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INHOUDSOPGAVE
“Wij vinden onze rol
in de maatschappij
belangrijk. Deze
betrokkenheid willen
wij graag laten zien.
Door onze kennis en
kunde in te zetten
helpen wij de Bikkels
graag met hun
dromen najagen. Zo
stellen we hen in
staat om zelf keuzes
te maken over hun
(financiële) toekomst.
Daarnaast is het als
mentorbedrijf heel
leerzaam en is het
een mooie en nuttige
ervaring voor onze
medewerkers en onze
organisatie. Wij
hebben bewondering
voor de aanpak van
Bart de Graaff
Foundation en hun
Bikkels en maken
daar graag deel
van uit.”
- Aegon -

IN HET KORT		
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INLEIDING

BART DE GRAAFF

IN HET KORT
De Bart de Graaff Foundation is eind 2002, een half jaar na het overlijden van Bart, opgericht door zijn familie, vrienden en collega’s. Zij
wilden Barts naam en imago levend houden en startten daartoe
een stichting in zijn naam. Het doel van de stichting is Bikkels,
mensen zoals Bart met een levensbepalende lichamelijke
beperking maar ook met een enorme drive om zelfstandig te
ondernemen, te helpen bij het starten van hun eigen bedrijf.

Geboortejaar: 16 april 1967
Beroep: Televisiemaker, presentator,
		 tv-talent, omroepbaas,
		 grondlegger, voorzitter en 		
		 boegbeeld van BNN. Maar 		
		 ook vriend, held en inspirator.
Kracht: Brutaal, eigenzinnig, daad
		 krachtig, gedurfd en gedreven.
		 Hij had het vermogen om te
		 choqueren, te ontroeren 		
		 en te amuseren. Zijn onvoor		 stelbare doorzettingsvermogen
		 heeft iedereen die Bart kende
		geïnspireerd.
Beperking: Nierpatiënt

De kernwaarden van Bart, de Bart de Graaff Foundation en
van haar Bikkels zijn eigenzinnig, daadkrachtig, gedurfd en
bevlogen. De Bart de Graaff Foundation helpt haar Bikkels
bij alle stappen die nodig zijn om een eigen onderneming te
starten. Het doel daarbij is hen te begeleiden naar volledige
zelfstandigheid, zonder afhankelijkheid van derden of van
een uitkering. We steunen onze Bikkels met het benodigde
startkapitaal (tot een maximum van € 25.000), maar vooral
door dagelijkse begeleiding,coaching, meedenken en meehelpen
bij de organisatie van het Bikkelproject.
De Bart de Graaff Foundation begeleidt een Bikkeljaar lang één of twee Bikkels persoonlijk. De overige Bikkels worden begeleid door Mentorbedrijven,
die op dezelfde manier werken als de Bart de Graaff Foundation. De stichting
ondersteunt de Mentorbedrijven en behoudt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid over alle Bikkelprojecten. Doel is dat Bikkels zich aan het eind
van hun Bikkeljaar dusdanig ontwikkeld hebben, dat zij hun onderneming
zelfstandig kunnen voortzetten. Uiteraard wordt een Bikkel nooit een exBikkel en kan hij/zij altijd bij de Bart de Graaff Foundation aankloppen voor
hulp of advies.

