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Jaarverslag van het bestuur
Klimmen tegen MS 2013
Opbrengst en besteding van de gelden 2013
Dit is de eerste jaarrekening van onze op 5 april 2013 opgerichte stichting. Het eerste boekjaar loopt derhalve
van 5 april 2013 tot en met 30 september 2013 maar omvat alle kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan
Klimmen tegen MS 2013. Met elkaar haalden we het geweldige bedrag van €473.082 op voor het Nationaal MS
Fonds. De rechtstreekse koppeling met het Nationaal MS Fonds zorgde ervoor dat de door de deelnemers
opgehaalde bedragen en de sponsorbijdragen, rechtstreeks, zonder tussenkomst van onze Stichting, ten gunste
zijn gekomen van het Nationaal MS Fonds. Het Nationaal MS Fonds zal in haar jaarrekening over 2013
verantwoording afleggen over de besteding van deze gelden. Voor meer informatie verwijzen wij u daarom naar
de website www.nationaalmsfonds.nl en het later te publiceren jaarverslag over het financiële jaar 2013 van het
Nationaal MS Fonds. Het feit dat de sponsorbijdragen en donaties rechtstreeks ten gunste komen van het
Nationaal MS Fonds leidt ertoe dat u in dit jaarverslag (van Stichting Klimmen tegen MS) alleen een
uitgebreide verantwoording aantreft van de door de deelnemers betaalde inschrijfgelden en evenementsponsors
alsmede de besteding van deze gelden. We doen dat met plezier, we geloven in transparantie, we hebben geen
geheimen. Twijfelt u daaraan na het doornemen van dit verslag? Neem dan gerust contact met ons op, we
nodigen u graag uit voor een blik in onze boekhouding.
Klimmen tegen MS wordt georganiseerd door betrokken organisatoren en vrijwilligers die we ongelofelijk veel
dank verschuldigd zijn, zonder hen zou Klimmen tegen MS niet kunnen bestaan. Belangeloos zetten ook zij zich
in voor de strijd tegen MS. Continue wordt er gezocht naar de beste manieren om tegen zo laag mogelijke
kosten een fantastisch evenement neer te zetten waar het de deelnemers aan niets ontbreekt. En het was top,
het ontbrak de deelnemers aan nagenoeg niets op 8 juni. Dat is een compliment aan de organisatie en
vrijwilligers maar ook aan de deelnemers die deze dag niet alleen voor zichzelf hebben gezorgd maar vooral ook
voor een ander.
De inschrijfgelden ad €18.750 waren helaas niet voldoende om de totale organisatiekosten voor onze Stichting
van Klimmen tegen MS te dekken. Het Nationaal MS Fonds heeft derhalve een bijdrage gedaan in de exploitatie
ad €7.728. In de jaarrekening is een uitgebreid overzicht opgenomen van de gemaakte kosten. We hebben extra
aandacht besteed aan kosten die gemaakt zijn door leden van de organisatie. De organisatie ontvangt geen
vergoedingen, geen vaste onkostenvergoedingen, uitsluitend een vergoeding voor direct gemaakte onkosten.
Nogmaals, als u toch vragen heeft na het doornemen van het verslag, schroom niet contact met ons op te
nemen.
Doelstellingen 2014
Tot slot
Het valt niet in woorden uit te drukken maar, dank, heel veel dank aan de organisatie, de vrijwilligers, de
supporters en de deelnemers. Daarnaast willen we hierbij de medewerkers en de vrijwilligers van het Nationaal
MS Fonds bedanken die zich hebben ingezet voor het slagen van Klimmen tegen MS. We hebben met elkaar
gelachen, met elkaar gehuild, met elkaar gewerkt, met elkaar bewogen. Het is soms een strijd, maar een strijd
die we samen moeten blijven voeren. We moeten samen in beweging blijven want alleen dan kunnen we ons
doel realiseren, een MS-vrije wereld.
Met elkaar zijn we Klimmen tegen MS,
Namens het bestuur van Stichting Klimmen tegen MS
Edwin van Wijngaarden
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Jaarrekening
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Balans per 30 september 2013
(na resultaatbestemming)

