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Missie
Het is onze missie om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van
sport en bewegen.
Wij doen dit door op een optimistische, inspirerende en uitdagende manier informatie te delen met
mensen met diabetes en hun sociale omgeving. Met behulp van vele sportactiviteiten wil de BvdGF
mensen met diabetes en hun sociale omgeving informeren over de positieve effecten van sport en
beweging, ze deze effecten laten ervaren en ze inspireren tot een sportief leven met diabetes.
Visie
Op dit moment zijn er in Nederland ruim 1.000.000 mensen met diabetes. Er wordt zelfs voorspeld
dat dit totaal in 2025 op 1,3 miljoen Nederlanders komt. Het is dus belangrijk om nu actie te
ondernemen. De afgelopen jaren is duidelijk geworden wat de positieve effecten van sport en
bewegen op een leven met diabetes zijn. Voor mensen met diabetes zorgt het voor een betere
instelling, terwijl het voor mensen zonder diabetes de kans op diabetes type 2 kan verkleinen. Dit in
acht nemende houdt de BvdGF er de volgende visie op na.
-

Wij geloven dat sport en bewegen bijdraagt aan een gezond leven met diabetes.
Wij willen perspectief bieden aan alle mensen met diabetes in Nederland.
Wij geloven in de kracht van het delen van informatie, ervaringen en inspiratie.
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Voorwoord
Elke stapt telt
Met trots heeft de Bas van de Goor Foundation (BvdGF) in 2016 haar tweede lustrum afgesloten. De
BvdGF heeft inmiddels een duidelijke voetafdruk achtergelaten in het landschap van de Nederlandse
diabeteszorg. Het boegbeeld van onze organisatie, Bas van de Goor, heeft hier onmiskenbaar aan
bijgedragen. De foundation is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met een betekenisvolle
boodschap. Een boodschap die complementair is aan de bestaande gezondheidszorg met als
centrale thema “sportief met diabetes”.
De diabeteszorg in Nederland is van hoge kwaliteit. Over een breed front wordt hier door een grote
groep instanties en personen op dagbasis aan gewerkt. Van zorgaanbieder tot zorgverzekeraar, van
overheid tot wetenschap. De as waar alles echter om draait is de patiënt. Van diezelfde patiënt zal in
de toekomst een actievere rol worden verwacht. In de zin dat hij of zij steeds meer zal worden
aangesproken op een stukje eigen regie. Aan deze eigen “regie” wordt inmiddels veelvuldig het label
“zelfmanagement” gehangen. In die nieuwe realiteit die zich rondom de patiënt ontvouwt , is er een
belangrijke rol weggelegd voor de BvdGF .
De taak die de BvdGF op zich genomen heeft schept verplichtingen. Het stelt eisen aan de
professionalisering van de organisatie in de sfeer van mensen, middelen en processen. We achten
het van belang te melden dat de BvdGF op al deze zaken “in control” is. Het geeft ons het comfort
om met inzet en inspiratie de nieuwe lustrumperiode in te stappen.

