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Levi

Voorwoord
Er worden in Nederland elk jaar 800 kinderen geboren met een stofwisselingsziekte. Tweederde van hen overlijdt
voordat ze volwassen zijn. Dat betekent dat stofwisselingsziekten doodsoorzaak nr. 1 zijn bij kinderen in Nederland. Dat
vinden wij onaanvaardbaar en daarom zet Metakids zich in voor voorlichting, verbetering van de zorg en kwaliteit van
leven, maar vooral voor meer onderzoek naar deze ziekten.
Het gaat goed met Metakids en wij kijken terug op een fantastisch 2011!
Metakids heeft in 2011 zes onderzoeksaanvragen kunnen

Op het gebied van zichtbaarheid kwam Metakids ook

honoreren die in 2012 van start gaan. Dat is meer dan in

goed voor de dag, onder andere via het openen van de

voorgaande jaren. Dit is mogelijk gemaakt door een

AEX door het luiden van de beursgong en door een

recordopbrengst uit de ongelofelijke hoeveelheid

interview in het blad Ariadne at Home. Ook ging onze

evenementen en acties die voor en door Metakids zijn

nieuwe website eind december live. Deze zal in belang-

georganiseerd. De band die men heeft met Metakids

rijke mate gaan bijdragen aan het intensiveren van de

wordt sterker en de betrokkenheid van mensen lijkt ook

communicatie met onze supporters.

steeds groter te worden. De energie en het enthousiasme
van de vrijwilligers, ouders, donateurs en sponsors

Een impressie van alle activiteiten en een uiteenzetting

waren hartverwarmend.

van alle onderzoeken treft u in dit jaarverslag aan.

Ik vraag speciaal uw aandacht voor Vereniging Het Verschil,

Door de groei van Metakids in 2011 werd de organisatie

de eerste Metatour, het overwerkinitiatief van Reaal

uitgebreid met een directeur en een nieuwe medewerk-

Verzekeringen, de verschillende andere sportevenementen

ster, beide in parttime dienstverband. Steeds meer ouders

en de Lentelunch. Maar ook voor de vele andere mensen

en direct betrokkenen zetten zich in voor Metakids. De

die zich met hart en ziel voor Metakids hebben ingezet.

een houdt een jaarlijkse collecte of organiseert een actie
op de sportclub, de ander loopt mee met bijvoorbeeld de

Bakkers en moeders hebben Metakids cupcakes gebak-

Dam tot Damloop. Erg trots waren wij ook op de 8e plaats

ken, die op ieder evenement en bij de vele acties aanwezig

van Metakids in de Goede Doelen Top 50 in het dagblad

zijn geweest. Meer dan 100 moeders, vriendinnen, oma’s

Trouw. Meer geld, meer onderzoek, meer acties en

en tantes maakten zo’n 600 ‘Metakidjes’ voor ons;

evenementen, meer donateurs en vrijwilligers, meer

handgemaakte knuffelpoppetjes waarvan er al honderden

zichtbaarheid, meer bekendheid. Het gaat goed met

zijn verkocht en aan zieke kinderen gegeven. Serviceclubs

Metakids, maar wij zijn er nog lang niet. Wij moeten

hebben ons dit jaar geholpen en ook vanuit het bedrijfsle-

keihard blijven knokken voor ons doel: geen kansloze,

ven werden wij ondersteund.

zieke kinderen meer.
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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 (

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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) wat verandering

Nanoek
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Visie, missie, doelstelling en strategie
VISIE EN MISSIE
Metakids wil alle stofwisselingsziekten de wereld uit. Want ieder kind heeft, nu en in de toekomst, recht op een goed
en gezond leven.

ONZE DOELSTELLING

Betrokken ouders helpen Metakids om het verhaal van hun
kinderen te vertellen. In filmportretten vertellen zij over de

Onderzoek

impact van stofwisselingsziekten op hun leven.

Wij vinden het onaanvaardbaar dat in Nederland kinderen

Ze werken mee aan publiciteit en bij presentaties van

overlijden aan stofwisselingsziekten terwijl behandelingen

Metakids vertellen zij hun verhaal. Veel ouders zijn ook

door middel van onderzoek gevonden kunnen worden.

vrijwilliger voor Metakids.

Alleen het geld ontbreekt. Daarom werft Metakids

Metakids’ vrijwilligersnetwerk groeit. Het wordt onder meer

fondsen waarmee wetenschappelijk onderzoek in de

ingezet voor fondsenwerving en om stofwisselingsziekten bij

academische ziekenhuizen wordt gefinancierd. Dit is nodig

een breed publiek onder de aandacht te brengen.

om de gewenste doorbraak te forceren en genezing van

Samenwerking met artsen en onderzoekers in universitair

stofwisselingsziekten mogelijk te maken.

medische centra (UMC’s) is essentieel voor de voortgang van
het onderzoek. Metakids werkt samen met alle UMC’s in

Zichtbaarheid

Nederland. Dankzij de overkoepelende rol die Metakids

Bij het grote publiek zijn stofwisselingsziekten te weinig

speelt, kunnen we grotere stappen maken in de strijd tegen

bekend. Men weet niet dat deze ziekten doodsoorzaak nr.

alle stofwisselingsziekten.

1 zijn bij kinderen in Nederland. Bekendheid en zichtbaarheid zijn van vitaal belang om het geefgedrag te stimule-

Metakids kiest voor groei en een langetermijnstrategie omdat

ren en geld op te halen voor het belangrijke onderzoek.

de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek nooit eindigt.
Stofwisselingsziekten zijn immers nog lang niet de wereld uit.

Onze strategie

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar constante zichtbaar-

Voor het realiseren van haar doelen werkt Metakids samen

heid door samenwerkingsverbanden en acties in elkaar over te

met ouders, vrijwilligers, sponsors, artsen en onderzoekers

laten lopen. In het bestuur en de medische adviesraad zitten

van alle universitair medische centra. De inzet van al deze

professionals die zich onbezoldigd inzetten. Metakids heeft

mensen heeft een sneeuwbaleffect: zij inspireren en

drie betaalde krachten, allen in parttime dienstverband.

stimuleren anderen om zich ook in te zetten voor Metakids.

Om kosten laag te houden is Metakids gevestigd in een klein
kantoor in het centrum van Nederland. Metakids zet in op
maximale sponsoring in natura en zoekt altijd naar leveranciers met een goede prijs/kwaliteitverhouding.
Metakids belegt niet in aandelen of obligaties vanwege de
onzekerheid van deze investeringen. Liquide middelen staan
op spaarrekeningen bij Nederlandse banken en zijn direct
opeisbaar zodat de toegekende onderzoeksgelden altijd
volledig uitgekeerd kunnen worden.
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Terugblik - evaluatie 2011
De doelen die Metakids in het afgelopen jaar voor haar organisatie gesteld had waren ambitieus maar dankzij de inzet
van velen zijn ze allemaal gehaald.
Uitbreiding en groei fondsenwerving en sponsoring

Singelloop. Veel geld werd opgehaald, veel nieuwe

particulieren, bedrijven, vermogensfondsen (stichtingen)

vrienden gemaakt en veel zichtbaarheid gecreëerd.

en serviceclubs
t

De totale opbrengst uit deze bronnen bedroeg ruim

Uitbreiding en groei gesponsorde inzet freelancers en

€ 400.000. Meer dan een verdubbeling ten opzichte

bedrijven

van 2010 en zelfs 33% hoger dan was begroot.

t

De samenwerking met en input van bedrijven en
freelancers, zoals vormgevers, drukkers, IT-specialis-

Verder uitbouwen van het jaarlijks groot gesponsord

ten, webdesigners, filmers en fotografen die zich

evenement, de Metakids Lentelunch

gesponsord inzetten voor de doelen van Metakids

t

werd verder uitgebouwd.

Een maximum aantal afgenomen tafels, de inzet van
een groot aantal vrijwilligers en de prachtige
veilingstukken leverden een bijdrage aan een

Maatwerk en differentiatie communicatie en voorlichting

recordopbrengst van de Lentelunch.

t

De communicatie werd het afgelopen jaar beter

Het resultaat was ruim € 182.000 bijna 60% hoger

gestructureerd. Het aanbod van drukwerk werd

dan het jaar daarvoor.

herzien. En de vernieuwde website zette met andere
online tools een beweging naar meer online communicatie in gang.

Verschijning boekje familieportret impact stofwisselingsziekten tijdens Metakids Lentelunch 2011
t

Tijdens de Lentelunch werd het z.g. blauwe boekje

Vernieuwing website

‘Een foutje op gen 2.2’ gepresenteerd. Daarin wordt

t

Een nieuwe website werd in samenwerking met een

het verhaal van de familie Straetmann verteld, over

webdesigner gerealiseerd en met de inzet van een

de impact van twee kinderen met de stofwisselings-

aantal vrijwilligers eind december gelanceerd. De

ziekte MLD.

nieuwe site voldoet beter aan onze eisen waar het
helderheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid betreft.

