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Getekend door Bart tijdens het spoelen

Stichting Bart de Graaff Foun-
dation
Ter attentie van het bestuur
Postbus 266
6710 BG  Ede
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Soms zeg ik wel eens op een bikkelbijeenkomst: “Ik 
zou willen dat ik jullie niet kende, want dat betekent 
dat Bart nog zou leven”. 

Het is een mooi bedachte zin die alleen maar weer-
geeft dat ik Bart nog elke dag mis.

Na 15 jaar Bart de Graaff Foundation zijn er bijna 90 
Bikkels lid van onze Bikkelfamilie en ik ben heel erg 
blij en trots dat ik ze allemaal persoonlijk ken! Stuk 
voor stuk zijn het doorzetters. 

Ze zijn wel ziek of beperkt maar niet zielig. 

Ze willen maar één ding en dat is meetellen in deze 
maatschappij door hun eigen bedrijf op te zetten. 
Dat is al moeilijk en zwaar als je gezond bent dus 
voor hun helemaal een taaie klus om te klaren. Maar 
ze doen het! Zoals Bart BNN oprichtte zijn daar bij-
voorbeeld Marente met haar schoonheidssalon, 
 Michaelrobbert met zijn indoor obstacle baan en 
 Gerard met zijn app ‘ongehinderd.nl’. 

Trots ben ik. 

En trots mag jij zijn, mijn lieve Bart, want dit is jouw 
erfgoed!

Mirjam de Graaff
Voorzitter Bart de Graaff Foundation

Mirjam de Graaff
Wij zijn het erfgoed van Bart!
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Bart de Graaff
Bikkel voor altijd

Bart de Graaff (35 jaar) was voorzitter en 
boegbeeld van BNN, omroepbaas, tv-ta-
lent, televisiemaker en presentator, maar 
vooral broer, vriend, held en inspirator.

Hele generaties dertigers, veertigers en hun ouders 
zien direct weer voor zich hoe Bart met een bak-
steen een raam bij een benzinestation ingooide, hoe 
hij Irene Moors kuste of hoe hij Patty Brard in haar 
borsten kneep. Hij was humoristisch en stoer. Bart 
maakte programma’s die voor veel mensen op, of 
soms zelfs over, het randje waren. Dat was Bart! You 
loved him or you hated him: een gulden middenweg 
bestond er niet. Hij zette de televisiewereld op zijn 
kop. Hij choqueerde, ontroerde en amuseerde. Bart 
was de pionier van brutale televisie.

Met onvoorstelbaar veel doorzettingsvermogen, 
kracht en humor schopte hij het van succesvol pro-
grammamaker tot voorzitter van zijn eigen publie-
ke omroep BNN. Ondanks zijn ellendige nierziek-
te, liet hij zich nergens door stoppen. Zijn bijnaam 
was niet voor niks Bikkel. In 2002 overleed Bart de 
Graaff. Kort na zijn dood richtten familie en vrien-
den de Bart de Graaff Foundation op. De Foundation 
helpt – geheel in de stijl van Bart – jonge onderne-
mers, met een levensbepalende lichamelijke beper-
king en een niet te stuiten ambitie, bij het realiseren 
van hun eigen onderneming. Bikkels, net als Bart. 

Bart is door zijn nalatenschap onsterfelijk. Hij is be-
roemd en berucht. Vooral op dat laatste zou hij meer 
dan trots zijn.

‘Bikkel zijn 

is niet voor 

watjes’
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Bart stelt voor:
De Bart de Graaff Foundation

Ik heb altijd gezegd dat je het pas ge-
maakt hebt als je naam op een gebouw 
staat, maar ach… een Foundation vind ik 
ook best mooi. 

De start
‘Ik zie ze nog zitten, kort na mijn overlijden, mijn 
vrienden en familie bij elkaar. Ze wilden mij levend 
houden. Veel ideeën kwamen voorbij, veel domme 
ook, maar dat terzijde. Opeens kwam het idee van 
een Foundation en daarna ging het snel. Nog geen 
half jaar later was de Bart Foundation een feit en 
hadden ze Irene Moors gestrikt als ambassadeur. 
Heel slim, want dat is en blijft een lekker ding en dat 
doet het altijd goed in de media.’ 

Een Foundation
‘De Bart Foundation dus. Dromen werden gereali-
seerd, van het schrijven van een boek tot meedoen 
aan de Olympische Spelen. Ondertussen is de naam 
van de Foundation veranderd, zijn ze gegroeid en 
beter dan ze al waren. De Bart de Graaff Founda-
tion helpt jonge mensen met een levensbepalende 
lichamelijke beperking bij het starten van hun eigen 
onderneming. Jongeren die niet bezig zijn met hun 
ziekte, maar keihard Bikkelen. Waar iedereen denkt: 
dat gaat nooit lukken, krijgen ze het toch voor elkaar. 
Zo zijn de Bikkels van de Foundation. Iedereen ver-
klaart ze voor gek, maar ze flikken het toch.’

