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Voorwoord
2013 lijkt omgevlogen.
Het was een enerverend jaar
boordevol hartverwarmende acties
en activiteiten. Al die acties hebben
er samen voor gezorgd dat we in
2013 weer een flink bedrag voor
onderzoek konden uitkeren. En dat
is geweldig. Iedereen die zich tot nu
toe op wat voor manier dan ook
heeft ingezet voor Metakids, enorm
bedankt, jullie zijn fantastisch.
Maar we zijn er nog lang niet. Ieder jaar opnieuw overlijden er teveel kinderen aan
stofwisselingsziekte. Veel te weinig mensen weten hiervan. Daar moet verandering in
komen. We moeten zichtbaar maken wat tot nu toe onzichtbaar was, namelijk dat
stofwisselingsziekte een van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen is. Nog altijd
maken te veel gezinnen mee dat hun kind, broertje of zusje steeds zieker wordt om
uiteindelijk veel te jong te sterven.
Ik word regelmatig met dit enorme verdriet geconfronteerd
als ik bij de kinderen en hun ouders thuiskom om een
videoportret van hen te maken. Afgelopen jaar was ik bij
Summer Wiebes, haar ouders Esther en Michel en haar
zus Jamie. Ook bij hen zag ik wat een impact de ziekte
van Summer op hun leven heeft, maar ook hoe positief en
krachtig zij ondanks hun verdriet om Summer in het leven
staan. Het is juist die kracht en ook de overtuiging dat
iedere stap er een voorwaarts is, waardoor ik zeker weet
dat we moeten doorgaan met maar een doel: alle
stofwisselingsziekte de wereld uit, voor de kinderen van
nu en van de toekomst.
Debby Petter
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Samenvatting 2013
Stofwisselingsziekte is een
dodelijke ziekte. Er worden In
Nederland elk jaar 800 kinderen
met een stofwisselingsziekte
geboren. Bijna 50% van deze
kinderen overlijdt voordat ze
achttien jaar oud zijn. Daarmee
is stofwisselingsziekte nog
steeds een van de
belangrijkste doodsoorzaken
onder kinderen in Nederland.
Dat vinden wij onaanvaardbaar.
Daarom zet Metakids zich sinds haar start in 2005 in voor onderzoek en de
verbetering van de kwaliteit van leven van deze kinderen.
Dat doen we met voorlichting, fondsenwerving voor onderzoek en het stimuleren van
samenwerking tussen betrokken partijen. De relatiegerichte aanpak van Metakids is een
intensieve langetermijnstrategie die zijn vruchten afwerpt. Deze aanpak richt zich op vier
strategische pijlers: fondsenwerving voor onderzoek en voorlichting, zichtbaarheid,
samenwerking en acties en evenementen.
Fondsenwerving
Fondsenwerving voor onderzoek is waar het om draait. Daarnaast wordt geïnvesteerd in
voorlichting om stofwisselingsziekte en de impact die het heeft op het kind en diens
gezin zichtbaar te maken, een noodzakelijke voorwaarde voor fondsenwerving.
In 2013 werd met alle acties, donaties, sponsors en eigen evenementen €518.985,opgehaald. Er werd € 373.154,- toegekend aan zeven nieuwe onderzoeksprojecten, uit
te voeren door onderzoekers aan vier UMC’s; elf onderzoeksprojecten (van
onderzoekers aan vijf UMC’s) uit vorige jaren startten in 2013 of liepen door.
Het bureau van Metakids was in 2013 weer druk bezig met het organiseren en
ondersteunen van talloze acties en het verstrekken van informatie. Op het bureau nam
het aantal contacten met bezoekers, per mail of via de telefoon sterk toe.
Metakids kon verder groeien door klein te blijven en maakte dankbaar gebruik van haar
grote netwerk van vaste deskundige vrijwilligers. Die door het jaar heen professionele
ondersteuning hebben geboden op uiteenlopende gebieden, variërend van
communicatie- en evenementenproductie tot subsidie- en verantwoordingsbeleid. Dit
maakt het voor Metakids ook mogelijk om onze fondsenwervingstrategie de komende
jaren verder te gaan verdiepen en verbreden, met name door nieuwe eigen
evenementen te ontwikkelen en vermogensfondsen aan te gaan boren.
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Zichtbaarheid
Metakids wordt steeds zichtbaarder. Met een frisse nieuwe huisstijl en nieuw
promotiemateriaal werd menig evenement in 2013 Metakids blauw gekleurd. Opmerkelijk
was de toename van bezoekers van de eigen website en social media: zo nam het
aantal personen dat ons ‘liket’ op Facebook met maar liefst 300% toe.
Met spraakmakende acties als ‘Anywhere South Please’ en tijdens de marathons van
Rotterdam, New York en Istanbul werd de regionale en landelijke pers en omroep
gehaald. De zichtbaarheid werd ook versterkt door de komst van Dieuwertje Blok als
tweede Ambassadeur, en door de vele publicaties in de media.
Acties en evenementen
Het aantal acties steeg van 39 in 2012 naar 55 in 2013. Ook het aantal vrijwilligers nam
toe tot meer dan 150. Opvallend is dat de acties van Metakids zich in steeds meer
steden door heel Nederland uitbreiden. Dit dankzij de actieve vrijwilligers in plaatsen als
Almere, Breda, Venray, Groningen, Oldenzaal, Amsterdam, Rotterdam, maar ook in
kleinere plaatsen door heel Nederland.
Samenwerking
Samenwerking vond op diverse niveaus plaats. Met nieuwe onderzoekspartners, met
nieuwe sponsors, door intensivering van de samenwerking met andere stichtingen en
patiëntenverenigingen zoals de VKS, onder meer door een bijdrage aan het blad
Wisselstof. Ook heel verheugd was Metakids over de samenwerking met Ride4Kids uit
Emmen, waardoor gezamenlijk nieuw onderzoek kon worden gefinancierd.
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Stofwisselingsziekte
Wat is stofwisselingsziekte eigenlijk?
Stofwisselingsziekte is een verzamelnaam voor ruim 600 verschillende aangeboren
ziekten die invloed hebben op het goed werken van onze stofwisseling. Dat klinkt simpel,
maar onze stofwisseling is een enorm complex systeem. En zonder goed werkende
stofwisseling gaan we dood.
Wat is stofwisseling?
Ons lichaam is eigenlijk een grote chemische fabriek. Het proces van onze stofwisseling
of metabolisme (zie onderaan) 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. En 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.
600 verschillende ziekten
In zo’n complex systeem kan er van alles fout gaan. Er zijn op dit moment dan ook maar
liefst 600 verschillende stofwisselingsziekten bekend. Wat ze gemeen hebben is dat er
altijd iets mis is met een enzym. Het ontbreekt of werkt niet goed. En die enzymen zijn
weer essentieel voor het verloop van allerlei processen in ons lichaam. Een voorbeeld.
Door een stofwisselingsziekte ontbreekt in je lichaam een enzym dat nodig is om een
afvalstof te verwerken die ons lichaam produceert. De afvalstof blijft achter in het lichaam
en je wordt ziek, je weet alleen nog niet waardoor. En als je er dan achter bent dat je
lichaam het afval niet opruimt, dan moet je nog weten waarom. Zijn de afvalzakken op?
Staakt de vuilophaaldienst? Wordt er meer afval geproduceerd dan normaal? Er zijn heel
veel oorzaken mogelijk. Vandaar dat er zoveel verschillende stofwisselingsziekten zijn.
Pas als de oorzaak gevonden is, kan er naar een oplossing gezocht worden. Daarom is
onderzoek naar stofwisselingsziekte ook zo belangrijk. Want het sterftecijfer moet
omlaag en de kwaliteit van leven van deze kinderen moet worden verbeterd.
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Missie, visie en doelstelling
Metakids vindt het
onaanvaardbaar dat in
Nederland zoveel kinderen
overlijden aan
stofwisselingsziekte terwijl
behandelingen door middel van
onderzoek gevonden kunnen
worden. Ieder kind heeft, nu en
in de toekomst, recht op een
goed en gezond leven.
Daarom wil Metakids alle
stofwisselingsziekten de
wereld uit. Metakids werft fondsen om onderzoek te bekostigen. Hierbij gaan wij
uit van het simpele principe “alle beetjes helpen” en waarderen we elk initiatief
evenveel, ongeacht de opbrengst.
Onderzoek stimuleren en de zichtbaarheid van stofwisselingsziekte vergroten zijn onze
doelen. Relatiegerichte fondsenwerving is het middel om deze doelen te realiseren.
Bekendheid door zichtbaarheid en betrokkenheid door samenwerking zijn daarbij van
vitaal belang. Om het geefgedrag te bevorderen en geld op te halen voor het zo
belangrijke onderzoek faciliteren en stimuleren we de organisatie van acties en
evenementen t.b.v. Metakids. Metakids onderscheidt zich hierin dat zij zich richt op alle
kinderen met stofwisselingsziekte en haar onderzoeksbudget zo breed mogelijk uitzet
onder alle relevante onderzoekscentra in Nederland. Ook wordt Metakids geadviseerd
door een onafhankelijke Medische Raad, die de subsidieaanvragen en –bestedingen
kritisch beoordeelt. Onderzoekers moeten structureel terugkoppeling geven over de
voortgang van het onderzoek en de besteding van de middelen verantwoorden; dit wordt
door Metakids steeds gemonitord.
Metakids en haar relaties
Bijgaand schema is een visualisatie van Metakids en de diverse partijen waarmee
Metakids een relatie en/of samenwerking heeft: universitaire onderzoekscentra,
individuele artsen/onderzoekers, ouders, actienemers, donateurs, sponsors, fondsen,
CBF etc.
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Metakids door de SWOT-bril
De doelstelling van Metakids,
fondsen werven t.b.v.
onderzoek over alle
stofwisselingsziekten bij alle
wetenschappelijke
onderzoekscentra in
Nederland, is voor deze ziekte
uniek. Feit is dat er veel goede
doelen in Nederland zijn en dat
donateurs kritischer worden.
Ook de euro voor het goede
doel kan maar eenmaal worden
uitgegeven. Het gevolg is dat de inkomsten van alle goede doelen de laatste jaren
teruglopen. Ook Metakids ontkomt niet aan deze trend, maar door zorgvuldig
financieel beleid en een bestemmingsreserve uit 2012 konden we in 2013 toch
weer een substantiële bijdrage leveren aan onderzoek en voorlichting.
Metakids kan rekenen op de belangeloze inzet van donateurs, vrijwilligers, actienemers
en sponsors. Door de relatiegerichte benadering en veel persoonlijke aandacht zijn er
door de jaren heen sterke banden ontstaan. Dit maakt het voor Metakids mogelijk om de
bestaande fondsenwerving (acties, eigen evenementen, donateurs, sponsors) verder te
verdiepen en uit te breiden. Daarnaast worden de komende jaren nieuwe bronnen zoals
vermogensfondsen en periodieke schenkingen aangeboord.
De relatieve onbekendheid van stofwisselingsziekte en de impact die het heeft op het
kind en diens gezin betekende dat Metakids van begin af aan extra meters heeft moeten
maken op het gebied van voorlichting en publiciteit, alvorens tot fondsenwerving kon
worden overgegaan. Het gevolg is dat de associatie met Metakids er bij velen meer een
is van een stichting die eerst ‘brengt’ voordat zij iets ‘vraagt’. Metakids zelf is van meet af
aan sterk gefocust op de verantwoordings- en zichtbaarheidsaspecten van elke activiteit.
Zo wordt onder meer aan onderzoekers de eis gesteld om ook in voor leken begrijpelijke
taal over hun resultaten te communiceren, zoveel mogelijk de publiciteit te zoeken en
structureel verantwoording af te leggen over de bestede gelden. Artsen worden ook
betrokken bij acties.
Er wordt door Metakids veel geïnvesteerd in doelgerichte communicatie via de eigen
social media en ‘free publicity’. Door de focus op relatiegerichte fondsenwerving en
publiciteit heeft Metakids zich in relatief korte tijd ontwikkeld tot een volgens de normen
van het CBF ‘groot’ goed doel. Metakids is echter een kleine stichting die gelukkig kan
beschikken over een vast team van professionals uit diverse disciplines, van marketing
tot juridische zaken, die zich structureel vrijwillig inzetten.
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Impact
Terugblikkend: sinds de start in 2005 is Metakids veel zichtbaarder en bekender
geworden en is er voor bijna twee miljoen euro aan onderzoek naar stofwisselingsziekte
door Metakids uitgekeerd.
Metakids is voorzichtig met het doen van uitspraken over te verwachten resultaten van
onderzoek. Er is nog veel fundamenteel onderzoek nodig. Resultaten zijn er zeker te
melden: zo bevatte tien jaar geleden de hielprik slechts vier tests op aangeboren ziekten,
nu zijn dat er al zeventien, waarvan veertien stofwisselingsziekten.
Metakids financierde bijvoorbeeld ook de opstart van de database ‘Diagnose Registratie
Metabole Ziekten’, die de basis vormt voor al het onderzoek naar stofwisselingsziekte in
Nederland en die informatie bevat over alle patiëntjes, hun ziekte en hun ziekteverloop.
Alle onderzoekers naar stofwisselingsziekte kunnen van deze database gebruik maken.
Het nut van deze database werd uitgebreid beschreven in het vakblad Medisch Contact.
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Strategie