Gaston Sporre
Voorzitter
Bas van de Goor Foundation
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1. Inleiding
Leefstijlverandering in de praktijk
2016 was een jaar van groei. We groeiden als organisatie, met voor het eerst vijf medewerkers in
dienst, ons netwerk groeide en mede daardoor groeide vooral de Nationale Diabetes Challenge
(NDC). Die groei is belangrijk, want ook het aantal mensen met diabetes in Nederland groeit nog
altijd. Om deze mensen te helpen leefstijlverandering in de praktijk te brengen hebben we een groot
netwerk nodig. Afgelopen jaren hebben we daarvoor de zaden geplant. Zorgprofessionals uit het
hele land, sport- en beweegcoaches en niet te vergeten onze eigen ambassadeurs zorgden voor
voeding, water en verzorging. De oogst in 2016? 3.200 mensen op het NDC-festival en via andere
activiteiten nog eens honderden mensen met diabetes in beweging.
2016 was natuurlijk ook het jaar van ons 10 jarig bestaan. We vierden dat onder andere op ons
congres. Een deel van de festiviteiten hebben we vanwege mijn gezondheid helaas moeten
uitstellen. Tijdens het schrijven van dit jaarverslag kan ik zeggen dat we dat in 2017 alsnog kunnen
inhalen. Zien dat de hele organisatie op volle toeren doordraait tijdens mijn afwezigheid bevestigt
mijn gevoel van groei. Onze wortels zitten zo diep dat we niet zomaar omver geblazen worden in
stormachtige tijden. Ik wil daarvoor mijn collega’s ontzettend bedanken.
Graag wil ik ook alle partners, sponsoren en (medische) vrijwilligers bedanken voor de steun die wij
het hele jaar door van hen krijgen. We hebben hen in 2016 extra hard nodig gehad. Allemaal zetten
ze afgelopen jaar nóg een stap extra, om er samen voor zorgen dat we tijdens onze evenementen
informatie, ervaringen en inspiratie konden delen met alle deelnemers met diabetes.
Leefstijlverandering. Soms realiseer je je ineens dat je geleidelijk die bankhanger bent geworden. Of
je wordt wakker geschud door complicaties, of door de weegschaal. Soms overkomt het je, door
omstandigheden die je niet in de hand hebt. Maar vaak heb je een keuze. Kies je bewust, dan kan
jouw persoonlijke groei beginnen. Gelukkig is er een groot netwerk om je te ondersteunen. We
sluiten een mooi jaar af en kijken vol vertrouwen naar 2017.
Bas van de Goor
Directeur Bas van de Goor Foundation
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Resultaten 2016
1.1.
Sportactiviteiten
In 2016 heeft de BvdGF diverse (sport)activiteiten voor mensen met diabetes, hun sociale omgeving
en medische professionals uit de diabeteszorg georganiseerd. Hieronder volgt een opsomming van
het aantal activiteiten gecategoriseerd per doelgroep.
Sportactiviteiten voor jongeren
In 2016 organiseerde de BvdGF meerdere sportactiviteiten voor jongeren met diabetes in de leeftijd
van 8 t/m 17 jaar. In totaal zijn er in 2016 drie sportkampen voor kinderen met diabetes
georganiseerd bij SnowWorld in Landgraaf, een wintersportkamp, een sportdag en vele sportclinics.
In november vonden twee gezinsweekenden voor gezinnen met een kind met diabetes plaats in
Lierop, Noord-Brabant. Tijdens deze sportactiviteiten ligt de nadruk op zelfmanagement. Jongeren
ervaren in een medisch veilige omgeving hoe ze hun diabetes zelfstandig kunnen managen in
afwisselende sportieve settings. Dankzij de steun van onze vaste partners als de VriendenLoterij,
Novo Nordisk, Bosman, Medtronic en Penders Voetzorg konden deze activiteiten plaatsvinden. De
deelnemers van de WeRun2ChangeDiabetes, de Vasaloppet en WeBike2ChangeDiabetes Challenges
zorgden er door het werven van sponsorgeld voor dat deze activiteiten gefinancierd konden worden.
Daarnaast doet de BvdGF jaarlijks een beroep op de inzet van medische vrijwilligers van diverse
ziekenhuizen en op onze ambassadeurs en overige vrijwilligers om deze sportactiviteiten voor
jongeren met diabetes tot een succes te maken. Zonder deze inzet is het voor de BvdGF niet mogelijk
om dergelijke activiteiten te organiseren.
Sportactiviteiten voor volwassenen
De Nationale Diabetes Challenge nam een vlucht in 2016. We hebben hard gewerkt om zoveel
mogelijk zorgverleners enthousiast te maken om mee te doen. Dat resulteerde erin dat er op 125
locaties wekelijks gewandeld werd. Zo’n 2.600 mensen deden mee aan het evenement en op de
finaledag waren er zelfs bijna 3.200 mensen op de been bij Paleis Het Loo. Het enthousiasme was
zowel bij de deelnemers als bij de zorgverleners groot. De resultaten die naar voren kwamen in het
onderzoeksrapport sterken ons om door te gaan met de NDC en de gesprekken met o.a.
zorgverzekeraars omtrent de financiering te intensiveren.
Naast de NDC organiseerden we in 2016 vier informatieavonden voor volwassenen met diabetes,
onder de naam ‘Back on Track’. Op deze avonden aten we gezamenlijk een eenvoudige maaltijd en
wisselden deelnemers informatie en ervaringen uit met elkaar, een ervaringsdeskundige, een
internist en een diëtist. Vervolgens gingen we actief aan de slag op het volleybalveld of tijdens een
wandeling, om aan het eind van de avond het verloop van bloedsuikerwaardes en toegepaste