BIKKEL VOOR ALTIJD
Bart de Graaff (35 jaar, voor altijd) was voorzitter en
boegbeeld van BNN, omroepbaas, tv-talent, televisiemaker, presentator en grondlegger. Maar vooral ook
broer, vriend, held en inspirator.
Bart werd in Haarlem geboren. Kort na zijn
geboorte verhuisde hij, samen met zijn ouders
en zusje Mirjam, naar Hillegom. Op zijn negende
kwam hij tijdens het spelen onder een auto. Daarbij
verbrijzelde hij een been en liep hij een zeldzaam
virus op, dat zijn nieren aantastte. Vanaf die tijd
stopte zijn groei en had hij ernstige nierproblemen.
Bart de Graaff liet zich, ondanks zijn nierziekte,
nergens van weerhouden. Met onvoorstelbaar veel
doorzettingsvermogen, kracht en humor schopte
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hij het, via een succesvolle carrière als programmamaker, tot voorzitter van zijn eigen publieke
omroep: BNN.
Barts bijnaam was Bikkel, simpelweg omdat hij
een bikkel was. In 2002 overleed Bart de Graaff.
Maar Bart is onsterfelijk. Hij is beroemd en berucht.
Vooral op dat laatste zou hij meer dan trots zijn. Hij
was brutaal, eigenzinnig, daadkrachtig, gedurfd en
gedreven. Hij had het vermogen om te choqueren,
te ontroeren en te amuseren. Zijn onvoorstelbare
doorzettingsvermogen inspireert zelfs na zijn overlijden nog steeds heel veel mensen.

“Zonder de
Bart de Graaff Foundation
had ik mijn eigen bedrijf nooit
kunnen realiseren.”
- Bikkel Liane Horsting 5
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TOELICHTING JAARVERSLAG 2013

De Bart de Graaff Foundation helpt Bikkels, jonge mensen tussen 15 en 35 jaar met een levensbepalende lichamelijke
beperking, bij het starten van een eigen bedrijf. Jaarlijks
begeleiden de Bart de Graaff Foundation en haar Mentorbedrijven meerdere Bikkelprojecten.
De afgelopen jaren is het aantal Bikkels dat door de stichting geholpen wordt geleidelijk toegenomen, van 1 Bikkelproject in 2009 naar 11 projecten in 2013.
Om dit groeiend aantal Bikkels te ondersteunen, is de hulp
van Mentorbedrijven onontbeerlijk. Deze mentorbedrijven
leveren niet alleen de mankracht, de knowhow, de energie,
de expertise en de betrokkenheid om hun adoptie-Bikkels te
begeleiden bij het starten van hun eigen bedrijf, zij financieren
ook het startkapitaal van hun eigen Bikkels. Dit kunnen zij zelf
doen, maar zij kunnen daar ook sponsoring voor zoeken. In 2012
groeide het aantal Mentorbedrijven naar negen stuks, te weten Oracle,
Aegon, Liander, Frisse Blikken, DPA, van Voskuilen Woudenberg,
Stichting Team Unlimited, PostNL en Rabobank, die twee Bikkels adopteerde.
In het voorjaar van 2013 zijn we onze Bikkelwerfcampagne, de zoektocht
naar nieuwe kandidaat-Bikkels, gestart. We zonden een radiospotje uit,
ingesproken door onze ambassadeur Irene Moors samen met Bart, we
stuurden persberichten naar alle media, mailings naar alle organisaties
die met onze doelgroep te maken hebben en zetten alle social media
intensief in. Dit leidde tot 80 aanmeldingen van kandidaat-Bikkels. Na
drie selectierondes, koos de Bikkeljury 12 Bikkels, die samen 11 Bikkelbedrijven wilden gaan starten. In de laatste seizoensaflevering van
BNN’s TV-programma Je Zal Het Maar Hebben werden twee van hen
uitgebreid geportretteerd en de overige Bikkels kort gepresenteerd.
Daarmee startte op 1 juli 2013 officieel het Bikkeljaar 2013-2014.

De Bart de Graaff Foundation heeft in de afgelopen jaren meerdere Bikkels
succesvol ondersteuning geboden. In 2013 ondersteunden wij 12 Bikkels,
we presenteren ze met trots! Voor een compleet overzicht verwijzen wij u
naar de Bikkelboulevard. Deze is op onze website terug te vinden.

