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MEER DAN...
“HET BIKKELTRAJECT GAAT
VERDER DAN EEN EIGEN
BEDRIJF STARTEN, HET IS
LIFE CHANGING.”

IF SOMEONE OFFERS YOU
AN AMAZING OPPORTUNITY
AND YOU’RE NOT SURE YOU
CAN DO IT, SAY YES. THEN
LEARN HOW TO DO IT LATER.
“RICHARD BRANSON”

BIKKELS

JONGE MENSEN MET
EEN LEVENSBEPALENDE
LICHAMELIJKE BEPERKING,
ZOALS BIKKEL ROBIN,
WORDEN SUCCESVOL
ONDERNEMER!

AEGON

“HET IS BIJZONDER OM GETUIGE
TE ZIJN VAN HET PROCES DAT
EEN BIKKEL ALS ONDERNEMER
DOORMAAKT. DIT GEEFT ENERGIE
EN MAAKT ONS TROTS.”
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Inleiding
Werken met een beperking was in 2015 een veelbesproken onderwerp
in de politiek en ook in het landelijk nieuws. Iedereen mag en moet
meedoen, dat is het credo. De Bart de Graaff Foundation werkt al sinds
2003 heel hard aan het realiseren van ‘iedereen mag meedoen’.
Ondernemerschap kan een prachtig middel zijn voor jonge mensen
met een fysieke beperking om deel te nemen aan het arbeidsproces.
Je bent beter in staat om je eigen tijd in te delen maar ook om je
eigen arbeidsvoorwaarden in te vullen. De Bart de Graaff Foundation
begeleidt, samen met haar mentorbedrijven, jonge mensen bij hun
sprong in het onbekende. We geven ze het vertrouwen en de middelen
om daar voor te gaan en doen dat met veel plezier en voldoening.
Wij zien de kracht van deze groep, het denken in kansen en mogelijkheden
maar ook de drive om je nuttig te voelen en de wereld een beetje beter te
maken. Je moet wel voor jezelf gaan staan en dat is best spannend.
Erwin Vroom

Onze Bikkelfamilie
Contactpersoon
		 Bart de Graaff Foundation

Erwin Vroom
		 Algemeen en commercieel manager
		
06 52858742
		
Erwin.vroom@bartfoundation.nl

In 2015 keek ik vol trots naar de Bikkels van 2014/2015. In november zijn we met nieuwe
Bikkels gestart aan het Bikkeljaar 2015/2016. Samen met mentoren en sponsoren, bijgestaan door familie en Bikkelvrienden, laten zij zien dat dromen echt waar te maken zijn.
Ik geniet van de kracht, het doorzettingsvermogen en het plezier dat ze allemaal laten zien.
De Bart de Graaff Foundation is niet zomaar een stichting; we zijn een Bikkelfamilie zoals te
zien is op deze foto. Stuk voor stuk mooie mensen en daar is de Bart de Graaff Foundation
trots op!

Mirjam de Graaff

Voorzitter
Bart de Graaff Foundation
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BIKKEL VOOR ALTIJD!

Bart de Graaff
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 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.

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.

kapitaal (tot een maximum van €25.000), maar vooral door
dagelijkse begeleiding, coaching, meedenken en meehelpen bij de organisatie van het Bikkelproject.

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 start-

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.

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.

Statutaire naam: Stichting 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”

De organisatie

Jeroen van Kooten
Penningmeester

Jeroen is Managing Director
bij Bullet Sound Studio’s.

Gerard Timmer
Algemeen bestuurslid

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

Gerard is Algemeen Directeur/
voorzitter van BNN-VARA.

“Het geheim is
		wilskracht”

Theo Hagethorn
Adviseur

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.

Theo is ondernemer.

Marc Adriani
Algemeen bestuurslid

“Diep respect voor
alle Bikkels”

Mark is Zakelijk Directeur van
BNN-VARA.

Medewerkers

“Neverending!”
BESTUUR

ALGEMEEN/
COMMERCIEEL
MANAGER

36 u/wk

BIKKEL
MANAGER

MEDERWERKER
MARKETING/
COMMUNICATIE

12 u/wk

“Doen, uitproberen 		
		en jezelf honderd
		procent inzetten”

Peter Jan is ondernemer.

36 u/wk

Bart-Jan is ondernemer.