Ze veroveren de wereld!
‘De Bart de Graaff Foundation bestaat ondertussen 
al bijna 15 jaar en er zijn bijna 90 Bikkels. Klein, 
lang, dik, dun, met nieren, zonder nieren, met be-
nen, zonder benen, allemaal perfect zoals ze zijn. 
Niet lelijk, maar gewoon niet zo goed gelukt. En het 
aantal groeit. De Foundation is hard op weg om de 
wereld te veroveren, mwuhahaha! Want het concept 
van de Foundation is vrij uniek (net als ik). Er wordt 
geen zak geld gegeven en gezegd: veel plezier er-
mee. Dat zou te makkelijk zijn. Nee, mijn Foundati-
on maakt mensen trotser en zelfstandiger. De Foun-
dation steunt, begeleidt en geeft de Bikkels soms 
een schop onder de reet, maar alleen als het nodig 
is. Een ding is zeker: Bikkel zijn is niet voor watjes.’ 

De selectie
‘De jaarlijkse selectieprocedure is leuk maar ook een 
uitdaging. Je moet een flinke dosis doorzettingsver-
mogen hebben en ook nog lef, ambitie en een goed 
plan. Word je gekozen als Bikkel, dan helpen een 
jaar lang gave mentoren van nog gavere mentorbe-
drijven jou bij het schrijven van je ondernemings-
plan en het realiseren van je droom én staan ze ga-
rant voor jouw startkapitaal. Je krijgt alle hulp om 
succesvol te zijn, maar jij moet het zelf doen. Denk 
jij nou, ik ben ook een Bikkel, meld je aan via www.
bartfoundation.nl’

Even buigen
‘Het begeleiden van die Bikkels wordt gedaan door 
die gave mentoren. De Foundation zou niet kunnen 
bestaan zonder de mentorbedrijven, maar ook ze-
ker niet zonder de sponsoren en de vele donateurs. 
Ze zijn onmisbaar, net als ik, daarom leef ik door. 
Maar deze hulptroepen verdienen een diepe bui-
ging! Dank jullie wel! Wil jij als bedrijf ook betrok-
ken zijn bij zoiets positiefs? Donaties, aanmeldingen 
van mentorbedrijven en het begeleiden van Bikkels, 
alle hulp is welkom. Wil je meer weten of je gelijk 
aanmelden, mail ons info@bartfoundation.nl. Ik zeg 
spammen maar!’ 

Mijn Dreamteam 
‘Het bestuur van de Foundation bestaat uit mijn 
vrienden en familie, zij vertegenwoordigen de Foun-
dation allemaal uit liefde en dus voor noppes. Met 
alleen een goed en good-looking bestuur ben je 
er natuurlijk niet. We hebben ook nog twee eigen, 
top adviseurs en een eigen dreamteam. Corine van 
Ruissen onze liefdevolle Bikkelmanager en Nanda 
Riezebos de enige, echte, creabea marketing/com-
municatie en Erwin Vroom die alles commercieel in 
goede banen moet leiden. Een dreamteam dat zorgt 
voor bijzondere acties, mooie samenwerkingen en 
eerlijk is eerlijk: ze hebben de meest fantastische 
ideeën.’
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Theo Hagethorn
Adviseur

Theo is ondernemer. 

“Diep respect voor
alle Bikkels” 

Jeroen van Kooten
Penningmeester
Jeroen is Managing Director bij 
Bullet Sound Studio’s.

“Uniek”

Marc Adriani
Algemeen bestuurslid
Marc is Zakelijk Directeur van
BNN-VARA.

“Neverending!”

Bart-Jan van Genderen
Algemeen bestuurslid
Bart-Jan is ondernemer.

“Doen, uitproberen en jezelf 
honderd procent inzetten”

Mirjam de Graaff
Voorzitter
Mirjam is zus van Bart en 
regisseur BNN-VARA.

“Maak jezelf onsterfelijk”

Gerard Timmer
Algemeen bestuurslid

Gerard is Algemeen Directeur/
voorzitter van BNN-VARA. 

“Het geheim is wilskracht”

Peter Jan Smit
Adviseur
Peter Jan is ondernemer. 

“Bart verdient een 
standbeeld”

Het bestuur
Wij stellen hen graag aan u voor

De Bart de Graaff Foundation heeft, zoals 
iedere stichting, een bestuur. Ons bestuur 
functioneert volledig onbezoldigd. Het be-
stuur van de Bart de Graaff Foundation 
wordt gevormd door vijf leden en twee 
adviseurs.

8
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Stichting Bart de Graaff Foundation is klein, 
professioneel en werkt zo efficiënt mogelijk 
om haar doelen te bereiken.

Het bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Daarnaast 
worden het bestuur en het team ondersteund door twee 
adviseurs. Zowel het bestuur als de adviseurs van de 
Bart de Graaff Foundation functioneren onbezoldigd. 
Iedere twee maanden is er een bestuursvergadering 
waarin financiën, status Bikkels, uitvoering beleid en 
andere activiteiten besproken worden. 