		 ADIAM TSEGGAI
Beperking:
Bedrijf:
Mentorbedrijf:
E-mail:

Nierpatiënt (dialyseert drie maal per week en wacht op donornier)

Modewinkel voor moderne jonge dames met een maatje meer
Rabobank
Adiam.joseph.tseggai@gmail.com

		
		
		 ADNANE BEN ABBOU
Beperking:
		
Bedrijf:
		
Mentorbedrijf:
E-mail:
Website:

Niet Aangeboren Hersenletsel (t.g.v. een auto-ongeluk)
en diabetes
Mezyen People verkoopt producten (in eerste instantie kussens)
die culturen met elkaar verbinden
Aegon
mezyenpeople@gmail.com
mezyenpeople.nl

		
		 ANNE-MIEK VROOM
Beperking:
Bedrijf:
		
		
Mentorbedrijf:
E-mail:

Osteogenesis Imperfecta (broze botten ziekte)
Social Consultancy adviseert medische
wereld en patiënt over het verbeteren van de gezondheidszorg
in Nederland
Oracle
consultancysocial@gmail.com

“De Bart de Graaff Foundation
heeft voor mij het onmogelijke
mogelijk gemaakt.”
- Bikkel John Geven 6
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		 ELISABETH VAN SCHAIK
Beperking:
		
Bedrijf:
Mentorbedrijf:
E-mail:
Website:

Nier- en diabetespatiënt (dialyseert drie maal 			
per week en wacht op donornier en donoralvleesklier)

Canicoach Hondentraining
Liander
info@canicoach.nl
canicoach.nl

		
		 ESTHER MEIJER
Beperking:
Bedrijf:
Mentorbedrijf:
E-mail:
Website:

Achondroplasie (dwerggroei)

Esther Meijer Fotografie
PostNL
info@emeijer.nl
esthermeijerfotografie.nl

		 YVETTE MOERDIJK & NIENKE CONIJN
Beperking:
		
		
Bedrijf:
		
Mentorbedrijf:
E-mail:
Website:

Yvette heeft o.a. astma, Syndroom van Costen, Fibromyalgie,
HMS, Artrose en CVS. Nienke heeft o.a. zenuwpijn, evenwichtsstoornis en syndroom van Raynaud.
Stichting Infinita wil de beeldvorming van mensen met 		
een beperking positief veranderen
Rabobank
stichting.infinita@gmail.com
infinita.me

		
		 LIANE HORSTING
Beperking:
Bedrijf:
		
Mentorbedrijf:
E-mail:

Lang QT-syndroom (+ ICD) en longtumor (mist stuk long)

Buitengewoon Talent begeleidt hoogbegaafde en beeld-		
denkende kinderen en jongeren
Stichting Team Unlimited
lianehorsting@hotmail.com

		

		 GABRIËLLE DE GEUS
Beperking:
Bedrijf:
Mentorbedrijf:
E-mail:
Website:

Multiple Sclerose

Vuurvogel Kindercoaching
Bart de Graaff Foundation
gabrielledegeus@gmail.com
vuurvogelkindercoaching.nl

		

		 GERARD DE NOOIJ
Beperking:
Bedrijf:
		
		
Mentorbedrijf:
E-mail:
Website:
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Dwarslaesie

Ongehinderd.nl is een platform dat via een app en website de
toegankelijkheid van gebouwen in kaart brengt. Gerard werkt
nauw samen met zakelijk partner Michael Verhees.
van Voskuilen Woudenberg
gerard@ongehinderd.nl
ongehinderd.nl

		 LONNEKE VAN DEN HOOGENHOFF
Beperking:
Bedrijf:
		
Mentorbedrijf:
E-mail:
Website:

Epilepsie, Linkerarm/hand verlamd, spasme
E-teacher biedt huiswerkbegeleiding en leert kinderen en
jongeren leren
DPA
lonneke@e-teacher.org
e-teacher.org

		
		 SABRINA VAN LOON
Beperking:
Bedrijf:
Mentorbedrijf:
E-mail:
Website:

Ziekte van Crohn

SabrinaLoont schrijft teksten, columns en blogs
Frisse Blikken
sabrinaloont@gmail.com
sabrinaloont.nl
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STATUS

