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Het sportiefste goede doel 
van Nederland



VOORWOORD

Het jaar 2013 heeft de stijgende lijn in opbrengsten voortgezet met veel steun van 
heel veel mensen. In diverse grote evenementen heeft een record aantal mensen hun 
spieren ingezet voor kinderen met een spierziekte. Dit heeft wederom een recordbedrag 
aan inkomsten gegenereerd. Wij zijn heel blij met deze steun om verdere invulling te 
geven aan de overkoepelende doelstelling van de Stichting om spierziekten bij kinderen 
te kunnen ontdekken, te behandelen en uiteindelijk te kunnen genezen dan wel te 
voorkomen. Niet alleen willen we hiervoor de gezonde sportliefhebbers bedanken, maar 
ook de medici met wie we samenwerken en natuurlijk ook “ons” Oranjeteam bestaande 
uit (ex) topsporters. Zonder de steun en inzet van onze ambassadeurs Louis en Truus 
van Gaal zouden we dit succes niet hebben kunnen bereiken.

Er zijn belangrijke stappen genomen met de initiatieven die we in de afgelopen jaren 
gestart zijn. Het kinderdiagnosecentrum dat Spieren voor Spieren in 2008 samen met 
het Universitair Medisch Centrum in Utrecht heeft opgezet, werkt zeer goed en voorziet 
duidelijk in een behoefte met wederom meer diagnoses dan in voorgaande jaren. Het 
SMA Expertisecentrum, in november 2011 opgezet, heeft zijn eerste bevindingen in 
diepgaand specialistisch onderzoek. Eind 2013 hebben we in samenwerking met de 
universitaire ziekenhuizen in Nijmegen en Leiden het Spieren voor Spieren FSHD 
Expertisecentrum opgericht. Verder is een aantal onderzoeken gecontinueerd dan wel 
opgezet in diverse academische ziekenhuizen. 

Om de doelstellingen van de Stichting te kunnen realiseren is geld nodig, veel geld. 
Daarvoor zijn er ook in 2013 wederom verschillende prachtige evenementen georgani
seerd. Het eerste grote evenement was het Spieren voor Spieren Gala, waarbij weer 
een fantastisch record bedrag is opgehaald, mede door het belangeloos optreden van 
diverse artiesten en door het gratis gebruik van de faciliteiten van Hotels van Oranje. In 
Blaricum heeft familie Strikwerda in nauwe samenwerking met restaurant Rust Wat een 
groots, succesvol galadiner georganiseerd waardoor we het FSHD Expertisecentrum 
in 2013 konden starten. Naast beide gala’s is het aantal acties in het afgelopen jaar in 
omvang toegenomen. Nieuwe evenementen zijn en worden ontwikkeld. De derde editie 
van de Wintertijd Challenge is wederom goed ontvangen en de Stichting streeft er naar 
dit evenement verder uit te breiden om sportief Nederland op steeds meer locaties een 
uur te laten sporten op het moment dat de wintertijd ingaat. In dit verloren uur kunnen 
gezonde sportieve spieren heel veel doen voor zieke kinderspieren. Samen met partners 
en sponsoren blijven wij ons inzetten om voor de lange termijn onderzoek en expertise 
centra te kunnen blijven financieren. 

Wij hebben vertrouwen in de toekomst waarin we met onze partners, ambassadeurs, 
topsporters en alle andere betrokkenen samen gezonde spieren in blijven zetten voor 
zieke kinderspieren. Hierbij wil ik ook het Spieren voor Spieren team specifiek noemen 
dat met passie en enthousiasme heel veel werk verricht. Zij gaat daar in 2014 mee 
door, zij het onder ander leiderschap. Joost Wijnhoud heeft besloten een carriere stap 
te maken en een eigen bedrijf op te richten. Wij willen hem bedanken voor de inzet van 
hem in de afgelopen jaren met resultaten waarop we trots kunnen zijn. Wij hebben een 
uitstekende opvolgster gevonden in Marjolein Bolhuis, die voortvarend met haar inzet 
en kwaliteiten de stijgende lijn zeker doorzet. Wij hopen dat wij dan ook in 2014 weer op 
u mogen rekenen om ons gemeenschappelijke doel te bereiken.

Blaricum, 26 juni 2014

Gerard Hoetmer
voorzitter Bestuur
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1. Stichting Spieren voor Spieren 

Kinderen moeten onbezorgd kunnen rennen, spelen en sporten! Voor zo’n 20.000 
kinderen in Nederland is dit niet vanzelfsprekend. Zij hebben een spierziekte en 
dat beperkt hen in wat ze willen en kunnen. 

Spieren voor Spieren zet zich in om geld in te zamelen voor onderzoek en ondersteuning 
voor deze kinderen door middel van het organiseren van sport gerelateerde activiteiten 
en door het werven van fondsen. Hiermee creëert de Stichting inzichten en middelen 
om spierziekten beter te kunnen behandelen en uiteindelijk de wereld uit te helpen. 
Kortom Spieren voor Spieren roept iedereen in Nederland op om in actie te komen en 
gezonde spieren in te zetten voor zieke spieren.

1.1 Achtergrond

Op 28 januari 1998 werd de Stichting Spieren voor Spieren opgericht door voetbalcoach 
Jan Reker met ondersteuning van het toenmalige Nederlandse voetbalelftal. Frank en 
Ronald de Boer zijn sindsdien beschermheren van de Stichting. Vanaf 2000 is Louis van 
Gaal samen met zijn vrouw Truus heel actief als ambassadeur voor Spieren voor Spieren. 
Sinds de oprichting zetten ook veel topsporters zich in voor de Stichting. Deze sporters 
vormen samen het Oranjeteam waarvan een aantal verschillende teamleden altijd en 
met veel inzet aanwezig is op Spieren voor Spieren gelieerde, sportieve evenementen.

Feiten over spierziekten 
Er zijn meer dan 600 verschillende soorten spierziekten, waarvan de oorzaak en het 
verloop vaak onbekend respectievelijk niet altijd voorspelbaar zijn. Spierziekten zijn 
niet alleen aandoeningen van spieren, maar kunnen ook veroorzaakt worden door 
foute aansturing van de spieren door de hersenen, zenuwen of het ruggenmerg. 
Spierzwakte, verlammingen, problemen met de spijsvertering en hartklachten behoren 
tot de verschijnselen. Vaak zijn spierzieke kinderen rolstoel gebonden en is genezing 
bijna onmogelijk. De meest voorkomende spierziekten zijn SMA, Duchenne en FSHD. In 
Nederland hebben op dit moment ongeveer 200.000 mensen een spierziekte, waarvan 
20.000 kinderen.

1.2 Visie

Een groot deel van de spierzieke kinderen in Nederland heeft geen uitzicht op een 
gezonde toekomst. Spieren voor Spieren wil hier verandering in brengen door structureel 
onderzoeksprojecten te financieren die erop gericht zijn om spierziekten bij kinderen uit 
de wereld te helpen. Tegelijkertijd streeft de Stichting ernaar om de kwaliteit van leven 
van deze kinderen te verbeteren. 

1.3 Missie

Het ultieme streven van Spieren voor Spieren is om spierziekten bij kinderen de wereld 
uit te helpen. Hiervoor werft de Stichting fondsen voor baanbrekend, wetenschappelijk 
onderzoek naar de behandeling van spierziekten bij kinderen om zo deze ziekten uit

eindelijk te voorkomen, maar ook voor het versnellen van het diagnosetraject om zo de 
vermindering van spierkracht door spierziekten zo veel mogelijk tegen te gaan.

1.4 Motto

Om ons hoofddoel te bereiken werken we onder het motto “Gezonde spieren inzetten 
voor zieke spieren”. Dit beeld geeft een heel contrasterend verschil aan tussen gezonde 
en zieke spieren. Gezonde spierkracht wordt door iedereen gerelateerd met sport, 
daarom is sport het kenmerkende raamwerk rondom Spieren voor Spieren. 

1.5 Doelstellingen

Om spierziekten bij kinderen daadwerkelijk de wereld uit te helpen, heeft de Stichting 
verschillende subdoelstellingen geformuleerd: 

1.  Het vergroten van de (naams)bekendheid van de Stichting en van spierziekten door 
de organisatie van fondsenwervende acties, voorlichting en acties in het land.

2. Het inzamelen van geld voor de financiering van: 
 > Wetenschappelijk onderzoek voor kinderen met een spierziekte.
 > Het Spieren voor Spieren kindercentrum in het Universitair Medisch Centrum  

 Utrecht  (UMC Utrecht).
 > Het SMA Expertisecentrum in het Universitair Medisch Centrum Utrecht  
  (UMC Utrecht). 
 > Het FSHD Expertisecentrum, LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) 
  en Radboud Nijmegen.
 > Het uitbreiden van het aantal expertisecentra. 
 > Honorering van individuele aanvragen.

3.  Het organiseren en faciliteren van een gezamenlijke dag vol met activiteiten voor 
kinderen met een spierziekte en hun families.

 
4. Verschillende grote activiteiten en evenementen om spierzieke kinderen en 

gezonde, sportieve mensen met elkaar in contact te brengen en hun krachten te 
bundelen.

1.6 Strategie

Door meer en omvangrijkere activiteiten wordt de zichtbaarheid en de bekendheid van 
Spieren voor Spieren groter. Zo komt er meer aandacht voor spierziekten bij het grote 
publiek en zal het aantal deelnemers aan activiteiten toenemen. Hierdoor zal er meer 
geld beschikbaar komen voor met name onderzoek naar spierziekten. Activiteiten die 
deel uitmaken van de strategie: 
> Het organiseren van een aantal grote en kenmerkende evenementen per jaar om de 

doelstellingen te realiseren. 
> Het aanhaken bij bestaande sport gerelateerde evenementen voor 

naamsbekendheid en fondsenwerving. 
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> Persoonlijke inzet en gebruik van contacten van medewerkers, ambassadeurs en 
bestuursleden om de betrokkenheid van alle samenwerkingspartijen te vergroten.

> Mensen aansporen tot actie om hun gezonde spieren in te zetten voor zieke 
spieren. Hierdoor worden door actieve vrijwilligers acties in het land georganiseerd 
en worden meer donaties en giften ontvangen.

Belangrijke activiteiten 2013
> Het Spieren voor Spieren Gala in Hotels van Oranje te Noordwijk.
> De Spieren voor Spieren City Run in Hilversum met maar liefst 10.000 mensen 

waarvan 2.000 kinderen.
> Het Spieren voor Spieren benefietdiner bij restaurant Rust Wat in Blaricum.
> De derde Wintertijd Challenge waarbij het extra uur bij het ingaan van de wintertijd 

benut wordt om records te zwemmen, te lopen of te fietsen om zo geld in te 
zamelen voor spierzieke kinderen.

> De Spieren voor Spieren Golfdagen. 
> De Spieren voor Spieren dag in het Dolfinarium voor kinderen met een spierziekte 

en hun families.
> Alle acties georganiseerd door derden. 

Persoonlijk contact relaties 
Spieren voor Spieren hecht veel waarde aan het onderhouden en versterken van relaties 
met alle betrokken partijen: van sponsoren tot tafelpresidenten tijdens het jaarlijkse 
Spieren voor Spieren Gala, maar ook met partijen die zelf een actie voor de Stichting 
organiseren. Omdat de Stichting voortdurend met mensen werkt, staat persoonlijk 
contact in de werkwijze voorop. Ook doet de Stichting er alles aan om transparant te zijn 
in de bestedingen zodat alle externe relaties precies weten hoe hun geld besteed wordt. 

Kerncompetenties en karakteristieken
De Stichting Spieren voor Spieren kenmerkt zich door een nononsense cultuur waarin 
alles en iedereen in dienst staat van het verwezenlijken van de missie. Iedere gedoneerde 
euro wordt gebruikt om de doelstellingen te realiseren.  

Een aantal eigenschappen en kernwoorden die de werkwijze van de Stichting en alle 
betrokkenen typeren:
> Sportief en actief 
> Gepassioneerd en betrokken 
> Eerlijk en betrouwbaar 
> Open en transparant
> Baanbrekend en daadkrachtig 
> Resultaatgericht en efficiënt

De Stichting heeft voor haar jaarplan een SWOTanalyse uitgevoerd om de belangrijkste 
sterke punten en de zwakke punten in kaart te brengen en tegelijkertijd nieuwe kansen 
en bedreigingen te signaleren. 

Om de financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken, hanteert de Stichting verschillende 
manieren van fondsenwerving. De Stichting neemt in haar balans grote financiële 

verplichtingen op als schuld. Voorbeelden hiervan zijn de toegezegde bedragen aan 
het SMA Expertisecentrum en het FSHD Expertisecentrum en de financiering van 
wetenschappelijk onderzoek. Er is een bestemmingsreserve voor het expertisecentrum 
op het gebied van de veel voorkomende spierziekte Duchenne gereserveerd. Ook 
deze financiële verplichting zal in een keer worden opgenomen als schuld in de balans. 
Tevens is ook dit jaar een continuïteitsreserve beschikbaar die de helft van de jaarlijkse 
organisatiekosten beslaat. Dit is gedaan volgens de VFIcode, waarin een maximum 
wordt gehanteerd van anderhalf maal de jaarlijkse kosten. 

De Stichting belegt geen geld in aandelen of obligaties en streeft ernaar de netto 
opbrengst snel en effectief in te zetten om haar doelstellingen te realiseren.
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Tijdens deze bestuursvergaderingen komen de strategie en de uitvoering van het beleid 
aan de orde. Daarnaast vindt vier keer per jaar een Raad van Toezicht vergadering plaats 
waarin onder meer het beleid, de voortgang, de begroting en de jaarstukken worden 
besproken. Het activiteitenverslag wordt getoetst aan de doelstellingen van de Stichting. 
Het Bestuur van de Stichting controleert de directie; de Raad van Toezicht houdt controle 
op het Bestuur. Alle vergaderingen worden vastgelegd in notulen.

De Stichting hanteert als uitgangspunt te voldoen aan de VFIgedragscode ‘Goed Bestuur 
Goede Doelen’ opgesteld in lijn met het advies van de commissie Wijffels. Dit betekent 
dat Spieren voor Spieren steeds concrete invulling geeft aan de principes openheid, 
transparantie en verantwoording met betrekking tot al haar activiteiten. Een voorbeeld 
hiervan is het volledig openbaar maken van de integrale jaarstukken via de website van 
Spieren voor Spieren. 

Samenstelling bestuur (per 31122013) 
> Gerard Hoetmer  Voorzitter 
> Onno Jacobs  Penningmeester 
> Toon Gerbrands
> Jan van Halst 
> Ruben Houkes

De leden van het Bestuur worden benoemd voor een termijn van drie jaar. De datum 
van aftreding of de datum waarop de positie van de huidige leden verlengd kan worden, 
staat beschreven in onderstaande tabel en is in lijn met het algemeen reglement.

Naam

Gerard Hoetmer

Onno Jacobs

Jan van Halst

Toon Gerbrands

Ruben Houkes

Aftredingdatum

1 januari 2015 

1 januari 2015 

1 januari 2017

1 januari 2016 

1 januari 2016

2. Organisatie en Beleid

2.1 Organisatiestructuur

De Stichting Spieren voor Spieren is een kleine organisatie met een uitvoerend, 
een besturend en een toezichthoudend orgaan. Volgens de Code Wijffels is dit een 
toezichthoudend model.

Het Bestuur heeft de (eind)verantwoordelijkheid voor de strategie, de projecten en 
de activiteiten van de Stichting. Het Bestuur benoemt de directie van de Stichting. 
De directie van de Stichting maakt een voorstel voor de strategie en is belast met de 
feitelijke en dagelijkse uitvoering van de programma’s en activiteiten.

Het beleid van het Bestuur van de Stichting Spieren voor Spieren wordt getoetst door 
de Raad van Toezicht. Deze Raad houdt daarnaast zowel toezicht op de aanpak en 
beslissingen van het Bestuur en houdt zich op de hoogte van de algemene gang van 
zaken van de Stichting.

De Raad van Toezicht benoemt de bestuursleden en kan hen zo mogelijk van hun taak 
ontheffen. De verdeling van de taken en bevoegdheden tussen de Raad van Toezicht, 
het Bestuur en de directie is vastgelegd in een apart reglement. 