Stimulering en ondersteuning van een groeiend aantal
sportieve acties voor fondsenwerving en zichtbaarheid

Meer inzet op free publicity

t

t

Het afgelopen jaar kende veel sportevenementen. Ze

Onze z.g. stopperadvertenties werden gedurende het

werden georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers

jaar in een aantal consumentenbladen ingezet.

en trokken vele, net zo enthousiaste deelnemers. Een

Metakids mocht in oktober de openingsgong van de

Metakids team liep mee in de Dam tot Damloop, de

Amsterdamse beurs luiden (met een reportage op

eerste editie van de Metatour fietstocht werd

RTL-Z) en in het blad Ariadne kreeg Metakids de

gereden met aan kop drie bevlogen metabole

nodige aandacht. We waren trots op onze 8e plaats

specialisten en in Haarlem vond wederom een

in de goede doelen top-50 van het dagblad Trouw.

hockeytoernooi plaats. Door Vereniging het Verschil

Daarnaast kregen alle Metakids-activiteiten in het

werd geschaatst, gegolfd, gefietst en gerallyed. In

land ruime aandacht in de lokale media.

Breda liep een Metakids team tijdens de jaarlijkse
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Meer inzet social media

voortgezet met een samenkomst in september in het

t

De grootste impact op het verhogen van de zicht-

huis van de directeur van Metakids in Doorn. Het

baarheid had de groei in het gebruik van social media

was voor alle aanwezigen een buitengewoon

zoals Twitter, Facebook en LinkedIn.

gezellige avond.

Volgende stappen campagne

Netwerk artsen, onderzoekers en UMC’s uitbreiden

t

t

Metakids streeft er naar om de zichtbaarheid van

In februari werd een bijeenkomst georganiseerd

stofwisselingsziekten bij een breder publiek te

waarbij bestuursleden van Metakids en metabole

vergroten. Dit willen wij realiseren door een nationale

specialisten aanwezig waren. Doel van deze

campagne te lanceren. Gesprekken met mogelijke

samenkomst was een gedachtewisseling over verdere

partners op het gebied van communicatie, reclame

samenwerking tussen Metakids en de verschillende

en sponsoring hebben dit jaar plaatsgevonden. De

UMC’s in Nederland. Ter sprake kwamen o.a. het

intentie is er om in 2013 een landelijke campagne

onderwerp verpleegkundig consulent stofwisselings-

te lanceren.

ziekten in de ziekenhuizen en meer internationale
samenwerking op onderzoeksgebied. Deze brain-

Onderzoeken ontwikkeling Metakids knuffel of pop

stormsessies met artsen en onderzoekers zullen in de

t

Dit jaar heeft ons z.g. Metakidje het levenslicht

toekomst regelmatig plaatsvinden. Ook zijn de

gezien. Een zeer enthousiaste en creatieve kunstena-

banden dit jaar versterkt door de sportieve deelname

res heeft een pop voor Metakids ontworpen. Vele

van een aantal artsen aan de Metatour, het jaarlijkse

vrijwilligers hebben zich aangemeld om de Metakid-

fietsevenement van Metakids.

jes thuis te maken. De poppetjes worden verkocht
tijdens onze evenementen en de opbrengsten gaan

Inventariseren samenstellen maatschappelijke adviesraad

voor 100% naar onderzoek.

t

Vooralsnog is besloten een comité van aanbeveling
aan te stellen.

Verdere uitbreiding netwerk ouders en vrijwilligers
t

Het vrijwilligersnetwerk is dit jaar fors uitgebreid. Dit
zijn de mensen waarop Metakids een beroep kan
doen bij het organiseren van acties of het helpen bij
evenementen. Maar ook voor bijvoorbeeld het
maken van de Metakidjes. Onze vrijwilligers
bevinden zich door heel Nederland en vervullen een
belangrijke ambassadeursrol voor onze stichting.

Jaarlijkse bijeenkomst ouders en vrijwilligers voortzetten
t

De traditie van het bedanken van de vrijwilligers en
ouders voor hun enorme inzet werd ook dit jaar
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Vooruitblik 2012
In 2012 wil Metakids € 463.875 besteden aan haar twee doelstellingen: voorlichting en onderzoek. Daarvoor hebben
wij voor 2012 de volgende doelen gesteld:

Uitbreiding en versterking interne organisatie:

Acties/Activiteiten

o

Contactgegevens relaties upgraden

o

o

Voortgangsrapportages onderzoeken verfijnen

o

Opstellen criteria en voorwaarden t.b.v. plannen

Faciliteren en investeren in diversiteit Metakids acties
en activiteiten

o

Uitbreiding acties/activiteiten/evenementen

en projecten
o

Verkenning database

Zichtbaarheid

o

Website verfijnen

o

Meer inzet social media

o

Onderzoeken vereenvoudiging financieringsstromen

o

Nieuwe serie foto’s

o

Nieuw filmportret website

o

Planning RTV en/of social media-campagne

Uitbouwen vrijwilligersbestand
o
o

Jaarlijkse bijeenkomst ouders en
vrijwilligers voortzetten

Inrichten

Verder stimuleren en faciliteren van

o

Comité van aanbeveling

acties en activiteiten
Uitbouwen
Uitbouwen en verstevigen contacten artsen/onderzoekers

o

Contact patiëntenvereniging

o

Contacten met artsen UMC’s

o

Sponsors

o

Contacten met onderzoekers

o

Serviceclubs

o

Contacten met klinisch chemici

o

Verkenning Golf4Metakids

o

Jaarlijkse bijeenkomst artsen en onderzoekers

o

organiseren

Uitbouwen

Verkenning internationale samenwerking op onder-

o

Ambassadeurs

zoeksgebied, financieel verpleegkundig consulent,

o

Medische raad

instituut voor stofwisselingsziekten
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Onderzoek
Metakids richt zich op een toekomst zonder stofwisselingsziekten. Elke stap in onderzoek is een
stap in die richting. Alle diagnoses die nu gesteld kunnen worden en alle bestaande behandelingen
voor stofwisselingsziekten zijn er dankzij onderzoek. In de acht universitair medische centra in
Nederland werken bevlogen artsen en onderzoekers hard aan oplossingen voor stofwisselingsziekten. Metakids stelt fondsen beschikbaar voor dit onderzoek. Vanuit de UMC’s worden subsidieaanvragen ingediend die door de medische adviesraad van Metakids worden beoordeeld.
Metakids heeft criteria en voorwaarden opgesteld voor onderzoeksprojecten. Kort samengevat
houden deze eisen in dat het onderzoek erop gericht is om:
t

de kwaliteit van leven van kinderen met stofwisselingsziekten te verhogen;

t

de kansen op het voorkomen van ziekteverschijnselen bij kinderen met stofwisselingsziekten

t

de behandeling van kinderen met stofwisselingsziekten te verbeteren;

t

de bekendheid van stofwisselingsziekten te vergroten;

t

een grotere interesse te genereren bij personen en instanties die ideeën voor nieuw onderzoek

te vergroten;

kunnen ontwikkelen.
In de afgelopen zes jaar zijn de bestedingen aan onderzoek gestaag gegroeid, met uitzondering van
2009 waarin de economische crisis de opbrengsten uit fondsenwervingsactiviteiten onder druk
heeft gezet.
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Als gevolg van succesvolle fondsenwervingsacties is in 2011 aanzienlijk meer
onderzoek mogelijk gemaakt dan Metakids zich ten doel had gesteld: bijna een
verdubbeling ten opzichte van 2010.

Resultaten 2011

€ 450.000
€ 400.000
€ 350.000
€ 300.000
€ 250.000
€ 200.000
€ 150.000
€ 100.000
€ 50.000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

BESTEDINGEN

resultaat 2010

doel 2011

resultaat 2011

Totale besteding aan onderzoek

€ 208.679

€ 289.000

€ 412.670

In totaal werden in 2011 negen onderzoeksaanvragen ingediend. Na beoordeling van de medische adviesraad in combinatie met de financiële planning en
controle bleek er ruimte voor de honorering van 6 aanvragen.
In 2011 werd een aantal belangrijke resultaten gepresenteerd van door Metakids
gefinancierde onderzoeksprojecten die in dat jaar werden afgesloten. Een
uiteenzetting van deze resultaten en een overzicht van de nieuw ingediende
onderzoeksaanvragen is op blz. 16 t/m 19 van dit jaarverslag opgenomen.
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UMC’s
Metakids werkt samen met alle acht universitair medische centra in Nederland.
Er is nauw contact met alle metabole specialisten en onderzoekers die daar
werken aan de behandeling van kinderen met stofwisselingsziekten. Vanuit de
centra ontvangt Metakids jaarlijks aanvragen om belangrijk onderzoek mede
te financieren.
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Thijs
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Resultaten onderzoeksprojecten 2011
zullen publicaties over het onderzoek kunnen leiden tot

Hormonale afwijkingen

meer diagnoses van CTD.
Toegekend bedrag: € 15.000
Onderzoeksleiding: dr. Eva Morava
Arts-onderzoeker: dr. Miski Mohamed

Website

CDG syndroom (Congenital Disorders of Glycolisation) is

Benodigd bedrag: € 27.730

een zeldzame stofwisselingsziekte waarbij het proces

Onderzoeksleiding: dr. Clara van Karnebeek

waarbij suikermoleculen aan eiwitmoleculen worden

Onderzoeksassistent: Marlee McGuire

gehecht verstoord is. Door de verstoorde hormoonhuishouding ontwikkelen kinderen met CDG een groeiachter-