Alle Bikkels zitten in verschillende fasen in de opbouw van hun bedrijf.
Sommige, zoals Gerard en Lonneke, staan inmiddels volledig op eigen
benen. Andere, zoals Adiam, bevinden zich nog in de beginfase. De
verschillen ontstaan met name door positieve of negatieve ontwikkelingen op het persoonlijke vlak en in de ziekte en/of beperking van de
betreffende Bikkel. Zo heeft bijvoorbeeld Gabriëlle een gezonde dochter
gekregen tijdens haar Bikkeljaar en is Elisabeths donornier afgestoten.
Dergelijke ontwikkelingen leiden uiteraard tot vertraging van de Bikkelprojecten. Informatie over de huidige stand van zaken van alle Bikkelprojecten, vindt u op de Bikkelboulevard op onze website.

GROEI

“Hou je vooral bezig
met wat je wél kunt!”
- Bikkel Anne Mreijen -

Het aantal Bikkels dat de Bart de Graaff Foundation de afgelopen jaren
begeleid heeft is gestegen van 1 Bikkel in 2009 naar 12 in 2013. Voor
een kleine organisatie, 1.4 FTE in 2012, is dat een flinke groei die om
aanpassingen vraagt. In november 2012 is dan ook een accountmanager aangesteld met een 50% dienstverband. Helaas beantwoordde
deze medewerker niet aan de verwachtingen en is zij eind 2013 uit
dienst van de stichting getreden. In juli 2013 werd een backofficemedewerker aangetrokken, met een 30% dienstverband. Eind 2013
bestond het personeelsbestand dus uit 1,7 FTE.
Daarnaast bestaat de organisatie van de Bart de Graaff Foundation uit
een onbezoldigd vijfkoppig bestuur en een adviseur die de linking pin
vormt tussen bestuur en medewerkers.

willen we graag uitlichten. Het bedrijf Reklet in Ede heeft een kantoorruimte van 65m2 met eigen opgang, toiletten en keuken om niet beschikbaar gesteld. Hertz Autoverhuur ondersteunt de Bikkels van de
Bart de Graaff Foundation al jaren door een van de Bikkels tijdens
zijn/haar Bikkeljaar gratis in een auto van Hertz te laten rijden. Door
het groeiende aantal Bikkels is dit jaar besloten een Bikkel-auto, een
witte Nissan Juke, beschikbaar te stellen die door alle betrokkenen bij
de Bart de Graaff Foundation gebruikt kan worden. Naast deze twee
voorbeelden, zijn er nog vele andere sponsoren die ervoor zorgen dat
wij door hun structurele bijdragen de kosten van de eigen organisatie
kunnen beperken en dus het startkapitaal voor onze Bikkels kunnen
waarborgen.
In 2013 is hard gewerkt aan de inhoudelijke naamsbekendheid van de
Bart de Graaff Foundation. We hebben dit onder andere gedaan door
Bart opnieuw een stem te geven middels de Bart Leeft!-campagne.
Bart (in de vorm van een stripfiguurtje) is nu terug te vinden in al onze
communicatie-uitingen en hij heeft een eigen Facebook-pagina. Door
middel van Bart als spreekbuis kunnen wij de inhoudelijke boodschap
van de Bart de Graaff Foundation beter verspreiden. Daarnaast is Bart
als ÜberBikkel het symbool van onze stichting en het rolmodel voor al
onze Bikkels. We verwachten hiermee een grote stap in de verbetering
van onze communicatie gezet te hebben.