Peter Jan Smit
Adviseur

16 u/wk

Bart-Jan van
Genderen
Algemeen bestuurslid

MEDERWERKER
BACKOFFICE

“Bart verdient een 		
		standbeeld”

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 begeleiding
van Bikkels en mentorbedrijven. Marketing/communicatie
en de vormgeving wordt uitgevoerd door Nanda Riezebos.
En Monique Hofstra verzorgt de back-office.
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Bikkels 2015/2016
MARCO AARNINK
Oprichter en voormalig eigenaar van Drukwerkdeal.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.”

Ambassadeurs

IRENE MOORS
Presentatrice, actrice en station voice.
“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. 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.

JAN AALBERTS
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 bijdrage leveren aan de continuïteit van
dat wat hij uitstraalde en die helpen overbrengen aan anderen.”
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Kijk op www.bartfoundation.nl
voor een compleet overzicht van onze Bikkels!
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JULIUS JASPERS
Nederlandse meester-kok en schrijver van kookboeken.
“Ik vind dat iedereen die iets wil een kans verdient, ook mensen
die een beperking hebben.”
WILLEM VAN KOOTEN
Ondernemer.
“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!”
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IEDEREEN KAN ZICH
INDENTIFICEREN MET
DIEREN, JIJ OOK!
Bikkel Marcel Hoiting heeft Spina Bifida*
en woont met zijn vriendin in Deventer.
Hij werkt samen met ambassadeur
Marco Aarnink en ondernemer
Rob Swaans aan het opbouwen
van zijn bedrijf ZooVa, dat sociale
vaardigheidstrainingen geeft
met behulp van dieren.

Het is groots
“Ik weet nog dat ik in de auto
zat en opeens een oproep
voor nieuwe Bikkels op de
radio hoorde. Ik heb altijd gedacht dat ondernemer worden
iets was wat te groot, te
moeilijk en te onbereikbaar
was. Toch was ik nieuwsgierig en heb me in de oproep
verdiept. Ik schreef me in en
ik werd uitgenodigd om mijn
idee te pitchen. Het ging opeens zo snel allemaal en nu

ben ik gewoon een Bikkel. Ik
vind het nog steeds groots,
maar vooral in positieve zin.
Het is niet te groot als je echt
wilt en durft. Het is mooi dat
ik de kans krijg om mijn ideeën te delen met de wereld,
dat is namelijk ondernemen:
je ideeën tot uitvoering brengen.
En ondernemen als een Bikkel
is helemaal bijzonder. Ik krijg

hulp om mijn dromen stapje
voor stapje te realiseren. De
Bart de Graaff Foundation is
een familie met veel inspirerende en bijzondere ondernemers.”

Veranderingen
“Ik ben nog steeds dezelfde
Marcel maar iets in mij is
veranderd. Ik ging er eerst
altijd van uit dat iets niet zou
lukken, nu voel ik een positieve vastberadenheid. Lukt

‘ALS JE IETS DOET WAT JE GOED KUNT,
WAAR JE GELUKKIG VAN WORDT EN WAT JE
OOK NOG KUNT VERKOPEN, DAN BEN JE EEN
ONDERNEMER.’

*Spina Bifida betekent letterlijk ‘gespleten wervelkolom’. Het wordt ook wel een ‘open rug’ genoemd. De ruggenwervels sluiten niet goed rondom het ruggenmerg.

het dan niet, dan bedenk ik
een plan B. Ik geloof ook dat
mijn onderneming Zoova voor
iets moois staat.
Iedereen kan zich identificeren met dieren en met dierlijk gedrag. Het spreekt tot de
verbeelding en zo kun je op
een makkelijke en speelse
manier ingewikkelde zaken
van ruzie tot pesten uitleggen
tot iets begrijpelijks. Dit geldt
niet alleen voor kinderen
maar ook voor volwassenen.
Het begrijpen van zaken is
belangrijk en het helpt bij het
ontwikkelen van sociale vaardigheden en weerbaarheid.
Ik heb dat zelf ook ervaren.
Tijdens de opleiding was er
weinig begrip voor dat ik bepaalde dingen niet kon. Ik
heb mijn beperkingen waaronder evenwichtsproblemen
en ik heb moeite met concentratie en complexe werkzaamheden. Gelukkig vond ik
steun bij de patiëntenvereniging BOSK. Het is een fijne
vereniging met veel kennis en