BESTUUR

ALGEMEEN/
COMMERCIEEL

MANAGER

BIKKEL
MANAGER

MEDEWERKER
MARKETING/

COMMUNICATIE

MEDEWERKER
BACKOFFICE

Helpen Bikkels, jonge 
mensen met een lichamelijke 
beperking

De organisatie 2016

MEDEWERKERS

Ik ben

echt trots

op jullie

allen!

Het team
Erwin Vroom (algemeen/commercieel manager) is 
verantwoordelijk voor het dagelijks management en 
de commerciële activiteiten. Corine van Ruissen 
(Bikkelmanager) is verantwoordelijk voor de bege-
leiding van Bikkels en mentorbedrijven. Marketing/
communicatie en de vormgeving wordt uitgevoerd 
door Nanda Riezebos.

9
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Irene Moors

Marco Aarnink

Jan Aalberts

Julius Jaspers

Willem van Kooten

De Bart de Graaff Foundation wordt ge-
steund door verschillende ambassadeurs. 
Deze bijzondere mensen zetten zich belan-
geloos in en dragen zowel de Foundation 
als onze Bikkels een warm hart toe. Zij zijn 
dan ook onmisbaar voor de Bart de Graaff  
Foundation en wij zijn hen dankbaar voor 
hun inzet.

Ambassadeurs
Wij stellen hen graag aan u voor

Presentatrice, actrice en  
station voice
“Ik vind het geweldig om 
te zien hoe Bikkels zich 
inzetten om hun eigen bed-
rijf te starten en uiteindelijk 
zelfstandig ondernemen.”

Oprichter en voormalig 
eigenaar van Drukwerk-
deal.nl
“Ik vind het fantastisch om 
Bikkels te helpen en zie 
mensen die ondanks hun 
beperking de kracht en 
creativiteit hebben om hun 
bedrijf te runnen.”

Nederlandse meester- 
kok en schrijver van 
kookboeken
“Ik vind dat iedereen die 
iets wil een kans verdient, 
ook mensen die een bep-
erking hebben.”

Ondernemer
“Ik had grote bewondering 
voor Bart z’n succes vanuit 
de enorm moeilijke positie 
waarin hij verkeerde door 
zijn nierziekte. Daarom wil 
ik graag een positieve bij-
drage leveren aan de con-
tinuïteit van dat wat hij 
uitstraalde en die helpen 
overbrengen aan anderen.”

Ondernemer
“Ik ben ambassadeur ge-
worden omdat ik dat voor 
Bart wil doen. Bart en ik 
kenden elkaar goed en heb-
ben menig keer samen met 
veel plezier gegolfd. Ik heb 
hem zelf geïntroduceerd in 
deze sport; hij was er overi-
gens behoorlijk goed in!”

10
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Dit zijn er
nog maar een paar,
Spaar ze allemaal!

#BIKKELS

Bikkels 2016/2017
Zomaar wat knappe koppen
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Naam: Marcel Hoiting 
Functie: Eigenaar 
Bikkelbedrijf Zoova 
training Band met Bart: 
Bikkel 2015-2016

Bikkel Marcel
Een brief aan Mirjam de Graaff

Lieve Mirjam,

Wat is het een rijkdom om onderdeel te zijn van de 
Bikkelfamilie. 1 jaar heeft mijn leven totaal veran-
derd. Ik heb vrienden, zelfvertrouwen en een carrière  
gekregen. Ik durf mijn dromen waar te maken. Blijf 
doen wat je doet! Ik ben apetrots op jou en trots dat 
ik jou heb leren kennen en ook deels jouw geweldige 
broer in zijn visie en kracht.

Liefs,
Marcel Hoiting

12
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Het is al een tijd geleden, maar wat ik me vooral 
herinner, is: De Bart de Graaff Foundation gaf me het 
zelfvertrouwen om te starten. Natuurlijk moet je het 
nog zelf doen, maar er kijkt en denkt iemand mee. 
Ik begon klein, met een aantal klanten per week. Dat 
was prima, maar op een gegeven moment wilde ik 
meer. Ik moest kiezen: het zo laten of investeren en 