Onze strategie steunt op vier pijlers die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Zichtbaarheid
Fondsenwerving
Samenwerking
Acties, activiteiten en evenementen
Zichtbaarheid
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. En zonder
bekendheid geen betrokkenheid. En dus geen vrijwilligers, donateurs noch sponsors. Het
vergroten van de zichtbaarheid van Metakids en daarmee de bekendheid van
stofwisselingsziekte is daarom essentieel. Alle voor Metakids georganiseerde acties en
activiteiten en onze aanwezigheid in alle media dragen bij aan de zichtbaarheid van
Metakids.
Fondsenwerving
Zonder geld geen onderzoek. Daarom focussen wij ons op relatiegerichte
fondsenwerving. Het bouwen en behouden van een duurzaam, kwalitatief sterk netwerk
van donateurs en andere relaties door middel van persoonlijk contact. In dit kader spelen
de sociale media een steeds belangrijkere ondersteunende rol bij onze
fondsenwervingsactiviteiten.
Het verdienmodel van de fondsenwerving van Metakids bestaat uit: de eigen
evenementen, individuele acties, inzet van vrijwilligers, sponsors, donateurs en
samenwerkingsverbanden. Dit verdienmodel wordt de komende jaren geïntensiveerd en
uitgebreid. Er worden twee nieuwe evenementen gecreëerd, de bestaande acties in het
land worden steeds omvangrijker; er worden nieuwe samenwerkingspartners gezocht die
in vergelijkbare aandachtsgebieden opereren. De banden met bestaande donateurs
worden verstevigd. Nieuw is dat daarnaast ook aanvragen bij vermogensfondsen en
grote loterijen, zoals de Vriendenloterij, in de strategie worden betrokken.
Samenwerking
Samenwerking is essentieel voor Metakids. Omdat Metakids zich als parapluorganisatie
richt op alle kinderen met stofwisselingsziekte werkt Metakids samen met diverse
partijen die hierbij betrokken zijn. Dit zijn patiëntenverenigingen, ouders, vrijwilligers,
actievoerders, sponsors en donateurs. Ook de samenwerking met artsen en
onderzoekers van alle specialistische medische metabole centra is van groot belang. We
verbinden diverse partijen. Onze centrale rol maakt dit mogelijk. Zo organiseren we
jaarlijks een expertbijeenkomst waar de metabole artsen van alle UMC’s, klinisch
chemici en ouders van patiëntjes informatie en ervaringen uitwisselen. Deze meetings
versterken de onderlinge band en stimuleren de essentiële verdere samenwerking
tussen de verschillende partijen.
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Acties, activiteiten en evenementen
Tijdens acties en activiteiten komen al onze strategische pijlers samen. Acties zorgen
voor zichtbaarheid en brengen geld op. En tijdens activiteiten ontmoeten diverse partijen
van deelnemers en organisaties elkaar in een informele setting die bijdraagt aan de
betrokkenheid. Daarom is het stimuleren van acties, activiteiten en evenementen zo
belangrijk voor Metakids.
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Vrijwilligers en het vliegwiel
Metakids wil groeien door klein te
blijven. Dit betekent dat we vrijwilligers
activeren, enthousiast maken,
faciliteren en adviseren bij het
ontwikkelen en herhalen van acties.
Met resultaat. Vele acties in diverse
steden in Nederland gaan inmiddels
hun derde jaar in en zijn verankerd en
gegroeid.

Zo begon Zoyra Griffioen in 2012 in haar eentje de Almere City Run te lopen; in 2013
had zij een team van vijftig lopers, voor 2014 streeft zij naar honderd lopers en blogt zij
voor de Almere City Run. Daarnaast heeft zij het afgelopen jaar ook andere acties in
Almere ontwikkeld, zoals supermarktacties en een benefietconcert in de Almeerse
schouwburg. Corrie en Dieter Straetmann uit Venray begonnen enkele jaren geleden
met het neerzetten van enkele collectebussen. In 2012 was het een benefietdiner voor
vijftig mensen. En amper een jaar later is dat uitgebreid met een circusavond, zijn de
gasten van het benefietdiner verdubbeld, is er een supermarktactie en lopen zij met een
groep de Dam tot Damloop.
Door onze ‘vliegwielaanpak’ groeit het Metakids’ vrijwilligersnetwerk in het hele land. De
inzet van vrijwilligers is van groot belang om onze doelen te realiseren. Onze vrijwilligers
zetten zich in bij activiteiten om fondsen te werven en om stofwisselingsziekten bij een
breed publiek onder de aandacht te brengen. Deze activiteiten variëren van
schoolkinderen die koekjes bakken of auto’s wassen en sportievelingen die zich bij
marathons of andere sportactiviteiten laten sponsoren, tot serviceclubs die grote
evenementen organiseren of bedrijven die zich een heel jaar lang inzetten voor Metakids
met acties.
Het organiseren van acties, activiteiten en evenementen sluit aan bij de eigentijdse
behoefte om concreet betrokken te zijn bij een goed doel en om zelf iets (sportiefs) te
doen. De vrijwilligers inspireren en stimuleren daarmee anderen om zich ook in te zetten
voor Metakids. Metakids stimuleert en ondersteunt deze acties.
Ouders
Ouders van patiëntjes helpen Metakids met hun ervaringen en hun verhaal. In
filmportretten en andere publicaties vertellen zij over de impact van stofwisselingsziekten
op hun leven. Als geen ander kunnen zij de ernst van die impact overbrengen. Ze
werken mee aan publiciteit en bij presentaties van Metakids vertellen zij hun verhaal.
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Veel ouders zetten zich in als vrijwilliger voor Metakids en organiseren ook acties en
activiteiten.
Artsen en onderzoekers
De artsen en onderzoekers die het daadwerkelijke onderzoek naar stofwisselingsziekten
uitvoeren zijn onlosmakelijk met onze doelen verbonden. Het zichtbaar maken van hun
werk bij het publiek, in publicaties en sociale media is onderdeel van de
verantwoordingseis die aan de subsidieverstrekking is gekoppeld. Daarnaast verhoogt
het uitwisselen van informatie en kennis hun betrokkenheid en draagt het bij aan de
transparantie van de gedoneerde gelden.
Sponsors en donateurs
Al onze contacten met sponsors en donateurs zijn gericht op het bouwen aan een
duurzame, persoonlijke relatie en het vergroten van hun betrokkenheid door middel van
regelmatig persoonlijk contact. Publicaties als nieuwsbrieven en berichten in sociale
media dragen hier eveneens aan bij.
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Terugblik 2013
Het ambitieuze doel voor 2013 was een verdere professionaliseringsslag te maken
op het gebied van zichtbaarheid, toegankelijkheid, samenwerking en
fondsenwerving/acties. Hiertoe hebben we flinke stappen gezet.
Zichtbaarheid
Offline
Metakids was goed zichtbaar in 2013, zowel on- als offline. Offline hebben we met onze
voorlichtingspresentaties veel bereikt. Mede dankzij de enorme inzet van vrijwilligers en
de verhalen van ouders. Met hun persoonlijke verhaal weten zij precies over te brengen
wat de zorg voor een kind met stofwisselingsziekte met zich meebrengt. Dagmar van
Dijk stond met haar verhaal ook in de no-nonsense glossy Jan, die maandelijks door
meer dan 100.000 mensen gelezen wordt. We werden drie keer in vakbladen genoemd
en 21 keer in andere dag- en weekbladen. Daarnaast verschenen we nog veertien keer
in regionale radio- en tv-uitzendingen. Hierdoor hebben we honderdduizenden mensen
kunnen bereiken.

De zichtbaarheid werd verder vergroot door de nieuw ontwikkelde huisstijl die werd
doorgevoerd in nieuw promotiemateriaal. Er zijn nu Metakids-T-shirts, pennen,
notitieblokjes, mutsen en vlaggen in de nieuwe, opvallende huisstijl. Tijdens
evenementen en acties vallen onze blauwe banners enorm op. Daarnaast proberen we
ook altijd zelf aanwezig te zijn bij acties die voor Metakids georganiseerd worden.
Online
De eerder genoemde nieuwe huisstijl zorgde ook voor een frissere uitstraling van de
website. Het aantal bezoekers van de site steeg in 2013 met bijna 20%. Dit had ook te
maken met de toename van het aantal acties en met het feit dat de acties dankzij een
nieuw ontwikkelde actiemodule nu op de Metakids-website zelf kunnen worden
14

aangemaakt en getoond. Bovendien zorgde de nieuwe, compleet geactualiseerde
database ervoor dat wij alle contacten op het juiste moment van relevante informatie
kunnen voorzien. Het gebruik van sociale media om nieuws, acties en evenementen te
verspreiden nam een verdere vlucht in 2013. Ons doel om 1500 Facebookvolgers en
500 Twittervolgers aan te trekken is meer dan gehaald. Ruim 2600 volgers op Facebook
(een stijging van 300%) en 530 actieve Twittervolgers zetten zichtbare zoden aan de
dijk. Sinds november 2013 zijn we als een van de eerste goede doelen ook actief op
Instagram, het populaire mobile fotodeelplatform. Ook netwerkplatform LinkedIn wordt
actief ingezet, met name voor nieuws van en voor de medische professionals.