2.2 Uitvoeren

Het bureau bestond in 2013 uit 4,6 FTE’s die gezamenlijk de uitvoerende taak vervulden. 

Joost Wijnhoud Directeur 
Alexander Nonnekes Sponsor en actie manager
Leanne Schmidt Project manager 
Jasper Hunting Sponsor manager 
Afke Mengerink Office manager (0.6) 

2.3 Bestuursmodel

Om de kwaliteit en de continuïteit te waarborgen worden beleid en strategie regelmatig 
geëvalueerd.

Evaluatiemomenten zijn: 
> Maandelijks strategisch overleg binnen het team;
> Maandelijks overleg met de voorzitter van het Bestuur; 
> Vergaderingen met het Bestuur, de Raad van Toezicht en het team;
> Contacten met derden en ingewijden voor het verkrijgen van ideeën en kennis om 

tot structurele verbeteringen te komen.

Alle beleids en actiepunten worden vooraf geformuleerd door de directie in overleg met 
de verschillende bestuursleden. 4 à 5 keer per jaar vindt er een bestuursvergadering 
plaats waarin de actiepunten en notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen. 
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De functie en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in 
onderstaande tabel.

Nevenfunctie(s) 

- Lid raad van commissarissen Vreedenlust 

 Funds BV (Venture Capital Funds) 

- Adviseur van de directie van Dita International  

 (Hockey equipment)

- Adviseur bij Quist Executive Coaching

-  Voorzitter van Stichting Vluchtelingenwerk   

 Amstel tot Zaan 

- Bestuur Prinses Beatrix Spierfonds

- Voorzitter Stichting Geschillencommissies   

 Consumentenzaken en Geschillencommissies  

 Beroep en Bedrijf 

- Voorzitter Administratiekantoor SAK2(KLM)

- Voorzitter Raad van Commissarissen Nationale  

 Nederlanden Bank

- Voorzitter Raad van Commissarissen Da Vinci   

 Groep

- Raad van Advies College Bescherming   

 Persoonsgegevens 

- Raad van Toezicht Elisabeth Otter Knoll   

 Stichting 

-

- Bestuurslid Bas van de Goor Foundation

- Vice-voorzitter Hockeyclub Laren

- Vice-voorzitter Plan Nederland

Functie 

- Mede eigenaar Shamrock Partners

- Manager/aandeelhouder   

 Vreedenlust funds

- Adviseur/bestuurder

-

- Eigenaar communicatiebureau  

 EHC

Naam

Lex Vriesendorp

Hein Blocks

Frits Schuitema

Elsemieke Havenga

De functie en nevenfuncties van de directeur zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Naam Functie Nevenfunctie(s)

Joost Wijnhoud Directeur Spieren voor Spieren - Vice-voorzitter IC van Nederland, club van oud  

   tennis-internationals

Per 132014 is er een nieuwe directeur.

Naam Functie Nevenfunctie(s)

Marjolein  Directeur Spieren voor Spieren - Bestuurslid K.N.H.B. : Commissaris

Bolhuis-Eijsvogel   Tophockey vrouwen 

  - Lid Raad van Advies Frans Hals museum

 

De functies en nevenfuncties van het bestuur zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Naam

Gerard Hoetmer

Onno Jacobs

Toon Gerbrands

Jan van Halst

Ruben Houkes

Functie

CEO Corbion

Financieel Directeur Agrifirm Feed

Algemeen directeur AZ

Analist FOX

Directeur 2Basics 

Sport & Marketing

Nevenfunctie(s) - 

Commissaris Devro (UK)

- Lid van de Raad van Advies Belfor Nederland

- Ambassadeur Stichting Jeugd Sportfonds

- Ambassadeur Stichting Carmar

- Ambassadeur Playing for success

- Lid Raad van Toezicht Stichting Promotie   

  Alkmaar

- Lid Raad van Commissarissen ECV 

- Lid Raad van Commissarissen FOX

- Lid Raad van Toezicht NL Coach 

- Ambassadeur Stichting Jeugd Sportfonds

- Co-commentator judo voor NOS 

- Commissielid Judo for Children 

  (International Judo Federation) 

- Ambassadeur Jeugd Sport fonds

- Ambassadeur Schooljudo.nl

- Ambassadeur Een Veiliger Sportklimaat (VWS)

De Raad van Toezicht voorziet zelf in vacatures. De benoeming van een lid van de Raad 
van Toezicht geschiedt voor een periode van ten hoogste vijf jaar; een aftredend lid van 
de Raad van Toezicht is terstond herbenoembaar voor een tweede periode.  

Samenstelling Raad van Toezicht (per 31122013)  

Naam

Lex Vriesendorp (Voorzitter)

Hein Blocks

Frits Schuitema

Elsemieke Havenga

Uittreeddatum*

1 januari 2015 

1 januari 2015

1 januari 2015

1 januari 2016

* De continuïteit zal worden gewaarborgd bij herbenoeming conform statuten.
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2.5 Beloningen en vergoedingen

Alle aangesloten leden van het Oranjeteam, de Raad van Toezicht en het Bestuur voeren 
hun werkzaamheden uit op vrijwillige basis zonder enige vergoeding. 

Het Bestuur heeft het salaris van de directeur vastgesteld conform de Adviesregeling 
van de VFI, de overkoepelende brancheorganisatie voor Goede Doelen. In 2013 bedroeg 
dit jaarinkomen € 81.243, (twaalf maal het maandsalaris plus vakantiegeld). Voorts is 
aan de directeur een leaseauto ter beschikking gesteld. De beloning en de vergoedingen 
van de directeur worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Het beloningsbeleid werd 
in april 2013 voor de laatste maal geëvalueerd. 

2.6 Samenwerkingsverbanden

Om zoveel mogelijk fondsen te werven en ervoor te zorgen dat deze terecht komen 
waar ze het meest renderen, wordt nauw samengewerkt met andere partijen: 
>  het UMC te Utrecht, hier zijn het Spieren voor Spieren Kindercentrum en het SMA 

Expertisecentrum gevestigd;
>  het RadboudUMC en LUMC, samen verantwoordelijk voor het FSHD 

Expertisecentrum;
 > het Prinses Beatrix Spierfonds, waar de Wetenschappelijke Medische Adviesraad 

deel van uitmaakt; 
>  de Vereniging Spierziekten Nederland (belangenbehartiging patiënten);
>  andere instellingen op het gebied van spierziekten, waaronder academische 

ziekenhuizen en researchcentra. 

Uitgangspunt is dat de gekozen samenwerkingsverbanden een duidelijk positief effect 
hebben op het realiseren van de missie van Spieren voor Spieren: spierziekten de wereld 
uit helpen. De Stichting staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden met 
(potentiële) sponsoren en andere instellingen.
De Stichting Spieren voor Spieren heeft de afgelopen jaren jaarlijks binnen zes maanden 
na afloop van het boekjaar een bedrag van circa € 300.000, afgedragen aan het Prinses 
Beatrix Spierfonds. In overeenstemming met de aanwijzingen van Spieren voor Spieren 
draagt het PBS zorg voor de besteding van deze gelden in het ondersteunen van 
wetenschappelijke projectonderzoeken. In het algemeen streeft de Stichting naar een 
spoedige doch zorgvuldige besteding van de beschikbare middelen voor alle projecten. 

2.6.1 UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis m.b.t. Spieren voor Spieren 
Kindercentrum

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is van mening dat 
kennis over gezondheid, ziekte en zorg moet worden verworven, 
getoetst, gedeeld en toegepast. Dit ligt in lijn met het streven van 
Spieren voor Spieren en daaruit is een samenwerking ontstaan. 
Samen met het UMC Utrecht heeft de Stichting het Spieren voor 
Spieren Kindercentrum opgezet. Dit is een diagnostisch centrum 
gespecialiseerd in kinderen met neuromusculaire ziekten. Het 
Spieren voor Spieren Kindercentrum is in april 2008 geopend. 

Spieren voor Spieren is medefinancier van het Kindercentrum en heeft 2 miljoen euro 
toegezegd, verspreid over vijf jaar, voor het opzetten en runnen van het Kindercentrum. 
Het doel voor het Kindercentrum is om na vijf jaar financieel selfsupporting te zijn. 
Het UMC Utrecht is verantwoordelijk voor de operationele kant van het diagnostisch 
centrum. 

2.6.2 UMC Utrecht, Hubrecht Institute m.b.t. SMA Expertisecentrum

In 2011 heeft Stichting Spieren voor Spieren een van haar doelstellingen, een eerste 
expertisecentrum op het gebied van de spierziekte SMA (Spinale Musculaire Atrofie), 
weten te realiseren.

Spinale musculaire atrofie (SMA) is één van de meest voorkomende oorzaken van sterfte 
op de kinderleeftijd. SMA is een erfelijke spierziekte. Het belangrijkste kenmerk van de 
ziekte is het verzwakken van bepaalde groepen spieren. Het tempo waarin dat gebeurt, 
verschilt per type SMA. Bij bepaalde typen SMA kan men ook snel moeite hebben met 
slikken en kauwen. Ook kan de ademhaling soms problemen gaan geven. SMA wordt 
veroorzaakt door afwijkingen in het SMN1 gen. Een gen dat veel op het SMN1 gen 
lijkt, het SMN2 gen, kan de functie van SMN1 ten dele overnemen. Het is aangetoond 
dat het aantal kopieën van het SMN2 overeenkomt met de ernst van de ziekte; hoe 
minder kopieën, hoe ernstiger de ziekte over het algemeen is. Er bestaan nog geen 
geneesmiddelen die SMA kunnen stoppen of genezen. De huidige zorg bestaat uit goede 
ondersteuning en begeleiding van de patiënt en de ouders tijdens het ziektebeloop. 

Door nieuwe medische ontwikkelingen en de mogelijkheid te scheppen om experts van 
het Universitair Medisch Centrum en het Hubrecht Institute samen te laten werken, 
kunnen mogelijk nieuwe behandelingsmethoden van SMA worden ontwikkeld. In het 
SMA Expertisecentrum worden alle genetische gegevens van een groot aantal SMA 
patiënten verzameld en biomedisch onderzocht. Expert op het gebied van de genetica 
van ziekten van de motorische zenuwcellen, Professor Leonard van den Berg, heeft 
methoden ontwikkeld waarmee het effect van potentiële nieuwe medicijnen op de 
hoeveelheid SMN eiwit gemeten kan worden. Met de komst van stamcel expert Dr. Niels 
Geijsen van de Harvard Medical School zijn alle mogelijkheden voor het ontwikkelen van 
effectieve behandelmethoden van SMA aanwezig.

2.6.3. LUMC, Radboud, m.b.t. FSHD Expertisecentrum 

In december 2013 is de overeenkomst van het Spieren voor Spieren FSHD Expertise
centrum tot stand gekomen.

Doelstellingen
Het expertisecentrum dat gevormd zal worden door het RadboudUMC en het LUMC 
voldoet aan de voorwaarden van een expertisecentrum, zoals geformuleerd door de 
werkgroep weesgeneesmiddelen. Het Spieren voor Spieren FSHD Expertisecentrum 
kent 5 doelstellingen om onderzoek naar en behandeling van FSHD in de komende jaren 
te organiseren en uit te bouwen, deze worden in 3.2.3 verder toegelicht. 
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2.7 CBF en ANBI

2.7.1 CBF

De Stichting Spieren voor Spieren is sinds 2003 in het bezit van het CBF
keur voor goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). 

In 2012 heeft er weer een toetsing plaatsgevonden en is de Stichting 
wederom goed beoordeeld voor een periode van 3 jaar tot 1 januari 2015.

Het CBF is een onafhankelijke Stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op charitatieve 
instellingen die zich bezig houden met het inzamelen van geld voor goede doelen. De 
taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding. 
Dit gebeurt door middel van het beoordelen van fondsenwervende organisaties en 
het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek. Een 
fondsenwervende organisatie met het CBFkeur heeft de strenge beoordeling door het 
CBF doorstaan. Een belangrijk criterium is dat van de geworven fondsen niet meer dan 
25% aan wervingskosten besteed wordt. Verder moet het Bestuur uit onafhankelijke 
personen bestaan en moet een helder inzicht gegeven worden in de financiële gegevens. 
Aan het verkrijgen van het CBFkeur is een aantal voordelen verbonden. Zo is het voor 
veel mensen die overwegen een donatie te geven vaak een voorwaarde in het bepalen 
van hun keuze voor een goed doel. 

Het algemeen erkende CBFkeur toont aan dat een instelling verantwoord omgaat 
met donaties en giften. Donateurs kunnen er vanuit gaan dat hun geld conform de 
doelstellingen van de Stichting wordt besteed. Voor ideële organisaties die geheel 
afhankelijk zijn van donateurs en sponsorgelden biedt het CBFkeur daarnaast het 
voordeel dat de organisatie mee kan doen aan grote inzamelingsacties en televisieacties. 
Dat levert naast fondsen ook naamsbekendheid op.

2.7.2 ANBI

Spieren voor Spieren is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling 
(ANBI). Dit betekent dat giften aan Spieren voor Spieren aftrekbaar zijn van 
het belastbaar inkomen. Er worden diverse eisen gesteld aan algemeen nut 
beogende instellingen. Onder andere: de instelling moet een algemeen belang 
dienen, geen winstoogmerk hebben en een actueel beleidsplan hebben. 
Daarnaast ontvangen de bestuursleden geen beloning. Alle eisen worden door 
Spieren voor Spieren nauwgezet nagestreefd.

2.8 Betrouwbaarheid 

De financiële gegevens van het jaarverslag zijn gecontroleerd door KPMG. Het admini
stratiekantoor verzorgt de hele boekhouding van de Stichting. KPMG controleert de 
jaarrekening, waarin inzicht wordt gegeven in de inkomsten en bestedingen alsmede de 
financiële positie van de Stichting. Op deze manier waarborgt Spieren voor Spieren de 
betrouwbaarheid van haar financiële verslaglegging. 

doe mee 
met jouw team!

kom in actie!
>> www.polovoorspieren.nl

scoor ellenook
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3. Inkomsten en Uitgaven 

3.1 Inkomsten 

De opbrengsten in 2013 zijn substantieel hoger dan in 2012. De opbrengsten uit eve
nementen die Spieren voor Spieren zelf organiseert zijn ruim toegenomen en zijn 
belangrijk hoger dan begroot. Extra in 2013 was het benefietdiner Rust Wat. Met dit 
evenement was in de begroting geen rekening gehouden.

De belangrijkste inkomstenbronnen van Stichting Spieren voor Spieren zijn: 
> Sponsorbijdragen. 
> Evenementen, zowel eigen evenementen als acties in het land. 
> Donaties, giften en schenkingen.

Sponsorbijdragen 
Spieren voor Spieren werkt uitsluitend met betrokken sponsoren. Een sponsor levert een 
financiële bijdrage én draagt de Stichting een warm hart toe, dus is tegelijk ‘supporter’ 
van Spieren voor Spieren. De sponsorrelatie met Spieren voor Spieren sluit aan op het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen van organisaties en leent zich als invulling 
voor vitaliteitsprogramma’s onder werknemers. Bovendien kan het sponsorschap goed 
ingezet worden voor marketingdoeleinden. Binnen de sponsoring van Spieren voor 
Spieren zijn verschillende sponsorcategorieën gecreëerd. Sponsorcontracten worden 
het liefst aangegaan voor een periode van 3 jaar, om zo een structureel partnership met 
elkaar te hebben. Het “sponsorhuis” dat de Stichting heeft opgezet, koppelt het liefst 
sponsoren aan specifieke evenementen van Spieren voor Spieren. Sponsoring omvat 
zowel financiële ondersteuning als hulp bij het organiseren en het onder de aandacht 
brengen van evenementen. Nieuwe sponsoren worden gekoppeld aan door Spieren 
voor Spieren georganiseerde evenementen. 

Sponsorhuis Spieren voor Spieren
3★ partners: Pincode Telenet International, Schiphol Telematics en Unit4
2★ partners: Laco, Genzyme, CZ Fonds, Menzis, CBS, Intersport, E.On Benelux,  
   CBV, Business Lease
1★ partners: Friks, Vinites Rocks’n Rivers, Polux, Christies en Premiumgids
 Eventpartners: HealthCity, Speedo en Optisport

Evenementen 
De grootste inkomstenbron van de Stichting zijn de evenementen. De eigen evenementen 
leverden dit jaar € 1.969.328, op. Uiteraard was het mede dankzij sponsoring en inzet 
van andere partijen mogelijk om deze evenementen op touw te zetten! Meer informatie 
over de evenementen is te vinden in hoofdstuk 4.

