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Samen op weg naar

GOUD
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We zijn geen goed doel,

voor kinderen met een spierziekte. 

we hébben een goed doel:
het onmogelijke mogelijk maken
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Realisme is onze basis. Ambitie onze drijfveer. 
Uitdaging maakt ons sterker. En vertrouwen is ons grootste goed. 
Daardoor kunnen wij samen het onmogelijke mogelijk maken.
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Zoals gezegd is de weg nog lang en hebben we, ondanks al deze successen, 
onze missie nog niet bereikt. Ook dit jaar maken we ons sterk voor 
kinderen mét, en een wereld zónder spierziekte. Dit doen we niet alleen. 
Spieren voor Spieren kan haar doelen alleen realiseren met de hulp van 
heel veel mensen en organisaties. Zo zijn wij voor al onze evenementen 
en acties afhankelijk van honderden, zo niet duizenden vrijwilligers en 
actievoerders. Ik wil hen, samen met alle partners, sponsors en donateurs 
ontzettend bedanken voor hun inzet. Een speciaal woord van dank is 
er voor “onze” topsport- en kind-ambassadeurs. Zij stonden ook het 
afgelopen jaar altijd voor ons klaar en droegen, mede door de publiciteit 
die hun aanwezigheid vaak genereerde, op belangrijke wijze bij aan het 
succes van Spieren voor Spieren. 

Wij zien de toekomst met heel veel plezier tegemoet en vertrouwen op 
uw enthousiaste steun in 2017.

Amsterdam, 19 mei 2017

Robert van der Wallen
Voorzitter bestuur

‘Samen op weg naar GOUD’, want samen willen we het hoogst haalbare 
bereiken: spierziekten bij kinderen de wereld uit! We willen een plek in 
Nederland creëren waar iedereen terecht kan en de beste diagnose, zorg 
en behandeling krijgt. Dit verdienen Jenell, Ninthe, Levi en Wout die 
in dit jaarverslag geportretteerd zijn als winnaars. En natuurlijk ook al 
die andere 20.000 kinderen met een spierziekte in Nederland, die elke 
dag weer geconfronteerd worden met de beperkingen in het dagelijks 
leven. Eten, slapen maar ook spelen en sporten zijn voor hen niet 
vanzelfsprekend.

We realiseren ons dat er nog een lange weg te gaan is om dit te bereiken. 
Echter hebben we ook in 2016 weer mooie stappen gemaakt die direct 
bijdragen aan onze weg naar goud. Middels de inzet van duizenden  
mensen die een sportieve inspanning hebben geleverd konden we maar  
liefst vijf nieuwe wetenschappelijke onderzoeken financieren. Met behulp 
van de VriendenLoterij zijn de eerste stappen gezet naar de uitbreiding 
van het Spieren voor Spieren Kindercentrum. Ook hebben we vele 
aanvragen voor sportieve en praktische hulpmiddelen mogen honoreren. 
Tot slot hebben we intens genoten van alle blije kindergezichten tijdens  
de jaarlijkse Spieren voor Spieren Dag. Ruim 240 gezinnen hebben 
kunnen genieten van een zorgeloze en vooral leuke dag. 

Afgelopen jaar hebben we ook met behulp van ING en JWT Amsterdam 
gewerkt aan de uitstraling van Spieren voor Spieren. Dit heeft geresulteerd 
in een nieuw logo. In het logo zien we een hart dat wordt omarmd door 
een gespierde arm, in feite de essentie van de organisatie. Het staat voor 
kracht, gezonde spieren inzetten voor zieke spieren en voor emotie, die 
een ieder voelt die zich voor ons inzet. 

Voorwoord
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 Spieren voor Spieren
1. Stichting
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hebben. Met medisch specialisten, het bedrijfsleven en alle ambassadeurs 
zorgt Spieren voor Spieren voor een betere kwaliteit van leven en biedt 
de Stichting kinderen met een spierziekte en hun gezin een beter 
toekomstperspectief. De Stichting vindt dat ieder kind met een spierziekte 
spierballen verdient. Om kinderen spierballen te kunnen geven, moet men 
begrijpen wat spierziekten zijn, hoe ze ontstaan en hoe er toegewerkt kan 
worden naar gerichte oplossingen. Dat doet de Stichting door structureel 
onderzoek te financieren. De Stichting wil naast de behandeling, ook de 
beste diagnostiek en zorg voor kinderen met een spierziekte realiseren. 
We maken ons sterk voor kinderen mét en een wereld zónder spierziekte.

Spieren voor Spieren wil:
> Wetenschappelijk onderzoek financieren naar het ontstaan en de 

genezing van spierziekten bij kinderen;
> Expertisecentra financieren waar kennis over de diagnose, 

behandeling en zorg van spierziekten bij kinderen wordt gebundeld;
> De ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen financieren om de kwaliteit 

van leven van kinderen met een spierziekte te verbeteren;
> Individuele bijdragen voor (sport)hulpmiddelen mogelijk maken;
> De bekendheid van Spieren voor Spieren vergroten door 

bewustwording en voorlichting. Hiermee wordt ook de 
fondsenwervende capaciteit van de Stichting vergroot;

> Activiteiten organiseren die blijdschap geven aan kinderen met een 
spierziekte. 

In 2016 heeft Spieren voor Spieren een marktonderzoek laten uitvoeren, 
waarbij er bekeken is hoe de Stichting haar bestedingenbeleid kan opti-
maliseren, zodat de focus is gericht op het realiseren van een snellere 
diagnose en behandeling en een directe verbetering van de kwaliteit van 

1.1 Feiten spierziekten

Er zijn meer dan 600 verschillende soorten spierziekten, waarvan de 
oorzaak en het verloop vaak onbekend en onvoorspelbaar zijn. Spierziekten 
zijn niet alleen directe aandoeningen aan spieren, maar kunnen ook 
ontstaan door een foute aansturing van spieren vanuit de hersenen, 
zenuwen of het ruggenmerg. De vele verschillende spierziekten leiden 
onder meer tot verschijnselen als spierzwakte, verlamming, problemen 
met de spijsvertering en hartklachten. Veel kinderen met een spierziekte 
zijn rolstoel gebonden en genezing is bijna altijd onmogelijk. De meest 
voorkomende spierziekten zijn Duchenne, FSHD, Myotone Dystrofie en 
SMA. In Nederland zijn er ongeveer 200.000 mensen met een spierziekte 
waaronder 20.000 kinderen.

1.2 Oprichting

Op 28 januari 1998 is Stichting Spieren voor Spieren opgericht door voet-
bal coach Jan Reker met ondersteuning van het toenmalige Nederlandse 
voetbalelftal. Frank en Ronald de Boer zijn sindsdien beschermheren van 
de Stichting. Louis van Gaal en zijn vrouw Truus zijn vanaf 2000 heel 
actief geweest als ambassadeurs voor Spieren voor Spieren. In 2014 
werden zij benoemd tot ere-ambassadeurs en vanaf dat moment is Pieter 
van den Hoogenband aanvoerder van het Oranje Team. Het Oranje Team, 
dat bestaat uit (ex-)topsporters, zet zich al vanaf de oprichting in voor 
Spieren voor Spieren.

1.3 Missie, visie en doelen

Stichting Spieren voor Spieren wil alle 600 spierziekten de wereld uit 

1. Stichting Spieren voor Spieren
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aan bestaande sportclubs of evenementen. Daarmee wordt de 
zichtbaarheid van de Stichting en spierziekten verhoogd en ontvangt 
zij de bijeengebrachte (sponsor)gelden;

> Samenwerkingen: Spieren voor Spieren werkt samen met 
andere organisaties die vergelijkbare doelen nastreven zoals de 
patiëntenvereniging Spierziekten Nederland, het Prinses Beatrix 
Spierfonds en organisaties die zich op één specifieke spierziekte 
richten. Door krachten te bundelen kunnen geworven fondsen 
efficiënt worden ingezet en wordt kennis gedeeld.

> Informatieverstrekking: Spieren voor Spieren stelt informatie 
beschikbaar om spierziekten onder de aandacht te brengen ten 
behoeve van bewustwording en voorlichting;

1.6 Kernwaarden

Stichting Spieren voor Spieren is een organisatie die voortkomt uit de 
topsport. De topsportmentaliteit zit in het DNA van de Stichting. Het 
is een organisatie met een actieve en doelgerichte cultuur waarin alles 
en iedereen in dienst staat van het verwezenlijken van de missie. Iedere 
gedoneerde euro wordt gebruikt om de doelen te realiseren. Kernwaarden 
zijn daarbij heel belangrijk. Ze beschrijven wie Spieren voor Spieren is en 
hoe de Stichting wil werken. Ze kenmerken de cultuur van Spieren voor 
Spieren en van iedereen die voor of met de Stichting werkt:

> Passie 
> Betrokken
> Betrouwbaar 
> Transparant 
> Daadkrachtig 
> Efficiënt

leven. Dit werd gedaan om zo dichterbij haar doelstelling, spierziekten bij 
kinderen de wereld uit, te komen.

1.4 Motto

Het motto van Spieren voor Spieren is “gezonde spieren voor zieke 
spieren”. De acties en evenementen die voor Spieren voor Spieren worden 
georganiseerd staan dan ook voornamelijk in het teken van sport. 

1.5 Strategie

Om haar doelen te bereiken heeft Spieren voor Spieren veel geld nodig. 
De strategie is om met (ex-)topsporters, sportieve partners en sportieve 
evenementen fondsen te werven, aandacht te vragen voor spierziekten 
en kinderen met een spierziekte onvergetelijke momenten te bezorgen.

De strategie van Spieren voor Spieren bestaat uit een aantal elementen:
> Evenementen: Spieren voor Spieren organiseert een aantal grote 

en kenmerkende evenementen waarmee fondsen worden geworven 
en die tegelijkertijd ook blijdschap geven aan kinderen met een 
spierziekte;

> Partnerships: Spieren voor Spieren heeft diverse partnerships 
afgesloten met bedrijven die zich allemaal op hun eigen manier 
inzetten om bij te dragen aan de gestelde doelen van de Stichting;

> Fondsenwervende acties: Spieren voor Spieren ondersteunt of 
faciliteert acties die in het land geld inzamelen voor Spieren voor 
Spieren. Met de website www.sportenvoorspieren.nl wordt er voor 
acties een platform beschikbaar gesteld ten behoeve van publiciteit 
en donaties;

> Sponsors: Spieren voor Spieren verbindt zich als goed doel 
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“Mijn naam is Wout en 
ik heb de spierziekte 
SMA type 2. De 
allerleukste sport vind 
ik voetbal.” 
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1.7 Ambassadeurs

Spieren voor Spieren werkt met ambassadeurs: (ex-)topsporters en kinderen 
met een spierziekte. Samen vormen zij het gezicht van de Stichting. 

Topsporters
Spieren voor Spieren is bijzonder trots op haar Oranje Team, een team 
van actieve en (ex-)topsporters, vanuit het voetbal en de Olympische 
wereld, aangevoerd door Pieter van den Hoogenband. 

In het Oranje Team zitten (ex-)topsporters met een ongekende ambitie 
om uitdagingen aan te gaan en om het onmogelijke mogelijk te maken. 
Topsporters die, ondanks grote successen, verfrissend down-to-earth 
blijven. Misschien wel omdat ze weten wat het betekent om ondanks al je 
inzet tegen je fysieke grenzen aan te lopen. Dat is waarom ze - als geen 
ander - de enorme mentale kracht van kinderen met een spierziekte op 
juiste waarde kunnen schatten. De sporters van het Oranje Team zijn het 
levende bewijs van ons motto: gezonde spieren voor zieke spieren. De 
topsport ambassadeurs zetten zich op allerlei mogelijke manieren in voor 
de Stichting.
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Hartenwens 
Sylvie
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Topsporters

Koen VerweijJordy Clasie Joyce Sombroek Marit Bouwmeester Nadine BroersenManon FlierJoël Veltman

Annemarije van Rossum Danny Blind Henk Grol Iefke van Belkum Jeroen ZoetEva de GoedeDaley Blind

Pieter van den 
Hoogenband

Theo BosReinder NummerdorRobbert Kemperman Stijn SchaarsRon Vlaar
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Ex-topsporters

André Ooijer Johan Kenkhuis John van den Brom Maikel ScheffersBarbara de Loor

Minke Booij Richard SchuilNico Blok Peter BlangéNick Driebergen

Virgil Spier Willy van de Kerkhof Yvonne van GennipTjerk  Bogtstra Wieke Dijkstra
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Ninthe

Levi

Liv

Kinderen
De kind-ambassadeurs zijn kinderen met een 
spierziekte die zich vol overgave inzetten 
voor Spieren voor Spieren. Zij zijn regelmatig 
aanwezig bij acties en evenementen en worden 
regelmatig gevraagd voor film- en fotoshoots 
van en voor de Stichting. Deze ambassadeurs 
vertegenwoordigen alle kinderen met een 
spierziekte en verdienen enorm respect voor al 
hun inzet.

Wout
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2. Organisatie en Beleid
regelmatig telefonische vergaderingen geweest en is er regelmatig 
contact tussen de leden van het bestuur onderling en met de directeur.

Spieren voor Spieren voldoet aan de Code Goed Bestuur (code Wijffels) 
van Goede Doelen Nederland. Dit betekent dat Spieren voor Spieren open 
en transparant is en verantwoording aflegt over al haar activiteiten. Zo 
zijn de integrale jaarstukken via de website spierenvoorspieren.nl voor 
iedereen in te zien.

Het bestuur voorziet zelf in vacatures. Leden van het bestuur zijn 
onafhankelijk en worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Een 
bestuurslid is maximaal twee maal herbenoembaar.

Gedurende 2016 was het bestuur als volgt samengesteld:

Alle bestuursleden hebben een verantwoordingsverklaring getekend, 
zoals beschreven in bijlage 12 van de richtlijnen CBF Keur. Hiermee 
onderschrijven zij drie belangrijke principes van goed bestuur. 

Stichting Spieren voor Spieren is een kleine organisatie met acht 
vaste medewerkers en wordt jaarlijks ondersteund door stagiaires.

2.1 Uitvoerende team 

Per 1 januari 2016 bestond het team uit 7,6 Fte’s die gezamenlijk de 
uitvoerende taak vervulden.

Marjolein Bolhuis-Eijsvogel  Directeur
Anouk Rooth Manager Acties en Kind-ambassadeurs  
 (0,8)
Bouwe de Vlaming Manager Marketing en Sponsoring
Leanne Kraak-Schmidt Project Manager 
Lennart Stekelenburg Actie Manager
Macha van der Vaart Project Manager (Topsport-  
 ambassadeurs en Vrijwilligers) (0,8)
Nadine Noorlander Office Manager
Selma Nederhoed  Manager PR & Communicatie 

2.2 Bestuur

Het bestuur van Spieren voor Spieren houdt toezicht op de Directie en 
is eindverantwoordelijk voor de strategie, de projecten en de activiteiten 
van Spieren voor Spieren.