Toegankelijkheid
Achter de schermen is er hard gewerkt om de toegankelijkheid van Metakids verder te
vergroten. Het vereenvoudigen van de betalingsmodule op de website is daar een
voorbeeld van. Ondanks alle sociale media zijn wij niet vergeten dat een groot deel van
onze aanhang niet 24/7 online is. De good old nieuwsbrief doet het daarom nog steeds
goed. Omdat we in 2013 veel te melden hadden en tegelijkertijd de band met het in 2013
naar 1590 gestegen aantal nieuwsbriefabonnees wilden versterken, hebben we de
frequentie van de nieuwsbrief ook verdubbeld. Hij komt nu vier maal per jaar uit.
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De resultaten van ons werk aan een verbeterde toegankelijkheid zagen we niet alleen
letterlijk terug in een toename van het aantal bezoekers en telefonische contacten op het
kantoor van Metakids, maar ook op de Metakidsstand tijdens evenementen. Onze
persoonlijke aanwezigheid aldaar werkt drempelverlagend. Door het presenteren van
onderzoekers op onze website wordt het onderzoek zichtbaarder en kan het publiek
concreet zien wat er met hun bijdrage gebeurt. Om bestaande acties uit te bouwen en
nieuwe acties en activiteiten op te zetten is freelance-medewerker Jantien van der Laan
aangetrokken.
Samenwerking
Ook de pijler samenwerking werd in 2013 verder verstevigd. Oude banden werden
aangehaald en versterkt en nieuwe verbonden werden gesmeed. Metakids heeft nog
sterker ingezet op het faciliteren van verschillende groepen in het land die zich voor
Metakids inzetten en die Metakids ter plaatse vertegenwoordigen. Ook de bestaande
samenwerking met patiëntenvereniging VKS werd uitgebreid en verstevigd. In het kader
hiervan stelde Metakids € 25.000,- beschikbaar aan de VKS voor het behoud van hun
blad Wisselstof. De organisatie van de Bredase Singelloop Breda4Metakids besloot om
voortaan samen met Metakids onder de blauwe Metakidsparaplu verder te opereren.
Ook vond Ride4Kids in Metakids een partner om samen onderzoek te financieren. In
2013 konden er ook zes nieuwe sponsors aan de bestaande lijst van 32 worden
toegevoegd; een toename van bijna 20%!
In de bestaande samenwerking met de UMC’s hebben we intensiever ingezet op het
werk van de onderzoekers. Onze LinkedIn posts en de berichten op de Metakidswebsite,
waar een podium gecreëerd wordt voor de onderzoekers en hun werk, dragen bij aan de
transparantie en de zichtbaarheid van de bestede gelden. Een compleet overzicht van
de lopende onderzoeken en toegekende subsidies is te vinden in de paragraaf
onderzoek.

16

Ambities 2014
In 2013 hebben we de organisatie
verder geprofessionaliseerd.
Hierdoor hopen we in 2014 nog
meer impact te genereren. Niet
alleen gezien, maar ook
onthouden te worden. Niet alleen
herkend, maar ook begrepen en
ondersteund te worden. Want
naamsbekendheid is belangrijk,
maar niet voldoende. Daarom
willen we in 2014 het volgende
realiseren.






















Zichtbaarheid
De in 2013 ontwikkelde campagnespot opnemen
Organiseren van uitzendkanalen voor de campagnespot
Aantal volgers op Facebook uitbreiden met minstens 25%
Twee nieuwe videoportretten maken
Meer professionals aan de LinkedIn-groep toevoegen
10% meer free publicity genereren in reguliere media
Eigen evenementen van twee naar vier uitbouwen
Boek over Metakids publiceren
Twee exposities realiseren
Toegankelijkheid
Navigatie nieuwe website verder optimaliseren
Vereenvoudigen van de online donatiemodule
Samenwerking
Bestaande relaties met serviceclubs versterken en nieuwe connecties aanknopen
Versterken van opgebouwde relaties met andere verenigingen en stichtingen op het
gebied van stofwisselingsziekte
Uitbouwen en verstevigen van contacten met relevante artsen en onderzoekers
Minimaal acht jonge onderzoekers en hun onderzoek portretteren via onze
mediakanalen
Fondsenwerving en acties
Verkennen van actiemogelijkheden met hogere impact
Vergroten van media-aandacht van de bestaande activiteiten
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Uitbreiden acties en activiteiten van Metakidsvertegenwoordiging in Rotterdam en
Oldenzaal
Stimuleren van organisatie van acties door basisscholen
De organisatie van eigen evenementen uitbreiden
Streven naar een opbrengst van minimaal € 130.000,- bij de Metakids Lentelunch
Streven naar een opbrengst van minimaal € 50.000,- bij de Dam tot Damloop
Streven naar € 50.000,- opbrengst uit vermogensfondsen
Aantal periodieke schenkingen van donateurs uitbreiden met 5%
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Vrijwilligers
Ook in 2013 werden we weer bijgestaan door een leger van enthousiaste
vrijwilligers zonder wiens inzet wij nooit zulke geweldige resultaten hadden
kunnen behalen. Voor en achter de schermen zorgen zij ervoor dat acties kunnen
plaatsvinden, dat er vlaggen hangen en koffie gezet wordt. Dat er hardlopers
worden gemasseerd en nieuws wordt getwitterd. Maar ook dat er artsen en
onderzoekers worden geïnterviewd. Kortom, dat stofwisselingsziekte bij een
steeds groter publiek bekend wordt en dat er dus meer geld voor onderzoek
binnenkomt.
Door de kleine teams van vaste organisatorische vrijwilligers en een grote schare
actienemers en andere helpende handen die op lokaal niveau door heel het land acties
en evenementen voor Metakids organiseren, kan de kern van de Metakidsorganisatie
klein blijven.
Niels Kenter
Zoals dat vaker gaat, kwam ook Niels via via in aanraking
met Metakids. Niels: “Wij wilden een paar jaar geleden met
een vriendengroep de Dam tot Damloop gaan doen en
iemand opperde toen om voor Metakids te gaan lopen. Ik
ben me toen een beetje gaan verdiepen in het werk dat
Metakids doet en was net als de meeste mensen verbaasd
over de ernst en de omvang van stofwisselingsziekte. Met
twee gezonde kinderen realiseer je je dan ineens hoe
gezegend je bent. Ik besloot dat ik best wat meer kon doen dan een jaarlijkse trimloop.
Omdat Metakids een kleine organisatie is waar een handjevol mensen veel verschillende
taken moet volbrengen, kan ik mijn vakgebied, planning en control, daar uitstekend voor
inzetten.”
Martine Huizenga
Na een eerste kennismaking tijdens een sportevenement
voor Metakids in 2012 hoort Martine inmiddels bij het
Metakidsmeubilair. Als inhoudelijke en organisatorische
duizendpoot pakt zij alles aan wat moet gebeuren. Zo
verzorgde zij onder andere al het promotiemateriaal dat bij
Metakidsacties wordt ingezet, timmert ze moeiteloos tafels
in elkaar en tovert zonder blikken of blozen onbegrijpelijk
medisch jargon om in helder leesbare taal. Martine: “Ach,
met een telefoon en een laptop kom je een heel eind hoor. Het is gewoon een kwestie
van doen en ik merk dat dat heel erg de mentaliteit is bij Metakids. Daar voel ik me niet
alleen prettig bij, ik merk ook dat die aanpak noodzakelijk is om te bereiken wat wij
moeten bereiken, namelijk stofwisselingsziekte de wereld uit.”
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Maarten Overbeek en Anneke Huijzer
Maarten en Anneke moeten haast wel de populairste
mensen van de Metakidsstand tijdens de Dam tot Damloop
zijn geweest. Als professionele sportmasseurs vormden zij
een topteam, dat de vermoeide Damlopers opving en
verzorgde met een ontspannende massage. Anneke: “toen
ik gevraagd werd, zei ik meteen ja. Want zo kan ik echt iets
doen. De sfeer is fantastisch, ik doe het volgend jaar zo
weer.” Maarten fietste eerder dit jaar samen met zijn vrouw
Dineke de Alpe d’Huez voor Metakids en ook hij zegde
meteen enthousiast toe om te komen masseren. Maarten is
via zijn vriendin betrokken bij Cindy en Aart Overbeek, de
ouders van de zieke Zoë en Dex. En zo is de cirkel weer
rond. “Ik steun Metakids gewoon. Voor Zoë en Dex, maar
ook omdat ze onderzoek steunen voor alle kinderen met
een stofwisselingsziekte, nu en in de toekomst.”

Renet Ponsen
Cameravrouw en itemregisseur Renet is een van Metakids
‘gouwe ouwen’. Ze is al jaren betrokken, doet wat ze moet
doen en we hebben haar nog nooit horen klagen. Ze filmde
meerdere Lentelunches en legt regelmatig andere Metakids
evenementen vast. Dat levert leuke filmpjes en goede
zichtbaarheid voor Metakids op, zoals in dit verslag van de
Boksclinic. Ook liep zij al een paar keer de Dam tot
Damloop voor Metakids. Renet: “…omdat ik Metakids al
een paar jaar ken en van dichtbij zie wat voor een
betrokken en effectieve organisatie het is. Een warme club
met mensen die het hart op de juiste plek hebben.”
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Onderzoek
Sinds de oprichting in 2005 heeft Metakids al
bijna twee miljoen euro geïnvesteerd in
onderzoek naar stofwisselingsziekte. Mede
hierdoor is veel vooruitgang geboekt, zowel in
behandelingsmethoden als in de verbetering
van de kwaliteit van leven van patiëntjes.
Zoals prof. dr. Frits Wijburg, hoogleraar Metabole
Ziekten en hoofd van de afdeling voor aangeboren
stofwisselingsziekten op de afdeling
kindergeneeskunde in het Academisch Medisch
Centrum (AMC) in Amsterdam stelt: “Dankzij
Metakids zijn er in de zorg voor en in de
behandeling van stofwisselingsziekte grote en
belangrijke stappen gezet en is er vooruitgang
geboekt. Die vooruitgang zou er zonder Metakids
niet zijn geweest.Metakids heeft kansen gecreëerd
voor kinderen die vroeger kansloos waren.”
Metakids wil onderzoek naar stofwisselingsziekte zo breed mogelijk uitzetten bij alle
UMC’s in Nederland. Daartoe worden alle relevante onderzoekscentra door het jaar
heen bezocht. Metakids beschikt over een onafhankelijke Medische Raad die
onderzoeksaanvragen en –voortgang beoordeelt ten behoeve van Metakids. Op advies
van de Medische Raad kunnen onderzoeken ook voortijdig kunnen worden gestopt - het
resterende budget wordt dan aangewend voor ander onderzoek. Om de transparantie en
doelmatigheid van de bestedingen te optimaliseren, zijn in 2013 de subsidiecriteria en procedures aangescherpt. Elk jaar kan in het najaar eenmaal een aanvraag voor
onderzoek worden ingediend. Dit leverde de volgende cijfers op:








