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Kengegevens stofwisselingsziekte

Voorwoord
Wij kijken heel tevreden terug op een prachtig Metakidsjaar. Alle doelen die we ons voor 2014
hadden gesteld, hebben we bereikt. Er waren meer inkomsten uit de acties; we wisten 30 tot
40% meer zichtbaarheid te genereren via onze belangrijkste eigen kanalen; we hebben nieuwe
grote sponsors aan ons kunnen binden; we hebben nieuwe enthousiaste vrijwilligers die zich op
allerlei terrein inzetten; en we ontvingen bijdragen van diverse vermogensfondsen en stichtingen.
Hierdoor zijn onze inkomsten voor het eerst
sinds 2012 weer gegroeid en is er een solide basis
ontstaan voor de verdere professionalisering
van Metakids. Daar hebben we met elkaar het
afgelopen jaar keihard aan gewerkt. Graag
bedanken we alle ouders, patiëntjes, sponsors,
vrijwilligers, actienemers en fondsen voor hun
steun. Mede dankzij jullie komt onze droom:
stofwisselingsziekte de wereld uit, elke dag een
stapje dichterbij.
Als klap op de vuurpijl kregen we in februari
bericht dat Metakids de komende vijf jaar vaste
beneficiënt is geworden van de Vriendenloterij.
In totaal krijgen wij van de Vriendenloterij ruim
€ 1 miljoen. Fantastisch nieuws, waar we nu,
twee maanden later, nog steeds een beetje
ondersteboven van zijn.

Want met hulp van de Vriendenloterij kunnen
wij de ernst en impact van aangeboren
stofwisselingsziekte en het belang van
onderzoek nog beter onder de aandacht
brengen van een groot publiek. Zo kan
Metakids nog meer het verschil gaan maken
voor kinderen met stofwisselingsziekte.
Er moet zoveel mogelijk onderzoek naar de
behandeling van stofwisselingsziekte komen.
Zodat de kinderen weer een kans krijgen.
Daar gaat het om.

Debby Petter
voorzitter

Suzette Wyers
directeur

800

50%

De helft van deze kinderen
overlijdt voor hun 18e jaar

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

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

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

Het overgrote deel van de
kinderen met stofwisselingsziekte raakt jong lichamelijk en
geestelijk gehandicapt

Kinderen met stofwisselingsziekte zijn vaak doof, blind,
krijgen epilepsie, hartfalen,
worden dement

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

14

€ 2,3 mln

1

14 vormen van stofwisselingsziekte kunnen worden
gescreend met de hielprik,
zodat tijdig behandeling kan
worden ingezet
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10.000

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

Ieder jaar worden in Nederland 800 kinderen geboren
met stofwisselingsziekte

Metakids heeft sinds 2005
al €2,3 miljoen kunnen
investeren in onderzoek naar
stofwisselingsziekte
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Er zijn in Nederland zeven
metabole expertisecentra
die onderzoek doen naar
stofwisselingsziekte

Kengegevens Metakids 2014
Rentebaten

€ 11.539

Uitgaven 2014

Inkomsten 2014
Fondsenwerving
Diverse giften
particulieren

Lentelunch

€ 128.669

1 Waarom Metakids
Beheer en administratie

€ 31.229

€ 63.770

€ 169.767

€€ 521.568
517.223

€ 561.964

Voorlichting

€ 85.478

Bedrijvensponsoring &
Stichtingen

Giften van
serviceorganisaties

€ 131.343

Onderzoek

€ 381.487

€ 80.250

Hoe werd uw 10 euro besteed
Fondsenwerving

€ 1,13

1.1 Stofwisselingsziekte:
onzichtbaar en onbekend
Jaarlijks worden er alleen al in Nederland 800
kinderen geboren met een dodelijke stof
wisselingsziekte. Meer dan de helft van hen
overlijdt voordat ze 18 jaar zijn. De overige
kinderen zijn voor zo lang ze leven ernstig
lichamelijk en geestelijk gehandicapt.

Beheer en administratie

€ 0,56

Waarschijnlijk is stofwisselingsziekte daarmee
doodsoorzaak nummer 1 onder kinderen.
Door hun vele handicaps is de kwaliteit van
leven van de patiëntjes vaak slecht en is de
impact van de ziekte op het hele gezin groot.
Voor circa 10.000 gezinnen in Nederland met
één of meer kinderen met stofwisselingsziekte
is dit dagelijkse realiteit.

Voorlichting

€ 1,52

Toch is de ernst, omvang en impact bij het
grote publiek nog onvoldoende bekend.

Dit komt mede omdat deze kinderen letterlijk
en figuurlijk ‘onzichtbaar’ zijn. Als ze niet al
vroeg overlijden, verdwijnen ze door de ernst
van hun ziekte snel achter de voordeur, thuis
of in een zorginstelling. Wat ook niet meehelpt
is dat de ontwikkeling van medicijnen tegen
stofwisselingsziekte door de farmaceutische
industrie tot nu toe als onrendabel wordt
gezien en ook door de overheid niet wordt
geprioriteerd.
1.2 Wat is stofwisselingziekte
Stofwisselingsziekte is een aangeboren
erfelijke ziekte die invloed heeft op het goed
werken van onze stofwisseling. Dat klinkt
simpel, maar onze stofwisseling is een enorm
complex systeem. Zonder goed werkende
stofwisseling raakt je lichaam ontregeld.
Je wordt ziek, ontwikkelt ernstige handicaps.
Uiteindelijk ga je dood, vaak veel te vroeg.

Onderzoeken

€ 6,79

3 afgeronde onderzoeken,
7 doorlopende o
 nderzoeken,
8 nieuw gehonoreerde
onderzoeken die in 2015
van start gaan

150 vrijwilligers,
3 Ambassadeurs,
8 leden Comité
van Aanbeveling

Metakidsbureau:
2 medewerkers, 5 freelancers
voor enkele uren per week

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

Metakids bereikt op
Facebook gemiddeld
63.000 unieke bezoekers
per maand

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

Thijmen
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Ons lichaam is in feite één grote chemische
fabriek. Het proces van onze stofwisseling of
metabolisme speelt zich af op celniveau. In onze
lichaamscellen worden stoffen, die bijvoorbeeld
via voedsel in ons bloed komen, omgezet in
nieuwe stoffen. Onze stofwisseling zorgt er
ook voor dat die stoffen naar de juiste plekken
in ons lichaam vervoerd worden. Vervolgens
zorgt het systeem er voor dat de stoffen die
we niet nodig hebben, de afvalstoffen, weer
worden afgevoerd. Als we gezond zijn
tenminste. Want als we een stofwisselingsziekte hebben, dan gaat het fout.
Stofwisselingsziekte kan zich op honderden
verschillende manieren manifesteren. De rode
draad is dat er door een fout in het DNA iets
mis is met een enzym. Enzymen zijn essentieel
voor zowel de energie-opname als voor de
afvoer van afvalstoffen uit voedsel in ons
lichaam. Als die processen haperen, heeft dat
vaak vreselijke gevolgen, die zich al op jonge
leeftijd manifesteren. Kinderen met stofwisselingsziekte raken lichamelijk en/of geestelijk
gehandicapt. Ze kampen met diverse kwalen,
zoals chronische moeheid, hartfalen, epilepsie,
verlamming, dementie, doofheid, blindheid en
nog veel meer. Vaak hebben de kinderen
meerdere handicaps tegelijk en is er sprake
van stapeling van ziekten.
1.3 Missie en visie
Metakids vindt dit onaanvaardbaar. Door
middel van onderzoek kunnen wel degelijk
behandelingen ontwikkeld worden. Een bekend
voorbeeld is de hielprik. Elke baby wordt
daarmee vlak na de geboorte op diverse
varianten van stofwisselingsziekte getest.
Een ander voorbeeld is een medicijn dat de
vroegtijdige dementie bij jonge kinderen met

stofwisselingsziekte stopt. Ook is een
behandeling ontwikkeld die de kwaliteit van
leven van kinderen met een leveraandoening
door stofwisselingsziekte verbetert. Of een
analyse-instrument dat ervoor zorgt dat
kinderen met stofwisselingsziekte nog maar
één keer hoeven te worden geprikt in plaats
van meerdere keren.
Dit is allemaal met steun van Metakids en haar
donateurs tot stand gekomen. Onderzoek
loont dus. Ieder kind heeft, nu en in de
toekomst, recht op een goed en gezond leven.
Onder het motto: Kansloos bestaat niet! wil
Metakids de ontwikkeling van medicatie en
therapieën steunen die de kwaliteit van leven
van de patiëntjes verbetert, stofwisselingsziekte
behandelbaar maakt en op de lange duur
wellicht zelfs kan voorkomen.
Metakids ambassadeur Dieuwertje Blok:
“Ik heb een neef met stofwisselingsziekte.
Als er geen onderzoek zou zijn gedaan naar zijn
ziekte, was hij nu zwaar zwakzinnig geweest.
Onderzoek is dus cruciaal en daar moet geld
voor komen. Daarom help ik Metakids.”

Dieuwertje Blok
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1.4 Doelstelling en ambitie
Omdat de farmaceutische industrie en de
overheid nauwelijks interesse tonen, is in 2005
Metakids opgericht, om langs andere wegen
fondsen voor onderzoek te werven. Metakids
omarmt elk fondsenwervend initiatief, klein en
groot. Alle beetjes helpen, bovendien zorgt
elke inzamelingsactie ook voor de zo broodnodige zichtbaarheid en bekendheid van
stofwisselingsziekte. Voor effectieve fondsenwerving is zichtbaarheid van de impact van de
ziekte een eerste noodzakelijke voorwaarde.
De doelstelling van Metakids is dan ook
tweeledig: fondsen werven voor onderzoek èn
het zichtbaar maken van de impact van
stofwisselingsziekte voor de kinderen en hun
gezin. De fondsenwervings- en publiciteits
activiteiten van Metakids ondersteunen en
versterken elkaar steeds zo veel mogelijk.
Maar Metakids doet meer. De stichting focust
ook op samenwerking en krachtenbundeling
bij de bestrijding van stofwisselingsziekte.
Dit doet zij door samen te werken met alle
metabole expertisecentra aan de verschillende
universitaire medische centra (UMC’s) in
Nederland en de onderlinge samenwerking en
informatie-uitwisseling te stimuleren, bijvoorbeeld via de jaarlijkse expertmeeting voor
artsen-onderzoekers.
Ook stond Metakids mede aan de basis
van de opstart van de database ‘Diagnose
Registratie Metabole Ziekten’, die de basis
vormt voor al het onderzoek naar stof
wisselingsziekte in Nederland en die informatie
bevat over alle patiëntjes, hun ziekte en hun
ziekteverloop, toegankelijk voor alle artsen
en onderzoekers van alle metabole centra.

Het nut van deze database is uitgebreid
beschreven in de medische vakpers.1
Mede dankzij de steun van Metakids en onze
donateurs is het wetenschappelijk onderzoek
naar stofwisselingsziekte de afgelopen tien
jaar flink gegroeid. Vanaf 2005 heeft Metakids
ruim € 2,3 miljoen kunnen investeren in
onderzoeksprojecten. Toch is er nog heel veel
meer onderzoek nodig om deze erfelijke
dodelijke ziekte, met al zijn verschillende
verschijningsvormen, goed te doorgronden en
op basis daarvan effectieve behandelings
methoden te ontwikkelen. Hoe sneller
stofwisselingsziekte gediagnosticeerd wordt, hoe
sneller tot behandeling kan worden overgegaan.
De hielprik is in 1975 in Nederland geïntro
duceerd en is in 2007 voor het laatst uitgebreid;
van de 17 tests op erfelijke aandoeningen
hebben er 14 betrekking op vormen van
stofwisselingsziekte. De Gezondheidsraad is
momenteel bezig met een advies over verdere
uitbreiding van de hielpriktests voor meer
vormen van stofwisselingsziekte. Metakids
onderschrijft het grote belang van een
dergelijke uitbreiding en hoopt dat de hielprik
snel verder wordt uitgebreid.

1

Uitgebreide neonatale hielprikscreening

op stofwisselingsziekten in Nederland;
Evaluatie van de eerste 2 jaar; G. Visser,
F. J. van Spronsen, M.G. de Sain-van der Velden,
H. J. Blom en F.A. Wijburg; Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde 2009; 153:B360
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richten op een specifieke vorm van stofwisselingsziekte. Enkele voorbeelden van deze
stichtingen zijn Kinderen en Kansen, Ride4Kids,
Beat Batten, PKU Research, Energy4kids en
het Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF).

Bert Smeets

Prof. dr. Bert Smeets, hoogleraar Clinical
Genomics aan het UMC Maastricht:
“Ik wilde naast mijn werk ook iets doen om
de problematiek van stofwisselingsziekte
voor veel meer mensen zichtbaar te maken
en geld op te halen. Een actie leent zich
daar uitstekend voor. Ik ben zelf een
fanatieke fietser, daarom heb ik ervoor
gekozen om Luik-Bastenaken-Luik voor
Metakids te fietsen. De brede uitstraling van
zo’n actie, daar doe ik het voor.”
1.5 Onderscheidend
Er zijn in Nederland diverse organisaties die
zich bezighouden met stofwisselingsziekte.
De bekendste is de VKS, de Vereniging
Volwassenen, Kinderen en Stofwisselings
ziekten. Deze patiëntenvereniging informeert
en behartigt de belangen van patiënten, maar
werft geen fondsen voor onderzoek.
Daarnaast zijn er diverse kleinere fondsen
wervende stichtingen, die door ouders zijn
opgericht en die zich in de meeste gevallen

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

Sponsors

Vriendenloterij

Serviceclubs
Vermogensfondsen

Accountant
ANBI
CBF

Fondsenwerving

VFI
Eigen evenementen
Comité v. aanb.

