BIKKELS

“Jonge mensen met
een levensbepalende
lichamelijke beperking,
zoals BikkeL ANNEkE,
worden SUCCESVOL
ondernemer.”

2014

een succesvol jaar
voor de Bikkels,
maar ook voor
de organisatie zelf!

LIFE CHANGING

“HEt gaat verder
dan een eigen bedrijf
starten, het is LIFE
CHANGING.”

Wij helpEN Bikkels bij het starten
van hun eigen onderneming!

JAARVERSLAG 2014
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Inleiding
2014 was een succesvol jaar voor de Bikkels van de Bart de Graaff
Foundation (BGF), maar ook voor de organisatie zelf!
We zijn gestart met 11 nieuwe Bikkels en één Bikkel van 2013. 12 Bikkels met een
droom en een ambitie om hun eigen bedrijf te starten. Na de Bikkeljurydag zijn ze
op 1 november begonnen met het schrijven van een ondernemingsplan. Een proces
waarin de Bikkels hun droom concreet maken. In februari is het eerste bedrijf
geopend. “Er is plek” van Bikkel Anneke was een feit. Al snel volgde Bikkel Suzan
met “Suzan’s Catering”. De anderen volgden later. De Bart de Graaff Foundation
is trots op “haar” Bikkels van 2014.
De stichting heeft in de eerste helft van 2014 onderzocht hoe de groei van het
aantal Bikkels gehandhaafd kan worden met behoud van de hoge kwaliteit van
begeleiding. Er is gekozen
voor een uitbreiding van het
De Bart de Graaff
team met een opsplitsing van
Foundation is trots op
taken. Per 1 augustus is een
“haar” Bikkels
nieuwe collega aangenomen
en is gestart met de nieuwe
van 2014!
organisatievorm.
Er zijn diverse aanpassingen in het Bikkelprogramma doorgevoerd die tot doel
hebben Bikkels nog beter te begeleiden. Komende jaren plukken we hier de
vruchten van!
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Over de Bart de
Graaff Foundation
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.

Bart de Graaff
BIKKEL VOOR ALTIJD!

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 ex-Bikkel en
kan hij/zij altijd bij de Bart de Graaff Foundation
aankloppen voor hulp of advies.
*

Statutaire naam: Stichting Bart de Graaff Foundation

Afgelopen jaar zijn

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.

doorzettingsvermogen, kracht en humor schopte
hij het, via een succesvolle carrière als programmamaker, tot voorzitter van zijn eigen publieke
omroep: BNN.

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.

Barts bijnaam was Bikkel, simpelweg omdat hij
een bikkel was. In 2002 overleed Bart de Graaff.

Bart de Graaff liet zich, ondanks zijn nierziekte,
nergens van weerhouden. Met onvoorstelbaar veel

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. 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.

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.

we met 12 Bikkels
gestart aan een nieuw
Bikkeljaar. Een jaar waarin 12
jonge mensen hebben laten zien dat

Mirjam de Graaff

dromen echt waar te maken zijn.
Ik heb genoten van de kracht, het
doorzettingsvermogen en het plezier
dat ze allemaal hebben laten zien.

Voorzitter
Bart de Graaff Foundation
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Het bestuur
Mirjam de Graaff

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

“Maak jezelf
		onsterfelijk”

Jeroen van Kooten

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

“Uniek”

Gerard Timmer

Algemeen bestuurslid
Gerard is Algemeen directeur/
voorzitter van BNN-VARA.

“Het geheim is
		wilskracht”

Marc Adriani

Algemeen bestuurslid
Mark is Zakelijk Directeur
van BNN-VARA.

“Neverending!”
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Het bestuur en adviseur van de Bart de Graaff
Foundation functioneren onbezoldigd. Op 31
december 2014 was de samenstelling van het
bestuur als volgt:

Bart-Jan van
Genderen

Algemeen bestuurslid
Bart-Jan is ondernemer.

“Doen, uitproberen 		
		en jezelf honderd
		procent inzetten”

Peter Jan Smit

Adviseur
Peter Jan is ondernemer.