Onderzoeken 2013
21 aanvragen werden ingediend, 7 zijn gehonoreerd
3 aanvragen zijn nog in beraad
11 aanvragen zijn afgewezen door de Medische Raad
7 eerder gestarte onderzoeksprojecten liepen nog door
4 nieuwe onderzoeken gingen in 2013 van start
Van twee lopende onderzoeken werd wegens gebrek aan transparantie de financiering
voortijdig gestopt
Expertmeeting
Metakids hecht zeer aan transparantie en openheid over de door haar gefinancierde
onderzoeken en stimuleert het delen van kennis. Onderzoekers dienen hun resultaten
langs diverse kanalen te publiceren en zichtbaar te maken waar zij de van Metakids
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ontvangen subsidiegelden aan besteden. Metakids organiseert jaarlijks een
expertbijeenkomst waarin artsen-onderzoekers van alle UMC’s en andere metabole
experts in de gelegenheid worden gesteld om kennis en ervaring uit te wisselen. Deze
expertmeetings versterken de onderlinge band en stimuleren de essentiële verdere
samenwerking tussen de diverse partijen. Het thema in 2013 was het optimaliseren van
de onderzoeksaanvragen en het verfijnen van communicatie en verantwoording door
onderzoekers.
Onderzoekers
De moderne arts-onderzoeker van stofwisselingsziekte is een duizendpoot. Niet alleen is
hij of zij tegelijkertijd specialist en pionier. De samenleving verwacht en eist ook steeds
meer op het gebied van communicatie, zichtbaarheid en verantwoording. Patiënten zijn
mondiger, donateurs eisen meer transparantie. Metakids heeft deze eisen dan ook
uitdrukkelijk in haar subsidievoorwaarden opgenomen. Steeds meer artsenonderzoekers zijn zich goed bewust van deze verantwoordelijkheid. De nieuwe generatie
maakt hierbij ook gebruik van sociale media. Sterker nog, zij vinden het leuk om ook op
deze wijze hun kennis te delen. We laten er een paar aan het woord.
Dr. Jessica de Ruyter
Arts-onderzoeker AMC Amsterdam
In september verdedigde Jessica met succes haar
proefschrift ‘Sanfilippo disease (Mucopolysaccharidos
type III): early diagnosis and treatment’. Het
onderzoek voor dit proefschrift werd mede door
Metakids gefinancierd. Op dit moment werkt Jessica
aan een volgend onderzoek naar Sanfilippo, opnieuw
door Metakids gefinancierd. Jessica: “Als onderzoeker
van metabole ziekten ben je een soort detective in
opleiding. Het is een ingewikkelde puzzel waarvan gelukkig steeds meer stukjes op hun
plek vallen. Het is heel goed dat Metakids stofwisselingsziekten continu onder de
aandacht brengt. Voor zo’n groot en internationaal probleem moet alle kennis over dit
onderwerp die voor handen is met elkaar worden uitgewisseld. Daar wil ik mijn steentje
ook aan bijdragen.”
Dr. Monique Albersen
Postdoctoraal onderzoeker Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2013 was een goed jaar voor promoverende onderzoekers van stofwisselingsziekte.
Naast Jessica de Ruijter promoveerde ook Monique Albersen op onderzoek naar
stofwisselingsziekte dat mede door Metakids werd gefinancierd. Monique verdedigde in
oktober met succes haar proefschrift: ‘The metabolism of vitamin B6 in relation to genetic
disease’. Monique: “Zoals Nelson Mandela zei: 'It always seems impossible until it's
done'. Na vijf jaar hard werken is het een enorme opluchting om mijn proefschrift te
kunnen verdedigen. Ook dankzij de fijne samenwerking en hulp natuurlijk van alle
collega's van de sectie Metabole Diagnostiek, in het bijzonder Nanda Verhoeven-Duif.
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De inzichten zijn belangrijk maar we zijn er nog niet. Dankzij de steun van Metakids kan
dit onderzoek gelukkig voortgezet worden. In mijn promotieonderzoek heb ik me in
eerste instantie gericht op diagnostiek. De komende jaren wil ik me bezighouden met het
optimaliseren van de behandeling zelf. Daar is nog best veel terrein te winnen!”
Dr. Gabor Linthorst
Arts-onderzoeker AMC Amsterdam
Dat onderzoeksprojecten niet beperkt blijven tot het lab bewijst Gabor Linthorst van AMC
Amsterdam met zijn videoproject. Gabor: “Het idee voor het maken van deze video is
ontstaan omdat ik veel colleges geef waar patiënten hun verhalen vertellen. Soms zijn
die erg indrukwekkend. Ik zou die verhalen graag beschikbaar stellen voor verschillende
vormen van onderwijs, ook zonder dat ik een beroep hoef te doen op die patiënten om
aanwezig te zijn. Ik zou hun verhaal natuurlijk ook zelf kunnen vertellen, maar dat is toch
anders. Ik vind het fantastisch dat Metakids geld inzamelt voor onderzoek en dat ook
mijn onderzoek hierdoor gefinancierd kan worden. Ik merk dat Metakids erg
professioneel te werk gaat, mijn complimenten daarvoor.”

Onderzoeksprojecten gestart in 2013
Trombose- en bloedingsrisico in Congenital Disorders of Glycolysation
UMC: Laboratorium Metabole Ziekten, Radboud UMC Nijmegen
Onderzoeksleiding: drs. Miski Mohamed, prof. Ron Wevers, dr. Eva Morava
Onderzoeker: drs. Miski Mohamed
Toegekend bedrag: € 15.000,Behandeling van de ziekte van Sanfilippo door de verbetering van eiwitvouwing
UMC: Emma Kinderziekenhuis, AMC Amsterdam
Onderzoeksleiding: prof. dr. Frits Wijburg
Onderzoeker: prof. dr. Frits Wijburg
Toegekend bedrag: € 50.000,Celveroudering door verminderde mitochondriële functie UMC: Radboud
Universiteit Medisch Centrum Nijmegen
Onderzoeksleiding: drs. Thatjana Gardeitchik
Onderzoeker(s): drs. Thatjana Gardeitchik, dr. Eva Morava, dr. Leo Nijtman
Toegekend bedrag: € 22.300,Ovary and brain damage in galactosemia despite diet: development of a zebrafish
model to better understand disease mechanism and test new therapy
UMC: Laboratorium Erfelijke Metabole Ziekten, MUMC Maastricht
Onderzoeksleiding: dr. Estela Rubio-Gozalbo
Onderzoeker: dr. Estela Rubio-Gozalbo
Toegekend bedrag: € 20.000,-
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Onderzoeksprojecten toegekend in 2013
Ziekten in vitamine B6 metabolisme: naar een betere diagnostiek en behandeling
UMC: Diagnostiek Metabole Ziekten, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Onderzoeksleiding: dr. Nanda Verhoeven-Duif
Onderzoeker: dr. Nanda Verhoeven-Duif
Toegekend bedrag: € 100.000,Lever stamceltransplantatie: nieuwe
behandelmogelijkheid voor metabole ziekten?
UMC: Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
Onderzoeksleiding: dr. Sabine Fuchs
Onderzoeker: Summa student Susanne Boers
Toegekend bedrag: € 75.000,-

Hanteerbaar en toegankelijk maken van gegevens over peroxisomale ziekten
UMC: AMC Amsterdam
Onderzoeksleiding: prof. dr. Bwee Tien Poll-The
Onderzoeker: Arts in opleiding Kevin Berendse
Toegekend bedrag: €58.644,Whole exome sequencing: opsporen van genetische defecten in metabole cutis
laxa. En het verkrijgen van meer inzichten in bekende en nieuwe
stofwisselingsroutes
UMC: St. Radboud Nijmegen
Onderzoeksleiding: dr. Miski Mohamed
Onderzoeker: dr. Miski Mohamed
Toegekend bedrag: €25.000,Video voor artsen en studenten over symptomen en
behandeling van stofwisselingsziekte
UMC: AMC Amsterdam
Onderzoeksleiding: dr. Gabor Linthorst
Onderzoeker: dr. Gabor Linthorst
Toegekend bedrag: €13.888,Het opsporen en ophelderen van erfelijke metabole
leverziekten
UMC: St. Radboud Nijmegen
Onderzoeksleiding: drs. Jos Jansen
Onderzoeker: drs. Jos Jansen
Toegekend bedrag: €25.000,24