activiteiten, waar mensen er
niet raar van opkijken als je
iets niet kunt. Maar door mijn
ervaringen dacht ik in eerste
instantie ook dat ik nooit ondernemer zou kunnen worden. Door de steun vanuit
de Foundation heb ik meer
vertrouwen en de overtuiging
dat ik iets heel goeds aan het
doen ben.”
Dromen
“Met mijn onderneming Zoova
ben ik bezig om de trainingen
stevig neer te zetten. Dit doe
ik in samenwerking met dierenpark Amersfoort. Maar ik
heb nog meer dromen. Ik zou
heel graag willen dat Zoova
een begrip wordt. Een methodiek die op diverse plekken
en in verschillende situaties
kan worden ingezet. Ik had
nooit gedacht dat mijn droom
om mijn trainingen te verkopen zou lukken, maar je ziet
het. De Bart de Graaff Foundation geeft je een kans, dus
doe er iets goeds mee. Ieder
mens is uniek en met een beperking ben je misschien nog

Tekst: Bikkel Sabrina van Loon - www.sabrinaloont.nl

wel een beetje meer uniek.
Zorg ervoor dat je door je beperking niet je dromen opzij
zet. Beter spijt van wat je wel
hebt gedaan dan van wat je
niet hebt gedaan. Het zou zo
zonde zijn als het er wel inzit maar nooit uitkomt omdat
je je droom een droom laat
zijn.”
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“BOSK is een verenig
ing van en voor lotge
noten. Ons doel is
ervaringskennis over
brengen en het beha
rtigen van belangen.
Of dit nou over onde
rzoek gaat of over be
zuinigingen in de zo
We zetten ons bree
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t er nog veel gebrek
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Wij gunnen iederee
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etten. Marcel laat zie
n dat, ook al word je
alle kanten tegengew
vanuit
erkt, er (bijna) altijd
mogelijkheden zijn.
een jonge, enthousia
Marcel is
ste jongen met talen
ten die als geen an
kan motiveren. Ik be
der mensen
n blij dat hij de mog
elijkheid krijgt om zij
ontwikkelen dankzij
n talent te
de Bart de Graaff Fo
undation. Wat ik zo
van de Foundation
mooi vind
is dat ze werken va
nuit de krachten va
Ze zijn een voorbeeld
n individuen.
voor zowel mensen
mét als zónder bepe
rking.”

16 | Jaarverslag 2015

ONZE BIKKELS

Toelichting

Planning Bikkeljaar

Onze Bikkels denken in kansen en mogelijkheden en willen zoveel mogelijk
zelfstandig door het leven gaan. Ondernemen hoort daarbij. Je nuttig
voelen, een bijdrage leveren aan de maatschappij maar ook je eigen
geld verdienen. Een harde voorwaarde om bij ons mee te kunnen doen
is dat je een levensbepalende lichamelijke beperking hebt. Een fysieke
beperking kan zichtbaar of onzichtbaar zijn. Voor de één betekent dit
dat je dagelijks tegen vooroordelen aanloopt en voor de ander dat je
heel bewust om moet gaan met je energie. De één weet dat hij of zij
de komende jaren zieker zal worden en minder zal kunnen, voor de
ander geldt dit niet of minder. Voor allemaal geldt dat deze beperking
ingrijpend in hun leven is, maar dat ze zich door die beperking niet
laten weerhouden om hun doelen te realiseren.

Bikkels 2014/2015
In 2015 zijn de 12 Bikkels, die zijn gestart in 2014, begeleid bij de start van
hun onderneming. 11 ondernemingen
zijn gerealiseerd en 1 onderneming zal
begin 2016 gerealiseerd worden.
De Bikkels hebben samen met hun
mentoren workshops gevolgd op het gebied van social media, financiën, gelijkwaardig communiceren en marketing.
We geven deze workshops om te laten
zien wat de mogelijkheden zijn maar
ook om te laten zien welke plichten
een ondernemer bijvoorbeeld heeft met

betrekking tot financiën. Naast de kennis die zij opdoen biedt het een mooie
gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en beter te leren kennen.
Bikkels 2015/2016
Op 22 juni 2015 is onze Bikkelwerfcampagne gestart. Voor het eerst hebben we een barbecue georganiseerd voor
Bikkels, mentoren, sponsoren en onze
stichting. We zochten een moment om
voor de zomer elkaar te ontmoeten in een
ontspannen sfeer. Waar kan dat beter
dan in een strandtent in Zandvoort.