In 2016 is het bestuur drie keer bij elkaar gekomen om het beleid 
en de strategie te bepalen en de resultaten te evalueren. Het bestuur 
vergaderde in aanwezigheid van de directeur en alle vergaderingen 
worden genotuleerd. Buiten de fysieke bestuursvergaderingen zijn er 

Naam Functie Benoemd tot

Robert van der Wallen Voorzitter 1 januari 2019 

Onno Jacobs Penningmeester 1 januari 2017

Toon Gerbrands Lid 1 januari 2019

Jan van Halst Lid 1 januari 2018

Ruben Houkes Lid 1 januari 2018 

Elsemieke Havenga Lid 1 januari 2019 
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Functie en nevenfuncties van het bestuur in 2016:

1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of 
goedkeuren van plannen en het kritisch volgen van de organisatie en 
haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan 
wel van de ‘uitvoering’.

2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding 
van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het 
realiseren van de doelstelling.

3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, 
met gerichte aandacht voor informatieverschaffing en verwerking 
van wensen, vragen en klachten.

2.3 Nevenfuncties

De nevenfuncties van het bestuur en de directie zijn in de onderstaande 
tabellen opgenomen. 

Functie en nevenfuncties van de directeur in 2016:

Naam Functie Nevenfunctie(s)

Marjolein Bolhuis - 
Eijsvogel

Directeur - Bestuurslid KNHB, 
Commissaris Tophockey

- Raad van Advies Frans Hals 
Museum

- Competitions Committee 
International Hockey 
Federation (FIH)

Naam Functie Nevenfunctie(s)

Robert van der Wallen Interim CEO BrandLoyalty - Lid Raad van 
Commissarissen Jan Snel

- Lid Raad van 
Commissarissen GoodHabitz

- Lid Raad van 
Commissarissen PSV

Onno Jacobs Interim manager FiCorOp B.V.

Toon Gerbrands Algemeen directeur PSV - Ambassadeur Carmar
- Lid Raad van 
Commissarissen ECV 

  (tot oktober 2016)
- Lid Raad van 
Commissarissen FOX  
(tot oktober 2016)

- Bestuurslid Jeugdsport-
fonds Eindhoven

Jan van Halst - Commercieel en technisch 
Directeur bij FC Twente

- Analist bij Ziggo Sport

- Ambassadeur 
Jeugdsportfonds

- Ambassadeur Stichting Kids 
vooruit 

Ruben Houkes Directeur 2Basics Sport & 
Marketing

- Co-commentator judo voor 
NOS

- Commissielid Judo for 
Children (International Judo 
Federation)

- Ambassadeur Schooljudo.nl
- Bestuurslid van Stichting 
Topjudo Kenamju

- Bestuurder Nationale 
Stichting Grote Clubactie

Elsemieke Havenga - Eigenaar
  Communicatiebureau EHC

- Voorzitter Plan Nederland
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2.4 Beloningen en Vergoedingen

Alle leden van het Oranje Team en het bestuur voeren hun werkzaamheden 
geheel uit op vrijwillige basis. Het bestuur heeft het salaris van de 
directeur vastgesteld conform de Regeling beloning directeuren van 
goede doelen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Het 
jaarinkomen van de directeur Marjolein Bolhuis-Eijsvogel bedroeg in 2016 
€ 75.011,- (twaalf maal het maand- salaris plus vakantiegeld). De beloning 
en de vergoedingen van de directeur worden jaarlijks door het bestuur 
vastgesteld. Het beloningsbeleid werd in april 2015 voor de laatste maal 
geëvalueerd.

2.5 Samenwerkingsverbanden

Spieren voor Spieren werkt graag samen met andere organisaties die 
actief zijn op het gebied van spierziekten om kennis te delen, efficiënter 
te opereren, samen fondsen te werven of publiciteit te genereren en 
om ervoor te zorgen dat de door Spieren voor Spieren gefinancierde 
onderzoeksprojecten maximaal renderen.

In 2016 heeft Spieren voor Spieren intensief samengewerkt 
met onderstaande organisaties.

Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds (PBS) heeft onder andere door haar 
Wetenschappelijke Advies Raad veel ervaring en kennis op het gebied 
van beoordeling en monitoring van wetenschappelijk onderzoek naar 
spierziekten. Spieren voor Spieren kan van deze kennisinfrastructuur 
gebruik maken zodat samen met het PBS onderzoeken op het gebied 
van spierziekten zorgvuldig worden geselecteerd en gevolgd. Spieren 

voor Spieren financiert samen met het PBS een aantal onderzoeken 
die nauw aansluiten bij de focus van Spieren voor Spieren: kinderen 
met een spierziekte. Jaarlijks wordt er circa € 300.000,- aan specifiek 
geoormerkte onderzoeken via cofinanciering afgedragen. 

Daarnaast is er onderling afstemming over de langetermijndoelen en 
wordt er samengewerkt bij de fondsenwervende Zwaluwen Jeugd Actie. 

Spierziekten Nederland
Spierziekten Nederland (SN) is een patiëntenvereniging die opkomt voor 
mensen met een spierziekte. SN wenst een betere kwaliteit van de zorg, 
effectief wetenschappelijk onderzoek en goede voorlichting en informatie 
- ook voor artsen en professionele hulpverleners. Spieren voor Spieren 
werkt met SN samen bij de belangenbehartiging van patiënten. Verder 
wisselen de organisaties kennis uit.

FSHD Stichting
De FSHD Stichting heeft als doel het werven van fondsen voor het 
stimuleren, faciliteren en financieren van wetenschappelijk onderzoek 
naar de oorzaken en achtergronden van FSHD.  Spieren voor Spieren 
werkt samen met de FSHD Stichting op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek naar FSHD. De organisaties versterken elkaar bij specifieke 
evenementen zoals de Singel Swim Utrecht.

Duchenne Parent Project
Het Duchenne Parent Project wil beter en sneller onderzoek naar gene-
zing en behandeling van Duchenne Spierdystrofie en geeft informatie 
aan iedereen die betrokken is bij Duchenne patiënten. Net als Spieren 
voor Spieren financiert het Duchenne Parent Project wetenschappelijk 
onderzoek naar Duchenne. 



19Spieren voor Spieren  |  Jaarverslag 2015 221 3 4 5 6INHOUD 7

‘Mijn naam is Liv en 
ik heb de spierziekte 
Congenitale Myasthenie 
net als mijn broer en 
zus. Als ik groot ben 
wil ik heel graag juf 
worden.” 
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Universitair Medisch Centrum Utrecht
Samen met het UMCU heeft Spieren voor Spieren in 2008 het Spieren 
voor Spieren Kindercentrum opgezet. Dit is een diagnostisch centrum 
gespecialiseerd in kinderen met neuromusculaire ziekten. Ook is sinds 
2011 het Spieren voor Spieren SMA Expertisecentrum hier gevestigd. Tot 
op de dag van vandaag is Spieren voor Spieren bij deze centra betrokken.

Het Radboud Universitair Medisch Centrum en het Leids Universitair 
Medisch Centrum
Eind 2013 is het Spieren voor Spieren FSHD Expertisecentrum van start 
gegaan. Dit centrum bestaat uit een samenwerking met verschillende 
belangenorganisaties, het Radboudumc en het LUMC.

2.6 Richtlijnen en Keurmerken

Goede Doelen Nederland
Spieren voor Spieren is lid van de branchevereniging Goede Doelen 
Nederland (GDN), voorheen VFI. 

CBF-Keur
Spieren voor Spieren heeft sinds 2003 het CBF-Keur voor goede doelen van 
het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF is een onafhankelijke 
stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op 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 CBF-Keur heeft de beoor deling 
door het CBF doorstaan. Een belangrijk criterium is dat van de geworven 
fondsen niet meer dan 25% aan wervingskosten wordt besteed. Verder 
moet het bestuur uit onafhankelijke personen bestaan en moet een helder 
inzicht gegeven worden in de financiële gegevens.

Het algemeen erkende CBF-Keur 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.

ANBI
De Belastingdienst heeft Spieren voor Spieren aangewezen en geregi-
streerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent 
dat donateurs van Spieren voor Spieren hun giften af mogen trekken 
van de belasting. Daarnaast hoeft bij betaling voor onderzoek en andere 
activiteiten geen schenkbelasting betaald te worden door de ontvangers. 
Er worden diverse eisen gesteld aan het verkrijgen en 
behouden van de ANBI-status. Spieren voor Spieren voldoet 
aan alle eisen.

2.7 Financiële betrouwbaarheid

Het administratiekantoor Brouwer & Oudhof heeft in 2016 de boekhouding 
van Spieren voor Spieren verzorgd en RSM was gedurende 2016 de 
accountant. De jaarrekening over 2016 is door RSM opgesteld na controle 
van de financiële gegevens over 2016. Spieren voor Spieren waarborgt 
hiermee de betrouwbaarheid van haar financiële verslaglegging.
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2.8 Risicobeheer en beleggingen

Spieren voor Spieren wil geen risico lopen met gedoneerde gelden. 
De financiële risico’s worden daarom geminimaliseerd door de netto 
opbrengst direct in te zetten om de doelen van Spieren voor Spieren 
te realiseren. Er wordt geen geld in aandelen of obligaties belegd en 
meerdere gerenommeerde Nederlandse banken worden gebruikt om 
gelden te bewaren tot er tot uitkering wordt overgegaan. Alle gelden zijn 
direct opvraagbaar.

Spieren voor Spieren doet pas toezeggingen voor de financiering van 
projecten of onderzoek wanneer het gehele bedrag beschikbaar is. 
Daarmee weet Spieren voor Spieren zeker dat de toegezegde gelden 
beschikbaar zijn en ook de ontvanger weet dat de financiering gega-
randeerd is. Omdat er tijd zit tussen de werving van de fondsen, de 
toekenning en de feitelijke betaling is er altijd een periode dat gelden 
door Spieren voor Spieren beheerd worden. 

Tot slot spreidt Spieren voor Spieren haar risico op verminderde opbreng-
sten door verschillende onafhankelijke methoden van fondsenwerving 
te hanteren.

2.9 Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is in feite het eigen vermogen van Spieren 
voor Spieren. Het bestuur heeft besloten dat de continuïteitsreserve 
maximaal eenmaal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie mag 
bedragen. Hiermee blijft Spieren voor Spieren onder het in de Richtlijn 
Financieel Beheer Goede Doelen van Goede Doelen Nederland genoemde 

maximum van anderhalf maal de jaarlijkse kosten. Momenteel bedraagt 
de continuïteitsreserve ongeveer één keer de jaarlijkse kosten van de 
werkorganisatie. Met deze reserve kan Spieren voor Spieren bij een 
onverwachte teruggang van inkomsten enige tijd blijven functioneren.

2.10 Klachten

Klachten kunnen schriftelijk, telefonisch of via de website www.spieren-
voorspieren.nl worden ingediend. Op de website staat de klachten-
procedure 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. 
In 2016 heeft Spieren voor Spieren geen formele klachten ontvangen.
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3. Inkomsten & Uitgaven 
     Fondsenwerving Spieren voor Spieren Gala

Op zaterdag 2 april 2016 vond de 12e editie van het Spieren voor Spieren 
Gala plaats in Hotel van Oranje te Noordwijk aan Zee. Een bijzondere avond 
waarbij het bedrijfsleven en vele ambassadeurs zich hebben ingezet voor 
kinderen met een spierziekte. Naast het diner konden de gasten genieten 
van diverse optredens van onder andere Anita Meyer. De presentatie van 
het Gala was dit jaar wederom in handen van Humberto Tan. Hoogtepunt 
van het Gala was een spectaculaire veiling georganiseerd door Christie’s. 
Het bedrag van de veiling is aangevuld met een loterij, de verkoop van de 
tafels en de verkoop van een tafelitem. Afgelopen jaar hebben kinderen 
met een spierziekte samen met een (ex-)topsport-ambassadeur tafelitems 
- een voetbal - beschilderd. Ook na de uitreiking van de cheque kwamen 
er nog mooie donaties binnen. In totaal is er € 1.104.114,- opgehaald.

Spierathlon
Afgelopen jaar is voor de tweede keer de Spierathlon georganiseerd. Een 
1/8 triathlon voor jong en oud. Het is een sportief en uitdagend evenement 
waarbij kind en volwassene samen sporten. Een 1/8 triathlon waarbij 500 
meter werd gezwommen, 20 km gefietst en 5 km werd hardgelopen. Door 
de deelname van onder andere Pieter van den Hoogenband, Barbara de 
Loor en Iefke van Belkum is de Spierathlon publicitair op de kaart gezet, 
hetgeen ervoor kan zorgen dat komend jaar nog meer teams zullen 
gaan deelnemen. Tijdens de tweede editie aan de Ouderkerkerplas in 
Ouderkerk aan de Amstel is € 238.467,- opgehaald.

Wintertijd Challenge
Op ruim 100 locaties door heel Nederland is er in de nacht van 29 op 
30 oktober gesport voor kinderen met een spierziekte. De Wintertijd 
Challenge is een jaarlijks fondsenwervend sportevenement van Spieren 

De belangrijkste inkomstenbronnen van Spieren voor Spieren zijn:

> Sportieve evenementen
> Sportieve acties
> Sportieve partners
> Giften

De resultaten van de fondsenwerving in 2016 en de twee jaren daarvoor 
zijn in onderstaande tabel weergegeven:

3.1 Sportieve evenementen

De grootste inkomstenbron van de Stichting zijn de evenementen. De 
eigen evenementen leverden dit jaar € 1.542.265,- op. Uiteraard was het 
mede dankzij onze partners mogelijk om deze evenementen op touw te 
zetten. 

Realisatie 
2014

Realisatie 
2015

Begroting 
2016

Realisatie 
2016

Evenementen 1.506.111 1.335.385 1.370.000 1.542.265

Acties 673.964 681.760 545.000 987.147

VriendenLoterij 1.112.069

Giften en partners 632.782 482.603 475.000 649.237

Rentebaten 54.565 38.861 20.000 24.093

Totaal 2.867.422 2.538.609 2.410.000 4.314.811
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‘Een van de vele 
hoogtepunten in 2016 
was het gala.’ 
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meer dan 280 zwemmers aan de start van de tweede editie van de Singel 
Swim Utrecht. Er is door de zwemmers € 152.978,- opgehaald.  Dit bedrag 
wordt, in samenwerking met de FSHD Stichting, ingezet voor onderzoek 
naar FSHD in het Hubrecht Instituut te Utrecht.

Hilversum City Run
Spieren voor Spieren is al 7 jaar het goede doel van de Hilversum City 
Run. In het verleden was Spieren voor Spieren zelfs naamgever van 
dit hardloopevenement. Op zondag 17 april 2016 stonden ruim 10.000 
hardlopers aan de start van de verschillende onderdelen. In totaal is er 
een bedrag van € 12.500,- opgehaald voor kinderen met een spierziekte 
door wedstrijdlopers, recreatielopers en deelnemers aan de Kids Run.