strategieën te bespreken. Deze avonden werden zeer goed ontvangen. Mooi is dat een aantal
deelnemers zich heeft aangemeld voor één van de fondsenwervende challenges. Op deze manier
creëren we onze eigen ambassadeurs.
Fondsenwervende Challenges
Zoals elk jaar waren er ook in 2016 weer fondsenwervende challenges. Nieuw was de Vasaloppet
challenge, 90 km langlaufen door de Zweedse bossen. Voor deelname aan deze challenge is het niet
verplicht om diabetes te hebben. Het doel is om met behulp van een sportieve activiteit donaties op
te halen voor de stichting, waarmee zij activiteiten als sportclinics, sportdagen, sportkampen en
gezinsweekenden kan organiseren, waaraan de kinderen met diabetes gratis kunnen deelnemen. In
2016 is voor de vijfde maal op rij de WeRun2ChangeDiabetes Challenge georganiseerd met deelname
aan de marathon van New York. Er is in totaal een bedrag van € 100.744 opgehaald door alle
deelnemers. Tijdens WeBike2ChangeDiabetes trokken we per mountainbike 6 dagen door de
Spaanse Pyreneeën. Naast Nederlandse deelnemers nam aan deze challenge ook een groep Spaanse
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fietsers deel. Zij hebben samen een bedrag van € 98.608 opgehaald. Daarnaast zijn er door
particuliere initiatieven vele donaties opgehaald in 2016. Als voorbeeld noemen we hier graag een
jonge vrouw met diabetes die met haar vader de Kilimanjaro beklom en een sponsorloop op een
basisschool in Huissen, Gelderland.
Overige sportieve evenementen
In 2016 kregen we als foundation een bijzondere kans. De Giro d’Italia startte dit jaar in Apeldoorn
en wij mochten per fiets de roze leiderstrui van Milaan naar Apeldoorn brengen. Alle fietsers hadden
diabetes. In tien dagen fietsten zij van Milaan naar Nederland, om daarna nog twee dagen een
promotietour door de provincie Gelderland te maken. Het evenement leverde veel media-aandacht
op. De deelnemende fietsers zijn ware ambassadeurs van onze stichting geworden.
In augustus vond onze jaarlijkse sportdag plaats tijdens de Olympic Experience in Scheveningen.
Deelnemers konden meedoen aan ons beachvolleybaltoernooi en het terrein van de Olympic
Experience bezoeken. Ondanks het noodweer was het een goed bezocht en geslaagd evenement.
Congres
Nog een hoogtepunt in 2016 was ons jubileumcongres waar we ons 10-jarig bestaan vierden. Het
congres had als thema ‘Breng beweging in de praktijk’ en stond voor een groot deel in het teken van
de (onderzoeksresultaten van de) Nationale Diabetes Challenge. In een persoonlijke en intieme
setting op hotel- en congrescentrum Papendal praatten we met de deelnemers over initiatieven om
leefstijlverandering in de praktijk te brengen. Hoewel het aantal deelnemers lager was dan we
verwacht hadden kijken we terug op een mooie en waardevolle dag, die goed beoordeeld werd in de
na afloop afgenomen enquête.
Overige evenementen
In januari 2016 werd het jaarlijkse volleybaltoernooi voor partners van de BvdGF georganiseerd in
The Beach in Aalsmeer. In een sportieve setting werden de resultaten van 2015 gepresenteerd en
werd er vooruitgekeken naar 2016. De BvdGF bedankt haar partners en vrijwilligers voor de
onvoorwaardelijke steun in 2016.
1.2.
Bewustwording
Het onder de aandacht brengen van de positieve effecten van sport en bewegen op een leven met
diabetes vormt een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de BvdGF. De BvdGF heeft in 2016
middels haar website, social media en verschillende presentaties, publicaties en optredens (in de
media) de bewustwording rondom een sportief leven met diabetes verbeterd.
Website
In 2016 is het traject in gang gezet om de website een update te gaan geven. Zowel op het gebied
van design als functionaliteit zijn er wensen om verbeteringen door te voeren, zodat mensen sneller
de gewenste informatie kunnen vinden en deze op een aantrekkelijke manier gepresenteerd krijgen.
Dit traject moet in 2017 gerealiseerd zijn. In 2016 hebben in totaal 147.666 mensen een bezoek
gebracht aan onze organische website, daarvan kunnen 109.615 mensen als unieke bezoekers
worden bestempeld. De bezoekers bleven in 2016 gemiddeld 1:18 minuten op de website. Daarmee
is het aantal bezoekers in 2016 licht gedaald t.o.v. 2015 (149.472 bezoekers, waarvan 113.363 uniek),
maar gemiddeld bleven zij wel iets langer op de site (in 2015 1:09 min).
Sociaal actiever
Op het gebied van social media hebben we in 2016 een flinke stap voorwaarts gemaakt. Ons
belangrijkste communicatiemiddel is Facebook. Het aantal likes op facebook steeg van 3218 eind
2015 naar 4954 eind 2016, een toename van 54%. Onze berichten werden 1.552.674 maal bekeken,
een stijging van 134% t.o.v. 2015. Het meest bekeken bericht (hoogst aantal unieke bezoekers) was
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dat van 28-11-2016, 63.964 mensen bekeken toen de eerste update van Bas over zijn gezondheid. Uit
de statistieken blijk dat persoonlijke berichten over het algemeen erg goed bekeken worden.
Daarnaast volgden 1.826 mensen de Twitter-account van de BvdGF. Vanwege de afnemende