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

Zichtbaarheid

Donateurs, actienemers, vrijwilligers
Ouders van patiëntjes
Individuele stichtingen
VKS

Ambassadeurs
Fondsen met
vergelijkbare doelstelling
Medische adviesraad
UMC Groningen

Onderzoek

UMC Maastricht

Expert meeting,
subsidies

UMC Utrecht

VUmc Amsterdam
ErasmusMC Rotterdam
UMC st.Radboud Nijmegen

AMC Amsterdam

Toelichting
Metakids maakt stofwisselingsziekte zichtbaar; dit gebeurt met behulp van promotiemateriaal, website, boeken, social media, presentaties, foto’s, film, evenementen; via haar actienemers, haar Ambassadeurs en Comité van Aanbeveling; in samenwerking met de VKS, ouders,
individuele stichtingen;
Metakids financiert – waar mogelijk in samenwerking met andere stichtingen - onderzoek aan
de zeven metabole expertisecentra, daarbij geadviseerd door de onafhankelijke medische
adviesraad. Ook organiseert Metakids jaarlijks expert meetings voor het betrokken onderzoeksveld.
Metakids haalt geld op voor vergroting van de zichtbaarheid en voor onderzoek via fondsenwerving. Dit gebeurt door middel van donateurs, acties van ouders en/of vrijwilligers, eigen
evenementen, promotieartikelen (webshop), sponsors, serviceclubs, de Vriendenloterij en
vermogensfondsen.
Metakids heeft de ANBI-status en het CBF-keurmerk en werkt volgens de normen van de
VFI. Controle vindt plaats door het CBF en de externe accountant.
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2 Strategie en beleid
2.1 Uitgangspunten en werkwijze
De strategie van Metakids om onderzoek naar
stofwisselingsziekte te stimuleren steunt op
vier pijlers die onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn:
•
•
•
•

Zichtbaarheid vergroten
Relatiegerichte fondsenwerving
Acties, activiteiten en evenementen
Samenwerking stimuleren

Zichtbaarheid vergroten
Stofwisselingsziekte in het algemeen en hun
ernst en impact op de getroffen kinderen en
hun familie blijken nog altijd te weinig bekend
bij het grote publiek. Pas met bekendheid
ontstaat betrokkenheid en melden zich
vrijwilligers, donateurs en sponsors. Het
vergroten van de zichtbaarheid van Metakids
en daarmee de bekendheid van stofwisselingsziekte is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor effectieve fondsenwerving. In alle
contacten, media-uitingen, interviews, acties
en evenementen is dit aspect – hoe vergroten
we de zichtbaarheid – uitgangspunt. Deze eis
stelt Metakids ook aan het betrokken
onderzoeksveld. De onderzoekers moeten zo
veel mogelijk proactief inzicht en bekendheid
geven aan een breder algemeen publiek over
hun werk, de voortgang en de (voorlopige)
resultaten, ook al is het mogelijk een ander
resultaat dan beoogd.
Relatiegerichte fondsenwerving
Sinds de start in 2005 focust Metakids op
relatiegerichte fondsenwerving: het bouwen
en onderhouden van een duurzaam, kwalitatief sterk netwerk van donateurs en andere
relaties door middel van persoonlijk contact.
Er wordt door de directie, het bestuur en de

vrijwilligers veel tijd gestoken in begeleiding,
bezoek en verslaglegging. Omdat Metakids
een kleine, landelijk opererende organisatie is,
spelen de sociale media hierbij een steeds
belangrijkere ondersteunende rol. Deze
aanpak is de afgelopen jaren effectief
gebleken bij de vele acties en evenementen en
wordt doorgezet bij andere vormen van
fondsenwerving.
Acties, activiteiten en evenementen
Tijdens de vele acties in het land voor
Metakids en eigen evenementen als de Dam
tot Damloop en de Lentelunch komen de drie
voornoemde strategische pijlers samen.
Ze zorgen voor zichtbaarheid en brengen geld
op. Daarnaast zorgen ze voor betrokkenheid,
tussen de onderlinge deelnemers en met
Metakids. Metakids faciliteert en ondersteunt
de acties en zorgt waar mogelijk voor een
informele setting waar partijen elkaar kunnen
ontmoeten. Het stimuleren van acties,
activiteiten en evenementen is en blijft om
deze redenen zeer belangrijk en vormt tot
op heden de basis van ons verdienmodel.
Samenwerking stimuleren
Om echt een vuist te kunnen maken tegen
stofwisselingsziekte is samenwerking tussen
de betrokken partijen in de visie van Metakids
belangrijk. Ten eerste om de zichtbaarheid van
en de fondsenwerving voor stofwisselingsziekte
te vergroten: partners hierbij zijn de patiëntenvereniging, individuele stichtingen, bedrijven,
actievoerders, Vriendenloterij. Ten tweede om
het metabole onderzoeksveld te stimuleren om
ook zélf initiatief te nemen om stofwisselingsziekte bekender te maken bij een groot publiek.
Dit doet Metakids onder meer door dit
onderwerp met het onderzoeksveld te
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bespreken tijdens de jaarlijkse expert meeting
of andere evenementen en de noodzaak van
publiciteit expliciet in haar subsidievoorwaarden op te nemen.
2.2 Strategische doelen en resultaten 2014
Metakids is een jonge, professionele organisatie
die zich steeds verder ontwikkelt.
• In 2012 lag de strategische focus op
versterking van de eigen zichtbaarheid en die
van stofwisselingsziekte door rebranding

Strategische doelen 2014
Voor 2014 werden de volgende strategische
doelen geformuleerd:
1. Uitbreiding acties en vrijwilligers: de inzet
van acties heeft groeipotentie en is daarom
ook in 2014 als strategie gehandhaafd.
Daarbij is tevens ingezet op het binden
en behouden van vrijwilligers die hun
professionaliteit voor Metakids willen
inzetten in het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO).
2. Uitbreiding zakelijke partnerships en
fondsenwervingsinstrumenten: de
strategische focus is in 2014 uitgebreid
naar vergroting en versterking van de
zakelijke partnerships, met een bredere inzet
van fondsenwervingsinstrumenten.
Dit gebeurde door middel van sponsoring
op maat, aanvragen bij de Vriendenloterij
en vermogensfondsen, verkenning van
cofinanciering bij vergelijkbare stichtingen
en versterking van de call to action voor
donaties en periodieke schenkingen en
legaten via de website.

van het ‘merk’ Metakids. Dit gebeurde door
fotoseries en films op de website, met
specifieke merchandise en veel inzet op de
ontwikkeling van de sociale media.
• In 2013 lag de focus op versterking en
uitbreiding van de acties en vrijwilligers
door heel Nederland. Met succes, zowel
de zichtbaarheid als het aantal en de
omvang van de fondsenwervingsacties
groeide dat jaar.

Kees Noorman, directeur van de
Amsterdamse ondernemersvereniging
ORAM: “Over het belang van onderzoek
kan ik kort zijn: mijn zoontje Jaap is op
vierjarige leeftijd aan stofwisselingsziekte
overleden. Dus ik ken de urgentie.
Metakids zet zich keihard in om onderzoek
mogelijk te maken. Hun toegankelijke en
ondernemende stijl spreekt me erg aan.
Daarom ben ik vrijwilliger geworden.”

Kees Noorman
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Met beide strategische doelen werd beoogd
de inkomsten te vergroten en de afhankelijkheid van de Lentelunch te verkleinen. De
Lentelunch is in 2008 ingesteld en zorgde in
de eerste jaren jaarlijks voor minimaal een
derde van alle inkomsten. Dit zakelijke
evenement beleefde in 2014 al zijn zevende
editie; vanaf 2013 werd het lastiger om
bedrijven hiervoor te interesseren. Waarschijnlijk lag de reden hiervan in de aanhoudende
crisis, waardoor bedrijven terughoudend
waren en soms afhaakten. Hoe dan ook werd
het verstandig geacht om minder afhankelijk
te zijn van de opbrengsten van de Lentelunch
en zijn nieuwe vormen van fondsenwerving
geïntroduceerd.
Resultaten
Op beide strategische doelen zijn in 2014
resultaten geboekt. De acties in het land
namen zowel qua aantal als qua totale
opbrengsten verder toe. Hierdoor konden de
verminderde inkomsten uit de Lentelunch ten
opzichte van 2013, zo’n € 40.000, volledig

2.3 Evaluatie
• Met het ontwikkelen en stimuleren van
fondsenwervende acties en evenementen
heeft Metakids inmiddels de nodige
ervaring. Deze strategie, die als belangrijk
neveneffect de zichtbaarheid en bekendheid
van Metakids vergroot, zal ook in 2015
worden voortgezet. Ook is Metakids goed
in het binden van nieuwe vrijwilligers.
Metakids kiest daarbij altijd voor een
persoonlijke aanpak, gericht op een
duurzame relatie. Dit is een intensieve
methode maar wel een die loont. Bovendien
spreekt de daadgerichte, zakelijke aanpak

worden opgevangen. Daarmee werd het
aandeel van de inkomsten uit de Lentelunch,
zoals beoogd, teruggebracht naar 25% van de
totale inkomsten. Tevens werd de organisatorische basis gelegd voor groei van de
inkomsten in de komende jaren.
Metakids heeft een tiental nieuwe, jonge
professionele vrijwilligers aan zich kunnen
binden in het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). Met een
viertal nieuwe grote bedrijven zijn sponsor
relaties ontwikkeld. Van drie vermogensfondsen werd in totaal circa € 43.000 subsidie
verkregen. Eén ouderstichting zegde € 40.000
cofinanciering voor een onderzoek toe.
Verhoging van de inkomsten via nieuwe en
bestaande donateurs door middel van een call
to action via de website leverde nog niet het
gewenste resultaat op. Meer resultaat op dit
punt kan worden verwacht als de mediacampagne die voor 2015 staat gepland, van start
gaat. In hoofdstuk 5 Fondsenwerving wordt
dieper ingegaan op de inzet van de acties en de
nieuwe fondsenwervingsinstrumenten in 2014.

fondsenwervingsinstrumenten als vermogensfondsen en de inzet van periodieke
schenkingen en legaten. Hiermee is in 2014
begonnen en deze instrumenten zullen de
komende jaren verder worden ontwikkeld.
• Wat betreft de in 2014 ingediende aanvraag bij de Vriendenloterij ontving
Metakids in februari 2015 zeer heuglijk

nieuws: Metakids is door de Vriendenloterij
aangemerkt als vaste beneficiënt en kan
gedurende vijf jaar jaarlijks een bijdrage
van minimaal € 200.000 tegemoet zien.
Dit betekent voor Metakids de komende
jaren een bijzondere en welkome steun in
de rug, zowel bij het vergroten van de
zichtbaarheid als bij de fondsenwerving.

van Metakids ook vrijwilligers aan en zien zij
dat zij bij Metakids met hun bijdrage echt
het verschil maken.
• Het ontwikkelen van duurzame relaties met
grote sponsors kost meer tijd, zeker bij een
nog relatief ‘onzichtbare’ ziekte als stof
wisselingsziekte. In 2014 is hier de nodige
inzet op gepleegd. Dat heeft geresulteerd
in de eerste sponsorrelaties met grote
bedrijven. Doel is dat het aantal van deze
duurzame relaties groeit en daardoor ook
de opbrengsten groter worden.
Dat geldt ook voor de inzet van ‘nieuwe’
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Shiah

2.4 Interne en externe analyse
Metakids is een relatief jonge organisatie die,
door de onzichtbaarheid van en de onbekendheid met stofwisselingsziekte bij het publiek,
van begin af aan extra meters moet maken op
het gebied van voorlichting en publiciteit,
alvorens fondsen geworven kunnen worden.

Het onderstaande overzicht beschrijft de
interne en externe factoren die van invloed
zijn op de ontwikkeling van Metakids, in
termen van sterkten/zwakten en kansen/
bedreigingen. Ten opzichte van de analyse uit
het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 is deze
analyse verder uitgewerkt.
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Sterkten
Zwakten
Bindend vermogen
- Onbekendheid: Bij het
door brede doelstelgrote publiek is de ernst
ling: alle aangeboren
en omvang en de urgentie
erfelijke vormen van
van aangeboren erfelijke
stofwisselingsziekte,
stofwisselingsziekte bij
onderzoek aan alle
kinderen onbekend;
Nederlandse metabole - Onrendabel: stofwisselingsexpertisecentra
ziekte wordt gezien als
zeldzame ziekte en niet
commercieel interessant
- Versnipperd: er zijn veel
individuele stichtingen

Kansen
Versimpeling boodschap over stofwisselingsziekte en focus op
zakelijke samenwerkingsverbanden biedt
kansen voor fondsenwerving bij algemeen
publiek en bedrijfsleven

Bedreigingen
Grote aandacht van
donateurs, sponsors,
overheid voor
kapitaalkrachtige
kinderfondsen maakt
aangeboren stofwisselingsziekte van kinderen
minder ‘top of mind’

Professionele jonge
organisatie met
zakelijke insteek die
met relatiegerichte
fondsenwerving
gericht op binding en
behoud veel heeft
bereikt

- Persoonlijke aanpak is
- Belangstelling zakelijke
intensief en kost veel tijd en
markt voor Metaenergie van betrokkenen;
kids groeit door de
- Planningsonzekerheden
persoonlijke aanpak
door werken met
en omdat men bij
vrijwilligers;
Metakids nog het
- Afhankelijkheid in compact
verschil kan maken
team van beperkt aantal
- Vrijwilligers willen
sleutelfunctionarissen
hun professionaliteit
inzetten in het kader
van maatschappelijk
verantwoord ondernemen

Aandachtspunt: de
aansprekende
persoonlijke stijl en het
maatwerk bij
fondsenwerving bij
verdere groei van de
organisatie vasthouden

Integrale aanpak in
fondsenwerving en
vergroting zichtbaarheid stofwisselingsziekte zorgt voor
vliegwiel in acties
en evenementen in
Nederland

De financiële basis van de
fondsenwerving (acties en
evenementen) kan breder;
onafhankelijkheid van de
Lentelunch is nodig om een
volgend niveau te bereiken

De verhoogde inzet
op sponsoring,
vermogensfondsen,
periodieke schenkingen
etc. biedt mogelijk
heden voor nieuwe
inkomstenbronnen

Het vertrouwen van
consumenten en
sponsors in goede
doelen is door
incidenten de laatste
jaren gedaald

- Goede relaties met
patiëntenvereniging
VKS en individuele
stichtingen;
- Kwalitatief sterke
medische adviesraad
- Jaarlijkse expertmeeting voor
artsen-onderzoekers

Universitaire metabole
expertisecentra / onderzoekers geven in het algemeen
(te) weinig prioriteit aan
communicatie over en
bekendheid/zichtbaarheid
van onderzoek/stofwisselingsziekte voor een breder
publiek

Verbreding groep
onderzoekers van
kinderartsen naar
klinisch-genetici, (bio)
chemici en andere
specialisten levert
bredere basis voor
onderzoek en
zichtbaarheid

Omdat het wetenschappelijke onderzoeksveld nog weinig
investeert in ‘corporate’ beleid en in de
concrete uitvoering
ervan, wordt de
onzichtbaarheid en
onbekendheid van
stofwisselingsziekte in
stand gehouden

Integrale en effectieve
benadering in alle
communicatieuitingen zorgt voor
snel groeiende groep
actieve volgers

Er is nog geen Metakids
‘iconisch’ symbool of
product voor vergroting
zichtbaarheid bij breder
publiek

Economisch klimaat
trekt aan en biedt
kansen voor aantrekken nieuwe donateurs
en sponsors

Er zijn in Nederland
heel veel goede doelen
op allerlei terreinen
(concurrentie
algemeen)
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2.5 Risicoanalyse en -management
Risico’s in de bedrijfsvoering worden door de
directie maandelijks en indien nodig vaker
geïdentificeerd en met het bestuur, met name
de voorzitter en penningmeester, geëvalueerd.
Daar waar nodig volgen aanpassingen.
Hulpmiddelen voor de directie hierbij zijn
instrumenten als het CBF-Keur, de Richtlijnen
van de Commissie Herkströter, en ook de
eigen ontwikkelde protocollen en procedures.
Deze worden nader beschreven in hoofdstuk
6 Organisatie en bestuur.

Intern: Het voornaamste interne financiële
risico is de afhankelijkheid van de Metakids
Lentelunch. Daarom is in 2014 intensief
ingezet op vergroting van de inkomsten uit
andere evenementen. Hierdoor is het aandeel
van de Lentelunch conform de doelstelling
teruggebracht en wordt voor 2015 ingezet op
verdere verlaging van dit aandeel.
Een ander intern risico is de afhankelijkheid
van sleutelfiguren. Metakids werkt met een
compact, professioneel klein team. Daardoor
zijn er korte lijnen en kan er snel gereageerd
worden. Om die afhankelijkheid van sleutel
figuren zo veel mogelijk te ondervangen zijn
de medewerkers intern opgeleid om elkaars
kerntaken waar te nemen.
Extern: Als het belangrijkste externe risico
wordt gezien de geringe prioriteit die de
meeste metabole artsen-onderzoekers zélf tot
op heden geven aan de eigen rol bij het
vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid
van stofwisselingsziekte voor het algemene
publiek. Dit wordt, niet alleen uit oogpunt van
fondsenwerving en zichtbaarheid maar ook uit
oogpunt van transparantie, steeds belangrijker.
Metakids stimuleert dit naar buiten treden van

het onderzoeksveld zo veel mogelijk. Dat
gebeurt door middel van clausules in de
subsidietoekenningsvoorwaarden, tijdens de
gezamenlijke expertmeetings, door aandacht
in online publicaties, maar ook door artsen te
stimuleren om aan fondsenwervende acties
deel te nemen.
2.6 Strategische doelen 2015
Voor 2015 heeft Metakids de volgende
strategische doelen geformuleerd:
1 Vergroting van de zichtbaarheid en
bekendheid van stofwisselingsziekte
Vergroting van de zichtbaarheid en bekendheid van aangeboren stofwisselingsziekte blijft
gezien de omvang, ernst en impact van de
ziekte essentieel. Metakids start in 2015 een
publiciteitsoffensief langs verschillende
kanalen, gericht op een breed publiek. Rond
de zomer wordt de nieuwe Metakids spot
uitgezonden op landelijke, regionale en lokale
media. Het nieuwe boek over kinderen met
stofwisselingsziekte wordt gelanceerd, er
komen nieuwe fototentoonstellingen en
nieuwe filmportretten van patiëntjes.
Daarnaast wordt er een nieuw Metakids
evenement georganiseerd in een van de
metabole expertisecentra. Dit evenement is
bedoeld als ontmoetingsplatform voor een
ieder die bij Metakids betrokken is, van artsen
tot Metakids ambassadeurs, van ouders en
patiëntjes tot sponsors en vrijwilligers.
Ook wil Metakids met dit soort evenementen
het metabole onderzoeksveld stimuleren om
zélf corporate beleid te ontwikkelen om
stofwisselingsziekte onder de aandacht van
een groot publiek te brengen. Deze inzet van
het metabole onderzoeksveld is onontbeerlijk
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3 Onderzoek
om meer slagkracht te ontwikkelen voor de
fondsenwerving voor onderzoek.
2 Verhoging van de inkomsten uit
fondsenwerving
De stijgende lijn van de fondsenwerving zal
worden voortgezet en het aandeel van de
Lentelunch verder verminderd worden.
Doel is om (exclusief de bijdrage van de
Vriendenloterij) tenminste 10% hogere

opbrengsten te genereren. De acties en
evenementen hebben nog steeds groeipotentie.
Verder wordt het beleid om grote sponsors te
binden onverminderd voortgezet. Vermogensfondsen zoals het ING Goede Doelenfonds
worden opnieuw aangeschreven om onderzoek of voorlichtingsprojecten te financieren.
Ook worden de mogelijkheden voor extra
aanvragen voor speciale projecten bij de
Vriendenloterij onderzocht.