Activa

Oprichting
5 april 2013

30 september 2013
Ref.
€

€

€

€

Vlottende activa
Voorraden

4

1.206

-

Liquide middelen

6

1.086

-

2.292

-
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Passiva

Oprichting
5 april 2013

30 september 2013
Ref.
€

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
•
Stichtingskapitaal
•
Algemene reserve

€

€

7
1.537

1.537

Kortlopende schulden
Overige schulden
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€

-

8
755

755

-

2.292

-
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Staat van baten en lasten over de periode van 5 april 2013
tm 30 september 2013
Exploitatie
05-04-2013
tm
30-09-2013
€
Baten
Inschrijfgelden
Evenement sponsoren
Overige baten

Ref.
11
12
13

Som der baten
Lasten
Evenementkosten
Overige kosten
Kosten van de eigen organisatie

18.921

14
15
16

Som der lasten
Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht

22.661
1.420
1.052
25.133

17

Resultaat voor bijdrage Nationaal
MS Fonds

Declaraties
Bijdrage Nationaal MS Fonds

18.750
171

21

-6.191

18

7.728
1.537
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Kasstroomoverzicht 2012-2013

Kasstromen
05-04-2013
tm
30-09-2013
€
Ontvangsten
Inschrijfgelden
Financiële baten
Overige baten
Bijdrage Nationaal MS Fonds

18.750
81
171
7.728

Som der baten

26.730

Uitgaven
Evenementskosten
Overige kosten
Kosten van de eigen organisatie
Inkoop voorraad
Financiële lasten
Betaalde waarborgsommen

21.906
1.420
1.052
1.206
60
-

Som der uitgaven

25.644

Netto-kasstroom

1.086

Liquide middelen begin boekjaar
Nett0-kasstroom

1.086

Liquide middelen einde boekjaar

1.086
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1. Algemene toelichting
1.1.
Activiteiten en doelstellingen
De activiteiten van Stichting Klimmen tegen MS betreffen voornamelijk het bijeenbrengen van fondsen en
sponsorgelden door het organiseren van (sportieve) activiteiten en evenementen met als doel het bevorderen
van onderzoeksprojecten die erop gericht zijn om de kwaliteit van leven voor Multiple Sclerose (MS) patiënten
op de korte en lange termijn te verbeteren, het creëren van meer awareness voor de ziekte MS en het inspireren
en stimuleren van MS patiënten en anderen om in beweging te komen tegen de ziekte MS.

1.2.

Boekjaar

Rekening houdend met de planning van activiteiten loopt het boekjaar van de stichting van 1 oktober tot en met
30 september van het jaar daaropvolgend. Dit is de eerste jaarrekening van de op 5 april 2013 opgerichte
stichting. Het eerste boekjaar loopt derhalve van 5 april 2013 tot en met 30 september 2013 maar omvat alle
kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan Klimmen tegen MS 2013.

1.3.

Stelselwijzigingen

Dit is de eerste jaarrekening van de op 5 april 2013 opgerichte stichting, in 2013 hebben zich geen
stelselwijzigingen voorgedaan.

1.4.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn indien van toepassing omgerekend tegen
een geschatte gemiddelde koers. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt
zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

1.5.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van
Stichting Klimmen tegen MS zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
2.1.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2.

Vergelijking met voorgaand jaar

Dit is de eerste jaarrekening van de op 5 april 2013 opgerichte stichting, de gehanteerde grondslagen van
waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

2.3.

Vreemde valuta

2.3.1.
Functionele valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting
Klimmen tegen MS.
Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht
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2.3.2.
Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn indien van toepassing in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

2.4.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first
out) of lagere opbrengstwaarde.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

2.5.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt
de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op
basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

2.6.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.7.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting.
Voorzover het eigen vermogen niet wordt gepresenteerd als bestemmingsreserve wordt deze als algemene
reserve verantwoord. In het kader van de doestelling wordt dit gepresenteerd als vrij besteedbaar voor de
doelstelling.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
3.1.
Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die
worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover
deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt;
indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in
de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve
resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

3.2.

Inschrijfgelden en sponsorbijdragen

Bijdragen van sponsoren en inschrijfgelden worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking
heeft.

3.3.

Giften

Giften van een zaak in natura worden indien materieel gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften
bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare
diensten van bedrijven betreft.
De niet financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten
verantwoord.

Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht
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3.4.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

3.5.