Donaties 
De Stichting heeft een donateurenbestand van zo’n 6.000 donateurs die jaarlijks of 
maandelijks een bedrag overmaken. De huidige donateurs worden bij de Stichting 
betrokken door hen door middel van nieuwsbrieven op de hoogte te houden van de 
activiteiten van Spieren voor Spieren.

2.9 Beleggingen 

De Stichting Spieren voor Spieren huldigt het principe van een zo spoedig mogelijke 
besteding van haar middelen aan de doelstellingen. Daarom belegt de Stichting haar 
middelen uitsluitend in de vorm van kortlopende deposito’s. De Stichting ziet af van 
beleggingen op lange termijn dan wel risicodragende beleggingen. 

2.10 Eigen Vermogen

Als gevolg van een besluit van het Bestuur wordt jaarlijks in beginsel een bedrag van 
maximaal € 113.000, van het saldo van baten en lasten gereserveerd voor individuele 
gevallen. Het Bestuur besluit om deze reserve vast te stellen op maximaal € 250.000,. 
Indien deze reserve onder dit bedrag komt, wordt deze aangevuld vanuit de eerder 
vastgestelde jaarlijkse € 113.000,. 
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Een neuroloog, revalidatiearts, fysiotherapeut en een verpleegkundig specialist werken 
nauw samen in één team. Als er aanvullend onderzoek nodig is, wordt dat ter plekke 
geregeld. Door deze snelle diagnose zitten ouders en kinderen minder lang in onzekerheid 
en kan er eerder gestart worden met een adequate behandeling. 
Het Kindercentrum is een positieve stap voor gezinnen met spierzieke kind(eren) en 
voor de medische wetenschap.

3.2.3 FSHD Expertisecentrum 2013

In december 2013 is de overeenkomst van het Spieren voor Spieren FSHD Expertise
centrum tot stand gekomen.

Doelstellingen
Het expertisecentrum dat gevormd zal worden door het Radboud UMC en het LUMC, 
voldoet aan de voorwaarden van een expertisecentrum, zoals geformuleerd door de 
werkgroep weesgeneesmiddelen. Het Spieren voor Spieren FSHD Expertisecentrum 
zal uit verschillende, gekoppelde maar tegelijkertijd ook niet van elkaar afhankelijke 
onderdelen bestaan. Er zal naar gestreefd worden om de verschillende onderdelen 
via meerdere financieringsbronnen te ondersteunen. Het expertisecentrum wordt in 
onderstaande elementen onderverdeeld: 

1. Patiëntenzorg. 
2. Coördinatie van zorg en nieuwe zorgontwikkeling. 
3. FSHD Registratie.
4. FSHD Natuurlijk beloop.
5. FSHD bij kinderen. De spierziekte FSHD is erg variabel, de ernst verschilt per patiënt 

ook binnen families. Vooral bij kinderen kan de ziekte zich in ernstige spierzwakte 
uiten. De kindervorm van FSHD is niet zeldzaam: bij ongeveer 10% van de FSHD 
patiënten begint de ziekte voor het 10e levensjaar. Er is nog relatief weinig bekend 
over de kindervorm. Onduidelijk is waardoor de kindervorm zo ernstig is. Komt het 
doordat DUX4 in een vroeg stadium van ontwikkeling tot expressie komt en veel 
spierschade aanricht? Of zijn er andere factoren die de ernst van de kindervorm 
bepalen. Het doel van dit onderdeel van deze aanvraag is om de klinische ernst en 
het natuurlijk beloop van de ziekte te vergelijken met (epi)genetische kenmerken. 
Deze vergelijking is van belang voor de ontrafeling van factoren die de ernst van de 
ziekte bepalen. Daartoe moeten zoveel mogelijk kinderen met FSHD in Nederland 
en ook volwassenen met een vroeg begin van de ziekte gestandaardiseerd worden 
onderzocht. Uiteindelijk ontstaat er dan een nationale database voor kinderen, die 
aansluit bij die voor volwassenen. 

6. Basaal genetisch, moleculair, fysiologisch en klinisch onderzoek.
7. Translationeel (klinisch) onderzoek. Om na te gaan of een therapie werkt, zijn er 

markers nodig om de ziekteprogressie te kunnen meten. Er zijn op dit moment nog 
geen goede biomarkers voor FSHD. 

8. Translationeel (moleculair) onderzoek. Naast de ontwikkeling van nieuwe markers 
moeten er drugscreens ontwikkeld worden voor therapie en voor translationeel 
onderzoek.

De financiering vanuit Spieren voor Spieren richt zich met name op de punten  
5, 7 en 8.

Inkomsten acties 
De acties die voor Spieren voor Spieren georganiseerd werden, zowel door particulieren 
als door bedrijven, hebben ook in 2013 veel geld opgeleverd. De inkomsten bedroegen 
€ 654.197, en lagen ruim boven de begroting. Gezien het eenmalige karakter van veel 
van deze acties, wordt de opbrengst voorzichtig begroot.

Weergave inkomsten 
In onderstaande tabel zijn de inkomsten van de Stichting weergegeven in 2011, 2012, 
2013 en in de laatste kolom de begroting van 2013 (bedragen in euro’s). 

(bedragen in euro’s)

Donaties en Giften

Nalatenschappen

Evenementen

Acties in het land

Rentebaten

Totaal

Realisatie 2011

593.185

0

895.467

405.955

56.008

1.950.565

Realisatie 2012

484.725

0

946.411

345.078

62.370

1.838.584

Realisatie 2013

517.982

0

1.969.328

654.197

54.619

3.196.126

Begroting 2013

410.000

0

1.000.000

420.000

30.000

1.860.000

3.2 Resultaten en bestedingen

3.2.1 SMA Expertisecentrum 2013

In 2011 heeft Stichting Spieren voor Spieren één van haar doelstellingen ‘een expertise
centrum op het gebied van de spierziekte SMA (Spinale Musculaire Atrofie) te realiseren’ 
verwezenlijkt. 

SMA is op dit moment één van de belangrijkste overlijdensoorzaken bij kinderen met 
een spierziekte. Het expertisecentrum dat samen met het UMC is opgezet, biedt de 
mogelijkheid om de behandeling van deze spierziekte zo snel mogelijk te ontwikkelen. 

Unieke kans 
In het Spieren voor Spieren Expertisecentrum worden alle genetische gegevens van 
een aantal SMApatiënten verzameld en biomedisch onderzocht. Expert op het gebied 
van de genetica van ziekten van de motorische zenuwcellen, Professor Leonard van 
den Berg, heeft methoden ontwikkeld waarmee het effect van potentiële nieuwe 
medicijnen op de hoeveelheid SMN eiwit gemeten kan worden. Met de komst van 
stamcel expert Dr. Niels Geijsen van de Harvard Medical School zijn alle mogelijkheden 
voor het ontwikkelen van effectieve behandelmethoden van SMA aanwezig.

3.2.2 Spieren voor Spieren Kindercentrum

Sinds 1 april 2008 kunnen kinderen met (het vermoeden van) een spierziekte terecht 
in het geavanceerde diagnostisch Spieren voor Spieren Kindercentrum in het UMC in 
Utrecht. Op één dag worden alle onderzoeken verricht in een voor kinderen en ouders 
aparte, eigen ruimte met bezoeken van de artsen en verpleegkundigen om direct een 
goede diagnose te kunnen stellen. 
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tong en een vergroot hart. De ziekte ontwikkelt zich snel en zonder behandeling 
overlijden de baby’s meestal binnen het eerste levensjaar. Behandeling met een 
ontwikkeld enzymvervangende therapie maakt het mogelijk dat kinderen langer leven 
en dat zij zich, afhankelijk van het moment van de start van de behandeling, normaal 
kunnen ontwikkelen.

>  Guillain-Barré syndroom
 Bij GBS is er sprake van spierzwakte of verlamming en vaak ook van gevoelsstoornissen 

zoals gevoelloosheid of tintelingen. GBS komt op alle leeftijden voor, ook bij kinderen. 
Het treedt op door een onbedoelde reactie van het eigen immuunsysteem. Het eigen 
afweermechanisme valt dan niet alleen de ziekmakende bacteriën of virussen aan, 
maar ook de eigen zenuwen.

>  Alpha-dystroglycanopathieën
 De alphadystroglycanopathieën is een groep ziekten met uiteenlopende symptomen. 

Het kan zich openbaren vlak na of zelfs voor de geboorte met ernstige spierzwakte en 
structurele hersenafwijkingen en een vroege dood tot gevolg. Er bestaan ook mildere 
vormen met uitsluitend spierklachten. Door een afwijkende glycosylering (toevoegen 
van suikers) van het eiwit dystroglycaan, is er een slechte verbinding tussen de spier 
en het omliggende weefsel. Helaas is het exacte ziektemechanisme nog niet in detail 
bekend en kan bij slechts circa 30% van de patiënten een erfelijke fout opgespoord 
worden via standaard diagnostiek.

> Myotone dystrofie 
 Myotone dystrofie (ook wel de ziekte van Steinert genoemd) is een erfelijke 

aandoening van met name het spier en zenuwstelsel en komt voor bij ongeveer 1 
op de 8.000 mensen. Myotone dystrofie wordt veroorzaakt door een verandering in 
de genetische informatie van een bepaald gen, het DMPK gen. In dit gen wordt een 
klein stukje DNA heel vaak herhaald, waardoor een schadelijk molecuul (toxisch RNA) 
ontstaat. Het RNA dat ontstaat, is schadelijk voor spiercellen omdat het de werking 
van de spiercel verstoort. 

Lopende onderzoeken in 2013:

Voortgang wetenschappelijk onderzoek (co-) financiering door Spieren voor 
Spieren

Ziekte van Pompe
> Mevrouw prof. dr. A.T. van der Ploeg
> Erasmus MC Rotterdam
> Verbeterde behandeling en zorg voor Pompe 
> Looptijd 01072008 t/m 01102014

3.2.4 Wetenschappelijk Onderzoek

Eén van de doelstellingen van Spieren voor Spieren is het financieren van weten
schappelijk onderzoek om spierziekten te genezen en zo mogelijk te voorkomen. 
Samen met de wetenschappelijke adviesraad van het Prinses Beatrix Spierfonds 
worden de onderzoeken op het gebied van spierziekten zorgvuldig geselecteerd zodat 
het onderzoeksgeld van Spieren voor Spieren bij de juiste projecten terechtkomt. De 
wetenschappelijke onderzoeken hebben over het algemeen een tijdsduur van twee tot 
vijf jaar. 

Spieren voor Spieren richt zich op onderzoeken waarvoor belangrijke expertise in 
Nederland aanwezig is. De lopende wetenschappelijke onderzoeken richten zich voor
namelijk op de volgende spierziekten:

>  Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD)
 FSHD is een erfelijke spierziekte die wordt gekenmerkt door verlies van spierkracht 

in de spieren van het gezicht, de schouders en de bovenarmen. De klachten ontstaan 
meestal tussen het tiende en het twintigste jaar, al kan de beginleeftijd variëren van 
de kleuterleeftijd tot vijftig jaar. Pas later in het ziektebeloop treden problemen op met 
andere spieren. Het is op dit moment onbekend waarom bepaalde spieren eerder zijn 
aangedaan dan andere spieren.

>  Spinale musculaire atrofie (SMA)
 SMA is een erfelijke spierziekte. Het belangrijkste kenmerk van de ziekte is het 

verzwakken van bepaalde groepen spieren. Het tempo waarin dat gebeurt, verschilt 
per type SMA. Bij bepaalde typen SMA kan men ook moeite hebben met slikken 
en kauwen. Ook kan de ademhaling soms problemen gaan geven. SMA wordt 
veroorzaakt door afwijkingen in het SMN1 gen. Een gen dat veel op het SMN1 gen 
lijkt, het SMN2 gen, kan de functie van SMN1 ten dele overnemen. Het is aangetoond 
dat het aantal kopieën van het SMN2 overeenkomt met de ernst van de ziekte; hoe 
minder kopieën, hoe ernstiger de ziekte over het algemeen is.

>  Duchenne spierdystrofie (DMD)
 Duchenne spierdystrofie is een erfelijke spierziekte die de spieren aantast en verzwakt. 

De eerste verschijnselen zijn dikwijls al zichtbaar voor het tweede levensjaar. De 
spieren van met name bovenbenen en later ook de bovenarmen zijn zwak en het 
uithoudingsvermogen is beperkt. In de loop der jaren neemt de spierkracht af en 
de meeste kinderen hebben tussen hun achtste en twaalfde jaar een rolstoel nodig. 
Op dit moment wordt een nieuwe therapie getest in klinische studies. Om goed 
te kunnen bepalen of en hoe goed deze therapie werkt, is het noodzakelijk om in 
kaart te brengen hoe de ziekte normaliter verloopt bij Duchenne en Becker patiënten 
(mildere vorm van de ziekte).

>  Ziekte van Pompe
 De ziekte van Pompe is een erfelijke spierziekte die veroorzaakt wordt door een 

gestoorde stofwisseling in de spieren. De ziekte van Pompe is ernstiger naarmate 
zij vroeger in de kinderjaren optreedt. De vroege vorm openbaart zich binnen enkele 
maanden na de geboorte. De baby’s zijn erg slap, hebben vaak een abnormaal dikke 
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Duchenne spierdystrofie (DMD)
> Mevrouw dr. A. AartsmaRus 
> LUMC Leiden
> Tweeledige therapie voor ziekte van Duchenne 
> Looptijd: 01052010 t/m 01052014

Duchenne is een ingrijpende ziekte die vrijwel alleen bij jongens voorkomt. De spieren 
verliezen langzaam hun kracht en uiteindelijk worden de ademhalingsspieren en het hart 
aangetast. 

Doel onderzoek
Er is een medicijn beschikbaar dat ervoor zorgt dat de spieren beter worden behouden. 
Dit middel wordt ook voorgeschreven bij mensen met de ziekte van Duchenne. Het pakt 
echter niet de oorzaak van Duchenne aan. Een nieuwe therapie kan dit mogelijk wel. In 
dit onderzoek wordt gekeken naar een combinatie van de twee behandelingen om te 
bepalen of ze elkaar versterken.

Resultaten onderzoek
Uit de test is gebleken dat een aantal middelen waarvan was gerapporteerd dat ze een 
positief effect hebben op de spierkwaliteit, niet werken. Inmiddels zijn nieuwe middelen 
bekend geworden via wetenschappelijke publicaties. Deze middelen worden nu getest.

Congenitale spierdystrofieën
> De heer dr. D.J. Lefeber
> UMC St Radboud Nijmegen
> Opheldering oorzaak alfadystroglycanopathieën: van patiënt tot gen en terug 
> Looptijd: 01092010 t/m 01092014

Congenitale spierdystrofieën is een groep erfelijke spierziekten waarbij een fout in de 
spieren problemen veroorzaakt. De spieren worden langzaam steeds zwakker en aan 
sommige ziekten overlijden mensen vroegtijdig.

Doel onderzoek
Alfadystroglycanopathieën zijn een groep ernstige en erfelijke spierziekten. Per type 
verschilt het hoe ernstig de symptomen zijn, maar deze lopen uiteen van milde spier
klachten tot hersenafwijkingen. De precieze oorzaak en het ziektemechanisme zijn nog 
onbekend, daar wordt in dit onderzoek naar gekeken.

Resultaten onderzoek
Er zijn al verschillende nieuwe erfelijke fouten gevonden, waardoor meer patiënten een 
juiste diagnose kunnen krijgen. De vervolgstap is het zoeken van de functie van de 
afwijkende eiwitten die ontstaan door de nieuwe erfelijke fouten, om een beter begrip 
te krijgen van het ziektemechanisme. De methodes voor dit onderzoek zijn ontwikkeld 
en van één eiwit, dat in een grote groep patiënten zorgt voor het ziektebeeld, hebben de 
onderzoekers voor een groot gedeelte de functie kunnen achterhalen.

De ziekte van Pompe is een erfelijke spierziekte waarbij de spieren steeds zwakker 
worden. Baby’s overleden eraan voor ze twee jaar oud waren. Nu is er een medicijn. 
Er wordt nog onderzoek gedaan naar de verbetering en lange termijneffecten van dit 
middel.

