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Jaarverslag van het bestuur
MoveS 2017/2018
Opbrengst en bestedingen van de gelden 2017/2018
Met veel trots kunnen we jullie meedelen dat het nettoresultaat van Stichting Klimmen tegen MS (MoveS) over
2017/2018 €446.841 bedraagt, geld dat zal worden besteed aan ons einddoel; een MS-vrije wereld. De 463
deelnemers van Klimmen tegen MS hebben met elkaar het geweldige bedrag van €471.924 bijeengebracht. De
derde editie van ArenA MoveS kende ruim 1.000 bezoekers en deelnemers die met elkaar €88.470 hebben
opgehaald. De individuele acties op ons platform your.moves hebben met elkaar € 19.349 opgehaald. Totaal
haalden de deelnemers aan onze evenementen €579.743 bijeen.
Conform ons beleidsplan doen we ons uiterste best om de kosten van onze eigen organisatie en de kosten voor
de organisatie van de evenementen zoveel als mogelijk te dragen uit de inschrijfgelden en de bijdragen van
onze eigen sponsors en partners. We zijn ontzettend trots dat het nettoresultaat over 2017/2018 ruim 77%
bedraagt van de door de deelnemers opgehaalde gelden. Hierin is reeds rekening gehouden met de
resterende kosten van de in 2017/2018 te gelanceerde campagne, anders had dit percentage 80% geweest.
Geld dat beschikbaar is en komt voor ons gezamenlijke einddoel: een MS-vrije wereld.
In dit verslag zullen we net als andere jaren transparant verslag doen van onze opbrengsten en kosten.
Om tot een goede besteding van onze netto-opbrengsten te komen hebben wij, zoals eerder
gecommuniceerd, bestaande Nederlandse organisaties op MS-gebied zoals Stichting MS Research (MS
Research) gevraagd om onderzoeksprojecten aan ons voor te dragen. Het heeft onze sterke voorkeur om
beschikbare gelden via de bestaande organisaties te bestemmen. Deze organisaties hebben immers reeds de
juiste kennis in huis via hun Wetenschappelijke Raad, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Tegelijkertijd
kunnen deze organisaties controles uitvoeren op de besteding van de gelden via hun bestaande governance
structuur en worden er geen kosten aan de 'keten' toegevoegd.
Wij hebben hier bewust voor gekozen omdat Klimmen tegen MS en ArenA MoveS, als onderdeel van MoveS,
fondsenwervende initiatieven zijn en willen blijven. Gebruik maken van de kennis en kunde van bestaande
organisaties voorkomt aanvullende kosten waardoor uiteindelijk meer geld kan worden besteed aan
wetenschappelijk onderzoek.
In 2017/2018 hebben we 2 toezegging gedaan:
•
Stichting MS Research; €100.000, MS Out-of-the-Box Grant. Ook in 2018 hebben wij de toezegging gedaan
om de MS Out-of-the-Box Award uit te reiken. In juni 2018 is er in samenspraak met MS Research zijn drie Outof-the-Box Grant onderzoeken geselecteerd waarvan wij er één financieel gaan steunen. De projecten zijn
allen goedgekeurd door de Wetenschappelijke Raad van MS Research. Op 8 juli 2018 tijdens ArenA MoveS
reikte wij de MS Out-of-the-Box Grant’ ter waarde van €100.000 uit aan MS Centrum Noord-Nederland. Het
onderzoek richt zich op het vinden van veranderingen in gen-expressie en structuur die het begin vormen
van een MS-laesie. Het gebruik van een combinatie van verschillende ultramoderne technieken maakt de
aanpak innovatief. Het onderzoek heeft een goede wetenschappelijke basis en borduurt voort op
bestaande hypothesen en lopend onderzoek. Dit bedrag is op 28 november 2018 overgemaakt aan
Stichting MS Research. Ook in 2019 zullen wij werderom de MS Out-of-the Box uitreiken.
•
Stichting MS Research; €162.146, Global Booster Award. Deze award betreft een samenwerking tussen onze
stichting, MS Research en de MS International Federation (MSIF); Getalenteerde onderzoekers uit de hele
wereld komen in aanmerking voor deze persoonlijke beurs voor twee jaar onderzoek. De aanvragen zijn
ingediend en in het voorjaar van 2018 is de winnaar bekend gemaakt. Top-onderzoeker Dr. Benjamin
Clarkson (Rochester MN, USA) heeft de 2-jarige beurs, ter waarde van ca. €162.146 gewonnen. Deze beurs
maakt wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van multiple sclerose (MS) mogelijk. Een onderzoek
wat zich richt op de reactie van zenuwcellen op het verlies van myeline bij MS. Hoe draagt deze reactie bij
aan de progressie van de ziekte? Dit bedrag is op 13 april 2018 overgemaakt aan Stichting MS Research.
Ook in 2019 zullen we wederom de Global Booster Award uitreiken.
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Ontwikkeling MoveS en doelstellingen 2018/2019
In ons vorige jaarverslag schreven we al dat de deelnemers van Klimmen tegen MS en ArenA MoveS de grote
inspirator zijn voor de oprichting van MoveS. MoveS staat voor zo veel meer dan de organisatie alleen, het gaat
om het geloof in het sneller kunnen bereiken van een MS-vrije wereld door met elkaar in beweging te komen.
MoveS wil haar ultieme doelstelling, een MS-vrije wereld, realiseren op de volgende manieren:
•
•
•

