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Jaarverslag van het bestuur 

Klimmen tegen MS 25 mei 2015 

Op 25 mei 2015 vond op een mooie dag de 5e editie plaats van Klimmen tegen MS. De angst voor de 
toenemende wind bleek ongegrond pas na de officiële sluiting van de finish nam de wind sterk toe. Het weer, 
gelukkig minder warm dan op  juni 2014, stelde iedereen in staat een maximale prestatie te leveren. In totaal 
stonden ca. 575 deelnemers aan de start, minder dan het recordjaar 2014 (ca. 808 deelnemers) maar 
desondanks een zeer respectabel aantal gegeven de toenemende ‘concurrentie’ van soortgelijke evenementen. 
En ook deze editie was er een om nooit meer te vergeten. Het gevoel van saamhorigheid, het met elkaar in 
beweging zijn in de strijd tegen MS blijft moeilijk uit te leggen aan iedereen die er niet bij was op deze dag. Hoe 
groot de verschillen in prestaties ook mogen lijken, hoe klein zijn de verschillen in inzet en daarom in de 
waardering voor elkaar. Elkaar ondersteunend, elkaar afwisselend, maar continue de blik omhoog naar dat ene 
doel. De top van de Ventoux. Binnen je eigen mogelijkheden een maximale prestatie leveren, in beweging zijn, 
daar gaat het om. En prestaties werden geleverd, door iedereen.  

Twee daarvan willen we toch even uitlichten. Thomas Sanders slaagde er voor de eerste keer in om met zijn 
electrisch ondersteunde handfiets de top vanaf de voet (Sault) van de Ventoux te bereiken. Uren later bereikten 
twee deelnemers voor de zesde keer op die dag de top van de Ventoux. Zowel Gert-Jan als Rik waren vroeg in de 
nacht vertrokken en onder de toegenomen geselende wind van de Ventoux bereikten ze beiden om ca. 23:00 
voor de laatste keer de top. Een geweldige prestatie, zeker als je in ogenschouw neemt dat Rik MS heeft en met 
deze prestatie de onvoorspelbaarheid van MS maar weer eens onderstreept.  

De beklimming naar de top symboliseert de dagelijkse strijd die MS patïenten moeten leveren. Iedere dag 
opnieuw een berg beklimmen, soms gewoon om te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Een onbekende 
berg die iedere keer weer een stukje hoger wordt. En dat is de reden waarvoor we het met elkaar doen, om 
ervoor te zorgen dat die berg lager gaat worden in plaats van hoger. Samen voor een MS-vrije wereld. 

Opbrengst en besteding van de gelden 2014/2015 

Vorig jaar hebben we zoals eerder aangekondigd onze informele rechtstreekse relatie met het Nationaal MS 
Fonds verbroken. De belangrijkste redenen hiervoor zijn; MoveS wil een fondsenwervend platform zijn (en 
alleen dat) voor alle MS patiënten in Nederland en geen partij kiezen en MoveS is en wil op termijn een 
belangrijker internationaal fondsenwervend platform zijn en daardoor ook tegemoet komen aan de wensen van 
internationale deelnemers/actievoerders. In plaats daarvan willen we samenwerkingsovereenkomsten aan gaan 
met meerdere Nationale en Internationale organisaties. We willen blijven samenwerken met bestaande 
organisaties en deze organisaties ondersteunen met fondsen voor het faciliteren van onderzoek. Voordeel is dat 
in dit geval gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten en kennis van deze organisaties, waaronder maar 
niet beperkt tot de Wetenschappelijke Raad van deze organisaties. Op deze wijze worden de totale ketenkosten 
beperkt waardoor meer fondsen beschikbaar zijn voor onderzoek. In uitzonderlijke gevallen wil MoveS fondsen 
aanwenden om MS-organisaties te ondersteunen in het uitvoeren van haar, niet onderzoek gerelateerde, 
kerntaken. Op dit moment voeren we gesprekken met diverse organisaties om de toekomstige samenwerking 
verder vorm te geven. 

Dit betekent dat in tegenstelling tot 2013/2014 de door de deelnemers opgehaalde gelden niet langer direct ten 
gunste zijn gekomen van het Nationaal MS Fonds. 