Bikkel Marente
De ervaren ondernemer

groeien. Dat was spannend, maar een grote onder-
neming was ook mijn droom. Ik heb keihard gewerkt 
en mijn bedrijf groeide. Ik verhuisde naar een groter 
pand en moest daarna zelfs nog uitbouwen. Ik kon 
leven van mijn onderneming en zelfs personeel in 
dienst nemen. Supertof, maar ook ingewikkelder dan 
ik dacht. Als je personeel klaar is met werken, trek-
ken ze de deur dicht en dan is het ook klaar. Terwijl 
ik er dag en nacht mee bezig ben. Maar daar leer je 
ook van, een eenmanszaak is nou eenmaal anders 
dan een zaak met personeel. De afgelopen jaren ben 
ik echt wel zakelijker geworden en leer ik te kijken 
naar het grote geheel. Ik ben ook heel klein begon-
nen en zo gauw er ruimte was of is, dan investeer ik. 
Ik vraag naar de behoefte van mijn klanten door en-
quêtes, door contact te maken en vragen te stellen. 
Ik verdiep me in trends door vakliteratuur, bezoek 
beurzen en praat met anderen over mijn ideeën. 
Naar aanleiding daarvan maak ik elke keer opnieuw 
een (financieel) plan en focus me op één investering 
tegelijk. Zo werkt het voor mij, Anneke. Hopelijk heb 
je daar wat aan? Investeren is natuurlijk altijd een 
risico. Het is uitproberen of dat wat je bedacht hebt 
werkt. Zolang je je bedrijf niet op het spel zet, is het 
goed. Daarnaast geloof ik dat, na een investering, 
marketing ontzettend belangrijk is. Daarmee laat je 
zien wie je bent en wat je doet, kun je je enthousias-
me overdragen en jezelf profileren. Jij bent namelijk 
de oplossing voor het probleem van je klanten en dat 
moet je ze laten weten. Dat is hoe ik het doe. Heel 
hard werken, onderzoek doen en je verdiepen in je 
klanten en zo nu en dan even loslaten en er op een 
afstandje naar kijken. Dat laatste leer ik vooral de 
laatste tijd. Misschien komt dat door mijn zwanger-
schap, want straks lig ik er natuurlijk een tijd uit. Ook 
heb ik steeds meer behoefte aan familie en vrienden 
en is er zo veel meer dan alleen werk en je droom 
najagen. Terwijl ik altijd heb gedacht: ondernemen 
is hard werken en met hard werken bereik je succes. 
Maar is het zo dat je als ondernemer moet werken 
totdat je erbij neervalt? En ben of word je alleen een 
succesvolle ondernemer als je je 100% geeft en con-
tinu streeft naar beter en meer?

Naam: Marente van 
Vliet Functie: Eigenaar 

Bikkelbedrijf Salon Puuur 
Band met Bart: Bikkel 

2011
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Toelichting
Onze Bikkels zetten hun 
beperking om in kracht

• Coaching
• Akkoord BGF

SCHRIJVEN
ONDERNEMINGSPLAN

+ VOLGEN WORKSHOPS

PLANNING BIKKELJAAR

• Voorselectie
• Schrijven mini ondernemingsplan
• Bikkeljurydag

WERVING
EN SELECTIE

• Coaching
• Netwerk
• Startkapitaal

START EIGEN
ONDERNEMING

• Wederzijds evalueren
• Vervolg ondersteuning

EVALUATIE

14
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De Bikkels van de Bart de Graaff Foun-
dation worden niet zonder reden Bikkels 
genoemd. Hun lichtend voorbeeld is onze 
naamgever Bart de Graaff, die Bikkel als 
bijnaam had. Net als hij hebben zij de ei-
genschap hun beperking (een levensbe-
palende lichamelijke beperking) om te 
zetten in kracht. Onze Bikkels denken in 
kansen en mogelijkheden en streven naar 
een zelfstandig leven. Het starten van 
hun eigen onderneming is het uitgelezen 
middel daartoe, omdat zij daarbij zelf hun 
doelen, taken, belasting en energieverde-
ling kunnen bepalen.

Bikkels 2015/2016
In 2016 zijn zeventien Bikkels begeleid bij de start 
van hun onderneming. Op 1 november 2015 begon-
nen twaalf van hen aan hun Bikkeljaar, in januari 
2016 de overige vijf. Het grootste deel van de Bik-
kels 2015/2016 heeft zijn/haar Bikkelonderneming 
gerealiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld een tekstbu-
reau, een coaching praktijk, een sportschool, een 
praktijk voor alternatieve diergeneeskunde, een 
foodtruck en een bedrijf dat gehoorbescherming le-
vert gestart. Tijdens hun Bikkeljaar hebben de Bik-
kels samen met hun mentoren keihard gewerkt aan 
het leggen van de basis van hun bedrijf, zodat zij 
na afloop zelfstandig verder kunnen ondernemen. 
Om de ondernemerskennis te vergroten hebben wij 
hun ook workshops aangeboden, bijvoorbeeld op 
het gebied van social media, financi-
en, gelijkwaardig communiceren en 
marketing. Naast de kennis die zij 
opdoen, bieden de gezamenlijke 
workshops de Bikkels en mentoren 
een goede gelegenheid om elkaar beter te 
leren kennen, ervaringen te delen en elkaar te 
ondersteunen. 

Bikkels 2016/2017
In juni 2016 is onze Bikkelwerfcampagne voor het 
Bikkeljaar 2017 gestart tijdens de Supportbeurs in 
de Jaarbeurs in Utrecht. Midden september 2016 is 

de inschrijving gesloten en hadden meer dan tach-
tig kandidaten zich aangemeld. Daarop volgden drie 
selectieronden, eindigend met de Bikkeljurydag als 
hoogtepunt, waar twintig kandidaten een pitch ga-
ven. Uiteindelijk zijn veertien van hen gekozen om 
Bikkel te worden. Op 1 november zijn zij hun Bik-
keljaar gestart. Tijdens de Bikkeldag, de officiële 
start van het nieuwe Bikkeljaar, bij BNN in Hilver-
sum maakten zij kennis met elkaar. De klik was di-
rect daar en gezamenlijk zijn zij hun Bikkelavontuur 
aangegaan. 