3.1 Uitgangspunten
Om de doelstellingen van Metakids - meer
onderzoek naar en meer bekendheid van
stofwisselingsziekte - te realiseren, wordt door
het jaar heen hard gewerkt door vrijwilligers
en actienemers en leveren donateurs, sponsors
en fondsen een financiële bijdrage. Wat leveren
deze activiteiten op? Wat is de impact van het
door Metakids gefinancierde onderzoek en
voorlichtingstraject? Donateurs willen graag
inzage krijgen in de besteding van die middelen.
Metakids hecht aan een heldere verantwoording aan alle betrokkenen. Bovendien wordt
op deze wijze ook voor een breder publiek
zichtbaar wat Metakids doet. De volgende
twee hoofdstukken behandelen de impact van
de activiteiten van onderzoek resp. van de
vergroting van de zichtbaarheid en bekendheid in 2014. Dit gebeurt aan de hand van
een beschrijving van de uitgangspunten,
werkwijze en resultaten.
Om de impact van de onderzoeksprojecten te
vergroten en te kunnen analyseren, hanteert
Metakids bij de financiering ervan twee
belangrijke uitgangspunten:
• Toepasbaarheid en toegankelijkheid
Aangeboren erfelijke stofwisselingsziekte is
nog niet behandelbaar. Ook zijn onderzoeksprojecten vaak kleine stapjes in een groter
wetenschappelijk onderzoekstraject. Wel kan
onderzoek leiden tot medicatie of therapie
waardoor de kwaliteit van leven van de
patiëntjes verbetert. Daarom geeft Metakids
waar mogelijk de voorkeur aan het financieren
van projecten die direct toepasbaar zijn in de
medische behandelpraktijk en een breder
publiek kunnen aanspreken. Ook waarderen
veel onderzoekers dat Metakids investeert in
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kortlopende pilots die vervolgonderzoek een
vliegende start kunnen geven.
Behalve financiële redenen (grootschalige
fundamentele studies zijn erg duur) speelt bij
deze keuze de vergroting van zichtbaarheid en
toegankelijkheid van de resultaten voor een
breder publiek een rol. Metakids moet vele
extra meters maken om het probleem van
stofwisselingsziekte bij een groter publiek
onder de aandacht te krijgen. Een met behulp
van Metakids ontwikkeld medicijn spreekt
donateurs meer aan dan grootschalige
fundamentele studies. Al kunnen die daar
natuurlijk ook aan ten grondslag liggen.
• Transparantie
Daarnaast hecht Metakids aan maximale
transparantie wat betreft de keuze en de
resultaten van projecten. De selectie en
honorering van onderzoeksprojecten vindt
plaats door onafhankelijke deskundigen, met
gestandaardiseerde voorwaarden en formulieren
en via tussentijdse verantwoordingsmomenten.
Bovendien worden aan onderzoekers
expliciete eisen gesteld met betrekking tot
de communicatie en zichtbaarheid van de
resultaten van het project en besteedt
Metakids zelf via de eigen kanalen ook veel
aandacht aan het onderzoeksveld.

Aniek
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3.2 Selectie onderzoeksprojecten
Om maximale toepasbaarheid, toegankelijkheid en transparantie te realiseren zet
Metakids de volgende middelen in:
• Onafhankelijke medische adviesraad
Metakids beschikt over een onafhankelijke
medische adviesraad, een viertal experts van
verschillende disciplines zonder banden met
de farmaceutische industrie of belangenorganisaties. Zij volgen de ontwikkelingen in het
onderzoeksveld en adviseren het bestuur
inhoudelijk over projectaanvragen.
• Planning en control
Voor de beoordeling van de ingediende
onderzoeksprojecten heeft Metakids strikte
criteria en toekenningsvoorwaarden opgesteld, op basis waarvan de medische adviesraad de aanvragen beoordeelt en het bestuur
de subsidies vaststelt. De raad adviseert
inhoudelijk en geeft de prioritering aan. Het
bestuur neemt vervolgens op basis hiervan
een besluit over toekenning en honorering.
Aan de honorering van een onderzoeksproject
zijn voorwaarden verbonden. Ook moeten per
termijn in het onderzoek doelstellingen
geformuleerd zijn. Tussentijds en na afloop
wordt er door middel van gestandaardiseerde
rapportageformulieren verslag uitgebracht
over de behaalde resultaten.
Uitbetaling van een volgend deel van de
subsidie is afhankelijk van de beoordeling van
de rapportages op basis van de voorwaarden
en de geformuleerde doelstellingen.
In beginsel dient een project volgens het
afgesproken plan van aanpak te lopen en
dienen de middelen volgens afspraak te
worden aangewend. Als de onderzoeker hier

van wil afwijken, moet dit eerst worden
voorgelegd aan de medische adviesraad, die
hierover advies uitbrengt. Als een tussen- of
eindrapportage niet voldoet, kan het bestuur
besluiten tot opschorting of zelfs stopzetting
van de financiering. Het resterende budget
wordt dan aangewend voor ander onderzoek.
Een beschrijving van de aanvraagprocedure,
de toekenningsvoorwaarden en formulieren
voor tussentijdse verantwoording staan op de
website van Metakids. De toekenningsprocedure en -criteria zijn in 2013 aangescherpt op
basis van het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008 (te vinden op de
website van ZonMw) dat wordt gehanteerd
door de grote gezondheidsinstellingen in
Nederland.

mogelijk aandacht aan de onderzoekers en de
onderzoeksprojecten. Op de website is over
elk lopend en afgerond onderzoek actuele
informatie te vinden. Ook zet Metakids zoveel

mogelijk artsen-onderzoekers in de spotlights
door middel van een interview, dat geplaatst
wordt op de website en verspreid door
Facebook, Twitter en Instagram.

De kinderen van Cindy en Aart Overbeek,
Zoë en Dex, hebben een ernstige stofwisselingsziekte. Cindy en Aart zitten midden in
een slopend traject van onderzoeken en
operaties en zetten alles op alles om hun
dochter en zoon zo gezond mogelijk groot
te zien worden. Daarnaast vinden zij ook
nog de energie om zich voor Metakids in te
zetten. Ze zetten sponsoracties op, bijvoorbeeld het grote wandelteam ‘Zoë en Dex’
tijdens de Dam tot Damloop. Cindy:
“Vanwege de kinderen doen Aart en ik alles
om geld binnen te halen voor onderzoek. Wij
weten als geen ander hoe belangrijk dat is.”

• Kennisdeling en -uitwisseling
Metakids organiseert jaarlijks een expertmeeting waarin artsen-onderzoekers van alle
expertisecentra en andere metabole experts in
de gelegenheid worden gesteld om kennis en
ervaring uit te wisselen.

• Cofinanciering
Gelet op de hoeveelheid aanvragen en het
beschikbare budget kan Metakids niet alle
aanvragen honoreren en wordt vaak ook een
limiet bepaald m.b.t. de hoogte van het toe te
kennen bedrag. Metakids stelt altijd cofinanciering als eis bij toekenning van een projectaanvraag. Dat kan een bijdrage zijn van een
ander fonds of van het betrokken onderzoekscentrum zelf (in de vorm van inzet van
medewerkers en/of apparatuur).
• Zichtbaarheid
In de toekenningscriteria van Metakids is
expliciet opgenomen dat de projectleiders en
medewerkers van het onderzoek zoveel
mogelijk zelf proactief de publiciteit en
zichtbaarheid voor het algemene publiek
genereren over hun onderzoek en stofwisselingsziekte in het algemeen.
Metakids geeft zelf via de eigen media zoveel
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3.3 Doelen en resultaten 2014
Voor 2014 zijn de volgende doelen met
betrekking tot de subsidies bepaald:
• verdere professionalisering van de selectieen verantwoordingsprocedure;
• aantal aanvragen en toekenningen handhaven op het niveau 2013;
• vergroting van de zichtbaarheid en
bekendheid van het onderzoeksveld en
de projecten;
• stimuleren van verdere kennisdeling tussen
de diverse metabole expertisecentra.
Dit heeft tot de volgende resultaten geleid:
Verdere professionalisering selectieprocedure
• De in 2013 aangescherpte en gestandaar
diseerde selectieprocedure is door het
bestuur positief beoordeeld en is in het
najaar van 2014 ongewijzigd ingezet. Voor
één onderzoek dat aangehouden was in
verband met onvoldoende subsidiebudget bij
Metakids werd alsnog financiering gevonden
via het ING Goede Doelen Fonds. In 2015
zal dit traject opnieuw worden ingezet.

Cindy en Aart Overbeek en Zoë en Dex

• Tijdens de subsidieronde 2014, die in het najaar
van start ging, bleek dat de afzonderlijke
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kostenposten bij de verschillende aanvragen
financieel nog niet optimaal te vergelijken
waren, omdat bij het aanvraagformulier geen
modelbegroting wordt meegestuurd. Deze is op
basis van de modelbegroting Wetenschappelijke Instellingen van ZonMw alsnog gemaakt
en aan alle projectaanvragers nagestuurd
met het verzoek deze in te vullen.
• Verder werd de medische adviesraad in novem
ber versterkt met een ambtelijk secretaris, die
het adviestraject ondersteunde en in overleg
met de raad de inhoudelijke adviezen opstelde
ten behoeve van besluitvorming in het bestuur.
Hierdoor verliep de selectieprocedure volgens
planning binnen zes weken en kon Metakids
via de eigen media tijdig aandacht besteden
aan de toekenningen. Ook ondersteunt de
secretaris het bureau nu bij de monitoring
van (tussentijdse) verantwoordingen.

Aantal en spreiding aanvragen conform
doelstelling
Het aantal aanvragen en de spreiding over de
diverse centra bleef op niveau. In totaal zijn
door alle zeven centra gezamenlijk 20 aanvragen
ingediend ter waarde van € 1.396.000.
Zie verder bij paragraaf 3.4.3.
Vergroting zichtbaarheid en bekendheid
onderzoeksveld en projecten
Metakids streeft naar maximale communicatie
over en zichtbaarheid van het door haar
gefinancierde onderzoek door de onder
zoekers. Dat betekent dat er over de
projecten moet worden gepubliceerd en
gepresenteerd en dat Metakids daarin steeds
expliciet wordt vermeld. In 2014 hebben
onderzoekers in meer dan 18 publicaties
en presentaties over hun door Metakids
gefinancierde project gerapporteerd.

Expert meeting 2014
Metakids stimuleert het delen van kennis en
ervaring van onderzoekers en andere experts
in het metabole onderzoeksveld. Daartoe
wordt jaarlijks een expert meeting in het land
georganiseerd. Daarin worden metabole
artsen-onderzoekers en andere metabole
experts in de gelegenheid gesteld om kennis
en ervaring uit te wisselen.
De vierde Metakids Expert Meeting werd in
april gehouden onder voorzitterschap van
Tom van ’t Hek, tevens lid van de medische
adviesraad. Behalve de raad en de directie van
Metakids woonden de voorzitter van patiënten
vereniging VKS en 12 artsen-onderzoekers van
vijf metabole expertisecentra de bijeenkomst bij.
Dit jaar werd gekeken naar de uitdagingen,

3.4 Onderzoeksprojecten in 2014

Drs. Miski Mohamed, onderzoeker aan
het Radboud UMC in Nijmegen, kreeg al
meerdere keren een bijdrage van Metakids
om haar onderzoeksprojecten uit te voeren.
“Dankzij de financiële steun van Metakids
kunnen we op onze afdeling structureel
doorpakken in onderzoek en sneller resultaat
boeken. De weg naar behandeling van
patiënten die voorheen onbehandelbaar
waren, wordt hiermee korter.”
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3.4.1 Afgeronde onderzoeksprojecten
en hun impact
In 2014 werden 3 onderzoeksprojecten
afgerond. Hun impact op behandeling van
aangeboren erfelijke stofwisselingsziekte is
relevant en betrof zowel de bijdrage aan de
opsporing, analyse en het in kaart brengen
van erfelijke stofwisselingsziekte als de
bijdrage aan het door behandeling verbeteren
van de kwaliteit van leven van patiëntjes.

Miski Mohamed

• Genetisch onderzoek:
Ontrafeling genetische oorzaken bij
sporadische mitochondriële aandoeningen;
UMC Maastricht
Dit onderzoek is gebaseerd op een nieuwe,
innovatieve methode (exoom sequencing),
waarmee het genetisch defect bij erfelijke

kansen en mogelijke doorbraken op nationaal
en internationaal gebied. Er werden ervaringen
uitgewisseld tussen de verschillende generaties
onderzoekers/artsen en de inzet van andere
onderzoeksmethodes.
Ook werd besproken hoe de onderzoekers
concreet een bijdrage kunnen leveren om
stofwisselingsziekte en het onderzoek beter en
meer zichtbaar kunnen maken voor sponsoren,
donateurs en een breder algemeen publiek.
Metakids leerstoel
In maart 2014 besloot het bestuur tot
stopzetting van de financiering van de in 2008
ingestelde Metakids leerstoel in verband van
het niet nakomen van de afgesproken criteria.
De vrijgevallen middelen komen ten goede
aan de bestedingsreserve voor onderzoek.

aandoeningen kan worden opgespoord. Deze
methode helpt bij de counseling van families
met kinderen met energiestofwisselingsziekte;
zo kan prenataal al worden vastgesteld of de
genetische afwijking aanwezig is. Ook geeft de
methode inzicht in het ontstaan, de ontwikkeling
en het verloop van de stofwisselingsziekte, hetgeen in een aantal gevallen direct tot behandeling kan leiden. De methode is ontwikkeld in
het kader van onderzoek naar erfelijke energiestofwisselingsziekte, maar is ook bruikbaar bij
de diagnose van alle andere vormen van
aangeboren genetische stofwisselingsziekte.
• Verbetering kwaliteit van leven:
Effect van zileuton (Zyflo®) behandeling
bij patiënten met Sjögren-Larsson syndroom;
UMC Radboud
Het Sjögren-Larsson syndroom (SLS) is een
zeldzame genetische metabole aandoening,
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waarbij een enzym dat bepaalde vetten omzet
in andere stofjes niet goed wordt aangemaakt.
De vetten worden niet in het lichaam
afgebroken gaan zich opstapelen. Hierdoor
ontstaan de klachten bij kinderen met SLS.
Behalve spasticiteit en oogafwijkingen hebben
deze kinderen een typische schilferende huid,
die voor veel jeuk zorgt. Deze studie testte de
behandeling met Zyflo, dat zileuton bevat.
Dit helpt om het huidbeeld te verbeteren en
de jeuk te verminderen. Inderdaad bleek dit
middel bij een deel van de patiëntjes aan te
slaan en was de winst in termen van kwaliteit
van leven groot. De onderzoekers stellen
daarom proefbehandeling met zileuton voor
bij alle SLS-patiëntjes met ernstige jeuk en
met een leeftijd ouder dan 5 jaar.

