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Deel I Algemene gegevens
I.1 Algemeen
De Maartensfoundation is op 8 augustus 2018 opgericht op initiatief van de Sint Maartenskliniek.
Het is een onafhankelijke foundation die als doel heeft de levenskwaliteit van patiënten
wiens dagelijkse bewegingsfunctie gelimiteerd zijn door lichamelijke beperkingen en voorts al
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn.
De Stichting Maartensfoundation is gevestigd in Nijmegen.

I.2 Samenstelling van het bestuur
Samenstelling van het bestuur per 31 december 2020
Directeur-bestuurder

Dhr. L.J. Harmeling

I.3 Samenstelling van de Raad van Toezicht
Samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2020
Leden

Mr. M. Slinkman
Mr. K. Mous
Prof. Dr. M. Van Houdenhoven

I.4 Resultaten
Het verslagjaar eindigt met een negatief resultaat van € 56.811 tegenover een positief resultaat van € 140.983 in
2019.

I.5 Bestuursverslag
Verslagjaar 2020
Het verloop van 2020 heeft iedereen verrast. Hoewel het jaar normaal begon, werd de werkelijkheid al snel heel
anders. In februari werd Nederland geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus en vielen de eerste
slachtoffers. Begin maart nam de regering een aantal drastische maatregelen, waaronder het nagenoeg stilleggen
van het openbare leven in heel Nederland. Deze maatregelen zijn ook van invloed op alle terreinen in de
ontwikkeling van de Maartensfoundation. Derhalve zijn de gemaakte plannen voor 2020 niet of moelijker
uitvoerbaar gebleken, daardoor zijn ook een aantal zaken doorgeschoven in de planning naar 2021.
Opstarten eerste projecten
De Maartensfoundation heeft in 2019 een dusdanige ontwikkeling doorgemaakt dat zij klaar stond om in 2020 te
starten met de eerste projecten met en voor de doelgroep. Vanwege Corona is dat minder geweest dan gepland.
• Handboek voor onze doelgroep en potentiële fondsen
In 2020 is er gewerkt aan een handboek van de Maartensfoundation, waarin onder andere bijdragen zijn te
vinden van Erben Wennemars, Mart Smeets, Frits en Barbara Barend, Pieter van de Hoogenband en vele
andere. Het boek is in 2020 samengesteld en zal in 2021 verschijnen.
Het handboek maken we voor onze deelnemers en sponsoren. Het boek gaat uit drie delen bestaan; (1)
inspiratie gedeelte, (2) handvaten en (3) breng jezelf in kaart. Het eerste gedeelte zijn inspiratie verhalen
van sporters, artsen en patiënten. Het tweede gedeelte gaat over praktische handvaten. Dit is een
bundeling van de aanwezige kennis aanwezig in de Maartenskliniek en daar buiten. Het gaat over
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beweging, voeding, grip op je leven krijgen, leren leven met je nieuwe lichaam en vele andere
onderwerpen. In het laatste deel kunnen lezers zichzelf in kaart brengen. Via verschillende vragen brengen
zijn doelen voor zichzelf in kaart en manieren om hier naar toe te bewegen. Het laatste deel is een brug
naar de foundation.
• Pilots
Pilots van events en workshops voor onze doelgroep als voorlopers voor het definitieve assortiment van
events en workshops van de foundation
o Pilot Handbike Clinic Papendal
Op zondag 25 oktober vond de pilot plaats op topsportlocatie Papendal. Er waren 15
revalidanten die varieerden van beginner tot ervaren op het gebied van handbiken. In het
organisatieteam zaten een aantal specialisten op het gebied van beweging waaronder Erben
Wennemars, Bilal Durmaz (bekend van Obese) en Johan Reekers (paralympisch sporter).
o Pilot Handbike uitleen + beweegprogramma
De Maartens Foundation heeft in samenwerking met KNWU-afdeling para-cycling een
programma opgezet voor revalidanten in de tussentijd. Ze kunnen bij de KNWU een handbike
lenen en via de Maartens Foundation krijgen ze daar een op maat gemaakt
bewegingsprogramma bij. In november is de eerste revalidant geïncludeerd in de pilot.
Donateurs trekken
De Maartensfoundation is een stichting die op basis van fondsenwerving en donateurs haar missie uitvoert. In
2020 is er gewerkt aan het trekken van toekomstige donateurs en heeft de Maartens Foundation haar eerste
partner mogen verwelkomen.
• Website Maartensfoundation
In 2020 is gewerkt aan een website die enerzijds uitnodigend is voor revalidanten en anderzijds zorgt voor
nieuwe donaties en donateurs. De website is in verschillende delen live gegaan.
• Eerste partners verbinden aan de Maartens Foundation
In 2020 is BasTrucks Partner geworden van de Maartens Foundation. BAS Trucks is Europa's grootste
truck en trailer dealer. Ze hebben een aanbod van 1500 gebruikte voertuigen.
Verdere positionering in Nederland
De in 2019 gestarte positionering in Nederland is in 2020 doorgezet om zo de bekendheid van de
Maartensfoundation in Nederland te vergroten, te worden gezien als speler in de fondsen wereld en in aanmerking
te komen voor fondsen en samenwerkingen. Naast vele afspraken is de Geluk in Beweging Challenge bedacht.
Een fietstocht van 1200 kilometer om awareness voor onze doelgroep te creëren. Tijdens de Challenge laten we
Nederland kennismaken met de revalidanten en de revalidatiecentra. Vanwege corona is deze Challenge een
aantal keer verzet en zal uiteindelijk in 2021 gaan plaatsvinden.
Plannen voor 2021
De Maartens Foundation heeft haar strategische doelen samengevat in de ‘Ambitie 2023’.
Deze spreekwoordelijke stip op de horizon is ook voor 2021 het uitgangspunt.
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In 2021 wordt aan alle drie de terreinen gewerkt, op welke manier wordt hieronder verder toegelicht.
Duurzame Positionering
De Maartens Foundation bouwt in 2021 verder aan het fundament wat in de afgelopen twee jaar is neergezet
teneinde te komen tot een duurzame positionering van de foundation. Daaronder vallen het fietsen van de Geluk in
Beweging Challenge, het uitbrengen van het handboek Geluk in Beweging en het zoeken van duurzame
samenwerkingspartners.
Uitrol pilots Geluk in Beweging
De Maartens Foundation werkt in 2021 aan de uitrol van verschillende pilots ten einde programma’s neer te zetten
die een vast onderdeel vormen van het aanbod van de Maartens Foundation voor de doelgroep. De Maartens
Foundation is opgericht voor alle revalidanten in Nederland. De pilots kennen in het begin een regionaal karakter.
Een belangrijke stap om de pilot te vertalen naar vaste programma onderdelen is de vertaalbaarheid en
kopieerbaarheid van de pilots naar andere locaties in Nederland. In 2021 zal er een model gemaakt worden voor de
opschaling van activiteiten naar meerdere locaties.
Fondsenwerving
Voor haar fondsenwervende activiteiten heeft de organisatie in 2021 haar focus op het aangaan van duurzame
partnerschappen.
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Deel II Jaarrekening