Organiseren van ‘events’ zoals Klimmen tegen MS, Kleintje Klimmen tegen MS en de MS Hackathon.
Dit zijn voorbeelden van door MoveS zelf georganiseerde evenementen
Ondersteunen van ‘andere evenementen en initiatieven’ zoals Mission Summit MoveS, Grunn
MoveS, Utreg MoveS en Tour voor MS. Dit zijn door partners in samenwerking georganiseerde
evenementen onder de gemeenschappelijke vlag van MoveS.
Your MoveS; acties van particulieren en bedrijven die onder de MoveS vlag in beweging willen
komen in de strijd tegen MS.

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.
Campagne
2017/2018 was een belangrijk jaar voor MoveS. Naar onze mening is het van essentieel belang dat de awareness
rondom MS in Nederland (en in de wereld) beter wordt. De awareness is relatief laag waardoor mensen die niet
of minder bekend zijn met MS minder genegen zijn om in beweging te komen. Het verhogen van de awareness
zou daarom een positieve invloed hebben op ons einddoel en begin 2018 lanceerde we daarom een landelijke
campagne.
Met de campagne willde we impact maken, als we MS echt een gezicht willen geven, dan moeten we
Nederland confronteren met de mogelijke gevolgen van deze ziekte. De campagne "Help afscheid nemen van
MS" is gebaseerd op waargebeurde feiten waarbij patiënten geconfronteerd werden met het afscheid nemen
van een lichaamsfunctie. De campagne is ontwikkeld door reclamebureau Etcetera in Amsterdam.
Doel van de campage is om in Nederland meer awareness te creëren rondom deze ziekte. MS is voor een groot
deel van Nederland nog een verborgen ziekte. Daarnaast wil MoveS met deze campagne bereiken dat zoveel
mogelijk mensen gaan bijdragen aan onze oproep om afscheid te nemen van MS.
De kosten voor de campagne hebben we zo laag mogelijk proberen te houden. Veel betrokken partijen
hebben belangeloos meegewerkt aan de campagne waarvoor we ze meer dan dankbaar zijn. Echter, het
neerzetten van een dergelijke campagne kost nu eenmaal geld. Wij achten dit een verantwoorde uitgave
omdat we ervan overtuigd zijn dat de campagne bijdraagt ons ons einddoel; een MS-vrije wereld. Niet alleen
MoveS zal profiteren van een verhoogde awareness maar ook de andere partijen op MS-gebied in Nederland
en uiteraard de mensen met MS zelf.
Evenementen 2018/2019
Fondsenwerving staat centraal voor MoveS, op deze wijze wil we 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. Dit betekent concreet dat we in 2018/2019 onverminderd door gaan met
Klimmen tegen MS op de Mont Ventoux en gaat de 1ste editie van Kleintje Klimmen tegen MS van start op de
VAM-Berg.
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Helaas hebben we in september 2018 besloten om te stoppen met ArenA MoveS. Het evenement in de
Amsterdam ArenA behaalde helaas niet te resultaten die we hadden verwacht en gehoopt. Wij hebben het 3
edities geprobeerd maar helaas de kosten zijn uiteindelijk hoger dan de opbrengsten wat uiteindelijk niet
bijdraagt aan ons einddoel: een MS-vrije wereld. We zijn wel opzoek naar een alternatief voor ArenA MoveS.
Ons streven is om de kosten van onze organisatie en evenementen zo laag mogelijk te houden en tevens om deze
zo veel als mogelijk te dekken met ontvangen inschrijfgelden en sponsoren. De lange-termijn doelstelling is om de
organisatie volledig zelfvoorzienend te maken (kosten organisatie worden gedekt door sponsoren en
inschrijfgelden) zodat de donaties die zijn opgehaald door de deelnemers van de evenementen 100% kunnen
worden aangewend voor wetenschappelijk onderzoek. Tevens moeten we blijven investeren en soms
experimenteren in de bestaande en nieuwe evenementen om nieuwe fondsen te genereren.