• Preventie:
Pilot studie voor neonatale screening
van Guanidinoacetaat Methyltransferase
deficiëntie; VUMC
Kinderen met een genetisch defect bij de
aanmaakstoornis van creatine, een stof die
de werking van de spieren beïnvloedt, hebben
een ontwikkelingsachterstand en vaak ook
bewegingsstoornissen met onbehandelbare
epilepsie. Het lijkt mogelijk om deze ziekte
verschijnselen te voorkomen, door vóór het
ontstaan van de klachten met behandeling te
starten door middel van de inname van specifieke
voedingssupplementen. Goede neonatale
screening voor deze aandoening is dan ook
uiterst belangrijk. In deze pilotstudie is de
haalbaarheid van implementatie in de

neonatale screening onderzocht en is de
frequentie van de aandoening onder de
Nederlandse bevolking in kaart gebracht. Het
onderzoek heeft een hoge impact op de volksgezondheid, aangezien neonatale screening
op deze aandoening en vroege behandeling
van de baby’s met deze aandoening bijdragen
aan de preventie van ontwikkelingsachterstand.
3.4.2 Lopende en gestarte onderzoeks
projecten
Twee in 2013 gestarte onderzoeksprojecten
liepen in 2014 door, vijf nieuwe onderzoeksprojecten gingen van start. Daarvan waren er
drie kortlopend (1 jaar). De tussen- en eindrapportages waren eind 2014 nog niet afgerond
en de impact van deze onderzoeksprojecten
op het stofwisselingsziekte-onderzoek zal in
het jaarverslag 2015 worden beschreven.

3.4.3 In 2014 gehonoreerde onderzoeks
projecten
Evenals in 2013 werden in 2014 21 projectaanvragen ingediend; één project werd
tussentijds ingetrokken. Van de 20 resterende
aanvragen zijn er uiteindelijk zeven aanvragen
(vanuit vijf metabole expertisecentra) op
advies van de Medische Adviesraad door het
bestuur gehonoreerd en zijn 13 onderzoeksprojecten afgewezen. Daarnaast heeft
Metakids via het ING Goede Doelenfonds een
in 2013 aangehouden onderzoeksaanvraag
alsnog kunnen honoreren met een bijdrage
van € 40.000. Daarmee is in 2014 een bedrag
van € 345.343 aan nieuw, in 2015 uit te
voeren, onderzoek toegekend en werd in
totaal in 2014 € 467.355 aan de onderzoeksdoelstelling besteed.

De volgende tabel bevat een volledig overzicht van alle in 2014 door Metakids gefinancierde
onderzoeksprojecten: afgerond, lopend of startend of nieuw gehonoreerd in de subsidieronde 2014:

Dr. Sabine Fuchs, kinderarts in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Utrecht. “In mijn door
Metakids gefinancierde onderzoek maak ik
in speciale kweeksystemen ‘mini levertjes’
van patiënten, waarin we kunnen testen wat
er mis gaat in hun lever. Hiermee kunnen
we nieuwe behandelingen ontwikkelen en
testen. Mijn droom is dat we over vijf jaar
dankzij dit onderzoek het leven van de
eerste patiëntjes echt kunnen verbeteren”.
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Sabine Fuchs

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

Toekenning
(€)

Looptijd

Start
datum

1

Effect van zileuton behandeling
bij patiënten met Sjögren-Larsson
syndroom

Drs. J. Fuijkschot,
UMC Radboud
Nijmegen

33.000

10 mnd

jan-12

2

Ontrafeling van de genetische
oorzaken bij sporadische mito
chondriële aandoeningen

Prof. dr. H.J.M. Smeets,
UMC Maastricht

50.000

18 mnd

dec-13

3

Pilot studie voor neonatale
screening van guanidinoacetaat
methyltransferase deficiëntie

Dr. G. Salomons,
UMC VU Amsterdam

55.000

1 jaar

dec-14
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Overzicht onderzoeksprojecten Metakids 2014
Titel onderzoek

Arts/onderzoeker,
UMC

Toekenning
(€)

Looptijd

Start
datum

5

Van diagnose tot gepersonaliseerde
behandelingen voor patiënten met
mitochondriële aandoeningen

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

32.500

2 jaar

jan-15

6

Tyrosinemie type I: effect van
phenylalanine suppletie

Prof. dr.
F.J. van Spronsen,
UMC Groningen

39.408

1 jaar

apr-15

B

In 2014 doorlopende en gestarte onderzoeksprojecten

1

Opsporen en ophelderen van
erfelijke metabole leverziekten

Drs. J. Jansen, UMC
Radboud

25.000

3 jaar

sep-13

2

Whole exome sequencing in
metabole cutis laxa

Drs. M. Mohamed,
UMC Radboud

25.000

2 jaar

okt-13

7

Help mijn dieet werkt niet,
stoornissen in de vetverbranding

Dr. G. Visser,
UMC Utrecht

40.469

2 jaar

mei-15

3

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

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

58.644

5 jaar

jan-14

8

Recurrent Severe Ketoacidosis:
Improved diagnostics and
prevention of ketotic episodes

Dr. G. van Haaften,
UMC Utrecht

73.466

4 jaar

aug-15

4

Videofilm van patiënten t.b.v.
onderwijs aan artsen en
geneeskundestudenten over
symptomen en behandeling van
verschillende stofwisselingsziekten

Dr. G. Linthorst, AMC

13.888

1 jaar

jan-14

5

Leverstamceltransplantatie: nieuwe
behandelmogelijkheden voor
metabole ziekten

Dr. S.A. Fuchs,
UMC Utrecht

75.000

1 jaar

feb-14

6

Nieuwe ziekten in de stofwisseling
van vitamine B6

Dr. N. Verhoeven-Duif,
UMC Utrecht

100.000

4 jaar

mei-14

7

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

Dr. T. de Koning /
Drs. A. Kuiper,
UMC Groningen

75.622
(waarvan
40.000 van
Ride4Kids)

1 jaar

nov-14

C

In 2014 gehonoreerde nieuwe onderzoeksprojecten

1

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

Prof. dr. R.J.A. Wanders,
AMC

40.000

2 jaar

nov-14

2

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

Dr. E. Rubio Gozalbo,
UMC Maastricht

41.000

2 jaar

jan-15

3

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

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

75.000

2 jaar

jan-15

4

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

Dr. M. Langeveld,
Erasmus MC Rotterdam

3.500

1 jaar

jan-15
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3.5 Evaluatie en doelen 2015
• Steeds meer onderzoekers aan de verschillende metabole expertisecentra weten Metakids
te vinden. Metakids heeft zich ontwikkeld als belangrijk ‘loket’ voor subsidieaanvragen voor
onderzoek naar stofwisselingsziekte. Daardoor moet Metakids bij de toekenning keuzes
maken, is cofinanciering altijd een vereiste, en kunnen lang niet alle aanvragen worden
gehonoreerd. Metakids zoekt zelf ook naar aanvullende fondsen, zoals het ING Goede
Doelenfonds. Voor één onderzoeksproject uit 2014, dat om financiële redenen net buiten de
boot viel, zal in het voorjaar van 2015 opnieuw een aanvraag bij dit fonds worden gedaan.
Verder zullen andere stichtingen worden benaderd om te kijken of de mogelijkheid bestaat
om gezamenlijk onderzoeksprojecten te financieren.
• De ervaring leert dat onderzoeksprojecten tussentijds qua opzet wat kunnen veranderen
en qua planning kunnen uitlopen. Dit is op zich geen probleem, mits dit – conform de
toekenningsvoorwaarden – eerst tijdig voor akkoord aan Metakids wordt voorgelegd, maar dat
gebeurt niet altijd. Ook Metakids gaat dit scherper monitoren door inzet van de ambtelijk
secretaris, die dit samen met de bureaumanager uitvoert. Het positieve effect hiervan werd
eind 2014 bij de subsidieronde al zichtbaar en zal in 2015 worden voortgezet.
Daarbij zal ook het verschaffen van informatie over presentaties en publicaties en andere vormen
van communicatie rondom onderzoeksprojecten onderwerp van de monitoring worden.
• De in 2013 aangescherpte selectieprocedure en -criteria lijken goed te werken. Niettemin is
het goed om deze regelmatig onder de loep te houden. Dit vindt in de eerste helft van 2015
plaats, ter voorbereiding van de subsidieronde in het najaar.
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4 Zichtbaarheid en bekendheid
4.1 Uitgangspunten communicatie
• Zichtbaarheidsbevordering als kernwaarde
Metakids richt haar communicatieboodschap
op een breed publiek. Het is van het grootste
belang dat zoveel mogelijk mensen in
Nederland doordrongen raken van de ernst,
omvang en impact van aangeboren stofwisselingsziekte. Vanwege de onzichtbaarheid
en onbekendheid ervan moet elke activiteit
van Metakids en haar stakeholders ook gericht
zijn op maximale communicatie over de
activiteit. Metakids levert hierbij via haar eigen
media en inzet zoveel mogelijk ondersteuning.
Aansturing en monitoring van de communicatie
is een kerntaak van de directeur.
Alle medewerkers en vrijwilligers van Metakids
worden vanaf hun start intensief op het
belang van communicatie gecoacht.
• Planning en control
Bij het bevorderen van de zichtbaarheid en
bekendheid worden in de communicatie
zorgvuldige criteria in acht genomen:
persoonlijk, zorgvuldig, inzichtelijk, geen
intimiderend gedrag, geen misleidende
informatie, geen vergelijking met andere
fondsenwervende instellingen, het bewaken
van de veiligheid en privacy van kinderen,
duidelijkheid over de rol van Metakids bij elke
actie. De directeur signaleert zoveel mogelijk
alle publiciteit, toetst deze steeds aan de
uitgangspunten en criteria en stuurt waar
nodig direct bij. Indien nodig worden acties
en planningen bijgesteld.
• Free publicity en sponsoring
Metakids wil dat er zoveel mogelijk geld naar
onderzoek gaat. Uitgangspunt bij de communicatie-activiteiten is daarom altijd: maximale

publiciteit genereren met minimale middelen.
Om acties aan te kleden, voor merchandise en
voor promotiemiddelen wordt altijd geprobeerd
sponsors te krijgen en wordt ingezet op free
publicity. Uit kostenoogpunt wordt bij
voorkeur geen gebruik gemaakt van betaalde
advertenties. Grote mediacampagnes in de
traditionele printmedia of op radio en televisie
blijven echter noodzakelijk om een groot
publiek te bereiken. Daarom zoekt Metakids
naar manieren om de kosten van adverteren
via deze massamedia zo laag mogelijk te
houden.
4.2 Doelgroepen
Metakids wil in de communicatie zo eenduidig,
toegankelijk en helder mogelijk zijn voor
iedereen. Er zijn uiteenlopende stakeholders
die ieder op verschillende manieren en in
verschillende gradaties betrokken zijn bij de
stichting. Dit betekent communicatie op maat
voor de verschillende doelgroepen:
1. De patiëntjes en hun gezin, of ouders die
een of meerdere kinderen aan de ziekte
verloren hebben. Het is bijzonder om te
zien hoe een aantal van hen een betrokken
ambassadeur van Metakids geworden is en
jaarlijks acties ontwikkelt of ondersteunt.
2. Familieleden, vrienden, collega’s, kennissen
van voornoemde groep. Dit zijn mensen die
graag iets voor het gezin willen betekenen.
Dat doen ze vaak in de vorm van een donatie
of in meedoen aan een actie. Hen goed
bereiken heeft een aanzuigend effect; zodra
deze tweede groep zich met Metakids
associeert, raken ook andere vrienden en
kennissen gemotiveerd om te doneren of
aan een actie mee te doen.
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3. Medewerkers, vrijwilligers, bestuur,
ambassadeurs, medische raad, comité van
aanbeveling van Metakids. Zij dragen als
geen ander de kernwaarden van Metakids
uit en stellen hun netwerk ter beschikking
voor fondsenwerving en vergroten van de
zichtbaarheid en bekendheid van stofwisselingsziekte.
4. Het metabole onderzoeksveld. Er is dankzij
Metakids sprake van een groeiende
betrokkenheid vanuit de medische wereld,
maar toch is het aantal artsen en onder
zoekers dat actief de publiciteit zoekt voor
hun onderzoek of meedoet aan fondsenwervende acties nog klein. Om stofwisselingsziekte zichtbaar te maken bij het grote
publiek valt er ook voor hen nog een wereld
te winnen.
5. Bedrijfsleven, serviceclubs, vermogens
fondsen, Vriendenloterij. Voor deze partijen
is professionele communicatie, liefst met
een persoonlijke aanpak, een voorwaarde.
Naamsvermelding op de Metakids uitingen,
presentaties en up to date informatie over
de ontwikkeling van de organisatie zijn
hierbij belangrijk.
6. Stichtingen met een vergelijkbare doelstelling
en de patiëntenvereniging VKS. Met de
laatstgenoemde wisselt Metakids regelmatig
informatie uit, ook verwijst zij naar de website
van VKS waarop veel informatie over
stofwisselingsziekte te vinden is. Ook met
ouderstichtingen en andere fondsen vindt
informatie-uitwisseling plaats.
7. Algemeen publiek. De uitdaging voor
Metakids ligt in het uitbreiden van de
doelgroepen naar een breder publiek. Ook
mensen die geen directe betrokkenheid
hebben willen we bereiken en betrekken,
om zo een breed draagvlak voor de

noodzaak van onderzoek te creëren en
uiteindelijk meer fondsen te kunnen werven
om dit te realiseren. Metakids gaat daarbij
inventief om met de mogelijkheden voor
free publicity.

Kyano

4.3 Communicatiemiddelen
Metakids maakte in 2014 gebruik van online
en offline communicatiemiddelen:
Online
• Een toegankelijke website www.metakids.nl
met zowel achtergrondinformatie over
stofwisselingsziekte en de bewegingen in de
medische wereld, als verslagen over
fondsenwervingsacties en andere initiatieven
rond Metakids.
• Een levendige Facebook pagina, die fungeert
als een nieuwsdienst voor Metakids, die
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mensen op de hoogte houdt en enthousiast
maakt om mee te doen aan acties of andere
activiteiten. Ook is dit de plaats waar
betrokkenen met elkaar in contact kunnen
komen en waar snel en direct contact met
Metakids mogelijk is.
• Een actieve Twitter feed, waar nieuwsberichten
gedeeld worden en dialogen met artsen,
ouders en andere betrokkenen plaatsvinden.
• Een Instagram account, die de berichtenstroom
op onze Facebook en Twitter ondersteunt en
waar, vanwege het visuele karakter van het
medium, soms leuke ‘achter de schermen’
berichtjes gedeeld worden.
• Een LinkedIn account, waar vooral professioneel nieuws gedeeld wordt.
• Een digitale nieuwsbrief, die vier keer per
jaar verstuurd wordt. Hierin geven we een
beknopt overzicht van de opvallendste
gebeurtenissen, nieuws over onderzoek en
een vooruitblik naar wat nog komen gaat.
• Videoportretten en registraties van evenementen. Jaarlijks maakt Metakids een of
twee documentaire portretten van een gezin
met een kind met een stofwisselingsziekte.
Dit om op indringende wijze zichtbaar te
maken wat het is, hoe ernstig het is, en hoe
een leven met deze ziekte eruit kan zien.
Deze portretten worden prominent ingezet
op publieksevenementen en staan standaard
op de homepage van onze website. Ze
worden ook offline ingezet bij presentaties.
Verder maakt Metakids elk jaar een video
registratie van haar eigen evenementen.
Al deze online kanalen worden strategisch en
integraal ingezet.