Doel onderzoek
De ziekte van Pompe is te behandelen met enzymtherapie via een infuus. In dit onderzoek 
wordt gezocht naar factoren die het effect van deze therapie kunnen voorspellen. Deze 
informatie wordt gebruikt om de behandeling te verbeteren.

Resultaten onderzoek
In Rotterdam worden 137 patiënten met de ziekte van Pompe gevolgd, waarvan er 104 
worden behandeld met enzymtherapie. Deze patiënten worden regelmatig onderzocht op 
de conditie van de spieren en het verloop van de ziekte. Tot nu toe is uit deze onderzoeken 
al gebleken dat kinderen met de vroege vorm van Pompe last krijgen van zwakte van 
de gezichtsspieren, waardoor slik en spraakproblemen ontstaan. Behandeling door een 
logopedist kan hiervoor nuttig zijn. Kinderen met deze vorm van de ziekte hebben geen 
ernstige achterstand in de ontwikkeling. Bij volwassenen met de ziekte is gemeten 
dat de levensduur verlengd wordt en dat de spierkracht en de longfunctie verbeteren 
na enzymtherapie. Ook verminderde enzymtherapie de vermoeidheid en stabiliseerde 
het de kwaliteit van leven van patiënten. Verder blijkt uit de onderzoeksresultaten dat 
volwassenen met Pompe meer kans hebben op botbreuken. Ook is duidelijk geworden 
dat de gemiddelde leeftijd waarop volwassenen de diagnose Pompe krijgen, 38 jaar is. 
Hierna leven deze mensen gemiddeld nog 27 jaar.

Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD)
> De heer prof. dr. A. Heerschap
> UMC St Radboud Nijmegen
> Onderzoek naar spierafwijkingen bij FSHD met MRI 
> Looptijd: 01062009 t/m 16102013

FSHD is een spierziekte waarbij de spieren steeds meer kracht verliezen. Mensen 
kunnen hierdoor in een rolstoel belanden. 

Doel onderzoek
Het is onbekend waarom bij FSHD bepaalde spieren als eerste worden aangedaan. Om 
dat uit te zoeken, worden in dit onderzoek MRI opnamen gemaakt om de spieren van 
FSHD patiënten te meten. Ook wordt gekeken naar het effect van twee verschillende 
behandelingen op de spieren van FSHD patiënten.

Resultaten onderzoek
Met behulp van een MRI scanner is de vervetting van de spieren gemeten over een 
periode van honderd dagen. Hieruit blijkt dat de vervettingsgraad een maat is voor de 
progressie van de ziekte. Ook lijkt het erop dat het effect van behandeling gemeten kan 
worden in de MRI scanner. Dit betekent dat het effect van mogelijke nieuwe behandel
methoden objectief gemeten kan worden.
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Myotone dystrofie
> De heer dr. D.G. Wansink
> UMC St Radboud Nijmegen
> Schadelijk RNA in myotone dystrofie: van aanmaak tot afbraak 
> Looptijd: 01042011 t/m 01042015

Myotone dystrofie is een erfelijke spierziekte waarbij de spieren en organen worden 
aangetast. De levensverwachting is beperkt. 

Doel onderzoek
Myotone dystrofie wordt veroorzaakt door een schadelijk molecuul dat de werking van 
de spiercellen verstoort. In dit onderzoek wordt het molecuul op detailniveau onderzocht. 
Daarnaast wordt gekeken hoe het reageert op mogelijke nieuwe geneesmiddelen.

Resultaten onderzoek
De onderzoekers hebben (spier)cellen gekweekt die eigenschappen hebben van myotone 
dystrofie. Dit worden celmodellen genoemd. Vervolgens zijn de modellen onderzocht 
en is bekeken hoeveel van het schadelijke RNA molecuul ze bevatten. Dit blijkt per cel
model erg te verschillen en lijkt afhankelijk van het tijdstip waarop de cellen bekeken 
worden. De gevonden hoeveelheden variëren van heel weinig tot erg veel. Dat er in 
sommige cellen maar weinig van het molecuul zit, geeft aan dat een kleine hoeveelheid 
al genoeg is om de spiercellen te beschadigen. Deze resultaten zijn van invloed op de 
huidige ideeën over het ziektemechanisme en mogelijke therapieën.

Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD)
> De heer prof. dr. B.G.M. van Engelen
> UMC St Radboud Nijmegen
> Waarom verzwakken spieren bij FSHD? Een nieuwe rol voor sarcomeereiwitten
> Looptijd: 01042011 t/m 01042015

FSHD is een spierziekte waarbij de spieren steeds meer kracht verliezen. Mensen 
kunnen hierdoor in een rolstoel belanden. 

Doel onderzoek
Mensen met FSHD verliezen steeds meer kracht in hun spieren. Waarom de spieren 
verzwakken is niet duidelijk. Dit onderzoek is erop gericht om dat uit te zoeken. Op het 
niveau van de spiercellen wordt bekeken waarom de spieren zwak zijn en of dit kan 
worden verholpen.

Resultaten onderzoek
In het eerste jaar van dit onderzoek is ontdekt dat de spierzwakte van FSHD patiënten 
alleen te vinden is in bepaalde spiervezels, de zogenaamde ‘snelle type II’ spiervezels. 
Ook zijn aanwijzingen gevonden dat de spiervezels de zwakte proberen te compenseren. 
Het is vooralsnog onduidelijk waardoor de zwakte van de sarcomeren veroorzaakt wordt. 
Dit zal in het vervolg van dit onderzoek verder uitgezocht worden.
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aangesloten gerangschikt. Dit verklaart mogelijk waarom de spiercellen minder gevoelig 
zijn. De onderzoekers gaan in de komende periode kijken of de genoemde afwijking ook 
de spierkracht nadelig beïnvloedt. Dit gaan ze doen door de modellen te behandelen met 
medicijnen die aangrijpen in de overgang tussen de zenuwen en de spiercellen.

Duchenne spierdystrofie (DSD)
> De heer dr. M.A.F.V. Goncalves
> LUMC Leiden
> Constructie van hogecapaciteit virussen voor gentherapie Duchenne 
> Looptijd: 21052012 t/m 21052016

Duchenne is een ingrijpende ziekte die vrijwel alleen bij jongens voorkomt. De spieren 
verliezen langzaam hun kracht en uiteindelijk worden de ademhalingsspieren en het hart 
aangetast. 

Doel onderzoek
Met behulp van gentherapie kan een ‘gezond’ gen worden toegevoegd om een defect 
gen te vervangen. Om dit goede gen toe te voegen, worden aangepaste virussen 
gebruikt. Voor de ziekte van Duchenne zijn echter speciale virussen nodig, met een hoge 
capaciteit. Deze zijn er nog niet en worden in dit onderzoek ontwikkeld.

Resultaten onderzoek
In het eerste jaar van dit onderzoek zijn de eerste technische hordes genomen om 
nieuwe, veilige virussen te maken.

Guillain-Barré syndroom(GBS)
> De heer dr. B.C. Jacobs
> Erasmus MC Rotterdam
> Betere zorg voor kinderen met het GuillainBarré syndroom 
> Looptijd: 01042013 t/m 01042016

Het GuillainBarré syndroom is een spierziekte die plotseling opkomt. Mensen kunnen 
hierdoor van het een op het andere moment volledig verlamd zijn. Het huidige onderzoek 
richt zich op nieuwe behandelmethoden en het verbeteren van de huidige behandeling.

Doel onderzoek
De diagnose GuillainBarré syndroom wordt bij kinderen vaak later gesteld dan bij 
volwassenen. Hierdoor wordt soms te laat gestart met behandelen. Kinderen kunnen 
op lange termijn nog klachten hebben en kunnen zelfs overlijden aan de ziekte. In dit 
onderzoek wordt gekeken hoe de zorg voor kinderen met GuillainBarré syndroom in 
Nederland kan worden verbeterd.

Resultaten onderzoek
Dit onderzoek is gestart in de loop van 2013. De eerste resultaten zullen in de loop van 
2014 bekend worden.

Spierziekten algemeen
> De heer dr. J.F.M. Molenbroek
> TU Delft
> Beademingsmasker voor kleine kinderen
> Looptijd: 01022012 t/m 01022015

Er zijn 600 verschillende spierziekten, waaraan in Nederland naar schatting 200.000 
mensen lijden. Alle spierziekten hebben één ding gemeen: de spierkracht neemt af. 

Doel onderzoek
Veel spierziekten tasten op den duur de ademhalingsspieren aan. Mensen kunnen niet 
langer zelfstandig ademhalen en hebben beademing nodig. Voor kleine kinderen die 
langdurig beademd moeten worden, is er nog geen beademingsmasker. Dit onderzoek 
richt zich op het ontwikkelen van een veilig en effectief masker voor deze kinderen. 

Resultaten onderzoek
Tot nu toe is onderzocht welke soorten beademingsmaskers op dit moment worden 
gebruikt en welke problemen ermee zijn. Daarnaast zijn de ziektes waarbij kinderen op 
den duur een beademingsmasker nodig hebben en de mogelijke gezichtskenmerken die 
daarbij horen, in kaart gebracht. Ook is er een meetsysteem aangeschaft en getest om 
de database met gegevens op te bouwen. Inmiddels zijn al 230 kinderen opgemeten en 
worden deze gegevens geanalyseerd.

Duchenne spierdystrofie (DSD)
> De heer dr. J.J. Plomp
> LUMC Leiden
> De rol van de zenuwspier overgang bij de ziekte van Duchenne 
> Looptijd: 01092012 t/m 01092016

Duchenne is een ingrijpende ziekte die vrijwel alleen bij jongens voorkomt. De spieren 
verliezen langzaam hun kracht en uiteindelijk worden de ademhalingsspieren en het hart 
aangetast. 

Doel onderzoek
Bij patiënten met de ziekte van Duchenne ontbreekt het eiwit dystrofine. Bij gezonde 
mensen is dit eiwit juist in hoge mate aanwezig op de zenuwspierovergang. De rol 
van het eiwit op de zenuwspier overgang is nog niet bekend. In dit onderzoek wordt 
bekeken welk effect het ontbreken van dystrofine heeft op de zenuwspierovergang. 
Ook wordt gekeken of medicijnen die de zenuwspier overgang beïnvloeden een gunstig 
effect hebben bij Duchenne.

Resultaten onderzoek
In het eerste jaar van het onderzoek is de zenuwspierovergang onderzocht bij verschil
l ende modellen voor Duchenne. Hierbij zijn afwijkingen gevonden. De spiercellen blijken 
namelijk minder gevoelig voor de signaalstof die de zenuw afgeeft, acetylcholine. De 
zenuwen geven echter fors meer acetylcholine af, om de afwijking aan de spiercellen 
te compenseren. Bij microscopisch onderzoek is gebleken dat de zenuwspierovergang 
er ook anders uitziet. De ontvangers voor acetylcholine op de spiercellen zijn minder 
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Doel onderzoek
De ziekte van Pompe is op dit moment succesvol te behandelen met enzymtherapie. 
Een patiënt krijgt elke twee weken, via een infuus, een enzym toegediend dat het eigen 
lichaam door de ziekte niet voldoende aanmaakt. In dit onderzoek wordt gekeken wat 
het effect is van de ziekte van Pompe op stamcellen in de spieren. Zodat in de toekomst 
kan worden gewerkt aan een efficiëntere manier van behandeling met behulp van 
stamcellen.

Resultaten onderzoek
Dit onderzoek is gestart in de loop van 2013. De eerste resultaten zullen in de loop van 
2014 bekend worden.

3.2.5 Spieren voor Spieren Dag

Spieren voor Spieren dag 2013
De Spieren voor Spieren Dag is bedoeld om spierzieke kinderen en hun families een 
zorgeloze en leuke dag te bezorgen. Aan deze bijzondere dag is e 87.194, besteed. 

3.2.6 Individuele Aanvragen  

De Stichting ondersteunt jaarlijks enkele individuele aanvragen. Dit betreft schrijnende 
gevallen waarbij de familie zelf geen aangepast vervoer of (sport)rolstoel kan betalen. 
Er worden jaarlijks sportrolstoelen en bijdrages in de aanschaf van een aangepaste 
rolstoelbus gefinancierd. In 2013 zijn 13 aanvragen gehonoreerd. 

3.2.7 Flextension 

In 2009 is de Stichting Flextension opgericht om een nieuw type armorthese te 
ontwikkelen dat onder de kleding gedragen kan worden en dat meegroeit met de fase 
waarin het spierzieke kind zich bevindt. Het uiteindelijke doel is om een uitrusting te 
ontwikkelen om de gebruiker te ondersteunen bij nog meer bewegingen. Specifiek 
voor mensen met een spierzwakte kunnen bijvoorbeeld uitrustingen worden ontwikkeld 
waardoor zij weer de dagelijkse dingen kunnen doen zoals hun armen of handen 
bewegen.

Bij deze ontwikkeling zullen complexe vraagstukken boven tafel komen. Om deze 
te kunnen oplossen is een samenwerking tot stand gebracht tussen de vakgroepen 
Biomedische Technologie van de Technische Universiteiten in Enschede en Delft, 
de vakgroepen Revalidatie Geneeskunde van het UMC St Radboud Nijmegen, het 
VUMC in Amsterdam en het Duchenne Parent Project. De uitkomsten zijn voor vele 
indicatiegroepen relevant. 

Binnen het project zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd: 
1)  Hoe kunnen spierzieke mensen/kinderen ondersteund worden met behulp van een 

minimale constructie, zodat ze geholpen worden maar ook gestimuleerd worden 
om de nog beschikbare spierkracht zoveel mogelijk te gebruiken? 

2)  Hoe kan de intentie van de gebruiker gedetecteerd worden en hoe kan deze 

Myotone dystrofie
> De heer dr. D.G. Wansink
> UMC St Radboud Nijmegen
> De relatie tussen erfelijke fout en ernst van de symptomen bij myotone dystrofie 
> Looptijd: 17062013 t/m 17122015

Myotone dystrofie is een erfelijke spierziekte waarbij de spieren en organen worden 
aangetast. De levensverwachting is beperkt.

Doel onderzoek
Myotone dystrofie wordt veroorzaakt doordat een bepaald stukje van het erfelijk 
materiaal te vaak herhaald wordt. Deze herhaling leidt tot de productie van een molecuul 
dat schadelijk is voor de spiercellen. In dit onderzoek wordt uitgezocht welk effect de 
herhaling precies heeft op de spiercellen. De resultaten zijn van groot belang voor het 
testen van nieuwe behandelmethoden.

Resultaten onderzoek
Dit onderzoek is gestart in de loop van 2013. De eerste resultaten zullen in de loop van 
2014 bekend worden.

Duchenne spierdystrofie (DSD)
> Mevrouw dr. A. AartsmaRus 
> LUMC Leiden
> Verbeteren van exon skipping therapie voor Duchenne 
> Looptijd: 01092013 t/m 01092016

Duchenne is een ingrijpende ziekte die vrijwel alleen bij jongens voorkomt. De spieren 
verliezen langzaam hun kracht en uiteindelijk worden de ademhalingsspieren en het hart 
aangetast. 

Doel onderzoek
Op dit moment wordt een nieuwe therapie voor de ziekte van Duchenne getest, de 
exon skipping therapie. De resultaten zijn veelbelovend, maar er is een probleem. Het 
medicijn komt vooral in de lever en nieren terecht en minder in de spieren en het hart, 
waar het nodig is. In dit onderzoek zal worden gezocht naar stoffen die goed worden 
opgenomen door de spieren en het hart. Deze kunnen dan gekoppeld worden aan het 
medicijn, zodat het op de juiste plaats terechtkomt.

Resultaten onderzoek
Dit onderzoek is gestart in de loop van 2013. De eerste resultaten zullen in de loop van 
2014 bekend worden.