Naast uitbreiding van het aantal Mentorbedrijven en het aantal medewerkers, is ook het netwerk en daarmee het aantal sponsors van de
Bart de Graaff Foundation uitgebreid. Twee mooie voorbeelden daarvan

“Steunen van een organisatie gaat niet alleen maar om publiciteit.
Iedereen zou op zijn of haar manier iets kunnen bijdragen. De reden dat
wij de Bart de Graaff Foundation steunen is dat zij garant staan voor
vechters die iets willen bereiken. En dat vinden wij geweldig!”
- Hertz 10
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TOELICHTING OP JAARREKENING 2013

OPBRENGSTEN
In 2013 is het resultaat van de baten € 337.553.
Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
• In 2013 is er € 355.386 aan donaties, mentorbijdragen, giften,
acties, enz. opgehaald, waarvan € 94.351 gelabeld, dus specifiek
toegekend aan een bepaalde Bikkel.
• In 2013 is € 17.833 besteed aan uitgaven voor het grote Barts
Bikkel Gala. Het resultaat van dit gala zal in 2014 bij de baten
terug te vinden zijn.
De totale opbrengsten zijn € 25.072 lager dan in 2012. Dit is te wijten
aan een terugloop in het aantal donateurs en het ontbreken van Barts
Bikkel Gala, dat in 2012 een netto resultaat van € 154.925 kende,
maar alleen in de even jaren plaatsvindt. Een deel van de galakosten,
€ 17.833, is overlopend in het jaar 2013 geboekt. De inkomsten uit
donaties e.d. is echter gestegen van € 208.330 naar € 355.386.

KOSTEN
Door de toename van het aantal ondersteunde Bikkels en het personeelsbestand van de stichting, zijn de kosten in 2013 gestegen ten
opzichte van die van 2012. Ze bedragen in totaal € 369.489.
De kosten bestaan uit twee delen:
• Kosten van de Bikkelprojecten en begeleiding van de Bikkels
ad € 302.125.
• Kosten van de eigen organisatie ad € 67.364.

diverse eigen sponsoren bijdragen, die beheerd worden door de Bart
de Graaff Foundation. Daarnaast besteden de medewerkers in dienst
van de stichting een aanzienlijk deel van hun tijd aan de begeleiding
van onze Bikkels. Dit deel van de salariskosten wordt gezien als bestedingen aan Bikkels. Ook is één Bikkel als medewerker in dienst.
Tenslotte maken we kosten, ad € 67.364 om de organisatie van de
Bart de Graaff Foundation draaiende te houden. Deze kosten bestaan
o.a. uit salariskosten die we niet aan de begeleiding van onze Bikkels
besteden, promotie-, automatiserings- en kantoorkosten, verzekeringen,
apparatuur, reis- en onkosten, etcetera. De kosten eigen organisatie
zijn door de uitbreiding van het personeelsbestand en de uitvoering
van de Bart Leeft!-campagne gestegen ten opzichte van het jaar 2012,
maar bevinden zich nog altijd ruim onder het percentage dat door het
CBF aangehouden wordt.
Het exploitatiesaldo is in 2013 € 32.000 negatief. Dit komt ten laste van
de opgebouwde reserves. Het negatieve exploitatiesaldo doet vermoeden dat 2013 een minder goed jaar voor de Bart de Graaff Foundation
was. Dat is echter zeker niet het geval. In het toekomstplan heeft de
stichting het doel opgenomen het aantal Bikkels te laten groeien van
1 Bikkel in 2009 naar 15 Bikkels in 2015. In 2013 zijn 12 Bikkels
met 11 Bikkelprojecten gestart met het opbouwen van hun eigen bedrijf. Dit is een groter aantal dan voorzien en dus een zeer positieve
ontwikkeling. In de afgelopen jaren is het stichtingsvermogen dusdanig gegroeid dat de vermindering van de reserves door het negatieve
exploitatieresultaat van 2013 verantwoord is.

Toelichting op deze kosten
De 12 Bikkels die in het Bikkeljaar 2013-2014 door de Bart de Graaff
Foundation en haar Mentorbedrijven begeleid zijn, hebben allen een
startkapitaal ontvangen. Ook onze Bikkel golfer Ronald ontvangt van
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“Denk in mogelijkheden.”
- Bikkel Martine Baadenhuijsen -
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COEN SWIJNENBERG
“Barts enthousiasme en
energie om alles uit het leven
te halen wat er in zit blijft een
mooie herinnering aan Bart”