Aan het volgende onderzoek levert Ride4Kids een bijdrage van €40.000,- en Metakids
een bijdrage van € 35.622,- in totaal €75.622,-:
Onwillekeurige bewegingen bij kinderen met een stofwisselingsziekte. Wordt de
ernst en de invloed op de kwaliteit van leven onderschat?
UMC: UMC Groningen
Onderzoeksleiding: dr. Tom de Koning
Onderzoeker: dr. Tom de Koning
Toegekend bedrag: €75.622,-
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Acties in 2013
Van hardlopen tot bierquizzen en van
bridgen tot liften, ook 2013 zat bomvol
originele acties voor Metakids. Alle
acties samen zijn het vliegwiel dat
betrokkenheid, impact en inkomsten
aanzwengelt. Een voor Metakids
belangrijke manier om fondsen te
werven, maar ook dé manier waarop we
onszelf laten zien. Positief, strijdbaar en
enthousiast.
In 2013 zijn de acties voor Metakids zowel
in aantal, grootte als impact gegroeid. Van
39 in 2012 naar 55 in 2013, dat is een
toename van ruim 40%. Iets waar wij niet
zonder trots op terugkijken. En wat we meenemen als opsteker voor komend jaar, waarin
we nu al minstens evenveel daadkracht en betrokkenheid voorzien. Geniet mee van een
terugblik op de meest in het oog springende acties van 2013.
De Egmond Halve en Kwart
Op initiatief van Martine Huizenga ploegden Marie-Renée,
Leigh, Caroline, Eefje, Bart, Carol, Sandra, Mariette,
Froukje, Jim, Huib en Adnan in januari door het Egmondse
zand voor de halve en kwart marathon. Martine en Adnan:
"lopen is leuker voor een urgent doel als Metakids. Het is
een meerwaarde om meer bekendheid aan
stofwisselingsziekten te geven. Het enthousiasme van
Metakids voelt daarbij als een steun in de rug. Het is een
warme club waar we graag bij horen." Zomaar een actie waar Martine mee aankwam,
maar die in de loop van 2013 zorgde voor navolging. Meerdere mensen uit het Egmondteam liepen tevens de Dam tot Damloop voor Metakids en Martine bleef op vele andere
manieren bij onze organisatie betrokken.
Ragweek Nijmegen
We Gaan Beginnen, is de toepasselijke naam van het café
dat in februari uitpuilde van de Nijmeegse studenten. Hier
werd de jaarlijkse Ragweek afgetrapt, gevierd en beëindigd.
De Ragweek die in 2013 in het teken stond van Metakids.
Robin van Gennep, voorzitter van het bestuur van de
Ragweek: "we willen de studenten van Nijmegen meer
maatschappelijk betrokken maken. De onderzoeken die
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door Metakids mogelijk worden gemaakt, hebben een duidelijk langetermijneffect. Ze zijn
duurzaam en zeer relevant. Het is goed om te laten zien wat onderzoek kan doen." En
hoe ze dat deden? Nou, met een pubquiz, een 'docent vs student' bierwedstrijd,
karaokewedstrijden, een benefietborrel, een high tea, een kroegcollege, en een 'meest
sexy studenten' kalender, onder andere. We zijn verguld met de aandacht en inzet van
deze enthousiaste studenten en met het prachtige bedrag dat met een week lang acties
organiseren is opgehaald.
Kunstveiling Groningen
Er gaat niets boven Groningen en al helemaal niet als er
een kunstveiling voor Metakids georganiseerd wordt. Op
initiatief van de drie Stad Groningen Inner Wheel clubs trilde
de Nieuwe Kerk in maart op haar grondvesten van de
bedragen die door de ruimte vlogen. Bedragen die werden
neergelegd voor kunstwerken van lokale kunstenaars als
Brunet Lolkema-Riegstra, Ynske Penning, Robusier en vele
anderen, die hun werken belangeloos beschikbaar hebben
gesteld. En die onder de bezielende leiding van veilingmeester Thom van der Goot en
cabaretier Bert Visscher onder de hamer gingen voor Metakids. Een mooie, stijlvolle
middag waar we bij Metakids met plezier aan terugdenken.
Circus Venray
In Venray en omgeving zingt de naam Metakids al iets
langer en nu steeds luider rond en dat is te danken aan
Metakidsvrijwilligers Corrie en Dieter Straetmann. Door over
hun ervaringen met de stofwisselingsziekte van hun twee,
inmiddels overleden, kinderen Daisy en Erwin te vertellen,
weten zij keer op keer mensen te inspireren om iets te willen
dóen. Zo ook de Venrayse Rotary, die in samenwerking met
Circus Renz in maart een spectaculaire circusshow
organiseerde voor Metakids. Gerrie Swinkels, voorzitter van Rotary Venray: “Het verhaal
van Corrie en Dieter grijpt ons enorm aan en maakt duidelijk dat elk kind een gezond
leven verdient. Ik denk dat we na deze avond een bijzondere stap hebben kunnen zetten
richting meer onderzoek naar stofwisselingsziekte.”
Metakids Lentelunch
Een Metakids-traditie die ook in 2013 niet ontbrak: de
Lentelunch. In maart werd de industriële Stork fabriek
omgetoverd tot een chique feestlocatie. De aanwezige
gasten genoten van de gerechten van Ron Blaauw, boden
duizelingwekkende bedragen op de bijzondere veilingitems
en stonden stil bij de ernst van stofwisselingsziekte.
Metakidsvrijwilligster Zoyra Griffioen maakte diepe indruk
toen zij haar verhaal over haar overleden zoontje Bjorn
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vertelde. Dieuwertje Blok werd officieel voorgesteld als nieuwe Metakids-ambassadrice,
naast Pieter van den Hoogenband. Dieuwertje: “Ik steun Metakids omdat ik het motto
‘kansloos bestaat niet’ ten volle onderschrijf voor alle kinderen. Een stofwisselingsziekte
heeft een hele grote invloed op een gezin. En elk kind verdient een kans, dat is het.” Ook
het videoportret van Summer Wiebes werd getoond. Haar moeder Esther benadrukte het
belang van meer zichtbaarheid: “Metakids brengt ons steun en bekendheid zodat
mensen kunnen zien hoe het is om zo’n kindje te hebben en hoe je daarmee om gaat.”
Kinder-sponsorfietstocht
In april fietsten vijftien uitgelaten kinderen in blauwe T-shirts
als een dolle door de Utrechtse buurt Hoograven. 25 rondjes
van een kilometer, om geld op te halen voor Metakids. Brein
achter deze stoere actie is de tien jaar jonge Daniel Blom.
Hij organiseerde op eigen houtje de fietstocht, regelde zelf
gesponsorde bidons en spoorde zijn vriendjes uit de buurt
en zijn voetbalteam aan om mee te doen. Daniel: “21 april is
de dag waarop mijn broertje Thijs aan een
stofwisselingsziekte overleden is. Ik wil veel liever iets leuks doen op zo’n droevige dag.
Volgend jaar doen we het weer!” We zijn ontzettend trots op Daniels gave actie en heel
erg dankbaar dat hij zich op deze manier samen met zijn vriendjes zo sterk maakt voor
Metakids.
Metakids Bedrijventoernooi
Nog een klassieker onder de acties: het
traditionele Minibedrijventoernooi in Albasserdam, dat in
mei 2013 voor de zesde keer georganiseerd werd en vanaf
deze editie onder de naam Metakids Bedrijventoernooi
verder gaat. Maar liefst twintig voetbalteams gingen de
strijd aan tegen elkaar, maar voor Metakids. “Een
geweldige opkomst,” aldus organisator Frank Bosch: “het
toernooi is een begrip geworden in de omgeving. Het is
geweldig om Metakids daarmee verder te helpen. Ik zet me graag in voor juist een wat
kleiner doel en Metakids is wat ons betreft het doel dat onze blijvende steun goed kan
gebruiken.”
Loopclinic Dam tot Damloop
Naast de Lentelunch organiseert Metakids zelf nog een
grote actie, en dat is de Dam tot Damloop voor Metakids. In
2013 wilden we het nog grootser aanpakken. Meer mensen
betrekken en Metakids nog meer onder de aandacht
brengen. Dat deden we onder meer door in de aanloop naar
de Damloop twee uitdagende clinics te organiseren. De
loopclinic in juni was de kick-off voor onze Damlopers, die
vanaf dan toch al een eind op weg moesten zijn met hun
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training. Er werden looptips gedeeld, maar er werd ook overlegd over fondsenwerving.
Een lekkere training waarin werd toegeleefd naar het moment suprême later in 2013.
Anywhere South Please
Jantien en Fleur deden iets bijzonders. Onder de naam
‘Anywhere South Please’ vertrokken zij in juni naar de
Poolcircel, om daarvandaan zonder geld terug te liften naar
Amsterdam. Door veel aandacht op social media werden zij
al snel een hit, en ook RTV Noord-Holland volgde de dames
op hun trip voor Metakids. Ze zorgden met deze actie niet
alleen voor heel veel zichtbaarheid, maar haalden ook nog
een flink bedrag op met hun pop-up webshop vol gedoneerde
producten op Facebook. Jantien: "Metakids heeft dankzij de
steun van zovelen al veel onderzoeken kunnen financieren en resultaten kunnen
boeken. Maar we zijn er nog lang niet, dus gaan we door."
Almere City Run
In 2012 begon Zoyra Griffioen heel bescheiden met trainen
voor de Almere City Run, om geld op te halen voor
Metakids. Dit deed ze vanwege het grote verdriet om haar
overleden zoontje Bjorn. "Met mijn inzet voor Metakids hoop
ik ooit een ander dit enorme verdriet te besparen. Om meer
wetenschappelijk onderzoek naar stofwisselingsziekte
mogelijk te maken, wil ik graag geld inzamelen voor een
betere toekomst voor alle kinderen met een
stofwisselingsziekte." Het werd een succes in 2012 en een groter succes in 2013, toen
haar Team Bjorn* uitgroeide tot vijftig lopers, allemaal in Metakids blauw, allemaal vol
vuur om stofwisselingsziekte de wereld uit te helpen. Zoyra zette zich ook in 2013 op
andere manieren in voor Metakids door haar verhaal waar mogelijk te vertellen. Ze is
uitgegroeid tot een grote inspirator voor Metakids, waar we enorm trots op zijn.
Benefietfeest voor Damian
Damian heeft de ziekte van Menkes. Reden voor Yolanda
van Leeuwen, vriendin van zijn ouders Saskia en Danny
én eigenaresse van het Almeerse café ‘t Steegje, om in
juni een benefietfeestte organiseren. Voor Damian, zijn
ouders, en Metakids. Saskia: "Onze kanjer heeft de ziekte
van Menkes en we hopen hierdoor ons verhaal te kunnen
delen. Zijn ziekte is hartverscheurend, maar wij gaan er
alles aan doen om hem zoveel mogelijk te ondersteunen
en geven hem alle liefde van de wereld, tot op het laatste moment." Het werd een groot
volksfeest, waar niet minder dan 22 zangers de revue passeerden. Hoogtepunt van de
avond was het optreden van Johan Kettenburg.
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Metakids boksclinic
Het Amsterdamse Beatrixpark kleurde knalblauw van de
Metakidsshirts in augustus. Net als bij de loopclinic werd een
groep enthousiaste Metakids-Damlopers klaargestoomd
voor de grote dag. Ditmaal met een boksclinic door Omid
Soltani en Dwight Harkisoon van boks-sportschool Gym3.
Dwight: "Ik heb zo een mooie en inspirerende dag achter de
rug. Twee prachtkinderen die ook aanwezig waren met deze
ziekte, erg ontroerend. We hebben al onze energie in deze
mooie en bijzondere dag gestopt. En we zullen het niet opgeven! Dit maakt mijn carrière
een stuk mooier." Na deze energieke training is de groep nog vastbeslotener om van de
Dam tot Damloop een echt Metakids-event te maken.
Metakids in het wild
Augustus leende zich goed voor wat zomers plezier op
onze social-mediakanalen. Omdat meer zichtbaarheid altijd
hoog op de Metakidsagenda staat, riepen we
een fotowedstrijd uit: stuur ons je leukste foto in een
Metakids-T-shirt. Zo simpel, doch doeltreffend kan het zijn.
De hele maand augustus deelden we de grappigste,
mooiste, leukste en meest ontroerende foto’s via Facebook.
Na een maand koos onze deskundige jury een onbetwiste
winnaar, en dat was de foto van de familie Munier. Metakidsvoorzitter Debby Petter: "ik
ben altijd weer diep onder de indruk als ik zie wat een impact deze ziekte heeft en hoe
de ouders daar met kracht en positiviteit mee omgaan. Bij het kiezen van de foto heb ik
dit als uitgangspunt genomen. Uiteindelijk gaf de blijdschap en verbondenheid die je ziet
op de foto van de familie Munier de doorslag." Zij werden verrast met vier door Walibi
beschikbaar gestelde entreetickets, plus een overnachting. En een plekje op de
‘Metakids hall of fame’ in ons kantoor.
Dam tot Damloop
En toen was de grote dag daar: Een zee aan blauwe
Metakids-T-shirts baande zich in september een zestien
kilometer lange weg van Amsterdam naar Zaandam tijdens
de Dam tot Damloop. Allemaal in hun eigen tempo en met
hun eigen verhaal, maar met hetzelfde doel: hardlopen om
stofwisselingsziekte de wereld uit te helpen. Het was een
pittige loop, iedereen had het warm en zwaar. Maar wat een
opluchting bij de finish! Zoals bij Marij en Bas, die voor de
zieke Zoë en Dex liepen: "de weg naar Zaandam was pittig, maar telkens als het even te
zwaar werd dachten we aan Zoë en Dex en alle kinderen met een stofwisselingsziekte.
Opgeven zullen we nooit!" Of Kees en Julie, vader en dochter. Julie: "Mijn broertje Jaap
is negen jaar geleden overleden aan een stofwisselingsziekte. Daarom wilde ik graag
iets doen." Jantien van der Laan, die zelf ook meeliep, coördineerde deze actie namens
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Metakids: "ik wil echt dat iedereen weet hoe blij we hiermee zijn, het is zo bijzonder en
leuk om met zo'n groep enthousiaste mensen een smak geld bij elkaar te halen, en dan
samen met elkaar te lopen. Niets leukers om af en toe weer een Metakids-shirt voorbij te
zien rennen en elkaar aan te moedigen, wetende waar we het voor doen."
Singelloop Breda
In het vroege najaar is er altijd een loopfestijn in Breda: de
Singelloop. En al drie jaar staat deze dankzij de inzet van
lokale Breda4Metakids-helden Michiel Mouwen en Ardie
Hagoort in het teken van Metakids. In 2013 bracht hij
zeventig volwassen lopers en een grote groep mini-lopers
van de SBO school Breda aan de start. Met een 5 km, 10
km, de Familieloop en een knallende afterparty in Café
Zeezicht op de Grote Markt was deze editie wederom een
groot feest. Bijzonder gevolg van deze samenwerking is dat
Breda4Metakids in oktober besloot om onder de paraplu van Metakids verder te gaan.
"We waren al samen, maar vanwege de impact die je als één organisatie kunt maken
gaan we nu ook officieel verder onder één paraplu", zegt Ardie. "Daar hoefden we niet
lang over na te denken." Dit betekent dat Breda vanaf 2013 ook blauw kleurt. De
organisatie van lokale acties blijft voorlopig nog in Breda.
Femke Bruinsma Bridgedrive
In oktober organiseerden vader Klaas Bruinsma, moeder
Willy van der Bij en zusje Wopkelien in Groningen een
fantastische Bridgedrive ter nagedachtenis van hun dochter
en zusje Femke. Femke overleed aan de
stofwisselingsziekte Alpers en was fanatiek bridgester.
Wopkelien kwam daarom op het idee om het bridgen te
gebruiken als een manier om aandacht te vragen voor
stofwisselingsziekte en Metakids. Het werd een prachtig
monument voor Femke, waar ze vast trots op zou zijn geweest.
New York Marathon voor Metakids
Dagmar van Dijk, moeder van drie kinderen, waarvan er
twee een (beheersbare) stofwisselingsziekte hebben, liep in
november 42,195 gesponsorde kilometers voor Metakids
in New York. Haar avontuur begon eigenlijk al vorig jaar. Ze
haalde een enorm bedrag op voor Metakids in de aanloop
naar de New York marathon van 2012. Storm Sandy gooide
last minute roet in het eten. Als alternatief week ze toen uit
naar Athene om daar alsnog de marathon te lopen. Stoer!
Maar 2013 was pas echt haar jaar: "Ik heb gewoon mijn droom vervuld! Ik heb met mijn
race het verschil kunnen maken voor Metakids. Elke meter was er één om
stofwisselingsziekte zichtbaarder te maken en dichterbij de oplossing te komen door
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financiering van meer onderzoek. De immense energie van de stad sleepte me er door
heen." Naast het lopen van de marathon geeft Dagmar als vrijwilliger voor Metakids
onder meer presentaties op scholen. "Zo kan ik het verhaal over stofwisselingsziekte
voor een nog breder voetlicht brengen."
Benefietdiner Venray
Ook in Venray een vervolg op een in 2012 ingezette actie. In
eetcafé In den Engel zag het in november zwart van de
mensen voor het tweede benefietdiner voor Metakids, maar
meer nog ter nagedachtenis aan Daisy en Erwin, de aan een
ernstige stofwisselingsziekte overleden kinderen van Corrie
en Dieter Straetmann. Meer dan tachtig man genoot van een
heerlijk driegangen diner, gekookt door chef-kok Bram
Gottenbos en met verve geserveerd door zijn hulpteam. Op
initiatief van Corrie en Dieter staat heel Venray bovendien vol met collectebussen voor
Metakids en mogen we het jaarlijkse benefietdiner inmiddels tot een Metakidstraditie
rekenen.
Run Rupert Run
Rupert van Till stelde zichzelf een doel en haalde het
glansrijk. Hij liep de marathon van Istanbul voor
Metakids en zette in de aanloop er naartoe een fantastische
actie op om zo veel mogelijk geld binnen te halen voor
onderzoek naar stofwisselingsziekte. Zo organiseerde hij
onder andere een benefietavond. Met 125 gasten, een
wijnveiling en een inspirerende presentatie door Metakidsambassadeur Pieter van den Hoogenband. Hij liep wel
vaker marathons, maar deze mogen we gerust een mijlpaal noemen. Rupert: "ik heb elke
kilometer die ik liep aan Metakids gedacht. Het was een groot genoegen om deze
inspanning voor zo’n ontzettend goed doel te doen."
ZZV de Esch in Metakids blauw
In december kregen we zomaar een heel leuk bericht: de A1
van voetbalclub ZVV de Esch wil meer zichtbaarheid voor
stofwisselingsziekte en traint daarom voortaan in Metakids
blauw. Dat komt doordat Christiaan Poos in dit team speelt.
Christiaan komt uit een echte sportfamilie. Moeder Anja is
zweminstructrice, vader Marco is voetbalcoach en zijn
broers Sander en Jurgen zijn net als hij fanatieke
voetballers. De enige in het gezin die niet sport, maar wel
meegeniet, is zusje Vera. Zij heeft de stofwisselingsziekte Zellweger. Christiaan: "het
maakt veel impact om met een compleet team in fonkelend blauw op het veld te staan.
We maken een professionele indruk, en bovendien zitten de shirts erg lekker. Kortom,
een win-win-situatie."
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Metasier
Zoals voor vele nietsvermoedende ouders stond ook voor
Ilona en Mark hun leven op zijn kop toen ze hoorden dat hun
zoon Thijmen een ernstige stofwisselingsziekte heeft. Ilona
stopte met haar werk om zich volledig op Thijmen te kunnen
richten. Maar voor een beetje ontspanning tussen alle
spanning en onzekerheid, is zij begonnen met het maken
van kleurige sieraden. En toen ontstond het idee om
de webshop Metasier op te richten om de sieraden te
verkopen, om op die manier geld in te zamelen voor meer onderzoek naar
stofwisselingsziekte. Ilona: “geweldig wat Metakids doet, want wij weten als geen ander
hoe belangrijk het is dat er aandacht op stofwisselingsziekte wordt gevestigd. Daarom
schenken wij de opbrengst van de verkoop aan Metakids.”
We kunnen hier onmogelijk alle lieve, mooie en indrukwekkende acties van 2013
benoemen. Maar wel onze ongelooflijk grote dank uiten aan iedereen die opnieuw
of voor het eerst heeft meegeholpen aan het doel van Metakids:
stofwisselingsziekte de wereld uit. Wie wil kan nog rustig even grasduinen tussen
de acties en nieuwsberichten op onze website, om zich te laten inspireren en
verbazen over alles wat met vereende krachten voor Metakids gedaan wordt.
Bedankt!
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Organisatie
Verantwoording
Metakids vindt openheid en
transparantie over alle activiteiten en
financiën essentieel voor gezonde
fondsenwerving. Iedereen kan hiervan
kennisnemen via de website, het
jaarverslag, de nieuwsbrief en de eigen
social media. 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.
CBF-Keur
Metakids heeft het CBF-keurmerk goede doelen. Dat betekent dat Metakids aan de CBFcriteria voldoet 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.
ANBI
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 2013 zo’n ANBI-verklaring.
Verantwoordingsverklaring
Deze verantwoordingsverklaring is onderdeel van de richtlijnen van het CBF. Het bestuur
van Metakids volgt de volgende algemene principes:
1 Binnen Metakids is er een duidelijk verschil tussen de functie toezicht houden
(aannemen en goedkeuren van plannen en kritisch volgen van de organisatie en de
resultaten) en de functies besturen en uitvoeren.
2 Metakids streeft ernaar geworven fondsen zo goed mogelijk te gebruiken, zodat de
doelen zo effectief en efficiënt mogelijk bereikt worden.
3 Metakids streeft naar een goede band met alle relaties, met specifieke aandacht voor
het geven van informatie en voor het ontvangen en afhandelen van wensen, vragen en
klachten.
Toezicht houden, besturen en uitvoeren
Bij Metakids is het bestuur toezichthouder. Dat betekent dat plannen ter goedkeuring aan
het bestuur worden voorgelegd en dat de resultaten na afloop kritisch geëvalueerd
worden. Op strategisch meerjarenniveau evalueert het bestuur het functioneren van
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Metakids als organisatie. Het besturen van Metakids is een samenwerking van het
bestuur en de directie van Metakids. Het bestuur is eindverantwoordelijk, bepaalt het
beleid, controleert de directie en stelt de financiële richtlijnen vast. De uitvoering ligt bij
het bureau van Metakids, daarbij ondersteund door het vrijwilligersnetwerk en onder
verantwoordelijkheid van de directie.
Intern toezicht
Metakids werkt met een
meerjarenbegroting met strategische
doelstellingen. Jaarlijks worden de
doelen voor het komende jaar
vastgesteld en wordt geëvalueerd of
de doelen van het afgelopen jaar
behaald zijn. Gedurende het jaar vindt
voortdurend evaluatie plaats van
uitvoering van de doelen. Dit gebeurt
aan de hand van een planning- en
controlecyclus door verschillende organisatieonderdelen.
Planning- en controle-onderzoek (toezicht: Medische Raad)
Voor onderzoeksprojecten heeft Metakids criteria en voorwaarden opgesteld. Op basis
van de criteria beoordeelt de Medische Raad ingediende onderzoeksaanvragen. De raad
adviseert het bestuur, die de definitieve beslissing over honorering en toekenning neemt.
Aan de honorering van een onderzoeksproject zijn voorwaarden verbonden. Ook moeten
per termijn in het onderzoek doelstellingen geformuleerd zijn. Tussentijds en na afloop
wordt er d.m.v. rapportageformulieren verslag uitgebracht over de behaalde resultaten.
Uitbetaling van een volgend deel van de subsidie is afhankelijk van de beoordeling van
de rapportages op basis van de voorwaarden en de geformuleerde doelstellingen.
Planning en controle zichtbaarheid (toezicht: directeur) Zichtbaarheid van Metakids gaat
altijd uit van de strategische doelstellingen van Metakids. Voor zichtbaarheid worden
uitgangspunten gehanteerd, zoals persoonlijk, zorgvuldig, inzichtelijk, geen intimiderend
gedrag, geen misleidende informatie, geen vergelijking met andere fondsenwervende
instellingen, bewaken van de veiligheid en privacy van kinderen en duidelijkheid over de
rol van Metakids bij elke actie. De bureaumanager signaleert zo mogelijk alle publiciteit,
toetst deze aan de uitgangspunten en overlegt waar nodig met directie. Behaalde
resultaten worden getoetst aan de criteria en indien nodig worden acties en planningen
bijgesteld.
Planning en controle financiën (toezicht: penningmeester)
Vanuit de strategische doelstellingen heeft Metakids financieel beleid en een
meerjarenbegroting opgesteld. Hieruit volgt de jaarlijkse begroting. De boekhouding is
gesponsord uitbesteed. De penningmeester heeft voor de planning en controle
maandelijks, en indien gewenst vaker, inzicht in de laatste cijfers en heeft regelmatig
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overleg met de externe boekhouder en de directie en rapporteert daarover elk kwartaal
aan het bestuur. Indien nodig worden acties en planning bijgesteld.
Extern toezicht
De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn statutair vastgelegd. Twee externe
partijen controleren jaarlijks achteraf het functioneren van de stichting Metakids. De
registeraccountant 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.
Bestuur
Het bestuur is belast met de algemene leiding van de stichting Metakids. Zij bestuurt op
hoofdlijnen: het meerjarenbeleidsplan met de daaruit voortvloeiende jaarplannen en
begrotingen alsmede het jaarverslag en de jaarrekening worden door het bestuur
vastgesteld. Daarnaast stelt het bestuur jaarlijks de onderzoeksubsidies vast op basis
van de adviezen van de Medische Raad. Tevens beoordeelt het bestuur jaarlijks het
functioneren van de directie, bepaalt zij de salariëring en benoemt en ontslaat zij de
directie. Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar.
Bestuursleden worden benoemd door het zittende bestuur op basis van de verschillende
benodigde disciplines, hun netwerk en de ervaring en betrokkenheid van de beoogde
bestuurder. Bestuursleden dienen onafhankelijk van betrokken medische instellingen te
kunnen opereren, in geval van mogelijke belangenverstrengeling stemt een bestuurslid
niet mee over een onderwerp. Bestuursleden kunnen vijf jaar zitting hebben en daarna
direct voor een nieuwe termijn worden herbenoemd.
De bestuursleden doen hun werk sinds de oprichting in 2006 volledig onbezoldigd en
ontvangen geen onkostenvergoeding. In 2013 kwam het bestuur zes keer bij elkaar. Het
bestuur bestaat nu uit vijf bestuursleden.
Vermogensbeleid
Stichting Metakids belegt niet in aandelen of obligaties vanwege de onzekerheid van
deze investeringen. Liquide middelen staan op spaarrekeningen bij Nederlandse banken
en zijn direct opeisbaar zodat de toegekende onderzoeksgelden altijd volledig uitgekeerd
kunnen worden.
Metakids zet daarnaast in op maximale sponsoring, maar dat lukt niet altijd. In dat geval
zoekt Metakids altijd naar leveranciers met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Om de
kosten laag te houden is Metakids gevestigd in een klein gesponsord kantoor in
Amsterdam.
Directie
Het bestuur heeft aan de directie bestuurlijke taken en bevoegdheden gedelegeerd,
waarbij het bestuur toezicht houdt op de uitvoering. De directie bereidt de
bestuursvergaderingen voor, is daarbij aanwezig en heeft daarnaast regelmatig overleg
met de voorzitter, penningmeester of individuele bestuursleden. De directie heeft de
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dagelijkse leiding over de organisatie, is daarvoor verantwoordelijk en legt daarover
verantwoording af aan het bestuur. De directie is onder meer belast met het opstellen
van de beleidsplannen en verantwoordingsverslagen. Zij geeft leiding aan het bureau en
de vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de externe communicatie. Daarnaast is zij
verantwoordelijk voor de fondsenwerving, het voorbereiden van de vergaderingen van de
Medische Raad en het aangaan en onderhouden van contacten met derden.
De jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen.
Bezoldiging
Sinds april 2012 wordt de functie van directeur uitgeoefend door Suzette Wyers. Voor
haar beloning neemt Metakids de richtlijnen van VFI als leidraad. Het jaarinkomen van
de directeur blijft met € 64.886,52 binnen de normen van de VFI beloningsregeling.