Klimmen tegen MS wordt georganiseerd door betrokken organisatoren en vrijwilligers die we ongelofelijk veel 
dank verschuldigd zijn, zonder hen zou Klimmen tegen MS niet kunnen bestaan. Belangeloos zetten ook zij zich 
in voor de strijd tegen MS. Continue wordt er gezocht naar de beste manieren om tegen zo laag mogelijke 
kosten een fantastisch evenement neer te zetten waar het de deelnemers aan niets ontbreekt. En het was top, 
het ontbrak de deelnemers aan nagenoeg niets op 25 mei. Het inmiddels beproefde concept werd verder 
uitgebreid met een hospitality center op Chalet Reynard, uitgebreidere technische ondersteuning door Cyclon 
Bike Care, meer vervoersmogelijkheden en natuurlijk de meer dan geweldige ondersteuning van tientallen 
vrijwilligers.  
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De inschrijfgelden ad €29.750 en de bijdrage van onze evenementsponsoren ad €35.910 waren zoals verwacht 
niet voldoende om de totale organisatiekosten voor onze Stichting van Klimmen tegen MS te dekken. In 
tegenstelling tot vorig jaar hebben we immers ook het gehele back-office voor onze rekening genomen inclusief 
de deels eenmalig kosten voor het deelnemersplatform. In voorgaande jaren werden deze activiteiten, door het 
Nationaal MS Fonds uitgevoerd en werden de kosten door het Nationaal MS Fonds verantwoord. De organisatie 
ontving in 2014/2015, geen vaste onkostenvergoedingen, uitsluitend een vergoeding voor direct gemaakte 
onkosten.  

In 2015 heeft Klimmen tegen MS netto €455.384 opgebracht, waarvan circa €400.000 bijeen is gebracht door 
de Nederlandse deelnemers. De deelnemers van team Vlinder hebben aangegeven de door hun opgehaalde 
gelden (€22.736) ten gunste te willen laten komen van het Nationaal MS Fonds. Dit bedrag is op 7 september 
2015 overgemaakt naar het Nationaal MS Fonds. Het Nationaal MS Fonds zal in haar jaarrekening over 2015 
verantwoording afleggen over de besteding van deze gelden. 

Op 19 juni 2016 werd bekend gemaakt dat MoveS het eerste jaar van het onderzoek “From big data and 
molecular landscape to personalized diagnosis, prognosis and treatment of multiple sclerosis (MS)” van Dr. 
Geert Poelmans en Prof. Gerard Martens van de Radboud Universiteit Nijmegen zal ondersteunen. De 
onderzoekers hebben een ‘overzichtskaart’ samengesteld waarin de biologische processen staan die betrokken 
zijn bij MS. De kaart is gebouwd aan de hand van genetische studies bij 11.500 MS patiënten en 21.000 gezonde 
controles. Een gedetailleerd inzicht in deze biologische processen is het resultaat. Ook zijn er stoffen ontdekt die 
een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van baanbrekende medicijnen.  

Uit dit enorme onderzoek komen vervolgstappen voort. Zo wordt 'MSmap' gecreëerd, een digitale versie van de 
overzichtskaart voor de behandelend neurologen die aangevuld gaat worden met nieuwe informatie. Uit deze 
'MSmap' kunnen gegevens worden gehaald die de diagnose en prognose bij mensen met MS kunnen 
ondersteunen. Diverse binnen- en buitenlandse MS-centra zijn hierbij betrokken. 

De genezing van MS komt dichterbij door het testen van drie stoffen die aangrijpen op de biologische processen 
in een MS-celmodel dat gebaseerd is op stamcellen die afgeleid zijn van MS patiënten. Dit gebeurt in 
samenwerking met Dr. Valentina Fossati van The New York Stem Cell Foundation in Amerika. 

Op 19 januari 2016 is een bedrag ad €350.000 overgemaakt naar het Nationaal MS Fonds waarvan. 
afgesproken is dat van dit totale bedrag €8.000 (ca. 2,3%) door het Nationaal MS Fonds mag worden besteed 
aan algemene (overhead-)kosten. Het Nationaal MS Fonds zal in haar jaarrekening over 2016 verantwoording 
afleggen over de besteding van deze gelden. Voor meer informatie verwijzen wij u daarom naar de website 
www.nationaalmsfonds.nl en het later te publiceren jaarverslag over het financiële jaar 2016 van het Nationaal 
MS Fonds. 

In maart 2016 hebben we de deelnemers verzocht om het resterende bedrag te mogen besteden aan de verdere 
ontwikkeling van MoveS in 2016.  