“Bart verdient een 		
		standbeeld”

Theo Hagethorn
Adviseur
Theo is ondernemer.

“Diep respect voor
alle Bikkels”

Julius Jaspers
“Ik vind dat iedereen die iets wil
een kans verdient, ook mensen
die een beperking hebben.”

Marco Aarnink
“ 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.”

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

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!”

Ambassadeurs
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. We hebben dit jaar twee nieuwe
ambassadeurs mogen verwelkomen, Marco Aarnink en Julius
Jaspers. Daar zijn we ontzettend trots op. Beide ambassadeurs
hebben zich al met veel plezier ingezet voor onze Bikkels.
De ambassadeurs Coen en Sander hebben voor nieuwe activiteiten gekozen. We willen ze heel erg bedanken voor die prachtige
memorabele momenten die we met ze meegemaakt hebben.
Wij stellen graag aan u voor:
Julius Jaspers
Nederlandse meester-kok en schrijver van
kookboeken.
Marco Aarnink
Oprichter en voormalig eigenaar van Drukwerkdeal.nl.
Irene Moors
Presentatrice, actrice en station voice.
Jan Aalberts
Ondernemer.
Willem van Kooten
Ondernemer.
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Toelichting
Jaarverslag 2014
In 2014 begeleiden we 12 Bikkels waarvan 11 nieuwe Bikkels
en 1 Bikkel die een jaar later is gestart. We doen dit samen
met onze mentorbedrijven.

10 Bikkels

We werken dit jaar met 12 prachtige mentorbedrijven die 10 Bikkels begeleiden, te weten:
Aegon, Remeha, Oracle, Profin, Traject, DWO,
Werkadvies, Alliander, Rabobank Foundation,
PostNL, Hoek & Blok en NPM Capital. De BGF
begeleidt zelf 2 Bikkels.

De toekomst

Naast het begeleiden van de 12 Bikkels was
2014 een jaar van bezinning en keuzes maken
richting de toekomst. De stichting heeft intensieve gesprekken gevoerd met Bikkels en
mentorbedrijven en heeft keuzes gemaakt naar
de toekomst. We willen groeien maar we willen
ook topkwaliteit blijven leveren. Er is besloten
om een algemeen commercieel manager aan

Bikkeljaar

De stichting heeft uit praktische overwegingen
besloten de start van het Bikkeljaar van 1 juli
naar 1 november te schuiven. De Bikkelwerfcampagne 2014 is gestart op 22 juni. Na een
actieve wervingscampagne hebben 54 kandidaten zich aangemeld. Minder dan in 2013 maar
voldoende potentiele kandidaten.

Selectieprocedure

De selectieprocedure is dit jaar aangepast. De
eerste selectie wordt door de BGF zelf gedaan.
De mensen die daar doorheen komen worden
gevraagd een mini-ondernemingsplan te schrijven. Het plan omvat twee pagina’s waarin de
kandidaat wordt gevraagd heel beknopt uit te

De selectieprocedure is nu als volgt;
1. Voorselectie door BGF;
geselecteerde Bikkels schrijven een 		
miniondernemingsplan;
2. plannen worden verspreid onder de 		
mentorbedrijven;
3. mentorbedrijven kiezen 4-5 kandidaten
die ze graag willen zien op basis van 		
mini-ondernemingsplan;
4. geselecteerde kandidaten worden 		
uitgenodigd om te pitchen;
5. mentorbedrijven kiezen hun “eigen” 		
Bikkel.
Alle partijen zijn enthousiast over de aangepaste
selectieprocedure. We willen de kandidaten die
afvallen een perspectief geven. Daarom zoeken we
naar partijen die dit kunnen bieden. Voorbeelden zijn
Emma at Work en Stichting Studeren en Werken Op
Maat die graag kandidaten doorverwezen krijgen.
Er zijn elf nieuwe Bikkels gekozen door de mentorbedrijven en de BGF. Eén van de Bikkels van 2013
heeft haar Bikkeljaar moeten doorschuiven naar
2014 en doet dit jaar haar Bikkeljaar. Vol trots
presenteren wij de twaalf Bikkels van 2014.