Spieren voor Spieren Golfdagen
In 2016 zijn er drie golfdagen voor Spieren voor Spieren georganiseerd. 
Op de banen van Het Rijk van Sybrook, Heelsum en De Lochemse golfclub 
hebben fanatieke golfers uit de regio hun gezonde spieren ingezet voor 
kinderen met zieke spieren. Naast een ronde golf waren er demonstraties, 
veilingen en mogelijkheden om te netwerken. De opbrengst van de drie 
golfdagen ligt rond de € 81.000,-.

Zwemtocht Den Helder – Texel
Op 13 augustus 2016 hebben 43 helden de 6e editie van de monster-
oversteek van Den Helder naar Texel volbracht, waarmee zij maar liefst 
€ 65.128,- bij elkaar hebben gezwommen voor Spieren voor Spieren. Vier 
kilometer zwemmen in het zoute water, hoge golven, sterke stroming 
en de altijd aanwezige wind vroegen ook dit jaar weer om veel door-
zettingsvermogen.

voor Spieren. In de nacht dat de wintertijd ingaat, wordt er op zoveel 
mogelijk plaatsen in Nederland 1 uur en 1 seconde gesport om geld in te 
zamelen voor kinderen met een spierziekte. In totaal is er € 199.684,- 
opgehaald voor Spieren voor Spieren. In het PSV Stadion in Eindhoven 
werd de voorlopige opbrengst bekend gemaakt door Pieter van den 
Hoogenband.

3.2 Sportieve acties

De acties die voor Spieren voor Spieren georganiseerd werden, zowel 
door particulieren als door bedrijven, hebben ook in 2016 significant 
bijgedragen. De inkomsten bedroegen € 987.147,- . Een groot aantal 
van deze 250 acties is spontaan en eenmalig. Om deze reden wordt de 
opbrengst van deze acties voorzichtig begroot.

Spieren voor Spieren ondersteunt, indien gewenst, door derden geïnitieer-
de en georganiseerde acties met onder meer promotiematerialen en 
met de website www.sportenvoorspieren.nl. Met deze pagina kunnen 
actievoerders publiciteit voor hun actie genereren en donaties ontvangen.
Spieren voor Spieren wil de vele actievoerders, vrijwilligers en organisaties 
die zich in 2016 voor Spieren voor Spieren ingespannen hebben zeer 
bedanken. 

Een paar opvallende acties waren:

Singel Swim Utrecht 
Stichting Spieren voor Spieren is het goede doel dat aan deze zwemtocht 
door de Utrechtse Singel is verbonden. Er wordt gezwommen om geld 
op te halen voor de specifieke spierziekte FSHD. Op 19 juni 2016 stonden 
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3.4 Sportieve partners

Steun van het bedrijfsleven is voor Spieren voor Spieren onontbeerlijk. 
Spieren voor Spieren werkt intensief samen met haar partners en 
betrekt hen zoveel mogelijk bij haar inspirerende (sport)netwerk en 
uit dagende sportieve evenementen. Sponsorcontracten worden bij 
voor keur aangegaan voor minimaal drie jaar, om zo een langdurige en 
significante wederzijdse bijdrage te kunnen realiseren. De invulling van de 
samenwerking verschilt per partner, waarbij meestal een directe financiële 
bijdrage wordt gecombineerd met acties die in het desbetreffende bedrijf 
plaatsvinden of met deelname aan de Spieren voor Spieren evenementen. 
Ook zijn er partnerships gebaseerd op het ter beschikking stellen van 
expertise of producten.

Een sponsorrelatie met Spieren voor Spieren sluit aan bij het maat-
schappelijk verantwoord ondernemen van organisaties en leent zich 
goed als invulling voor vitaliteitsprogramma’s onder werknemers. De 
verbintenis met Spieren voor Spieren kan ook ingezet worden voor 
marketingdoeleinden.

In 2016 heeft een aantal nieuwe organisaties zich aan Spieren voor 
Spieren verbonden:
> Archie
> Fit for Free (Spierathlon)
> Promobase
> Thialf
> Vriendenloterij

Vikings voor Spieren
Na een bijzonder actiejaar hebben de Vikings voor Spieren in november 
een veiling avond georganiseerd. De deelnemers zijn het gehele jaar in 
actie gekomen voor Justin. Bij de 7-jarige Justin is kort voor aanvang  
van de actie de ziekte van Duchenne vastgesteld. Tijdens het actiejaar is 
€  19.332,- opgehaald voor de spierziekte Duchenne.

Voor lieve Lotte 
In juli 2015 verloren Suzanne en Taco na 7,5 maand genieten en strijden 
hun dochter Lotte aan de spierziekte SMA type 1. Nadat enkele triathlon 
vrienden deelnamen aan de Spierathlon zijn familie en kennissen 
ook geïnspireerd geraakt om zich in te zetten. Gezamenlijk hebben de 
actievoerders € 16.945,- opgehaald.

3.3 VriendenLoterij

In 2016 was Spieren voor Spieren het goede doel van de PrijzenMarathon 
van de VriendenLoterij. 

Naast awareness voor Spieren voor Spieren was het doel van de actie om 
loten te verkopen. De helft van de lotprijs van de deelnemers ging direct 
naar Spieren voor Spieren. Dit geld is bestemd voor uitbreiding van het 
Spieren voor Spieren Kindercentrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
in Utrecht. De lotenverkoop heeft een prachtige opbrengst gehad van  
€ 1.112.069,-
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Spieren voor Spieren werkt ook intensief samen met een  
aantal sportbonden, waaronder:
> Studentensport Nederland
> Nederlandse Triathlonbond (NTB)

3.5 Giften

Spieren voor Spieren heeft een bestand van zo’n 120 donateurs die maan-
delijks een bedrag overmaken en een bestand van zo’n 4.500 donateurs 
die jaarlijks een bedrag overmaken. Ook ontvangt Spieren voor Spieren 
regelmatig schenkingen van bedrijven en particulieren.

 

Partners
> Business Lease
> Coaches Betaald Voetbal
> CZ Fonds
> Koninklijke Gazelle
> Interbest
> Laco
> Matrix Fitness
> Optisport
> PSV
> PTI
> Sanofi Genzyme
> Second Life Textile
> Sportfondsen
> STARBALM 
> Unit4

Suppliers
> CMS Derks Star Busmann
> Christies
> De Combinatie van Factoren
> Friks Web & Marketing
> Rocks ‘n Rivers
> Vinites 
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4. Bestedingen en Resultaten 
Spieren bij de meest veelbelovende projecten terechtkomt. De weten-
schappelijke onderzoeken hebben over het algemeen een tijdsduur 
van twee tot vijf jaar. De kosten van veel onderzoeken zijn rond de 
€ 250.000,-. Dat bedrag komt overeen met de kosten van één promoven-
dus of onderzoeker voor een periode van drie jaar. De meeste onderzoeken 
worden samen met het PBS gefinancierd waarbij het PBS de voortgang, 
rapportages en budgetten van de onderzoeken bewaakt en de feitelijke 
betalingen aan de instituten verzorgt. 

In 2016 heeft Spieren voor Spieren meerdere onderzoeken gefinancierd 
op het gebied van Duchenne Spierdystrofie, Guillain-Barré syndroom 
(GBS), FSHD, HMSN, Metabole myopathie, Mitochondriële Myopathie, 
Myotone Dystrofie, Pompe en SMA.  

In 2016 heeft Spieren voor Spieren samen met Prinses Beatrix Spierfonds 
drie nieuwe onderzoeken gefinancierd en negen onderzoeken die in 
eerdere jaren waren goedgekeurd liepen door in 2016. Daarbij heeft 
Spieren voor Spieren in samenwerking met Stichting FSHD twee 
onderzoeken gefinancierd op het gebied van FSHD met de opbrengst van 
de Singel Swim Utrecht. Tot slot heeft de Stichting dankzij een eenmalige 
schenking van de VriendenLoterij een onderzoek op het gebied van SMA 
kunnen financieren.

Spieren voor Spieren wil het onmogelijke mogelijk maken voor kinderen 
met een spierziekte en heeft daarbij zes doelen te weten: 

1. Wetenschappelijk onderzoek financieren naar het ontstaan en de 
genezing van spierziekten bij kinderen;

2. Expertisecentra financieren waar kennis over de diagnose, 
behandeling en zorg van spierziekten bij kinderen wordt gebundeld;

3. De ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen financieren om de kwaliteit 
van leven van kinderen met een spierziekte te verbeteren;

4. Individuele bijdragen voor (sport)hulpmiddelen mogelijk maken;
5. De bekendheid van Spieren voor Spieren en van spierziekten bij 

kinderen vergroten door bewustwording en voorlichting;
6. Activiteiten organiseren die blijdschap geven aan kinderen met een 

spierziekte;

De bestedingen en resultaten zijn hieronder voor ieder van de zes doelen 
kort weergegeven. Voor een uitgebreidere omschrijving kan er worden 
doorgeklikt.

4.1 Wetenschappelijk onderzoek

Spieren voor Spieren financiert wetenschappelijke onderzoeken naar 
spierziekten bij kinderen. Samen met het Prinses Beatrix Spierfonds (PBS) 
worden deze onderzoeken, na goedkeuring door de wetenschappelijke 
adviesraad van het PBS, geselecteerd zodat het geld van Spieren voor 
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‘Ik wil kinderen met een 
spierziekte een mooie 
dag bezorgen, die voor 
hen een gouden medaille 
waard is.’
Ambassadeur Eva de Goede
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Onderzoeken die in 2016 zijn gestart in samenwerking met Stichting 
FSHD dankzij de opbrengsten van de SingelSwim Utrecht:

Ontwikkeling van lama antilichaam fragmenten (VHHs) voor het  
opsporen en een mogelijke therapie van FSHD  
> FSHD 
> LUMC, Prof. T. Verrips en Prof. S. van der Maarel 
> € 37.093,-  
> 2016-2017
De spierziekte FSHD wordt meestal veroorzaakt door veranderingen 
in het DNA op het uiteinde van chromosoom 4. Als gevolg van deze 
veranderingen raakt de spiercel de controle kwijt over de regulatie van dit 
stuk DNA, wat leidt tot de activering van het DUX4 gen in de spieren van 
deze patiënten. DUX4 is toxisch voor de spier en veroorzaakt waarschijnlijk 
de spierverzwakking in mensen met FSHD. De focus van dit onderzoek ligt 
op het verder karakteriseren van lama antilichaam fragmenten (VHHs) 
die of intracellulaire markers in FSHD cellen of oppervlakte markers in die 
cellen herkennen. VHHs zou mogelijk de schadelijke werking van DUX4 
kunnen verhinderen.

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info 

Identification of therapeutic targets and gene editing approaches  
for FSHD (vervolg op WP18) WP20 
> FSHD 
> Hubrecht Instituut, Prof. Dr. N. Geijsen 
> € 200.000,-  
> 2016-2018
Dit onderzoek is het vervolg van onderzoek WP18. 
 

Onderzoeken die in 2016 zijn gestart via het Prinses Beatrix 
Spierfonds: 

Genoom chirurgie bij de ziekte van Duchenne 
> Duchenne spierdystrofie 
> LUMC, dr. M.A.F.V. Gonçalves 
> € 249.963,- (50% gefinancierd door Spieren voor Spieren) 
> 2016-2019
Het doel van dit onderzoek is om nieuwe virussen te ontwikkelen die 
gebruikt kunnen worden voor gentherapie. De onderzoekers zullen op twee 
manieren proberen de erfelijke fout in spierstamcellen van Duchenne-
patiënten te repareren. Als deze methodes in het laboratorium werken, 
zouden ze in de toekomst als behandeling kunnen worden gebruikt.

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info 

Cholesterol als uitgangspunt voor behandeling van Mitochondriële  
Myopathie (W.OR16-19) 
> Mitochondriële Myopathie 
> Radboudumc, drs. T.J.J. Schirris 
> € 249.967,- (50% gefinancierd door Spieren voor Spieren) 
> 2016-2019
In dit onderzoek zal getest worden wat het effect is van bestaande 
geneesmiddelen op de aanmaak van cholesterol. Eerst in cellen van 
patiënten en vervolgens in een model voor de ziekte. Door gebruik te 
maken van al bestaande geneesmiddelen hopen de onderzoekers dat een 
eventuele behandeling snel beschikbaar komt.

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info 
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te zetten. Dit is een eerste belangrijke stap in de ontwikkeling van nieuwe 
therapeutische benaderingen voor genetische spierziekten.

Resultaat
We hebben een unieke plek gevonden waar we de ziekmakende kopie 
van Dux4 mogelijk met CRISPR/Cas9 kunnen knippen. Helaas is het 
alleen knippen van het DUX4 gen op deze plaats niet voldoende om het 
gen te inactiveren. Vervolgonderzoek zal er daarom op zijn gericht de 
knipmethode verder uit te breiden met ander gereedschap, waarmee het 
DUX4 gen mogelijk voorgoed kan worden uitgeschakeld.

Gedurende 2016 liepen de volgende, al eerder geselecteerde projecten 
via het Prinses Beatrix Spierfonds:

Duchenne Spierdystrofie

Verbeteren van exon skipping therapie voor Duchenne - afgerond 
> Duchenne Spierdystrofie
> LUMC, dr. A. Aartsma-Rus
> € 224.084,- (50% gefinancierd door Spieren voor Spieren)
> 2013- 2016

Er 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 werd 
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 plaatst terechtkomt. De onderzoekers hebben miljoenen kleine 

FSHD is een spierziekteziekte die wordt veroorzaakt door een fout in het 
DNA. Door deze fout gaat er iets mis met de aan/uit schakeling van een 
gen, DUX4, in spiercellen. Het DUX4 gen staat in spiercellen van FSHD 
patienten ‘aan’, terwijl het ‘uit’ zou moeten staan. Een nieuwe technologie 
ontwikkeld in het Hubrecht Instituut in Utrecht biedt hoop.

Achtergrond
Een paar jaar geleden ontwikkelden onderzoekers aan Berkeley University 
in Californië een revolutionaire nieuwe methode om fouten in het DNA te 
corrigeren. Deze technologie had echter een belangrijke beperking; er 
was geen efficiënte manier om dit moleculaire gereedschap in de zieke 
cellen te krijgen. Cellen hebben een buitenste laagje, de membraan, en 
die is vrijwel ondoordringbaar voor stoffen van buitenaf. Het laboratorium 
van Prof. dr. Niels Geijsen heeft ontdekt hoe ze de moeilijk doordringbare 
menselijke cel kunnen dwingen de moleculaire reparatiekit op te nemen 
om zo correcties uit te voeren en genetische defecten te herstellen. De 
methode, “iTOP”, wat staat voor induced transduction by osmocytosis 
and propanebetaine, een hele mond vol, werkt door een combinatie van 
twee stoffen. Een van de ingrediënten van dit mengsel is natriumchloride, 
beter bekend als keukenzout. Het toegediende zout onttrekt water aan de 
cellen, en dat activeert een proces dat “macropinocytose” heet; letterlijk 
‘het drinken van grote happen vloeistof’. In de vloeistof aanwezige 
correctie-moleculen worden zo door de dorstige cellen naar binnen 
geslokt. Vervolgens zorgt een tweede stof ervoor dat het reparatiesysteem 
binnenin de cel vrijkomt en daar zijn werk kan doen.