15
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Social Media 
Helden

Performation

Sponsoren
Zij zijn onmisbaar!

Het werk van de Bart de Graaff Foundation 
wordt mogelijk gemaakt door partners, 
sponsors en donateurs. Zij zijn onmis-
baar! Wij waarderen hen zeer en danken 
hen hartelijk.

Ame
Computers

Goedzooi

ZB 
Communicatie 

en Media

BDO

Jaarbeus

Rob Swaans
Act Partners

Van Lanschot 
Participaties

Oxilion

Floow2
Goededoelenfonds 
coöperatie DELA

CTB

PostNL

Reklet

Hertz

BNN
Pieterman & 

Partners
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Samenwerking
Zij zijn onmisbaar!

De Bart de Graaff Foundation werkt met 
veel verschillende partners samen om 
haar doelen te realiseren. Zonder deze 
samenwerking is ons werk niet mogelijk. 
Onze partners zijn bedrijven, overheidsin-
stanties, stichtingen en verenigingen. In 
onderstaand overzicht zijn er zoveel mo-
gelijk weergegeven. Een aantal partners 
willen we toelichten:

Mentorbedrijven
Dit zijn de bedrijven die onze Bikkels een jaar lang 
begeleiden en voorzien van een startkapitaal. Ze wil-
len graag een afspiegeling zijn van de maatschappij 
en zien in dat mensen met een beperking onderdeel 
zijn van die maatschappij.

UWV
We hebben een zeer goede relatie met het UWV. 
Niet alleen houden we gezamenlijk intake-gesprek-
ken met onze Bikkels, het UWV helpt ook actief mee 
om kandidaten voor het Bikkelschap te werven. 

Media
Ieder jaar staat een uitzending van “Je Zal Het Maar 
Hebben” van BNN-VARA in het teken van onze Bik-
kels. Daarnaast zenden grote radiozenders als QMu-
sic en Radio10 gratis onze wervingsspot uit ten be-
hoeve van de Bikkelwerfcampagne.

Patiëntenverenigingen
De meeste potentiële Bikkels zijn lid van een pati-
entenvereniging. Wij werken samen met deze ver-
enigingen door bijvoorbeeld workshops te geven of 
informatie te bieden, waardoor hun leden mogelijk 
geïnteresseerd raken in het Bikkelschap of anders-
zins kansen zien om zichzelf te ontplooien.

M

en
torbedrijven

Sponsors
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en
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Sinds begin 2016 is BDO één van de groot-
ste mentorbedrijven van de Bart de Graaff 
Foundation. Naast het coachen van Bik-
kels in het opzetten van hun onderneming, 
draagt BDO ook bij aan het startkapitaal 
van deze ondernemingen. De samenwer-
king met de Bart de Graaff Foundation 
sluit naadloos aan bij de expertise van 

BDO op het gebied van ac-
countancy, belasting-

advies en advisory, 
alsmede de maat-

schappelijke be-
trokkenheid van 
de organisatie.

Maatschappelijke 
betrokkenheid
In 2017 coacht 
BDO vijf Bikkels en 
elke Bikkel heeft 
twee coaches. De 

coaches kiezen zelf 
welke Bikkel ze wil-
len begeleiden. Één 

van deze coaches is 
Maarten Sijberts die, 

samen met collega Jef-
frey Voorn, Bikkel Paul 

van der Made bege-

leidt in het opzetten van zijn stichting Hiperks Foun-
dation. Maarten: ‘Vorig jaar gaf ik bij mijn leiding-
gevende aan dat ik meer wilde investeren in mijn 
maatschappelijke betrokkenheid. Daar was ruim-
te voor binnen het Bikkeltraject en ik ging de sa-
menwerking aan met Jeffrey die al mentor was van 
Paul. Met mijn expertise op het gebied van onder-
nemingsplannen en de financiering daarvan, help ik 
Paul op weg die, door zijn afasie, moeite heeft met 
het schrijven van zijn ondernemingsplan.’

Zwembandjes paraat
Niet alleen is de coaching vanuit BDO een leerproces 
voor de Bikkels, ook de coaches leren ervan. Maar-
ten: ‘Ik werk graag met een planning om overal de 
vaart in te houden. Maar Paul dienen wij de ruimte 
te geven in het opstellen van zijn eigen plan. Daar 
hoort een passende vorm van time management bij. 
Ik ben hierdoor ook hulpvaardiger geworden. Het 
is belangrijk om door te vragen en te verifiëren of 
ik duidelijk ben geweest. Als er meer tijd en ruimte 
nodig is, dan neem ik die tijd en ruimte. Zo laten we 
Paul ook eerst alles zelf proberen. We gooien hem 
niet in het diepe, en als we dat wel doen, dan heb-
ben we zwembandjes paraat.’