BESTUUR

Het bestuur en adviseur van de Bart de Graaff Foundation functioneren
onbezoldigd. Op 31 december 2013 was de samenstelling van het
bestuur als volgt:

• Mirjam de Graaff – voorzitter
(zus van Bart en regisseur BNN-VARA)
• Jeroen van Kooten – penningmeester
(Managing Director Bullet Sound Studio’s)
• Gerard Timmer - algemeen bestuurslid
(Algemeen directeur/voorzitter van BNN-VARA)
• Marc Adriani – algemeen bestuurslid
(Zakelijk Directeur van BNN-VARA)
• Bart-Jan van Genderen – algemeen bestuurslid
(Ondernemer)
• Peter Jan Smit – adviseur
(Ondernemer)
• Theo Hagethorn – adviseur
(Ondernemer)

MIRJAM DE GRAAFF
“Maak jezelf onsterfelijk”

JEROEN VAN KOOTEN
“Uniek”

GERARD TIMMER
“Het geheim is wilskracht”

MARC ADRIANI
“Neverending!”

BART-JAN VAN GENDEREN
“Doen, uitproberen en jezelf
honderd procent inzetten”

PETER JAN SMIT
“Bart verdient een standbeeld”

SANDER LANTINGA
“Ik heb Bart nooit persoonlijk
ontmoet, maar ik heb erg veel
bewondering voor zijn tv-werk.
Natuurlijk het oprichten van
BNN enhet feit dat hij er een
succes van heeft gemaakt,
maar mijn beste herinnering
is BOOS! Dat was elke woensdagmiddag weer vaste prik.”

JEROEN VAN DER BOOM
“Ik heb bewondering
voor Barts Bikkels”

IRENE MOORS
“Ik vind het geweldig om
te zien hoe Bikkels zich
inzetten om hun eigen
bedrijf te starten en
uiteindelijk zelfstandig
ondernemen.”

Onze ambassadeurs zetten zich belangeloos in voor de Bart de Graaff
Foundation. Sommigen al vanaf het begin, omdat zij Bart kenden, een
band met hem hebben en die op deze manier behouden en uitdragen.
Een aantal ambassadeurs is sinds enkele jaren betrokken bij de Bart de
Graaff Foundation, omdat zij geraakt zijn door de doelstelling van onze
stichting en onze Bikkels een warm hart toedragen. Wij stellen graag
aan u voor:

• Coen Swijnenberg
(Radio-dj bij BNN-VARA, voice-over)
• Sander Lantinga
(Prorammamaker, radio-dj bij BNN-VARA)
• Jeroen van der Boom
(Zanger, televisiepresentator)
• Irene Moors
(Presentatrice, actrice, station voice)
• Jan Aalberts
(Ondernemer)
• Willem van Kooten
(Ondernemer)

JAN AALBERTS
“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 bijdrage leveren
aan de continuïteit van dat wat
hij uitstraalde en die helpen
overbrengen aan anderen.”

WILLEM VAN KOOTEN
“Ik ben ambassadeur
geworden omdat ik dat voor
Bart wil doen. Bart en ik
kenden elkaar goed en hebben
menig keer samen met veel
plezier gegolfd. Ik heb hem
zelf geïntroduceerd in deze
sport; hij was er overigens
behoorlijk goed in!”
14

AMBASSADEURS
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BIKKEL VOOR ALTIJD

DENNIS DOUVEN
Op 22 december 2013 is onze Bikkel Dennis Douven overleden ten gevolge van een longbloeding. Dennis
heeft ons in de vele jaren dat we samengewerkt hebben veel geleerd. Niet alleen op het gebied van zijn
passie als designer en zijn kijk op visual art, maar vooral ook over het leven. Zijn bescheidenheid, zijn
warmte en zijn mooiheid hebben diepe indruk op ons gemaakt. We zijn er stil van dat Dennis er niet meer
is en zullen hem missen.