populariteit van Twitter hebben we minder ingezet op dit middel en de focus meer gelegd op
Facebook. Daarnaast zijn we gestart met Instagram, om vooral onze jongere doelgroep aan te
spreken. Het gebruik is nog wennen, maar eind 2016 hadden we bijna 600 volgers.
In 2016 hebben we veel meer gebruik gemaakt van video’s op social media. Dit heeft bij elkaar meer
dan 110.000 vertoningen opgeleverd. Wel valt op dat alleen hele korte video’s (grofweg <30 sec)
volledig bekeken werden, langere filmpjes werden in minder dan de helft van de gevallen helemaal
bekeken.
Exposure
Er zijn in 2016 diverse presentaties gehouden voor ziekenhuizen, huisartsen, scholen, diabetespoli’s
en bijeenkomsten voor internisten en diabetesverpleegkundigen. Daarmee hebben we opnieuw
gezorgd voor zichtbaarheid in het medisch werkveld en daarbuiten. Onze ambassadeurs zijn daarin
een welkome ondersteuning. Tijdens de afwezigheid van Bas hebben we enorm veel steun van hen
ontvangen, desgevraagd stonden ze altijd klaar om in het land presentaties te geven of op andere
manieren te ondersteunen. De NDC heeft een aantal nieuwe, zeer enthousiaste ambassadeurs
opgeleverd, die eind 2016 en begin 2017 zorgprofessionals wisten te overtuigen om ook mee te doen
aan het project.
1.3.
Meetbaar resultaat
In 2016 is er een grote groep mensen met diabetes type 2 in beweging gebracht door de
verschillende diabetes challenges op 125 locaties in Nederland. Bij 20 groepen deelnemers hebben
we uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van deelname aan de NDC. We hebben kunnen
zien hoeveel stappen deze mensen per dag zetten en hebben somatische en psychologische
gegevens gemeten. De onderzoeksresultaten zijn in een rapport samengevat. Op hoofdlijnen
beschrijft dat rapport dat deelname aan de NDC gezondheidswinst oplevert. Niet alleen door
verbeterde somatische waarden en verminderd medicijngebruik, maar zeer zeker ook doordat
deelnemers een verbeterd gevoel van welbevinden ervaren door hun deelname. Met deze resultaten
zetten we de gesprekken met zorgverzekeraars en andere partijen in het zorg-, sport en beweeg- en
sociaal domein met vertrouwen voort.
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2. Organisatie
2.1.
Organisatie
In 2016 heeft de BvdGF veel energie gestoken de groei van een professionele organisatie.
Zelfmanagement
De term zelfmanagement heeft vanaf het begin een belangrijke plek in de organisatie ingenomen.
Voor de hedendaagse gezondheidszorg en voor de BvdGF vormt zelfmanagement een belangrijk
thema in de komende jaren. Door deelnemers aan activiteiten zelf verantwoordelijk te maken voor
hun eigen gezondheid en diabetes, kunnen zij tijdens de activiteiten van de BvdGF ervaringsgewijs
leren over diabetes en sport, hun kennis over diabetes en sport verbeteren en geïnspireerd raken tot
een leven lang sporten en bewegen. Met de landelijke opschaling van de NDC geven we
zelfmanagement een prachtige plek in onze organisatie.
Bestuur (onbezoldigd)
Het bestuur van de BvdGF is onbezoldigd, houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de
foundation en heeft kennis van de activiteiten die de foundation ontwikkelt. Het bestuur heeft een
controlerende taak en functioneert als klankbord. Het bestuur van de BvdGF bestond in 2016 uit zes
leden (Gaston Sporre, Gerritjan Eggenkamp, Leo Heere, Eelco de Koning, Barbara de Loor en Marc
Delissen). De onbezoldigde bestuurders kwamen in totaal drie keer bijeen. Het functioneren van de
directie en bestuur is geëvalueerd en de gestelde doelen zijn behaald.
Organisatie
De BvdGF heeft in 2016 hard gewerkt om alle doelen te bewerkstelligen. In totaal werkte de BvdGF in
2016 met vijf medewerkers gemiddeld 4,5 fte. De directie is statutair vastgelegd en bestaat uit Bas
van de Goor en Petra Seegers. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken binnen de foundation. Bas van de Goor is directeur Diabetes en Sport. Petra Seegers is
directeur Algemene Zaken. Op 1 januari 2016 is Rick Groenhard voor 0,5 fte gestart.
2.2.
Partners
In 2016 heeft de BvdGF diverse samenwerkingsverbanden met partners uit de profit en non-profit
sector, de medische wereld en de sportwereld. Zonder de steun van deze partners was het niet
mogelijk geweest om haar activiteiten in 2016 te organiseren.
Uit de afdracht van 2016 heeft de BvdGF een fantastische bijdrage mogen ontvangen van de
VriendenLoterij. In 2016 werd bekend dat we opnieuw voor vijf jaar mogen rekenen op steun van de
VriendenLoterij. Als onderdeel van die ondersteuning heeft de BvdGF over 2016 een bedrag van
€ 205.416 mogen ontvangen uit de ongeoormerkte en geoormerkte opbrengst. Dankzij deze
structurele bijdrage van de VriendenLoterij kan de BvdGF de komende jaren structurele stappen
maken als organisatie.
De BvdGF heeft in 2016 een nauwe samenwerking gehad met haar partners Novo Nordisk, Bosman,
Medtronic en Penders Voetzorg. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
wordt de BvdGF ondersteund door Stipp en met medische ondersteuning door diverse ziekenhuizen
(medische begeleiding).
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3. Jaarrekening
3.1.