Doel
Doel is om te onderzoeken of de nieuwe gen-correctie methode kan 
worden toegepast om het losgeslagen DUX4 gen in FSHD spiercellen uit 



Spieren voor Spieren  |  Jaarverslag 2016 21 3 44 5 6INHOUD

BESTEDINGEN EN RESULTATEN

7 36

eiwitten gescreend en uiteindelijk zijn twaalf eiwitten geselecteerd die 
waarschijnlijk beter naar de spieren en/of het hart gaan dan naar de lever 
en de nieren.

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info 

FSHD

Rol van een nieuwe factor in het ziektemechanisme van FSHD 
> FSHD
> LUMC, prof. dr. ir. S.M. van der Maarel
> € 250.000,- (50% gefinancierd door Spieren voor Spieren)
> 2014-2018

In dit onderzoek wordt gekeken hoe deze factor de aanmaak van DUX4 
voorkomt en waarom dat bij mensen met FSHD minder goed lukt. 
Hiervoor maken de onderzoekers gebruik van modellen voor FSHD en 
van spiercellen van FSHD-patiënten. De resultaten van dit onderzoek 
leveren hopelijk meer inzicht in het ziektemechanisme van FSHD en 
aanknopingspunten voor behandeling.

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info 

Guillain-Barré Syndroom

Betere zorg voor kinderen met het Guillain-Barre syndroom 
> Guillain-Barré Syndroom
> Erasmus MC, dr. B.C. Jacobs
> € 249.546,- (50% gefinancierd door Spieren voor Spieren)
> 2013-2016

De diagnose Guillain-Barré syndroom wordt bij kinderen vaak later 
gesteld dan bij volwassenen. In dit onderzoek wordt gekeken hoe de zorg 
voor kinderen met Guillain-Barré syndroom in Nederland kan worden 
verbeterd.

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info

HMSN

De rol van LRSAM1 bij het ontstaan van HMSN type2 
> HSMN
> AMC Amsterdam, dr. M.A.J. Weterman, dr. N. Zelcer & prof. dr. F.Baas
> € 250.000,- (50% gefinancierd door Spieren voor Spieren)
> 2015-2019
In dit onderzoek zal bepaald worden welke rol LRSAM1 speelt bij het 
ontstaan van HMSN type 2. De onderzoekers zullen vooral bekijken 
met welke andere eiwitten LRSAM1 een interactie aangaat. De functie 
van normaal en afwijkend LRSAM1 zal worden bekeken in verschillende 
modellen voor HMSN. Deze kennis zal verder inzicht geven in LRSAM1 en 
de processen die zijn verstoord bij HMSN, een belangrijke stap op weg 
naar een therapie.

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info 

Metabole Myopathie

PGM1-Deficiëntie: een metabole spierziekte met mogelijkheden 
voor therapie 
> Metabole Myopathie



Spieren voor Spieren  |  Jaarverslag 2016 21 3 44 5 6INHOUD 7 37

Hartenwens 
Diede



Spieren voor Spieren  |  Jaarverslag 2016 21 3 44 5 6INHOUD

BESTEDINGEN EN RESULTATEN

7 38

> Radboudumc, dr. D.J. Lefeber, dr. M. van Scherpenzeel & 
 dr. N. Voermans
> € 250.000,- (50% gefinancierd door Spieren voor Spieren)
> 2015-2019

In dit onderzoek zal er nieuwe kennis gebruikt worden om mensen met 
inspanningsgebonden spierklachten te testen op deze diagnose. Zo kan 
worden vastgesteld hoe vaak de ziekte voorkomt en kan een protocol 
worden opgesteld voor de diagnostiek. Daarnaast zal er onderzoek 
gedaan worden om het ziektemechanisme beter te begrijpen. Dit leidt tot 
kennis over hoe de afwijking hersteld kan worden, zodat de therapie voor 
patiënten geoptimaliseerd wordt.

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info 

Mitochondriële Myopathie

Nieuwe erfelijke oorzaken voor Mitochondriële Myopathie 
> Mitochondriële Myopathie
> Radboudumc, prof. dr. J.N. Spelbrink
> € 250.000,- (50% gefinancierd door Spieren voor Spieren)
> 2015-2018

In dit onderzoek zal met een combinatie van twee methoden gezocht 
worden naar nieuwe erfelijke oorzaken voor mitochondriële myopathie. 
Ten slotte zullen de onderzoekers kijken naar de functie van de nieuwe 
factoren en hoe deze mitochondriële myopathie kunnen veroorzaken. 

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info 

Spierstamceltherapie voor Mitochondriële Myopathie 
> Mitochondriële Myopathie
> Maastricht UMC, Prof. dr. H.J.M. Smeets
> € 220.964,- (50% gefinancierd door Spieren voor Spieren, onderzoek 

mogelijk gemaakt door Zwaluwen Jeugd Actie)
> 2015-2018

Het doel van dit onderzoek is om in het laboratorium genoeg spierstam-
cellen van de patiënt zelf te genereren voor zijn of haar behandeling. De 
resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor een vervolgstudie, 
waarbij patiënten met een afwijking in het mtDNA over het hele lichaam 
behandeld worden met hun eigen spierstamcellen. Ook is transplantatie 
van eigen stamcellen een mogelijke optie voor de behandeling van andere 
erfelijke spierziekten.

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info 

Myotone Dystrofie

Targeting van mogelijke geneesmiddelen voor Myotone Dystrofie 
> Myotone Dystrofie
> Radboudumc, dr. D.G. Wansink & prof. dr. R. Brock
> € 250.000,- (50% gefinancierd door Spieren voor Spieren)
> 2015-2019

In dit onderzoek worden geavanceerde biochemische technieken gebruikt 
om de mogelijke geneesmiddelen in de juiste cellen te krijgen. De onder-
zoekers zullen dit doen door een bepaald signaal te koppelen aan de 
middelen en deze vervolgens te testen in modellen voor myotone dystrofie. 



Spieren voor Spieren  |  Jaarverslag 2016 21 3 44 5 6INHOUD

BESTEDINGEN EN RESULTATEN

7 39

De resultaten van dit onderzoek leiden hopelijk tot een grotere kans op 
succes voor een moleculaire therapie voor myotone dystrofie.

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info 

Pompe

Spierstamcellen voor de ziekte van Pompe 
> Pompe
> Erasmus MC, dr. W.W.M. Pijnappel
> € 250.000,- (50% gefinancierd door Spieren voor Spieren)
> 2013-2017

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.

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info 

Daarnaast liep onderstaand onderzoek in samenwerking met het CZ Fonds.

De patiënt als auditor; naar een nieuwe betekenisvolle vorm 
van toetsing
> Spierziekten algemeen
> Radboudumc, Drs. H. van Veenendaal

> € 53.700,- (100% gefinancierd door Spieren voor Spieren)
> 2015 – 2016

Het gezamenlijk ontwikkelen van een audit-instrument voor het Spier-
ziektecentrum Radboudumc dat naast bedrijfsmatige en medisch 
technische aspecten, vooral ondersteuning biedt aan de verbetering 
van voor de patiënt relevante dimensies van de zorg. Patiënten 
(vanuit Spierziekten Nederland), zorgprofessionals (Radboud-umc) en 
zorgverzekeraar (CZ) werken hiertoe gezamenlijk aan de ontwikkeling, 
het testen en de invoering van een instrument, dat ook voor andere 
doelgroepen inzetbaar zal zijn en een verbetering van de kwaliteit van 
leven zal geven.

Tot slot liep het onderzoek door in samenwerking met Stichting FSHD 
naar aanleiding van de SingelSwim.

Uitschakelen van de DUX4 expressie door ‘gene editing’ in 
de spiercellen 
> FSHD
> Hubrecht Instituut, Prof. dr. N. Geijsen
> € 115.000,- (cofinanciering FSHD Stichting, mogelijk gemaakt door 

SingelSwim Utrecht)
> 2015 – 2016 

Prof. dr. Niels Geijsen en zijn post-doc Diego D’Astolfo hebben ontdekt 
hoe ze de moeilijk doordringbare menselijke cel kunnen dwingen de 
moleculaire reparatiekit op te nemen om zo correcties uit te voeren 
en genetische defecten te herstellen. Doel is om te onderzoeken of de 
nieuwe gen-correctie methode kan worden toegepast om het losgeslagen 
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DUX4 gen in FSHD spiercellen uit te zetten. Dit is een eerste belangrijke 
stap in de ontwikkeling van nieuwe therapeutische benaderingen voor 
genetische spierziekten.

4.2 Spieren voor Spieren Kindercentrum en expertisecentra

De Stichting wil niet alleen de beste behandeling, maar ook de beste 
diagnostiek en zorg voor kinderen met een spierziekte realiseren. Daarom 
richt de Stichting kinder- en expertisecentra op en onderhoudt deze.

Spieren voor Spieren Kindercentrum

Sinds 1 april 2008 kunnen kinderen met (het vermoeden van) een spier-
ziekte terecht in het geavanceerde diagnostisch Spieren voor Spieren 
Kindercentrum in het UMC in Utrecht.

Op één dag worden door artsen en verpleegkundigen alle onderzoeken 
verricht in een voor kinderen en ouders aparte, eigen ruimte om 
direct een diagnose te kunnen stellen. 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 de snelle diagnose verkeren ouders en kinderen minder 
lang in onzekerheid en kan er eerder gestart worden met een adequate 
behandeling. In 2016 hebben ruim 400 kinderen het centrum bezocht 
voor diagnose, behandeling en zorg. Op het gebied van behandeling 
zijn er veel ontwikkelingen. Steeds meer wordt duidelijk dat de zorg 
voor ademhaling, voeding en gewicht belangrijk is. Ook is het Spieren 
voor Spieren Kindercentrum nauw betrokken bij het onderzoek naar de 
behandeling van SMA met medicijnen. 

Van 2008 tot en met 2014 is Spieren voor Spieren financieel en organisa-
torisch betrokken geweest bij het Spieren voor Spieren Kindercentrum. 
Het centrum is inmiddels volledig geïntegreerd in het WKZ van het UMCU, 
zodat het bestaan voor de lange termijn is gewaarborgd. Momenteel is 
de capaciteit van het Kindercentrum bereikt en is er noodzaak tot een 
kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding op het gebied van onderzoek, 
diagnosetechnieken, behandelingsmogelijkheden en zorg en om in te 
kunnen spelen op alle ontwikkelingen. 

Dankzij een uitbreiding:
> Kunnen er meer kinderen geholpen worden aan een diagnose en een 

behandelplan;
> Wordt er meer kennis verkregen over spierziekten bij kinderen, wat 

leidt tot een betere behandeling;
> Wordt kennis en kunde gebundeld, wat sneller leidt tot een medicijn 

of behandeling;
> Wordt er gewerkt aan een toekomst voor kinderen met een 

spierziekte en het stoppen van spierziekten bij kinderen.

Expertisecentra

Zowel op nationaal als internationaal niveau wordt erkend dat er voor 
zeldzame ziekten, zoals ook spierziekten bij kinderen, nog onvoldoende 
zorg op maat is. Ook is er behoefte aan meer kennis bij zorgprofessionals 
over de zorg en behandeling van kinderen met een spierziekte. Bovendien 
is het essentieel dat er  medisch wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak, 
symptomen, kwaliteit van leven, beloop en behandeling (innovatieve 
medicatie) wordt  uitgevoerd. Er is daarom een grote noodzaak om kennis 
en kunde te bundelen door expertisecentra op te zetten.  Zo waarborgen 
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we dat patiënten de allerbeste diagnostiek, behandeling en zorg krijgen 
die er op dat moment voor handen is.

Spieren voor Spieren erkent dit probleem al vele jaren en zet zich met 
haar samenwerkingspartners actief in om expertisecentra op het gebied 
van spierziekten bij kinderen op te zetten. De financiële bijdrage van 
Spieren voor Spieren is vaak cruciaal om de centra van de grond te laten 
komen en kan hierin echt het verschil maken.

Duchenne Centrum Nederland

In 2015 heeft Spieren voor Spieren het initiatief genomen tot de oprichting 
van een Duchenne expertisecentrum in Nederland. Het resultaat is een 
intensieve en unieke samenwerking tussen diverse partijen die betrokken 
zijn op het gebied van Duchenne. Door de samenkomst van experts is er 
een unieke mogelijkheid ontstaan om te komen tot een gecoördineerd, 
integraal en kwalitatief hoogwaardige combinatie van wetenschappelijk 
onderzoek, behandeling en zorgaanbod voor patiënten met Duchenne of 
Becker spierdystrofie in Nederland. Het betreft een samenwerking tussen 
het Leids Universitair Medisch Centrum, Radboudumc en Kempenhaeghe 
in Maastricht.

De volgende projecten vallen onder dit expertisecentrum en worden 
mede door Spieren voor Spieren gefinancierd:

> Coördinator
 Een coördinator die de verbinding vormt tussen de diverse kern-

projecten en als bruggenbouwer fungeert en daarbij de integrale 
zorgontwikkeling ondersteunt.

> Een patiënt register en biobank voor heel Nederland
 Hoogwaardige informatie over het ziektebeloop van Duchenne en Becker 

spierdystrofie is belangrijk bij het plannen en evalueren van zorg en voor 
het doelmatig verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Doel van deze 
aanvraag is om een nationale database te maken voor breed gebruik 
door patiëntenorganisaties en onderzoeksgroepen. De patiëntgegevens 
in de database hebben een ondersteunende functie bij de verbetering 
van de zorg en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

> Topzorg voor jongens en mannen met Duchenne of Becker 
spierdystrofie

 Doel is verbetering van de zorg voor patiënten met Duchenne of 
Becker spierdystrofie.

> Uitkomstmaten voor zorg en wetenschap
 Zorgen voor een uniform gebruik van meetinstrumenten in de 

deelnemende klinieken.

> Psychologische zorg: ontwikkelen van een evidence based protocol 
voor screening, diagnostiek en interventie

 Ontwikkelen van een protocol voor systematische screening van de 
neuropsychologische en gedragsproblemen bij jongens met Duchenne 
of Becker spierdystrofie en testen van therapeutische interventies.

> Biomarkers voor Duchenne en Becker spierdystrofie
 Voor Duchenne is onderzoek nodig naar prognostische en 

therapeutische biomarkers, daar deze in een zeer belangrijke mate 
kunnen bijdragen aan het succesvol ontwikkelen van een therapie.

Bovenstaande projecten zijn in 2016 gestart.
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SMA Expertisecentrum

Het SMA Expertisecentrum in het UMC Utrecht maakt deel uit van het 
UMC Utrecht Hersencentrum en bestaat onder andere uit het Spieren 
voor Spieren Kindercentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en 
het Neuromusculair Centrum van het UMC Utrecht. Daarnaast vindt er 
onderzoek plaats in de diverse laboratoria in ons centrum.