Het was een geslaagd feest waar Mirjam
de Graaff het startschot gaf voor de
campagne om nieuwe kandidaten voor
het Bikkeljaar te werven.
Op 11 september 2015 is de wervingscampagne gesloten en meer dan 80
kandidaten hebben zich aangemeld! De
selectie-procedure is vervolgens opgestart met de Bikkeljurydag als hoogtepunt. Ruim 20 kandidaten hebben daar
een pitch gegeven en uiteindelijk zijn
17 kandidaten gekozen om Bikkel te
worden. Op 1 november zijn we gestart
met het nieuwe Bikkeljaar.
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Patiëntenverenigingen; de meeste potentiële Bikkels
zijn lid van een patiëntenvereniging. Wij werken samen met
deze verenigingen door bijvoorbeeld workshops te geven of
informatie te bieden, waardoor hun leden mogelijk geïnteresseerd raken in het Bikkelschap of anderszins kansen zien om
zichzelf te ontplooien.
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Ook kwam onze ambassadeur Julius
Jaspers voor ons koken op de Big
Green Egg. Een fantastische middag!
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De BikkelBBQ hebben we gehouden
bij Beachclub 10 in Zandvoort. Zowel
Beachclub 10 alsmede de leveranciers
hebben alles gratis ter beschikking gesteld.

Media; ieder jaar staat een uitzending van “Je Zal Het
Maar Hebben” van BNN-VARA in het teken van onze Bikkels.
Daarnaast zenden grote radiozenders als QMusic en Radio10
gratis onze wervingsspot uit ten behoeve van de Bikkelwerfcampagne.

rs

Dit jaar heeft Jaarbeurs een prachtige
ruimte ter beschikking gesteld en ons
voorzien van heerlijke hapjes en koele
drankjes.
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Ordina heeft samen met NCOI een
training ontwikkeld waarbij je presentatievaardigheden kunt trainen in een
Virtual Realty omgeving. De Bikkels
van de Bart de Graaff Foundation zijn
uitgenodigd om deze training als eerste
te volgen. Een geweldige en leerzame
Dit jaar kregen we twee splinternieuwe middag waar we kennis maakten met
Nissan Jukes tot onze beschikking van de Oculus Rift en Virtual Reality.
onze sponsor Hertz Benelux.
Onze Bikkeldag is inmiddels een dag
Met de bestickering van Reklet rijden we waar velen (wij ook) naar uitkijken. Een
rond met prachtige opvallende auto’s dag waarop nieuwe Bikkels, mentoren
die je niet kunt missen.
en stichting met elkaar kennismaken.
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Sponsoren
We zijn geholpen door veel sponsoren
en daar zijn we heel dankbaar voor. Met
onze sponsoren zijn we in staat om de
Bikkels te voorzien van een startkapitaal, onze kosten zo laag mogelijk te
houden en bijzondere dingen te doen.

Sponso

V

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

sfonds
en

en

Mentorbedrijven; dit zijn de bedrijven die onze Bikkels
een jaar lang begeleiden en voorzien van een startkapitaal.
Ze willen graag een afspiegeling zijn van de maatschappij en
zien in dat mensen met een beperking onderdeel zijn van die
maatschappij.
●

torbedr
en

en
ijv

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, overheidsinstanties, stichtingen
en verenigingen. In onderstaand overzicht zijn er zoveel
mogelijk weergegeven. Een aantal partners willen we
toelichten:

op
Ko han

Sinds 2013 stel
t Reklet
de Bart de Gra
aff Foundation
,
geheel kostelo
os, een prachti
g
eigen kantoor
ter beschikking
in hun pand in
Ede!
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Even voorstellen:

MENTORBEDRIJF BDO

BDO, is een accountants- en
adviesorganisatie, die maatschappelijk
verantwoord ondernemen erg belangrijk vindt. Daarom is op 1 april 2009
stichting BDO Fonds opgericht. Henk
Smeenge en Bram Cornellissen zijn,
met nog drie anderen, bestuursleden
van de stichting. Henk is partner en
voorzitter van het BDO Fonds en Bram
is fiscalist en onderhoudt het contact
met de Bart de Graaff Foundation.
Beiden zijn ze erg enthousiast over
de Bikkels en de samenwerking
met de Foundation.