Tot slot
Voor nu sluiten we wederom af met een diepe buiging naar iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van
MoveS in 2018. De deelnemers van Klimmen tegen MS, ArenA MoveS, vrijwilligers, supporters, sponsors, donateurs
en onze partners.
Jullie allemaal hebben een aandeel genomen in een MS-vrije wereld. Baanbrekend onderzoek wordt door jullie
mogelijk gemaakt, als we iedere dag een kleine stap maken komen we er misschien niet vandaag, maar we zijn
vandaag zeker dichter bij een MS-vrije wereld dan gisteren.
Namens het bestuur van Stichting Klimmen tegen MS (MoveS),
Edwin van Wijngaarden en Maarten Hek
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Jaarrekening
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Balans per 30 september 2018
(na resultaatbestemming)
Activa

30 september 2018
Ref.

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Belastingen
Overige vorderingen

Liquide middelen

€

4
5

6
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€

30 september 2017
€

9.462
14.607
17.808

€

10.979
11.947
8.661

32.415

20.608

665.689

840.680

707.566

872.267
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Passiva

30 september 2018
Ref.

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
•
Stichtingskapitaal
•
Algemene reserve
•
Bestemde reserve

€

€

30 september 2017
€

7
578.508
117.261

231.074
628.484
695.769

Kortlopende schulden
Overige schulden

€

8

Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht

11.797

859.558

12.709
11.797

12.709

707.566

872.267
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Staat van baten en lasten over 2017-2018

Baten
Donaties
Inschrijfgelden
Evenement sponsoren
Overige baten

Exploitatie
2017-2018

Exploitatie
2016-2017

€

€

591.834
28.367
37.500
2.317

663.171
37.080
95.988
864

660.018

797.103

87.770
46.749
59.698
15.034

86.943
62.494
85.851
15.625

209.251

250.913

-3.926

-3.178

446.841

543.012

20

-

29.332

20

162.146

-

20

335.000

379.516

20
20

100.000
13.484

-

610.630

408.848

20

-

335.000

20

100.000

100.000

20
20

486
16.775

180.000
13.484

Ref.
11
12
13
14

Som der baten
Lasten
Evenementkosten
Overige kosten
Kosten van de eigen organisatie
Platformkosten

15
16
17
18

Som der lasten
Financiële baten en lasten

19

Netto-resultaat

Uitkeringen in boekjaar
Nationaal MS Fonds Team Vlinder
Stichting MS Research – MS Global
Booster Award
Stichting MS Research – Cognitief
Centrum
Stichting MS Research – MoveS Out-ofthe-Box Grant
Stichting MS Research – Project Y

Toezeggingen, nog niet uitgekeerd
Stichting MS Research – Cognitief
Centrum
Stichting MS Research – MoveS Out-ofthe-Box Grant
Stichting MS Research – MS Global
Booster Award
Stichting MS Research – Project Y

714.

714.