Achtergrond
In het SMA Expertisecentrum, dat in 2011 door Spieren voor Spieren is 
geïnitieerd, wordt onder leiding van Prof. Leonard van den Berg en Dr. Ludo 
van der Pol wetenschappelijk onderzoek gedaan naar SMA. Er werken 
neurologen en onderzoekers die zich volledig specialiseren in SMA. Het 
centrum is in juni 2015 ook erkend door de Nederlandse federatie van 
universitair medische centra (NFU) als landelijk expertisecentrum.     

Doel
Een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek naar SMA 
is het verzamelen van gegevens van zo veel mogelijk mensen met SMA en 
hun naasten. Deze gegevens worden opgeslagen in de Nederlandse SMA 
database. Registratie van mensen met SMA is nodig voor beter onderzoek 
naar de oorzaak en de symptomen van SMA en ook naar de werkzaamheid 
van experimentele geneesmiddelen. Dankzij de SMA database kunnen wij 
steeds beter rapporteren over hoe vaak SMA in Nederland voorkomt en 
wat de ernst van de ziekte is. Het stelt ons in staat om geregistreerde 
patiënten snel te benaderen als er nieuw (medicijn)onderzoek start. 

Resultaten
Aan de hand van de database kunnen SMA-gerelateerde problemen in 
kaart worden gebracht waardoor deze vervolgens verder kunnen worden 
onderzocht. Een voorbeeld hiervan is de studie naar vermoeibaarheid. 
Veel patiënten hebben aangegeven vermoeibaarheid als probleem te 
ervaren. Binnen het SMA-Expertisecentrum wordt er nu onderzoek 
gedaan naar vermoeibaarheid bij SMA, de meetinstrumenten hiervoor en 
eventuele behandeling van dit symptoom. 

Het SMA Expertisecentrum heeft samengewerkt met farmaceutische 
be drijven die medicijnen voor SMA ontwikkelen. Van 2011 en 2013 was 
het expertisecentrum één van de Europese centra waar een belangrijk 
middel is getest. Sinds half 2015 neemt het SMA Expertiscentrum deel 
aan de vervolgstudie naar dit middel, Olexosime. Tot slot is het nu, dankzij 
ontwikkelingen in het buitenland, mogelijk kinderen met SMA Type 1 te 
behandelen met een medicijn.

De landelijke database maakt ook mogelijk dat we op een snelle en goede 
manier in staat zijn om mensen met SMA te informeren over nieuwe 
onderzoeksprojecten of ontwikkelingen. Voor meer informatie zie www.
smaonderzoek.nl

De volgende onderzoeken worden in het SMA Expertisecentrum verricht 
en gefinancierd door Spieren voor Spieren door eenmalige schenkingen 
van de VriendenLoterij.
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“Hou Vol”. Onderzoek naar SMA en vermoeibaarheid W.OB16
(nieuw gestart in 2016)
> SMA
> UMC Utrecht, dr. W.L. van der Pol en dr. J.F. de Groot
> € 245.000,- (100% gefinancierd door Spieren voor Spieren door 

schenking VriendenLoterij)
> 2016 - 2018

Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe vermoeibaarheid kan 
worden gemeten tijdens het lopen, rolstoel rijden en activiteiten waarbij 
de armen en handen worden gebruikt. Goede meetinstrumenten zijn nodig 
voor onderzoek naar behandelmogelijkheden. Ook wordt er gekeken 
naar de oorzaak van deze vermoeibaarheid zodat vermoeibaarheid in 
de toekomst mogelijk kan worden behandeld. Het onderzoek zal gedaan 
worden bij kinderen en volwassenen met SMA, mensen met een andere 
spierziekte en gezonde mensen.

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info 

Eet SMAkelijk 
> SMA
> UMC Utrecht en Radboudumc, dr. W.L. van der Pol en 
 dr. L. van den Engel-Hoek
> € 250.000,- (100% gefinancierd door Spieren voor Spieren door 

schenking VriendenLoterij)
> 2015 – 2018

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe vaak slikproblemen bij mensen 
met SMA voorkomen. Onderzocht wordt wat de oorzaken hiervan zijn, 

wat de gevolgen zijn op de voedingstoestand en de algehele conditie én 
hoe de slikproblemen het best behandeld kunnen worden.

>> Kijk op www.spierenvoorspieren.nl voor meer info 

FSHD Expertisecentrum

In december 2013 is de overeenkomst van het Spieren voor Spieren 
FSHD Expertisecentrum tot stand gekomen. Sinds 2014 is het centrum 
operationeel.

Achtergrond
Het FSHD Expertisecentrum bestaat uit een samenwerking tussen het 
Radboudumc en het LUMC. Onlangs zorgde prof. ing. Silvère van der 
Maarel met zijn team voor een doorbraak in onderzoek naar FSHD waar-
bij het ziektemechanisme van deze spierziekte is ontrafeld. Nu kan er 
doelgerichte therapie ontwikkeld worden. Dit gebeurt in nauwe samen-
werking met prof. dr. Baziel van Engelen en zijn team in Radboudumc.

Doel
De financiering vanuit Spieren voor Spieren richt zich op FSHD bij kinderen 
en (klinisch en moleculair) translationeel onderzoek. Kinderen met FSHD 
hebben nog onvoldoende gedeeld in de wetenschappelijke vooruitgang. 
Het expertisecentrum wil dat veranderen. Enerzijds door aansluiting te 
vinden bij het klinisch wetenschappelijk onderzoek dat al bij volwassenen 
plaatsvindt, anderzijds door internationaal samen te werken aan de 
behandeling en onderzoek naar FSHD bij kinderen.
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Resultaten
De resultaten voor de onderdelen waar Spieren voor Spieren financieel 
aan bijdraagt zijn als volgt:

Coördinatie van zorg en nieuwe zorgontwikkeling
Er is een goede organisatiestructuur geïmplementeerd zodat doorlopend 
gedurende het gehele project nieuw translationeel onderzoek en zorg-
ontwikkeling optimaal gefaciliteerd kan worden.

Biobank (DNA, spier, fibroblasten)
Er is een structuur aangelegd voor het systematisch afnemen, bewerken, 
karakteriseren en opslaan van patiëntmateriaal. De komende jaren zullen 
deze activiteiten blijven plaatsvinden omdat het meestal primair (dus 
eindige bronnen betreft) die met regelmaat moeten worden aangevuld. 
De verwachting is dat per jaar DNA/bloed van tenminste 50 patiënten, 
huidbiopten van 10-20, en spierbiopten van 5-15 patiënten in de biobank 
zullen worden opgenomen.

FSHD bij kinderen
Er is inmiddels een inventarisatie van kinderen met FSHD in Nederland 
gedaan en een database aangelegd. In de komende twee jaren worden 
deze kinderen klinisch onderzocht en wordt er een DNA-analyse en een 
huidbiopt uitgevoerd. Over 3-5 jaar zullen de moleculaire parameters 
worden vastgesteld en de analyses worden gedaan.

Translationeel (klinisch) onderzoek
Het biomarker onderzoek (bloed en spier MRI) is gestart. In de daar-
opvolgende jaren worden de data uitgebreid en de eerste analyses worden 
gedaan op zoek naar een FSHD specifieke biomarker.

Translationeel (moleculair) onderzoek
De cellulaire reportermodellen zijn verder geoptimaliseerd en de eerste 
screens worden uitgevoerd.

Over het algemeen kan er gesteld worden dat de bundeling van kennis 
en kunde heeft geleid tot een zeer goede samenwerking tussen de 
verschillende partijen. Dit levert een effectieve meerwaarde en brengt 
een oplossing voor FSHD ook daadwerkelijk dichterbij.

4.3 Hulpmiddelen

Veel spierziekten zijn progressief en leiden tot afname van de spierkracht. 
Door de spierzwakte kunnen kinderen met een spierziekte steeds minder 
en hebben ze in toenemende mate hulp nodig. Door het ontwikkelen van 
specifieke hulpmiddelen die kinderen met een spierziekte ondersteunen 
kan de kwaliteit van leven worden verbeterd.

Spieren voor Spieren bekijkt momenteel de mogelijkheden om vervolg-
onderzoeken van de armorthese en beademingsmaskers voor kinderen 
te financieren.  

4.4 Voorlichting en bewustwording

Voorlichting en bewustwording is moeilijk te zien als separate activiteit. 
Dit omdat bij alle publieke contacten die Spieren voor Spieren heeft en bij 
alles wat de Stichting doet er informatie wordt gedeeld over kinderen met 
spierziekten, de gevolgen van spierziekten, de doelen van de Stichting 
en/of over de organisatie zelf. Het is in het belang van de Stichting dat 
het een grote en positieve publieke bekendheid heeft en dat het publiek 
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weet waar de Stichting voor staat en waarvoor het fondsen werft. Spieren 
voor Spieren communiceert op veel manieren met haar verschillende 
doelgroepen. Van kinderen met een spierziekte tot donateurs. De stichting 
gebruikt daar alle relevante media voor, van gedrukt tot digitaal, waarbij 
de sociale media snel in relevantie toenemen.

4.5 Financieren sport(hulp)middelen voor individuen

Spieren voor Spieren ondersteunt jaarlijks individuele aanvragen voor 
bijvoorbeeld de aanschaf van een tillift of een aangepaste bus. Daarnaast 
wil Spieren voor Spieren bijdragen in de aanschaf van sport(hulp)middelen 
waardoor het voor kinderen met een spierziekte mogelijk wordt om te 
kunnen sporten en/of te bewegen. Bijvoorbeeld door de financiering van 
een sportrolstoel of speciale Pino fiets. Op deze manier kunnen kinderen 
met een spierziekte het plezier beleven van sporten. Mede door het gala 
is het mogelijk geworden om gezinnen te voorzien van een Pino fiets. 
Door de Pino fiets wordt het mogelijk voor kinderen met een spierziekte 
om samen met hun ouders te fietsen. Deze fietsen worden bijvoorbeeld 
ook ingezet tijdens de Spierathlon.

4.6 Blijdschap

Een belangrijke doelstelling voor de Stichting is zorgen voor blijdschap. 
Hierdoor hoeven kinderen met een spierziekte en hun families een keer 
níet aan alle beperkingen te denken.

Spieren voor Spieren Dag

Spieren voor Spieren organiseert jaarlijks de Spieren voor Spieren Dag. 
Een zorgeloze en vooral leuke dag voor de kinderen en het gezin. Deze 
dag staat volledig in het teken van plezier maken. Er worden diverse 
sport- en spelactiviteiten georganiseerd door partner Rocks ‘n Rivers. 
Verder worden er kindergezichten geschminkt en het gezin kan de gehele 
dag het park bezoeken. In 2016 vond de Spieren voor Spieren Dag plaats 
in attractiepark Duinrell waar ruim 200 gezinnen aanwezig waren. Aan 
deze bijzondere dag is € 57.754,- besteed.

Spierathlon

In 2016 vond de tweede editie van de Spierathlon plaats. Een 1/8e triathlon 
voor kinderen met een spierziekte. Naast het fondsenwervend karakter 
staat dit evenement ook in het teken van kennismaking tussen gezinnen 
met kinderen met een spierziekte onderling, maar ook tussen kinderen 
met en zonder een spierziekte. Plezier voert de boventoon, door het 
gebruik van diverse hulpmiddelen wordt het mogelijk voor kinderen met 
een spierziekte om te kunnen sporten. Een beleving die in hun dagelijks 
leven niet (altijd) mogelijk is. 

Partners

Veel partners van Spieren voor Spieren doen graag wat extra’s voor de 
kinderen met een spierziekte. Ook in 2016 zijn er weer vele leuke uitjes 
voor hen georganiseerd.
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De kosten van voorlichting en maatschappelijke bewustwording betreffen 
de kosten van pleitbezorging in het kader van de statutaire doel-
stellingen, waarmee vooral het bewerkstelligen van bewustwording en 
attitudeverandering wordt nagestreefd. Deze kosten zijn ruim onder de 
begroting gebleven.

De kosten van beheer en administratie zijn de kosten die de Stichting 
maakt die niet zijn toegerekend aan de werving van baten of om de 
doelstelling te realiseren. Deze kosten zijn in 2016 met iets gestegen ten 
opzichte van 2015. Dit in verband met een aanpassing in de beveiliging 
van de data van Spieren voor Spieren. De norm voor de hoogte van de 
kosten van beheer en administratie is vastgesteld op 6 % van de totale 
baten. In 2016 lagen deze kosten ruim onder de norm.

In 2016 is een bedrag van € 757.059,- toegezegd voor besteding aan 
onderzoeken. In de begroting was het standaardbedrag ad € 300.000,- 
opgenomen dat jaarlijks aan het Prinses Beatrix Spierfonds wordt 
toegezegd. In 2016 zijn de opbrengsten van de VriendenLoterij (project-
aanvraag voor het onderzoek “Hou Vol”), de Zwaluwenjeugdactie en de 
Singel Swim Utrecht aan specifieke onderzoeken toegewezen. Voor een 
beschrijving van de onderzoeken die door Spieren voor Spieren worden 
gefinancierd, wordt verwezen naar paragraaf 4.1.

Door de samenwerking met PSV is het mogelijk om kinderen met een 
spierziekte en hun gezin uit te nodigen voor de Spierballenbox. Een 
Skybox die PSV iedere thuiswedstrijd ter beschikking stelt aan Spieren 
voor Spieren. Ook hebben diverse gezinnen ook in 2016 weer kunnen 
genieten van een schaatswedstrijd in Thialf.

4.7 Kosten 

De kosten van eigen fondsenwerving zijn hoger dan vorig jaar in verband 
met de organisatie van het gala, Spierathlon en de VriendenLoterij 
actie. 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. Daar staat tegenover dat de opbrengsten van deze evenementen 
en acties aanzienlijk hoger zijn geweest dan vorige jaren. 

De kosten van acties van derden bedroegen dit jaar € 201.907,- ten op - 
zichte van € 87.144,- vorig jaar. De stijging komt met name door de 
introductie van het nieuwe logo van Spieren voor Spieren. Hiervoor 
moesten alle promotiematerialen, die Spieren voor Spieren ter beschikking 
stelt aan organisatoren van acties van derden, worden aangepast. Tevens 
was er voor de realisatie van de actie met de VriendenLoterij extra 
mankracht nodig. Ook zijn er kosten gegaan naar promotie van deze actie 
om de zichtbaarheid te vergroten, en met succes.
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‘De Spieren voor 
Spieren Dag is  
één van de meest 
bijzondere dagen  
van het jaar.’ 
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Bedragen in euro’s Realisatie 
2014

Realisatie 
2015

Realisatie 
2016

Begroting 
2017

Kosten eigen 
fondsenwerving 

423.233 438.972 517.752 572.700

Kosten acties van derden 74.808 87.144 201.907 172.150

Kosten actie VriendenLoterij 621.779 122.675

Voorlichting en 
maatschappelijke 
bewustwording

368.912 398.745 316.753 422.483

Wetenschappelijk onderzoek
- Prinses Beatrix Spierfonds, 

ind. projecten
- Vereniging Spierziekten 

Nederland
- Stichting FSHD
- Flextension

717.419 552.940 757.059 400.000

Kosten Duchenne Expertise 
Centrum

1.642.351    

Kosten uitbreiding SvS-
Kindercentrum

 1.500.000

Overige bestedingen/
projecten

123.860 242.526 210.757 164.542

Kosten beheer/administratie 128.852 136.396 155.997 170.150

Totaal 1.837.084 3.499.074 2.782.004 3.524.700
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5. Communicatie en Voorlichting
Bestedingen

Spieren voor Spieren financiert met name wetenschappelijk onderzoek, 
de totstandkoming van hulpmiddelen en de Spieren voor Spieren Dag.
De Stichting vindt het belangrijk om hier regelmatig over te berichten. 
Hier worden immers de opbrengsten van alle fondsenwervende acties aan 
besteed. Door middel van voortgangsrapportages wordt de Stichting geïn-
formeerd over het verloop van de onderzoeken en ontwikkelingen op het 
gebied van behandeling en zorg. De Stichting verwerkt gedurende het jaar 
deze rapporten efficiënt en geeft aandacht aan de impact van deze projecten.

