanis Naarden
@Aardbeitje • Boeketterie Francien • familie Booms • Julia de Jonge • familie Westdijk • Delftse Studenten Roeivereniging
Proteus-Eretes
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