Offline
• De eigen evenementen: Lentelunch, Dam tot
Damloop, Anywhere South Please.
• Fysieke aanwezigheid bij evenementen en
presentaties, om mensen persoonlijk te
woord te staan en te laten zien waar
Metakids voor staat.
• Flyers. Een full color A5 pamflet met heldere,
korte informatie over Metakids en waar de
stichting voor staat. Bedoeld om uit te delen
tijdens allerlei acties en activiteiten en als
eerste kennismaking met de stichting. Op de
flyer staan nadrukkelijk de website en het
bankrekeningnummer vermeld.
• Posters, banners en vlaggen met het
Metakids-logo, om in te zetten tijdens
publieke evenementen zoals beurzen,
hardloopevenementen en voorlichtingsbijeenkomsten.
• T-shirts, tassen, pennen, paraplu’s en sjaals
in Metakidshuisstijl, bedoeld om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Metakids te
vergroten.
• Het boekje ‘Een foutje op gen 22’ dat het
persoonlijke verhaal van twee ouders over
het verlies van hun twee kinderen aan een
stofwisselingsziekte vertelt. Een stijlvol,
handzaam boekje om weg te geven, bedoeld
om het verhaal van stofwisselingsziekte op
indringende wijze binnen te laten komen.
• Fotografie. Jaarlijks maakt een professionele
fotograaf op vrijwillige basis een aantal
mooie portretten van kinderen met een
stofwisselingsziekte. Deze foto’s worden
on- en offline ingezet in uitingen van
Metakids om de ziekte en het leven ermee
zichtbaar te maken.
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Jacquill-Glenn Basdew

4.4 Doelen en resultaten 2014
Voor 2014 waren een aantal specifieke doelen
geformuleerd.
Een deel had betrekking op de eigen producties:
• een (landelijke) campagnespot produceren;
• twee nieuwe videoportretten produceren;
• acht korte portretten van metabole onderzoekers produceren;
• een boek over Metakids publiceren;
• de eigen evenementen uitbouwen van twee
naar vier.
Een deel had betrekking op de organisatie
van publiciteit:
• de campagnespot laten uitzenden;
• de acht portretten van onderzoekers via de
eigen kanalen publiceren;
• twee foto-exposities organiseren;
• verhoging van het aantal volgers op
Facebook met minimaal 25%;
• uitbreiding van het aantal professionals op
LinkedIn;
• 10% meer free publicity genereren in
reguliere media.

Jacquill-Glenn Basdew, student International
Business & Management en vrijwilliger bij
Metakids.
“Ik ben lid van het Patta Running Team en
kwam via een teamgenoot in contact met
Metakids. Ik hoorde daar voor het eerst over
de ernst van stofwisselingsziekte. Ik ben zelf
gezond en veel van deze kinderen worden
niet eens 18 jaar. Dan besef je je hoe
bevoorrecht je eigenlijk bent. Dat gaf me een
extra stimulans om de Dam tot Dam voor
Metakids te lopen. Zo kan ik een klein beetje
bijdragen om het verschil te maken. Komend
jaar doe ik dat weer en dan ga ik voor de
snelste tijd.”

Resultaten
Praktisch alle geformuleerde doelen zijn
gehaald:
• in het voorjaar is een korte campagnespot
gemaakt die in mei via Socutera uitgezonden
is op NPO 1, 2 en 3;
• Er zijn twee videoportretten gemaakt, van
Vera en van Zoë & Dex;
• In het najaar is begonnen met de voorbereiding van de interviews ten behoeve
van de serie portretten over de metabole
artsen-onderzoekers; vanaf december werd
met wekelijkse publicatie gestart. De serie
loopt in 2015 door, in totaal zullen zo’n 30
portretten worden gemaakt.
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• Er vonden twee tentoonstellingen plaats
over kinderen met stofwisselingsziekte
(foto’s van Heleen Klop): in januari in Domus
Medica in Utrecht en tijdens de Lentelunch
in maart.
• De voorbereiding van het boek ‘Kijk mij nou’
was in december afgerond. Dit aansprekende
en mooi vormgegeven boek kent een oplage
van 1000 exemplaren. Het is geheel
gefinancierd uit bijdragen van vermogensfondsen en een legaat. Alle betrokkenen
hebben belangeloos meegewerkt en alle
inkomsten uit de verkoop komen ten goede
aan Metakids.
• De lancering van dit boek is gecombineerd
met het nieuwe evenement ‘Metakids Middag’
en over het jaar getild naar februari 2015.
4.5 De impact van Metakids op zichtbaarheid
en bekendheid
De impact van onze inspanningen om de zicht
baarheid en bekendheid van stofwisselingsziekte
te vergroten wordt met name zichtbaar in de
statistieken van de eigen social media en website
en van de media-aandacht in andere media.

4.5.1 Website, nieuwsbrief en sociale media
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Groei Website
Het aantal bezochte pagina’s van de website
nam fors toe, een groei van 53%. Voor 2015
wordt ingezet op een verdere groei met 32%.
Ook het aantal unieke bezoekers van de site
steeg van 28.398 naar 36.486 (28%).
Gemiddeld werden per bezoek ruim drie
pagina’s bekeken.
De best bekeken pagina was het actieoverzicht:
http://www.metakids.nl/acties.
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Groei Facebook
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Metakids maakt vooral intensief gebruik van
Facebook en Twitter ter ondersteuning van de
website. In 2014 werd bijna dagelijks een
bericht geplaatst, dat via Facebook en Twitter
direct onder de volgers wordt verspreid.
Voor de inhoud van de berichten wordt bewust
gekozen voor goede afwisseling: een actie,
een portret van een onderzoeker, een portret
van een kind of ouder, vrijwilliger etc.
Deze aanpak zorgde voor stevige groei.
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Ook het gemiddelde maandbereik op
Facebook groeide ten opzichte van 2013
met 26%. Het aantal volgers (Likers) nam
met 38% toe. Opvallend was verder dat de
nieuwe aanpak ook leidde tot meer interactie;
het gemiddelde aantal interacties (Liken,
delen, reageren) groeide met maar liefst
118%. Voor 2015 wordt ingezet op een
verdere groei met 20%.
Het meest bekeken Facebookbericht was
het Jeugdjournaal item over Sander en
Jurgen Poos tijdens de Dam tot Damloop:
http://www.npo.nl/nos-jeugdjournaal/
21-09-2014/POW_00716329.
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Groei Nieuwsbrief
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De groei van bezoekers van de website
vertaalde zich ook naar het aantal abonnees
van de nieuwsbrief, die vier keer per jaar
verscheen. Het aantal abonnees steeg met
23%. Voor 2015 wordt ingezet op een
verdere groei met 20%.
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Groei Twitter
Twitter is bij Metakids een wat kleiner medium
dat de berichtgeving op Facebook en de

website ondersteunt. Het aantal volgers
groeide met 29%. Voor 2015 wordt ingezet
op verdere groei met 20%.
Metakids maakte in 2014 ook gebruik van
Instagram en YouTube als ondersteunende
media, maar deze toepassing stond dit jaar
nog in de kinderschoenen. Het doel om de
professionele LinkedIngroep te vergroten werd
niet bereikt; de groep bleef met 118 deelnemers
ongeveer op het niveau van 2013 (115).
Het aantal discussies en reacties nam echter af.
4.5.2 Free publicity
Metakids wordt ook zichtbaarder in reguliere
media. In 2014 steeg het aantal berichten over
Metakids van 39 naar 59, een groei van 51%.
Naast berichtgeving in vak- en personeelsbladen
en in plaatselijke en regionale media zoals
Eindhovens Dagblad, Almere Vandaag, de
Leeuwarder Courant of RTV Noord-Holland,
kreeg Metakids ook op diverse landelijke media
een podium: De Telegraaf, het Algemeen
Dagblad, de Libelle, RTL Boulevard (online),
SBS Shownieuws, Surprise Surprise (SBS) en het
NOS Jeugdjournaal.
4.5.3 Persoonlijke contacten
De laatste jaren is het zwaartepunt van de inzet
van communicatiekanalen verschoven naar
(mediaproductie) online. Onze doelgroepen
bevinden zich in groten getale online en we
hebben zo bovendien een groeiende groep
jongere betrokkenen weten te bereiken.
Niettemin is persoonlijk contact en aanwezigheid bij evenementen, hoe groot of klein ook,
een niet te onderschatten onderdeel van onze
zichtbaarheid. Dit contact zet zich vaak online
voort, wat helpt om een lange termijn relatie
op te bouwen met iedereen die zich betrokken
voelt.
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De verhoging van de zichtbaarheid en
bekendheid was ook te zien in de ontwikkeling
van het aantal persoonlijke contacten van het
Metakidsbureau. Gemiddeld waren in 2014 de
telefonische en e-mailcontacten op het niveau
van 2013 (schatting: gemiddeld 200 telefoontjes
en 330 e-mails per week). Het aantal presentaties
per maand groeide (drie à vier, tegen twee à drie
in 2013), evenals de kennismakingsbezoeken
(gemiddeld vier per maand tegen twee per
maand in 2013) met als doel fondsenwerving
en vergroting van de zichtbaarheid.
Behandeling van vragen en klachten
Metakids reageert zo snel mogelijk op vragen
en klachten. Vragen worden in principe binnen
24 uur beantwoord. Daarnaast hanteert
Metakids een klachtenprocedure voor het
omgaan met klachten. Klachten worden steeds
direct in behandeling genomen door de
bureaumanager. Klachten worden mondeling
(telefonisch) of schriftelijk (per brief of e-mail)
afgehandeld binnen tien werkdagen. Indien
een klacht niet direct afdoende behandeld kan
worden dan ontvangt de klager zo spoedig
mogelijk informatie over de verwachte wijze en
tijdsduur van de klachtafhandeling. De
eindverantwoordelijkheid voor de klachten
afhandeling ligt bij de directeur; klachten over
de directie worden behandeld door het bestuur.
Het klachtenreglement kan worden opgevraagd.
In 2014 zijn er geen klachten bij Metakids
binnengekomen.
4.5.4 Ambassadeurs en comité van aanbeveling
Ambassadeurs
Metakids heeft drie vaste ambassadeurs,
bekende Nederlanders uit de wereld van sport,
televisie en theater, die zich door het jaar heen

inzetten voor Metakids en die veel aandacht en
bekendheid genereren:
• voormalig topzwemmer Pieter van den
Hoogenband (sinds 2010)
• presentatrice Dieuwertje Blok (sinds 2012)
• cabaretière Sara Kroos (sinds 2014)

Sara Kroos

Ambassadeur Sara Kroos: “Ik vind het een
eer om ambassadeur van Metakids te zijn.
Want dit is zó relevant. Ik wist net als heel
veel mensen eigenlijk ook niets over stofwisselingsziekte. Metakids maakt stofwisselingsziekte op een sympathieke en persoonlijke
manier zichtbaar en ze weten daardoor veel
impact te genereren. Daar wil ik graag bij
helpen”.
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Comité van aanbeveling
Metakids heeft sinds 2012 een comité van
aanbeveling, bestaande uit acht prominenten
uit de wereld van onderzoek, bedrijfsleven en
universiteit. Het comité draagt de doelstellingen
en activiteiten van Metakids een warm hart toe
en biedt waar nodig steun en invloed. Het
comité bestond in 2014 uit:
• Marleen Veldhuis, voormalig topzwemster
(o.a. Olympisch, wereld- en Europees
kampioene) en technisch bedrijfskundige;
• Hugo Heymans, emeritus hoogleraar
Kindergeneeskunde en voormalig hoofd van
het Emma Kinderziekenhuis;
• Dagmar van Dijk, communicatieadviseur,
marathonloper voor Metakids en moeder van
twee kinderen met een (behandelbare)
stofwisselingsziekte;
• Rupert van Till, ondernemer en marathonloper voor Metakids;
• Wilko Jiskoot, zelfstandig adviseur en
commissaris bij o.a. Eyeworks en Jumbo
supermarkten en voormalig lid van de Raad
van Bestuur van ABN AMRO;
• Pieter Winsemius, bijzonder hoogleraar
management duurzame ontwikkeling aan de
Universiteit van Tilburg en bedrijfskundige,
publicist en voormalig minister van VROM;
• Henk-Jan Zwolle, voormalig toproeier (o.a.
Olympisch kampioen) en bewegingsfysioloog;
• Benjamin van Kessel, advocaat intellectueel
eigendoms- en contractrecht.
4.6 Evaluatie en doelen 2015
• Het gerichte en geïntegreerde publiciteitsbeleid,
met een zeer regelmatig en gevarieerd aanbod
van berichten op de ‘eigen’ media, heeft in
2014 zijn vruchten afgeworpen. Inzet voor
2015 is verdere groei van bezoekers van de

website en volgers op de website, Facebook
en Twitter. Met Instagram is pas in de loop
van 2014 gestart, dit medium leent zich goed
voor korte reportages; samen met Youtube
wordt aan dit aspect in 2015 meer aandacht
gegeven. Een ander aandachtspunt is de
versterking van de professionele LinkedIngroep, dit kan worden verbeterd door meer
relevante en interessante content te plaatsen.
• Metakids heeft eind 2014 een indringende
spot opgenomen, die in 2015 wordt gemonteerd en na de zomer via diverse media
(landelijk, regionaal en lokaal) zal worden
uitgezonden. Naar verwachting zal deze
campagne bijdragen aan de zichtbaarheid en
bekendheid van stofwisselingsziekte.
Daarnaast is Metakids vanaf 2015 te zien in
mailings en uitingen van de Vriendenloterij.
Dit zal eveneens een positief effect hebben op
de zichtbaarheid en bekendheid.
• Met Sara Kroos is het ambassadeursnetwerk
verder versterkt. Met haar inzet, bevlogenheid
en enthousiasme wordt de bekendheid van
Metakids, en daarmee de ernst van stofwisselingsziekte, verder vergroot. Bekeken
wordt of in 2015 een vierde ambassadeur
aangetrokken kan worden. Ook leden van het
comité van aanbeveling zullen worden benaderd
om hun netwerk nog gerichter in te zetten.
• Metakids had in 2014 drie eigen evenementen:
de Lentelunch, de Dam tot Damloop en
Anywhere South Please, een initiatief van
actiecoördinator Jantien van der Laan en Fleur
van der Minne. Zij reisden voor de tweede
keer zonder geld op zak van de Noordkaap
naar Amsterdam om geld op te halen voor
Metakids. Deze actie leverde veel publiciteit
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5 Fondsenwerving
op. Zo waren Jantien en Fleur tijdens de
reis dagelijks op RTV Noord-Holland te horen.
De actie is zeer intensief en vereist veel
organisatie; wellicht wordt deze in 2015
ingeruild voor een simpeler concept.
• Metakids start in 2015 met een nieuw
evenement in de vorm van een ontmoetingsplatform, de ‘Metakids Middag’. Doel is om
de medische onderzoekswereld en de andere
relaties (sponsors, ouders, vrijwilligers) via een
informele en creatieve setting met elkaar in
contact te brengen. Met foto’s, films en een

hapje en drankje wordt door artsen een update
gegeven over de laatste stand van zaken rondom
het onderzoek naar stofwisselingsziekte.
Het evenement zal jaarlijks gaan plaatsvinden,
bij voorkeur steeds in een van de metabole
expertisecentra. In februari 2015 heeft de
aftrap van de ‘Metakids Middag’ plaats
gevonden in het AMC in Amsterdam, met
een tentoonstelling met foto’s van Heleen
Klop in de bibliotheek en de boekpresentatie
van ‘Kijk mij nou’. De fototentoonstelling blijft
enige maanden hangen en is toegankelijk
voor een breed publiek.