Evenementen

De Stichting organiseert jaarlijks meerdere evenementen, waaronder 
de Wintertijd Challenge en de Spierathlon. De communicatie rondom 
deze evenementen richt zich enerzijds op het bekend maken van het 
evenement, anderzijds op het enthousiasmeren van sportief Nederland 
om ook deel te nemen aan één van de evenementen en/of te doneren.

5.2 Doelgroepen

De communicatie van de Stichting is gericht op diverse doelgroepen:
> Kinderen met spierziekte en hun gezin
> Oranje Team
> Partners en relaties
> Actievoerders
> Donateurs
> Artsen en onderzoekers
> (Sportief) Nederland
> Organisaties actief op het gebied van spierziekten

Op alle niveaus streeft de Stichting naar een persoonlijke benadering 
van en persoonlijk contact met alle relaties; van kinderen met een spier-
ziekte tot (ex-)topsportambassadeurs en van partners tot actie voerders. 

Hierbij onderscheidt de Stichting zich door (ex-)topsporters niet alleen 
in te zetten voor media optredens, maar ook daadwerkelijk te koppelen 
aan kinderen middels diverse ontmoetingen gedurende het jaar. Dit zorgt 
voor meer beleving, zowel voor de topsporter als het kind.

5.1 Positionering

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 digitale en sociale media zoals nieuwsbrieven, 
Facebook, Twitter en LinkedIn. De kosten van digitale middelen zijn veel 
lager en het bereik is groter. Hierbij wordt de interactie gezocht met de 
doelgroepen om betrokkenheid bij en met de Stichting te creëren. Het 
zo concreet mogelijk maken van hetgeen de Stichting doet en bereikt 
staat centraal in de communicatie van Stichting Spieren voor Spieren. 
Drie pijlers worden hierin onderscheiden. 

Storytelling

Door niet alleen over het doel te communiceren, maar ook over de weg 
die afgelegd wordt naar een mogelijke oplossing, betrekt de Stichting 
haar doelgroepen actief in haar communicatie. Er is veel aandacht voor 
de bewustwording en ernst van de impact van spierziekten. Daarnaast 
belicht en benadrukt de Stichting in haar verhalen eveneens de mentale 
kracht van kinderen met een spierziekte en dat van het gezin erom heen. 
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Guus
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de media ondersteunt de naamsbekendheid en vergroot de sympathie 
onder partners en actievoerders. 

5.4 Resultaten 2016

Onderzoek communicatiebehoeften
In het laatste kwartaal van 2016 is het onderzoek naar de communi-
catiebehoefte van een aantal doelgroepen van de Stichting afgerond. 
Het gaat om partners, actievoerders, gezinnen met een spierziekte en 
donateurs. De resultaten worden in 2017 ingezet om de informatie (nog) 
beter op de behoeften van de diverse doelgroepen te laten aansluiten.

Kr8patsers
De Stichting is trots op haar kind-ambassadeurs. Dit zijn kinderen met 
een spierziekte die regelmatig bij acties aanwezig zijn, ingezet worden 
als gezicht voor de Stichting of waar op regelmatige basis filmpjes 
mee worden opgenomen en interviews mee worden afgenomen. Op 
deze manier wil de Stichting goed duidelijk maken wat voor impact een 
spierziekte heeft op het gehele gezin. 

Einde tweede kwartaal heeft de Stichting een community opgericht voor 
kinderen met een spierziekte: de kr8patsers. Kinderen die zich hierbij 
aansluiten worden regelmatig uitgenodigd voor leuke activiteiten. Tevens 
realiseert de Stichting op deze manier ontmoetingen tussen ouders 
waardoor zij - naast de informatie van de bestaande patiëntenvereniging(en) 
zoals Spierziekten Nederland - informeel informatie en kennis kunnen 
uitwisselen. Door deze „leuke activiteiten” goed onder de aandacht te 
brengen, hoopt de Stichting meer kinderen met een spierziekte aan 
zich te kunnen verbinden om zo nog meer draagvlak te creëren voor 
spierziekten bij kinderen. 

5.3 Middelen 

De Stichting zet verschillende communicatiemiddelen in om haar doel-
groepen gericht en adequaat te informeren, te betrekken en te inspireren. 
Middelen en boodschappen worden ook afgestemd op de vraag van de 
diverse doelgroepen. Zo maakt de Stichting intensief gebruik van de 
website. Maandelijks wordt er een digitale nieuwsbrief gestuurd met 
daarin een interview met een kind-ambassadeur of zijn/haar ouders, 
een besteding die wordt toegelicht en belangrijke acties die worden 
georganiseerd voor en door de Stichting worden beschreven. Vervolgens 
mogen de sociale media ook niet ontbreken in de communicatiemix van 
de Stichting. De belangrijkste sociale media kanalen zijn Facebook, Twitter 
en LinkedIn. Hierbij richt de Stichting zich enerzijds op het vergroten van 
haar fanbase. Anderzijds is de communicatie via deze kanalen gericht op 
het creëren van meer interactie. 

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. Ten behoeve van de juiste 
voorlichting en informatieverstrekking over de Stichting is er bij acties en 
evenementen zoveel mogelijk een vertegenwoordiger vanuit de Stichting 
aanwezig, zoals bijvoorbeeld een kind-ambassadeur, een vrijwilliger of 
een teamlid.

Via (stopper)advertenties, gratis uitgezonden radiocommercials, inter-
views met topsportambassadeurs, het koppelen van kinderen met een 
spierziekte aan acties en het versturen van persberichten, was Spieren 
voor Spieren gedurende het gehele jaar aanwezig in de landelijke, 
regionale en sport gerelateerde media. De doorlopende aanwezigheid in 
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Nieuw logo 
De afgelopen jaren heeft Spieren voor Spieren grote stappen vooruit 
weten te maken. Dankzij de inzet en toewijding van velen is de Stichting 
uitgegroeid tot een sportief en sympathiek goed doel met een grote 
naamsbekendheid. Om dit succes te bestempelen heeft de Stichting, met 
dank aan J.Walter Thompson Amsterdam en ING, in augustus 2016  een 
nieuw logo geïntroduceerd. Met het oog op de toekomst is er gekozen 
voor een nieuwe uitstraling, die laat zien waar de organisatie voor staat 
en naar toe wil. In het logo is er een hart te zien, die wordt omarmd door 
een gespierde arm. In feite de essentie van Spieren voor Spieren. Het 
staat voor kracht, gezonde spieren inzetten voor zieke spieren. En voor 
emotie, die een ieder voelt die zich voor de Stichting inzet. Een hart voor 
sport én een stevige ondersteuning voor kinderen met een spierziekte. 
Verder is de kleursamenstelling aangepast waardoor het geheel nog 
speelser en kleurrijker is geworden.

VriendenLoterij PrijzenMarathon
In 2016 was Spieren voor Spieren het goede doel van de PrijzenMarathon 
van de VriendenLoterij. Middels de PrijzenMarathon heeft de Stichting 
nationaal aandacht kunnen vragen voor spierziekten bij kinderen. Het is 
de grootste multimediale campagne van het jaar van de VriendenLoterij 
waardoor de zichtbaarheid van Spieren voor Spieren enorm is toegenomen. 
Naast kind-ambassadeurs hadden ook veel topsportambassadeurs zich 
verbonden aan de campagne. Gedurende de campagneperiode werd de 
consument opgeroepen om een lot te kopen waarbij de helft van het geld is 
gegaan naar de uitbreiding van het Spieren voor Spieren Kindercentrum. 

Marktonderzoek
De groei van de Stichting en het groeiend aantal spelers in het 
spierziekteveld maakt dat de Stichting strategischer wil omgaan met de 
aanwending van haar middelen. Centrale onderzoeksvraag is: ‘Hoe kan 
Spieren voor Spieren in de snel veranderende wereld de juiste focus 
en relevante bestedingen binnen spierziekten bepalen?’ In 2016 heeft 
Spieren voor Spieren een marktonderzoek laten uitvoeren waarbij er 
bekeken is hoe de Stichting haar bestedingenbeleid kan optimaliseren, 
zodat de focus is gericht op het realiseren van een snellere diagnose 
en behandeling en een directe verbetering van de kwaliteit van leven. 
Om zo dichterbij haar doelstelling te komen: spierziekten bij kinderen 
de wereld uit. De uitkomsten worden in 2017 nader bekeken en zullen 
leiden tot een meerjarenplan waarbij er een duidelijke focus in de 
bestedingen van de Stichting wordt bepaald. Op basis hiervan zullen ook 
de communicatieboodschappen in de loop van 2017 worden aangepast.
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hoe het aantal acties uitgebreid kan worden door sportief Nederland 
op te roepen in actie te komen voor kinderen met een spierziekte. Om 
enerzijds meer aanwezigheid van Spieren voor Spieren te kunnen 
garanderen en anderzijds een groeiend aantal acties in goede banen te 
leiden, zal de Stichting het opgestelde vrijwilligersbeleid in de organisatie 
implementeren. 

Ook staan er weer fondsenwervende evenementen op de agenda die door 
de Stichting zelf georganiseerd gaan worden, waaronder het Spieren voor 
Spieren Gala (1 april 2017), de Spierathlon (10 juni 2017) en de Wintertijd 
Challenge (in de nacht van 28 op 29 oktober 2017). 

6.2 Communicatie en voorlichting

De Stichting wil haar merk verder verstevigen en haar naamsbekendheid 
vergroten door de inzet van een aangepast bestedingenbeleid. Op basis 
van het toekomstige beleid worden de communicatieboodschappen van 
de Stichting aangepast. De uitrol en implementatie zal een grote rol 
spelen in 2017.  

Ook in 2017 ligt er een focus op het generen van free publicity. Daarnaast 
wordt er aandacht besteed aan de strategie van de sociale kanalen van 
de Stichting waarbij er een actiever en consistenter communicatiebeleid 
wordt nagestreefd. De topsportambassadeurs zullen hier een prominente 
rol in vervullen. 

Tot slot worden de resultaten uit het onderzoek naar de communicatie-
behoeften van een aantal doelgroepen van de Stichting geïmplementeerd. 

6.  Vooruitblik
Spieren voor Spieren wil in 2017 meer aandacht genereren en zo de 
maatschappelijke betrokkenheid van met name sportief Nederland 
aanzienlijk vergroten. Om een duidelijkere focus in de bestedingen aan 
te brengen en deze te gebruiken in haar communicatie is er in 2016  
een marktonderzoek uitgevoerd. Algemeen doel is dat de fondsenwerving 
toeneemt, waardoor de onderzoeken en expertisecentra kunnen 
worden uitgebreid, meer hulpmiddelen beschikbaar komen waardoor 
de kwaliteit van leven van kinderen met een spierziekte toeneemt 
en er meer leuke dagen voor kinderen worden georganiseerd. Alles 
staat in het teken van dichterbij haar doel komen, om spierziekten bij 
kinderen de wereld uit te helpen. 

6.1 Sportieve partners, evenementen en acties

De Stichting werkt intensief samen met haar partners en betrekken 
hen zoveel mogelijk bij haar (sport)netwerk en sportieve evenementen. 
In 2017 zal Spieren voor Spieren op basis van haar toekomstige 
bestedingenbeleid meer gerichte partnerships aangaan. Dit betekent 
dat toekomstige partners een nog duidelijkere bijdrage leveren aan het 
financieren van (een deel van) een onderzoek, dat direct bijdraagt aan 
een verbeterde kwaliteit van leven of een oplossing biedt voor een of 
meerdere spierziekten.

Acties en evenementen zijn de belangrijkste middelen om fondsen te 
werven voor Spieren voor Spieren. Gemiddeld worden er 250 acties op 
jaarbasis georganiseerd voor de Stichting. Voortdurend wordt er gekeken 
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Verslag bestuur6.3 Begroting

Onderstaand is de goedgekeurde begroting voor 2017 in verkorte 
vorm weergegeven.

* 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. De 
onvoorziene additionele opbrengsten in 2016 zorgen voor een versnelling in de nieuwe besteding die de 
Stichting in 2017 zal aangaan in het Kindercentrum in Utrecht.

2016 is een zeer bewogen jaar geweest voor Spieren voor Spieren. Er is 
een enorme groei in opbrengsten geweest en daarnaast heeft de stichting 
veel landelijke bekendheid gekregen.

Behalve de prachtige evenementen die Spieren voor Spieren zelf heeft 
georganiseerd, zijn er ook talloze acties georganiseerd door derden. Verder 
is er een uitgebreid marktonderzoek naar de bestedingen voor kinderen 
met een spierziekte uitgevoerd om nog meer focus aan te kunnen brengen. 
Daarnaast is er een nieuw logo ontwikkeld en geïmplementeerd en is 
Spieren voor Spieren het goede doel van de Prijzenmarathon Vrienden-
Loterij geweest. 

Alle ontwikkelingen bij elkaar hebben veel impact gehad op de organisatie, 
maar ook op de positieve uitstraling naar de buitenwereld, die wederom 
versterkt is.

Het bestuur heeft regelmatig vergaderd en tussentijds diverse overleggen 
gepleegd. Het is tevens het laatste jaar van penningmeester Onno Jacobs. 
Hij zal in 2017 worden opgevolgd door Tjitske Strikwerda. 

Hierbij wil ik Onno heel hartelijk danken voor zijn jarenlange belangeloze 
inzet voor een prachtig doel, namelijk spierziekten bij kinderen de wereld 
uit helpen.

Amsterdam, 19 mei 2017

Robert van der Wallen
Voorzitter
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5.3 Begroting 2017 

Onderstaand is de goedgekeurde begroting voor 2017 in verkorte vorm weergegeven. 