Gezond geluk
Voordat Maarten begon als coach van Paul, ervoer hij 
zijn kennis op het gebied van financiële dienstverle-
ning als vanzelfsprekend. ‘Nu heb ik ervaren hoe het 
is om mijn kennis over te brengen en mijn netwerk in 
te zetten om iemand écht op weg te helpen. Ineens 
voelde ik mij een expert. Ik realiseer mij ook hoeveel 
geluk ik heb dat ik gezond ben. Mocht mij ooit iets 
overkomen, dan hoop ik dat andere mensen mij ook 

willen helpen. Ik vind het zo mooi om te 
zien hoe de vrienden van Paul hem helpen 
met het opzetten van zijn onderneming. 
Voor mij is dat ook een meerwaarde 
van de coaching; de verbinding tussen 
mensen leggen én zien.’

De verbinding leggen én zien
Maarten Sijberts (BDO)

Naam: Maarten Sijberts 
Functie: BDO Adviseur 
Accountancy en Bedrijfs-
advies Band met Bart: 
Mentorbedrijf BDO
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MENTORBEDRIJF POSTNL, RANDALL VAN DEN BROEK SAMEN MET MIRJAM DE GRAAFF 

Mentorbedrijven, partners en vele donateurs maken 
het werk van de Bart de Graaff Foundation mogelijk. 
Zij ondersteunen de stichting op organisatie- en/of 
Bikkel-niveau. Alle vormen van bijdragen zijn on-

Hartelijk dank!
Wij waarderen alle steun enorm 
en willen alle betrokkenen dan 

ook hartelijk bedanken!

misbaar voor onze stichting. 
Bent u geïnteresseerd in het mentorschap, sponso-
ring of wilt u op een andere manier bijdragen,
ga dan naar www.bartfoundation.nl 
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Aantal Bikkels
In 2016 hebben wij de 17 Bikkelbedrijven die in 
2015 geselecteerd zijn, gestart. Er zijn 14 Bikkels 
eind 2016 geselecteerd, die in 2017 aan de slag 
gaan. Om het doel – gesteld in het meerjarenplan 
– in 2019 te halen van 25 Bikkels per jaar, moet 
nog wel wat water door de Rijn stromen. Eind 2017 
zullen wij de balans op maken of dit doel nog steeds 
haalbaar is.

Samen met de Bikkels
De groep door ons geholpen jonge mensen met een 
levensbepalende beperking of ziekte wordt steeds 
groter. Er ontstaat een echte familie. Het is dank-
baar te zien dat Bikkels elkaar steeds meer opzoe-
ken en elkaar opdrachten gunnen. Ook het delen 
van ‘netwerken’ staat hoog op de lijst. In 2016 en 
verder zullen wij extra tijd en geld investeren om de 
‘Bikkelfamilie’ te trainen en bij elkaar te brengen, 
middels nuttige en terugkerende bijeenkomsten.

Inkomsten
Traditioneel halen wij het geld (en de kennis) om 
onze Bikkelbedrijven op te starten, weg bij zoge-
naamde mentorbedrijven. Deze bedrijven zijn onze 
helden. Het aantal mentorbedrijven is in feite gelijk 
aan het aantal Bikkels dat wij kunnen helpen. Die 
doelen lopen dus parallel.

De vermogensfondsen die zich aan ons liëren, onder-
schrijven het belangrijke werk dat wij doen. Fonds 
NutsOhra, NSGK, Janivo en VSB Fonds zijn partners. 
Interessant is de ontwikkeling dat wij naast geld 
schenken ook geld willen lenen aan startende bedrij-
ven. Net als ‘gewone’ ondernemers is het heel nor-

maal dat starters geld lenen. In 2017 willen wij graag 
een concept opzetten waarbij naast schenkingen ook 
leningen een plaatsvinden.
In het verleden haalden wij als foundation veel geld 
op met gala’s. Dat werkt niet meer voor ons en niet 
meer in deze tijd. Wij zijn op zoek naar een nieuw 
concept en willen in 2017 de 1ste Barts Media Run 
– een loopwedstrijd in Hilversum dwars door alle TV 
studio’s heen – organiseren. Veel voorbereiding hier-
voor heeft in 2016 plaatsgevonden.

Het verhaal van onze Bikkels
In het Bikkeljaar gebeuren er prachtige dingen. 
Mensen die het vertrouwen en de middelen krijgen 
om hun onderneming te realiseren, beleven bijzon-
dere ervaringen. We zien dit ieder jaar en hebben 
besloten dat we iets met deze verhalen willen doen. 
We willen anderen de kans geven om deze verhalen 
te lezen, te zien en te ervaren. Het geeft een posi-
tief beeld van mensen met een beperking en kan 
anderen inspireren. Afgelopen jaar zijn we gestart 
met het plaatsen van blogs van Bikkels en mento-
ren. Ook volgen wij onze Bikkels met de camera en 
we laten interviews maken. Komende jaren breiden 
we dit verder uit.