Ontwikkeling MoveS en doelstellingen 2016 

In ons vorige jaarverslag schreven we al dat de deelnemers van Klimmen tegen MS de grote inspirator zijn voor 
de oprichting van MoveS. MoveS is Klimmen tegen MS en Klimmen tegen MS is MoveS. Samen met jullie willen 
we gaan voor ons ultieme doel; een MS-vrije wereld.  

MoveS heeft de ambitie om meer fondsen beschikbaar te maken voor de strijd tegen MS. Bestaande nationale 
en internationale organisaties op MS gebied verrichten heel veel goed werk en daar moeten ze vooral mee 
doorgaan. Wij geloven dat we met MoveS nog meer mensen in beweging kunnen krijgen voor de strijd tegen 
MS, en dat we door deze beweging sneller ons einddoel kunnen bereiken; een MS-vrije wereld. Deze beweging 
houdt niet op bij de landgrenzen, we geloven dat er internationaal nog veel te bereiken is. Het aantal 
internationale deelnemers aan Kllimmen tegen MS en de internationale interesse voor MoveS is hiervan het 
bewijs. 
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Hoe willen we deze ambitie waarmaken? 

• Door het organiseren van ‘flagship events’ zoals Klimmen tegen MS, dit zijn door MoveS zelf 
georganiseerde evenementen; 

• Door het ondersteunen van ‘partnership events’ zoals Mission Summit, dit zijn door partners 
georganiseerde evenementen in samenwerking en gebruik makend van het merk ‘MoveS’; 

• Door zoveel mogelijk mensen te inspireren om in beweging te komen, de zogenaamde Your MoveS; 
acties van particulieren en/of bedrijven die onder de MoveS vlag in beweging willen komen in de strijd 
tegen MS. 

Fondsenwerving staat centraal voor MoveS, op deze wijze wil ze bijdragen aan de strijd tegen MS door met deze 
fondsen onderzoek te faciliteren en indien nodig organisaties te ondersteunen. Fondsen die worden gecreëerd 
door het creëren van meer awareness, het organiseren van evenementen die mensen inspireren om in beweging 
te komen tegen MS.  

Concreet betekent bovenstaande voor 2015/2016 dat MoveS naast Klimmen tegen MS ook een MS Hackathon 
zal organiseren en tevens alles in het werk gaat stellen om ArenA MoveS, een evenement in de Amsterdam 
ArenA, mogelijk te maken. Daarnaast zullen we Mission Summit in hun missie blijven ondersteunen om met 
Niels van Buren als eerste man met MS de top van de Ventoux te bereiken en daarnaast project Y van het VUmc 
te realiseren. Tenslotte bekijken we de mogelijkheden van een brede awareness campagne. 

In onze kernwaarden hebben we vastgelegd dat we er naar streven dat de door deelnemers opgehaalde gelden 
100% besteed wordt aan onderzoek. Een doelstelling die we de afgelopen jaren bijna altijd gerealiseerd hebben 
door de geweldige inzet van vrijwilligers en de bijdrage van onze sponsors. Zoals bekend vond de organisatie 
van Klimmen tegen MS geheel in eigen beheer plaats door vrijwilligers. Maar hier ontstaat een dilemma, we 
willen immers, geïnspireerd door de deelnemers van Klimmen tegen MS, meer. En zoals we al eerder hebben 
aangegeven tijdens onze informatiebijeenkomsten kan dan niet langer op vrijwillige basis alleen, dat lukt geen 
enkele organisatie, hoe graag we ook zouden willen.  

Vanaf dag 1 zijn we op zoek naar additionele sponsoren die de toegenomen kosten van de organisatie willen 
dragen, maar dat lukt helaas niet vanaf het eerste moment. En dat betekent dat we moeten investeren. Zoals 
bekend zijn tot en met 2014 de door de deelnemers opgehaalde gelden direct ten gunste gekomen van het 
Nationaal MS Fonds. We beschikken daarom niet over de financiële reserves die andere organisaties wel 
hebben om te investeren in nieuwe fondsenwervende activiteiten. We hebben derhalve zoals eerder aangegeven 
in maart 2016 de deelnemers van Klimmen tegen MS om de gunst gevraagd een deel van de fondsen te besteden 
aan de verdere ontwikkeling van MoveS in 2016. Het is onze volledige overtuiging dat hiermee ons 
gezamenlijke einddoel sneller dichterbij kan komen; een MS-vrije wereld. We moeten nu zaaien om straks te 
kunnen oogsten.  