 
 

 Begroting  
2017 

 Begroting  
2016 

 Realisatie 
2016 

   EUR  EUR  EUR 
Baten         

Baten uit eigen fondsenwerving   2.300.000  1.845.000  2.191.502 
Baten uit acties van derden   670.000  545.000  987.147 
Baten uit loterij organisaties   850.000  0  1.112.069 
Rentebaten   13.000  20.000  24.093 
        

Totaal baten   3.833.000  2.410.000  4.314.811 
 

  
    

 
Lasten 

  
    

 
Besteed aan doelstellingen 

  
    

 
Voorlichting en maatschappelijke 

bewustwording   422.483 
 

391.100 
 

316.753 
Wetenschappelijk onderzoek   400.000  300.000  757.059 
Kindercentrum/expertisecentra   1.500.000  0  0 
Overige bestedingen en projecten   164.542  187.800  210.757 
        

   2.487.025  878.900  1.284.569 
Werving baten        

Kosten eigen fondsenwerving   572.700  460.000  517.752 
Kosten acties van derden   172.150  143.400  201.907 
Kosten loterij organisaties   122.675  0  621.779 
        

   867.525  603.400  1.341.438 
Beheer en administratie        

Kosten beheer en administratie   170.150  140.200  155.997 
        

Totaal lasten   3.524.700  1.622.500  2.782.004 
        
Saldo 

  
308.300 

 
 787.500 

 
 1.532.807 

 
        
        
        
Bestedingspercentage * 
(besteed voor doelstelling / totaal baten)   64,9% 

 
36.5% 

 
29,8% 

Bestedingspercentage  
(besteed voor doelstelling / totaal lasten)   70,6% 

 
54,2% 

 
46,2% 

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 
(kosten eigen fondsenwerving/baten eigen 
fondsenwerving)    24,9% 

 

24,9% 

 

23,6% 
 

* 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. 
De onvoorziene additionele opbrengsten in 2016 zorgen voor een versnelling in de nieuwe besteding 
die de Stichting in 2017 zal aangaan in het Kindercentrum in Utrecht.  
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Kindercentrum/expertisecentra   1.500.000  0  0 
Overige bestedingen en projecten   164.542  187.800  210.757 
        

   2.487.025  878.900  1.284.569 
Werving baten        

Kosten eigen fondsenwerving   572.700  460.000  517.752 
Kosten acties van derden   172.150  143.400  201.907 
Kosten loterij organisaties   122.675  0  621.779 
        

   867.525  603.400  1.341.438 
Beheer en administratie        

Kosten beheer en administratie   170.150  140.200  155.997 
        

Totaal lasten   3.524.700  1.622.500  2.782.004 
        
Saldo 

  
308.300 

 
 787.500 

 
 1.532.807 

 
        
        
        
Bestedingspercentage * 
(besteed voor doelstelling / totaal baten)   64,9% 

 
36.5% 

 
29,8% 

Bestedingspercentage  
(besteed voor doelstelling / totaal lasten)   70,6% 

 
54,2% 

 
46,2% 

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 
(kosten eigen fondsenwerving/baten eigen 
fondsenwerving)    24,9% 

 

24,9% 

 

23,6% 
 

* 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. 
De onvoorziene additionele opbrengsten in 2016 zorgen voor een versnelling in de nieuwe besteding 
die de Stichting in 2017 zal aangaan in het Kindercentrum in Utrecht.  
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‘De Stichting zorgt jaarlijks voor 
diverse ontmoetingen tussen de 
kinderen en de sporters.’
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7. Jaarrekening 

7.1 Balans per 31 december 2016 

  
7.1 Balans per 31 december 2016 
 
Na resultaatbestemming  2016 2015 
  EUR EUR EUR EUR 
      
Activa      
      
Materiële vaste activa 1  34.008  42.679 
      
      
Vorderingen en overlopende 
activa 2 1.039.973  123.012  
Liquide middelen 3 4.763.485  4.590.834  
      
   5.803.458  4.713.846 
      
   5.837.466  4.756.525 
      
      
Passiva      
      
Reserves en fondsen      
Reserves      

Continuïteitsreserve 4 685.488  333.925  
Bestemmingsreserves 4 1.940.714  1.230.850  

   2.626.202  1.564.775 
Fondsen      

Bestemmingsfondsen 5 688.514  217.134  
   688.514  217.134 
      
   3.314.716  1.781.909 
      
Langlopende schulden 6  1.261.985  1.892.054 
      
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 7  1.260.765  1.082.562 
      
   5.837.466  4.756.525 
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7.2 Staat van baten en lasten over 2016 

 
 

 Realisatie 
2016 

 Begroting  
2016 

 Realisatie 
2015 

   EUR  EUR  EUR 
Baten         

Baten uit eigen fondsenwerving 8  2.191.502  1.845.000  1.817.988 
Baten uit acties van derden 9  987.147  545.000  681.760 
Baten van loterij organisaties 10  1.112.069  0  0 
Rentebaten  11  24.093  20.000  38.861 
        

Totaal baten   4.314.811  2.410.000  2.538.609 
          
Lasten          
Besteed aan doelstellingen          

Voorlichting en maatschappelijke 
bewustwording 12  316.753 

 
391.100 

 
398.745 

Wetenschappelijk onderzoek 13  757.059  300.000  552.940 
Kindercentrum/expertisecentra   0  0  1.642.351 
Overige bestedingen en projecten 14  210.757  187.800  242.526 
        

   1.284.569  878.900  2.836.562 
Werving baten        

Kosten eigen fondsenwerving 15  517.752  460.000  438.972 
Kosten acties van derden 16  201.907  143.400  87.144 
Kosten loterij organisaties   621.779  0  0 
        

   1.341.438  603.400  526.116 
Beheer en administratie        

Kosten beheer en administratie   155.997  140.200  136.396 
        

Totaal lasten   2.782.004  1.622.500  3.499.074 
        
Saldo   1.532.807  787.500  -960.465 
        
        
Als volgt verwerkt:        

Mutatie continuïteitsreserve   351.563    19.011 
Mutatie bestemmingsreserves   709.864    -964.110 
Mutatie bestemmingsfondsen   471.380    -15.366 
        
        

   1.532.807    -960.465 
        
        
        
        
Bestedingspercentage  
(besteed voor doelstelling / totaal baten)   29,8% 

 
36,5% 

 
110,5% 

Bestedingspercentage  
(besteed voor doelstelling / totaal lasten)   46,2% 

 
54,2% 

 
80,1% 

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 
(kosten eigen fondsenwerving/baten eigen 
fondsenwerving)    23,6% 

 

24,9% 

 

24,1% 
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Hartenwens 
Jenell
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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 

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.

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 
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gevonden. 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 toe-
zegging tenzij er onzekerheid bestaat omtrent de toezegging.

De jaarlijkse pensioenpremiebetaling wordt als last verantwoord. Per jaar-
einde verschuldigde 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.

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 effectieve-rentemethode (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 effectieve-rentemethode 
(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 plaats-



Spieren voor Spieren  |  Jaarverslag 2016 21 3 4 5INHOUD 7 6666Spieren voor Spieren  |  Jaarverslag 2016 21 3 4 5 7INHOUD 66

“Ik ben Levi. Het is lang 
onduidelijk geweest 
welke spierziekte ik heb, 
maar nu weten we dat 
ik een “collageen type 
VI myopathie” heb. Ik 
glimlach elke dag!”
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Toelichting op de balans per 31 december 2016

1  Materiële vaste activa

2 Vorderingen en overlopende activa

3  Liquide middelen

4  ReservesDe materiële vaste activa bestaan hoofdzakelijk uit computerapparatuur 
en verbouwingen. Op deze bedrijfsmiddelen wordt 20% respectievelijk 
10% per jaar afgeschreven.

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

De kortlopende deposito’s hebben een gemiddeld rentepercentage van 
0,6% en zijn evenals de overige liquide middelen dagelijks opeisbaar.

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 2016 bedraagt 
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Toelichting op de balans per 31 december 2016 

1 Materiële vaste activa 
   2016  2015 
   EUR  EUR 
      
Aanschafwaarde op 1 januari    79.684  70.391 
Bij: Investeringen   0  9.293 
Af: Desinvesteringen   -13.203  0 
      
Aanschafwaarde op 31 
december 

 
 66.481 

 
79.684 

      
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar   37.005  25.431 
Bij: Afschrijvingen   8.671  11.574 
Af: Desinvesteringen   -13.203  0 
      
Afschrijvingen t/m boekjaar   32.473  37.005 
      
Boekwaarde op 31 december    34.008  42.679 
      

De materiële vaste activa bestaan hoofdzakelijk uit computerapparatuur en verbouwingen. Op deze 
bedrijfsmiddelen wordt 20% respectievelijk 10% per jaar afgeschreven. 

2 Vorderingen en overlopende activa 
 31-12-2016  31-12-2015 
 EUR  EUR 
    
Waarborgsommen 11.715  11.715 
Te ontvangen rente 10.156  17.403 
Nog te ontvangen overige bedragen 960.103  56.461 
Vooruitbetaalde pensioenpremie 3.617  0 
Vooruitbetaalde bedragen 54.382  37.433 
    
 1.039.973  123.012 
    

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

3 Liquide middelen 
 31-12-2016  31-12-2015 
 EUR  EUR 
    
ABN-AMRO Bank N.V., deposito 3.584.891  2.843.331 
ABN-AMRO Bank N.V., rekeningen-courant 89.555  671.335 
Buckaroo Bank, rekening-courant 0  9.213 
Rabobank, deposito 1.054.251  1.042.868 
ING Bank N.V., rekening-courant 34.788  24.087 
    
 4.763.485  4.590.834 
    

 
De kortlopende deposito’s hebben een gemiddeld rentepercentage van 0,6% en zijn evenals de 
overige liquide middelen dagelijks opeisbaar.  
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Toelichting op de balans per 31 december 2016 

1 Materiële vaste activa 
   2016  2015 
   EUR  EUR 
      
Aanschafwaarde op 1 januari    79.684  70.391 
Bij: Investeringen   0  9.293 
Af: Desinvesteringen   -13.203  0 
      
Aanschafwaarde op 31 
december 

 
 66.481 

 
79.684 

      
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar   37.005  25.431 
Bij: Afschrijvingen   8.671  11.574 
Af: Desinvesteringen   -13.203  0 
      
Afschrijvingen t/m boekjaar   32.473  37.005 
      
Boekwaarde op 31 december    34.008  42.679 
      

De materiële vaste activa bestaan hoofdzakelijk uit computerapparatuur en verbouwingen. Op deze 
bedrijfsmiddelen wordt 20% respectievelijk 10% per jaar afgeschreven. 

2 Vorderingen en overlopende activa 
 31-12-2016  31-12-2015 
 EUR  EUR 
    
Waarborgsommen 11.715  11.715 
Te ontvangen rente 10.156  17.403 
Nog te ontvangen overige bedragen 960.103  56.461 
Vooruitbetaalde pensioenpremie 3.617  0 
Vooruitbetaalde bedragen 54.382  37.433 
    
 1.039.973  123.012 
    

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

3 Liquide middelen 
 31-12-2016  31-12-2015 
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Rabobank, deposito 1.054.251  1.042.868 
ING Bank N.V., rekening-courant 34.788  24.087 
    
 4.763.485  4.590.834 
    

 
De kortlopende deposito’s hebben een gemiddeld rentepercentage van 0,6% en zijn evenals de 
overige liquide middelen dagelijks opeisbaar.  
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4 Reserves 
 Continuïteits

reserve 
Bestemmings

reserves 
Totaal  
2016 

Totaal  
2015 

 EUR EUR EUR EUR 
     
Stand op 1 januari  333.925 1.230.850 1.564.775 2.509.874 
Bij: Toevoeging uit verwerking saldo  351.563 723.535 1.075.098 719.826 
Af: Onttrekking uit verwerking saldo 0 -13.671 -13.671 -1.664.925 
     
Stand op 31 december  685.488 1.940.714 2.626.202 1.564.775 
     

 
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 2016 bedraagt de continuïteitsreserve ongeveer 1 maal (2015: 0,5) het totaal 
van de uitvoeringskosten en de kosten van het CBF keurmerk. Hierdoor is sprake van een effect van € 
342.729 op de hoogte van de continuïteitsreserve alsmede de bestemmingsreserve voor toekomstige 
activiteiten, ten opzichte van een continuïteitsreserve waarbij wordt gerekend met 0,5 maal.  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 
2016 

 EUR EUR EUR EUR 
     

Stand op 1 januari  250.000 938.171 42.679 1.230.850 
Bij: Toevoeging uit verwerking saldo  5.000 718.535 0 723.535 
Af: Totaal bestedingen via verwerking 
saldo -5.000 0 -8.671 -13.671 
     
Stand op 31 december  250.000 1.656.706 34.008 1.940.714 
     

 
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 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 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. 
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de continuïteitsreserve ongeveer 1 maal (2015: 0,5) het totaal van de 
uitvoeringskosten en de kosten van het CBF keurmerk. Hierdoor is sprake 
van een effect van € 342.729 op de hoogte van de continuïteitsreserve 
alsmede de bestemmingsreserve voor toekomstige activiteiten, ten 
opzichte van een continuïteitsreserve waarbij wordt gerekend met 0,5 
maal. 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 acti vi-
teiten alsmede de reserve financiering activa. De beperkte bestedings-
mogelijkheid van de bestemmingsreserves is door het bestuur bepaald en 
betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

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.

Bestemmingsreserves

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 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.

5 Fondsen

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.
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4 Reserves 
 Continuïteits

reserve 
Bestemmings

reserves 
Totaal  
2016 

Totaal  
2015 

 EUR EUR EUR EUR 
     
Stand op 1 januari  333.925 1.230.850 1.564.775 2.509.874 
Bij: Toevoeging uit verwerking saldo  351.563 723.535 1.075.098 719.826 
Af: Onttrekking uit verwerking saldo 0 -13.671 -13.671 -1.664.925 
     
Stand op 31 december  685.488 1.940.714 2.626.202 1.564.775 
     

 
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 2016 bedraagt de continuïteitsreserve ongeveer 1 maal (2015: 0,5) het totaal 
van de uitvoeringskosten en de kosten van het CBF keurmerk. Hierdoor is sprake van een effect van € 
342.729 op de hoogte van de continuïteitsreserve alsmede de bestemmingsreserve voor toekomstige 
activiteiten, ten opzichte van een continuïteitsreserve waarbij wordt gerekend met 0,5 maal.  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 
2016 

 EUR EUR EUR EUR 
     

Stand op 1 januari  250.000 938.171 42.679 1.230.850 
Bij: Toevoeging uit verwerking saldo  5.000 718.535 0 723.535 
Af: Totaal bestedingen via verwerking 
saldo -5.000 0 -8.671 -13.671 
     
Stand op 31 december  250.000 1.656.706 34.008 1.940.714 
     

 
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 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 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. 
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5 Fondsen 
 Wetenschap

-pelijk 
onderzoek 

Sport(hulp) 
middelen 

Kinder- 
centrum 

Totaal  
2016 

Totaal  
2015 

 EUR EUR  EUR EUR EUR 
      
Stand op 1 januari  0 217.134 0 217.134 232.500 
Bij: Toevoeging uit verwerking saldo 496.200 0 1.117.069 1.613.269 179.200 
Af: Totaal bestedingen via verwerking 
saldo -445.000 -75.110 -621.779 -1.141.889 -194.566 
      
Stand op 31 december  51.200 142.024 495.290 688.514 217.134 
      

 
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. 
 