Van alle stofwisselingsziekten waarvan bekend is dat ze

stand en een ontwikkelingsachterstand. Ondanks dat er

kunnen leiden tot verstandelijke beperkingen zijn er

(nog) geen therapie voor CDG bestaat, is behandeling van

inmiddels 81 behandelbaar. Het team van dr van

de hormonale afwijkingen wel mogelijk. Dit onderzoek

Karnebeek heeft deze 81 behandelbare ziektes op één

heeft de hormonale status van 39 patiëntjes in kaart

centrale website http://www.treatable-id.org in kaart

gebracht en heeft geleid tot behandelingsrichtlijnen die tot

gebracht. Op de website kunnen artsen en betrokkenen

verbetering van hun kwaliteit van leven moeten leiden.

wereldwijd altijd up-to-date informatie krijgen over de
symptomen, bekende en nieuwe behandelmethodes en
de laatste onderzoeksinformatie. Dit moet op den duur
leiden tot snelle diagnose en tijdige behandeling van

Database CTD

deze stofwisselingsziekten.
Toegekend bedrag: € 23.565
Onderzoeksleiding: dr. Gajja S. Salomons
Onderzoeker: Ofir Betsalel, promovendus

Vroege opsporing

Creatine speelt een belangrijke rol bij de energiehuishou-

Toegekend bedrag: € 45.000

ding van onze spieren en hersenen. Bij stofwisselingsziekte

Onderzoeksleiding: prof. dr. Frits A. Wijburg

CTD (creatine transporter defect) werkt een enzym dat

Onderzoeker: dr. Jessica de Ruijter

essentiëel is voor het transport van de stof creatine door het
lichaam niet goed of is het niet aanwezig. Hierdoor krijgen

De ziekte van Sanfilippo is een zeer ernstige aangeboren

de spieren en de hersenen te weinig creatine met alle nare

stofwisselingsziekte van de hersenen. Kinderen met deze

gevolgen van dien. Het team van dr. Salomons heeft een

ziekte worden ogenschijnlijk gezond geboren. Vanaf de

wereldwijd toegankelijke database opgezet met gegevens

leeftijd van ongeveer 2 jaar ontstaan gedragsstoornissen

van patiënten met CTD. Analyse van die gegevens heeft

en een geleidelijke achteruitgang van de geestelijke

geleid tot meer inzicht in de overerfelijkheid van de ziekte.

vermogens. De diagnose ‘ziekte van Sanfilippo’ wordt

Uit het onderzoek is helaas ook gebleken dat behandeling

meestal pas na de leeftijd van 3 jaar gesteld. Er is op dat

met z.g. precursors van creatine helaas geen doorbraak is.

moment helaas al onomkeerbare schade aan de hersenen

Wel kunnen de gegevens in de database nu dienen als

ontstaan. Dankzij dit onderzoek heeft het AMC een

wereldwijde basis voor nieuw te ontwikkelen therapie en

methode kunnen ontwikkelen die het mogelijk maakt om
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de ziekte van Sanfilippo al heel vroeg, in het ‘hielprikkaartje’ vast te stellen. Dit maakt het mogelijk om, als er
een goede behandeling voor deze ziekte is, alle pasgeboren kinderen op deze ziekte te onderzoeken, zodat de
behandeling gestart kan worden voordat er onherstelbare
schade aan de hersenen is ontstaan.

Bewegingsstoornissen
Toegekend bedrag: € 62.344
Onderzoeksleiding: dr. T.J. de Koning
Het onderzoek naar bewegingsstoornissen bij kinderen
met een stofwisselingsziekte heeft helaas vertraging
opgelopen. Door de verhuizing van de unit van dr. De
Koning van Utrecht naar Groningen kon de beoogde
promovendus/onderzoeker het project niet starten.
Er word gezocht naar een nieuwe kandidaat om dit
onderzoek het komend jaar alsnog uit de startblokken
te krijgen.

Trial zileuton (Zyflo®) bij Sjögren-Larsson
Toegekend bedrag: € 33.000
Onderzoeksleiding: prof. dr. M. Willemsen
Onderzoeker: drs. Joris Fuijkschot
Ook dit onderzoek naar de werking van het middel
Zyflo® bij patiëntjes met Sjögren-Larsson is nog niet van
start gegaan. Het onderzoek staat nu gepland voor
september 2012.
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Nieuwe onderzoeksprojecten

Neonatale screening GAMT-deficiëntie

Behandeling VLCAD- en LCHAD-deficiëntie

GAMT (guanidinioacetaat methyltransferase) deficiëntie

VLCAD(very long chain acyl-CoA dehydrogenase)- en

is een stoornis in de creatine-aanmaak. Naast een

LCHAD (long chain hydroxyacyl-CoA dehydrogenase)-

ontwikkelingsachterstand hebben patiëntjes met deze

deficiëntie zijn erfelijke stofwisselingsziekten in de afbraak

stofwisselingsziekte ook vaak bewegingsstoornissen en

van lange vetzuren. Het gevolg van deze ziekte is het

onbehandelbare epilepsie. Het lijkt mogelijk deze

ontstaan van giftige stoffen die leiden tot spierschade en

ziekteverschijnselen te voorkomen door, nog voordat de

soms hartfalen op zeer jonge leeftijd. Op dit moment

klachten optreden, te behandelen met specifieke

kunnen we het overlijdensrisico op korte termijn met een

voedingssupplementen. Met dit project willen we

speciaal dieet beperken, maar de spierschade nog niet.

onderzoeken of het haalbaar is GAMT-deficiëntie

Met dit project willen we onderzoeken welke medicijnen

diagnose in de neonatale screening (hielprik) mee te

geschikt zouden zijn voor het behandelen van deze

nemen. Dit zou vroege opsporing en dus tijdige behande-

twee stofwisselingsziektes.

ling mogelijk maken en daarmee onomkeerbare hersenschade kunnen voorkomen.

Benodigd bedrag: € 105.000
Onderzoeksleiding: dr. Gepke Visser, dr. Sander Houten

Benodigd bedrag: € 55.500

Onderzoeker: dr. Eugène Diekman

Onderzoeksleiding: dr. Gajja S. Salomons, dr. S. Mercimek
Mahmutoglu
Onderzoekers: dr. J.G. Loeber, dr E.A. Struys

Vitamine B2 als levensredder bij BVVL syndroom
BVVL (Brown-Vialetto Van Laere) syndroom kenmerkt
zich door ernstige neurologische achteruitgang, ademhalingsproblemen en vroegtijdig overlijden. In 2010 hebben
onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis en het
AMC ontdekt dat tijdige behandeling met vitamine B2
voor patiëntjes met BVVL levensreddend kan zijn. Dit
onderzoek willen we uitbreiden naar een grotere groep
patiënten. Ook willen we een laboratoriumbepaling
ontwikkelen als maat voor het vitamine B2-tekort omdat
de hoeveelheid vitamine B2 in het bloed onvoldoende
inzicht geeft in de vitamine B2-tekorten bij kinderen met
BVVL-syndroom.
Benodigd bedrag: € 50.400
Onderzoeksleiding: dr. Annet M. Bosch
Onderzoeker: prof. dr. Ronald J.A. Wanders
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Effect van cholaat bij PBD

Exomesequencing bij IKH

Bij PBD’s (peroxisomale biogenese defecten) is er een

IKH (idiopathe ketotische kypoglycemie) hersenschade

defect in de aanmaak van peroxisomen, dat zijn stoffen

door lage bloedsuikerconcentraties wordt vaak in verband

die een essentiële rol spelen in de stofwisseling. Kinderen

gebracht met vastenintolerantie. Vele metabole, maar ook

en volwassenen met een PBD zijn meestal ernstig ziek.

endocriene afwijkingen kunnen daar de oorzaak van zijn.

Ondanks de goed ontwikkelde diagnostiek van PBD’s

Het diagnosticeren van de oorzaak was tot nog toe echter

ontbreekt vooralsnog een goede behandelmethode. In dit

een langdurig, invasief en duur traject. Met behulp van de

onderzoek willen we een nieuwe therapie testen met het

nieuwe DNA-onderzoekstechniek exoomsequencing

medicijn cholaat dat al voor een ander soort ziekte wordt

hopen we een of meerdere genen te identificeren die bij

gebruikt. Daarnaast willen we onderzoek doen naar

IKH een belangrijke rol spelen.

methoden om de reservecapaciteit van de peroxisomale
stofwisseling te stimuleren.