BESTUUR

ALGEMEEN/
COMMERCIEEL
MANAGER

36 u/wk

te leggen wat hij of zij wil, hoe dat gaat lukken,
welke rol de kandidaat daar in speelt en wat hij of
zij nodig heeft. Kandidaten worden zo gevraagd
meer na te denken over wat ze ambiëren en zijn
beter voorbereid voor de pitches. Mentorbedrijven
kunnen beter selecteren en zo een betere keuze
maken.

BIKKEL
MANAGER

MEDERWERKER
MARKETING/
COMMUNICATIE

12 u/wk

Met deze ervaring kunnen zij Bikkels helpen om
in eerste instantie een goed ondernemingsplan
te schrijven en daarna te helpen bij de uitvoering
van dat plan. Onze mentoren geloven in “hun”
Bikkel en helpen hen graag hun ambities waar
te maken. Afgelopen jaren wijzen uit dat de
methode heel succesvol is. Zowel mentorbedrijven
als Bikkels worden begeleid door de Bart de
Graaff Foundation. Mentorbedrijven financieren
ook het startkapitaal van de Bikkel waarmee
deze een vliegende start kan maken.

te nemen en taken te splitsen. De algemeen
en commercieel manager geeft leiding aan
de stichting. Hij is verantwoordelijk voor de
beleidsvoorbereiding en uitvoering, geeft leiding aan de medewerkers en is commercieel
verantwoordelijk. De huidige stichtingsmanager
gaat zich volledig richten op de begeleiding
van de Bikkels en mentorbedrijven en wordt
Bikkelmanager. Voor de medewerker marketing/
communicatie en de medewerker backoffice
blijven de functies ongewijzigd. De nieuwe
algemeen en commercieel manager is gestart
op 1 augustus. Met deze organisatiewijziging is
het mogelijk de gewenste kwaliteit te leveren
aan Bikkels en mentorbedrijven en te groeien
richting 25 Bikkels in 2018. Het aantal fte’s ligt
nu op 2,7.

36 u/wk

Ieder mentorbedrijf zet een aantal ervaren
medewerkers in met verschillende specialismen. Je kan hierbij denken aan marketing,
communicatie, sales en financiën.

MEDEWERKERS

16 u/wk

Mentorbedrijven

MEDERWERKER
BACKOFFICE

Monique
Hofstra

Corine
van Ruissen

Erwin
Vroom

Nanda
Riezebos

Backoffice

Bikkelmanager

Commercieel
manager

Marketing &
Communicatie
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Relevante ervaringen
De Bart de Graaff Foundation heeft in de afgelopen jaren meerdere
Bikkels succesvol ondersteuning geboden. In 2014 ondersteunden
wij 11 Bikkels, we presenteren ze met trots! Voor een compleet
overzicht verwijzen wij u naar de Bikkelboulevard. Deze is op onze
website terug te vinden.

		
Beperking:
Status bedrijf:
Bedrijf:

Anne-Jitske van Daalen-Kuiper
Fibromyalgie en Dysthyme Stoornis
In ontwikkeling

Wereldvanculturen.nl

		Denise Stoopen
Beperking: Achondroplasie (dwerggroei)
Status bedrijf: In ontwikkeling
Bedrijf: Denise Stoopen Design
Denise ontwerpt producten voor mensen die kleiner zijn dan de gemiddelde
persoon. Hierbij kun je denken aan mensen met een botgroeistoornis, zoals
achondroplasie. Ook anderen die kleiner zijn dan 1,60m kunnen gebruik maken
van haar producten. De ontwerpen van Denise helpen deze groep om onafhankelijker te worden en laten ze zich mooi, zelfverzekerd en toegerust voelen.