Bureau
Stichting Metakids heeft naast de directeur alleen een bureaumanager in vaste dienst
(voor 1,8 fte samen). Daarnaast zijn er drie freelancers voor enkele uren per week. Zij
hebben wekelijks overleg om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen en
verzorgen gezamenlijk de communicatie met alle belanghebbenden: vrijwilligers en
actienemers, donateurs, onderzoekers, ouders, vertegenwoordigers
patiëntenverenigingen, sponsors en andere belangstellenden.
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Informatievoorziening
Een goede relatie met alle belanghebbenden staat bij Metakids voorop. Metakids
investeert veel in een adequate en heldere voorlichting en informatievoorziening aan
haar donateurs en sponsors, met ouders en patiëntenverenigingen, stichtingen, artsen
en onderzoekers. Metakids zet daartoe haar eigen ‘media’ in, zoals nieuwsbrieven, de
website www.metakids.nl, social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram), folders
en natuurlijk het inmiddels befaamde ‘blauwe boekje’ (over twee kinderen met
stofwisselingsziekte, geschreven door Debby Petter).
Uitgangspunten voor de communicatie naar belanghebbenden zijn:
Een klantgerichte opstelling, waarbij Metakids ernaar streeft om binnen 24 uur een
persoonlijk antwoord te geven op gestelde vragen;
Up-to-date informatievoorziening via de nieuwsbrief, website en social media, waarop
steeds het laatste nieuws over de vele activiteiten van Metakids, over onderzoek etc.;
Integere en respectvolle benadering conform de uitgangspunten ‘planning en controle
zichtbaarheid’ en dankbaarheid voor elke bijdrage, klein en groot en al dan niet in
‘natura’;
Gemiddeld werden in 2013 per week op het Metakidskantoor 200 telefoontjes en 330 emails beantwoord en 32 bezoekers per week ontvangen. Daarnaast worden er twee à
drie presentaties per maand gegeven en gemiddeld twee kennismakingsbezoeken per
week afgelegd met als doel fondsenwerving en zichtbaarheid voor Metakids.
Klachtenbehandeling
Metakids hanteert 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 klachtenafhandeling ligt bij de
directeur; klachten over de directie worden behandeld door het bestuur. Het
klachtenreglement is hier te lezen.
Vrijwilligersbeleid
Metakids kan rekenen op een grote schare vaste vrijwilligers. In 2013 waren het er meer
dan 150. De meeste vrijwilligers organiseren acties om geld op te halen voor Metakids.
Metakids begeleidt en adviseert actienemers bij het opzetten van een actie, zorgt voor
promotiemateriaal en doet vooraf en achteraf uitgebreid verslag via haar eigen media.
Er is een vast team van 20-30 professionals, die zich als vrijwilliger onbezoldigd op het
terrein van publiciteit, marketing, juridische zaken, bureauzaken etc. inzetten. Met hun
kennis en ervaring zijn zij voor Metakids van onschatbare waarde; als dank betrekt
Metakids hen bij gezamenlijke uitjes en worden ze uitgenodigd voor de Lentelunch.
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Onderzoeksbeleid
Het bestuur van Metakids wordt in de subsidietoekenningen ondersteund door een
onafhankelijke Medische Raad, bestaande uit experts van verschillende disciplines. De
raad bestond in 2013 uit de artsen Henk Bakker, Tom van ‘t Hek en biochemicus Ries
Duran. In de loop van 2013 werd de raad aangevuld met fysisch chemicus Piet Bolhuis.
De taken van de Medische Raad zijn: het beoordelen en toetsen van ingediende
onderzoeksvoorstellen aan de hand van de subsidiecriteria; het adviseren van het
bestuur over de ingediende voorstellen; het beoordelen en toetsen van de voortgang en
eindresultaten van de door Metakids gefinancierde projecten en daarover advies
uitbrengen aan het bestuur.
Verder beoordeelt de raad wetenschappelijke artikelen en dissertaties voor de eigen
publicitaire doeleinden van Metakids en volgt zij nationale en internationale
ontwikkelingen op het gebied van stofwisselingsziekten. Tevens onderhoudt zij contacten
met artsen en onderzoekers.
De Medische Raad kwam in 2013 één keer bij elkaar en voerde tussentijds telefonisch
overleg over de voortgang van projecten. De raad doet zijn werk op vrijwillige basis en
ontvangt geen onkostenvergoeding.
Subsidieprocedure
Projectaanvragen konden in 2013 één keer per jaar in het najaar worden ingediend, dit
werd door Metakids actief gecommuniceerd. De projectaanvragen worden inhoudelijk
beoordeeld door de Medische Raad. Er dient een uitgebreide projectomschrijving en
begroting te worden overlegd, alsmede een vertaling voor de leek. Onderzoekers zijn
gehouden om actief te communiceren over hun onderzoek en resultaten. Zij dienen
structureel inzicht in de besteding van de toegekende middelen te geven en hierover
verantwoording af te leggen.
De lengte van onderzoeksprojecten varieert van een tot drie jaar. Wanneer het
onderzoek een looptijd heeft van langer dan een jaar, moet er een jaar na de start van
het onderzoek een voortgangsrapport inclusief financiële tussenrapportage ingediend
worden, waarin de tussentijdse onderzoeksresultaten staan vermeld. Op basis hiervan
beoordeelt de Medische Raad of de resultaten van voldoende kwaliteit zijn en of het
onderzoek op schema ligt en conform de oorspronkelijke projectaanvraag wordt
uitgevoerd. Deze rapporteert aan het bestuur, die op grond daarvan beslist over het al
dan niet verlengen, opschorten of stopzetten van financiële steun.
De subsidievoorwaarden en het verantwoordingsprotocol van Metakids zijn in 2013
aangescherpt op basis van het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek
2008 dat wordt gehanteerd door de grote gezondheidsinstellingen in Nederland.
Hierdoor zal de kwaliteit van rapportage en monitoring naar verwachting toenemen.
Meer informatie over de stand van zaken van de onderzoeken en over de procedure die
vanaf 2013 van kracht is, is te vinden op de website.
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Metakids communicatiebeleid
Stofwisselingsziekte is een verzamelnaam voor een veelheid aan verschillende
ziektebeelden bekend onder verschillende benamingen, en heeft jarenlang niet hoog op
de prioriteitenlijstjes van de medische wereld gestaan. Daarom is zowel de ziekte zelf als
de ernst ervan nauwelijks bekend bij een breed publiek. Een publiek dat wel nodig is om
goede fondsenwerving te kunnen doen. Metakids wil daarom aandacht genereren voor
stofwisselingsziekte zelf, voor de doelen van onze stichting en voor de noodzaak van
wetenschappelijk onderzoek.
Onze doelstelling is om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek naar
stofwisselingsziekte. Om dit goed te kunnen doen, moeten stofwisselingsziekte en
stichting Metakids zelf nog bekender worden. Metakids richt zich in haar communicatie
daarom in de eerste plaats op voorlichting en zichtbaarheid, in combinatie met
fondsenwerving en acties. Direct gevolgd door betrokkenheid en relatiebeheer.