Personeelsbeloningen

3.5.1.
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Bij de stichting zijn in het boekjaar geen werknemers
in dienst geweest.

3.6.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
3.6.1.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve
rente worden meegenomen.

3.7.

Bijzondere posten

Bijzondere kosten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
saldo uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op
grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht
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4. Voorraden
4.1.
Kleine voorraad
30 september
2013
€
Voorraad kilometerpaaltjes

1.206
1.206

Dit betreft de voorraad ongedateerde borne Klimmen tegen MS kilometerpaaltjes. Deze worden verkocht aan
geïnteresseerden tijdens diverse bijeenkomsten. Deelnemers ontvangen als herinnering een gedateerde versie
van de Klimmen tegen MS kilometerpaaltjes.

5. Liquide middelen
30 september
2013
€
Kas
ABN Amro Bank

100
986
1.086

De bedragen op de bank en in kas worden aangewend om te voldoen aan onze verplichtingen op balansdatum
en de voorbereiding van activiteiten in 2014.

6. Eigen vermogen
De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Stichtingskapitaal
Algemene reserve

Oprichting
5 april 2013

Dotatie
2013

Onttrekking 30 september
2013
2013

€

€

€

€

-

1.537

-

1.537

De mutatie in de algemene reserve betreft het positieve resultaat over het boekjaar en geeft de stichting beperkt
ruimte om nieuwe activiteiten op te starten. Er zijn geen nadere bepalingen omtrent de bestemming van de
algemene reserve. Echter, indien het bestuur overgaat tot ontbinding van de stichting staat de bestemming vast
van een eventueel positief saldo van het eigen vermogen. Dit zal worden aangewend voor een kwalificerende
maatschappelijke doelstelling van algemeen nut en voorzover mogelijk zo veel mogelijk in overeenstemming
zijn met het doel van de stichting.

Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht
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7. Kortlopende schulden
7.1.
Overige schulden
30 september
2013
€
Evenementkosten
Overige kosten

629
126
755

Dit betreft de te betalen bedragen inzake onder meer voeding en dranken, huur materialen, locaties en overige
schulden. De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde
van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

8. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting heeft per balansdatum geen niet in de balans opgenomen verplichtingen.

9. Giften en soortgelijke baten in de vorm van zaken of diensten
In het boekjaar zijn beperkt baten ontvangen in de vorm van zaken en diensten, de reële waarde hiervan is niet
bepaalbaar.

10. Inschrijfgelden
05-04-2013
tm
30-09-2013
€
Inschrijfgelden deelnemers

18.750

Deelnemers betalen €50 inschrijfgeld, het aantal deelnemers in 2013 bedroeg 375.

11. Overige baten
05-04-2013
tm
30-09-2013
€
Opbrengst verkoop kilometerpaaltjes en silicone bandjes
Storting bij oprichting Stichting Klimmen tegen MS; beschikbare kas

82
89
19

171

Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht
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12. Evenementkosten
05-04-2013
tm
30-09-2013
€
Kosten medische ondersteuning; tolkosten, brandstofkosten en eten
Defensie; 2012-2012 kosten ambulances
Algemene inkopen evenement; herinnering deelnemers, kleine materialen,
brandstof busjes en leenauto’s, kosten slotfeest
Kosten voeding en dranken
Marketingmaterialen; banners, beachvlaggen, sponsorvlaggen, KtMS
trailer etc.
Huurkosten materialen; hospitality center Chalet Reynard, startboog,
generatoren en overige materialen
Huur centrale locatie Entrechaux
Vertaalkosten; eenmalige vertaalkosten ten behoeve van Franse wetgeving
Kosten informatiebijeenkosten en trainingsritten
Vrijwilligers; kleding, voeding en verblijfkosten, handboeken
Sponsorkosten; relatiegeschenken om lange-termijn relaties op te bouwen

3.000
4.691
4.254
1.901
2.868
1.550
1.520
1.224
701
952

22.661
In bovenstaande kosten zijn deel kosten opgenomen voor zaken die meerder jaren gebruikt kunnen worden. Dit
betreft onder meer marketingmaterialen en relatiegeschenken. Voorzichtigheidshalve zijn deze kosten echter
direct ten laste van het resultaat gebracht. Verblijfkosten vrijwilligers betreft de accommodatiekosten voor
gespecialisserde vrijwilligers met een specifieke rol die zonder deze bijdrage deze rol niet zouden kunnen
vervullen.