		Djamilla den Dekker
Beperking: Dystrofie aan linker arm en -been
Status bedrijf: In ontwikkeling
Bedrijf: Milla

Een online magazine met passie voor wereldculturen, dat is Wereld van
Culturen.nl. Deze passie wordt omgezet in artikelen over ‘andermans cultuur’,
daarmee wil ik een bijdrage leveren aan het verbinden van mensen. Immers,
meer informatie over iemands achtergrond zal leiden tot meer verdraagzaamheid, respect en begrip.

Ik wil mensen helpen een stukje persoonlijkheid bij zich te laten dragen en te laten
zien wie wij/zij zijn. Door paardenhaar te verwerken in een sieraad. Een paard
symboliseert kracht, uithoudingsvermogen, elegantie en trots. En dat wil ik terug
laten komen in de sieraden, zodat het onzichtbare zichtbaar wordt. Milla geeft je
de mogelijkheid om een sieraad te dragen met een bijzondere betekenis. Persoonlijk, uniek en voor iedereen bereikbaar.

		
Beperking:
Status bedrijf:
Bedrijf:

		
Beperking:
Status bedrijf:
Bedrijf:

Anneke Simons
M.E. (Myalgische Enchefalomyelitis)
In ontwikkeling

ER IS PLEK

Esther Blijleven
Cartilage Hair Hypoplasia
In ontwikkeling

Blijleven Design

ER IS PLEK is een woonkamer voor de buurt, waar men terecht kan voor koffie en
een kletspraatje, wanneer men op zoek is naar nieuwe contacten of een luisterend
oor. Er worden activiteiten georganiseerd zoals een spelletjesavond of een “Kom
erb(r)ei en haak aan”. Gratis! Want ER IS PLEK is er voor iedereen en elk budget.
Er is tevens een (web-)winkel waar producten worden verkocht die passen binnen
onze maatschappelijke doelstellingen. Cadeau’s met een goed gevoel!

Het kan lastig zijn de juiste kleding te vinden, van de juiste materialen, met de juiste
maten en geheel naar wens. Daarom bied ik met mijn label Blijleven Design diensten
aan, om aan al jouw kledingwensen te kunnen voldoen: “Made For You Fashion”,
maatkleding voor iedereen die geen standaard proporties heeft en daardoor slecht
slaagt in de winkel. Ook maak ik reproducties van een favoriet kledingstuk en kostuums voor particulieren, theater, tv en films.

		Dave van Brakel
Beperking: Cystic Fibrosis (Taaislijmziekte)
Status bedrijf: In ontwikkeling
Bedrijf: Just Vital

		Kirsten Hanekamp
Beperking: Goldenhar Syndroom
Status bedrijf: In ontwikkling
Bedrijf: 3FIT

In mijn bedrijf Just Vital speelt Cystic Fibrosis (CF) een bepalende en centrale
rol. Ik ga in eerste instantie mensen met CF begeleiden bij het opbouwen en
onderhouden van een gezonde levensstijl, waarbij sport en voeding centraal
staan. Daarnaast denk ik dat ook mijn manier van omgaan (mindset) met de
ziekte wellicht inspirerend kan werken, die wil ik dus ook graag uit gaan dragen.

Met 3Fit ga ik mensen die niet lekker in hun vel zitten helpen om zich fitter,
gezonder en gelukkiger te voelen. Ik ga ze helpen om een gezondere voedingsstijl aan te nemen en de juiste sportkeus te maken, rekening houdend met de
wensen en mogelijkheden van de klant. Tot slot komt het sociale aspect aan
bod. Door middel van het inzetten van mijn honden door middel van hondenspiegelen, bij het coachen laat ik mensen zich op sociaal vlak ontwikkelen.
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Beperking:
Status bedrijf:
Bedrijf:

Laura Dieleman- de Bruijn
Critical illness polyneuropathy
In ontwikkeling

Nu Ben Ik Hier

Met mijn bedrijf ‘Nu Ben Ik Hier’ zal ik mensen met zowel lichamelijke als psychische klachten ondersteunen. Ik zal dat met name doen door mindfulness
en meditatie-trainingen aan te bieden. Wat ik mijn cursisten graag zou willen
bijbrengen is om op een andere manier om te gaan met pijn en tegenslagen.