Ziekte van Pompe
> De heer dr. W.W.M. Pijnappel
> Erasmus MC Rotterdam
> Spierstamcellen voor de ziekte van Pompe 
> Looptijd: 01092013 t/m 01092017
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kunnen honoreren. Voor een beschrijving van de onderzoeken die door Spieren voor 
Spieren worden gefinancierd, wordt verwezen naar 3.2.4.
Eind 2013 heeft Stichting Spieren voor Spieren een bedrag van e 1.215.873 toegezegd 
voor het FSHD expertisecentrum voor de periode 2013  2018. Deze besteding, die 
voornamelijk wordt gefinancierd met de inkomsten uit het benefietdiner Rust Wat, is 
geheel ten laste van het boekjaar 2013 gebracht. In de begroting was een bedrag van 
e 1.000.000 voorzien voor een nieuw op te zetten expertisecentrum.

 
(bedragen in euro’s)

Kosten eigen fondsenwerving 

Kosten acties van derden

Voorlichting en maatschap-

pelijke bewustwording

Wetenschappelijk onderzoek

- PBS, ind. projecten

- VSN

- Stichting FSHD

- Flextension

Kosten Kindercentrum / 

expertisecentrum

Overige bestedingen/projecten

Kosten beheer/administratie

Totaal

Realisatie 2011

324.137

 55.037

326.353

206.024

10.000

1.876.600

 

96.723

74.684

2.969.558

Realisatie 2012

389.969

76.381

325.635

249.043

159.439

89.430

1.213.516

Realisatie 2013

439.012

42.689

303.611

486.815

90.000

1.214.319

172.952

98.902

2.848.300

Begroting 2013

313.350

96.550

313.300

300.000

1.000.000

94.050

109.050

2.226.300

informatie vertaald worden in bruikbare stuursignalen om het hulpmiddel intuïtief te 
kunnen aansturen? 

3)  Hoe kunnen de functionele eisen en capaciteiten van individuele Duchenne 
patiënten adequaat gekwantificeerd worden? En hoe kan de klinische 
toepasbaarheid van het nieuwe hulpmiddel geëvalueerd worden? 

 
Tijdens het project zullen verschillende prototypes ontwikkeld worden die steeds 
complexer worden. In de eerste fase staat passieve ondersteuning centraal, geschikt 
voor kinderen vanaf ongeveer 12 jaar oud. Dit zal uiteindelijk resulteren in het eerste 
ontwerp van een actieve, adaptieve en draagbare armorthese. Daarna, vanaf ongeveer 
18 jaar, is het doel om actieve versterking van de bewegingen/spieren te krijgen, nood
zakelijk om bewegingen te kunnen initiëren en voltooien. In een later stadium zal de 
intentie van de gebruiker geanalyseerd moeten worden, om intuïtieve aansturing van de 
orthese mogelijk te maken met zeer minimale spierkracht.

Op dit moment wordt een tweede passief prototype getest om tot een derde en laatste 
prototype te komen waarna gezocht kan gaan worden naar een bedrijf dat de productie 
op zich wil nemen. 

3.3 Kosten en bestedingen

In relatie met de veel hogere opbrengsten zijn de kosten van eigen fondsenwerving 
125.000 euro hoger dan vorig jaar. Onder de kosten van eigen fondsenwerving vallen 
alle kosten van activiteiten die direct of indirect bestemd zijn om mensen en instellingen 
te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen van de Stichting. 
Deze stijging is voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat in 2013 een tweede 
benefietactiviteit is georganiseerd.

De kosten van acties van derden bedroegen dit jaar e 42.689, ten opzichte van  
e 76.381, vorig jaar. De daling zit in lagere directe kosten van ondersteunende activiteiten 
van acties van derden.

De kosten van voorlichting en maatschappelijke bewustwording betreffen de kosten 
van pleitbezorging in het kader van de statutaire doelstellingen, waarmee vooral het 
bewerkstelligen van bewustwording en attitudeverandering wordt nagestreefd. Deze 
kosten zijn ruim e 9.000, onder de begroting gebleven. 

De kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de Stichting maakt  die niet 
zijn toegerekend aan de werving van baten of om de doelstelling te realiseren. Deze 
kosten zijn in 2013 met bijna e 10.000, gestegen ten opzichte van 2012. De norm voor 
de hoogte van de kosten van beheer en administratie is vastgesteld op 6 % van de totale 
baten. In 2013 lagen deze kosten onder de norm. 

In 2013 is een bedrag van e 576.815, toegezegd voor besteding aan onderzoeken. 
In de begroting was het standaardbedrag ad e 300.000, opgenomen dat jaarlijks  
aan het PBS wordt toegezegd. In 2013 zijn in plaats van daarentegen meer verzoeken 
om financiering van onderzoeken ingediend die allen aan de vereisten van de Stichting 
voldeden. Omdat de inkomsten hoger waren dan begroot, hebben wij meer aanvragen 
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4.  Activiteiten en Fondsenwerving

Acties en evenementen zijn de belangrijkste middelen om fondsen te werven voor 
Spieren voor Spieren. Om deze meestal sportieve activiteiten te ondersteunen,  is 
de hulp ingeroepen van een aantal prominente sporthelden. 

4.1 Gezonde Spieren voor zieke Spieren

Ambassadeurs, beschermheren en het Oranjeteam
Omdat Spieren voor Spieren de kracht van gezonde spieren inzet voor zieke spieren, 
wordt er veel samengewerkt met (ex) topsporters die de Stichting helpen om de 
doelstellingen te realiseren.

Truus en Louis van Gaal zijn al 14 jaar lang dé ambassadeurs van Spieren voor Spieren. 
Samen met beschermheren Ronald en Frank de Boer zorgen zij voor meer naams
bekendheid en een groter maatschappelijk draagvlak voor Spieren voor Spieren.

Oranjeteam
Daarnaast is er een ‘Oranjeteam’ samengesteld uit een aantal topsporters. Zij zetten 
zich vanuit hun sport belangeloos in voor kinderen met een spierziekte en vertolken het 
motto ‘gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren’. Deze sporters helpen mee om 
meer aandacht te creëren voor spierziekten. 

Bij grote acties en bij eigen evenementen worden de sporters van het Oranjeteam 
ingezet om bijvoorbeeld cheques in ontvangst te nemen, iets te vertellen over hun 
functie bij de Stichting en waarom het zo belangrijk is dat er meer aandacht komt voor 
kinderen met een spierziekte. 
 
De (ex) sporters die zich geheel belangeloos inzetten en waaraan wij veel dank ver
schuldigd zijn:

Functie

Ambassadeurs

Beschermheren

Oranjeteam Nico Blok 

Minke Booij  

Wieke Dijkstra

Joyce Sombroek

Paulien van Deutekom 

Het Nederlands dames en heren 

volleybal team

Theo Bos 

Pieter van den Hoogenband

Ron Zwerver

André Ooijer

Joris Mathijssen

Stijn Schaars

Sjeng Schalken

Tjerk Bogtstra

Robert Jan Derksen

Lisette Teunissen

Nick Driebergen

Michael Scheffers

Virgil Spier

Johan Kenkhuis

Reinder Nummerdor

Peter Blangé

Mike van der Zanden

Naam 

Truus van Gaal en Louis van Gaal

Ronald de Boer en Frank de Boer
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Speciale vermelding
Epke Zonderland heeft in 2013 eenmalig meegewerkt aan een fotoshoot voor een grote 
abri campagne. De Stichting is Epke Zonderland heel dankbaar voor deze medewerking. 

Kind / Jeugd ambassadeurs 
De Stichting is verheugd te kunnen melden dat inmiddels 138 kinderen met een 
spierziekte zich aan hebben gemeld als ambassadeur van Spieren voor Spieren. Deze 
staan vermeld op de website met ieder zijn of haar persoonlijke verhaal en motivatie om 
ambassadeur te zijn. 

4.2 Activiteiten

In 2013 is een groot aantal activiteiten georganiseerd: 

Spieren voor Spieren Gala
Op zaterdag 23 maart 2013 was Hotels van Oranje te Noordwijk aan Zee het decor  
voor de 9e editie van het Spieren voor Spieren Gala. Er is een recordbedrag opgehaald 
van maar liefst € 810.821. Naast een geweldig diner konden de gasten genieten van 
diverse optredens van bijzondere artiesten, zoals Jeroen van der Boom, Berget Lewis 
en Frank Wilson. De presentatie van de avond was in handen van Karin Bloemen en 
Tom van ‘t Hek. Eén van de hoogtepunten van het Spieren voor Spieren Gala is de 
veiling, waarin veilingstukken variërend van sportclinics en kunstwerken tot unieke 
arrangementen onder de hamer gaan. Benthe Tupker van Christie’s leidde de veiling en 
zorgde mede voor een recordopbrengst vanuit de veiling. Kortom, een geweldige avond 
met een fantastische opbrengst voor Spieren voor Spieren!

Benefietdiner Rust Wat 
Op zaterdag 22 juni 2013 heeft het zomerse benefietdiner voor Spieren voor Spieren 
plaatsgevonden bij het volledig ter beschikking gestelde Restaurant Rust Wat in 
Blaricum. Tijdens deze bijzonder mooie avond waren er optredens te bewonderen 
van LA The Voices, Diva’s of Dance en Anita Meijer. Anita Witzier nam deze avond de 
presentatie voor haar rekening. Er is een bedrag opgehaald van maar liefst € 571.200. 
Deze opbrengst is opgehaald met de tafelverkoop, veiling en loterij. Ambassadeurs 
Truus en Louis van Gaal namen samen met beschermheren Ronald en Frank de Boer de 
prachtige cheque in ontvangst.

Spieren voor Spieren Dag
Op zondag 8 september 2013 waren alle kinderen met een spierziekte samen met hun 
familie van harte welkom in het Dolfinarium in Harderwijk! Na een erg natte, regenachtige 
ochtend klaarde het gelukkig op en heeft iedereen genoten van de dieren, de shows, het 
lekkere eten, het schilderen, de spelletjes van Rocks ’n Rivers, maar vooral van elkaar! 
Het was een enorm leuke dag!
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4.3 Acties in het Land

Spieren voor Spieren stimuleert mensen om zelf een actie te organiseren. De Stichting 
helpt deze initiatiefnemers bij de organisatie van het evenement en verstrekt promotie
materiaal.

In 2013 zijn meer dan 250 acties georganiseerd voor Spieren voor Spieren. Bij 80 % van 
alle acties is de koppeling tussen sport en spierziekte zichtbaar. 

Een paar mooie voorbeelden:
Zaalvoetbalclub Futsal Marum heeft het hele seizoen verschillende acties georganiseerd 
voor de Stichting. Van sponsoring per doelpunt tot een groot afsluitend 24uurs toernooi 
met een totale opbrengst van ruim € 7.500. In Zandvoort was er een spinning marathon 
op het strand. Dit evenement werd speciaal voor Marten en Djonna georganiseerd 
die beiden kind ambassadeur zijn van Spieren voor Spieren. Daarnaast organiseren de 
vestigingen van Laco Recreatie overal in het land sportieve en ludieke evenementen 
voor de Stichting.

De Dam tot Damloop is een evenement dat bij uitstek past bij Spieren voor Spieren. In 
2013 was Spieren voor Spieren het grootste goede doel met maar liefst 600 lopers aan 
de start. Deze sportieve groep heeft via sponsoring op de persoonlijke actiepagina’s een 
fantastisch bedrag van ruim € 96.000 bijeen gelopen. In 2014 zal de Stichting wederom 
groots vertegenwoordigd zijn bij dit evenement.

Voorbeelden van mooie grote acties in het land
> STChallenge, fietsen 
> Sportschool Olympia Noordwijk, de Alp d’Huez beklommen met 60 deelnemers
> Den HelderTexel, zwemmen door Marsdiep
> Spinning Marathon, Palace Hotel Noordwijk
> Een groep managers is met Kempen en co de Mont Ventoux op gefietst onder 

leiding van Adrie van der Poel en Hennie Kuiper 

4.4 Wintertijd Challenge

De derde editie van de Wintertijd Challenge in de nacht van 26 op 27 oktober 2013 heeft 
ieders verwachting overtroffen. In het uur dat de klok teruggezet werd, is op ruim 130 
locaties door duizenden mensen in heel Nederland gesport met als doel zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor Spieren voor Spieren. De nacht dat de wintertijd in gaat is de 
enige keer in het jaar dat je tijd kunt winnen. Dat is wat we willen, tijd winnen voor 
kinderen met een spierziekte. Er is dit jaar met hardlopen, zwemmen, fietsen, fitness, 
zeilen en vele andere sporten, een recordbedrag van € 407.855, bij elkaar gesport. 

Volgend jaar willen we nog verder groeien en van de nacht dat de wintertijd ingaat dé 
landelijke sportnacht voor Spieren voor Spieren maken waar heel Nederland aan mee 
wil doen!

Voorbeelden van acties in het land

Lidl actie CD opbrengst voor SvS

Spieren voor Spieren Cityrun

Actie 24uurs toernooi Hockey club de Zwaluw

Spinning voor Spieren marathon
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van mensen tot sportieve acties en het genereren van voldoende middelen om expertise 
centra te openen voor behandeling en onderzoek”.

“Ik vind dat CBS Outdoor en Stichting Spieren voor Spieren mooi bij elkaar aansluiten; 
buiten en bewegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden” vertelt Chantal Kroes, 
Brand Communications Manager CBS Outdoor.

Nieuwsbrief
Dit jaar zijn diverse digitale nieuwsbrieven naar de relaties gestuurd met informatie over 
specifieke evenementen. Relaties zijn deelnemers aan evenementen, ouddeelnemers, 
sponsoren, gezinnen met spierzieke kinderen en mensen die zich via de website hebben 
aangemeld om de nieuwsbrief te willen ontvangen. Hiermee probeert de Stichting haar 
relaties te enthousiasmeren om deel te nemen aan de evenementen! Tevens is de 
nieuwsbrief een goed medium om steeds onder de aandacht te blijven.

Evenementen/ acties in het land
Tijdens Spieren voor Spieren evenementen en acties in het land wordt veel aandacht 
besteed aan de zichtbaarheid van de Stichting. Er worden banners en spandoeken 
opgehangen, flyers uitgedeeld en er is een welkomstboog van Spieren voor Spieren. 
Voor de persoonlijke benadering van de Stichting is er altijd een vertegenwoordiger 
van de Stichting aanwezig bij acties en evenementen. Dit kan een medewerker van de 
Stichting zijn maar ook onze ambassadeurs.  Tevens zijn er vaak enkele leden van het 
Oranjeteam.

Jaarverslagen 
De jaarverslagen zijn te downloaden via de website spierenvoorspieren.nl. Het jaarverslag 
is niet alleen een overzicht van activiteiten en van de inkomsten en bestedingen maar 
laat ook duidelijk zien wat de Stichting doet en waar ze voor staat.

PR
Spieren voor Spieren is veelvuldig genoemd in sport gerelateerde vakbladen, regionale 
en landelijke kranten en tijdschriften. 

5.5 Kosten

Spieren voor Spieren streeft naar het gebruik van zoveel mogelijk free publicity. Diverse 
schrijvende media hebben in 2013  artikelen over Spieren voor Spieren gepubliceerd. 
Voor de Spieren voor Spieren Dag en het Spieren voor Spieren Gala zijn de diensten 
gebruikt van een freelance vormgeefster als ook voor het ontwikkelen van o.a. folders. 
Voor deze opdrachten hanteert de vormgeefster een gereduceerd tarief. Meer over de 
kosten van de communicatiemiddelen is te vinden in de jaarrekening. Q Music was dit 
jaar een mediapartner voor de Wintertijd Challenge.

5. Communicatie en Voorlichting 

5.1 Adequate communicatie met belanghebbenden

“De Stichting wil de relaties met belanghebbenden optimaliseren door gerichte 
informatie en door adequaat in te gaan op wensen, vragen en klachten.” Om 
een succesvolle Stichting te zijn en te blijven, is het belangrijk om veel aandacht 
te besteden aan goede communicatie. Spieren voor Spieren streeft naar een 
persoonlijke benadering van en persoonlijk contact met alle relaties; van donateurs 
en sponsoren tot spierzieke kinderen en sporters. 

5.2 Strategie 2013

Het motto van Spieren voor Spieren is ‘gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren’. 
Dit thema wordt geïllustreerd door een spierziek kind en een bekende sporter samen af 
te beelden op alle communicatiemiddelen van de Stichting. Er wordt een aantal middelen 
ingezet om de naamsbekendheid van de Stichting en de bewustwording van de ernst 
van spierziekten te vergroten. De nadruk ligt hierbij op de digitale en sociale media 
zoals nieuwsbrieven maar ook Facebook, Twitter en LinkedIn. De kosten van digitale 
middelen zijn veel lager en het bereik is groter. Echter communicatie met relaties, 
sponsoren en organisatoren van acties in het land blijft persoonlijk omdat betrokkenheid 
een belangrijke doelstelling is van de Stichting.