Dit laat onverlet dat onze ambitie blijft dat elke euro die deelnemers ophalen kan worden besteed aan 
onderzoek. Dit willen we realiseren door naast het werken met een beperkt aantal betaalde krachten (die 
allemaal ook op vrijwillige basis een bijdrage leveren) zoveel mogelijk te werken met vrijwilligers gecombineerd 
met continue aandacht voor het beperken van kosten en op zoek te blijven gaan naar sponsors die deze kosten 
willen dragen. Maar in ieder geval in het transitiejaar 2015/2016 zullen we onze doelstelling niet kunnen 
realiseren. Veel zal afhankelijk zijn van het succes van ArenA MoveS, iedere maand beslissen we of we wel of 
niet doorgaan met de organisatie van dit potentieel fantastische evenement. 

Onze grootste angst? Mislukking. Stel dat het allemaal niet lukt, dat we niet voldoende deelnemers op de been 
krijgen voor de ArenA terwijl we al kosten hebben gemaakt? Een aantal van ons ligt soms letterlijk wakker van 
angst. We gaan gebukt onder een enorm verantwoordelijkheidsgevoel om goed om te gaan met de opbrengsten.  

En dat is goed, dat betekent immers dat we dit met elkaar om de juiste reden doen; een MS-vrije wereld. Dat 
einddoel is leidend in alle beslissingen die we nemen, goede of foute beslissingen. Maar deze angst mag ons niet 
te veel belemmeren om naar voren te durven kijken, te investeren in nieuwe projecten, in nieuwe kansen, in een 
mogelijkheid onze droom eerder uit te laten komen. En wat als het niet lukt? Dan hebben we het met elkaar wel 
geprobeerd. Dit geldt immers ook voor het onderzoek dat we met elkaar hebben gerealiseerd, er is geen garantie 
op succes, mislukkingen horen er helaas bij. 
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Stel gerust alle vragen die je hierover, of andere zaken met betrekking tot MoveS hebt, want we beantwoorden 
ze graag. In ieder geval heel erg veel dank voor jullie vertrouwen en voor alle bergen die jullie al hebben verzet 
om onze gezamenlijke droom straks uit te laten komen. Twijfelt u daaraan na het doornemen van dit verslag? 
Neem dan gerust contact met ons op, we nodigen u graag uit voor een gesprek en een blik in onze boekhouding. 

Tot slot 

Het valt niet in woorden uit te drukken maar, dank, heel veel dank aan de organisatie, de vrijwilligers, de 
supporters en de deelnemers. We hebben met elkaar gelachen, met elkaar gehuild, met elkaar gewerkt, met 
elkaar bewogen. Het is soms een strijd, maar een strijd die we samen moeten blijven voeren. We moeten samen 
in beweging blijven want alleen dan kunnen we ons doel realiseren, een MS-vrije wereld.  

Met elkaar zijn we Klimmen tegen MS, met elkaar zijn we MoveS. 

Namens het bestuur van Stichting Klimmen tegen MS 

 

Edwin van Wijngaarden   
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Jaarrekening 
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Balans per 30 september 2015 

(na resultaatbestemming) 

Activa  30 september 2015 30 september 2014 
 Ref.   

  € € € € 
      
      
Vlottende activa      
Voorraden 4  809  879 
      
Vorderingen 5     
Overige vorderingen  20.460  7.800  
      
   20.460  7.800 
      
Liquide middelen 6  420.010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   441.279  14.701 
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Passiva  30 september 2015 30 september 2014 
 Ref.   

  € € € € 
      
Eigen vermogen 7     
Vrij besteedbaar vermogen      
• Stichtingskapitaal  -  -  
• Algemene reserve  437.674  5.026  
      
   437.674  5.026 
      
      
Kortlopende schulden 8     
Overige schulden  3.605  9.675  
      
   3.605 

 
 
 
 
 
 

 9.675 
 
 
 
 

      

   441.279  14.701 
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Staat van baten en lasten over 2014-2015 

  Exploitatie 
2014-2015  

Exploitatie 
2013-2014  

    

  € € 
    
Baten Ref.   
Donaties 
Inschrijfgelden 

11 
12 

483.164 
29.750 

- 
41.100 

Evenement sponsoren 13 35.910 15.000 
Overige baten 14 2.809 346 
Bijdrage Nationaal MS Fonds 15 - 6.800 
    