		Milan van der Kroft
Beperking: Hemiplegie, rechtszijdig verlamd
Status bedrijf: In ontwikkeling
Bedrijf: MVDK Transport
MVDK Transport is een koeriers- en transportbedrijf, gespecialiseerd in het vervoer
van Same Day Delivery. Heb jij een pakket dat bijvoorbeeld vandaag nog voor
17:00 uur geleverd moet worden, ergens in Nederland? Dan kan Milam jou van
dienst zijn. Milan gaat zijn koeriersbedrijf uitbreiden door mensen in dienst te nemen die ook een lichamelijke beperking hebben.

		
Beperking:
Status bedrijf:
Bedrijf:

Susan Mientjes
ME/CVS
In ontwikkeling

Susan’s Catering

Bij Susan’s Catering staan de klanten centraal in haar keuken. Ze levert maatwerk op cateringgebied. Alle gerechten worden huisgemaakt en zijn gezond.
Haar passie voor koken proef je zeker in de gerechten en hapjes terug. Susan’s
Catering beschikt over een cateringcaravan, waarmee zij langs evenementen,
beurzen en markten trekt. Ook kan de caravan voor een bedrijf geplaatst worden
tijdens een evenement!

		
Beperking:
Status bedrijf:
Bedrijf:

Yuwita Slamet
Ziekte van Crohn en Endometriose
In ontwikkeling

Puur in Marketing

Puur in Marketing is een marketingbureau. Van de strategie tot de uitvoering
voorziet zij creatieve marketingoplossingen voor bedrijven. U bekijkt online
en offline mogelijkheden in combinatie met de kernwaardes van een bedrijf.
Marketing meets communicatie. Het geheel moet kloppen en een concept moet
sterk zijn. Bedrijven kunnen Yuwita inhuren voor het grote geheel, maar ook
meteen voor de uitvoering ervan.

		
Adiam Tseggai
Beperking: Nierpatiënt
		 (dialyseert 3x per week)
Status bedrijf: In ontwikkeling
Bedrijf: A.Josephs,

		 the curvy way of life

Adiam is momenteel hard aan de slag om een
modewinkel voor jonge, modebewuste plussize vrouwen op te zetten. A.Josephs zal haar
eerste winkel openen in Rotterdam, eind 2015!
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Het Bikkeljaar
Draaiboek

Op 1 november is het Bikkeljaar gestart. Alle
mentorbedrijven en Bikkels ontvingen voor
het eerst een draaiboek voor het Bikkeljaar.
Het draaiboek geeft een leidraad voor het
Bikkeljaar en geeft veel informatie voor zowel
mentorbedrijf als Bikkel. We hebben dit opgezet
om duidelijkheid en eenduidigheid te creëren
voor alle partijen. Het draaiboek geldt als een
kwaliteitshandboek.
Alle relevante documenten zijn sinds dit jaar
toegankelijk op een gedeelde digitale schijf
(Google drive) en zijn voor iedereen (die
geautoriseerd is) toegankelijk. De schijf en
autorisaties worden beheerd door de stichting.
We testen dit systeem en kijken na een jaar
of het heeft voldaan aan onze eisen.

UWV

Veel Bikkels hebben een Wajong uitkering of
een WIA uitkering. Voor deze mensen start
het Bikkeljaar met een gesprek met het
UWV, de mentor en de BGF. Dit is nieuw en
hebben we georganiseerd omdat het starten
van een eigen bedrijf uit een uitkering voor
iedereen anders blijkt te werken. Het UWV is
erg betrokken en helpt mee te zoeken naar
de beste mogelijkheden voor onze Bikkels
binnen de kaders die gesteld zijn.