5.3 Cross mediaal 

Door verschillende middelen in te zetten, wordt de boodschap versterkt. Dit leidt tot 
een groter bereik en dus een beter resultaat. Het aantal webbezoekers en het aantal 
abonnees op de nieuwsbrieven is aanzienlijk gestegen. Dit zal nog uitgebreid worden 
met het inzetten van de social media (Facebook, Twitter en LinkedIn). Zodra de Stichting 
in de media wordt genoemd door bijvoorbeeld Louis van Gaal of een andere bekende 
topsporter, stijgen de sitebezoeken aanzienlijk.

5.4 De communicatie middelen

De volgende middelen worden ingezet:

Website
De Stichting heeft een overzichtelijke website. Op deze website is de meest recente 
informatie te vinden over de bestedingen, data van acties in het land, eigen evenementen, 
info over sporters, sponsoren en lopende onderzoeken. Ook zijn er filmpjes en foto’s van 
diverse evenementen te bekijken.

Outdoor Campagne, mogelijk gemaakt door CBS Outdoor 
CBS Outdoor steunt Stichting Spieren voor Spieren door de campagnes van de Stichting 
kosteloos landelijk te verspreiden in bushokjes, op treinstations en europanels, de 
vrijstaande reclamezuilen langs rijwegen. De Stichting Spieren voor Spieren is intern 
gekozen door het personeel van CBS als één van de maatschappelijke doelen voor CBS 
Outdoor. “Zo hopen wij bij te dragen aan de doelen van de Stichting, zoals het aanzetten 
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6. Vooruitblik 2014

In 2014 wil Spieren voor Spieren het team uitbreiden met een expert op het 
gebied van PR, communicatie en voorlichting, maar ook op het gebied van 
fondsenwerving. Deze aandachtsgebieden vragen focus om de doelstellingen van 
de Stichting te realiseren. In 2014 wil Spieren voor Spieren werken aan een nieuw 
fondsenwervend evenement en/of project voor 2015.

6.1 Activiteiten 2014

In 2014 gaat Spieren voor Spieren door met het aansluiten bij sportevenementen. Zo  
vindt in april 2014 weer De Spieren voor Spieren City Run in Hilversum plaats. Dit 
evenement met doorgaans 10.000 deelnemers vergroot de naamsbekendheid aanzienlijk. 
De Wintertijd Challenge zal in 2014 op meerdere locaties in Nederland plaatsvinden. 
Ook de immens populaire Dam tot Damloop wordt in 2014 mede een “Spieren voor 
Spieren”evenement met vele honderden Spieren voor Spieren lopers. 

Samenvattend: Spieren voor Spieren wil in 2014 meer aandacht genereren en zo de 
maatschappelijke betrokkenheid van met name sportief Nederland aanzienlijk vergroten. 
Het doel is dat de fondsenwerving toeneemt, waardoor de onderzoeken en expertise
centra kunnen worden uitgebreid om zo een stapje dichter bij ons doel te komen om 
spierziekten de wereld uit te helpen.

5.6 Communicatie met belanghebbenden

In onderstaande tabel zijn de belanghebbenden van de Stichting samengevat. In de 
tweede kolom is te zien hoe er met deze belanghebbenden gecommuniceerd wordt.

Belanghebbende

Doelgroep

Familie met spierziek kind

Organisatie

Raad van Toezicht

Bestuur

Oranje Team en 

beschermheren

Ambassadeurs

Bureau

Supporter

Donateur

Spierenpartner

Spierensponsor

Maatschappelijk partner

Actievoerder in het land

Samenwerkingspartij

UMC Utrecht

Prinses Beatrix Spierfonds

VSN

LUMC/Radboud MC

Overige partijen

Communicatiemiddel

- Uitnodiging voor de Spieren voor Spieren Dag

- Verdere communicatie per e-mail, een digitale nieuwsbrief, oproep tot   

 actie!, oproep ambassadeurs

- Ontmoeting op Spieren voor Spieren Dag

- Minimaal 4 maal per jaar vergaderen

- Ontmoeting tijdens Spieren voor Spieren evenementen

- Minimaal 4 maal per jaar vergaderen

- Een aantal brainstormsessies 

- Ontmoeting tijdens Spieren voor Spieren evenementen

- Individueel afgestemd met betrokkenen voor Spieren voor Spieren   

 evenementen en acties in het land

- Veelvuldig contact in samenhang met evenementen

- Communicatie momenten naar de buitenwereld

- Dagelijks contact op kantoor

- Mail

- Digitale nieuwsbrief

- Aantal malen per jaar persoonlijk contact

- Digitale nieuwsbrief 

- Aantal malen per jaar persoonlijk contact

- Digitale nieuwsbrief 

- Aantal malen per jaar persoonlijk contact

- Via mail en telefoon

- Waar mogelijk persoonlijk contact bij een actie

- Digitale nieuwsbrief

- Persoonlijk contact, meerdere malen per jaar met het bureau, alsook   

 halfjaarlijks een evaluatie met het Bestuur.

- Persoonlijk contact

- Persoonlijk contact

- Persoonlijk contact

- Persoonlijk contact

5.7 Klachten
Klachten kunnen schriftelijk, telefonisch of via de website www.spierenvoorspieren.nl 
worden ingediend. Op de website staat de klachtenprocedure uitgebreid beschreven. 
Klachten worden altijd direct in behandeling genomen en zo mogelijk binnen twee weken 
afgehandeld. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt de inzender binnen deze termijn een 
ontvangstbevestiging met daarin informatie over de verdere afhandeling. 
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6.2 Begroting 2014

Onderstaand is de goedgekeurde begroting voor 2014 in verkorte vorm weergegeven.
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6.2 Begroting 2014 

Onderstaand is de goedgekeurde begroting voor 2014 in verkorte vorm 
weergegeven. 
 

 
 Begroting  

2014 
Begroting  

2013 
Realisatie 

2013 
   EUR EUR EUR 
Baten  

  
  

 

• Baten uit eigen fondsenwerving   1.495.000 1.410.000 2.487.310 

• Baten uit acties van derden   450.000 420.000 654.197 

• Rentebaten   20.000 30.000 54.619 
   

   

Totaal baten   1.965.000 1.860.000 3.196.126 
 

  
  

  
Lasten 

  
  

  
Besteed aan doelstellingen 

  
  

  

• Voorlichting en maatschappelijke 

bewustwording   393.850 313.300 303.611 

• Wetenschappelijk onderzoek   300.000 300.000 576.815 

• Kindercentrum/expertisecentra   1.400.000 1.000.000 1.214.319 

• Overige bestedingen en projecten   77.850 94.050 172.952 
   

   

   2.171.700 1.707.350 2.267.697 
Werving baten      

• Kosten eigen fondsenwerving   292.350 313.350 439.012 

• Kosten acties van derden   89.100 96.550 42.689 

•    
   

   381.450 409.900 481.701 
Beheer en administratie      

• Kosten beheer en administratie   92.850 109.050 98.902 
   

   

Totaal lasten   2.646.000 2.226.300 2.848.300 
   

   

Saldo   -681.000 -366.300 347.826 
   

   

      
      
Bestedingspercentage * 
(besteed voor doelstelling / totaal baten)   110,5% 92,8% 71,0% 
Bestedingspercentage  
(besteed voor doelstelling / totaal lasten)   82,1% 76,7% 79,6% 
Kostenpercentage eigen fondsenwerving 
(kosten eigen fondsenwerving/baten eigen 
fondsenwerving)    19,6% 21,8% 17,7% 

 

* Doordat de Stichting pas meerjarige toezeggingen voor onderzoek en 
expertisecentra doet wanneer voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, 
vertonen de bestedingen een schommeling in de tijd.   

  

* Doordat de Stichting pas meerjarige toezeggingen voor onderzoek en expertisecentra doet wanneer 

voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, vertonen de bestedingen een schommeling in de tijd.  

 

6.3 Verslag Raad van Toezicht

In het verslagjaar kwam de Raad van Toezicht 4 keer bijeen. Tevens waren leden van de 
Raad van Toezicht aanwezig op het jaarlijkse Gala en op de jaarlijkse Spieren voor Spieren 
Dag. In de reguliere Raad van Toezicht vergaderingen kwamen vaste onderwerpen 
aan de orde, waaronder de strategie, de financiële ontwikkelingen en plannen voor 
(toekomstige) activiteiten. Tijdens deze vergaderingen zijn de financiële overzichten over 
de afgelopen periode besproken en zijn de uitkomsten van activiteiten geëvalueerd. 
De positieve ontwikkelingen vormen een solide basis om ook de komende jaren de 
bestaande activiteiten te blijven uitbreiden en nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

In de vergadering van december heeft de Raad van Toezicht haar goedkeuring verleend 
aan de plannen en de begroting voor 2014. 

De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening van 2013 goedgekeurd nadat deze is 
opgesteld en gecontroleerd door het Bestuur en  KPMG Accountants N.V. De afgegeven 
goedkeurende controleverklaring is opgenomen bij de jaarrekening. 
Als voorzitter van de Raad van Toezicht constateer ik dat de organisatie zich blijft 
ontwikkelen en professioneler wordt waardoor middelen nog beter en effectiever 
kunnen worden ingezet. 

De Raad van Toezicht wil het Bestuur, de directie, de medewerkers en de vrijwilligers 
hartelijk bedanken voor hun inzet. Hierdoor kan Spieren voor Spieren geld inzamelen om 
spierziekten de wereld uit te helpen. 

Blaricum, 26 juni 2014

Lex Vriesendorp 
Voorzitter
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7. Jaarrekening

7.1 Balans per 31 december 2013
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7. Jaarrekening 

7.1 Balans per 31 december 2013 

  
7.1 Balans per 31 december 2013 
 
  2013 2012 
  EUR EUR EUR EUR 
      
Activa      
      
Materiële vaste activa 1  16.616  6.013 
Financiële vaste activa 2  0  0 
   

 
 

 

   16.616  6.013 
      
Vorderingen en overlopende activa 3 134.077  62.788  
Liquide middelen 4 4.297.470  3.187.437  
  

 
 

 
 

   4.431.547  3.250.225 
   

 
 

 

   4.448.163  3.256.238 
   

 
 

 

      
Passiva      
      
Reserves en fondsen      
Reserves      

• Continuïteitsreserve 5 295.420  275.697  

• Bestemmingsreserves 5 1.266.616  1.006.013  
  

 
1.562.036 

 
1.281.710 

Fondsen      

• Bestemmingsfondsen 6 150.000  82.500  
  

 
150.000 

 
82.500 

   
 

 
 

   1.712.036  1.364.210 
      
Langlopende schulden 7  1.233.539  466.716 
      
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 8  1.502.588  1.425.312 
   

 
 

 

   4.448.163  3.256.238 
   

 
 

 

 
  

7.2 Staat van baten en lasten over 2013
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7.2 Staat van baten en lasten over 2013 

 
 

 
 Realisatie 

2013 
Begroting  

2013 
Realisatie 

2012 
   EUR EUR EUR 
Baten       

• Baten uit eigen fondsenwerving 9  2.487.310 1.410.000 1.431.136 

• Baten uit acties van derden 10  654.197 420.000 345.078 

• Rentebaten  11  54.619 30.000 62.370 
   

    

Totaal baten   3.196.126 1.860.000 1.838.584 
        
Lasten        
Besteed aan doelstellingen        

• Voorlichting en maatschappelijke 

bewustwording 12  303.611 313.300 325.635 

• Wetenschappelijk onderzoek 13  576.815 300.000 249.043 

• Kindercentrum/expertisecentra 14  1.214.319 1.000.000 - 

• Overige bestedingen en projecten 15  172.952 94.050 159.439 
   

    

   2.267.697 1.707.350 734.117 
Werving baten       

• Kosten eigen fondsenwerving 16  439.012 313.350 313.588 

• Kosten acties van derden 17  42.689 96.550 76.381 

•    
    

   481.701 409.900 389.969 
Beheer en administratie       

• Kosten beheer en administratie   98.902 109.050 89.430 
   

    

Totaal lasten   2.848.300 2.226.300 1.213.516 
   

    

Saldo   347.826 -366.300 625.068 
   

   

      
Als volgt verwerkt:      

• Mutatie continuïteitsreserve   19.723  5.720 

• Mutatie bestemmingsreserves   260.603  599.348 

• Mutatie bestemmingsfondsen   67.500  20.000 

   
   

   347.826 -366.300 625.068 
   

   

      
      
      
Bestedingspercentage  
(besteed voor doelstelling / totaal baten)   71,0% 92,8% 39,9% 
Bestedingspercentage  
(besteed voor doelstelling / totaal lasten)   79,6% 76,7% 60,5% 
Kostenpercentage eigen fondsenwerving 
(kosten eigen fondsenwerving/baten eigen 
fondsenwerving)    17,7% 21,8% 21,9% 
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7.3 Toelichting op de jaarrekening 2013

Algemeen

Op 28 januari 1998 is de Stichting Spieren voor Spieren te Den Haag opgericht.
De doelstellingen van de Stichting zijn:
> Het inzamelen van gelden voornamelijk ten behoeve van baanbrekend 

wetenschappelijk onderzoek om spierziekten de wereld uit te helpen;
> Het creëren van naamsbekendheid voor spierziekten in de breedste zin, waardoor 

er een groter begrip bij het publiek ontstaat voor de problemen waarmee patiënten 
te maken krijgen;

> Het creëren van saamhorigheid tussen de diverse instanties die met voorlichting en 
fondsenwerving bezig zijn;

> Het inzamelen van gelden ten behoeve van het Spieren voor Spieren Kindercentrum 
in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht (UMC);

> Het mede financieren van concrete (hulp)middelen voor kinderen met een 
spierziekte die nauwelijks uitzicht hebben op een zorgeloze en gezonde jeugd;

> Het opzetten van meerdere expertisecentra om spierziekten beter te kunnen 
behandelen.

Samenwerking Prinses Beatrix Spierfonds
In maart 2000 heeft de Stichting Spieren voor Spieren een samenwerkingsovereen
komst gesloten met het Prinses Beatrix Spierfonds (PBS), teneinde onder meer gebruik 
te kunnen maken van de kennis, ervaring en het apparaat van het PBS op het gebied 
van beheer en besteding van financiële middelen aan activiteiten op het gebied van 
spierziekten. Eind april 2008 zijn de afspraken aangepast. 

Jaarlijks draagt de Stichting Spieren voor Spieren in principe € 300.000 van de netto 
opbrengst van haar acties af aan het PBS. Het PBS beheert en besteedt deze gelden 
overeenkomstig de aanwijzingen van de Stichting Spieren voor Spieren en de geldende 
procedures van het PBS. Periodiek legt het PBS verantwoording af over de besteding 
van de door Spieren voor Spieren ter beschikking gestelde middelen.
 
Jaarverslaglegging
De jaarrekening 2013 van de Stichting Spieren voor Spieren is opgesteld overeenkomstig 
de voorschriften van de “Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende 
Instellingen” (RJ650). Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in 
de inkomsten en bestedingen alsmede in de financiële positie van de Stichting Spieren 
voor Spieren.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en 
de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten en wordt uitgegaan van 
de continuïteitsveronderstelling. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

‘Kinderen met een spierziekte leveren 
iedere dag een topprestatie!’
Louis van Gaal
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Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen ervan naar de entiteit zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen 
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van 
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering 
van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een 
actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een 
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van 
een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan 
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische 
voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting 
aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de 
balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans 
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van 
de bepaling van de waarde. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 
hebben. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de entiteit. 

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en 
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting 
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden onder andere leningen, vorderingen en schulden 
verstaan. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen 
reële waarde. Eventueel direct toerekenbare transactiekosten maken deel uit van de 
eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna 
beschreven manier gewaardeerd.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun aanschafwaarde, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend 
als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 
economische levensduur. 

Leningen en vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieverentemethode (deze komt voor de Stichting overeen met de nominale 
waarde), onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 

Schulden 
Zowel de langlopende als de kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode (deze komt voor de 
Stichting overeen met de nominale waarde). 