Balans per 31 december 2016

Balans per 31 december 2016
(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa

31 december 2016

31 december 2015

13.474

20.795

15.309

21.734

Ref.
Vaste activa

Immateriële vaste activa
Website
Materiële vaste activa
Inventarissen

2.

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Pensioenpremies
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

3.
4.

139.465

171.547

5.

12.049
2.636

0
0

6.

13.233

47.842

7.

167.383

219.389

372.401

511.615

568.567

773.533

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsresme
Bestemmingsreserves

8.
9.
8./9.

336.207
0

336.207
23.686

336.207

359.893

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

10.
32.052

38.227

11.

20.732

58.395

12.

155.890

340.704
208.674

437.326

568.567

773.533

24
Stichting Bas van de GOOI' Foundation, Amsterdam
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3.2.

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten over 2016
Exploitatie
2016

Begroting
2016

Exploitatie
2015

465.154
479.783
1.956
946.893

357.500
474.695
2.000
834.195

303.825
358.526
1.508
663.859

404.863
371.742

258.241
275.340

197.286
286.380

18.

69.428

37.825

65.407

19.

77.174

160.085

86.684

923.207

731.491

635.757

23.686

102.704

28.102

Ref.

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Rentebaten

14.
15.
16.

Som der baten
Lasten
Besteding aan de doelstelling

17.

Organisatie van projecten
Voorlichting en bewustmaking

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie

Som der lasten
Saldo van baten en lasten
Resultaatbestemming 2016

Exploitatie Exploitatie
2015
2016

Toevoeging/onttrekking aan
23.686
0
0
0
23.686

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve Derde Diabetes Challenge
Bestemmingsreserve Congres Sport en Diabetes
Bestemmingsfonds IJsland Challenge
Saldo

28.102
0
0
0
28.102

25
Stichting Bas van de Goor Foundation, Amsterdam
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3.3.

Toelichting

Zie bijlage I Bestuursverslag.
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I

Bestuursverslag

Bestuursverslag bij de jaarrekening 2016
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief saldo van € 23.686. Het was het jaar van de eerste
landelijke Nationale Diabetes Challenge. De medewerkers van de BvdGF (4,5 fte) hebben zich weer
met veel passie ingezet voor de missie. Per 1 januari 2016 is een nieuwe 0,5 fte van start gegaan op
kinderactiviteiten. Het betreft een bestaande functie van 0,5fte. Door de stijgende omzet en de
groeiende organisatie zijn we in staat geweest om meer mensen dan ooit in beweging te krijgen.
Het wordt met een gemiddeld over de jaren heen stijgende omzet steeds belangrijker om de baten,
maar vooral ook de kosten goed in de gaten te houden. Een aantal punten uit de jaarrekening
behoeven wellicht wat meer toelichting:
Giro
Het project Giro (fietsen van Milaan naar Nederland) was onzeker en derhalve niet opgenomen in de
begroting van 2016. Het project heeft € 36.743 gekost en heeft € 60.000 aan sponsorgeld
opgeleverd. Het heeft veel publiciteit opgeleverd en was een uitstekend evenement om de missie
onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Het positieve verschil is in overleg met de
sponsor aangewend om de tegenvallende sponsorinkomsten van het congres te dekken.
VriendenLoterij
Voor 2016 is er een extra projectaanvraag ingediend bij de VriendenLoterij maar deze is niet
gehonoreerd. Er zijn door de BvdGF twee scenario’s gemaakt; één met bijdrage van de VL en een
take-down versie zonder VL-bijdrage. De totale kosten van de NDC in 2016 bedroegen € 132.859
tegen een totale baten € 140.000.
In 2016 vond na vijf jaar financiële ondersteuning een review plaats. In oktober werd bekend
gemaakt dat de samenwerking wordt verlengd met vijf jaren met een gegarandeerd bedrag van
€ 200.000 per jaar, het eerste bedrag te ontvangen in 2018 (dat betreft dan de afdracht over 2017).
Er zijn plannen om in 2017 te investeren in geoormerkt werven.
Beleid ten aanzien van de reserves
Het positieve saldo van € 23.686 zal volledig worden toegevoegd aan de continuïteitsresverve.
Beleid ten aanzien van beleggingen
De reserves staan op twee spaarrekeningen bij twee verschillende banken. Er wordt niet belegd en
dat is tot op heden ook nog nooit gebeurd.
Bestedingspercentages
De directie is tevreden over de bestedingspercentages. Het percentage kosten van beheer en
administratie is nu 8,2% (was 13,1% over 2015) en ligt daarmee ver onder de limiet van 25% die door
het bestuur is vastgesteld. Het bestedingspercentage eigen fondsenwerving is 14,9 % (was in 2015
21,2%) en ligt daarmee onder de door het CBF gestelde grens van 25%. Door de enorme groei in
omzet met besteding aan de doelstelling zijn deze percentages relatief veel gezakt in 2015. En
daardoor is het percentage dat besteed is aan de doelstelling gestegen. In 2016 is er een steekproef
gedaan van twee maanden waarin de urenbesteding van twee medewerkers is bijgehouden. De
resultaten bevestigen de verhoudingen van de bestedingspercentages.
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Vrijwilligers
De BvdGF maakt gebruik van medische vrijwilligers en ervaringsdeskundigen tijdens alle activiteiten
die zij organiseert. Medische vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de organisatie, voorbereiding
en uitvoering van diverse sportactiviteiten. Ervaringsdeskundigen zijn mensen met diabetes. Beiden
hebben geen verantwoording over het programma maar een ondersteunende taak. Zonder
vrijwilligers is het voor de BvdGF niet mogelijk om dergelijke activiteiten uit te voeren. De BvdGF
waardeert haar onbezoldigde vrijwilligers, met name in het jaar dat het tweede lustrum gevierd kon
worden, en kijkt uit naar voortzetting van de samenwerking voor de komende jaren.
Toekomst
Na tien jaar is de financiële situatie van de stichting gezond en stabiel, maar het blijft lastig om
meerdere jaren vooruit te plannen en begroten. Daarbij moet vooral gelet worden om niet meer
(nieuwe/extra) lange termijn financiële verplichtingen aan te gaan. Er zijn verschillende bronnen van
inkomsten wat ervoor zorgt dat de financiële risico’s enigszins gespreid zijn: ongeveer een vijfde van
de omzet is de VriendenLoterij, deze inkomsten zijn nu zeker voor vijf jaar. Een ander vijfde deel zijn
de sponsorinkomsten. In 2017 loopt er één sponsorcontract af en moet er over verlenging gesproken
worden. Een andere vijfde deel van de inkomsten bestaat uit de opbrengsten van de
fondsenwervende challenges. Deze inkomsten zijn nooit zeker, maar inmiddels na een aantal jaren
wel redelijk goed in te schatten en te begroten. De post donaties moeten we goed in de gaten
houden, die is in 2016 gezakt naar € 65.054. Een reden hiervoor zou de afwezigheid van Bas kunnen
zijn. Deze post betreft de spontane donaties van scholen etc. De rest van de omzet (€ 200.000 tot
€ 300.000) bestaat uit grote challenges, speciale projecten en congressen. Tot nu toe vonden die
meestal om het jaar plaats. Inmiddels is de NDC een structureel evenement geworden, dus we
verwachten in de nabije toekomst wat minder fluctuatie in de omzet.
Het bestuur en de directie kijken terug op een mooi jaar met veel activiteiten en een positieve
financiële afsluiting en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.
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II