Metakids richt haar communicatie op een breed publiek. We willen zo toegankelijk en
helder mogelijk zijn voor iedereen. Toch zijn in onze doelgroep verschillende lagen te
herkennen, die ieder op verschillende manieren en in verschillende gradaties betrokken
zijn bij de stichting.
De natuurlijke doelgroep voor Metakids zijn mensen die in hun leven direct te maken
hebben (gehad) met de ernst van stofwisselingsziekte. Daaromheen hun familieleden,
vrienden en collega’s, die in de eerste plaats graag iets voor hen willen betekenen. Dit is
waar het vliegwiel zich laat zien: zodra deze tweede laag zich met Metakids associeert,
raken ook hun andere vrienden en kennissen betrokken. Daarnaast zien we een
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groeiende betrokkenheid vanuit de medische wereld. Artsen en jonge onderzoekers die
meedoen aan fondsenwervende acties, of die vertellen over de onderzoeken waar zij
zich mee bezighouden.
De uitdaging voor Metakids ligt in het uitbreiden van deze 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 zet verschillende communicatiemiddelen in om deze doelen te bereiken.
Een toegankelijke website 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
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 Twitterfeed, 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. Jaarlijks maakt Metakids een of twee documentaire portretten van een
gezin met een kind met een stofwisselingsziekte. Dit om op indringende wijze te laten
zien 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.
Op al onze online kanalen wordt naar elkaar verwezen, om zo alle middelen met elkaar
te integreren. Gebruikers kunnen hun favoriete medium kiezen en zo op verschillende
manieren betrokken blijven.
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Andere middelen zijn:
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.
Grote, opvallende banners 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.
De laatste twee jaar is het zwaartepunt van onze communicatie verschoven naar online.
Onze doelgroep bevindt zich in grote getale online en we hebben zo bovendien een
groeiende groep jongere betrokkenen weten te bereiken. Dit betekent niet dat we offline
middelen vergeten. Persoonlijk contact en aanwezig zijn bij evenementen, hoe groot of
klein ook, zijn een niet te onderschatten onderdeel van onze zichtbaarheid. Dit contact
zet zich niet zelden online voort, wat helpt om een langetermijnrelatie op te bouwen met
iedereen die zich betrokken voelt.
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Ambassadeurs en Comité van Aanbeveling
Metakids is trots op haar
ambassadeurs Pieter van den
Hoogenband en Dieuwertje Blok. Door
hun bekendheid krijgen ze
gemakkelijker aandacht en kunnen zij
de doelen van Metakids zeer positief
ondersteunen en de zichtbaarheid van
stofwisselingsziekte vergroten.

In 2012 heeft Metakids een Comité van Aanbeveling ingericht. Het Comité bestaat uit
diverse mensen die net zoals de ambassadeurs, door hun maatschappelijke positie een
grote bijdrage kunnen leveren aan het ondersteunen van de doelen van Metakids binnen
hun netwerk. Inmiddels bestaat het Comité van Aanbeveling uit de volgende personen.

In chronologische volgorde:
Marleen Veldhuis Rupert van Till
Hugo Heymans Dagmar van Dijk
Wilco Jiskoot Henk-Jan Zwolle
Benjamin van Kessel
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Financiële verantwoording

Resultaat
Het resultaat van 2013 is negatief met € 53.009,-. In de bestuursvergadering van 22 april
2014 heeft het bestuur ermee ingestemd om € 3.009,- aan de continuïteitsreserve te
onttrekken. In 2013 is € 50.000,- van de bestemmingsreserve besteed aan onderzoek.
De resterende bestemmingsreserve van € 100.000,- dient ook aan onderzoek te worden
besteed.
Begroting 2014
In 2013 zijn de totale inkomsten ten opzichte van 2012 licht gedaald tot € 518.985,-. De
afzonderlijke inkomstenbronnen fluctueerden echter sterk. De baten uit eigen
fondsenwerving daalden, maar door een eenmalige grote gift en een bate uit acties van
derden bleef de totale opbrengst toch ongeveer op het niveau van 2012. Duidelijk is wel
dat ook Metakids niet ontkomt aan de trend dat bedrijven en particulieren door de
economische omstandigheden minder doneren. Wij verwachten dat wij in 2014 wederom
geconfronteerd zullen worden met uitdagende omstandigheden en dat daardoor de
inkomsten uit eigen fondsenwerving opnieuw wat lager kunnen uitvallen ten opzichte van
2013. Daarom zijn ook de uitgaven in 2014 lager begroot dan in 2013. Aangezien de
gevormde bestemmingsreserve aan het begin van het jaar lager is, is de verwachting dat
ook de uitgaven aan onderzoek en voorlichting iets lager zullen uitvallen dan in 2013.
Daarnaast zullen een aantal kostenbesparingen worden doorgevoerd. Per kwartaal, en
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indien nodig per maand, volgt het bestuur de economische en financiële ontwikkelingen
en toetst die regelmatig aan de begroting, de gemaakte plannen en de criteria van
Metakids. Mochten de geworven fondsen in het eerste deel van het jaar toch
tegenvallen, dan heeft het bestuur de mogelijkheid om de plannen en de begroting van
2014 alsnog tussentijds bij te stellen.
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Staat van baten en lasten 2013
begroting resultaat begroting
2014
2013
2013

BATEN

resultaat resultaat
2012
2011

Baten uit eigen fondsenwerving
Diverse giften particulieren
Giften van service organisaties
Bedrijvensponsoring & Stichtingen
Lentelunch (netto)

125.000
50.000
100.000
130.000

111.692
94.158
94.796
167.140

140.000
70.000
140.000
160.000

144.767
22.500
161.349
200.344

88.232
132.000
180.329
182.209

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

405.000

467.786

510.000

528.960

582.771

50.000

40.000

10.000

11.199

10.000

13.969

10.560

60.000

51.199

10.000

13.969

10.560

465.000

518.985

520.000

542.929

593.330

17.500
57.000

37.590
75.262

12.500
80.000

6.608
80.627

43.132

Doelstelling Onderzoek naar stofwisselingsziekten
Directe kosten
Uitvoeringskosten

330.000
57.000

271.070
75.262

400.000
80.000

137.300
80.627

369.539
43.132

Totaal besteed aan doelstelling

461.500

459.184

572.500

305.163

455.802

Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties derden
Subsidies van overheden
Baten uit beleggingen
Overige baten
Totaalopbrengsten overige fondsenwerving
SOM DER BATEN
LASTEN
Doelstelling Voorlichting en bewustwording
Directe kosten
Uitvoeringskosten

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

69.500

78.958

70.000

80.061

39.314

69.500

78.958

70.000

80.061

39.314

Beheer en administratie

29.450

33.852

35.000

37.886

21.580

SOM DER LASTEN

560.450

571.994

677.500

423.109

516.696

RESULTAAT

(95.450)

(53.009)

(157.500)

119.821

76.634

17%
6%
99%
82%

17%
7%
88%
80%

14%
7%
110%
85%

15%
7%
56%
72%

7%
4%
77%
88%

4.550
(100.000)

(3.009)
(50.000)

(7.500)
(150.000)

19.821
100.000

26.634
50.000

(95.450)

(53.009)

(157.500)

119.821

76.634

% kosten fw
% beheer en administratie
% bestedingsratio baten
% bestedingsratio lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuiteitsreserve
- bestemmingsreserves
- herwaarderingsreserve
- overige reserves
- bestemmingfonds
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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 geldende per
31 december 2013.
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.