Ondernemingsplan

Alle Bikkels beginnen met het schrijven van
een ondernemingsplan. Voor iedereen een

SCHEMA BIKKELJAAR
middel om heel goed na te denken over zijn
of haar ambitie. “Wat maak ik precies” of
“wie wil ik bedienen” zijn vragen die toch
best lastig blijken te zijn omdat je het liefst
iedereen bedient en meteen veel verkoopt. De
mentorbedrijven spelen hier een belangrijke
rol omdat zijn een ideale sparringpartner zijn
vanuit hun ervaring en expertise.
Nadat het ondernemingsplan geaccordeerd
is kan de Bikkel beginnen met de daadwerkelijke start van het eigen bedrijf. Binnen
4 maanden was de opening van het eerste
bedrijf, ER IS PLEK van Bikkel Anneke, een feit.
In de volgende maanden startten steeds meer
Bikkels met hun bedrijf.
Het jaar 2014 is een succesvol jaar gebleken
waarbij Bikkels vertrouwen en hulp hebben
ervaren en mooie bedrijven zijn gestart.
Mentorbedrijven geven aan heel veel plezier
te hebben gehad tijdens het begeleiden van
“hun” Bikkel.

Netwerk

We zijn actief bezig geweest met het uitbouwen
van ons netwerk. We zijn meer relaties aan
het opbouwen met partijen waar we potentiele
Bikkels kunnen gaan vinden. Te denken valt
aan patiëntenverenigingen maar ook aan mbo
opleidingen, hbo opleidingen en universiteiten.
Allemaal plaatsen waar onze toekomstige
Bikkels zich bewegen.

Daarnaast bouwen we verder aan de relaties
waar we onze stichting kunnen presenteren
aan bedrijven. De Kamer van Koophandel en
MVO Nederland zijn hier sprekende voorbeelden
van. Partijen die open blijken te staan voor
samenwerking.

WERVING

Sponsoren

SELECTIE

+ volgen workshops!

Dit jaar zijn we weer geholpen door heel veel
sponsoren en daar zijn we ze heel dankbaar
voor. De meest opvallende sponsorbijdragen
waren de prachtige en vooral ook praktische
Mercedes Citan die we van Hertz Benelux tot
onze beschikking hebben gekregen naast de
Nissan Juke. De auto’s, prachtig bestickerd
door Reklet, zijn beschikbaar voor alle betrokkenen bij de stichting.
Ook het winnen van de AFAS MVO Challenge,
met een bedrag van € 30.000,-, was geweldig.
10 goede doelen streden om de felbegeerde
prijs. De jury was unaniem en gaf aan dat het
helpen van onze jonge startende ondernemers
met een levensbepalende lichamelijke beperking
heel waardevol is voor de maatschappij.

SCHRIJVEN
ONDERNEMINGSPLAN

START EIGEN
ONDERNEMING

EVALUATIE

Bart Leeft!
De Bart Leeft! campagne is een groot succes
gebleken. Het is gelukt om een prachtige
en persoonlijke manier van communiceren te ontwikkelen en de
reacties zijn zeer positief.
Zowel op Facebook als op andere
communicatiemiddelen blijkt het
een hele positieve opbouwende manier
van communiceren te zijn. Het helpt
ons meer bekendheid te genereren en
daarnaast ook onze inhoudelijke boodschap
uit te dragen.
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Opbrengsten 2014
Het resultaat van de baten is in 2014 € 310.375.
● In 2014 is er € 310.375 aan donaties, mentorbijdragen, giften en acties opgehaald.
Er is € 178.529 aan gelabeld geld opgehaald wat dus
specifiek is toegekend aan een Bikkel.
● De kosten in 2014 komen uit op € 319.070.
We hebben gekozen voor een nieuwe verdeling;
● Bikkelkosten (€ 232.735), kosten die direct
		 toe te wijzen zijn aan Bikkels
● Algemene kosten (12.589), uitvoeringskosten
		 van de organisatie
● Wervingskosten (73.746), kosten die gemaakt
		 worden om fondsen en mentorbedrijven te
		werven.