“Voor mij is Bytedust een frisse energiebron,
een afleiding in een turbulent leven, een resultaat
van expressie geïnspireerd door de moderne wereld,
persoonlijke interesses, gevoelens en gedachte.”
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‘ER IS NIETS DAT VOORGOED
VERDWIJNT, ALS MEN DE
HERINNERING BEWAART
IN HET HART’
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BART DE GRAAFF FOUNDATION BEDANKT...

GAAF MAN!
Mentorbedrijven, sponsoren en donateurs maken
het werk van de Bart de Graaff Foundation mogelijk.
Zij ondersteunen de stichting op organisatie- en/
of op Bikkel-niveau. Of het nou bijdragen betreft in
de vorm van geld, tijd of middelen: ze zijn onmisbaar voor de Bart de Graaff Foundation. Wij waarderen dat geweldig en danken onze mentorbedrijven,
sponsoren en donateurs dan ook hartelijk!
MENTORBEDRIJVEN 2013
Aegon
DPA Detachering
Frisse Blikken
Liander
Oracle
PostNL
Rabobank Foundation
Unlimited
Van Voskuilen
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VOORMALIGE MENTORBEDRIJVEN!
Vereniging Het Verschil en CZ
SPONSOREN 2013
Maxilia Relatiegeschenken
BNN
Brandsupply
Clog-Work
CTB
Reprotex
Donorhypotheek
Hertz
Impact Print & Mail
Oxilion
Prime-Ops
Reklet
Social Media Helden
Miles of Mystery
WPG Research
ZB Communicatie

“Het is ontzettend leuk om Mentorbedrijf te zijn, omdat het zó
gewaardeerd wordt en je er veel energie van krijgt. Een samenwerking
met een Bikkel is heel bijzonder. Het is een goede en positieve manier
om iets terug te doen voor de maatschappij. En de resultaten geven
ons een enorm voldaan gevoel.”
- Oracle -
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ACCOUNTANTSRAPPORT
1.2 RESULTATEN
Stichting Bart de Graaff Foundation
Ter attentie van M.M.A. de Graaff
Postbus 266
6710 BG Ede

1.1 ALGEMEEN

2013		 2012

Baten
Bestedingen bikkels
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Som der lasten

€
337.553
302.125
67.364
369.489

%
100,0
89,5
20,0
109,5

€
362.625
248.854
37.822
286.676

%
100,0
68,6
10,4
79,0

Exploitatiesaldo

-31.489

-9,5

75.949

21,0

1.3 FINANCIËLE POSITIE
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 kernwaarden van onze stichting en onze Bikkels
zijn: eigenzinnig, daadkrachtig, gedurfd en bevlogen.
IN DE PRAKTIJK
Wij helpen Bikkels door middel van steun bij de organisatie van het
project, persoonlijke en zakelijke coaching, exposure, financieel advies,
ondersteuning 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 ambities te realiseren en kunnen zij uiteindelijk
voorzien in hun eigen levensonderhoud, zonder daarbij afhankelijk te
zijn van anderen.
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BESPREKING VAN DE RESULTATEN

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u
de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2013 in verkorte vorm.
FINANCIËLE STRUCTUUR
		31-12-2013		 31-12-2012

€
%
€
%
Activa				
Vorderingen
29.658
5,2
28.671
5,8
Liquide middelen
545.193
94,8
462.729
94,2
574.851
100,0
491.400
100,0		
Passiva				
Stichtingsvermogen
329.603
57,3
361.539
73,6
Kortlopende schulden
245.248
42,7
129.861
26,4
574.851
100,0
491.400
100,0
ANALYSE VAN DE FINANCIËLE POSITIE
			31-12-2013
31-12-2012
			€
€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen			29.658
28.671
Liquide middelen			 545.193
462.729
			574.851
491.400
Kortlopende schulden		
-245.248
-129.861
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal			329.603
361.539		
		
Vastgelegd op lange termijn		
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		 329.603
361.539
		
Financiering		
Stichtingsvermogen			329.603
361.539
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JAARREKENING
1.4 MEERJARENOVERZICHT
		