Som der baten  551.633 63.246 
    
Lasten    
Evenement kosten 16 61.391 53.578 
Overige kosten 17 5.543 2.897 
Kosten van de eigen organisatie 18 4.595 2.591 
Platformkosten 19 20.162 0 
    

Som der lasten 
 

 91.691 59.066 

Financiële baten en lasten 20 -4.558 -691 
    

 
Netto-resultaat 

  
455.384 

 
3.489 

    

    
Uitkeringen voor en na balandatum 
Nationaal MS Fonds Team Vlinder 

 
21 

 
22.736 

 
- 

Nationaal MS Fonds - Onderzoek Radboud 
Universiteit Nijmegen 

21 350.000 - 

   - 

Totaal uitkeringen voor en na 
balansdatum 

  
372.736 

 
- 
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Kasstroomoverzicht 2014-2015 

 

  Kasstromen 
2014-2015  

Kasstromen 
2013-2014  

    

  € € 
    
Ontvangsten    
Donaties  478.614 0 
Inschrijfgelden  29.750 41.100 
Evenementsponsoren  20.000 15.000 
Financiële baten  - - 
Overige baten  2.809 346 
Retour ontvangen waarborgsommen  1.000  
Bijdrage Nationaal MS Fonds  6.800 - 
    

Som der baten  538.973 56.446 
    
Uitgaven    
Evenement kosten  68.499 44.331 
Overige kosten  4.435 2.897 
Kosten van de eigen organisatie  4.595 2.591 
Platformkosten  20.162 - 
Inkoop voorraad  - - 
Financiële lasten  4.558 691 
Betaalde waarborgsommen  0 1.000 
Uitkering aan Nationaal MS Fonds  22.736  
    

Som der uitgaven  124.985 51.510 
    

Netto-kasstroom  413.988 4.936 
    

    
    
Liquide middelen begin boekjaar 
Nett0-kasstroom 

 6.022 
413.988 

1.086 
4.936 

    

Liquide middelen einde boekjaar  420.010 6.022 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten  

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

1.2. Boekjaar 
Rekening houdend met de planning van activiteiten loopt het boekjaar van de stichting van 1 oktober tot en met 
30 september van het jaar daaropvolgend. 

1.3. Stelselwijzigingen 
In 2015 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 

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

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

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
2.1. Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen, die 
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

2.2. Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar. 

2.3. Vreemde valuta 
2.3.1. Functionele valuta 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de stichting 
Klimmen tegen MS. 

2.3.2. Transacties, vorderingen en schulden 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn indien van toepassing in de jaarrekening 
verwerkt tegen de koers op transactiedatum. 
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2.4. Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first 
out) of lagere opbrengstwaarde. 

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de 
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden. 

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

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

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

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
3.1. Algemeen 
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die 
worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover 
deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; 
indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in 
de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve 
resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 

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

3.3. Giften 
Giften van een zaak in natura worden indien materieel gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften 
bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare 
diensten van bedrijven betreft. 

De niet financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten 
verantwoord. 

3.4. Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 
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3.5. Personeelsbeloningen 
3.5.1. Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten 
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Bij de stichting zijn in het boekjaar geen werknemers 
in dienst geweest. 

3.6. Afschrijvingen 
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en 
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast. 

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

3.6.1. Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve 
rente worden meegenomen. 

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

 30 september 
2015 

30 september 
2014 

   

 € € 
   
Voorraad kilometerpaaltjes 809 879 
   

 809 879 
 
 

  

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

 
5. Vorderingen 
5.1. Overige vorderingen 
 

30 september 
2015 

30 september 
2014 

   

 € € 
   
Te vorderen Nationaal MS Fonds - 6.800 
Borg Entrechaux - 1.000 
Te ontvangen donaties 4.550  
Te ontvangen sponsorbedragen 15.910 - 
   

 20.460 7.800 
   

 
Er zijn geen vorderingen met een looptijd langer dan 1 jaar.  

6. Liquide middelen 
 30 september 

2015 
30 september 

2014 
   

 € € 
   
Kas - - 
ABN Amro Bank 420.010 6.022 
   

 420.010 6.022 
   

Er zijn geen bedragen in kas op balansdatum.  
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7. Eigen vermogen 
De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 30 september Dotatie Onttrekking 30 september 
 2014 2014-2015 2014-2015 2015 
     

 € € € € 
     
Algemene reserve 5.026 455.384 -22.736 437.674 
 
De dotatie aan de algemene reserve betreft het positieve resultaat over het boekjaar. De deelnemers van team 
Vlinder hebben aangegeven de door hun opgehaalde gelden (€22.736) ten gunste te willen laten komen van het 
Nationaal MS Fonds. Dit bedrag is op 7 september 2015 overgemaakt naar het Nationaal MS Fonds en 
onttrokken aan de algemene reserve.  
 