Balans per 31-12-2013
De balans per 31-12-2013 bestaat aan de activakant uit liquide middelen en overlopende
posten. Aan de passivakant zijn de toegezegde en nog niet betaalde subsidies de
belangrijkste post onderverdeeld in langlopende en kortlopende schulden. Het eigen
vermogen bestaat per 31 december 2013 voor een groot deel (€ 100.000,-) uit de
bestemmingsreserve die in 2014 zal worden gebruikt voor onderzoek naar
stofwisselingsziekten.
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Inkomsten
De inkomsten in 2013 zijn in lijn met de begroting uitgekomen. Echter, de verdeling
tussen de verschillende bronnen van inkomsten verschilt sterk. Baten uit eigen
fondsenwerving vielen lager uit dan begroot, met name voor opbrengsten m.b.t.
bedrijvensponsoring en stichtingen. Ook in 2013 is de Lentelunch een belangrijke bron
van inkomsten geweest. De opbrengst was met meer dan € 167.140 iets hoger dan
gebudgetteerd.
De donaties van bedrijven liepen sterk terug. Daar stond tegenover dat de inkomsten
van serviceorganisaties fors hoger waren dan in 2012, met name door een eenmalige
gift van Vereniging Het Verschil in 2013 van € 85.158.

Net zoals in voorgaande jaren is de Lentelunch onze belangrijkste bron van inkomsten
gebleken. Dit jaar bleef de opbrengst wat achter ten opzichte van voorgaande jaren. De
Lentelunch blijft voor Metakids het belangrijkste evenement in het jaar, echter het
bestuur realiseert zich dat het succes op den duur minder kan worden. Door meer eigen
evenementen te organiseren en meer acties te entameren zal de afhankelijkheid van de
Lentelunch de komende jaren worden verminderd. Giften van particulieren zijn eveneens
gedaald ten opzichte van 2012. Er wordt geconstateerd dat de opbrengst per
georganiseerde actie lager ligt dan in voorgaande jaren.
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 intensiever contact met onderzoekers is
het aantal aanvragen voor onderzoeksbijdragen sterk gestegen ten opzichte van 2012.
Hierdoor konden wij in 2013 meer bijdragen toekennen. De bestemmingsreserve welke
in 2012 gevormd was, kon ook in 2013 worden besteed aan onderzoek. In totaal werd €
459.184 besteed aan de doelstellingen: € 112.852 aan voorlichting en € 346.332 aan
onderzoek. Mede door het gebruik van de bestemmingsreserve kon de bestedingsratio
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in 2013 stijgen tot maar liefst 88%. Wij verwachten dat ook in 2014 de bestedingsratio
hoog zal zijn door besteding van de overige bestemmingsreserve van € 100.000.
Kosten fondsenwerving en beheer en administratie
De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten gemaakt om fondsen te werven en de kosten
voor beheer en administratie. Als norm voor de kosten eigen fondsenwerving wordt de
CBF-eis van 25% gehanteerd. Voor de kosten van beheer en administratie heeft
Metakids de norm vastgesteld op 7%. De kosten voor eigen fondsenwerving bedroegen
in 2013 € 78.958, wat neer komt op 17% van het opgehaalde geld. Hiermee blijft
Metakids ruim onder de CBF-eis van 25%. De kosten van beheer en administratie
bedroegen € 33.852. Dit staat voor 7% van de totale inkomsten waarmee de interne
norm van 7% net niet wordt overschreden. De verwachting is dat de kosten van beheer
en administratie in 2014 lager zullen uitvallen.

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 2014 zijn toegerekend op basis van dezelfde
verdeelsleutel als de werkelijke uitvoeringskosten van 2013.
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 daarom om de kosten van deze activiteiten te verdelen over
fondsenwerving en voorlichting.
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Toelichting op de jaarrekening en de balans
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 (Lentelunch) en relatief veel uitgaven
(onderzoeksubsidies) aan het einde van het jaar kan Metakids tijdig evalueren en indien
nodig plannen en 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 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 is dus
ruim binnen de richtlijn.
In 2012 heeft de stichting een deels gesponsorde ruimte gehuurd op de Vijzelstraat 20 te
Amsterdam. De verplichting uit hoofde van het huurcontract bedraagt € 9.900 op
jaarbasis. Er geldt een minimale opzegtermijn van drie maanden.
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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
Personeelsbeleid is gericht op continuïteit. Voor de medewerkers is er een
pensioenregeling. Per 31-12-2013 zijn er twee personeelsleden vast in dienst: de
directrice en de bureaumanager. Het jaarsalaris van de directrice bedraagt € 64.886,52.
Tevens zijn er afspraken gemaakt voor de vergoeding van gemaakte kosten.






Specificatie
Bruto jaarsalaris: € 60.480,Vakantiegeld: € 4.406,52
Pensioen wg-deel: € 2.658,00
SV-wg deel: € 8.244,52

Beleid bestuur en wetenschappelijke adviesraad
De bestuursleden en leden van de Medische Raad ontvangen geen vergoeding. Ook zijn
hen geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
Verklaring van het bestuur
- Vaststelling: Het bestuur heeft de jaarrekening 2013 van de stichting Metakids
vastgesteld in de vergadering van april 2014.
- 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 2013.
- Controleverklaring: De controleverklaring van de accountant is hier opgenomen.
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Controleverklaring
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Metakids bedankt
5Square - ABN AMRO - Adnan Daniel Beuqi - Alkemade Printing - Allen & Overy - Amir Swaab - Angela & Bert Jonkman Angela & Fleur - Anna van 't Hek - Anne Claire van der Lugt - Anneke Huijzer - Anneke Monninkhof - Anouk Tulner - Ardi
Hagoort - Beebie Beurs - Bert Jonkman - Bert Visscher - Bezige Bij/Thomas Rap - Bodine Kellerman - Boshenko BV - Bot
Factory Almere - Bram Gottenbos, In den Engel Venray - Branding - Bureau Kellerman - Bwee Tien Poll Thé - Cafe 't Steegje
Almere - Chalet Group - Chantal van der Giesen-Kroon - Chiquita Bananen - Chris Williams - Christophe Desort - Circus Renz
Venray - Claudia en Saskia van Bakkum - COD Management - Cora Hagendijk, Meijer Notarissen - Arjan Keizer, Compacon Corrie & Dieter Straetmann - CV Jekerdal - Daniel Blom - David Knappstein - Davina Laman, Martijn Berkhout en Ravi - De
Kromhouthal Bedrijfsterrein "de Overkant" - de Regenboog School, Tholen - Debbie Schoon-Griffioen - Deus - Deux
d'Amsterdam - Dhr Coppens Almere -

Dieuwertje Blok & Sinterklaas - Dineke van

Sermondt - Donald Duck - DPA

Beheer BV - Drukkerij Dijkgraaf-Rijsdorp,

Apeldoorn - Drukkerij Haarmans -

Dwight

Overseas

Egeria

Capital Management - Ernst Boekhorst -

Erwin Smit & Jasmin Buijs - Eva

Beckx - Eva Zwaving - Eyeworks - EYOF

Utrecht

Bruinsma,

Groningen - Familie Heerlien - Familie

Familie

Wiebes - Familie Wiersma, Westereen -

Fleur van der Minne - Frank Bosch,

Sprinx - Frans Storm - Frederique de Jong -

Decorations

-

Familie

Peddemors,

Meerselo

-

-

Harkisoon

Gym3

-

Eichholtz

Friso Jiskoot - GAM - Gerrie Swinkels - Golfclub de Gulbergen - Golfclub Geijsteren - Golfclub the International - Hanneke
Fakkeldij Fotografie Almere - Hans Floberg - Hekwerk Producties - Heleen Klop & Wim Blom - Héman Verhuurservice - Henk
Roling - Henk Jan Zwolle - Henny van Arkel en Ilonka - Hollandsnieuwe - Ilona d'Lor en Mark Dijkstra, Metasier - ING Groep Innerwheels Groningen - INOS scholen Breda - Investion - Ivo Niehe Productions - Jan Bos Accountancy - Jantien van der Laan
& Fleur van der Minne - Jeanne Pullens, Marjoes Dijkgraaf, Paul Engelkes - Jeroen van der Ruit - Jesper & Jochem - Joep
Deutekom, Artprint - Jolanda Dierick en Dagmar - Jos van Dijk - Junior Orkest Groningen - Kim Kellerman - Klaas en Wopkelien
Bruinsma - Kruidvat - L.L. Dorren, Rotary Venray - Lichtwerk - Lizet Deutekom - Lysbeth en Arnold Munier en Lucas - Maaike
Martens - Maarten Overbeek - Margriet van der Laan - Maria Passé - Marieke Ooms - Marleen en Dennis van Eijck en Lotte Marleen Kessels - Marlous Hoogendoorn - Marsh - Martine Huizenga - Mausolos - Natascha Coppens-Vasconcellos, Max
Design en Reclame - Maxim van Wijk - McGregor - Merqurius - Meta de Waard-van Schelven - METRO - Michiel Mouwen &
Claudia Kraak - Michiel van Waaning - Mike Zeelen, Dion Theunissen en Noa - Omid Soltani, Gym3 - Paul de Leeuw Ragweek Nijmegen - Reinders Schilderwerken - Renée Arnold - Renet Ponsen - Ria en Ed Burggraaf - Rijsterborgh Makelaars Robbie van Zoggel - Roche Almere - Roel Petter - Rogier van Dijk - Ron Blaauw - Ronald Smael - Rotary Amstelveen - Rotary
Bloemendaal - Rotary Eersel - Rotary Venray - Roy en Ciska Bardewee - Rupert van Till, Desaiga - Sandra Horstman - Sanne
Liefering en Liz - Schouwburg Almere - Select Catering - Sharon Simonse, Sprinx - Shirt by Hand - Sony Europe Ltd - Spa
Zuiver Amsterdam - Spaces - Spirit Hosting & Promotion - Sterre van 't Hek - Stijn van der Loo - Summum Lounge Schiphol Tess Khouw Zegwaart - Textieldruk Almere - Thom van der Goot - Toine van Casteren - Tom Jongen - Tom van 't Hek - Van
der Maarel meubilair - Veronica Magazine - Vomar Almere - vv Alblasserdam - VV Tubantia, Hans Hagendoorn - Waterpolo.nl Wendy van Valkenburg en Rayvona - Willianne van Dongen - Youp van 't Hek - Yvonne Lamers - Zoyra en Frank Griffioen
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