Nevenfuncties

Directie
Bas van de Goor
- Toernooidirecteur 2013-2015 Beachvolleybaltoernooien in Nederland
- Medevoorzitter Onderzoeksprogramma Sport van NOC*NSF en MinVWS
- Stemgerechtigd lid van de vereniging Achmea
Petra Seegers
- Geen nevenfuncties
Voor het evenement Medtronic Junior Cup Diabetes is de onderneming World Cup Diabetes B.V.
opgericht. Omdat er juridische risico’s kleefden aan het evenement is ervoor gekozen een aparte
onderneming op te richten. De aandeelhouders van deze onderneming zijn de directieleden van de
Bas van de Goor Foundation. De onderneming World Cup Diabetes B.V. heeft geen winst behaald. De
aandeelhouders hebben geen dividenduitkering of andere vergoeding van de World Cup Diabetes
B.V. ontvangen.
Bestuur
Gaston Sporre, voorzitter
- voorzitter van de Kamer van Koophandel Oost Nederland
- voorzitter RTV Oost
- voorzitter Zwolse Schouwburgen Odeon De Spiegel
- voorzitter RvA Afval Energie Bedrijf Gemeente Amsterdam
- voorzitter stuurgroep EFRO Oost Nederland (Europese Subsidies)
- voorzitter Nazorgcentrum Intermezzo (Isala Zwolle)
- lid RvC Euroclinics Athene
Leo Heere, secretaris
- Clubarts BVO Vitesse Arnhem
- Sportarts bij Sport medisch Centrum Papendal
- Voorzitter Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg
- Docent DESG (scholingen voor kinderartsen en internisten)
Gerritjan Eggenkamp, penningmeester
- Partner Avedon Capital Partners
- Council member FISA (Internationale Roeibond)
Eelco de Koning, bestuurslid
- Bestuurslid Stichting De Putter
- Lid wetenschappelijke adviesraad Stichting Diabetes Onderzoek Nederland
- Hoogleraar Diabetologie Leids Universitair Medisch Centrum
- Groepsleider Hubrecht Instituut
- Voorzitter Stichting Dr. F. Gerritzenprijs
- Vice-President European Pancreas and Islet Transplantation Association
Marc Delissen
- Lid adviesraad voor de sport van de gemeente Den Haag;
- Lid van Commissie van Beroep van de KNHB;
- Lid van Tuchtcommissie van de NGF;
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- Lid technisch commissie HVV (voetbalclub);
- Voorzitter Raad van Toezicht van NLcoach;
Barbara de Loor
- Bestuurslid Jaap Eden IJsbaan
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III

Rooster van aftreden

Bestuurslid
Gaston Sporre (voorzitter)
Gerritjan Eggenkamp (penningmeester)
Leo Heere (secretaris)
Eelco de Koning (bestuurslid)
Barbara de Loor (bestuurslid)
Marc Delissen (bestuurslid)

(aftreden of herkiesbaar in 2019)
(aftreden of herkiesbaar in 2019)
(aftreden of herkiesbaar in 2018)
(aftreden of herkiesbaar in 2020)
(aftreden of herkiesbaar in 2020)
(aftreden of herkiesbaar in 2020)
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IV