Gala 2014

Met deze verdeling sluiten we aan op een verdeling
die gangbaar is in de branche. Het CBF stelt deze
verdeling als eis om voor certificering in aanmerking
te komen. Goede doelen moeten onder de 25%
wervingskosten blijven ten opzichte van de totale

kosten. BGF zit daar met 23% onder. Het exploitatiesaldo is € 8.695,- (3% van de baten) negatief en
dit is conform verwachtingen. De baten en lasten
zijn wat lager dan in 2013 maar het aantal Bikkels
dat succesvol is begeleid is met 12 hoger dan in
2013 (11). We mogen dan ook spreken van een
succesvol jaar.
Het gala heeft een positieve bijdrage geleverd aan
het resultaat maar de nieuwe medewerker brengt
ook extra kosten met zich mee.
De organisatie is klaar om een volgende stap te
nemen en een stevig fundament voor de toekomst
is gelegd. Het wordt zo mogelijk om stapsgewijs
in 2018 25 Bikkels te begeleiden met een hoge
kwaliteit van begeleiding. Het negatieve exploitatiesaldo komt ten laste van het eigen vermogen
dat daarmee licht afneemt tot € 320.908.

Op maandag 19 mei beleefde de Bart de Graaff Foundation een mooi succes door de viering van Barts
Bikkel Gala. Een ruime stoet Bekende Nederlanders
presenteerde o.a. optredens van Van Dik Hout, Lee
Towers, Bart de Graaff, een gospelkoor en Robbie
Williams. Ondertussen werd er een heerlijk viergangendiner geserveerd in Barts Hemel en konden de
gasten genieten van diverse hilarische acts.
Dankzij de ruim 350 gasten die gul loten kochten
en de unieke veilingitems die voor mooie bedragen
onder de hamer gingen, resulteerde dit in een opbrengst voor de Bart de Graaff Foundation en haar
Bikkels van 210.660 euro!

Note
De stichting stelt zich, met behulp van het daartoe bestemd vermogen, ten doel:
1. Jonge mensen met een ingrijpende ziekte te helpen hun ambitie waar te maken.
2. Het belang van orgaandonatie onder de aandacht te brengen om daarmee de bewustwording
van (jonge) mensen omtrent dit onderwerp te vergroten.

Mentorbedrijven &
sponsoren

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 enorm en danken
onze mentorbedrijven, sponsoren en donateurs dan ook hartelijk!

Kijk voor een actueel overzicht
van onze mentoren en sponsoren op
www.bartfoundation.nl!
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1.2 RESULTATEN
Bespreking van de resultaten
2014		 2013

Baten
Bestedingen bikkels
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Som der lasten
Exploitatiesaldo

€
310.376
292.191
27.245
319.436

%
100,0
94,1
8,8
102,9

€
337.553
302.125
67.364
369.489

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

-9.060

-2,9

-31.489

-9,5

1.3 FINANCIËLE POSITIE
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 2014 in verkorte vorm.

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 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.

Financiële structuur

		31-12-2014		 31-12-2013

€
%
€
%
Activa				
Vorderingen
127.881
21,3
29.658
5,2
Liquide middelen
473.801
78,7
545.193
94,8
599.682
100,0
574.851
100,0		
Passiva				
Stichtingsvermogen
320.543
53,5
329.603
57,3
Kortlopende schulden
279.139
46,5
245.248
42,7
599.682
100,0
574.851
100,0

Analyse van de Financiële positie

			31-12-2012
31-12-2013
			€
€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen			127.881
29.658
Liquide middelen			 471.801
545.193
			599.682
574.851
Kortlopende schulden		
-279.139
-245.248
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal			320.543
329.603		
		
Vastgelegd op lange termijn		
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		 320.543
361.539
		
Financiering		
Stichtingsvermogen			320.543
361.539
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2.1

1.4 MEERJARENOVERZICHT

BALANS per 31 december 2014
Activa

		
31-12-2014 31-12-2013
31-12-2012
31-12-2011 31-12-2010
€
€
€
€
€
Activa					
Vaste activa
					