Het verhaal van onze Bart
2017 is een bijzonder jaar. Bart is 15 jaar geleden 
overleden. Bart zou in 2017 50 jaar oud worden en 
BNN bestaat in 2017 20 jaar. Allemaal bijzondere 
data die gaan samenvallen. Het doel is om in 2017 
een ‘glossy’ uit te brengen, de Bart. De Bart ver-
telt het verhaal van Bart, familie, vrienden, Bikkels, 
mentoren en sponsoren en zullen een unieke kijk 
geven in ‘onze’ wereld. Spannend!

Doelen
In 2016 en 2017
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In 2016 is er € 371.023 binnengekomen aan do-
naties, mentorbijdragen en giften. De totale kos-
ten bedragen in 2016 € 407.402. Daarvan is er  
€ 265.730 EUR aan Bikkelprojecten besteed.
€ 67.550 is uitgegeven aan administratie en beheer.
€ 74.122 is het saldo, besteed aan werving.
Om tot het juiste bedrag van de totale kosten te ko-
men moet er een ontvangen rente van € 779 worden 
afgetrokken van deze 3 posten.

Ook in 2016 sluiten wij met deze verdeling netjes 
aan op de verdeling die is gesteld door het CBF. Goe-
de doelen mogen niet meer dan 25% van de totale 
kosten inzetten voor werving van gelden. Met een 
verhouding van 20% voldoen wij ruim aan deze eis.
Het exploitatieresultaat is wederom – weliswaar 
minder dan in 2015 – negatief.  Nog steeds is het 
lastig algemene inkomsten te genereren. In 2017 
wordt daarom een start gemaakt met een groot 
evenement, de Barts Media Run. Ervaring leert ech-
ter dat het opzetten van een succesvolle actie niet in 
1 jaar wordt gerealiseerd.

Vanaf 2016 is het jaarverslag van de foundation 
voorzien van een samenstellingsverklaring van een 
register accountant.

Jaarverslag 2016
Toelichting

2517

2015 2018/2019Jaartal Bedrag in euro’s 
 
   2014 292.191 
2015 334.109 
2016 265.730 

Bestedingen direct
aan Bikkels

In 2019 is in het meerjarenplan gesteld dat wij 
graag 25 Bikkels per jaar willen gaan begeleiden. Of 
dat echt realiseerbaar is zullen we eind 2017 ijken.
Wel krijgen wij nog steeds veel steun van mentorbe-
drijven die onze Bikkels helpen met geld en kennis, 
terwijl de vermogensfondsen ons duurzaam voor de 
langere tijd steunen.

Het negatieve exploitatieresultaat, groot € 35.600,  
komt ten laste van het eigen vermogen, wat een 
waarde van € 233.905 vertegenwoordigd.
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1.1 ALGEMEEN

Oprichting
Stichting Bart de Graaff Foundation is opgericht op 
31 januari 2003 en heeft haar zetel in Amersfoort.

Missie
De Bart de Graaff Foundation helpt Bikkels bij het 
starten van hun eigen onderneming. De kernwaar-
den van onze stichting en onze Bikkels zijn: eigen-
zinnig, daadkrachtig, gedurfd en bevlogen.

In de praktijk
Wij helpen Bikkels door middel van steun bij de or-
ganisatie van het project, persoonlijke en zakelijke 
coaching, exposure, financieel advies, ondersteu-
ning bij de werving van sponsoren en al het andere 
dat nodig is om een succesvol, zelfstandig bedrijf te 
stichten. Op deze manier helpen we hen hun am-
bities te realiseren en kunnen zij uiteindelijk voor-
zien in hun eigen levensonderhoud, zonder daarbij 
afhankelijk te zijn van anderen.

1. Accountantsrapport
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1.2 RESULTATEN
Staat van baten en lasten

2016 2015

€ % € %

Baten  371.023  100,0 416.769  100,0 

Bestedingen bikkels  265.730  71,6 334.109  80,2 

Beheer en administratie  67.550  18,2 58.356  14,0 

Werving  74.122  20,0 77.482  18,6 

Som der lasten  407.402  109,8 469.947  112,8 

Financiële baten  779  0,2 2.140  0,5 

Exploitatiesaldo  -35.600  -9,6 -51.038  -12,2 

Sinds 2016 is het jaarverslag voorzien van een samenstellingsverklaring.
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1.3 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële po-
sitie van de vennootschap verstrekken wij u de na-
volgende overzichten, Deze zijn gebaseerd op de 
gegevens uit de jaarrekening, Wij geven hierna een 
opstelling van de balans per 31 december 2016 in 
verkorte vorm.