Benodigd bedrag: € 15.000
Onderzoeksleiding: dr. Terry G.J. Derks

Benodigd bedrag: € 80.000 (2 x € 40.000 over twee jaar)
Onderzoeksleiding: prof. dr. Bwee Tien Poll-Thé, prof. dr.
Ronald J.A. Wanders, prof. dr. Frits A. Wijburg
Onderzoekers: dr. Hans R. Waterham, dr. Sacha Ferdinandusse, dr. Merel S. Ebberink

Genetische oorzaken bij sporadische mitochondriële
aandoeningen
Exoomsequencing is een nieuwe techniek voor DNAonderzoek. Hiermee kunnen alle +/- 20.000 menselijke
genen tegelijkertijd worden gescand op afwijkingen. Door
deze techniek toe te passen verwachten we het aantal
genetische diagnoses naar mitochondriële aandoeningen
te kunnen verdrievoudigen. Daarnaast biedt het identificeren van een gendefect beter inzicht in het ontstaan van
erfelijke ziektes. Inzicht dat ook voor de behandeling van
andere erfelijke stofwisselingsziektes van belang kan zijn.
Benodigd bedrag: € 50.000
Onderzoeksleiding: prof. dr. Bert Smeets
Onderzoeker: dr. Bianca van den Bosch
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Onderzoeker: prof. dr. G. Peter A. Smit

Algemene doelstelling
Axel
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Fondsenwerving & zichtbaarheid
Metakids heeft in 2011 € 582.771 opgehaald voor voorlichting en onderzoek
voor kinderen met stofwisselingsziekten.
Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2010. Het geeft aan dat onze
boodschap duidelijk overkomt en dat steeds meer mensen bereid zijn ons te
steunen. De jaarlijkse Metakids Lentelunch brak alle records met meer
verkochte tafels dan ooit en een prachtige opbrengst uit de veiling.
Ook kregen we weer veel steun van serviceclubs als De Kiwanis en Vereniging
Het Verschil. De laatste heeft het afgelopen jaar een enorme bijdrage geleverd
met heel veel activiteiten die Metakids niet alleen bij een breed publiek onder
de aandacht bracht, maar die ook heel veel geld opbrachten. Zo organiseerde
de Vereniging o.a. een pubquiz, een schaatsmarathon, een fietstocht, een
golfevenement en als grote klapper de Stars & Cars rally.
De belangeloze en grote inzet van alle vrijwilligers, ouders, sponsors, bedrijven
en freelancers is hartverwarmend. Dankzij hun werk wordt de urgentie van
onderzoek onder de aandacht gebracht van een breed publiek. We kunnen het
niet vaak genoeg zeggen: zonder al deze hulp zouden wij nooit in staat zijn
geweest zoveel onderzoek te kunnen financieren.
Een overzicht van alle activiteiten die in 2011 hebben plaatsgevonden is te
vinden op blz. 24 t/m 29 van dit jaarverslag.
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resultaat 2010

resultaat 2011

INKOMSTEN
Totaal inkomsten om te besteden

€ 304.868

€ 593.330

Onderzoek

€ 208.679

€ 412.670

Voorlichting

€ 14.415

€ 43.132

Totaal besteed aan doelstelling

€ 244.694

€ 455.802

Besteed aan fondsenwerving

€ 35.468

€ 39.314

Beheer en administratie

€ 14.415

€ 21.580

€ 8.291

€ 26.634

BESTEDINGEN

Toevoeging aan continuïteitsreserve

Hoe wordt uw € 10 besteed?

2010
Onderzoek:

€ 7,04

Voorlichting:

€ 1,21

Fondsenwerving:

€ 1,20

Beheer en administratie:

€ 0,55

2011
Onderzoek:

€ 7,99

Voorlichting:

€ 0,83

Fondsenwerving:

€ 0,76

Beheer en administratie:

€ 0,42
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€ 600.000

FONDSENWERVING
€ 500.000

Totale opbrengst fondsenwerving
2005: € 39.860
2006: € 159.201
2007: € 269.437
2008: € 286.672

€ 400.000
€ 300.000

2009: € 191.680
2010: € 294.594

€ 200.000

2011: € 582.771
€ 100.000

VERDELING INKOMSTENBRONNEN
Metakids Lentelunch

resultaat 2010

resultaat 2011

%

€ 115.908

€ 182.209

31%

Bedrijven & Stichtingen

€ 46.860

€ 180.329

31%

Serviceclubs

€ 55.000

€ 132.000

23%

Particulieren

€ 76.827

€ 88.232

15%
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Acties 2011
Ook in 2011 werden er weer talloze initiatieven ontplooid door allerlei mensen die het doel van Metakids een warm hart
toedragen. Er werd volop gerend, gefietst, gehockeyd, gegolfd, gemusiceerd, gebakken, geschaatst, gehandwerkt en
ook ouderwets gecollecteerd voor Metakids. We zijn hier ontzettend blij mee, niet in de laatste plaats omdat het een
substantiële bijdrage levert aan ons doel: stofwisselingsziekten de wereld uit. Omdat wij iedere bijdrage evenveel waarde
toekennen, noemen wij hier alle initiatieven zonder het opgehaalde bedrag te vermelden. We bedanken alle initiatiefnemers, deelnemers en sponsors voor hun inzet het afgelopen jaar.

JANUARI

Meteoren musiceren voor Metakids
Op zondag 23 januari speelde het Meteoren jeugdorkest

Feesten

o.l.v. dirigent Annelies Smit een benefietconcert voor

Op donderdag 13 januari organiseerde ASR Nederland

Metakids in de Immanuelkerk in Haarlem.

een feest voor de medewerkers met veel aandacht voor

Behalve van de muziek genoot het enthousiaste publiek

goede doelen. De J-Street band (Ron, Herman, Paul,

van de Metakids cupcakes en was er informatie over

Emanuel en Rudolf) speelde er voor Metakids.

stofwisselingsziekten. Meteoren bedankt!

ASR bedankt!
Benefietconcert
Op 16 januari organiseerde Kiwanis Amsterdam een
benefietconcert voor Metakids. In het Concertgebouw
speelde het bevlogen Pianokwartet Indigo onder meer
werken van Mozart, Schumann en Saint Saëns. Meer dan
200 bezoekers maakten de actie tot een groot succes.

FEBRUARI
Schaatsen
Op 3 februari vertrokken 10 schaatsers namens Vereniging Het Verschil naar Zweden om aldaar de extreme kou
te trotseren voor Metakids. In drie dagen wisten vrijwel
alle deelnemers onder zeer wisselende omstandigheden
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tussen de 140 en de 160 km te schaatsen over de

kregen informatie over Metakids en gingen onder de

Zweedse meren. Het Verschil en alle schaatsers

bezielende begeleiding van Peter van den Berg aan de

hartelijk dank!

slag. De deelnemersbijdrage en de opbrengst van
cupcakes die verkocht werden bij Antoinette
Brood&Banket in Haarlem ging naar Metakids.

Jazz
Voor de 28 keer organiseerde Kiwanis Naarden het Goois
Jazzfestival. Ruim 2000 mensen bezochten zaterdagavond 26 maart het Bussumse Spant en genoten van de
Overwerken

vele bands en solisten. Een deel van de opbrengst ging

Bij Reaal verzekeringen in Alkmaar werd het laatste

naar Metakids. Bedankt daarvoor!

weekend van de maand 24 uur lang overgewerkt voor
Metakids. 400 medewerkers deden mee aan deze actie en

Hockey

doneerden hun overuren aan het onderzoek naar

Voor de tweede maal werd op maandagavond 28 maart

stofwisselingsziekten. Patisserie A.C. de Boer uit Alkmaar

door HC Haarlem een trimhockeytoernooi voor Metakids

sponsorde niet alleen de Metakids cupcakes voor de

gehouden. Om zo veel mogelijk geld in te zamelen

deelnemers, maar werd zelf zo enthousiast over dit

organiseerden de teams verschillende activiteiten zoals

initiatief dat ze Metakids cupcakes gaan verkopen in de

een fietstocht door Kennemerland, de verkoop van

winkel. Dank aan alle deelnemers.

sponsorruimte op een hockeyshirt en collectes op het
hockeyveld. Iedereen heel erg bedankt voor de inzet.

MAART
APRIL
Metakids Mystery Movie
Lions Club Niedorp organiseerde op 1 maart de Metakids

Fitness

Mystery Movie. In CineMagnus in Schagen werd een

Medewerkers van Shell kunnen sinds april meedoen aan

sneak preview vertoond voor het goede doel. Belangstel-

het FitForGood programma: bewegen tijdens het werk

lenden konden kaarten kopen voor een aangekleed

voor een goed doel. Shell Nederland heeft dit jaar

avondje bioscoop, waarbij het een verrassing was wat ze

gekozen voor Metakids. Op de website www.fitforgood.

te zien kregen. Dat bleek de film Black Butterflies met

nl konden medewerkers zich aanmelden en via social

Carice van Houten te zijn. Lions Club bedankt!

media de voorgenomen prestatie laten sponsoren.
Hopelijk inspireert deze geweldige actie van Shell ook

Cupcakes workshop

andere bedrijven om in beweging te komen voor het

Op 3 en 17 maart werd in Het Kookpunt van Haarlem een

goede doel. Dank jullie wel Shell!

Metakids cupcakes workshop georganiseerd. Deelnemers
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MEI

Webshop steunt Metakids
Isolde Van Allemeersch, Marlieke van de Meerendonk en
Nathalie Konings zijn de oprichtsters van www.heartsand-

2e Metakidscollecte in Venray

heroes.nl, een webshop met nieuwe en vintage kinderkle-

Van 1 tot 7 mei vond in Venray alweer de tweede

ding en -schoenen. Het unieke aan hun webshop is dat

Metakidscollecte plaats. Op initiatief van de familie

100% van het aankoopbedrag naar een goed kinderdoel

Straetmann ging een team van 9 vrijwilligers op pad om te

gaat. De koper heeft de keuze uit zes goede kinderdoelen,

collecteren voor onderzoek naar stofwisselingsziekten.

waaronder Metakids. Dank!

Familie Straetmann en alle vrijwilligers, wederom
ontzettend bedankt!