Er zijn geen nadere bepalingen omtrent de bestemming van de algemene reserve. Echter, indien het bestuur 
overgaat tot ontbinding van de stichting staat de bestemming vast van een eventueel positief saldo van het eigen 
vermogen. Dit zal worden aangewend voor een kwalificerende maatschappelijke doelstelling van algemeen nut 
en voorzover mogelijk zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. 
 

8. Kortlopende schulden 
8.1. Overige schulden 
 30 september 

2015 
30 september 

2014 
   

 € € 
   
Evenement kosten 2.567 9.675 
Overige kosten 1.038 - 
   

 3.605 9.675 
   

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

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

10. Giften en soortgelijke baten in de vorm van zaken of diensten 
In het boekjaar zijn baten ontvangen in de vorm van zaken en diensten, de reële waarde hiervan is niet 
bepaalbaar. 
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11. Donaties 
 2014-2015 2013-2014 
   

 € € 
   
Baten uit eigen fondsenwerving 
Baten uit acties Klimmen tegen MS 
Baten uit acties Your MoveS 
Overige giften 
 

8.389 
473.041 

1.375 
359 

 
483.164 

 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
 
 

 
12. Inschrijfgelden 
 2014-2015 2013-2014 
   

 € € 
   
Inschrijfgelden deelnemers  29.750 

 
41.100 

 
Deelnemers betalen €50 inschrijfgeld, het aantal deelnemers in 2015 bedroeg 575 tegenover 808 deelnemers  
in 2014. Een twintigtal deelnemers hebben op een later moment hun inschrijving afgemeld waarbij het reeds  
betaalde inschrijfgeld als donatie moet worden beschouwd.  

 
13. Evenement sponsoren 
 2014-2015 2013-2014 
   

 € € 
   
Sponsoring ter dekking van specifieke organisatiekosten 
Algemene evenement sponsoren 

20.910 
15.000 

 
35.910 

 
 

15.000 
- 
 

15.000 
 
 

 
Voor het oprichten van een hospitality zone op Chalet Reynard en overige specifieke organisatiekosten, 
waaronder de verblijfkosten van de organisatie, zijn evenementsponsoren gevonden. Tot en met 2013-2014 
kwam de algemene sponsoring door bedrijven rechtstreeks ten gunste van het Nationaal MS Fonds. 

 
14. Overige baten 
 2014-2015 2013-2014 
   

 € € 
   
Opbrengst verkoop kilometerpaaltjes  
Vrijval kosten vorig boekjaar 

70 
2.739 

346 
- 

 19  

 2.809 346 
   

 
Dit betreft de verkoop van ongedateerde borne Klimmen tegen MS kilometerpaaltjes. Deze worden verkocht 
aan geïnteresseerden tijdens diverse bijeenkomsten. Een leverancier van Klimmen tegen MS editie 2014 heeft 
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in het huidige boekjaar te kennen gegeven dat de gereserveerde kosten niet in rekening worden gebracht. Het 
gereserveerde bedrag kan hierdoor vrijvallen.  

15. Bijdrage Nationaal MS Fonds 
De inschrijfgelden in 2013-2014 ad €41.100 en de bijdrage van een evenementsponsor ad €15.000 waren niet 
voldoende om de totale organisatiekosten van Klimmen tegen MS 2014 te dekken. Met het Nationaal MS Fonds 
bestond tot en met Klimmen tegen MS 2014 de principe afspraak dat indien blijkt dat de organisatiekosten 
hoger zijn dan de ontvangen inschrijfgelden en bijdragen van evenementsponsors, het tekort door het Nationaal 
MS Fonds wordt aangevuld. De bijdragen van sponsoren en donateurs kwamen tot en met de editie 2014 
immers rechtstreeks ten gunste van het Nationaal MS Fonds. De bijdrage over 2014-2015 bedroeg €6.800. 

16. Evenement kosten 
 2014-2015 2013-2014 
   

 € € 
   
 
Kosten medische ondersteuning; tolkosten, brandstofkosten en eten; 

 
5.820 

 
2.850 

Algemene inkopen evenement; herinnering deelnemers, kleine materialen, 
brandstof busjes en leenauto’s, kosten slotfeest 

 
11.131 

 
13.163 

Kosten voeding en dranken 
Marketingmaterialen; banners, beachvlaggen, sponsorvlaggen, KtMS 
trailer etc. 