31-12-16 31-12-15

€ % € %

Activa

Vorderingen 306.285  50,7 255.395  39,3 

Liquide middelen 297.759  49,3 395.268  60,7 

604.044  100,0 650.663  100,0 

Passiva

Stichtingsvermogen 233.905  38,7 269.505   41.4 

Kortlopende schulden 370.139  61,3 381.158  58,6 

604.044  100,0 650.663  100,0 

Analyse van de Financiële positie

31-12-16 31-12-15

€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 306.285 255.395

Liquide middelen 297.759 395.268

604.044 650.663

Kortlopende schulden -370.139 -381.158

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 233.905 269.505

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn 233.905 269.505

beschikbare middelen

Financiering

Stichtingsvermogen 233.905 269.505
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1.4 MEERJARENOVERZICHT

31-12-16 31-12-15 31-12-14 31-12-13 31-12-12

€ € € € €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen 306.285 255.395 127.881 29.658 28.671

Liquide middelen 297.759 395.268 471.801 545.193 462.729

Totaal activa 604.044 650.663 599.682 574.851 491.400

Passiva

Stichtingsvermogen 233.905 269.505 320.543 329.603 361.539

Kortlopende schulden 370.139 381.158 279.139 245.248 129.861

Totaal passiva 604.044 650.663 599.682 574.851 491.400

2016 2015 2014 2013 2012

€ € € € €

Baten 371.023 416.769 310.376 337.553 362.625

Netto resultaat -35.600 -51.038 -9.060 -31.936 75.949
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

2. Jaarrekening

31-12-16 31-12-15

€ €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa    1 306.285 255.395

Liquide middelen    2 297.759 395.268

Totaal activazijde 604.044 650.663

Passiva

Stichtingsvermogen    3 233.905 269.505

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva    4 370.139 381.158

Totaal passivazijde 604.044 650.663
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2016 2015

€ €

Baten 5 371.023 416.769

Bestedingen bikkels 6 265.730 334.109

Beheer en administratie 7 67.550 58.356

Werving 8 74.122 77.482

Som der lasten 407.402 469.947

Financiële baten 9 779 2.140

Exploitatiesaldo -35.600 -51.038
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Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens in het maat-
schappelijk verkeer aanvaardbare normen. De 
waardering van activa en passiva en de bepaling van 
het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten, tenzij anders vermeld. Baten en lasten wor-
den toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 
hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich-
tingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vin-
den voor het einde van het verslagjaar, worden in 
acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boek-
jaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast

Grondslagen voor waardering van activa en 
passiva
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale 
waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voor-
zieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen 
zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien 
middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt 
hiermee bij de waardering rekening gehouden. On-
der het stichtingsvermogen worden financiële 
instrumenten gepresenteerd, die op grond van de 
economische realiteit worden aangemerkt als eigen-
vermogensinstrument; de juridische vorm speelt 
hierbij geen rol. Kortlopende schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waar-
de en vervolgens gewaardeerd tegen de geamorti-
seerde kostprijs.

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Donaties worden toegekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Dit betreft voornamelijk regulie-
re en/of periodieke opbrengsten.

Baten
Giften worden toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Dit betreft voornamelijk eenma-
lige opbrengsten en giften van bedrijven in natu-
ra. Giften in natura worden gewaardeerd op reële 
waarde die hieraan in het economische verkeer zou 
worden toegerekend.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrek-
king hebben.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-16 31-12-15

€ €

Activa

1 Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen rente  1.360  2.750 

Nog te ontvangen donatie  304.925  252.645 

 306.285  255.395 

2 Liquide middelen

ING Bank N.V. Bankrekening  23.099  21.612 

ING Bank N.V. Spaarrekening  250.000  280.000 

ING Bank N.V. Bankrekening  24.660  93.656 

 297.759  395.268 

Passiva

3 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven.

Stand per 1 januari 269.505 320.543

Exploitatiesaldo -35.600 -51.038

Stand per 31 december 233.905 269.505

4 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers -1.900 -525

Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.004 6.134

Overige schulden en overlopende activa 366.035 375.549

370.139 381.158
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016 2015

€ €

5  Baten

Donaties algemeen 237.178 67.896

Donaties gelabeld 128.455 351.726

Opbrengst gala 5.390 -2.853

371.023 416.769

6 Bestedingen Bikkels

Personeel (Begeleiding Bikkels) 95.085 89.199

Bestedingen Bikkels 170.645 244.910

265.730 334.109

7 Beheer en administratie

Personeel (Algemeen) 38.034 40.113

Training 1.701 1.720

ICT en communicatie 4.308 3.163

Huisvestingskosten 3.000 0

Kantoorkosten 3.007 3.360

Commerciële kosten (Algemeen) 7.500 10.000

Vervoerskosten 10.000 0

67.550 58.356

8 Werving

Personeel (Werving) 57.051 60.170

Commerciële kosten (Werving) 17.071 17.312

74.122 77.482

9 Financiële baten 779 2.14032

– JAARVERSLAG 2016 – – JAARVERSLAG 2016 –



Soesterberg, 25 mei 2017
Stichting Bart de Graaff Foundation

Voorzitter   Penningmeester
M.M.A. de Graaff   J.E. van Kooten

Bestuurslid    Bestuurslid
G.J. Timmer   J.M. Adriani 

Bestuurslid  
Bart-Jan van Genderen 
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