Sander, Christiaan, Vera en Jurgen Poos
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5.1. Uitgangspunten
Bij de fondsenwerving hanteert Metakids de
volgende uitgangspunten:
• Relatiegerichte fondsenwerving: De relatieve
onzichtbaarheid en onbekendheid van
stofwisselingsziekte en de impact die deze
slopende ziekte heeft op het kind en diens
gezin maken het lastiger om fondsen te
werven. Metakids heeft van begin af aan veel
extra meters moeten maken op het gebied
van voorlichting en publiciteit, alvorens tot
fondsenwerving kon worden overgegaan.
Daarom is direct contact met actienemers,
donateurs en sponsors voor Metakids zeer
belangrijk. Ook verklaart dit de focus van
Metakids op evenementen en acties als
belangrijke financiële pijler van het eerste uur
onder het verdienmodel van de organisatie.

Sander Poos (links op de foto, samen met
broers Christiaan en Jurgen en zusje Vera):
“Mijn zusje Vera is door haar stofwisselingsziekte geestelijk en lichamelijk gehandicapt.
Ze is doof, kan niet meer lopen en niet goed
meer zien. Ik vind dat alle kinderen een goed
leven moeten hebben, ook al hebben ze een
ziekte. Er moet dus veel geld worden opgehaald om te onderzoeken hoe de kinderen
een beter leven kunnen krijgen. En daar wil ik
graag bij helpen, bijvoorbeeld door de Dam
tot Damloop voor Metakids te lopen”.

• Focus op transparantie: Ook verklaart dit
de van meet af aan sterke focus op transparantie. Metakids werkt volgens de gedrags
codes en regels van het CBF. Elke euro moet
aan de donateur uit te leggen zijn. Metakids
streeft jaarlijks naar een zo groot mogelijke
bestedingsratio van de baten, dat wil zeggen
dat een zo groot mogelijk aandeel van de
inkomsten aan de hoofddoelstellingen ten
goede komt. De bestedingsratio is al jaren
hoog en in 2014 zelfs gestegen tot 90%.
• Verbreding verdienmodel: Metakids is een
jonge, professionele organisatie in ontwikkeling. Om de afhankelijkheid van de inkomsten
uit acties en evenementen, met name van
de eigen Lentelunch, te verkleinen streeft
Metakids naar verbreding van haar verdienmodel. Dit gebeurt door de uitbreiding
van zakelijke partnerships, aanvragen bij
vermogensfondsen, de Vriendenloterij en
het activeren van donateurs via de website.
5.2 Doelen en resultaten acties 2014
Voor 2014 waren de volgende doelen geformuleerd:
• Vergroting en verbreding van de acties door
derden, qua aantal en soort;
• Vergroting van de (publicitaire) impact en
opbrengst van bestaande acties en de eigen
evenementen; daarbij was het streven:
minimaal € 130.000 opbrengst van de
Lentelunch en minimaal € 50.000 van de
Dam tot Damloop;
• Minimaal € 50.000 opbrengst vanuit
vermogensfondsen;
• Aantal periodieke schenkingen van donateurs
uitbreiden met 5%.
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Resultaat acties en evenementen
In 2013 lag de focus op de uitbreiding van het
aantal acties door het land en vergroting van
de impact (opbrengsten). Dat leidde tot een
forse toename van 39 in 2012 naar 55 in 2013
(40%). In 2014 was Metakids naast verdere
groei ook gericht op consolidatie en uitbreiding
van de bestaande acties en differentiatie van
het soort acties (sport, cultuur, kinderen etc.).
Het aantal acties nam in 2014 verder toe
naar 59 (7%).
Maar met name de omvang en opbrengst van
bestaande en nieuwe acties groeide. Zo werd
de Dam tot Damloop voor Metakids in 2014
uitgebreid met wandelaars, fietsers en kwamen
kinderen in actie tijdens de Mini Dam tot
Damloop voor kinderen. Hiermee werd

(inclusief een verdubbelaar van opbrengsten
door een sponsor) ruim € 58.000 opgehaald,
waarmee de geformuleerde doelstelling ruim
is gehaald. Verder waren er een paar belang
rijke nieuwe acties die veel geld opbrachten,
zoals het Nieuwjaarsgala van de Ronde Tafel
Sneek (€ 53.500). De Almere City Run bracht
met € 13.000 ongeveer het dubbele op van het
jaar ervoor.
Al met al is in 2014 met acties van individuen,
sportclubs en serviceclubs en de twee grote
eigen evenementen circa € 392.000
opgehaald, tegen circa € 385.000 in 2013.
Met de uitbreiding van de acties is de
verminderde opbrengst van de Lentelunch
(€ 167.140 in 2013 tegen € 128.669 in
2014) dus volledig opgevangen. Ook de

Metakids teamlid Jantien van der Laan
coördineert de Dam tot Damloop: “Het geeft
altijd een kick als het eenmaal zover is en ik
die zee van blauwe Metakids shirts voorbij zie
komen. In 2014 hadden we ons als doel
gesteld om 50.000 euro op te halen. Dat is
een bedrag waarmee een onderzoeker een
jaar lang onderzoek kan doen. Nou, dat
hebben we ruimschoots gehaald. Ik ben super
trots op alle deelnemers en hun sponsors en
natuurlijk op het resultaat: 58.000 euro!”
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Jantien van der Laan

opbrengst van de Lentelunch was conform
de geformuleerde doelstelling.
Verdeling acties in 2014
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Soort acties
De variatie van de 59 acties en evenementen
was groot, niet alleen in omvang maar ook in
aard. Er waren natuurlijk veel sportevenementen,
maar ook hierbinnen was de variatie groot:
hardlopen, roeien, zwemmen, darten, voetballen,
hockey, tennis, bootcamp. Veilingen en
collectes varieerden van een veiling bij een
evenement van een serviceclub tot een
collectebus bij de supermarkt. Voorbeelden van
culturele acties waren muziekquizzen, kunstmanifestaties of kerstkaarten ontwerpen en
verkopen. Voorbeelden van culinaire acties
waren het jaarlijkse benefietdiner in Venray,
maar ook de verkoop van gehaktballen. Mooi
was dat ook jonge kinderen (onder 12 jaar)
zich inzetten voor Metakids, bijvoorbeeld door
een collecte op school te houden of cupcakes
te bakken. En avontuurlijke acties waren er
ook: Anywhere South Please (liften van de

Noordkaap naar Amsterdam zonder geld op
zak) of de Mount Ararat in Turkije beklimmen.
5.3 Zakelijke partners en sponsors
Metakids heeft door de jaren heen diverse
sponsors aan zich weten te binden, bedrijven
die de organisatie in natura steunen door
gratis of met korting diensten en producten
te leveren. Voorbeelden zijn de Chalet Group
(kantoorruimte), Select Catering en Ron
Blaauw (Lentelunch), Niehe Media (film),
Compacon (merchandise) en Koppel
belastingadviseurs (administratie).
In 2014 is actief ingezet op uitbreiding van de
zakelijke partnerships, met name met grotere
organisaties. Diverse bedrijven zijn benaderd
voor sponsoring op maat, waarbij zij Metakids
voor één jaar konden “omarmen”. Centrale
onderdelen van dit zakelijke sponsorpakket zijn
onder meer een plek bij de Lentelunch in maart
en startplaatsen voor de Dam tot Damloop in
september.
Een andere mogelijkheid is een door Metakids
verzorgde lezing of presentatie van een
metabole arts-onderzoeker, of een bezoekje
aan een metabool expertisecentrum. Daarnaast
wordt door het jaar heen uitgebreide naamsvermelding tijdens alle communicatie-uitingen
op evenementen, de website en de sociale
media geboden.
Met dit sponsorpakket konden in 2014 de
eerste partnerships met een aantal grote
organisaties worden gerealiseerd, zoals met de
Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM,
luchtvaartmaatschappij Martinair en de
internationale advocatenkantoren Clifford
Chance en Osborne Clarke.
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beneficiënten; ook kunnen de overige
goede doelen een aanvraag doen voor een
eenmalige bijdrage.
De aanvraag van Metakids uit 2013 bleek
begin 2014 helaas niet te zijn gehonoreerd.
Eind 2014 werd niettemin voor de derde keer
een subsidieaanvraag ingediend. Ditmaal met
succes: in februari 2015 werd bekend dat
Metakids vaste beneficiënt van de Vriendenloterij is geworden en gedurende vijf jaar een
bijdrage van minimaal € 200.000 per jaar
tegemoet kan zien.

Frank van de Peppel

Frank van de Peppel, Director Operations
Control Martinair Cargo en sponsor van
Metakids: “De manier waarop Metakids hun
fondsenwerving organiseert is zeer aanstekelijk:
de energie spat er vanaf! Bij Martinair heb ik
daarom een team hardlopers verzameld die
samen een mooi bedrag hebben opgehaald
en Martinair heeft dat bedrag nog eens
verdubbeld. Helaas kon ik door een blessure
zelf niet meelopen, maar heb ik als vrijwilliger
veel plezier beleefd aan het uitdelen van
worstenbroodjes bij de Metakids stand.”
5.4 Vriendenloterij
Metakids is sinds 2013 partner van de
Vriendenloterij. Deelnemers aan de loterij
kunnen een goed doel op het gebied van
sport, welzijn of gezondheid, waaronder
Metakids, oormerken als bestemming voor
hun bijdrage; van elk lot ontvangt het goede
doel 50%. Daarnaast keert de Vriendenloterij
uit de niet-geoormerkte inkomsten elk jaar
substantiële bedragen uit aan haar vaste

5.5 Vermogensfondsen
In 2014 is een begin gemaakt met het in kaart
brengen en aanschrijven van vermogensfondsen. In het voorjaar werd een aanvraag
ingediend bij het ING Goede Doelenfonds.
Een van de vrijwilligers is werkzaam bij de ING
en attendeerde Metakids op deze mogelijkheid. Elke ING-medewerker kan een project
indienen voor steun aan een goed doel, in
diverse categorieën. Metakids hielp de
vrijwilliger bij zijn campagne om stemmen te
winnen voor het ingediende onderzoeks
project, gericht op een therapie tegen vroegtijdig
hartfalen bij kinderen met stofwisselingsziekte.
Met als resultaat een succesvolle tweede
plaats op de ranglijst en toekenning van de
maximale subsidie van € 40.000.
Verder werd in 2014 geld aangevraagd bij de
stichting Kattendijke/Drucker en de stichting
Dr. Hoefnagels voor het boekenproject ‘Kijk
mij nou’ (met foto’s en teksten over kinderen
met stofwisselingsziekte). Beide vermogensfondsen kenden subsidie toe. Samen met de
middelen van een klein legaat dat Metakids
eerder in 2014 had verkregen, kon dit
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boekenproject volledig worden gerealiseerd,
het zal begin 2015 worden gelanceerd. Al met
al werd daarmee in het eerste jaar voor ruim
€ 43.000 door vermogensfondsen uitgekeerd;
daarmee is de geformuleerde doelstelling
grotendeels (86%) gehaald.
5.6 Uitbreiding donateursbeleid
In 2014 is ook gestart met het versterken van
binding en behoud van bestaande en nieuwe
donateurs. De ‘call to action’ button op de
website is verbeterd en consequent doorgevoerd
op alle webpagina’s. Ook is er uitgebreide
informatie over de mogelijkheden van
periodieke schenkingen en legaten op de
website toegevoegd, inclusief een eigen
Metakids periodieke schenkingsovereenkomst.
Omdat dit nog niet kon worden opgevolgd
door een gerichte campagne richting de
donateurs, resulteerde dit niet in toename en
is deze doelstelling (5% groei) niet gehaald.
5.7 Cofinanciering door stichtingen
Metakids zoekt actief naar samenwerking met
vergelijkbare stichtingen en fondsen, met het
doel cofinanciering voor onderzoek te realiseren.
De stichting Ride4Kids, die fondsen werft voor
kinderen met energiestofwisselingsziekte,
financierde samen met Metakids een onderzoeksproject van de Rijksuniversiteit Groningen
en droeg daartoe in 2014 € 40.000 bij.
5.8 Evaluatie en doelen 2015
• De ontwikkeling van acties en evenementen
verliep goed. Mede hierdoor is de beoogde
vermindering van de afhankelijkheid van de
Lentelunch bereikt. Behalve groei was er ook
sprake van verbreding van het soort acties;
ook de impact van de eigen Dam tot
Damloop groeide fors. In 2015 streeft

Metakids ernaar om de omvang en
opbrengsten van acties en evenementen
nog gerichter in kaart te brengen.
• In 2014 zijn de eerste sponsorafspraken met
grote bedrijven gelegd. Daarbij gaat het er in
eerste instantie om dat Metakids en sponsor
elkaar goed leren kennen. Daarna kan de
relatie ook in financiële zin worden uitgewerkt. Dit gebeurt in 2015. Ook wordt
ingezet op het werven van minimaal drie
nieuwe grote sponsorafspraken.
• Voor een eerste jaar was de opbrengst vanuit
vermogensfondsen een goed resultaat. In 2015
wordt wederom gestreefd naar minimaal
€ 50.000 aan bijdragen. Onder meer wordt
opnieuw een aanvraag voor een onderzoeksproject ingediend bij het ING Goede Doelenfonds. Daarnaast zullen ook andere fondsen
worden aangeschreven. Het blijkt dat veel
fondsen de voorkeur geven aan projecten
met een zichtbaar en direct bruikbaar
resultaat in plaats van aan wetenschappelijk
onderzoek. Metakids heeft op het gebied
van voorlichtingsprojecten nog een wereld te
winnen. Een animatie over de werking van
stofwisselingsziekte is een wens die via deze
weg wellicht te financieren valt.
• Ten aanzien van de Vriendenloterij zal
Metakids samen optrekken in de publiciteit.
Verder wordt onderzocht of er qua fondsenwerving een verdiepingsslag mogelijk is,
bijvoorbeeld voor een speciaal project.
• Het ontwikkelen van periodieke schenkingen
en legaten kost tijd en moet zorgvuldig
worden voorbereid. In 2014 zijn de fundamenten gelegd maar ontbrak het aan tijd en
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6 Organisatie en bestuur
menskracht om dit goed onder de aandacht
van de donateurs te brengen. In 2015 zal
deze mogelijkheid actief worden gepromoot.
• Metakids zet zich in voor samenwerking en
de bundeling van krachten om dodelijke

stofwisselingsziekte effectief te kunnen
bestrijden. Zij staat altijd open voor het
uitwisselen van kennis en ervaring en voor
gezamenlijke financiering van onderzoek
door stichtingen met een vergelijkbare
doelstelling.

6.1 Uitgangspunten
• Metakids streeft naar een optimale uitvoering van haar hoofddoelstellingen: zichtbaarheid van en onderzoek naar stofwisselingsziekte bevorderen. Daartoe werkt zij aan een
organisatiestructuur die professioneel en
transparant is, met gescheiden verantwoordelijkheden. Metakids streeft ernaar om de
geworven fondsen zo goed mogelijk in te
zetten en hoogwaardige partnerships aan te
gaan, zodat de doelen zo effectief en
efficiënt mogelijk bereikt worden.
• Metakids streeft naar een goede binding met
en behoud van alle relaties, met specifieke
aandacht voor het geven van informatie en
voor het ontvangen en afhandelen van
wensen, vragen en klachten (zie hoofdstuk 4,
Zichtbaarheid en bekendheid).
• Transparantie en openheid worden gezien
als voorwaarden voor een gezonde fondsenwerving. Naleving van de daarbij horende
standaarden en wetten is vanzelfsprekend.