In gesprek met BDO
Het BDO Fonds en de Bart de Graaff Foundation
Middels een stemming onder ruim 2.200 BDO’ers is de Bart de
Graaff Foundation gekozen en mag BDO zich de komende twee
jaar Bikkelpartner noemen.
Henk: “We vinden het belangrijk om iets terug te doen
voor de maatschappij en ook dat BDO’ers niet alleen
maar bezig zijn met heel hard werken. We hebben
bewust naar een goed doel gezocht waarbij we onze
kennis en expertise kunnen overdragen en hierbij zoveel mogelijk BDO’ers een actieve rol kunnen geven.”

Bram: “De Bart de Graaff Foundation en het begeleiden van Bikkels sluit heel erg aan bij wat BDO
in de dagelijkse praktijk doet. Daarnaast is het erg
leuk om jonge enthousiaste mensen die wat extra
steun nodig hebben zo te kunnen helpen.”
Vier Bikkels en 20 mentoren
Het komende jaar begeleidt BDO vier Bikkels vanuit verschillende disciplines en verschillende vestigingen.
Henk: “Onze begeleiding bestaat uit persoonlijke coaching,
inhoudelijk advies en een financiële ondersteuning. Iedere Bikkel heeft vijf mentoren die tot zijn of haar beschikking staan.
Samen kijken ze wat er nodig is om de onderneming succesvol
te maken.”
Bram: “We hebben veel kennis in huis en bekijken per Bikkel wat zijn of haar vraag, mogelijkheid en behoefte is. We

hebben al gemerkt dat iedere Bikkel in een andere fase van
het proces zit. De een is bijvoorbeeld nog heel druk met het
concretiseren van het oorspronkelijke idee, waarbij we dus
veel meer persoonlijke coaching moeten geven. De ander is al
klaar om de onderneming te starten en heeft hier en daar met
name inhoudelijke tips of faciliteiten nodig. Heel divers is het
dus. Daarnaast zijn het niet voor niks Bikkels en houden we
rekening met wat een Bikkel wel of niet kan. We proberen dus
behoeftegericht te werk te gaan.”
Henk: “Maar de regie ligt bij de Bikkel zelf, dat is heel belangrijk. Hij of zij bepaalt hoe en wat.”
Wij leren hiervan
Ondanks het feit dat dit dicht bij de dagelijkse praktijk van
BDO ligt, ervaren ze dat het toch een andere manier van begeleiden is.
Henk: “Het zijn een ander soort ondernemingen en een ander
soort ondernemers dan wij in ons werk gewend zijn. We moeten oppassen dat we zelf niet te ambitieus zijn en niet vergeten om af te stemmen. Aan de buitenkant van een Bikkel zie je
niet altijd iets, maar er zijn natuurlijk bepaalde beperkingen.”
Bram: “Dat hebben we in de begeleiding gemerkt. In het begin
waren de verwachtingen niet
duidelijk en dat werkte niet
“WE ZIJN VERRAST DOOR DE
optimaal. We zagen dat BikBIJZONDERE MANIER WAARkels in verschillende processen zaten, een andere dagOP BART VOORTLEEFT IN DE
indeling of energielevel hebFOUNDATION EN BIKKELS
ben. Daar moet je afspraken
MET EENZELFDE DRIVE, LEF
en verwachtingen op afstemEN MOTIVATIE HELPT.”
men. We hebben duidelijke

afspraken en dat maakt de samenwerking fijn en beter. Het
mooie is dat je van deze ervaringen niet alleen als persoon
maar ook als organisatie heel veel leert.”
Bram: “Het samenwerken met de Foundation en het begeleiden van Bikkels vergroot je wereldbeeld en dat is bijzonder en
mooi!”
Positieve energie
Bram: “Samenwerken met de Bart de Graaff Foundation en
met de Bikkels is hartstikke leuk. De Foundation wordt gedragen door professionele en aardige mensen en de Bikkels zijn
heel erg enthousiast, dat is bijzonder om te zien. Intern merken
we dat collega’s ermee bezig zijn. Via ons magazine en intranet
delen we tussenstanden en succesverhalen van de Bikkels met
al onze collega’s en zelfs met onze klanten. Zo weet iedereen
waar we mee bezig zijn en is de betrokkenheid groter. Daarnaast is het ook heel leuk om de ontwikkelingen van de Bikkels
te laten zien.”
Henk: “We proberen samen met onze Bikkels hun ondernemingsplannen te realiseren. Dat geeft veel positieve energie
en verhoogt de teamspirit. Je kunt op een zinvolle manier iets
terug doen voor de maatschappij en je wordt je ervan bewust
dat er meer is dan alleen werken en je eigen leventje.”
Bram: “Wij zijn in ieder geval zo enthousiast dat we volgend
jaar zelfs vijf in plaats van vier Bikkels willen begeleiden. En we
willen ook heel graag inhoudelijk een bijdrage leveren, middels
een workshop of kennisochtend, zodat wij onze kennis kunnen
delen met alle Bikkels die daar behoefte aan hebben.”
Te k s t :
Bikkel Sabrina van Loon
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MENTORBEDRIJF POSTNL, RANDALL VAN DEN BROEK SAMEN MET MIRJAM DE GRAAFF

