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Bestuursverslag 

 

Inleiding 

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Stichting Tour du ALS over het boekjaar 2013 - 2014. Op 17 december 
2011 is de Stichting opgericht door het op dat moment 5 personen tellende bestuur. Al snel ontstond het idee om 
een fietsevent te gaan organiseren ten behoeven van onderzoek naar een geneesmiddel tegen de spierziekte ALS 
(Amyotrofische Laterale Sclerose).  
Het bestuur had echter nooit verwacht dat zowel de eerste als de tweede editie zo'n groot succes zouden worden. 
Tijdens de eerste editie werd door zo'n 57 deelnemers een bedrag bij elkaar gefietst van € 116.378. Na aftrek van 
alle kosten kon hier € 89.880 van worden overgemaakt aan Stichting ALS Nederland. 

De tweede editie overtrof echter alle verwachtgingen. Tijdens de tweede editie in 2013 werd door zo'n 614 
deelnemers een bedrag bij elkaar gefietst van maar liefst € 1.486.003. Na aftrek van alle kosten kon van deze 
opbrengst € 1.323.680 van worden gedoneerd aan Stichting ALS Nederland.  

De meest recente editie vond plaat op 30 mei 2014. Door 629 deelnemers werd wederom een geweldige prestatie 
neergezet, door 1, 2 of zelf 3 keer de Mont Ventoux op te fietsen op 1 dag. Het resultaat: een dag met veel 
emoties, hagel op de top en een geweldig eindfeest onderaan de Kale Berg aan het einde van de dag. Met een 
totale sponsor –, donatie - en deelnemersopbrengst van € 1.675.829 en een netto resultaat van € 1.451.840 is 
wederom een nieuw record gevestigd!  

Het bestuur heeft besloten om een strikt anti strijkstok beleid te hanteren voor de gegenereerde sponsorgelden. De 
Stichting heeft als doel om een zo groot mogelijk deel van de donaties welke via het sponsorplatform worden 
gegenereerd te doneren (www.tourduals.nl) aan de Stichting ALS Nederland. De organisatiekosten van de 
evenementen worden zo veel als mogelijk gedragen door de inschrijfgelden van de deelnemers. Getracht wordt om 
zo weinig mogelijk kosten aan het evenement te besteden binnen de gestelde kaders om de opbrengst voor ALS 
Nederland te maximeren. De Stichting heeft in dit kader ook in 2014 stappen gezet naar een verbetering van de 
governance. Hiervoor wordt verwezen naar Raad van Toezicht vernoemt onder punt 3 

Voor de details van de gemaakte kosten wordt verwezen naar de exploitatie 2013-2014 

 

Bestuur 

Het bestuur van de Stichting bestaat per 31 augustus 2014 uit de volgende personen (inclusief nevenfuncties): 

Naam Functie bestuur Nevenfunctie Mutatie 

    

Gert Jan Pijl Voorzitter - Nee 

Jos van Gastel Commerciële en 
sponsoring zaken 

Eigenaar Network 
Orange 

Ja, per 1-2-2014 geen 
bestuurslid meer 

Irmgard Pijl Penningmeester Verzorgende IG Vivent Nee 

mr. Victor Kradolfer Algemene zaken en 
juridisch 

Juridisch Adviseur BDO 
Accountants 

Ja, per 1-9-2014 geen 
bestuurslid meer 

Ivan Sweebroek Algemene zaken en 
side events 

Vestigingsmanager 
Fitland 

Ja, per 1-9-2014 geen 
bestuurslid meer, zitting 
genomen in Raad van 
Toezicht Tour du ALS 

Michiel Vallen RA MSc. Algemene zaken Accountant Q-
Concepts Accountancy 
B.V. 

Ja, per 1-9-2014 geen 
bestuurslid meer 

Pieter Hoekstra  Secretaris Zelfstandig ondernemer 
Pays Mas 

Nee 
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De vertrekkende bestuursleden zullen op korte termijn niet vervangen gaan worden. Het bestuur zal binnen de 
nieuwe bestuursstructuur bestaan uit 3 personen.  