De Metakid
Kunstenares Joke Schole heeft speciaal voor Metakids een
pop ontworpen. Met deze handgemaakte Metakid kan

Stars and cards

iedereen een kind met een stofwisselingsziekte helpen.

Een mooie zaal van een geheimzinnige sociëteit in

Door er een aan te schaffen, of door er zelf een (of

Amsterdam vulde zich op 16 mei volledig met 63

meerdere) te maken. Het streven is elk jaar 800 poppen te

pokerspelers waaronder een flink aantal BN’ers. Zij

maken. Een voor elk kind dat met een stofwisselingziekte

kwamen pokeren voor Metakids. De winnaar van het

wordt geboren. Dank voor dit initiatief Joke!

toernooi kreeg de eer en een symbolische nep-goudenarmband (het symbool uit Las Vegas voor toernooiwinnaars). Organisator Vereniging Het Verschil, zette zich
heel 2011 met diverse acties in voor Metakids. Onze
dank is groot.
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JUNI

Voetballen voor Metakids
Voetbalvereniging VVA uit Alblasserdam voetbalde
zaterdag 21 mei alweer voor de vijfde keer een prachtig

TVR race en veiling op circuit Zolder

bedrag bij elkaar voor Metakids. Initiator Frank Bosch

Het Britse klassieke automerk TVR is al sinds juni 2008

inspireerde weer veel deelnemers om met hun bedrijf mee

niet meer in productie. Maar dat weerhoudt een actieve

te doen aan het toernooi. Ook de wethouder kwam

groep TVR-rijders er niet van om ieder jaar de TVR Car

namens de gemeente een bijdrage doen.

Club Holland International Continental Meeting te

Allen hartelijk dank.

organiseren. Dit jaar op het circuit van Zolder (België). De
opbrengst van een TVR-onderdelen- en parafernaliaveiling ging naar Metakids. Dank TVR club.
Golftoernooi de Herenavond
Op 20 juni werd in Wijchen het jaarlijkse golftoernooi van
De Herenavond gespeeld. Organisator Bert Boning had
Metakids aangedragen als goed doel voor de door het
MKB gesponsorde veiling na afloop. Het persoonlijke
verhaal van vrijwilligers Aart Plas en Marike Groenendijk
droeg bij aan het succes van de veiling.
Herenavond bedankt!

Avondvierdaagse voor Metakids
OBS De Hoge Raven uit het Utrechtse Hoograven wilde

SEPTEMBER

dit jaar de avondvierdaagse koppelen aan een goed doel.
Vorig jaar is Thijs Blom, het broertje van Daniel Blom (8)

Stars & Cars Rally

op 4 jarige leeftijd overleden aan een stofwisselingsziekte.

Vereniging Het Verschil heeft afgelopen jaar zijn naam

De hele school leefde erg mee met dit verdriet. Daarom

meer dan waar gemaakt voor Metakids. Heel erg bedankt

was er ook snel een goed doel gevonden: Metakids. Goed

voor al jullie initiatieven. Met name de Stars & Cars Rally

gedaan Hoge Raven, bedankt!

zorgde voor een substantiële bijdrage voor Metakids. Op
zaterdag 17 september vond dit jaarlijkse evenement
plaats. Er werd gestart in Harderwijk met als geheime
eindbestemming Gorinchem. Een prachtig evenement
waarbij weer tal van BN’ers zich hebben ingezet voor
Metakids.
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OKTOBER

Dam tot Damloop 2011
Op zondag 18 september begonnen 100 lopers in hun
speciale Metakids loopshirt aan de 16,1 kilometer van

Singelloop Breda

Amsterdam naar Zaandam. In de aanloop naar dit

Claudia Kraak en Michiel Mouwen zijn de initiatiefnemers

sportieve evenement hebben alle lopers persoonlijk

van Breda4Metakids. Zij vonden een team van zo’n 70

aandacht en donaties gevraagd voor onderzoek naar

hardlopers met daaronder ook burgemeester Peter van

stofwisselingsziekten. Een geweldig evenement waar zelfs

der Velden bereid om de Bredase Singelloop voor

de met bakken uit de lucht vallende regen de goede sfeer

Metakids te voltooien. Breda4Metakids bedankt!

niet kon bederven.
Axel foundation voor Metakids
Axel Drieënhuizen is geboren met het syndroom van
Zellweger, een ernstige stofwisselingsziekte. Axels ouders,
Danny en Suzan, hebben daarom de Axel Foundation
opgericht voor hun zoon en alle andere kinderen met een
stofwisselingsziekte. Zij organiseren allerlei acties ten bate
van het onderzoek naar stofwisselingsziekten. Op vrijdag
7 oktober mocht Metakids het resultaat van die acties in
ontvangst nemen. Axel Foundation bedankt!
Cash op zolder
Cash op zolder is een populair televisieprogramma van de
Specialisten fietsen voor Metakids

AVRO, waarin mensen hun bijzondere spullen veilen. Het

De Metatour is een initiatief van drie bevlogen specialisten

doel is om met de opbrengst wensen uit te laten komen.

Metabole Ziekten van het VUmc en het Wilhelmina

Joris Mommersteeg, een van de rijders in de Stars and

Kinderziekenhuis. In vijf dagen fietsten Henk Blom,

Cars Rally, liet in dit programma spullen veilen voor

Herman ten Brink en Tom de Koning 800 kilometer langs

Metakids. Dank je Joris!

alle universitair medische centra in Nederland. Een
kilometer voor elk kind dat jaarlijks met een stofwisselingsziekte wordt geboren. Het doel: geld en aandacht
voor stofwisselingsziekten. Een mooi initiatief!

Laptops voor Metakids
Bij Quintiles, een grote medische dienstverlener in
Hoofddorp, kregen medewerkers de gelegenheid oude
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laptops van het bedrijf over te nemen. De opbrengst ging

Zingen voor Metakids

volledig naar Metakids. Dank gaat uit naar directie en

The Christmas Carol Singers hebben op zondag 18

medewerkers van Quintiles voor dit geweldige initiatief.

december in de Passage (Den Haag) een programma
verzorgd met diverse bekende kerstliederen. Het gelegen-

NOVEMBER

heidsensemble bestond uit zes oud-studenten van de
Universiteiten van Leiden en Delft. De opbrengst van hun
optreden ging naar Metakids. Carol singers chapeau!

Bids for (Meta) Kids
Op 25 november organiseerden de jonge ondernemers en
professionals van JCI (Junior Chamber International)
Kennemerland hun jaarlijkse veiling Bids for Kids. Bijna 50
kavels gingen onder de hamer voor Metakids. En een
Haarlemse goudsmid deed daar nog een schepje bovenop
door spontaan een diamant ter veiling aan te bieden. Het
hoogste bod op deze diamant werd gedaan door twee
jonge mensen in blijde verwachting. Een mooi symbolisch

Innerwheel kerstbijeenkomst

eind van een succesvolle veiling. JCI bedankt!

Inner Wheel is een van de grootste serviceclubs van
Nederland. Inner Wheel Groningen-Zuid heeft tijdens de
Inner Wheel kerstbijeenkomst op 15 december het
resultaat van maar liefst twee acties aan Metakids
overhandigd. Een donatie en de opbrengst van een bridge
drive die in oktober plaatsvond. Inner Wheel hartelijk
dank!

DECEMBER
Sponsorloop Vitalis college
Kunst in Ariadne at Home

Het Vitalis college in Breda is een mbo college met

In het decembernummer van de Ariadne at Home stelden

opleidingen op het gebied van Mode, Uiterlijke Verzor-

zes kunstenaars gratis een uniek kunstwerk ter beschik-

ging, Veiligheid en Zorg en Welzijn. Ieder jaar doen

king voor Metakids. Ariadnelezers konden op de website

studenten van het college mee aan een 5 km sponsorloop

van Ariadne at Home een bod uitbrengen op deze

voor het goede doel. Dit jaar liepen 160 studenten voor

kunstwerken. De volledige opbrengst ging naar Metakids.