Als uitgangspunten hanteert Metakids de
normen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de code Wijffels voor goed
bestuur en met betrekking tot financiële
reserves de richtlijnen van de commissie
Herkströter (zie ook hoofdstuk 7, Financieel
jaarverslag).
ANBI-status en CBF-Keur
Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar van
het belastbaar inkomen. Het goede doel moet
daarvoor door de Belastingdienst worden
aangewezen als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Metakids had ook in 2014
zo’n ANBI-verklaring. Metakids heeft verder
het CBF-keurmerk goede doelen. De organisatie
voldoet aan de CBF-criteria voor het bestuur
en beleid van goede doelen. Het CBF keurt op
hoe goede doelen geld binnenkrijgen, hoe ze
het besteden en de manier waarop ze daar
verslag over uitbrengen. Het CBF-keurmerk is
voor donateurs en sponsors een herkenbare
en belangrijke erkenning van een betrouwbaar
goed doel.

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

Accountant
Externe controle

5 leden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Ambtelijke secretaris
Medische adviesraad
4 leden
Directeur
Vrijwilligers
150 personen
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Team
Bureaumanager
4 Freelancers
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6.3 Planning en control
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 evalueert de directie
voortdurend de uitvoering van de doelen.
Dit gebeurt aan de hand van een planning- en
controlecyclus door verschillende organisatieonderdelen. De verschillende functies van
bestuur, directie en medewerkers zijn bij
Metakids strikt gescheiden. Conform de
richtlijnen van het CBF houdt het bestuur
toezicht, is de directeur verantwoordelijk voor
de dagelijkse leiding (het ‘bestuur’) en zijn de
medewerkers belast met de uitvoering.
Intern toezicht: beleid
Het bestuur is toezichthouder en eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het bestuur
bepaalt het beleid, stelt het beleid en de financiële richtlijnen vast, stelt de verantwoordingen
vast (jaarverslag en jaarrekening) en controleert
de directeur op hoofdlijnen. Daartoe beoordeelt het bestuur jaarlijks het functioneren
van de directie. Ook bepaalt zij de salariëring
en benoemt en ontslaat zij de directie.
Jaarlijks stelt het bestuur de subsidietoekenningen voor onderzoek naar stofwisselingsziekte vast op basis van de adviezen van de
onafhankelijke medische adviesraad.
Het concept jaarplan en de conceptbegroting
worden voorafgaand aan het nieuwe jaar door
de directeur opgesteld en ter goedkeuring aan
het bestuur voorgelegd en in het voorjaar na
afloop van het betreffende jaar geëvalueerd.
Dit jaarplan is gebaseerd op het strategisch
Meerjarenbeleidsplan, dat eens per vier jaar

wordt vastgesteld. Het bestuur van Metakids
komt minstens viermaal per jaar bij elkaar om
de voortgang van het in dat jaar gevoerde
beleid te toetsen. De taken en bevoegdheden
van het bestuur zijn statutair vastgelegd.
Intern toezicht: financiën
De directie heeft de boekhouding gesponsord
uitbesteed en zorgt ervoor dat de penningmeester maandelijks, en indien gewenst vaker,
inzicht in de laatste cijfers heeft. Directie,
penningmeester en externe boekhouder voeren
hierover regelmatig overleg. De penningmeester
rapporteert de financiële stand van zaken
elk kwartaal aan het bestuur. Indien nodig
worden acties en planningen bijgesteld. De
jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig
de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen. Voor Metakids’ vermogensbeleid
zie hoofdstuk 7 Financieel jaarverslag.

organisatie (C-rating). De bevindingen en
adviezen van het CBF worden in dit jaar
verslag zo veel mogelijk verwerkt.
6.4 Bestuur
Het Metakidsbestuur telt vijf bestuursleden.
Dit is het minimum aantal dat het CBF als eis
stelt. In 2014 kwam het bestuur vier keer
bij elkaar. Vaste onderwerpen op de agenda
waren: vaststelling van het jaarplan 2014, het
jaarverslag en de jaarrekening 2013 (april) en de
begroting en subsidietoekenningen (december).
Andere onderwerpen van bespreking waren
onder meer: de tussentijdse managementrapportages, het klachtenreglement, de campagnes en
nieuwe evenementen en de nieuwe ambassadeur.

Extern toezicht: CBF en accountant
Twee externe partijen controleren jaarlijks
achteraf het functioneren van de stichting
Metakids. De accountant controleert of de
opgestelde financiële verantwoording een
getrouw beeld geeft en voldoet aan de
Richtlijn van de Jaarverslaggeving. Het CBF
controleert de stichting op de volgende
onderdelen: bestuur, beleid, fondsenwerving,
voorlichting en communicatie, besteding van
middelen en verslaggeving.

Werving en selectie
Bestuursleden worden door het zittende
bestuur benoemd op basis van de verschillende
benodigde disciplines, hun netwerk en de
ervaring en betrokkenheid van de beoogde
bestuurder. De werving vindt plaats op basis
van omschreven functieprofielen, functieeisen en taakomschrijvingen. Voorop staat dat
de bestuursleden onafhankelijk van betrokken
medische instellingen moeten kunnen
opereren. In 2014 zijn geen nieuwe leden
aangetrokken. Conform het protocol stemt in
geval van mogelijke belangenverstrengeling
een bestuurslid niet mee over een onderwerp.
Dit was niet aan de orde.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2013
zijn goedgekeurd en toegestuurd naar de
Transparantprijs van het CBF. Metakids
scoorde in 2013 vooral hoog op compliance
(70%, net onder de hoogste A-rating) en
communicatie (B-rating) en minder op (het
helder beschrijven van) de impact van de

Bezoldiging
Vanaf de start van Metakids doen bestuurs
leden hun werk volledig onbezoldigd en
ontvangen zij ook geen onkostenvergoeding.
Een aantal bestuursleden zet zich, naast het
reguliere bestuurswerk, ook nog in voor
Metakids activiteiten.
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Patrick Praaning

Patrick Praaning, eigenaar van evenementenbureau Praaning & Roekens en bestuurslid van Metakids: “Ik was eerst sponsor van
de Lentelunch. De indringende filmportretten
van patiëntjes en de gesprekken met de
ouders die ik daar had, maakten dat ik me
meer voor Metakids wilde inzetten. Dus ben
ik bestuurslid geworden. Mijn kennis en
ervaring komt daarbij goed van pas. Ik hoop
dat ik andere ondernemers inspireer om ook
iets voor Metakids te gaan doen, bijvoorbeeld een actie of evenement sponsoren.”
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Samenstelling
Bestuursleden kunnen vijf jaar zitting hebben en kunnen daarna direct voor nog één nieuwe termijn
worden herbenoemd. Onderstaande tabel toont de samenstelling, portefeuilleverdeling en de
hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden. Ook is hierin het rooster van herbenoeming (h)
of aftreden (a) opgenomen. Eén bestuurslid is in 2014 herbenoemd; de tweede termijn van de
voorzitter vervalt in 2015.
Naam
Debby Petter

portefeuille
voorzitter

hoofd- en nevenfuncties
actrice en theatermaker

herbenoeming/aftreden
1-5-2015 (a)

nevenfuncties: docent
Nederlands, presentator
Gerard Kellerman

David
van Schelven
Joost Steins
Bisschop

Patrick Praaning

secretaris

directeur/partner
Bureau Kellerman

marketingcommunicatie

nevenfuncties: geen

penningmeester

controller Nutreco

financiën

nevenfuncties: geen

bestuurslid

partner Jungle Minds

marketing,
management

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

bestuurslid

directeur/producent
Praaning & Roekens

evenementenorganisatie

26-10-2016 (a)

2-9-2015 (h)

2-9-2015 (h)

4-9-2019 (a)

nevenfuncties: directeur
Splendid Senior Games

Evaluatie directie
Eind van het jaar heeft het bestuur het
functioneren van de directeur zeer positief
geëvalueerd met betrekking tot de resultaten
van de organisatieontwikkeling van Metakids.
Dit betrof zowel de groei van de zichtbaarheid
en bekendheid van stofwisselingsziekte (o.a.
door professioneel en integraal mediabeleid),
de verbreding van de basis van de fondsenwerving (o.a. door de verbreding van acties,
de ontwikkeling van zakelijke partnerships,
vermogensfondsen) als het personeelsbeleid

(o.a. werving vrijwilligers en coaching van
medewerkers en vrijwilligers).
6.5 Medische adviesraad
Een belangrijke taak van het bestuur is de
jaarlijkse toekenning van de subsidies voor
onderzoeksprojecten naar stofwisselingsziekte.
Het bestuur laat zich hierbij inhoudelijk
adviseren door een medische adviesraad.
De leden zijn door het bestuur benoemd op
basis van hun specifieke deskundigheid op het
terrein van stofwisselingsziekte. Daarbij staat
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voorop dat de leden geen belangen mogen
hebben in medisch-klinische onderzoeksinstituten of in de farmaceutische sector.
De medische adviesraad werkt op basis van
een functieprofiel en reglement, waarin taken
en werkwijze beschreven staan. De raad doet
zijn werk op vrijwillige basis en ontvangt geen
onkostenvergoeding.
De medische adviesraad kwam eind 2014
weer bij elkaar voor de advisering bij de
jaarlijkse subsidietoekenningen; daarnaast
voerde de raad tussentijds telefonisch en via
e-mail overleg over de beoordeling van de
voortgang van projecten.

tussentijds overleg met bestuursleden gevoerd.
De directeur wordt benoemd en ontslagen
door het bestuur. Haar functioneren wordt
jaarlijks door het bestuur geëvalueerd op basis
van de criteria van de richtlijn Beloning
directeuren van goede doelen van de
Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). Haar bezoldiging bedroeg in 2014
€ 64.886; dit valt ruimschoots binnen de door
het VFI gehanteerde norm.
Suzette Wyers bekleedde in 2014 de volgende
nevenfuncties: lid commissie van deskundigen/
Ombudsvrouw NOS, lid Raad van Advies Wij
zijn Sport en lid Bestuur Socionext.

Samenstelling
• Dr. Ries Duran, klinisch chemicus en klinisch
biochemisch geneticus (niet praktiserend)
• Dr. Henk Bakker, kinderarts metabole
ziekten (niet praktiserend)
• Dr. Piet Bolhuis, biochemicus en moleculair
geneticus (niet praktiserend) en bestuurslid VKS
• Drs. Tom van ’t Hek, voormalig huisarts, nu
radiopresentator en zelfstandig ondernemer
6.6 Medewerkers en vrijwilligers
Directie
Sinds 1 april 2012 is Suzette Wyers directeur
van Metakids. Zij geeft leiding aan het bureau
en de vrijwilligers en is verantwoordelijk voor
de marketing en communicatie en de
fondsenwerving. De directeur stelt de
strategische jaarplannen en verantwoordingen
op ten behoeve van vaststelling in het bestuur
en is bevoegd tot het aangaan en onder
houden van relaties met derden. Zij legt
verantwoording voor het gevoerde beleid af
op basis van schriftelijke voortgangsverslagen.
Ook wordt op onderwerpen zeer regelmatig

Suzette Wyers

Suzette Wyers, directeur Metakids. “Ik kijk
heel tevreden terug op een prachtig Metakidsjaar. Dankzij de inzet en het enthousiasme van
alle vrijwilligers, ouders en sponsors konden
we weer meer onderzoeken financieren.
Zo zijn we weer een stapje dichterbij ons doel
gekomen.”
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Bureau en vrijwilligers
Behalve de directeur (1 fte) is alleen de
bureaumanager in vaste dienst (0,8 fte).
Daarnaast maakt Metakids gebruik van een
vijftal flexibele arbeidskrachten voor elk enkele
uren per week. Deze bieden ondersteuning bij
de bestuurszaken en medische raad, financiële
administratie, website, communicatie en
evenementenproductie. Naast de betaalde
uren verrichten zij zeer regelmatig extra werk
voor Metakids op vrijwillige basis.
Metakids kent twee soorten vrijwilligers.
Vrijwilligers die hun professionaliteit, al dan
niet in het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen, voor Metakids
willen inzetten. En vrijwilligers die acties

Suzette de Ferrante

opzetten of mee helpen aan acties. Metakids
begeleidt en adviseert deze actienemers bij
het opzetten van een actie, zorgt voor
promotiemateriaal en doet vooraf en achteraf
verslag via haar eigen (sociale) media.
Het – schommelende – aantal vrijwilligers dat
een actie opzet en/of meehelpt met acties
bedroeg in 2014 wederom zo’n 150.
In 2014 is ook bewust ingezet op het
vergroten van de groep vrijwilligers die hun
professionaliteit willen inzetten voor Metakids
(MVO). Deze groep ondersteunt Metakids bij
evenementenorganisatie, juridische zaken,
webdevelopment, film, fotografie en sport
clinics. Zij krijgen geen vrijwilligersvergoeding
maar kunnen wel onkosten declareren.

Suzette de Ferrante, hoofd relaties & betrekkingen bij cultureel platform Art-Deli en
vrijwilliger bij Metakids: “Bij Metakids kun je
altijd een actie kiezen die goed bij je past.
Daarbij kun je voor advies en steun op ze
rekenen. Ik organiseer vaak evenementen en
heb een groot netwerk. Het was voor mij een
logische stap om een pubquiz te organiseren.
Het werd een geweldige avond, die Metakids
zichtbaar heeft gemaakt bij een nieuw publiek
en ook nog eens een mooi bedrag voor
onderzoek heeft opgebracht.”
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6.7 Evaluatie en doelen 2015
• De organisatiestructuur en planning en
control cyclus functioneert goed. Metakids
beschikt sinds 2010 over het CBF-keurmerk.
De organisatie werkt zo veel mogelijk conform
de criteria van het CBF en heeft daartoe
door de jaren heen de nodige reglementen,
statuten en protocollen ontwikkeld. Metakids
ziet de herkeuring van haar CBF-keurmerk in
2015 met vertrouwen tegemoet. Deze
herkeuring zal tevens door het bestuur worden
aangewend om alle bestaande documenten
te evalueren en indien nodig te actualiseren.
• Ofschoon het bestuur zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming op basis van kwalitatieve
informatie en de resultaten door het jaar heen
op hoofdlijnen monitort, heeft een structurele
evaluatie van het eigen functioneren tot nu
toe nog niet plaatsgevonden. In het kader
van de verdere professionalisering zal dit
vanaf 2015 worden opgepakt. Daarbij zal
ook worden gekeken of verdere uitbreiding
van het bestuur opportuun is. Ook gaat het
bestuur op zoek naar een goede opvolger
van haar huidige voorzitter, die Metakids
daar waar nodig kan representeren en de
zichtbaarheid en bekendheid van stofwisselingsziekte kan bevorderen.

dit proces verder te stroomlijnen heeft een
van de leden van de adviesraad, Tom van ’t
Hek, een meer strategisch adviserende rol
gekregen, als tussenschakel met het bestuur.
Deze nieuwe rol en werkwijze is eveneens
goed bevallen en zal in 2015 opnieuw
worden gevolgd.
• In het kader van risicospreiding en het
voorkomen van een te grote afhankelijkheid
van bepaalde vrijwilligers wordt de pool
vaste vrijwilligers op basis van MVO verder
uitgebreid; Metakids streeft ernaar om voor
elk specialisme meerdere vrijwilligers flexibel
te kunnen inzetten. Dit bevordert de
duurzaamheid van de relaties tussen
Metakids en haar vaste vrijwilligers.