Baten en lasten
De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het ontvangen c.q. 
toegezegde bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in 
mindering zijn gebracht. 

Giften van supporters en andere giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst, 
met uitzondering van ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode 
waarin een bepaalde actie heeft plaatsgevonden. Giften van een zaak in natura worden 
gewaardeerd op de reële waarde. 

Nalatenschappen worden als baten verantwoord in het boekjaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van 
voorschotten worden in het boekjaar van ontvangst als baten uit nalatenschappen 
verantwoord in geval eerder geen betrouwbare schatting mogelijk was. 

Bijdragen uit acties in het land worden opgenomen in het jaar van toezegging tenzij er 
onzekerheid bestaat omtrent de toezegging.

De jaarlijkse pensioenpremiebetaling wordt als last verantwoord. Per jaareinde ver
schuldigde premies zijn als verplichting op de balans opgenomen.

Subsidies komen ten laste van het jaar waarin de subsidieverplichting is aangegaan. 

De overige lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
 
Kostentoerekening
De kosten worden toegerekend aan de doelstelling werving baten alsmede beheer en 
administratie op basis van de volgende maatstaven:
> direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;
> niet direct toerekenbare kosten worden als volgt verdeeld:
> personeelskosten op basis van een onderbouwde inschatting van de tijdsbesteding 

van de medewerkers;
> overige kosten aansluitend op de verdeling van de personeelskosten. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2013

1  De materiële vaste activa

 

 43 

Toelichting op de balans per 31 december 2013 

1 Materiële vaste activa 
   2013 2012 
   EUR EUR 
     
Aanschafwaarde op 1 januari    23.977 22.356 
Bij: Investeringen   12.062 1.621 
   

  

Aanschafwaarde op 31 december   36.039 23.977 
     

Afschrijvingen t/m vorig boekjaar   17.964 15.691 
Bij: Afschrijvingen   1.459 2.273 
   

  

Afschrijvingen t/m boekjaar   19.423 17.964 
   

  

Boekwaarde op 31 december    16.616 6.013 
   

  

De materiële vaste activa bestaan hoofdzakelijk uit computerapparatuur. Op deze 
bedrijfsmiddelen wordt 33 1/3% per jaar afgeschreven. 

2 Financiële vaste activa 

Betreft leningen in het kader van de doelstelling die zijn verstrekt aan gezinnen met een 
spierziek familielid ter overbrugging van financiële problemen. De leningen zijn renteloos. 
Er zijn geen zekerheden bedongen. De gehele post heeft een looptijd van langer dan 1 
jaar. In 2013 zijn geen leningen verstrekt en werden geen aflossingen ontvangen. Alle 
uitstaande leningen zijn volledig voorzien. 

3 Vorderingen en overlopende activa 
 31-12-2013 31-12-2012 
 EUR EUR 
   
Waarborgsommen 8.970 8.970 
Belastingen 7.041 18.565 
Te ontvangen rente 25.873 8.943 
Nog te ontvangen overige bedragen 92.193 26.310 
   

 134.077 62.788 
 

  

De vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.  

4 Liquide middelen 
 31-12-2013 31-12-2012 
 EUR EUR 
   
Kas 650 650 
ABN-AMRO Bank N.V./Deutsche Bank, deposito 2.821.344 1.672.366 
ABN-AMRO Bank N.V./Deutsche Bank, rekeningen-courant 456.100 480.994 
Rabobank, rekening-courant 76 6 
Rabobank, deposito 1.008.693 999.950 
ING Bank N.V., rekening-courant 10.607 33.471 
   

 4.297.470 3.187.437 
   

De materiële vaste activa bestaan hoofdzakelijk uit computerapparatuur. Op deze be
drijfs middelen wordt 33 1/3% per jaar afgeschreven.

2  Financiële vaste activa
Betreft leningen in het kader van de doelstelling die zijn verstrekt aan gezinnen met een 
spierziek familielid ter overbrugging van financiële problemen. De leningen zijn renteloos. 
Er zijn geen zekerheden bedongen. De gehele post heeft een looptijd van langer dan 1 
jaar. In 2013 zijn geen leningen verstrekt en werden geen aflossingen ontvangen. Alle 
uitstaande leningen zijn volledig voorzien.

3  Vorderingen en overlopende activa
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3 Vorderingen en overlopende activa 
 31-12-2013 31-12-2012 
 EUR EUR 
   
Waarborgsommen 8.970 8.970 
Belastingen 7.041 18.565 
Te ontvangen rente 25.873 8.943 
Nog te ontvangen overige bedragen 92.193 26.310 
   

 134.077 62.788 
 

  

De vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.  

4 Liquide middelen 
 31-12-2013 31-12-2012 
 EUR EUR 
   
Kas 650 650 
ABN-AMRO Bank N.V./Deutsche Bank, deposito 2.821.344 1.672.366 
ABN-AMRO Bank N.V./Deutsche Bank, rekeningen-courant 456.100 480.994 
Rabobank, rekening-courant 76 6 
Rabobank, deposito 1.008.693 999.950 
ING Bank N.V., rekening-courant 10.607 33.471 
   

 4.297.470 3.187.437 
   

De vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar. 

4  Liquide middelen
 

  
De kortlopende deposito’s hebben een gemiddeld rentepercentage van 1,5% en zijn 
evenals de overige liquide middelen dagelijks opeisbaar. 

5  Reserves

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) 
sterk tegenvallende opbrengsten. Het bestuur heeft besloten dat de continuïteitsreserve 
maximaal 1 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie mag bedragen. Volgens 
het reglement CBFKeur kan hiervoor een reserve worden aangehouden van maximaal 
1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Ultimo 2013 bedraagt de 
continuïteitsreserve ongeveer 0,5 maal het totaal van de uitvoeringskosten en de directe 
uitgaven ten behoeve van de fondsenwerving. Het beleid van de Stichting is erop gericht 
om de uitvoeringskosten zoveel mogelijk te dekken door langlopende sponsoring.

De bestemmingsreserves bestaan uit een bestemmingsreserve voor individuele 
gevallen, een bestemmingsreserve voor toekomstige activiteiten alsmede de reserve 
finan ciering activa. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserves 
is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking 
zelf opheffen.
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Belastingen 7.041 18.565 
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 134.077 62.788 
 

  

De vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.  

4 Liquide middelen 
 31-12-2013 31-12-2012 
 EUR EUR 
   
Kas 650 650 
ABN-AMRO Bank N.V./Deutsche Bank, deposito 2.821.344 1.672.366 
ABN-AMRO Bank N.V./Deutsche Bank, rekeningen-courant 456.100 480.994 
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Rabobank, deposito 1.008.693 999.950 
ING Bank N.V., rekening-courant 10.607 33.471 
   

 4.297.470 3.187.437 
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De kortlopende deposito’s hebben een gemiddeld rentepercentage van 1,5% en zijn 
evenals de overige liquide middelen dagelijks opeisbaar.  

5 Reserves 
 Continuïteits

reserve 
Bestemmings-

reserves 
Totaal  
2013 

Totaal  
2012 

 EUR EUR EUR EUR 
     
Stand op 1 januari  275.697 1.006.013 1.281.710 676.642 
Bij: Toevoeging uit verwerking saldo  19.723 1.012.062 1.031.785 607.341 
Af: Onttrekking uit verwerking saldo - -751.459 -751.459 -2.273 
 

    

Stand op 31 december  295.420 1.266.616 1.562.036 1.281.710 
     

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van 
(tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. Het bestuur heeft besloten dat de 
continuïteitsreserve maximaal 1 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie mag 
bedragen. Volgens het reglement CBF-Keur kan hiervoor een reserve worden 
aangehouden van maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Ultimo 
2013 bedraagt de continuïteitsreserve ongeveer 0,5 maal het totaal van de 
uitvoeringskosten en de directe uitgaven ten behoeve van de fondsenwerving. Het beleid 
van de Stichting is erop gericht om de uitvoeringskosten zoveel mogelijk te dekken door 
langlopende sponsoring. 
 
De bestemmingsreserves bestaan uit een bestemmingsreserve voor individuele gevallen, 
een bestemmingsreserve voor toekomstige activiteiten alsmede de reserve financiering 
activa. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserves is door het 
bestuur bepaald en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf 
opheffen. 
 
Bestemmingsreserves 

 Individuele 
gevallen 

Toekomstige 
activiteiten 

Reserve 
financiering 

activa 

Totaal 
2013 

 EUR EUR EUR EUR 
     

Stand op 1 januari  250.000 750.000 6.013 1.006.013 
Bij: Toevoeging uit verwerking saldo  - 1.000.000 12.062 1.012.062 
Af: Totaal bestedingen via verwerking 
saldo - -750.000 -1.459 -751.459 
 

    

Stand op 31 december  250.000 1.000.000 16.616 1.266.616 
 

    

 
Ingevolge een besluit van het Bestuur wordt jaarlijks in beginsel een bedrag van 
maximaal € 113.000 van het saldo van baten en lasten gereserveerd voor schrijnende 
individuele gevallen. Het maximum van deze bestemmingsreserve is door het bestuur 
vastgesteld op € 250.000.  
 
Het Bestuur heeft besloten om op 31 december 2013 een bedrag van EUR 1.000.000 
specifiek te reserveren en beschikbaar te houden voor de financiering van een derde 
expertisecentrum.  
 
Het beleid van de Stichting is er op gericht om doel-bestemde bedragen binnen een 
periode van drie jaar steeds zorgvuldig te besteden. In geval hiervan wordt afgeweken 
ligt hieraan steeds een bestuursbesluit alsmede de goedkeuring van de Raad van 
Toezicht ten grondslag.  
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Bestemmingsreserves
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De kortlopende deposito’s hebben een gemiddeld rentepercentage van 1,5% en zijn 
evenals de overige liquide middelen dagelijks opeisbaar.  

5 Reserves 
 Continuïteits

reserve 
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een bestemmingsreserve voor toekomstige activiteiten alsmede de reserve financiering 
activa. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserves is door het 
bestuur bepaald en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf 
opheffen. 
 
Bestemmingsreserves 

 Individuele 
gevallen 

Toekomstige 
activiteiten 

Reserve 
financiering 

activa 

Totaal 
2013 

 EUR EUR EUR EUR 
     

Stand op 1 januari  250.000 750.000 6.013 1.006.013 
Bij: Toevoeging uit verwerking saldo  - 1.000.000 12.062 1.012.062 
Af: Totaal bestedingen via verwerking 
saldo - -750.000 -1.459 -751.459 
 

    

Stand op 31 december  250.000 1.000.000 16.616 1.266.616 
 

    

 
Ingevolge een besluit van het Bestuur wordt jaarlijks in beginsel een bedrag van 
maximaal € 113.000 van het saldo van baten en lasten gereserveerd voor schrijnende 
individuele gevallen. Het maximum van deze bestemmingsreserve is door het bestuur 
vastgesteld op € 250.000.  
 
Het Bestuur heeft besloten om op 31 december 2013 een bedrag van EUR 1.000.000 
specifiek te reserveren en beschikbaar te houden voor de financiering van een derde 
expertisecentrum.  
 
Het beleid van de Stichting is er op gericht om doel-bestemde bedragen binnen een 
periode van drie jaar steeds zorgvuldig te besteden. In geval hiervan wordt afgeweken 
ligt hieraan steeds een bestuursbesluit alsmede de goedkeuring van de Raad van 
Toezicht ten grondslag.  
 

Ingevolge een besluit van het Bestuur wordt jaarlijks in beginsel een bedrag van maximaal 
€ 113.000 van het saldo van baten en lasten gereserveerd voor schrijnende individuele 
gevallen. Het maximum van deze bestemmingsreserve is door het bestuur vastgesteld 
op € 250.000. 

Het Bestuur heeft besloten om op 31 december 2013 een bedrag van EUR 1.000.000 
specifiek te reserveren en beschikbaar te houden voor de financiering van een derde 
expertisecentrum. 

Het beleid van de Stichting is er op gericht om doelbestemde bedragen binnen een 
periode van drie jaar steeds zorgvuldig te besteden. In geval hiervan wordt afgeweken 
ligt hieraan steeds een bestuursbesluit alsmede de goedkeuring van de Raad van 
Toezicht ten grondslag. 

Het saldo van de reserve financiering activa is vastgelegd in materiële vaste activa en 
verstrekte leningen en komt overeen met de boekwaarde van deze activa.

6  Fondsen
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Het saldo van de reserve financiering activa is vastgelegd in materiële vaste activa en 
verstrekte leningen en komt overeen met de boekwaarde van deze activa. 

6 Fondsen 
 Spieren voor 

Spierendag 
Sport-

rolstoelen 
Totaal  
2013 

Totaal  
2012 

 EUR EUR  EUR EUR 
     
Stand op 1 januari  - 82.500 82.500 62.500 
Bij: Toevoeging uit verwerking saldo 34.500 75.000 109.500 47.500 
Af: Totaal bestedingen via verwerking 
saldo -9.500 -32.500 -42.000 -27.500 
    

 

Stand op 31 december  25.000 125.000 150.000 82.500 
 

    

 
De toevoeging aan de bestemmingsfondsen vloeit voort uit het feit dat giften en 
bijdragen met een specifieke bestemming zijn ontvangen. De bestedingen van deze 
gelden worden aan de bestemmingsfondsen onttrokken. 
  

7 Langlopende schulden 
Dit betreft het bedrag dat voor de jaren 2015 tot en met 2018 is toegezegd voor het 
Internationale expertisecentrum op het gebied van SMA (€ 278.800), voor het FSHD 
expertisecentrum (€ 540.397) en toegezegde bedragen voor wetenschappelijk onderzoek 
(€ 414.342). De voor 2014 verschuldigde bedragen zijn opgenomen onder de 
kortlopende schulden.  

8 Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 31-12-2013 31-12-2012 
 EUR EUR 
   
Te betalen aan projecten wetenschappelijk onderzoek 306.071 317.983 
Te betalen inzake Spieren voor Spieren Kindercentrum 36.267 37.821 
Te betalen inzake expertisecentra 1.107.976 1.018.500 
Af te dragen loonbelasting 11.676 13.726 
Vakantiegeldverplichting 12.375 11.835 
Te betalen kosten 28.223 20.497 
Vooruit gefactureerde bedragen - 4.950 
 

  

 1.502.588 1.425.312 

   

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 
jaar verantwoord.  
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur en 
operationele lease. De verplichtingen die hieruit voortvloeien, bedragen € 51.623 per jaar 
en hebben een looptijd van maximaal 3 jaar. 
 

De toevoeging aan de bestemmingsfondsen vloeit voort uit het feit dat giften en 
bijdragen met een specifieke bestemming zijn ontvangen. De bestedingen van deze 
gelden worden aan de bestemmingsfondsen onttrokken.
 

7  Langlopende schulden

Dit betreft het bedrag dat voor de jaren 2015 tot en met 2018 is toegezegd voor  
het Internationale expertisecentrum op het gebied van SMA (€ 278.800), voor het 
FSHD expertisecentrum (€ 540.397) en toegezegde bedragen voor wetenschappelijk 
onderzoek (€ 414.342). De voor 2014 verschuldigde bedragen zijn opgenomen onder de 
kortlopende schulden. 

8  Kortlopende schulden en overlopende passiva
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Het saldo van de reserve financiering activa is vastgelegd in materiële vaste activa en 
verstrekte leningen en komt overeen met de boekwaarde van deze activa. 
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Te betalen kosten 28.223 20.497 
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 1.502.588 1.425.312 

   

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 
jaar verantwoord.  
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur en 
operationele lease. De verplichtingen die hieruit voortvloeien, bedragen € 51.623 per jaar 
en hebben een looptijd van maximaal 3 jaar. 
 

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan  
1 jaar verantwoord. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur en 
operationele lease. De verplichtingen die hieruit voortvloeien, bedragen € 51.623 per 
jaar en hebben een looptijd van maximaal 3 jaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2012

9  Baten uit eigen fondsenwerving
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2012 
 

9 Baten uit eigen fondsenwerving 
 2013 2012 
 EUR EUR 
   
Donaties en giften 517.982 484.725 
Nalatenschappen - - 
Evenementen 1.969.328 946.411 
 

  

 2.487.310 1.431.136 

   

 
Donaties en giften 
Onder deze post zijn verantwoord de ontvangen bijdragen van de supporters en sponsors 
van de Stichting Spieren voor Spieren. 
 