Het bestuur heeft voor de organisatie van de derde editie een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 1.500 per 
persoon. Het bestuur ontvangt verder geen enkele andere vergoeding voor uitgevoerde werkzaamheden. 
Naast de vrijwilligersvergoedingen zijn aan enkele bestuursleden onkostenvergoedingen betaald voor gemaakte 
autokosten, telefoonkosten en verzendkosten. Deze kosten zijn onder de organisatiekosten opgenomen in de 
exploitatie 2013-2014. 

Naast de hier vermelde bestuursleden zijn een groot aantal vrijwilligers betrokken geweest bij het organiseren van 
het afgelopen event. Het bestuur is deze vrijwilligers zeer dankbaar voor hun bijdrage aan het slagen van dit event! 

 

Corporate goverance structuur 

Raad van Toezicht stichting Tour du ALS: 

Naam Functie bestuur Nevenfunctie Mutatie 

Jac de Heer Patientbelang Pensioen gerechtigde  

Roel van Huizen Financieel Lodge Advocaten  

Ivan Sweebroek Mede founder Manager Fitland  

Victor Kradolfer Juridisch BDO Nederland Toekomstig 2016 

 PR & Communicatie  Vacature 

    

    

    

 

 

ANBI Status 

De Stichting Tour du ALS heeft van de Belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status 
ontvangen.  

 

Besteding van de middelen door Stichting ALS Nederland 

De Stichting Tour Du ALS heeft zelf niet de kennis en kunde in huis om geschikte onderzoeksobjecten te 
selecteren voor onderzoek naar de spierziekte ALS. Door  het bestuur van de Stichting wordt in nauwe 
samenwerking met Stichting ALS Nederland bepaald aan welke onderzoeken de donaties van de Tour du ALS 
worden besteed. In onderstaand schema zijn de bedragen opgenomen zoals deze aan de betreffende projecten 
zullen worden besteed door de Stichting ALS Nederland. 

Project Besteding %  Bedrag (in gehele €) 

Beyond MinE-NL 69,5 procent € 850.000,- 

Kennisplatform 3,5 procent € 50.000,- 

FTD 3,5 procent € 50.000,- 

Functionele analyse van het ALS 
interactoom 

11 procent € 75.000,- 

Informal Caregivers 3.5 procent € 50.000,- 

Totals – op weg naar therapie voor 
ALS 

5 procent € 75.000,- 

ALS Biobank en Data 5 procent € 75.000,- 

 100 procent 1.300.000,- 
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Betreffende projecten zijn uiteengezet in document “Besteding donatiegelden Tour du ALS editie 3 “Tripple X” en in 
te zien op de website. 
Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar de website van ALS Nederland: www.stichting-als.nl en het 
jaarverslag van de Stichting.  

Opgenomen is € 45.000,- nog te besteden aan te selecteren projecten in 2015. 

 
 
Sfeerimpressie van de afgelopen editie 

Ruim 625 deelnemers bedwongen 30 mei de Mont Ventoux, met als doel zoveel mogelijk geld op te 

halen en bekendheid te genereren voor de ongeneeslijke zenuw-/spierziekte ALS. Een ziekte waar nog 

veel geld voor wetenschappelijk onderzoek voor nodig is. Dit deden zij per fiets of (hard) lopend. Onder 

de deelnemers waren 16 ALS-patiënten, die per tandem, solo of op een ligfiets de Kale Berg beklommen. 

De derde editie van de Tour du ALS heeft een tussenstand van 1.150.000,- euro. 

 

Onder de ALS-patiënten was ALS-patiënte Conny Huizer (46) die op een tandem ‘De Kale Berg’ 

bedwong. Samen met haar captain en brandweerman Xander Breuls en geflankeerd door vrienden en 

het team van de brandweer Albrandswaard  Conny: “Ik heb niet alleen tijdens de voorbereiding maar 

zeker ook op de dag zelf alleen maar genoten. Wat een belevenis. Ik ben heel blij dat ik dit met mijn 

kinderen en vrienden mee heb kunnen maken. En wat een toppers zijn de mannen van de brandweer. 

Door hen had ik het gevoel naar boven te zweven”. 

 

Voorzitter Gert-Jan Pijl van Stichting Tour du ALS: “Wat eerst in het hoofd zat van enkele 

enthousiastelingen is inmiddels uitgegroeid tot een machtig mooi evenement, dat toegankelijk is voor 

iedereen. Met de steun van Stichting ALS Nederland, een super gemotiveerd organiserend team en een 

grote groep enthousiaste deelnemers hebben we van deze derde editie ook weer een succes kunnen 

maken.” 