Vlottende activa					
Vorderingen
127.881
29.658
28.671
63.302
25.400
Liquide middelen
471.801
545.193
462.729
226.403
154.232
Totaal activa
599.682
574.851
491.400
289.705
179.632
					
Passiva					
Stichtingsvermogen
320.543
329.603
361.539
285.590
175.392
Kortlopende schulden
279.139
245.248
129.861
4.115
4.240
Totaal passiva
599.682
574.851
491.400
289.705
179.632

31-12-2014		31-12-2013
€
€
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa 1
127.881		
29.658
			
Liquide middelen 2
471.861		 545.193
			
Totaal activazijde
599.682		 574.851		

Passiva

31-12-2014		31-12-2013
€		 €
Stichtingsvermogen 3 				
Stichtingsvermogen
320.453		329.603			
					
Kortlopende schulden					
Overige schulden en overlopende passiva 4
279.543		 245.248
			
Totaal passivazijde
599.682		 574.851		

2014
2013
2012
2011
2010
€
€
€
€
€
Baten
310.376
337.553
362.625
285.306
107.803
Netto resultaat
-9.060
-31.936
75.949
110.198
23.220
					

2.2

STAAT van baten en lasten
		2014		 2013
€
€
€
€
Baten 5 		 310.376		
337.553		
Bestedingen bikkels
6
292.191		
302.125		
Uitvoeringskosten eigen organisatie
27.245		
67.364		
Som der lasten		319.436		 369.489		
Exploitatiesaldo		 -9.060		-31.936		

Jaarverslag
2014

Jaarverslag
2013

Jaarverslag
2012

Jaarverslag
2011

Jaarverslag
2010

28 | JAARVERSLAG 2014

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.
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2.4 TOELICHTING op de balans

Activa
Vlottende activa
Vorderingen

1 Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

31-12-2014
€

31-12-2013
€

127.881

29.658

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

		
31-12-2014
31-12-2013
€
€
2 Liquide middelen
ING Bank N.V. Giro-rekening
14.704
21.022
ING Bank N.V. Rekening-courant
382.381
33.171
ING Bank N.V. Spaarrekening
74.716
491.000
471.801
545.193

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.

Passiva

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

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.

3 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven.
		Stichtings		vermogen
		€
Stand per 1 januari 2014		
329.603
Exploitatiesaldo 		
-9.060
Stand per 31 december 2014		
320.543

Kortlopende schulden		
31-12-2014
€
4 Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
279.139

31-12-2013
€
245.248
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2.5 TOELICHTING op de staat van baten en lasten

5 Baten
Donaties algemeen
Donaties gelabeld
Opbrengst gala

2014
€

2013
€

Soesterberg
Stichting Bart de Graaff Foundation

86.384
261.035
178.529
94.351
45.463
-17.833
310.376
337.553
		
2014
2013
€
€
6 Bestedingen Bikkels
Personeel (begeleiding bikkels)
32.968
75.766
Bestedingen bikkels
259.223
226.359
Voorzitter			
292.191
302.125
M.M.A. de Graaff			
			

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

2014
€

2013
€

13.187
14.656
2.050
2.284
-4.932
27.245

50.933
17.292
1.730
2.117
45
-4.753
67.364

Bestuurslid 			
G.J. Timmer			

Bestuurslid
Bart-Jan van Genderen

Penningmeester
J.E. van Kooten

Bestuurslid
J.M. Adriani
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MENTOR? SPONSOR?
BIKKEL?

Laat je ook inspireren, ga naar
Bartfoundation.nl en meld je aan!

		 Bezoekadres alleen op afspraak
		 Niels Bohrstraat 24B
		 6716 AM Ede
		Postadres
		 Postbus 266
		 6710 BG Ede
Telefoon
E-mail
	Web
Twitter
Facebook

06 52858742
info@bartfoundation.nl
www.bartfoundation.nl
@bartfoundation.nl
/bartdegraafffoundation

Rekening
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