Metakids. Dank gaat uit naar alle deelnemers en met

Wij danken de kunstenaars, de gelukkige winnaars en

name Marielle van Amstel, zonder wie deze prachtige

Ariadne at Home voor dit prachtige initiatief.

middag nooit tot stand was gekomen.
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Portretten
Portretten

Colette Olof
vrijwilligster

Jeroen en Maaike van Gool
ouders van Silke

“Als moeder van tweekleine zoontjes met de

Maaike: ”Onze allermooiste dochter Silke werd

stofwisselingsziekte PKU ben ik zeer betrokken

in november 2010 geboren met het syndroom

bij Stichting Metakids en de PKU vereniging.

van Zellweger. Silke was vanaf het eerste

PKU is de eerste ziekte die in de hielprik is

moment erg ziek en ze heeft heel hard moeten

opgenomen en door jarenlang intens medisch

werken om er te zijn. Maar haar wilskracht,

onderzoek een van de weinige stofwisselings-

levenslust en doorzettingsvermogen hebben

ziektes die met een streng dieet behandeld kan

ervoor gezorgd dat ze precies een jaar en twee

worden waardoor de patiënten zich normaal

weken bij ons heeft kunnen blijven. We hebben

kunnen ontwikkelen tot volwassenen.

intens genoten van ieder moment dat ze bij ons

Om die reden weet ik hoe belangrijk geld voor

was. In december 2011 is ze overleden.” J

onderzoek is en wil ik daar graag mijn steentje
aan bijdragen. Op naar een toekomst waar

Jeroen: “Maaike en ik zijn allebei drager van

voor alle kinderen met een stofwisselingsziekte

een afwijkend gen. Zelf hebben we er geen last

een behandeling gevonden wordt!”

van, maar de kans dat onze mogelijk toekomstige kinderen ziek worden is reëel. Ook
hierdoor zijn we dus voor altijd verbonden met
stofwisselingsziekten en met Metakids.”
Maaike: “Door het open karakter en de
overduidelijke betrokkenheid hebben we voor
Metakids gekozen. Metakids maakt het voor
ons mogelijk om een bijdrage te leveren aan het
onderzoek naar de behandeling van veel
stofwisselingsziekten, maar in het bijzonder
voor het syndroom van Zellweger. Hiermee
hopen we andere kinderen en hun ouders meer
kans te geven om van elkaar te genieten en
hopen we op termijn natuurlijk op een
behandeling om het ziekteproces te vertragen
dan wel te stoppen.“
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Ines Beyer
bureaucoördinator Metakids

Pieter van den Hoogenband
ambassadeur

“Na jarenlang werkzaam te zijn geweest als

“Ik krijg veel verzoeken om ambassadeur te

sales executive voor een groot internationaal

worden, maar het onderwerp moet me

bedrijf, had ik een sterk verlangen om

aanspreken en ik moet er achter kunnen staan.

betekenisvoller werk te kunnen gaan doen.

Toen de stichting Metakids mij vroeg, hoefde ik

Toen de directeur van Stichting Metakids mij,

niet lang na te denken. Het gaat om een grote

na mijn sabbatical in 2011, vroeg om als

groep kinderen die allemaal aan afschuwelijke

bureaucoördinator de stichting te komen

ziektes lijden. Veel van deze kinderen worden

versterken, heb ik dan ook volmondig “ja”

niet eens volwassen. Onderzoek is de enige

gezegd. Ik heb het gevoel dat mijn kennis en

oplossing. Daar wil ik me sterk voor maken. Als

inzet nu ten goede komen aan een prachtig

vader van twee jonge gezonde kinderen, besef

doel. Graag draag ik mijn steentje bij aan de

je natuurlijk eens te meer hoe bijzonder het is

groei van Stichting Metakids om uiteindelijk

om een gezond kind te hebben. Bovendien is

het gestelde doel ‘stofwisselingsziekten de

Metakids een kleine organisatie die wil groeien.

wereld uit’, te bereiken.”

Daar voel ik me bij thuis. Samen met Metakids
hoop ik veel voor kinderen met een stofwisselingsziekte te kunnen doen.”
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Portretten
Portretten

Gerard Kellerman
bestuurslid

Tom Jongen
ondernemer Select Catering

“Diverse maatschappelijke projecten hebben al

“Het was mij direct duidelijk hoe belangrijk en

jaren, naast mijn werk als directeur van een

urgent het doel is waar Metakids voor staat. Als

reclamebureau en andere zakelijke beslomme-

je zelf gezonde kinderen hebt dan lijkt dat zo

ringen, mijn aandacht. Toen ik werd geconfron-

vanzelfsprekend, maar de filmpjes die Metakids

teerd met de problematiek van kinderen met

elk jaar van een ziek kind, zijn broers en zusjes

stofwisselingsziekten, was de urgentie van deze

en ouders maakt ontroeren mij diep. Ik realiseer

kwestie mij direct duidelijk. Het moet toch

me iedere keer wat een geluk ik heb. Dat gun ik

mogelijk zijn om het leven van deze kinderen

elk kind. Daarom steun ik Metakids en ben ik

en hun ouders dragelijker te maken! Daar is

elk jaar medesponsor van de Lentelunch.”

veel geld voor onderzoek en voorlichting voor
nodig en daar wil ik mij graag voor inzetten. Er
is nog een lange weg te gaan maar ik ben ervan
overtuigd dat we met Metakids een enorme
sprong voorwaarts kunnen maken.”
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Drs. Joris Fuijkschot
kinderarts onderzoeker
UMC St. Radboud

Jan van der Steenhoven
Kiwanis Amsterdam

“Patiëntjes met het syndroom van Sjögren–

“Tot het moment dat een afvaardiging van

Larsson hebben heel veel last van jeuk en een

Metakids een presentatie hield voor onze

schilverende huid. Wij onderzoeken met geld

Kiwanis Club Amsterdam was ik niet bekend

van Metakids hoe je er met medicatie voor kunt

met het feit dat er zoveel verschillende, maar

zorgen dat deze patiëntjes daar geen last meer

tegelijkertijd zo zeldzame stofwisselingsziekten

van hebben.

bij kinderen zijn. Daarom lag de keuze voor

De farmaceutische industrie is niet geïnteres-

Metakids als doel voor de opbrengst van het

seerd in de financiering van dit soort onder-

jaarlijkse benefietconcert in het Concertgebouw

zoek, terwijl dat juist zo belangrijk is. Gelukkig

voor de hand. Bij kaartverkoop en sponsorwer-

is er dan Metakids. Ik hoop van harte dat

ving merk je dan snel dat er veel mensen zijn

iedereen Metakids steunt want geld voor

die in hun nabije omgeving een gezin kennen,

onderzoek is het enige dat stofwisselingsziek-

waarvan een kind een van die ziektes (gehad)

ten de wereld uit kan helpen.”

heeft. Dat bevestigt dan weer hoe belangrijk
het steunen van Metakids is.”
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Samenstelling Bestuur
BESTUUR
Suzette Wyers

Gerard Kellerman

Bestuurslid sinds:

1 december 2004

Bestuurslid sinds:

26 oktober 2006

Herbenoeming/aftreding:

1 december 2014

Herbenoeming/aftreding:

26 oktober 2016

Functie:

Hoofd Marketing/

Functie:

directeur/partner Bureau

Fondsenwerving Humanitas
Nevenfuncties:

- Bestuurslid (vice-voorzitter)

Kellerman
Nevenfuncties:

Chronisch Zieken en

Bestuurslid Ronald McDonald
VU Kinderstad

Gehandicaptenraad
- Bestuurslid Nederlands

Joost Steins Bisschop

Genootschap

Bestuurslid sinds:

2 september 2010

Fondsenwervers

Herbenoeming/aftreding:

2 september 2015

- Raad van advies

Functie:

Partner Jungle Minds

BasicViews Foundation

Nevenfuncties:

columnist Het Financiëele

- Bestuur Socionext

Dagblad, commissaris

-Commissie van

Selexyz, leraar basisschool

deskundigen NOS

‘De Bolderik’

Debby Petter

David van Schelven

Bestuurslid sinds:

1 mei 2005

Bestuurslid sinds:

2 september 2010

voorzitter sinds:

1 februari 2006

Herbenoeming/aftreding:

2 september 2015

Herbenoeming/aftreding:

1 mei 2015

Functie:

Controller Nutreco

Functie:

Werkzaam als actrice

Nevenfuncties:

docent Nederlands,

Patrick Praaning

presentator

Bestuurslid sinds:

4 september 2009

Herbenoeming/aftreding:

4 september 2014

Functie:

Organisator evenementen

Wilco Jiskoot
Bestuurslid sinds:

8 juni 2006

Herbenoeming/aftreding:

8 juni 2016

Functie:

-Adviseur bij AAC Capital

Marike Groenendijk

Partners, Boekhoorn M&A,

Bestuurslid sinds:

19 mei 2011

CVC Capital Partners en

Herbenoeming/aftreding:

19 mei 2016

Reggeborgh Groep

Functie:

consultant & trainer

-Non-executive board

Reintegration Assistance

member van Jumbo,

Program at NATO

Wehkamp, Bank Oyens &

AEW&C Force

van Eeghen
Nevenfuncties:

Praaning & Roekens

Diverse advisory board
functies
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MEDISCHE ADVIESRAAD

BUREAU

Ries Duran

Maarten Beelaerts van Blokland

Medische adviesraad sinds: 13 november 2007

In functie sinds:

Juli 2011

Herbenoeming/aftreding:

13 november 2012

Functie:

Directeur

Functie:

Klinisch chemicus en

Bruto jaarsalaris:

€ 53.760

klinisch biochemisch
Nevenfuncties:

geneticus N.P.

Anke Plas

Chauffeur op de buurtbus

In functie sinds:

Januari 2006

(vrijwilligerswerk)

Functie:

Bureaucoördinator

Ines Beyer

Henk Bakker
Medische adviesraad sinds: 22 februari 2007

In functie sinds:

December 2011

Herbenoeming/aftreding:

22 februari 2012

Functie:

Bureaucoördinator

Functie:

Kinderarts Metabole
ziekten N.P.