31-12-2013 31-12-2012
31-12-2011
31-12-2010 31-12-2009
€
€
€
€
€
ACTIVA					
Vaste activa
					
Vlottende activa					
Vorderingen
29.658
28.671
63.302
25.400
10.000
Liquide middelen
545.193
462.729
226.403
154.232
146.701
Totaal activa
574.851
491.400
289.705
179.632
156.701
					
PASSIVA					
Stichtingsvermogen
329.603
361.539
285.590
175.392
152.172
Kortlopende schulden
245.248
129.861
4.115
4.240
4.529
Totaal passiva
574.851
491.400
289.705
179.632
156.701

2013
2012
2011
2010
2009
€
€
€
€
€
Baten
337.553
362.625
285.306
107.803
167.771
Netto resultaat
-31.936
75.949
110.198
23.220
18.789
					

2.1 BALANS

per 31 december 2013

ACTIVA
31-12-2013		31-12-2012
€
€
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa 1
29.658		
28.671		
Liquide middelen

2

Totaal activazijde

545.193		

462.729		

574.851		

491.400		

PASSIVA
31-12-2013		31-12-2012
€		 €
Stichtingsvermogen 3 				
Stichtingsvermogen
329.603		361.539			
					
Kortlopende schulden					
Overige schulden en overlopende passiva 4
245.248		 129.861		
Totaal passivazijde

2.2 STAAT

574.851		

491.400		

van baten en lasten over 2013

		2013		 2012
€
€
€
€
Baten 5 		 337.553		
362.625		
Bestedingen bikkels
6
302.125		
248.854		
Uitvoeringskosten eigen organisatie
67.364		
37.822		
Som der lasten		369.489		 286.676		
Exploitatiesaldo		-31.936		 75.949		
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2.3 GRONDSLAGEN

van waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare normen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Donaties worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Dit betreft voornamelijk reguliere en/of periodieke opbrengsten.
Baten
Giften worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Dit betreft voornamelijk eenmalige opbrengsten en giften van bedrijven in natura. 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 betrekking hebben.
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2.4 TOELICHTING

op de balans

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

1 Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

31-12-2013
€

31-12-2012
€

29.658

28.671

		
31-12-2013
31-12-2012
€
€
2 Liquide middelen
ING Bank N.V. Giro-rekening
21.022
29.791
ING Bank N.V. Rekening-courant
33.171
80.693
ING Bank N.V. Spaarrekening
491.000
352.245
545.193
462.729
PASSIVA
3 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven.
		Stichtings		vermogen
		€
Stand per 1 januari 2013		
361.539
Exploitatiesaldo 		
-31.936
Stand per 31 december 2013		
329.603

Kortlopende schulden		
31-12-2013
€
4 Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
245.248

31-12-2012
€
129.861

(95% van dit bedrag is bedoeld voor de investeringsplannen van de Bikkels 2013.)
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2.5 TOELICHTING

op de staat van baten en lasten

5 Baten
Donaties algemeen
Donaties gelabeld
Opbrengst gala

6 Bestedingen Bikkels
Personeel (begeleiding Bikkels)
Bestedingen Bikkels
Salaris Bikkel (in dienst)

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Personeel (werving en algemeen)
Promotiekosten
Kantoorkosten
ICT en communicatie
Algemene kosten
Rente opbrengsten

2013
€

2012
€

261.035
94.351
-17.833
337.553

148.330
60.000
154.295
362.625

2013
€

2012
€

75.766
226.359
302.125

53.231
184.502
11.121
248.854

2013
€

2012
€

50.933
17.292
1.730
2.117
45
-4.753
67.364

35.487
1.629
307
4.288
-3.889
37.822

Soesterberg
Stichting Bart de Graaff Foundation

Voorzitter			
M.M.A. de Graaff			

Penningmeester
J.E. van Kooten

Bestuurslid 			
G.J. Timmer			

Bestuurslid
J.M. Adriani

Bestuurslid
Bart-Jan van Genderen
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