  

6 Langlopende schulden 
Dit betreft het bedrag dat voor de jaren 2017 tot en met 2019 is toegezegd voor het Duchenne 
expertisecentrum (€ 821.175), en toegezegde bedragen voor wetenschappelijk onderzoek (€ 
440.810). De voor 2017 verschuldigde bedragen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.  

7 Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 31-12-2016  31-12-2015 
 EUR  EUR 
    
Te betalen aan projecten wetenschappelijk onderzoek 515.832  387.523 
Te betalen inzake Duchenne Expertise Centrum 410.588  410.588 
Te betalen inzake Expertisecentra(FSHD) 220.707  220.707 
Af te dragen loonbelasting 13.704  19.218 
Te betalen omzetbelasting 7.123  10.150 
Vakantiegeldverplichting 18.604  15.231 
Reservering vakantiedagen 8.114  7.464 
Te betalen extra vergoeding 17.480  0 
Te betalen kosten 48.613  11.681 
    
 1.260.765  1.082.562 
    

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

Dit betreft het bedrag dat voor de jaren 2017 tot en met 2019 is toege-
zegd voor het Duchenne expertisecentrum (€ 821.175), en toegezegde 
bedragen voor wetenschappelijk onderzoek (€ 440.810). De voor 2017 
verschuldigde bedragen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

7 Kortlopende schulden en overlopende passiva

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake 
van huur en operationele lease. De verplichtingen die hieruit voortvloeien, 
bedragen € 56.570 per jaar en hebben een resterende looptijd van 
maximaal 3 jaar.

Stichting Spieren voor Spieren heeft gedurende 2016 een toezegging 
gedaan aan de FSHD Stichting inzake een onderzoeksbijdrage. De totale 
bijdrage is € 200.000 waarvan Stichting Spieren voor Spieren reeds in 
2016 voor € 150.000 heeft bijgedragen vanuit de opbrengsten Singel 
Swim. Het resterende bedrag van € 50.000 zal worden gefinancierd vanuit 
de opbrengsten Singel Swim 2017. Indien dit onverhoopt niet doorgaat of 
geen positief saldo oplevert heeft Stichting Spieren voor Spieren zich 
verplicht hiervan de helft (€ 25.000) uit eigen middelen te voldoen.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

8 Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften
Onder deze post zijn verantwoord de ontvangen bijdragen van de sup-
porters en sponsors van de Stichting Spieren voor Spieren.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2016 
 

8 Baten uit eigen fondsenwerving 
 2016  2015 
 EUR  EUR 
    
Donaties en giften 648.859  441.551 
Nalatenschappen 378  41.052 
Evenementen 1.542.265  1.335.385 
    
 2.191.502  1.817.988 
    

 
Donaties en giften 
Onder deze post zijn verantwoord de ontvangen bijdragen van de supporters en sponsors van de 
Stichting Spieren voor Spieren. 
 
Evenementen 
 2016  2015 
 EUR  EUR 
    
Bruto-opbrengst Spieren voor Spieren gala 1.104.114  876.975 
Bruto-opbrengst Wintertijd Challenge  199.684  293.838 
Bruto-opbrengst Spierathlon 238.467  164.572 
    
 1.542.265  1.335.385 
    

 
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 directe kosten van het gala bedroegen 
€ 164.809 en zijn opgenomen onder de directe wervingskosten.  
De bruto-opbrengst van de Spieren voor Spieren Wintertijd challenge bestaat uit opbrengsten van 
inschrijfgelden en alle donaties van de lokale challenges in het land. De directe kosten toegerekend 
aan de wervingskosten bedroegen € 32.330. 
De bruto-opbrengst van de Spieren voor Spieren Spierathlon bestaat uit opbrengsten van 
inschrijfgelden en extra donaties van het hoofdevenement in Amsterdam. De directe kosten 
toegerekend aan de wervingskosten bedroegen € 108.534. 
 
 

9 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. De baten uit de Singel Swim Utrecht zijn “doel bestemd” voor 
financiering van FSHD onderzoek. 
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10 Baten van loterij organisaties

In 2016 heeft de VriendenLoterij voor de “Prijzenmarathon” campagne 
Stichting Spieren voor Spieren gekozen als het goede doel. De verant-
woorde opbrengsten betreffen bijdragen uit de verkopen van loten.

11 Rentebaten

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

12 Voorlichting en maatschappelijke bewustwording

Evenementen

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 directe kosten van het gala bedroegen € 
164.809 en zijn opgenomen onder de directe wervingskosten.

De bruto-opbrengst van de Spieren voor Spieren Wintertijd challenge 
bestaat uit opbrengsten van inschrijfgelden en alle donaties van de 
lokale challenges in het land. De directe kosten toegerekend aan de 
wervingskosten bedroegen € 32.330.

De bruto-opbrengst van de Spieren voor Spieren Spierathlon bestaat 
uit opbrengsten van inschrijfgelden en extra donaties van het hoofd-
evenement in Amsterdam. De directe kosten toegerekend aan de 
wervingskosten bedroegen € 108.534.

9 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. De baten uit de Singel Swim Utrecht zijn 
“doel bestemd” voor financiering van FSHD onderzoek.
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10 Baten van loterij organisaties 
  

 2016  2015 
 EUR  EUR 
    
De VriendenLoterij 1.112.069  0 
    
 1.112.069  0 
    

 
In 2016 heeft de VriendenLoterij voor de “Prijzenmarathon” campagne Stichting Spieren voor Spieren 
gekozen als het goede doel. De verantwoorde opbrengsten betreffen bijdragen uit de verkopen van 
loten. 

 
 
11 Rentebaten  

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

12 Voorlichting en maatschappelijke bewustwording 
 2016  2015 
 EUR  EUR 
    
Publieksvoorlichting via activiteiten 54.267  87.550 
Overige mediavoorlichting 58.026  55.525 
Overige directe voorlichtingskosten 4.012  9.847 
Aandeel in uitvoeringskosten 200.448  245.823 
    
 316.753  398.745 
    

13 Wetenschappelijk onderzoek 
 2016  2015 
 EUR  EUR 
    
Toegezegd voor projecten via PBS en FSHD 757.059  552.940 
    
 757.059  552.940 
    

 
 

14 Overige bestedingen en projecten 
 2016  2015 
 EUR  EUR 
    
Aanschaf sport(hulp)middelen  80.110  91.866 
Spieren voor Spieren dag  57.754  79.065 
Aandeel in uitvoeringskosten 72.893  71.595 
    
 210.757  242.526 
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13 Wetenschappelijk onderzoek

14 Overige bestedingen en projecten

15 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 fondsenwerving tegelijk) worden deze kosten 
gesplitst.

 
16 Kosten acties van derden
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15 Kosten eigen fondsenwerving 
 2016  2015 
 EUR  EUR 
    
Kosten CBF-keur 4.795  5.015 
Kosten gala’s 164.809  136.856 
Kosten Wintertijd challange 32.330  61.839 
Kosten Spierathlon 108.534  64.575 
Overige wervingskosten  31  9.847 
Aandeel in uitvoeringskosten 207.253  160.840 
    
 517.752  438.972 
    

 
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.  
 
 

16 Kosten acties van derden 
 2016  2015 
 EUR  EUR 
    
Kosten ondersteunende activiteiten 157.805  38.962 
Aandeel in uitvoeringskosten 44.102  48.182 
    
 201.907  87.144 
    

 
  

 

 14 

15 Kosten eigen fondsenwerving 
 2016  2015 
 EUR  EUR 
    
Kosten CBF-keur 4.795  5.015 
Kosten gala’s 164.809  136.856 
Kosten Wintertijd challange 32.330  61.839 
Kosten Spierathlon 108.534  64.575 
Overige wervingskosten  31  9.847 
Aandeel in uitvoeringskosten 207.253  160.840 
    
 517.752  438.972 
    

 
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.  
 
 

16 Kosten acties van derden 
 2016  2015 
 EUR  EUR 
    
Kosten ondersteunende activiteiten 157.805  38.962 
Aandeel in uitvoeringskosten 44.102  48.182 
    
 201.907  87.144 
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17 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

 
 Besteed  aan doelstellingen Werving baten   Totaal Begroting Totaal 

 
       
 Voorlich-  

ting & 
bewust- 
wording 

Wetenschap-
pelijk onder- 
zoek 

Kinder- 
cen-
trum 

Overige 
besteding- 
& 
projecten 

Kosten 
eigen 
fondsen 
werving 

Kosten 
acties 
van 
derden 

Kosten 
loterij  
organisa- 
ties 

Kosten 
beheer 
& 
admin 

2016 2016 2015 

            
Directe kosten            
Aankopen en verwervingen 0 0 0 57.754 4.795 0 0 0 62.549 96.000 84.080 
Uitbesteed werk 58.279 0 0 0 305.704 157.805 621.779 0 1.143.567 440.000 409.476 
Publiciteit en communicatie 58.026 0 0 0 0 0 0 0 58.026 70.000 55.525 
Afdrachten en bijdragen 0 757.059 0 80.110 0 0 0 0 837.169 375.000 2.287.157 
 116.305 757.059 0 137.864 310.501 157.805 621.779 0 2.101.311 981.000 2.836.238 
            
Uitvoeringskosten            
Personeelskosten 139.825 0 0 50.847 144.572 30.764 0 93.314 459.322 480.000 482.675 
Overige personeelskosten 21.187 0 0 7.705 21.907 4.662 0 14.140 69.601 5.000 32.851 
Reis- en verblijfkosten 6.939 0 0 2.524 7.175 1.527 0 4.631 22.796 32.000 33.695 
Afschrijvingskosten 2.640 0 0 960 2.729 581 0 1.762 8.672 7.000 11.574 
Accountants- en 
administratie kosten 

0 0 0 0 0 0 0 22.225 22.225 7.000 16.110 

Huisvestingkosten 15.442 0 0 5.615 15.966 3.397 0 10.305 50.725 55.000 56.907 
Kantoorkosten 7.915 0 0 2.878 8.183 1.741 0 5.282 25.999 25.000 18.578 
Overige kosten 6.500 0 0 2.364 6.721 1.430 0 4.338 21.353 30.500 10.445 
 200.448 0 0 72.893 207.253 44.102 0 155.997 680.693 641.500 662.835 
            

 316.753 757.059 0 210.757 517.752 201.907 621.779 155.997 2.782.004 1.622.500 3.499.073 
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Personeelskosten

Met de directeur van de Stichting is een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd aangegaan. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid 
en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Spieren voor Spieren 
de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede 
Doelen Nederland en de Code Wijffels. Het totaalbedrag van de beloning 
die in het verslagjaar is uitgekeerd is als volgt samengesteld: 

Aan bestuurders is geen bezoldiging of kostenvergoeding betaald, en zijn 
geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 

Amsterdam, 19 mei 2017

Bestuur

H.W.M. van der Wallen - voorzitter

T. Strikwerda - penningmeester

J.M. van Halst - lid

A.H.E.M. Gerbrands - lid

R. Houkes - lid

F.E.M. Havenga-Hillen - lid

Directie

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

 Realisatie 
2016 

 Begroting 
2016 

 Realisatie 
2015 

 EUR  EUR  EUR 
      
Salarissen 362.752    393.552 
Sociale lasten  72.509    67.667 
Pensioenpremies 24.061    21.456 
      
 459.322  480.000  482.675 
      
Gemiddelde bezetting in fte 6,6    7,3 

Met de directeur van de Stichting is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Bij de 
bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Spieren voor 
Spieren de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland en 
de Code Wijffels. Het totaalbedrag van de beloning die in het verslagjaar is uitgekeerd is als volgt 
samengesteld:  
 
 2016  2015 
 EUR  EUR 
Jaarinkomen M.Y.C.G. Bolhuis-

Eijsvogel 
 M.Y.C.G. Bolhuis-

Eijsvogel 
• Bruto salaris 69.455  68.876 
• Vakantiegeld 5.556  5.402 

    
    

Totaal 75.011  74.278 
Sociale lasten 9.900  9.053 
Belastbare vergoedingen/bijtellingen 0  0 
Pensioenpremies 8.594  3.292 
Extra vergoeding 2.000  0 
Uitkering beëindiging langjarig dienstverband 0  0 
    
 95.505  86.623 
    
Uren 40  40 
Parttimepercentage 100  100 
Periode 1-1 t/m 31-12  1-1 t/m 31-12 

Aan bestuurders is geen bezoldiging of kostenvergoeding betaald, en zijn geen leningen, voorschotten 
of garanties verstrekt.  

Amsterdam, dd maand 2017 

 

Bestuur 

 

Directie 

H.W.M. van der Wallen   voorzitter M.Y.C.G. Bolhuis-Eijsvogel  directeur 

T. Strikwerda   penningmeester  

J.M. van Halst              lid  

A.H.E.M. Gerbrands             lid  

R. Houkes                    lid 

F.E.M. Havenga-Hillen              lid 
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Amsterdam, dd maand 2017 

 

Bestuur 

 

Directie 

H.W.M. van der Wallen   voorzitter M.Y.C.G. Bolhuis-Eijsvogel  directeur 

T. Strikwerda   penningmeester  

J.M. van Halst              lid  

A.H.E.M. Gerbrands             lid  

R. Houkes                    lid 

F.E.M. Havenga-Hillen              lid 

 



Spieren voor Spieren  |  Jaarverslag 2016 21 3 4 5INHOUD 7 7566Spieren voor Spieren  |  Jaarverslag 2016 21 3 4 5 7INHOUD

JAARREKENING

75

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 het resterende deel toe 
te voegen aan de 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. 

   

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Spieren voor Spieren 

A.  Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening  
 2016 

Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Spieren voor Spieren te 
Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting Spieren voor Spieren per 31 december 2016 en van het resultaat 
over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 
650 Fondsenwervende instellingen. 

De jaarrekening bestaat uit:  
1. de balans per 31 december 2016;  
2. de winst- en verliesrekening over 2016; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen  
 voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 
waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verant-
woordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
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   2016 
   EUR   
    
Mutatie bestemmingsfondsen   471.380 
Mutatie bestemmingsreserves   709.864 
Toevoeging aan continuïteitsreserve   351.563 
    
Saldo   1.532.807 
    

 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna volgende pagina 
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven 
van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende 
RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 
stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te 
zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in 
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-
informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle 
is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Spieren voor Spieren zoals vereist 
in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden 
dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaar-
verslag andere informatie, die bestaat uit: 
> toelichting op de organisatie en haar beleid; 
> een gedetailleerde weergave van de inkomsten en uitgaven; 
> een beschrijving van de bestedingen; en 
> vooruitblik voor 2017 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de 
andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 
afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben 
op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle 
of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten 
in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere infor-
matie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met RJ-Richt lijn 
650 Fondsenwervende instellingen. 
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> het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-
veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 
een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

> het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaar-
rekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en 

> het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen 
die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Utrecht, 19 mei 2017 

RSM Netherlands Accountants N.V. 
C. van Dijk RA RV

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn 
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk 
of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen 
die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden 
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd 
en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in 
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 
> het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 

afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 
fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controle  werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid 
in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing; 

> het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor 
de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting; 

> het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 
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