Nevenfuncties:

Redactielid ’Pediatric
Clinics Amsterdam’
AMC Amsterdam

Tom van ‘t Hek
Medische adviesraad sinds: 22 februari 2007
Herbenoeming/aftreding:

22 februari 2012

Functie:

Voormalig huisarts, nu
radiopresentator en zelfstandig ondernemer
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Planning & controle
Cyclus planning en controle
Metakids werkt met een meerjarenbegroting met strategische doelstellingen. Jaarlijks worden de
doelen voor het komende jaar vastgesteld en wordt geëvalueerd of de doelen van het afgelopen
jaar behaald zijn. Gedurende het jaar vindt voortdurend evaluatie plaats van uitvoering van de
doelen. Dit gebeurt aan de hand van een planning- en controlecyclus.

t

Planning- en controle-onderzoek (verantwoordelijk: medische adviesraad)
Voor onderzoeksprojecten heeft Metakids criteria en voorwaarden opgesteld. Op basis van de
criteria beoordeelt de medische adviesraad ingediende onderzoeksaanvragen. Deze adviseert
het bestuur, die de definitieve beslissing over honorering neemt. Aan de honorering van een
onderzoeksproject zijn voorwaarden verbonden. Ook moeten per termijn in het onderzoek
doelstellingen geformuleerd zijn. Tussentijds en na afloop wordt er d.m.v. rapportageformulieren verslag uitgebracht over de behaalde resultaten. Uitbetaling van een volgend deel van de
subsidie is afhankelijk van de beoordeling van de rapportages op basis van de voorwaarden en
de geformuleerde doelstellingen.

t

Planning en controle zichtbaarheid (verantwoordelijk: bureau)
Zichtbaarheid van Metakids gaat altijd uit van de 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. Het bureau signaleert zo mogelijk alle publiciteit, toetst deze aan
de uitgangspunten en overlegt waar nodig met het bestuur. Behaalde resultaten worden getoetst
aan de criteria en indien nodig worden acties en planning bijgesteld.

t

Planning en controle financiën (verantwoordelijk: penningmeester)
Vanuit de strategische doelstellingen heeft Metakids financieel beleid en een meerjarenbegroting opgesteld. Hieruit volgt de jaarlijkse begroting. De boekhouding is gesponsord uitbesteed.
De penningmeester heeft voor de planning en controle maandelijks, en indien gewenst vaker,
inzicht in de laatste cijfers en heeft regelmatig overleg met de externe boekhouder en het
bureau en rapporteert daarover elk kwartaal aan het bestuur. Indien nodig worden acties en
planning bijgesteld.
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Financiële verantwoording
Resultaat
Het resultaat van 2011 is positief met € 76.634. In de
bestuursvergadering van 27 maart 2012 heeft het bestuur
er mee ingestemd om € 50.000 toe te voegen aan de
bestemmingsreserve voor bijdragen aan onderzoek naar
stofwisselingsziekten en € 26.634 toe te voegen aan de
continuïteitsreserve.
Begroting 2012
2011 is voor Metakids een succesvol jaar geweest. In de
huidige omstandigheden lijkt het onwaarschijnlijk dat
Metakids in 2012 dit succes zal evenaren. De wereld om
ons heen staat voor nieuwe uitdagingen en het is
onduidelijk hoe goede doelen hierdoor geraakt zullen
worden. Wij kijken positief naar de toekomst maar denken
dat onze inkomsten het komende jaar zullen dalen. De
hulp die wij in 2011 van Vereniging Het Verschil hebben
ontvangen zorgde voor een grote stijging in inkomsten,
echter dit is geen terugkerende bron van inkomsten.
In 2012 zullen onze uitgaven voornamelijk bestaan uit
subsidies aan onderzoeksprojecten, voorlichting en
uitvoering. 2012 zal ook in het teken staan van het
bouwen aan een stevig fundament van de organisatie. Er
zullen extra investeringen worden gedaan in het opbouwen van een vrijwilligersnetwerk en in automatisering.
Hierdoor verwachten wij in 2012 relatief minder geld aan
onderzoeksprojecten te besteden.
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 2012 bij te stellen.

37 Jaarverslag 2011

Verdeling inkomstenbronnen 2011
Metakids Lentelunch

€ 182.209

31 %

Bedrijven en stichtingen

€ 180.329

30 %

Serviceclubs

€ 132.000

22%

Particulieren

€ 88.232

15 %

Opbrengst fondsenwerving

€ 582.771

Rente op sparen en overige opbrengsten

€ 10.560

2%

Totaal om te besteden aan doelstelling

€ 593.330

100,0%

Onderzoek

€ 412.671

80 %

Voorlichting

€ 43.132

8%

Fondsenwerving

€ 39.314

8%

Beheer en administratie

€ 21.580

4%

Bestedingen

Hoe wordt uw €10,00 besteed
Onderzoek

€ 7,99

Voorlichting

€ 0,83

Fondsenwerving

€ 0,76

Beheer en administratie

€ 0,42
€ 10,00
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Exploitatierekening Stichting Metakids 2011
begroting
2012

resultaat
2011

begroting
2011

resultaat
2010

resultaat
2009

resultaat
2008

resultaat
2007

100.000

88.232

95.000

76.827

43.107

53.080

23.247

Giften van Service organisaties

125.000

132.000

155.000

55.000

28.500

13.700

166.190

Bedrijvensponsoring & Stichtingen

150.000

180.329

50.000

46.860

51.483

56.082

80.000

Lentelunch (netto)

125.000

182.209

125.000

115.908

68.590

163.810

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

500.000

582.771

425.000

294.594

191.680

286.672

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Diverse giften particulieren

269.437

Baten uit gezamelijke acties
Baten uit acties derden

(60)

Subsidies van overheden
Baten uit beleggingen

10.000

10.560

8.500

Overige baten

7.569

13.011

7.229

2.705

Totaalopbrengsten overige fondsenwerving

4.629
604

10.000

10.560

8.500

10.274

13.011

7.169

5.233

510.000

593.330

433.500

304.868

204.691

293.841

274.670

-

-

-

2.259

7.900

3.213

629

56.938

43.132

43.350

33.756

30.345

27.762

50.384

350.000

369.539

245.650

174.923

80.240

184.760

162.250

56.938

43.132

43.350

33.756

30.345

27.762

25.192

463.875

455.802

332.350

244.694

148.831

243.498

238.455

53.550

39.314

63.750

35.468

30.964

29.541

34.471

Totaal besteed aan Wervingskosten

53.550

39.314

63.750

35.468

30.964

29.541

34.471

Beheer en adinistratie

28.075

21.580

25.288

16.415

16.174

14.963

SOM DER LASTEN

545.500

516.696

421.388

296.577

195.969

288.002

272.926

RESULTAAT

(35.500)

76.634

12.113

8.291

8.722

5.839

1.744

SOM DER BATEN
LASTEN
Doelstelling Voorlichting en bewustwording
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
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begroting
2011

resultaat
2010

begroting
2010

resultaat
2009

resultaat
2008

resultaat
2007

resultaat
2006

11%

7%

15%

12%

16%

10%

13%

6%

4%

6%

5%

8%

5%

nvt

% bestedingsratio baten

91%

77%

77%

80%

73%

83%

87%

% bestedingsratio lasten

85%

88%

79%

83%

76%

85%

87%

12.113

8.291

8.722

5.839

1.744

12.113

8.291

8.722

5.839

1.744

% kosten fw
% beheer en administratie

Toevoegingen/onttrekking aan:
t$POUJOVJUFJUTSFTFSWF
t#FTUFNNJOHTSFTFSWFT

14.500

26.634

(50.000)

50.000

14.500

76.634

t)FSXBBSEFSJOHTSFTFSWF
t0WFSJHFSFTFSWFT
t#FTUFNNJOHTGPOET

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen

Voorraden

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs

opgenomen tegen verkrijgingsprijs c.q. nominale waarden.

onder aftrek van een afwaardering voor incourantheid.

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

Vorderingen

jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden

Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.

onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Materiële vaste activa

Baten en lasten

De materiële vaste activa, direct in gebruik voor de

Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarin

doelstelling, zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijzen

ze zijn ontstaan. Legaten en nalatenschappen worden als

onder aftrek van op de geschatte economische levensduur

opbrengst verantwoord als de omvang betrouwbaar en

gebaseerde afschrijvingen.

met zekerheid kan worden vastgesteld.

Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde op basis
van de koersen geldende per 31 december 2011.
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Balans Stichting Metakids 2011
31/12/2011

31/12/2010

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

191.859

10.447

0

0

Liquide middelen
333.901

t"4/%FQPTJUP
t"4/NFFSTQBSFOSFLFOJOH
t*/(SFOUFNFFSSFLFOJOH LBQJUBBMSFLFOJOH
t*/(SFLFOJOHDPVSBOU

0

0

209.102

273.199

158.286

22.502

95.251
629.601

462.639

821.460

473.086

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
t$POUJOVÕUFJUTSFTFSWFT

67.033

40.400

t#FTUFNNJOHTSFTFSWFT

50.000

0

t)FSXBBSEFSJOHTSFTFSWFT

0

0

t0WFSJHFSFTFSWFT

0

0
117.033

40.400

Fondsen
t#FTUFNNJOHTGPOET

Voorzieningen
Langlopende schulden

0

0

117.033

40.400

0

0

341.272

86.445

Kortlopende schulden
348.130

t,PSUMPQFOEEFFMUPFHF[FHEFTVCTJEJFT
t0WFSJHFTDIVMEFOFOPWFSMPQFOEFQBTTJWB

338.390

15.025
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7.852
363.155

346.242

821.460

473.086

Balans per 31-12-2011
De balans per 31-12-2011 bestaat aan de activakant uit liquide middelen op bankrekeningen en nog te ontvangen
bedragen. Alle vorderingen zijn bij het opstellen van de jaarrekening ontvangen. Aan de passivakant zijn de toegezegde
en nog niet betaalde subsidies de belangrijkste post, onderverdeeld in langlopende en kortlopende schulden. Daarnaast
is er een relatief klein vrij te besteden eigen vermogen.
KASSTROOMOVERZICHT
2011

2010

76.634

8.291

-

-

76.634

8.291

€
Exploitatiersultaat
Afschrijvingen

Toename langlopende schulden

254.827

86.445

Toename kortlopende schulden

16.914

(13.227)

271.741

73.218

-

-

Toename belegging
Toename voorraad
Toename vorderingen

-

-

181.412

(2.279)

Investering materiële vaste activa

-

-

181.412

(2.279)

Mutatie liquide middelen

166.963

83.788

Verschil banken

166.963

83.788

-

-

Verschil

Kasstroomoverzicht 2011

In 2011 bleek de Lentelunch voor Metakids wederom de

Het kasstroomoverzicht 2011 is opgesteld volgens

belangrijkste bron van inkomsten. Met dank aan de grote

de indirecte methode.

inzet van vrijwilligers hebben wij onze beste Lentelunch
ooit gerealiseerd met een resultaat van € 182.209.
Donaties van bedrijven heeft een sterke stijging laten zien.

Staat van baten en lasten 2011

De opbrengst van de overwerkactie van werknemers van
Inkomsten

SNS Reaal heeft met € 52.528 hierin een significante

De inkomsten in 2011 zijn hoger uitgevallen dan in de

bijdrage gehad.

begroting was opgenomen. Belangrijkste redenen

Giften van particulieren bleven wat achter ten opzichte

hiervoor zijn de succesvolle Lentelunch geweest en de

van de donaties van 2010. Er zal in ons netwerk geïnves-

stijging in bedrijvensponsoring.

teerd moeten worden om op dit vlak te groeien.
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Uitgaven
In de volgende tabel staat een overzicht van de uitvoe-

De activiteiten voor het werven van financiële middelen

ringskosten. Gedurende het jaar bleek dat de inkomsten

hebben altijd ook een voorlichtingsdoelstelling. Dit heeft

hoger zouden zijn dan verondersteld. Door evaluatie en

te maken met de onbekendheid van stofwisselingsziekten.

bijsturing zijn de uitgaven aan doelstellingen, in lijn met

Afhankelijk van de exact ingezette middelen ligt de

de inkomsten, hoger dan in de begroting opgenomen.

nadruk meer op voorlichting of op fondsenwerving.

In 2011 heeft Metakids zes nieuwe onderzoeksaanvragen

Gekozen is daarom om de kosten van deze activiteiten te

kunnen honoreren. Er werd in totaal € 455.802 besteed

verdelen over fondsenwerving en voorlichting.

aan de doelstellingen, € 43.132 aan voorlichting en
€ 412.670 aan onderzoek.
Kosten fondsenwerving en beheer en administratie
De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten gemaakt
om fondsen te werven en de kosten voor beheer en
administratie.
Als norm voor de kosten eigen fondsenwerving wordt de
CBF-eis van 25% gehanteerd. Voor de kosten van beheer
en administratie heeft Metakids de norm vastgesteld op
7%. De kosten voor eigen fondsenwerving bedroegen in
2011 € 39.314, wat neer komt op 6,7% van het opgehaalde geld. Hiermee blijft Metakids ruim onder de
CBF-eis van 25%. De kosten van beheer en administratie
bedroegen € 21.580. Dit staat voor 3,6% van de totale
inkomsten waarmee de norm van 7% niet wordt
overschreden. De verwachting is dat ook in 2012 deze
norm niet zal worden overschreden.
Beleid toerekening uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de
onderdelen fondsenwerving, beheer en administratie en
doelstellingen. Bij de vaststelling hebben gevoel van
redelijkheid, berekeningen van de bestede uren en kosten,
en gesprekken met andere organisaties een rol gespeeld.
De begrote uitvoeringskosten over 2012 zijn toegerekend
op basis van dezelfde verdeelsleutel als de werkelijke
uitvoeringskosten van 2011.
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Doelstelling
Voorlichting

Werving baten

Onderzoek

Eigen Fondsenwerving

Gezamelijke actie

subsidies

Beleggingen

Subsidies en bijlagen

-

369.539

-

-

-

-

Afdrachten

-

-

-

-

-

-

Aankopen en Verwervingen

-

-

-

-

-

-

Uitbesteed werk

-

-

-

-

-

-

7.887

7.887

9.839

-

-

-

Publiciteit en Communicatie
Personeelskosten

29.658

29.658

24.715

-

-

-

Huisvestingskosten

1.719

1.719

1.432

-

-

-

Kantoor- en algemene kosten

3.868

3.868

3.327

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.132

412.671

39.314

-

-

-

Afschrijving en rente

Beheer en Administratie

Totaal

Begroot

Totaal

2011

2011

2010

Subsidies en bijdragen

-

369.539

245.650

174,923

Afdrachten

-

-

-

-

Aankopen en Verwervingen

-

-

-

-

Uitbesteed werk

-

-

-

2.259

1.508

27.122

36.000

33.777

14.829

98.859

115.000

72.394

859

5.729

5.000

4.019

4.384

15.448

19.738

9.205

Publiciteit en Communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

-

-

-

-

21.580

516.696

421.388

296.577
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Toelichting op de jaarrekening en de balans
Beleid financiële risico’s en vermogen

Beheer reserves en beleggingsbeleid

Door te kiezen voor relatief veel inkomsten in het begin van

Metakids heeft geen beleggingen in aandelen of obliga-

het jaar (Lentelunch) en relatief veel uitgaven (onderzoek-

ties. Om het geld dat binnenkomt goed te bewaken, zet

sutbsidies) aan het einde van het jaar kan Metakids tijdig

Metakids zoveel mogelijk op een Nederlandse spaarreke-

evalueren en indien nodig plannen en begroting bijstellen.

ning of deposito, bij voorkeur op een spaarrekening van

Het betekent ook dat elke euro die Metakids toekent aan

een duurzame bankinstelling.

onderzoek al op de bank staat. Hierdoor kan uitbetaling
van onderzoeken gegarandeerd worden.

Beleid personeel
Personeelsbeleid is gericht op continuïteit. Voor de

Om altijd de continuïteit van de organisatie te kunnen

medewerkers is er een pensioenregeling.

garanderen, of indien nodig te kunnen afbouwen, houdt
Metakids een klein eigen vermogen aan. Om de dan

Beleid bestuur en wetenschappelijke adviesraad

lopende kosten van de eigen organisatie te dekken, kan

De bestuursleden en leden van de Medische adviesraad

Metakids hierop terugvallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

ontvangen geen vergoeding. Ook zijn hen geen leningen,

opzeggen huurcontract en maatregelen op het personele

voorschotten of garanties verstrekt.

vlak. Voor de hoogte van het eigen vermogen streeft
Metakids naar een bedrag van 50% van de kosten van de

Verklaring van het bestuur

eigen organisatie. Hierbij wordt uitgegaan van de ver-

t7BTUTUFMMJOH)FUCFTUVVSIFFGUEFKBBSSFLFOJOHWBO

wachte kosten van het toekomstige boekjaar. De gemiddelde kosten eigen organisatie voor Metakids bedragen: €
138.563. Het streefvermogen zou dan

de stichting Metakids vastgesteld in de vergadering van
27 maart 2012.
t3FTVMUBBUCFTUFNNJOH)FUCFTUVVSIFFGUEFSFTVMUBBU-

€ 69.281 moeten zijn. In 2011 bedraagt het vermogen
€ 67.033. De komende jaren zal dit aangevuld worden naar
het streefvermogen van 50%. De Richtlijn Reserves Goede

verdeling zoals opgenomen in de staat van baten en
lasten vastgesteld.
t(FCFVSUFOJTTFO/BCBMBOTEBUVN[JKOFSHFFOHFCFVSUF-

Doelen van het VFI geeft aan dat een vermogen wordt

nissen geweest die van belang zijn voor de jaarrekening

aangehouden van maximaal 150% van de jaarlijkse kosten

2011.

van de eigen organisatie. Het beleid van Stichting Metakids
is dus ruim binnen de richtlijn.

t$POUSPMFWFSLMBSJOH%FDPOUSPMFWFSLMBSJOHWBOEF
accountant is op de volgende pagina opgenomen.
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Controleverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Verklaring betreffende de jaarrekening

getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandighe-

van Stichting Metakids te Amsterdam gecontroleerd. Deze

den. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de

een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit

winst-en-verliesrekening over 2011 met de toelichting, waarin

van de interne beheersing van de Stichting. Een controle

zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsla-

omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de

gen voor financiële verslaggeving 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 dat

opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het

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 beeld

interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van

van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen

Stichting Metakids per 31 december 2011 en van het

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

resultaat over 2011 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

hebben kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

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

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter

vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen

verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de

beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist

toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaam-

in artikel 2:391 lid 4 BW.

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

Bunschoten, 3 mei 2012

risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel bevat

Jan Bos Accountancy B.V.

als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de
accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant
is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
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