 

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting ALS Nederland Marguerite Soeteman- Reijnen: “Wat 

een sfeer, wat een emotie, wat een prachtig evenement. Wij maken een diepe buiging naar de organisatie 

van de Tour du ALS, alle ALS-patiënten, deelnemers en vrijwilligers. De opbrengst levert een belangrijke 

bijdrage aan het zo nodige wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en het medicijn tegen ALS”. 

 

 

http://www.stichting-als.nl/
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Namens het bestuur van Stichting Tour Du ALS: 

 

G. Pijl       I. Pijl 

Voorzitter      Penningmeester 

w.g.      w.g. 

 

  

 

 

 

Commissie van Toezicht 

Dit jaarverslag en de financiële verantwoording 2013 – 2014 is beoordeeld door de volgende leden van de 
commissie van toezicht: 

Naam Functie  

  

Mevr. K. (Karin) van Baardwijk Senior Vice President / Head of Operation Risk Management SAM 
Group AG 

Dhr. J. (Jack) Kluit Eigenaar Financieel adviesbureau Kluit, de Lara & Partners 
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Jaarrekening 2014 
van 

Stichting Tour Du ALS 
  

Statutaire vestigingsplaats: ‘s-Hertogenbosch 

Adres: Groen van Prinstererlaan 21 
 5237 CL ‘s-Hertogenbosch 
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Balans per 31 augustus 2014 
STICHTING TOUR DU ALS  

(na resultaatbestemming) 

 

 

A c t i v a  

 

(in gehele euro’s) 31 augustus 2014 31 augustus 2013 
         

Vaste activa 

Materiële vaste activa (1) 7.256  3.858 
       

 

    7.256  3.858 

 

Vlottende activa 

Voorraden   10.094  6.464 

Vorderingen en overlopende activa (2) 4.221  2.049 

Liquide middelen (3) 91.169  281.614 
       

 

    105.484  290.127 

 

  

         

Totaal activa   112.740       293.985 
         

 

 

 

 

P a s s i v a  

 

(in gehele euro’s) 31 augustus 2014 31 augustus 2013 
         

Reserves en fondsen 

Continuïteitsreserve (4) 106.101  - 

Bestemmingsreserve ALS Nederland -  - 
       

 

    106.101   - 

 

Kortlopende schulden (5) 

Crediteuren   -  728 

Overlopende passiva 6.637  293.257 
       

 

    6.637  293.985 

 

  
         

Totaal passiva   112.740       293.985 
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Staat van baten en lasten over 2013-2014  

STICHTING TOUR DU ALS  

 

(in gehele euro’s) 01-09-2013 / 31-08-2014 17-12-2011 / 31-08-2013 

 Editie 3 Editie 1 en 2 
         

Baten (6) 

Inschrijfbaten Tour Du ALS (editie 1 en 2)  - 82.326 

  

Inschrijfbaten Tour Du ALS (editie 3)  78.625  - 

Donatie-opbrengsten Tour Du ALS (editie 1 en 2)  -  1.517.655 

Donatie-opbrengsten Tour Du ALS (editie 3)  1.559.530  - 

Overige Opbrengsten Tour Du ALS (editie 1 en 2)  -  2.400 

Overige Opbrengsten Tour Du ALS (editie 3)  37.674  - 

 

Totale baten en donaties  1.675.829 (100%)  1.602.381 (100%) 

 

Lasten (7) 

Organisatiekosten editie 1 en 2  -  179.535 

Organisatiekosten editie 3  212.819  - 
       

Som organisatie lasten  212.819 (13%)  179.535 (11%) 
       

 

Afschrijvingen activa  1.268  950 

     
    

Financiële baten en lasten (8)   

Financiële baten en lasten editie 1 en 2   -  8.361 

Financiële baten en lasten editie 3   9.902  - 
         

    9.902 (1%)  8.361 (0%) 

 

Totaal lasten   (223.989)  (188.846) 

 
         

Resultaat voor afdracht ALS Nederland  1.451.840  1.413.535 
         

 

Afdracht aan Stichting ALS Nederland  1.345.739  1.134.001 

Eindafrekening Stichting ALS Nederland   -  279.534 
         

Exploitatieresultaat   106.101  - 
         

 

 