Hartelijk dank
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 onmisbaar voor onze stichting.
Wij waarderen alle steun enorm en willen alle betrokkenen
dan ook hartelijk danken!
Bent u geïnteresseerd in het mentorschap, sponsoring of
wilt u op een andere manier bijdragen,
ga dan naar www.bartfoundation.nl
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Doelen in 2015
CBF Keurmerk
De Bart de Graaff Foundation is zuinig
met haar geld. We willen zoveel mogelijk geld investeren in Bikkels en zo min
mogelijk in kosten daaromheen. We
willen wel kwaliteit leveren en transparant zijn. Hierin slagen we goed.
Het CBF Keurmerk geeft ons de kans
te laten zien dat onze wervingskosten
minder dan 25% zijn van het totaal
aan kosten. Maar ook dat we transparant zijn en onze salarissen binnen
de gestelde eisen liggen. Kortom een
goede gelegenheid om het
keurmerk aan te vragen.
In oktober 2015 hebben
wij het keurmerk aangevraagd.
Het CBF heeft echter met
een aantal andere partijen
besloten een “erkenning” in het
leven te roepen in plaats van een keurmerk.

Met deze erkenning laat een stichting
zien dat het niet alleen de kosten goed
in de hand weet te houden maar ook
laat zien welke impact zij creëert. Dit
heeft extra eisen tot gevolg gehad en
per 1 juli 2016 zal de Bart de Graaff
Foundation erkend worden.
Vermogensfondsen
De jonge mensen die bij ons in het programma zitten worden in hun kracht
gezet met als doel om zelfstandig in
het leven te staan en deel te nemen
aan het arbeidsproces door middel van
ondernemerschap.
Veel vermogensfondsen hebben zich ten
doel gesteld om ook deze groep te helpen en initiatieven financieel te ondersteunen. In 2015 zijn Fonds NutsOhra,
NSGK en VSB Fonds partner geworden
van de Bart de Graaff Foundation.
Zij onderschrijven hetgeen wij doen en
steunen ons met onder andere financiële middelen om onze doelen te bereiken.
Het verhaal van Bikkels vertellen
In het Bikkeljaar gebeuren er prachtige
dingen. Mensen die het vertrouwen en

de middelen krijgen om hun onderneming te realiseren, beleven bij2015
zondere ervaringen. We zien dit
ieder jaar en hebben besloten
dat we iets met deze verhalen
17
willen doen. We willen anderen
de kans geven om deze verhalen te lezen, te zien en te ervaren. Het geeft een positief beeld
van mensen met een beperking en
kan anderen inspireren. Afgelopen
jaar zijn we gestart met het plaatsen
van blogs van Bikkels en mentoren. Ook
volgen wij onze Bikkels met de camera
en we laten interviews maken. Komende
jaren breiden we dit verder uit.

Betrokken
vermogensfondsen

20

Aantal Bikkels
Ieder jaar willen we een aantal extra Bikkels begeleiden.
Hier wordt onze wervingscampagne voor Bikkels en
mentorbedrijven op aangepast.

2016

Aantal Bikkels
Ons doel was om tussen 15 en 17 Bikkels
te gaan begeleiden in het jaar 20152016. Met 17 Bikkels hebben we ons
doel ruim behaald.

Doelen in 2016

Vermogensfondsen
De stichting zoekt komend
jaar een aantal extra vermogensfondsen die als partner fungeren om onze doelen te bereiken.
Bikkelbank
De Bikkelbank is een project dat we
in 2016 willen onderzoeken. We willen
Bikkels de kans geven om geld te kunnen lenen wanneer zij een bedrijf willen
starten dat meer geld nodig heeft dan
wij schenken. Ook willen wij een mogelijkheid kunnen bieden om het bedrijf
uit te kunnen breiden en daar geld voor
te kunnen lenen. We gaan dit samen
met NSGK en Triodosbank onderzoeken.
Barts Media Run
Samen met twee organisatoren ontwikkelt de Bart de Graaff Foundation
“Barts Media Run”, een jaarlijks hardloopevenement op het Media Park.