Evenementen 
 2013 2012 
 EUR EUR 
   
Bruto-opbrengst Spieren voor Spieren gala 810.821 555.945 
Bruto-opbrengst Gala Rust Wat 571.200 - 
Bruto-opbrengst Wintertijd Challenge  407.855 133.054 
Bruto-opbrengst Spieren voor Spieren spinningmarathon - 77.824 
Overige 179.452 179.588 
 

  

 1.969.328 946.411 
 

  

De bruto-opbrengst van het Spieren voor Spieren gala bestaat uit de inkomsten van de 
verkoop van tafels, de veiling en de donaties ten behoeve van het gala. De opbrengst is 
exclusief bijdragen van de nieuwe supporters die zich tijdens het gala hebben 
aangemeld. Dit bedrag is meegenomen in de donaties en giften van supporters. De 
directe kosten van het gala bedroegen € 130.945 en zijn opgenomen onder de directe 
wervingskosten. De netto-opbrengst van het Spieren voor Spieren gala bedraagt 
€ 679.876. 
Voor het gala Rust Wat bedroegen de directe kosten € 103.828 en de netto-opbrengst 
€ 467.372. 
De bruto-opbrengst van de Spieren voor Spieren Wintertijd challenge bestaat uit 
opbrengsten van inschrijfgelden en extra donaties van het hoofdevenement in Eindhoven 
en alle opbrengsten van de lokale challenges in het land. De directe kosten bedroegen 
toegerekend aan de wervingskosten bedroegen € 66.653. 
 

10 Baten uit acties van derden 
Betreffen voornamelijk de inkomsten uit acties in het land ten bate van Spieren voor 
Spieren. Deze acties zijn door derden opgezet. De Stichting ontvangt de netto-baten uit 
de acties en draagt zelf geen risico met betrekking tot deze acties.  
 
Baten met bijzondere bestemming 
De baten met een bijzondere bestemming worden onder de desbetreffende 
inkomstencategorie verantwoord. In 2013 ontving de Stichting doelbestemde inkomsten 
voor de aanschaf van sportrolstoelen van totaal € 75.000 en voor de Spieren voor 
Spierendag van € 34.500. 
 

11 Rentebaten  
De rentebaten bestaan uit rente inkomsten op bank- en depositorekeningen. 

Donaties en giften
Onder deze post zijn verantwoord de ontvangen bijdragen van de supporters en sponsors 
van de Stichting Spieren voor Spieren.
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Evenementen
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De brutoopbrengst van het Spieren voor Spieren gala bestaat uit de inkomsten van de 
verkoop van tafels, de veiling en de donaties ten behoeve van het gala. De opbrengst is 
exclusief bijdragen van de nieuwe supporters die zich tijdens het gala hebben aangemeld. 
Dit bedrag is meegenomen in de donaties en giften van supporters. De directe kosten 
van het gala bedroegen € 130.945 en zijn opgenomen onder de directe wervingskosten. 
De nettoopbrengst van het Spieren voor Spieren gala bedraagt € 679.876.
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€ 467.372.

De brutoopbrengst van de Spieren voor Spieren Wintertijd challenge bestaat uit opbreng
sten van inschrijfgelden en extra donaties van het hoofdevenement in Eindhoven en 
alle opbrengsten van de lokale challenges in het land. De directe kosten bedroegen 
toegerekend aan de wervingskosten bedroegen € 66.653.

10  Baten uit acties van derden
Betreffen voornamelijk de inkomsten uit acties in het land ten bate van Spieren voor 
Spieren. Deze acties zijn door derden opgezet. De Stichting ontvangt de nettobaten uit 
de acties en draagt zelf geen risico met betrekking tot deze acties. 

Baten met bijzondere bestemming
De baten met een bijzondere bestemming worden onder de desbetreffende 
inkomstencategorie verantwoord. In 2013 ontving de Stichting doelbestemde inkomsten 
voor de aanschaf van sportrolstoelen van totaal € 75.000 en voor de Spieren voor 
Spierendag van € 34.500.

11  Rentebaten 
De rentebaten bestaan uit rente inkomsten op bank en depositorekeningen.

12  Voorlichting en maatschappelijke bewustwording
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12 Voorlichting en maatschappelijke bewustwording 
 2013 2012 
 EUR EUR 
   
Publieksvoorlichting via activiteiten 81.246 80.067 
Overige mediavoorlichting 37.704 59.938 
Overige directe voorlichtingskosten 5.231 6.588 
Aandeel in uitvoeringskosten 179.430 179.042 
 

  

 303.611 325.635 
 

  

13 Wetenschappelijk onderzoek 
 2013 2012 
 EUR EUR 
   
Toegezegd voor projecten PBS 486.815 249.023 
Overige projecten 90.000 - 
 

  

 576.815 249.023 

   

14 Kindercentrum/expertisecentra 
Stichting Spieren voor Spieren heeft in 2008 een bedrag van € 2.000.000 toegezegd voor 
het Spieren voor Spieren Kindercentrum ter financiering van de activiteiten in de periode 
2008 – 2013. Deze besteding is geheel ten laste van het boekjaar 2008 gebracht. Eind 
2013 is de eindafrekening ontvangen en is het niet bestede bedrag van € 1.554 ten 
gunste van de staat van baten en lasten vrijgevallen. 
 
In 2011 heeft Stichting Spieren voor Spieren een bedrag van € 1.876.600 gecommitteerd 
voor de financiering van het expertisecentrum op het gebied van SMA in Utrecht in de 
periode 2012 – 2015. 
 
Eind 2013 heeft Stichting Spieren voor Spieren een bedrag van € 1.215.873 toegezegd 
voor het FSHD expertisecentrum voor de periode 2013 - 2018 
 
 

15 Overige bestedingen en projecten 
 2013 2012 
 EUR EUR 
   
Aanschaf sportrolstoelen 32.500 27.500 
Spieren voor Spieren dag  87.194 88.706 
Overige 1.000 - 
Aandeel in uitvoeringskosten 52.258 43.233 
 

  

 172.952 159.439 
 

  

13  Wetenschappelijk onderzoek

  
14  Kindercentrum/expertisecentra
Stichting Spieren voor Spieren heeft in 2008 een bedrag van € 2.000.000 toegezegd 
voor het Spieren voor Spieren Kindercentrum ter financiering van de activiteiten in de 
periode 2008 – 2013. Deze besteding is geheel ten laste van het boekjaar 2008 gebracht. 
Eind 2013 is de eindafrekening ontvangen en is het niet bestede bedrag van € 1.554 ten 
gunste van de staat van baten en lasten vrijgevallen.

In 2011 heeft Stichting Spieren voor Spieren een bedrag van € 1.876.600 gecommitteerd 
voor de financiering van het expertisecentrum op het gebied van SMA in Utrecht in de 
periode 2012 – 2015.

Eind 2013 heeft Stichting Spieren voor Spieren een bedrag van € 1.215.873 toegezegd 
voor het FSHD expertisecentrum voor de periode 2013  2018

15  Overige bestedingen en projecten

16  Kosten eigen fondsenwerving
Alle kosten van activiteiten die direct of indirect ten doel hebben mensen te bewegen 
geld te geven voor één of meer van de doelstellingen worden aangemerkt als kosten 
fondsenwerving. Indien sprake is van gemengde activiteiten (voorlichting en fondsen
werving tegelijk) worden deze kosten gesplitst. 
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Met de directeur van de Stichting is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
aangegaan. Het totaalbedrag van de beloning die in het verslagjaar is uitgekeerd is als 
volgt samengesteld: 
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Personeelskosten 

 Realisatie 
2013 

Begroting 
2013 

Realisatie 
2012 

 EUR EUR EUR 
    
Salarissen 261.028  270.463 
Sociale lasten  36.233  38.599 
Pensioenpremies 14.719  13.647 
 

   

 311.980 335.000 322.709 
 

   

Gemiddelde bezetting in fte 4,6 5,0 5,0 

Met de directeur van de Stichting is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
aangegaan. Het totaalbedrag van de beloning die in het verslagjaar is uitgekeerd is als 
volgt samengesteld:  
 
 2013 2012 
 EUR EUR 
Jaarinkomen   

• Bruto salaris 75.465 70.377 

• Vakantiegeld 5.778 5.457 
 

  

Totaal 81.243 75.834 
Sociale lasten 8.160 8.453 
Belastbare vergoedingen/bijtellingen 7.682 7.682 
Pensioenpremies 7.580 7.138 
 

  

 104.665 99.107 
 

  

Uren 40 40 
Parttimepercentage 100 100 
Periode 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 

 

Aan bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht is geen bezoldiging of kosten-
vergoeding betaald, en zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.  

Den Haag, xx mei 2014 

 

Raad van Toezicht Bestuur 

L. Vriesendorp  voorzitter G.J. Hoetmer     voorzitter 

H.G.M. Blocks  lid  A.P.J. Jacobs   penningmeester 

F. Schuitema     lid J.M. van Halst  lid 

E. Havenga     lid T. Gerbrands   lid 

 R. Houkes        lid 
  

 Directie 

 M.Y.C.G. Bolhuis-Eijsvogel  directeur  

 

 

 

Aan bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht is geen bezoldiging of kosten
vergoeding betaald, en zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 
Den Haag, 26 juni 2014
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Personeelskosten 

 Realisatie 
2013 

Begroting 
2013 

Realisatie 
2012 
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Den Haag, xx mei 2014 

 

Raad van Toezicht Bestuur 

L. Vriesendorp  voorzitter G.J. Hoetmer     voorzitter 

H.G.M. Blocks  lid  A.P.J. Jacobs   penningmeester 
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17  Kosten acties van derden
 

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 
 Besteed aan doelstelling 

 

Werving baten Kosten  
beheer  

en  
admini-
stratie 

Totaal Begro-
ting 

Totaal 

 
 

Lasten 

Voorlich-
ting en 
bewust-
wording 

Weten-
schap. 
onder-
zoek 

Kinder-
centrum
/ exper-

tise-
centra 

Overige 
besteding

en en 
projecten 

Kosten 
eigen 

fondsen
werving 

Kosten 
acties 
van 

derden 

  
2013 

 
2013 

 
2012 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
           
Directe kosten           
Aankopen en 
verwervingen 5.231    5.044 0  10.275  14.832 
Uitbesteed werk 81.246   120.694 316.566 7.520  526.026 344.300 423.339 
Publiciteit en 
communicatie 37.704       37.704 70.000 59.316 
Afdrachten en 
bijdragen  576.815 1.214.319     1.791.134 1.300.000 249.043 
 

       
  

 

 124.181 576.815 1.214.319 120.694 321.610 7.520  2.365.139 1.714.300 746.530 
 

 
  

       
Uitvoeringskosten           
Personeelskosten 118.584   34.536 77.589 23.243 58.028 311.980 335.000 322.709 
Overige 
personeelskosten 3.462   1.008 2.265 678 1.694 9.107 30.000 7.572 
Reis- en verblijfskosten 17.133   4.990 11.210 3.358 8.384 45.075 41.000 42.498 
Afschrijvingskosten 555   162 363 109 271 1.460 0 2.272 
Accountants- en 
administratiekosten       11.099 11.099 15.000 10.945 
Huisvestingskosten 16.989   4.948 11.116 3.330 8.313 44.696 40.000 37.668 
Kantoorkosten 6.156   1.793 4.028 1.207 3.012 16.196 36.000 15.716 
Overige kosten 16.551   4.821 10.831 3.244 8.101 43.548 15.000 27.606 
 

          

 179.430   52.258 117.402 35.169 98.902 483.161 512.000 466.986 
 

          

 303.611 576.815 1.214.319 172.952 439.012 42.689 98.902 2.848.3000 2.226.300 1.213.516 
 

          

Personeelskosten
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Personeelskosten 

 Realisatie 
2013 

Begroting 
2013 

Realisatie 
2012 

 EUR EUR EUR 
    
Salarissen 261.028  270.463 
Sociale lasten  36.233  38.599 
Pensioenpremies 14.719  13.647 
 

   

 311.980 335.000 322.709 
 

   

Gemiddelde bezetting in fte 4,6 5,0 5,0 

Met de directeur van de Stichting is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
aangegaan. Het totaalbedrag van de beloning die in het verslagjaar is uitgekeerd is als 
volgt samengesteld:  
 
 2013 2012 
 EUR EUR 
Jaarinkomen   

• Bruto salaris 75.465 70.377 

• Vakantiegeld 5.778 5.457 
 

  

Totaal 81.243 75.834 
Sociale lasten 8.160 8.453 
Belastbare vergoedingen/bijtellingen 7.682 7.682 
Pensioenpremies 7.580 7.138 
 

  

 104.665 99.107 
 

  

Uren 40 40 
Parttimepercentage 100 100 
Periode 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 

 

Aan bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht is geen bezoldiging of kosten-
vergoeding betaald, en zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.  

Den Haag, xx mei 2014 

 

Raad van Toezicht Bestuur 

L. Vriesendorp  voorzitter G.J. Hoetmer     voorzitter 

H.G.M. Blocks  lid  A.P.J. Jacobs   penningmeester 

F. Schuitema     lid J.M. van Halst  lid 

E. Havenga     lid T. Gerbrands   lid 

 R. Houkes        lid 
  

 Directie 

 M.Y.C.G. Bolhuis-Eijsvogel  directeur  
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16 Kosten eigen fondsenwerving 
 2013 2012 
 EUR EUR 
   
Kosten CBF-keur 2.700 3.055 
Kosten gala’s 234.773 120.444 
Wervingskosten spinningmarathon - 21.903 
Overige wervingskosten  84.137 55.681 
Aandeel in uitvoeringskosten 117.402 112.505 
 

  

 439.012 313.588 
 

  

Alle kosten van activiteiten die direct of indirect ten doel hebben mensen te bewegen 
geld te geven voor één of meer van de doelstellingen worden aangemerkt als kosten 
fondsenwerving. Indien sprake is van gemengde activiteiten (voorlichting en 
fondsenwerving tegelijk) worden deze kosten gesplitst.  
 

17 Kosten acties van derden 
 2013 2012 
 EUR EUR 
   
Kosten ondersteunende activiteiten 7.520 33.605 
Aandeel in uitvoeringskosten 35.169 42.776 
 

  

 42.689 76.381 
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 
met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico
inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op 
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat 
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt 
is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Spieren voor Spieren per 31 december 
2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). 

Verklaring betreffende het jaarverslag 
Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het 
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig 
de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) is opgesteld. Tevens 
vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is 
met de jaarrekening. 

Den Haag, 26 juni 2014

KPMG Accountants N.V.
H. Visser RA

7.4 Overige gegevens

Verwerking saldo
Baten waarvoor een derde een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft aangegeven 
worden toegevoegd aan een bestemmingsfonds; bestedingen van deze gelden worden 
aan dit fonds onttrokken. Het Bestuur heeft besloten om jaarlijks in beginsel een 
bedrag van maximaal € 113.000 te reserveren voor schrijnende individuele gevallen 
en bestemmingsreserve toekomstige activiteiten; uitgaven worden ten laste van de 
bestemmingsreserves gebracht. Het saldo dat resteert na verwerking van de mutaties 
in de bestemmingsfondsen en de mutaties in de bestemmingsreserve, wordt ingevolge 
een bestuursbesluit toegevoegd of onttrokken aan de continuïteitsreserve. 
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bestemmingsreserves gebracht. Het saldo dat resteert na verwerking van de mutaties in 
de bestemmingsfondsen en de mutaties in de bestemmingsreserve, wordt ingevolge een 
bestuursbesluit toegevoegd of onttrokken aan de continuïteitsreserve.  
 
   2013 
   EUR   
    
Mutatie bestemmingsfondsen   67.500 
Toevoeging aan bestemmingsreserves   260.603 
Toevoeging aan continuïteitsreserve   19.723 
   

 

Saldo   347.826 
   

 

 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Stichting Spieren voor Spieren  

 
Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaarrekening 2013 van Stichting Spieren voor Spieren te Den Haag 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de 
staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen.  

Verantwoordelijkheid van het Bestuur  
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Het Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten.  

Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis 
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij 
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 
met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-
inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op 
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staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het Bestuur 
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Het Bestuur is tevens verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan 
de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen 
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
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