12.250 
 

6.909 

11.075 
 

5.234 
Huurkosten materialen; hospitality center Chalet Reynard, startboog, 
generatoren en overige materialen 
Huur centrale locatie Entrechaux 
Kosten informatiebijeenkosten en trainingsritten 
Vrijwilligers; kleding, voeding en verblijfkosten, handboeken  
Sponsorkosten; relatiegeschenken om lange-termijn relaties op te bouwen 

 
13.740 

1.650 
1.814 
7.240 

837 

 
10.850 

1.840 
910 

5.488 
2.168 

   
   

 61.391 53.578 
   

 
In bovenstaande kosten zijn deels kosten opgenomen voor zaken die meerdere jaren gebruikt kunnen worden. 
Dit betreft onder meer marketingmaterialen en tenten. Voorzichtigheidshalve zijn deze kosten echter direct ten 
laste van het resultaat gebracht. De organisatiekosten kennen deels een vast karakter en zijn niet 1 op 1 
afhankelijk van het aantal deelnemers. De stijging van de organisatiekosten houdt onder meer verband met 
toename kosten medische ondersteuning door het feit dat in 2014 dit grotendeels werd ingevuld door Defensie. 
Anderzijds zijn dit jaar tenten aangeschaft die dienen als verzorgingspunt en zijn meer auto’s gehuurd voor 
verdere logistieke verbetering. In de kosten voor vrijwilligers zijn tevens verblijfkosten voor vrijwilligers 
opgenomen voor gespecialiseerde vrijwilligers met een specifieke rol die zonder deze bijdrage deze rol niet 
zouden kunnen vervullen. 
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17. Overige kosten 
 2014-2015 2013-2014 
   

 € € 
   
Contributies en abonnementen; boekhoudpakket en hostingkosten 654 261 
Verzekeringen; verzekeringen deelnemers/vrijwilligers in combinatie met 
lidmaatschap NTFU en verzekering locatie Frankrijk 

 
878 

 
782 

Kosten MoveS 2.946 1.854 
Kosten ArenA MoveS 1.065 - 
   

 5.543 2.897 
   

 
De kosten voor MoveS en ArenA MoveS betreft algemene kosten voor de ontwikkeling en promotie van MoveS 
en ArenA MoveS. Bij de ontwikkeling van het merk MoveS zijn we kosteloos ondersteund door experts op 
merkgebied.  

 
 

18. Kosten van de eigen organisatie 
De kosten van de eigen organisatie, inclusief het bestuur, vormen een onderdeel van de in de staat van baten en 
lasten verantwoorde lasten. Daarbij zijn de kosten van de eigen organisatie als volgt: 

 2014-2015 2013-2014 
   

 € € 
   
Lunch- en dinerkosten 1.084 452 
Voorbereidingsreizen Frankrijk 811 1.180 
Verblijfkosten Frankrijk 2.060 - 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 125 115 
Kantoorkosten (porti, telefoon, visitekaartjes en overige benodigdheden) 515 844 
   

 4.595 2.591 
   

 
Lunch- en dinerkosten hebben betrekking op gemaakte kosten tijdens vergaderingen, voorbereidende en 
afsluitende bijeenkomsten. De kosten van het afsluitende diner van de organisatie bedroegen €750 voor 16 
aanwezigen. In december 2014 heeft een voorbereidingsreis plaatsgevonden door een lid van de organisatie 
(geen bestuurslid) plaatsgevonden naar Frankrijk ten behoeve van de voorbereiding voor het Klimmen tegen 
MS 2015. De verblijfkosten van de leden van de organisatie gedurende Klimmen tegen MS zijn vergoed door 
een evenement sponsor. De telefoonkosten zijn beperkt tot de kosten voor de aparte Klimmen tegen MS 
telefoon. Er worden geen telefoonkosten vergoed aan leden van de organisatie.  