Je rent over het park, door de studio’s en
langs de decors. Onderweg kom je de
gekste dingen tegen en kijk niet verbaasd
wanneer je een bekende Nederlander
inhaalt.
De eerste run zal gehouden worden in het
begin van 2017. Barts Media Run wordt
opgezet om bekendheid te geven aan
de Bart de Graaff Foundation, een mooi
evenement te organiseren en financiële
middelen op te halen voor de stichting.
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Opbrengsten 2015

Met deze verdeling sluiten we aan op een verdeling die
gesteld is door het CBF. Goede doelen mogen niet meer
dan 25% van de totale kosten inzetten voor werving van
gelden. De BGF zit daar met 16% ruim onder.

Dit jaar zijn 17 (2014: 12 bikkels) Bikkels geholpen en we
hebben € 334.109,- (2014: € 292.191,-) in ze geïnvesteerd.
Dit is een aanzienlijke stijging en we spreken van een succesvol jaar.

Het negatieve exploitatiesaldo komt ten laste van het eigen
vermogen dat daarmee afneemt tot € 269.505,-

2015
Bestedingen direct
aan Bikkels
Jaartal

Bedrag in euro’s

		
2014
292.191

2015

334.109

17

25

18/2019
20

Het exploitatie resultaat is € 51.038 negatief. Er zijn dit
jaar geen opbrengsten uit het gala en de rally en daardoor
zijn de inkomsten uit giften en acties beduidend lager. Voor
komende jaren worden nieuwe evenementen geïnitieerd,
zoals Barts Media Run.

Met de vermogensfondsen als nieuwe partners hebben
we duurzame financiële ondersteuning gekregen om onze
doelen te verwezenlijken.
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BIKKEL YUWITA SLAMET

De kosten in 2015 komen uit op € 467.807,-. De kosten zijn
als volgt onderverdeeld:
 Bikkelkosten (€ 334.109,-), kosten die direct toe
te wijzen zijn aan onze Bikkels
 Wervingskosten (€ 77.000,-), 50% kosten personeel
werving en algemeen en € 17.000,- promotiekosten.
 Uitvoeringskosten eigen organisatie (€ 56.698)

De organisatie ligt op koers om in 2018/2019 25 Bikkels
per jaar te begeleiden. We krijgen steun van professionele
mentorbedrijven die een Bikkel echt verder willen helpen.
Dit stelt ons in staat om onze Bikkels op een goede manier
te begeleiden.

BIKKEL MICHAELROBBERT BRANS

In 2015 is er € 416.769,- aan donaties, mentorbijdragen
en giften opgehaald. Daarvan besteden wij € 334.109,- aan
onze Bikkels.

Jaarrekening 2015

MEER DAN...
“HET GAAT VERDER
DAN EEN EIGEN BEDRIJF
STARTEN, HET IS LIFE
CHANGING.”

IF SOMEONE OFFERS YOU
AN AMAZING OPPORTUNITY
AND YOU’RE NOT SURE YOU
CAN DO IT. SAY YES, THEN
LEARN HOW TO DO IT LATER.
“RICHARD BRANSON”

BIKKELS

JONGE MENSEN MET
EEN LEVENSBEPALENDE
LICHAMELIJKE BEPERKING,
ZOALS BIKKEL ROBIN,
WORDEN SUCCESVOL
ONDERNEMER!

AEGON

“HET IS BIJZONDER OM GETUIGE
TE ZIJN VAN HET PROCES DAT
EEN BIKKEL ALS ONDERNEMER
DOORMAAKT. DIT GEEFT ENERGIE
EN MAAKT ONS TROTS.”

JAARVERSLAG 2015
Jaarverslag 2015
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Jaarrekening 2015

1.2 RESULTATEN
Bespreking van de resultaten
2015		

Stichting Bart de Graaff Foundation
Ter attentie van het bestuur
Postbus 266
6710 BG Ede

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.

2014

Baten
Bestedingen bikkels
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Som der lasten

€
416.769
334.109
133.698
467.807

%
100,0
80,2
32,1
112,3

€
310.376
292.191
27.245
319.436

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

Exploitatiesaldo

-51.038

-12,3

-9.060

-2,9
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1.4 MEERJARENOVERZICHT

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 2015 in verkorte vorm.