Resultaatbestemming  

Toevoeging / onttrekking aan: 

Bestemmingsreserve  -  - 

Continuïteitsreserve Stichting Tour Du ALS  106.101  - 
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Saldo per einde boekjaar  106.101  - 
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Kasstroomoverzicht  2013-2014 
STICHTING TOUR DU ALS  
(Editie 3) 

 

(in gehele euro’s)  2013 - 2014 
         

Ontvangsten  

Ontvangsten uit inschrijfgelden   78.625 

Ontvangsten uit sponsorgelden en donaties   1.560.464 

Overige ontvangsten   37.674 
       

      1.676.763 

 

Uitgaven  

Betalingen inzake organisatiekosten   171.925 

Betalingen aan banken   9.902 

Betalingen aan Stichting ALS Nederland (editie 3)   1.345.739 

Betalingen aan Stichting ALS Nederland (afrekening 2013)   279.534 

Betalingen inzake investeringen   4.665 

Betalingen aankopen kleding / merchandise   55.443 
       

      1.867.208 
        

 
         

Afname geldmiddelen 2013 - 2014    (190.445) 
         

 

Geldmiddelen per 31 augustus 2013    281.614 

Toename / Afname geldmiddelen    (190.445) 
         

Geldmiddelen per 31 augustus 2014    91.169 
         

 

 

De eindafrekening voor ALS Nederland heeft reeds in het boekjaar plaatsgevonden en is reeds in bovenstaand kasstroom-
overzicht opgenomen.  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling   

Doelstelling   

De doelstelling van de Stichting Tour Du ALS is conform de statuten als volgt:   

- Het inzamelen van geld ten behoeve van research naar oorzaken van de ziekte Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). 
- Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.   

De Stichting tracht deze doelstelling onder meer te verwezenlijken door het organiseren van sportevenementen. 
  

Algemeen   

Het rapport is ingericht volgens de "Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen". Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in 
de kosten van de gelden in relatie tot de organisatie en besteding van het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. Het 
rapport is opgesteld naar de grondslag van de historische kosten.   

Tenzij anders is vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.   

Vergelijkende cijfers zijn daar waar dit van toepassing is uit hoofde van vergelijkbaarheid aangepast. Eventuele materiele 
aanpassingen worden nader in de toelichting uiteen gezet.  

De in het rapport opgenomen vergelijkende cijfers hebben betrekking op het verlengde boekjaar 2011 – 2013.  
  

 

Voorraden   

De voorraden worden gewaardeerd tegen de netto betaalde inkoopwaarde.  

  

Vorderingen en overlopende activa   

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van voorzieningen voor 
oninbaarheid.   

 

Liquide Middelen   

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Stichting en worden op nominale waarde gewaardeerd.  
  

   

Eigen vermogen   

Het vermogen van de Stichting wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de Stichting. Voor zover het eigen 
vermogen niet wordt gepresenteerd als bestemmingsreserve wordt deze in de continuïteitsreserve verantwoord. In het kader 
van de doelstelling wordt dit gepresenteerd als vrij besteedbaar voor de doelstelling. Het bestuur heeft uit hoofde van een 
duurzame voortzetting van de activiteiten besloten voor boekjaar 2014 een continuïteitsreserve aan te houden van € 106.101. 

   

Overige passiva   

De kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.   

  

Donaties, schenkingen en deelnamegelden   

De inkomsten zijn de opbrengsten uit donaties, schenkingen, deelnamegelden en andere inkomsten die toe te kennen zijn aan 
het desbetreffende boekjaar.   
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Donaties worden verantwoord in het jaar waarin de donaties zijn toegekend. Verliezen worden in aanmerking genomen indien 
zij hun oorsprong vinden in het boekjaar en zodra deze voorzienbaar zijn.   

   

   

Kosten    

De kosten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben. In overeenstemming met RJ 650 zijn de 
verhoudingen bestede kosten / gegenereerde opbrengst in de exploitatie opgenomen.    