Wij vinden de kosten van de eigen organisatie en de uitgaven die hiermee verband houden verantwoord 
gegeven de belangeloze inzet van de leden van de organisatie gedurende het gehele jaar en de kosten 
(waaronder reis- en telefoonkosten) die door de leden van de organisatie zelf worden gemaakt. 
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19. Platformkosten 
 2014-2015 2013-2014 
   

 € € 
   
Kosten opzet Platform Klimmen tegen MS 1.208 - 
Kosten opzet Platform MoveS 908 - 
Kosten opzet Platform ArenA MoveS 
Transactie- en maandelijkse kosten Platform Klimmen tegen MS 
Transactie- en maandelijke kosten Your MoveS 

908 
16.111 

1.027 

- 
- 
- 
 

   

 20.162 - 
   

 
 
Tot en met 2013-2014 werden de back-office activiteiten, inclusief het deelnemersplatform, door het Nationaal 
MS Fonds uitgevoerd en werden de kosten door het Nationaal MS Fonds gemaakt en verantwoord. In 
tegenstelling tot vorig jaar hebben we in 2014-2015 ook het gehele back-office voor onze rekening genomen 
inclusief het deelnemersplatform. De platformkosten bestaan deels uit eenmalige kosten voor de opzet van de 
verschillende deelnemersplatformen, een maandelijkse vaste vergoeding per platform en kosten per transactie.  
 
20. Financiële baten en lasten 
 2014-2015 2013-2014 
   

 € € 
   
Bankkosten -264 -222 
Kosten iDeal en Paypal -4.294 -469 
   

 -4.558 -691 
   

21. Uitkeringen voor en na balansdatum 
De deelnemers van team Vlinder hebben aangegeven de door hun opgehaalde gelden (€22.736) ten gunste te 
willen laten komen van het Nationaal MS Fonds. Dit bedrag is op 7 september 2015 overgemaakt naar het 
Nationaal MS Fonds. Het Nationaal MS Fonds zal in haar jaarrekening over 2015 verantwoording afleggen over 
de besteding van deze gelden. 

Op 19 juni 2016 werd bekend gemaakt dat MoveS het eerste jaar van het onderzoek “From big data and 
molecular landscape to personalized diagnosis, prognosis and treatment of multiple sclerosis (MS)” van Dr. 
Geert Poelmans en Prof. Gerard Martens van de Radboud Universiteit Nijmegen zal ondersteunen. De 
onderzoekers hebben een ‘overzichtskaart’ samengesteld waarin de biologische processen staan die betrokken 
zijn bij MS. De kaart is gebouwd aan de hand van genetische studies bij 11.500 MS patiënten en 21.000 gezonde 
controles. Een gedetailleerd inzicht in deze biologische processen is het resultaat. Ook zijn er stoffen ontdekt die 
een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van baanbrekende medicijnen.  

Uit dit enorme onderzoek komen vervolgstappen voort. Zo wordt 'MSmap' gecreëerd, een digitale versie van de 
overzichtskaart voor de behandelend neurologen die aangevuld gaat worden met nieuwe informatie. Uit deze 
'MSmap' kunnen gegevens worden gehaald die de diagnose en prognose bij mensen met MS kunnen 
ondersteunen. Diverse binnen- en buitenlandse MS-centra zijn hierbij betrokken. 

De genezing van MS komt dichterbij door het testen van drie stoffen die aangrijpen op de biologische processen 
in een MS-celmodel dat gebaseerd is op stamcellen die afgeleid zijn van MS patiënten. Dit gebeurt in 
samenwerking met Dr. Valentina Fossati van The New York Stem Cell Foundation in Amerika. 
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Op 19 januari 2016 is een bedrag ad €350.000 overgemaakt naar het Nationaal MS Fonds waarvan. 
Afgesproken is dat van dit totale bedrag €8.000 (ca. 2,3%) door het Nationaal MS Fonds mag worden besteed 
aan algemene (overhead-)kosten. Het Nationaal MS Fonds zal in haar jaarrekening over 2016 verantwoording 
afleggen over de besteding van deze gelden. Voor meer informatie verwijzen wij u daarom naar de website 
www.nationaalmsfonds.nl en het later te publiceren jaarverslag over het financiële jaar 2016 van het Nationaal 
MS Fonds. 

 
Barendrecht, 31 maart 2016  

Het bestuur van Stichting Klimmen tegen MS, 

  

Edwin van Wijngaarden   Maarten Hek   Cindy van Wijngaarden - Stuurman 
Voorzitter    Secretaris   Penningmeester 
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Overige gegevens 

Werknemers 
De stichting heeft geen werknemers in dienst, alle activiteiten worden uitgevoerd door geïnspireerde en 
betrokken vrijwilligers. 

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

Bestemming van het resultaat 

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