Financiële structuur

		

31-12-2015		 31-12-2014

€
%
€
%
Activa				
Vorderingen
255.395
39,3
127.881
21,3
Liquide middelen
395.268
60,7
471.801
78,7
650.663
100,0
599.682
100,0		
Passiva				
Stichtingsvermogen
269.505
41,4
320.543
53,5
Kortlopende schulden
381.158
58,6
279.139
46,5
650.663
100,0
599.682
100,0

Analyse van de Financiële positie

			31-12-2015
31-12-2014
			
€
€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen			 255.395
127.881
Liquide middelen			 395.268
471.801
			 650.663
599.682
Kortlopende schulden		
-381.158
-279.139
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal			 269.505
320.543		
		
Vastgelegd op lange termijn		
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		 269.505
320.543
		
Financiering		
Stichtingsvermogen			 269.505
320.543

		
31-12-2015 31-12-2014
31-12-2013
31-12-2012 31-12-2011
€
€
€
€
€
Activa					
Vaste activa
					
Vlottende activa					
Vorderingen
255.395
127.881
29.658
28.671
63.302
Liquide middelen
395.268
471.801
545.193
462.729
226.403
Totaal activa
650.663
599.682
574.851
491.400
289.705
					
Passiva					
Stichtingsvermogen
269.505
320.543
329.603
361.539
285.590
Kortlopende schulden
381.158
279.139
245.248
129.861
4.115
Totaal passiva
650.663
599.682
574.851
491.400
289.705

2015
2014
2013
2012
2011
€
€
€
€
€
Baten
416.769
310.376
337.553
362.625
285.306
Netto resultaat
-51.038
-9.060
-31.936
75.949
110.198
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2.1

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Jaarrekening 2015

Activa

31-12-2015		 31-12-2014
€
€
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa 1
255.395		 127.881
			
Liquide middelen 2
395.268		 471.861
			
Totaal activazijde
650.663		 599.682		

Passiva

31-12-2015		31-12-2014
€		
€
Stichtingsvermogen 3 				
Stichtingsvermogen
269.505		 320.453			
					
Kortlopende schulden					
Overige schulden en overlopende passiva 4
381.158		 279.139
			
Totaal passivazijde
650.663		 599.682		

2.2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
		
2015		
2014
€
€
€
€
Baten 5 		 416.769		
310.376		
Bestedingen bikkels
6
334.109		
292.191		
Uitvoeringskosten eigen organisatie
133.698		
27.245		
Som der lasten		467.807		 319.436		
		
Exploitatiesaldo		 -51.038		
-9.060
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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 anders vermeld. 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.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar 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 voorzieningen 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. Onder het stichtingsvermogen worden financiële instrumenten
gepresenteerd, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrument; de juridische
vorm speelt hierbij geen rol. Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

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.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Activa
Vlottende activa
Vorderingen

1 Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

31-12-2015
€

31-12-2014
€

255.395

127.881

		
31-12-2015
31-12-2014
€
€
2 Liquide middelen
ING Bank N.V. Giro-rekening
21.612
14.704
ING Bank N.V. Rekening-courant
280.000
382.381
ING Bank N.V. Spaarrekening
93.656
74.716
395.268
471.801
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Passiva
3 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven.
		
		
		
Stand per 1 januari 2015		
Exploitatiesaldo 		
Stand per 31 december 2015		

Kortlopende schulden		
31-12-2015
€
4 Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
381.158

Stichtingsvermogen
€
320.543
-51.038
269.505

31-12-2014
€
279.139

5 Baten
Donaties algemeen
Donaties gelabeld
Opbrengst gala

2015
€

2014
€

67.896
351.726
-2.853
416.769

86.384
178.529
45.463
310.376

		
2015
2014
€
€
6 Bestedingen Bikkels
Personeel (begeleiding Bikkels)
89.199
32.968
Bestedingen Bikkels
244.910
259.223
334.109
292.191
			

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

2015
€

2014
€

3.359
3.163
102.003
-2.138
27.311
133.698

2.050
2.284
13.187
-4.932
14.656
27.245
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Soesterberg, 2015
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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Bart de Graaff Foundation
Niels Bohrstraat 24, 6716 AM, Ede
www.bartfoundation.nl
info@bartfoundation.nl