II.1 Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

31 december 2020
€

31 december 2019
€

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen

90 537

Totaal vlottende activa

147 355
90 537

147 355

90 537

147 355

31 december 2020
€

31 december 2019
€

Balanstotaal

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Balanstotaal

84 172

140 983
84 172

140 983

6 365

6 372

90 537

147 355
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II.2 Resultatenrekening over 2020
2020

2019
€

€

Opbrengsten
Overige opbrengsten

38 933

Som der opbrengsten

199 006
38 933

199 006

Lasten
Personeelskosten
Overige kosten

Som der lasten

Resultaat

92 627

50 118

3 117

7 905

95 744

58 023

- 56 811

140 983

- 56 811

140 983

- 56 811

140 983

Bestemming van het resultaat
Mutatie algemene reserve
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II.3 Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 640).
Op deze stichting is ook de ANBI status van toepassing.
De in de jaarrekening opgenomen posten worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd op de
nominale bedragen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De post kortlopende schulden en overlopende passiva omvat schulden met een looptijd van
ten hoogste één jaar.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Giften worden verantwoord bij daadwerkelijke ontvangst. Toezeggingen worden niet in de
jaarrekening opgenomen.
De lasten zijn verantwoord op grondslag van historische uitgaafprijs en worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben.
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II.4 Toelichting op de balans
II.4.1 Liquide middelen
31-12-2020
€

31-12-2019
€

ABN-AMRO Bestuurrekening

90 537

147 355

Totaal liquide middelen

90 537

147 355

31-12-2020
€

31-12-2019
€

II.4.2 Eigen vermogen

Algemene reserve:
- Stand per 1 januari
- Resultaat boekjaar

140 983
- 56 811

0
140 983

Algemene reserve per 31 december

84 172

140 983

Totaal eigen vermogen

84 172

140 983

De algemene reserve staat tot vrije beschikking. Deze wordt aangewend in overeenstemming met de
doelstellingen.

II.4.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2020
€

31-12-2019
€

Te betalen vakantietoeslag
Te betalen loonbelastingen loonbelasting

3 240
3 125

3 374
2 998

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

6 365

6 372
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II.5 Toelichting op de resultatenrekening

II.5.1 Overige opbrengsten
2020

2019

€

€

Giften

38 933

199 006

Totaal overige opbrengsten

38 933

199 006

Loonkosten

74 866

43 884

Sociale lasten

13 244

6 234

4 517

0

92 627

50 118

146

36

Advieskosten

0

5 358

Merkregistratie

0

2 378

Website

0

133

2 275

0

696

0

3 117

7 905

II.5.2 Personeelskosten

Overige personeelskosten
Totaal personeelskosten
In het verslagjaar was 1 persoon (1 fte) in dienst van de Stichting.

II.5.3 Overige kosten
Bankkosten

Drukwerk
Overige algemene kosten
Totaal overige kosten
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Deel III Overige gegevens

III.1 Vaststelling jaarrekening
Volgens de statuten worden de jaarstukken door de Raad van Toezicht vastgesteld.
De jaarrekening is vastgesteld op 07-06-2021.

III.2 Resultaatbestemming
Door de Raad van Toezicht is het resultaat 2020 als volgt bestemd en in de jaarrekening verwerkt:
Onttrekking algemene reserve

- 56 811
- 56 811
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Ondertekening door het bestuur en de Raad van Toezicht
Getekend te Nijmegen d.d.

w.g. Dhr. L.J. Harmeling

7-6-2021

w.g. Mr. M. Slinkman

7-6-2021

w.g. Mr. K. Mous

7-6-2021

w.g. Prof. Dr. M. Van Houdenhoven

7-6-2021