13. Overige kosten
05-04-2013
tm
30-09-2013
€
Contributies en abonnementen; boekhoudpakket en hostingkosten
Verzekeringen; verzekeringen deelnemers/vrijwilligers in combinatie met
lidmaatschap NTFU en verzekering locatie Frankrijk

879
541
-

-

1.420

Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht
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14.

Kosten van de eigen organisatie

De kosten van de eigen organisatie, inclusief het bestuur, vormen een onderdeel van de in de staat van baten en
lasten verantwoorde lasten. Daarbij zijn de kosten van de eigen organisatie als volgt:
05-04-2013
tm
30-09-2013
€
Lunch- en dinerkosten
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Kantoorkosten (porti, telefoon, visitekaartjes en overige benodigdheden)

489
107
456
1.052

Lunch- en dinerkosten hebben betrekking op gemaakte kosten tijdens vergaderingen, voorbereidende en
afsluitende bijeenkomsten. De lunch- en dinerkosten tijdens Klimmen tegen MS in Frankrijk worden door de
organisatie zelf gedragen. Opgenomen in bovenstaand overzicht is het traditionele afsluitingsdiner voor de
vaste organisatie dat op 15 juli heeft plaatsgevonden, samen met hun partners. De totale kosten van dit diner
voor 12 personen bedragen €450. Wij vinden dit een uitgave die verantwoord is gegeven de belangeloze inzet
van de leden van de organisatie gedurende het gehele jaar. De reis- en verblijfkosten in dit kader zijn vergoed
aan de betrokken leden van de organisatie. De telefoonkosten zijn beperkt tot de kosten voor de aparte
Klimmen tegen MS telefoon. Er worden geen telefoonkosten vergoed aan leden van de organisatie.

15.

Financiële baten en lasten
05-04-2013
tm
30-09-2013
€

Rentebaten
Bankkosten

81
-60
21

Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht
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16.

Bijdrage Nationaal MS Fonds

De inschrijfgelden ad €18.750 was niet voldoende om de totale organisatiekosten voor onze Stichting van
Klimmen tegen MS te dekken. Met het Nationaal MS Fonds is de principe afspraak gemaakt dat indien blijkt
dat de organisatiekosten hoger zijn dan de ontvangen inschrijfgelden en bijdragen van evenementsponsors, het
tekort door het Nationaal MS Fonds wordt aangevuld. De bijdragen van sponsoren en donateurs komen immers
rechtstreeks ten gunste van het Nationaal MS Fonds.

Barendrecht, 30 december 2013

Het bestuur van Stichting Klimmen tegen MS,

Edwin van Wijngaarden
Voorzitter

Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht

Egon Janssen
Secretaris

Cindy van Wijngaarden - Stuurman
Penningmeester
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Overige gegevens
Werknemers
De stichting heeft geen werknemers in dienst, alle activiteiten worden uitgevoerd door geïnspireerde en
betrokken vrijwilligers.

Beloning bestuur en organisatie
Het bestuur, alsmede overige leden van de organisatie, ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden en/of
een vaste onkostenvergoeding. Uitsluitend directe onkosten zijn vergoed voor bijvoorbeeld kantoorkosten
(drukwerk, porti) en incidentele kosten voor vergaderingen buiten huis. Deze kosten zijn opgenomen, samen
met de onkosten van de overige leden van de organisatie onder de post, kosten van de eigen organisatie. Er
worden geen onkostenvergoedingen verstrekt voor kosten eigen vervoer en accommodatiekosten in Frankrijk
tijdens het evenement Klimmen tegen MS. Dit wordt door het bestuur en de organisatie zelf betaald.

Bestemming van het resultaat
Het positieve resultaat over het boekjaar is toegevoegd aan de algemene reserve. Er zijn geen nadere bepalingen
in de statuten opgenomen omtrent de bestemming van de algemene reserve. Echter, indien het bestuur
overgaat tot ontbinding de stichting staat de bestemming vast van een eventueel positief saldo van het eigen
vermogen. Dit zal worden aangewend voor een kwalificerende maatschappelijke doelstelling van algemeen nut
en voorzover mogelijk zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting.
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