Begroting 2017

Toelichting begroting
In 2017 bedraagt de totale begroting € 962.200,-. Ten opzichte van de begroting in 2016
(€ 1.209.926,-) is de huidige begroting met € 247.726 afgenomen. De belangrijkste reden hiervoor is
dat de BvdGF geen extra projectaanvraag bij de VL heeft ingediend. Zonder deze bijdrage zou de
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begroting in 2016 € 875.115 zijn geweest. We kunnen dan ook concluderen dat de BvdGF de gestage
groei van de afgelopen jaren voortzet. Hieronder volgt een uitleg over de verdeling van de baten en
lasten in 2017.
Baten
De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2017 sterk toegenomen t.o.v. 2016 (verschil + € 280.000).
De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:
• de fondsenwerving die voort komt uit de samenwerking met Spanje;
• de toetreding van het project NDC aan de baten uit eigen fondsenwerving;
• de donaties en giften die zijn verlaagd van € 70.000 naar € 50.000 in verband met de
verminderde aanwezigheid van Bas van de Goor.
• We verwachten in de komende periode nieuwe partners aan de NDC toe te kunnen voegen.
• De ongeoormerkte bijdrage van de VriendenLoterij is onlangs voor vijf jaar toegezegd waardoor
we op ondersteuning kunnen rekening tot en met 2022.
De baten uit acties van derden zijn in 2017 sterk gedaald t.o.v. 2016 (verschil -€ 455.951). De
belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:
• er geen extra projectaanvraag bij de VL is aangevraagd. Deze stond in 2016 op de begroting voor
€ 334.811;
• er in 2017 geen congres wordt georganiseerd.
• we verwachten meer opbrengst uit het geoormerkt werven van de VriendenLoterij, vanwege een
investering in een geoormerkte actie.
• de baten uit fondsenwervende evenementen zijn de inkomsten die vanuit de Nederlandse
deelnemers wordt verwacht. De Spaanse bijdrage voor deze challenges wordt als baten uit eigen
fondsenwerving gezien.
Door de ziekte van Bas en de investering in het geoormerkt werven van de VriendenLoterij zijn we
genoodzaakt een continuïteitsreserve van € 28.225 aan te spreken.
Lasten
De bestedingen aan de doelstelling zijn afgenomen in 2017 t.o.v. 2016 (verschil: - € 179.222). De
belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:
• we de kosten van de NDC bescheiden kunnen houden en we in 2017 hier geen extra
projectaanvraag voor hebben gedaan. We verwachten echter nog wel extra opbrengsten in de
komende maanden waardoor er mogelijkheden ontstaan op het gebied van communicatie,
marketing en ondersteuning (van evenementen);
• we verwachten een groter aantal deelnemers voor de fondsenwervende challenges, waardoor
niet alleen de kosten maar ook de opbrengsten evenredig stijgen.
De kosten fondsenwerving zijn toegenomen in 2017 t.o.v. 2016 (verschil: + € 37.000). De
belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:
• In 2017 investeren we in een campagne met de VL in het eerste kwartaal in 2017. We
verwachten de resultaten in de jaren 2017, 2018 en 2019.
De totale lasten aan loonkosten, autokosten, reiskosten en deskundigheidsbevordering worden
verdeeld naar rato van de percentages besteed aan de doelstelling (72%), fondsenwerving (10%) en
beheer en administratie (18%). In 2016 hebben zowel Petra als Jeroen urenregistratie bijgehouden
waaruit bovenstaande percentages resulteerden. De BvdGF is als stichting gedeeltelijk btw-plichtig.
Om onverwachte kosten aan het einde van het jaar te voorkomen is er aan de lastenkant niet
verrekenbare btw opgenomen naar rato van de totale omzet. Op advies van de accountant zijn deze
kosten voor 2017 opgenomen voor € 30.000.
In de huidige situatie betekent dit dat de BvdGF geen overschot aan baten kan toeschrijven aan de
continuïteitsreserve.
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V

Communicatie (met belanghebbenden)