• De medische adviesraad wordt sinds eind
2014 ondersteund door een ambtelijk
secretaris (i.c. de freelance medewerker
bestuurszaken). Dit kwam de efficiëntie van
de besluitvormingsprocedure ten goede. Om
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7 Financieel jaarverslag
7.1 Uitgangspunten
Financiële visie
Het financieel beleid ondersteunt het bereiken
van de doelstellingen van Metakids optimaal.
Dit betekent dat Metakids streeft naar een
gezonde groei in financiële middelen die veilig
en maatschappelijk verantwoord worden
beheerd, met een betrouwbare financiële
inrichting die snel handelen faciliteert.
Strategie
Om deze financiële visie te realiseren hanteert
Metakids de volgende speerpunten:
• Streven naar een zo hoog mogelijke en
directe besteding aan onze doelstellingen.
• Inzetten op groei en dus investeren in
zichtbaarheid en fondsenwerving.
• Minimale kosten voor beheer en administratie.
• Toegezegde bijdragen worden zoveel
mogelijk op een Nederlandse spaarrekening

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

7.2 Balans en toelichting
Activa

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2012

Immateriële vaste activa

-

-

-

Materiële vaste activa

-

-

-

Financiële vaste activa

-

-

-

-

-

-

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa

-

-

-

18.617

16.516

18.720

-

-

-

Effecten
Liquide middelen
• ASN deposito
• ASN meersparenrekening
• ING rentemeerrekening+ kapitaalrekening
• ING rekening courant

397.836

96.172

-

-

-

614.120

760.763

689.905

44.994

Totaal activa

90.583

49.151

163.496

1.056.950

906.086

943.984

1.075.567

922.602

962.704

Passiva
Reserves
• Continuïteitsreserve

93.449

83.845

86.855

• Bestemmingsreserves

50.000

100.000

150.000

• Herwaarderingsreserve

-

-

-

• Overige reserves

-

143.449

Bestemmingsfondsen

183.845

236.855

-

-

-

143.449

183.845

236.855

400.390

358.710

170.783

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

479.646

343.299

404.149

52.082

36.748

150.917

531.728

380.047

555.066

1.075.567

922.602

962.704

Toelichting op de balans
De activa van Metakids bestaan uit liquide middelen en overlopende posten. De passiva bestaan
voornamelijk uit de toegezegde en nog niet betaalde subsidies, onderverdeeld in langlopende en
kortlopende schulden. Het eigen vermogen bestaat per 31 december 2014 voor een groot deel
(€ 50.000) uit de bestemmingsreserve die in 2015 zal worden gebruikt voor onderzoek naar
stofwisselingsziekten. De verplichting uit hoofde van het huurcontract bedraagt € 9.900 op
jaarbasis. Er geldt een minimale opzegtermijn van drie maanden.
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RESULTAAT

7.3 Staat van baten en lasten en toelichting
BATEN

begroting
2015

resultaat
2014

begroting
2014

resultaat
2013

begroting
2013

Baten uit eigen fondsenwerving
Diverse giften particulieren

200.000

Giften van service organisaties

169.767

125.000

111.692

144.767

50.000

80.250

50.000

94.158

22.500

Bedrijvensponsoring & Stichtingen

175.000

131.343

100.000

94.796

161.349

Lentelunch (netto)

125.000

128.669

130.000

167.140

200.344

Vriendenloterij

200.000

-

-

-

-

750.000

510.029

405.000

467.786

528.960

Totaal baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit gezamenlijke acties

-

-

-

-

-

Baten uit acties derden

-

-

50.000

40.000

-

Subsidies van overheden

-

-

-

-

-

10.000

11.539

10.000

11.199

13.969

Rentebaten
Overige baten

-

-

-

-

-

10.000

11.539

60.000

51.199

13.696

760.000

521.568

465.000

518.985

542.929

Directe kosten

35.000

21.780

17.500

37.590

6.608

Uitvoeringskosten

65.000

63.698

57.000

75.262

80.627

550.000

317.789

330.000

271.070

137.300

65.000

63.698

57.000

75.262

80.627

715.000

466.965

461.500

459.184

305.163

Totaalopbrengsten overige fondsenwerving
SOM DER BATEN
LASTEN
Doelstelling Voorlichting en bewustwording

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

69.500

63.770

69.500

78.958

80.061

Kosten gezamenlijke acties

-

-

-

-

-

Kosten acties derden

-

-

-

-

-

Kosten verkrijging subsidies overheden

-

-

-

-

-

Kosten van beleggingen

-

-

-

-

-

Totaal besteed aan wervingskosten

69.500

63.770

69.500

78.958

80.061

Beheer en administratie

32.000

31.229

29.450

33.852

37.886

816.500

561.964

560.450

571.994

423.109

SOM DER LASTEN
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(56.500)

(40.396)

(95.450)

(53.008)

119.821

% kosten fw

9%

13%

17%

17%

15%

% beheer en administratie

4%

6%

6%

7%

7%

% bestedingsratio baten

94%

90%

99%

88%

56%

% bestedingsratio lasten

88%

83%

82%

80%

72%

Toevoeging/onttrekking aan:
- continuiteitsreserve

(6.500)

9.604

4.550

(3.009)

19.821

(50.000)

(50.000)

(100.000)

(50.000)

100.000

- herwaarderingsreserve

-

-

-

-

-

- overige reserves

-

-

-

-

-

- bestemmingfonds

-

-

-

-

-

(56.500)

(40.396)

(95.450)

(53.009)

119.821

86.949

93.449

88.395

83.845

86.855

-

50.000

-

100.000

150.000

- bestemmingsreserves

Einde jaar:
Stand continuiteitsreserve
Stand bestemmingsreserve

Toelichting op de staat van baten en lasten
Inkomsten
De inkomsten in 2014 zijn hoger dan de
begroting uitgekomen. Voor het eerst sinds
2011 ziet Metakids weer een stijging in de
inkomsten. Wij zien ook de samenstelling van
onze inkomsten geleidelijk veranderen. De
opbrengsten van de Lentelunch lopen terug,
terwijl opbrengsten van andere bronnen
toenemen. Hierdoor is voor het eerst in vijf jaar
de Lentelunch niet meer de belangrijkste bron
van inkomsten. Onze afhankelijkheid van dit
jaarlijkse evenement neemt dus ook geleidelijk af.
De baten uit eigen fondsenwerving vielen
hoger uit dan begroot. Met name de giften
van particulieren lieten een sterke stijging zien
ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte
van de begroting. De stijging werd veroorzaakt
door een verdere groei van acties en omdat
acties meer inkomsten genereerden. Opbreng
sten van bedrijvensponsoring en stichtingen
lieten eveneens een toename zien ten
opzichte van 2013 en de begroting, onder
meer dankzij een bijdrage van het ING Goede

Doelenfonds ( € 40.000). Ook de giften van
serviceclubs vielen hoger uit dan begroot; met
name dankzij de opbrengst van het Nieuwjaargala van de Ronde Tafel Sneek (€ 53.500). Het
resultaat van de Lentelunch was in lijn met de
begroting lager dan in 2013. In 2014 zijn geen
baten uit acties van derden ontvangen.
Rentebaten

€ 11.539

Inkomsten 2014
Diverse giften
particulieren

Lentelunch

€ 128.669

€ 169.767

€€521.568
517.223

Bedrijvensponsoring &
Stichtingen

€ 131.343

Giften van
serviceorganisaties

€ 80.250

Uitgaven
Metakids streeft er naar om de inkomsten
direct te besteden en dus de uitgaven in het
jaar in lijn te laten zijn met de opbrengsten.
Door intensief contact met onderzoekers is het
aantal aanvragen voor onderzoeksbijdragen
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opnieuw gestegen ten opzichte van 2013.
Dit heeft geresulteerd in een hoger aantal
positieve beoordelingen van de medische
adviesraad. Daardoor kon Metakids in 2014
opnieuw meer bijdragen toekennen. Een deel
van de bestemmingsreserve die in 2013
gevormd was (€ 100.000), kon in 2014
worden besteed aan onderzoek.
In totaal werd € 466.965 besteed aan de
doelstellingen: € 85.478 aan voorlichting en
€ 381.487 aan onderzoek.

Uitgaven 2014
Fondsenwerving

gesteld op 7%. De kosten voor eigen
fondsenwerving bedroegen in 2013 € 63.770,
wat neerkomt op 13% van het opgehaalde
geld. Hiermee blijft Metakids ruim onder de
CBF-eis van 25%. De kosten van beheer en
administratie bedroegen € 31.229. Dit staat
voor 6% van de totale inkomsten en blijft dus
onder de interne norm van 7%. Dat betekent
dat van elke donatie van € 10 maar liefst
€ 8,31 (83%) ten goede komt aan onderzoek
en voorlichting.

Hoe werd uw 10 euro besteed

Beheer en administratie

€ 31.229

€ 63.770

Fondsenwerving

€ 1,13

Beheer en administratie

€ 0,56

Voorlichting
Voorlichting

€ 85.478

€ 1,52

€ 561.964

Onderzoeken

Onderzoeken

€ 381.487

€ 6,79

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

Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen marktwaarde op basis van de koersen die gelden per
31 december 2014.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van een afwaardering
voor incourantheid.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen
nominale waarden onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.
Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend naar het
jaar waarin ze zijn ontstaan. Legaten en
nalatenschappen worden als opbrengst
verantwoord als de omvang betrouwbaar en
met zekerheid kan worden vastgesteld.

7.5 Lastenverdeling en toelichting
Bestedingsratio
Mede door het gebruik van de bestemmingsreserve kwam de bestedingsratio in 2014 hoog
uit tot maar liefst 90%. Metakids verwacht dat
ook in 2015 de bestedingsratio hoog zal zijn
door besteding van de overige bestemmingsreserve van € 50.000.
Resultaat
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 vast-

Beleid toerekening uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de
onderdelen fondsenwerving, beheer en administratie en doelstellingen (onderzoek en zichtbaarheid). 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 2015 zijn toegerekend op
basis van dezelfde verdeelsleutel als de werkelijke
uitvoeringskosten van 2014. De activiteiten
voor het werven van financiële middelen
hebben altijd ook een voorlichtingsdoelstelling.
Dit heeft te maken met de grote onbekendheid
van stofwisselingsziekten. Afhankelijk van de
exact ingezette middelen ligt de nadruk meer op
voorlichting of op fondsenwerving. Gekozen is
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Doelstelling

Werving baten

Voorlichting

Onderzoek

Eigen
Fondsenwerving

Gezamenlijke actie

Subsidies en bijdragen

-

317.789

-

Afdrachten

-

-

-

Aankopen en Verwervingen

-

-

Uitbesteed werk

-

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

Beheer
en
Administratie

Totaal

Totaal

2014

2013

Subsidies

Beleggingen

-

-

-

-

317.789

210.070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.182

9.402

17.910

-

-

-

640

59.134

95.443

39.621

39.621

33.017

-

-

-

19.810

132.069

141.960

2.901

2.901

2.418

-

-

-

1.451

9.671

13.107

11.774

11.774

10.425

-

-

-

9.328

43.301

50.414

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85.478

381.487

63.770

-

-

-

31.229

561.964

571.994

Toelichting
Het belangrijkste deel van onze lasten bestaat uit onderzoeksbijdragen (€ 317.789). Deze hebben
alleen betrekking op de doelstelling. Personeelskosten hebben betrekking op alle categorieën:
doelstelling, werving baten en beheer en administratie. De verdeling van de lasten zijn in lijn met
de verdeling van 2013.
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7.6 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht in €
Exploitatieresultaat

2014

2013

2012

(40.396)

(53.009)

119.821

Afschrijvingen

-

-

=

(40.396)

(53.009)

119.821

Toename langlopende schulden

41.680

187.927

(170.489)

Toename kortlopende schulden

151.681

(175.019)

191.912

193.361

12.908

21.423

Toename beleggingen

-

-

-

Toename voorraad

-

-

-

2.101

(2.204)

(173.139)

Toename vorderingen
Investeringen materiële vaste activa

-

-

-

2.101

(2.204)

(173.139)

Mutatie liquide middelen

150.864

(37.898)

314.383

Verschil banken

150.864

(37.898)

314.383

-

-

-

Verschil

Toelichting
Per saldo is de stand van de liquide middelen in 2014 met € 150.864 toegenomen versus een
afname van € 37.898 in 2013. De kasstroom is sterk afhankelijk van de voortgang van de
toegekende onderzoeken.
7.7 Interne controle- en beheersings
maatregelen
Beleid financiële risico’s en vermogen
Metakids hanteert een zorgvuldig financieel
beleid. Door te kiezen voor relatief veel
inkomsten in het begin van het jaar (o.a.
door de Lentelunch) en relatief veel uitgaven
(onderzoeksubsidies) aan het einde van het
jaar kan Metakids tijdig evalueren en indien
nodig plannen en de begroting bijstellen.
Het betekent ook dat elke euro die Metakids
toekent aan onderzoek al op de bank staat.
Hierdoor kan uitbetaling van onderzoeken
gegarandeerd worden.
Om altijd de continuïteit van de organisatie te
kunnen garanderen, of indien nodig te kunnen

afbouwen, houdt Metakids een relatief klein
eigen vermogen aan. Om de dan lopende
kosten van de eigen organisatie te dekken,
kan Metakids hierop terugvallen. Te denken
valt bijvoorbeeld aan het opzeggen van het
huurcontract en aan maatregelen op het
personele vlak. Voor de hoogte van het eigen
vermogen streeft Metakids naar een bedrag
van 50% van de kosten van de eigen
organisatie. Hierbij wordt uitgegaan van de
verwachte kosten van het toekomstige
boekjaar. De Richtlijn Reserves Goede Doelen
van het VFI geeft aan dat een vermogen
wordt aangehouden van maximaal 150% van
de jaarlijkse kosten van de eigen organisatie.
Het beleid van stichting Metakids valt dus
ruim binnen de richtlijn.

58 Jaarverslag 2014

Beheer reserves en beleggingsbeleid
Metakids heeft geen beleggingen in aandelen of
obligaties. Om het geld dat binnenkomt goed
te bewaken, zet Metakids het zoveel mogelijk op
een Nederlandse spaarrekening of deposito.
Beleid personeel
Het personeelsbeleid is gericht op continuïteit.
Voor de medewerkers is er een pensioenregeling.
Per 31-12-2014 waren er twee personeelsleden
vast in dienst: de directeur en de bureaumanager.
Het jaarsalaris van de directeur bedraagt
€ 64.887. Tevens zijn er afspraken gemaakt
voor de vergoeding van gemaakte kosten.
Specificatie
• Bruto jaarsalaris: € 60.480
• Vakantiegeld: € 4.407
• Pensioen wg-deel: € 2.658
• SV- wg deel: € 8.245
Beleid bestuur en medische adviesraad
De bestuursleden en leden van de medische
adviesraad ontvangen geen vergoeding.
Ook zijn hen geen leningen, voorschotten of
garanties verstrekt.
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Opbrengst eigen fondsenwerving
7.8 Prognose en toelichting begroting 2015
• Metakids ziet de toekomst positief tegemoet.
De inkomsten uit eigen fondsenwerving

vertonen een stijgende lijn. Daarbij is de in
februari 2015 aangekondigde bijdrage van
de Vriendenloterij - minimaal € 200.000 per
jaar gedurende vijf jaar - behalve een
erkenning voor onze inspanningen natuurlijk
een grote financiële steun in de rug.
• Metakids stelt zich in 2015 een groei in alle
bronnen van inkomsten ten doel. Alleen de
opbrengst van de Lentelunch zal naar
verwachting in lijn blijven met het afgelopen
jaar. Inclusief de bijdrage van de Vrienden
loterij verwacht Metakids daarmee in 2015
een opbrengst boven de € 700.000 te
realiseren; een ongekend record in de
historie van stichting Metakids.
• De lasten zullen grotendeels in lijn zijn met
2014. Het extra budget zal met name
besteed worden aan de twee hoofddoelstellingen van Metakids: de zichtbaarheid en
bekendheid van stofwisselingsziekte
vergroten en investeren in onderzoek. Het
bestuur van Metakids zal voor de zomer van
2015 een besluit nemen over hoe deze extra
middelen optimaal kunnen worden ingezet.
7.9 Verklaring van het bestuur
• Vaststelling: Het bestuur heeft de
jaarrekening 2014 van de stichting Metakids
vastgesteld in de vergadering van april 2015.
• Resultaatbestemming: Het bestuur heeft de
resultaatverdeling zoals opgenomen in de
staat van baten en lasten vastgesteld.
• Gebeurtenissen: Na balansdatum zijn er
geen gebeurtenissen geweest die van belang
zijn voor de jaarrekening 2014.
• Controleverklaring: De controleverklaring
van de accountant is op de volgende pagina
opgenomen.
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Controleverklaring accountant
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