 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht   

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.   
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Toelichting op de balans 
STICHTING TOUR DU ALS 

Materiële vaste activa (1) 

 

Het verloop van deze post is als volgt: 

 

     Inventarissen 

     en andere 

     activa  
           

Boekwaarde 31 augustus 2013     3.858 

Investeringen 2013 -2014     4.666 

Afschrijvingen      (1.268) 
          

         

Boekwaarde 31 augustus 2014     7.256 
           

 

Vorderingen (2) 

 

 31-08-2014 31-08-2013 
     

Nog te ontvangen sponsorbijdragen 3.221 1.822 

Vooruitbetaalde kosten  - 227 

Nog te ontvangen rente  1.000  - 
     

Totaal 31 augustus 4.221 2.049 
     

 

 
 

 

Liquide middelen (3) 

 

 

 31-08-2014 31-08-2013 
     

Lopende rekeningen Rabobank / Paypall 74.056 116.268 

Spaarrekening Rabobank  17.113 165.346 
     

Totaal 31 augustus 91.169 281.614 
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Reserves en Fondsen (4) 

  31 augustus 2014 
     

Saldo bij aanvang boekjaar  - 

Toevoeging uit resultaatbestemming 2014  106.101 
     

Saldo continuïteitsreserve 31 augustus 2014  106.101 
     

 

Overlopende passiva (5) 

 

 

 31-08-2014 31-08-2013 
     

Eindafrekening Stichting ALS Nederland - 279.559 

Nog te betalen organisatiekosten  6.637  3.198 

Nog te betalen vrijwilligersvergoeding bestuur  -   10.500 
     

Totaal 31 augustus 6.637 293.257 
     

 

 

 

Niet uit de balans blijkende regelingen 

Gedurende boekjaar 2014 is de Stichting een langdurige verplichting aangegaan voor het afnemen van kleding bij een 

leverancier. Uit hoofde van deze verplichting dient in oktober 2014 € 16.314 en oktober 2015 € 16.254 te worden voldaan. 

Deze verplichting heeft geen betrekking op boekjaar 2014 en is daarom als niet uit de balans blijkende regelingen opgenomen. 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

Baten uit inschrijfgelden en sponsoring (6) 

 
Voor editie 2014 van de Tour Du ALS hebben zich in totaal 629 deelnemers aangemeld. Per deelnemer is een 

inschrijfgeld ontvangen van € 125,00. De gemiddelde sponsoropbrengst per deelnemer bedroeg voor editie 3  

€ 2.666 (2013: € 2.293). 

 

Organisatiekosten (7) 
 

(in gehele euro’s) 01-09-2013 / 31-08-2014 17-12-2011 / 31-08-2013 

 Editie 3       Editie 1 en Editie 2 
         

Kosten evenementenbureau  50.559  36.628 

Kosten voorbereiding Nederland  15.181  12.111 

Kosten lokaal Frankrijk   29.506  50.642 

Kosten kleding deelnemers en polo’s  55.443  53.187 

Kosten automatisering  43.192  5.903 

Kantoorkosten   4.067  5.207 

Administratieve lasten en verzekeringen   1.918  1.084 

Vrijwilligersvergoedingen   9.700  10.500 

Overige kosten   3.253  4.273 
         

Totale organisatie kosten  212.819  179.535 
         

 

 

Financiële baten en lasten (8) 
 

(in gehele euro’s) 01-09-2013 / 31-08-2014 17-12-2011 / 31-08-2013 

 Editie 3 Editie 1 en Editie 2 
         

Rente en bankkosten  12.669  8.705 

Rente baten    (2.767)  (344) 
         

Totale financiële baten en lasten  9.902  8.361 
         

 

 

  

  



16 
 

Overige gegevens 

Werknemers  

Bij de Stichting Tour Du ALS wordt alleen gewerkt met zeer toegewijde vrijwilligers. Bij de Stichting zijn gedurende 

2013 – 2014 geen medewerkers in dienst. 

 

Bestuur 

Het bestuur heeft, zoals in de jaarrekening uiteen wordt gezet, een vergoeding ontvangen van € 1.500 per persoon 

als symbolische vergoeding voor de vele uren die aan Tour Du ALS zijn besteed. Daarnaast zijn onkosten voor 

vervoer, telefoonkosten en portokosten op declaratiebasis aan de bestuursleden vergoed.  

 

Resultaatbestemming 

Het exploitatieresultaat van het boekjaar is conform de statuten van de Stichting deels aan Stichting ALS 

Nederland uitgekeerd en voor het resterende deel toegewezen aan de continuïteitsreserve van de Stichting. 

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is deze toewijzing reeds in de jaarrekening 

verwerkt. 

 