Bron: Meerjarenbeleidsplan 2013-2016
Belanghebbenden
De doelgroepen die betrokken zijn bij de BvdGF bestaan uit:
- Alle mensen met diabetes;
De BvdGF richt zich op zowel mensen met diabetes type 1 als 2. Iedereen die geïnspireerd wordt
door het initiatief van de BvdGF is van harte welkom om aan te haken en de positieve effecten
van sport en bewegen op een leven met diabetes te ervaren. De BvdGF behoudt daarbij het recht
om een beslissing te nemen welke ambassadeurs in welke rol betrokken worden bij de stichting.
- De sociale omgeving van mensen met diabetes;
De sociale omgeving van mensen met diabetes is zeer bepalend voor de manier waarop mensen
met diabetes omgaan met hun chronische aandoening. De BvdGF vindt het daarom belangrijk
om zich naast de persoon met diabetes ook te richten op ouders/ verzorgers, partners, collega’s
en vrienden.
- (Medische) professionals uit het diabetes werkveld;
De medische professionals vormen een belangrijke doelgroep voor de BvdGF. Zij vormen het
eerste contact voor de mensen met diabetes en informeren hen over diabetes (en sport en
bewegen). Daarnaast ondersteunen de medische professionals onze sportactiviteiten en zorgen
zij ervoor dat deze activiteiten op een medisch veilige manier georganiseerd kunnen worden.
- Supporters (particulier/zakelijk)
Particulieren die de BvdGF financieel of in natura willen ondersteunen om alle activiteiten van de
BvdGF mede mogelijk te maken. Supportersorganisaties uit het bedrijfsleven die zich betrokken
voelen bij de BvdGF.
Corporate communicatie
Voor de BvdGF is het communiceren met haar doelgroep van groot belang om haar boodschap voor
het voetlicht te brengen. De BvdGF heeft de volgende communicatiedoelstellingen voor de komende
beleidsperiode.
- Verhaal vertellen dat sport een positief effect heeft op een leven met diabetes.
Samen met de ambassadeurs delen we onze kennis en ervaringen van een leven met diabetes.
Ieder leven met diabetes is anders en heeft een eigen aanpak nodig. Door meerdere ervaringen
te delen kan een ander daar zijn voordeel mee doen. Dit is de kern van de stichting. Om de
doelstellingen en voorwaarden op het gebied van sport, bewegen en diabetes te kunnen
realiseren, is het belangrijk dat mensen de BvdGF weten te vinden. De BvdGF wil een organisatie
zijn waar mensen met diabetes terecht kunnen voor hun activiteiten, vragen, ambities en
doelstellingen met betrekking tot sport, bewegen en diabetes. Met het vergroten van de
naamsbekendheid beoogt de BvdGF positieve verhalen over sport, bewegen en diabetes te
delen, mensen met diabetes naar de foundation toe te laten komen, deelnemers te krijgen voor
de activiteiten en fondsen te werven.
- Positieve boodschap – De BvdGF zal in haar communicatie-uitingen altijd een positieve
boodschap naar buiten brengen. Daar waar andere organisaties ook de ernst van diabetes laten
zien, wil de BvdGF laten zien wat je allemaal nog kunt. Daarbij wordt rekening gehouden met de
wensen en behoeften van de doelgroep (mensen met diabetes en belanghebbende organisaties).
De positieve boodschap komt in alle (communicatie)geledingen van de BvdGF tot uiting.
- Zichtbaarheid vergroten - Door regelmatige vernieuwing van de website, het blijven zoeken naar
nieuwe communicatiekanalen en evenementen zal de BvdGF haar doelgroepen (mensen met
diabetes en belanghebbende organisaties en instellingen) op de hoogte houden van de
ontwikkelingen, nieuwe verhalen en de nieuwe activiteiten van de foundation. Daarmee wordt
de zichtbaarheid van activiteiten van de BvdGF verhoogd.
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De BvdGF maakt de komende beleidsperiode gebruik van de volgende communicatiekanalen.
-

-

-

-

-

Website - De website is de kapstok van onze communicatiekanalen en een ontmoetingsplek
waar alle betrokkenen rondom de BvdGF samenkomen. De website krijgt een interactief
karakter, afgestemd op de sociale mogelijkheden van deze tijd. Op de website vormen Bas van
de Goor en diverse ambassadeurs het centrale thema. Zij laten, ieder op hun eigen wijze, zien dat
je met diabetes je dromen kunt waarmaken. De website wordt een podium waar inspiratie,
informatie en communicatie samen komen.
Evenementen – Door middel van de evenementen communiceren we het verhaal van de mensen
met diabetes die op een evenement een ervaring krijgen. Een evenement leidt eigenlijk
ambassadeurs voor een sportief leven met diabetes op. We laten hen het verhaal vertellen via
onze eigen communicatie kanalen.
Nieuwsbrief – In de digitale nieuwsbrief van de BvdGF worden alle leden (mensen met een
profiel op de website) van de BvdGF op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en
activiteiten van de stichting. De nieuwsbrief wordt incidenteel verstuurd naar een breed scala
aan mensen met diabetes, hun sociale omgeving, medische professionals en overige
geïnteresseerden.
Optredens in de media – De BvdGF zal met behulp van haar diverse activiteiten proberen in de
media te verschijnen.
(Diabetes) media – de (diabetes) media als dag-, week- en maandbladen vormen een belangrijke
communicatiebron. De BvdGF zal in de komende beleidsperiode ook via deze media actief
communiceren met haar doelgroep.
Media toolkit – Om de ambassadeurs van de BvdGF te helpen zal de BvdGF voor ieder
evenement een media toolkit ontwikkelen. Dit is een kit bestaande uit een persoonlijke brief met
informatie over het evenement, achtergrondinformatie over diabetes en een handleiding ‘Hoe
om te gaan met pers?’ Op deze manier kunnen deelnemers eenvoudig contact opnemen met
lokale, regionale of nationale pers, wordt de informatie altijd op een juiste manier verteld en
heeft de deelnemer een goede ingang bij de pers.

21