117.261
Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht
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Kasstroomoverzicht 2017-2018

Kasstromen
2017-2018

Kasstromen
2016-2017

€

€

Ontvangsten
Donaties
Inschrijfgelden
Evenementsponsoren
Financiële baten
Overige baten
Retour ontvangen waarborgsommen

581.687
28.367
37.500
1.545
2.317
1.000

668.084
37.080
95.988
2.714
864
1.000

Som der baten

652.416

805.730

Uitgaven
Evenementkosten
Overige kosten
Kosten van de eigen organisatie
Platformkosten
Inkoop voorraad
Financiële lasten
Betaalde waarborgsommen
Uitkeringen in het kader van de
doelstelling

84.380
46.737
67.985
13.721
-1.517
5.471
-

90.849
63.129
82.737
15.416
10.235
5.892
1.000

610.630

408.848

Som der uitgaven

827.407

678.106

Netto-kasstroom

-174.991

127.624

Liquide middelen begin boekjaar
Netto-kasstroom

840.680
-174.991

713.056
127.624

Liquide middelen einde boekjaar
Waarvan reeds toegezegd *1

665.689
117.261

840.680
628.484

*1 De reeds toegezegde gelden zullen, zoals contractueel overeengekomen,
uitsluitend worden uitgekeerd voor zover er voldoende liquide middelen
beschikbaar zijn.

Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht

Pagina 11 van 24

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 het boekjaar 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.
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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.

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.
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3.4.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

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

Voorraad kilometerpaaltjes
Voorraad kleding
Voorraad petjes
Voorraad sleutelhangers
Voorraad lipbalm

30 september
2018

30 september
2017

€

€

645
6.794
1.135
537
351

739
8.837
713
690
-

9.462

10.979

Dit betreft de voorraad ongedateerde borne Klimmen tegen MS kilometerpaaltjes, kleding, petjes, lipbalm en
sleutelhanger. 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.
Belastingen

Omzetbelasting 3e kwartaal 2018

5.2.

Overige vorderingen

Waarborgsommen
Te ontvangen donaties
Te ontvangen sponsorbedragen
Overige vorderingen

30 september
2018

30 september
2017

€

€

14.607

11.947

14.607

11.947

30 september
2018

30 september
2017

€

€

1.000
9.600
6.050
1.158

2.000
2.650
4.000
11

17.808

8.661

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

ABN Amro Bank
ING Bank
Kruisposten

30 september
2018

30 september
2017

€

€

665.517
132
40

840.680
-

665.689

840.680

Er zijn geen bedragen in kas op balansdatum.

7. Eigen vermogen
De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden gespecificeerd:
30 september
2017

Dotatie
2017-2018

Onttrekking
2017-2018

30 september
2018

€

€

€

€

231.074
628.484

446.841
99.407

-99.407
-610.630

578.508
117.261

Algemene reserve
Bestemde 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

Personeelskosten
Evenementkosten
Platformkosten
Overige kosten

30 september
2018

30 september
2017

€

€

2.293
6.050
2.777
677

10.580
1.464
665

11.797

12.709

Dit betreft de te betalen bedragen inzake onder meer freelancers, 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.
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9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting heeft per balansdatum geen niet in de balans opgenomen verplichtingen anders dan de gedane
toezeggingen aan onderzoeksprojecten die contractueel uitsluitend beschikbaar zijn voorzover er voldoende
liquide middelen beschikbaar zijn. Daarnaast is ons voornemen is om de Out-of-the-Box Grant ad €100.000
jaarlijks toe te kennen aan vernieuwend onderzoek en de wijze van toekenning gelijk aan 2017/2018 te doen
plaatsvinden. Dit is echter geen formele verplichting.

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.

11. Donaties

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

2017-2018

2016-2017

€

€

12.091
471.924
88.470
19.349
-

13.816
522.823
97.223
16.931
12.378

591.834

663.171

2017-2018

2016-2017

€

€

23.150
5.217

28.750
8.330

28.367

37.080

12. Inschrijfgelden

Inschrijfgelden deelnemers Klimmen tegen MS
Inschrijfgelden deelnemers ArenA MoveS

Deelnemers van Klimmen tegen MS betalen €50 inschrijfgeld, het aantal deelnemers in 2018 bedroeg 463
tegenover 575 deelnemers in 2017. Deelnemers van ArenA MoveS betalen €12,50 inschrijfgeld voor
volwassene en €7,50 inschrijfgeld voor kinderen. Omdat in 2018 de inschrijvingen achterbleven voor
ArenA MoveS zijn er gratis entreekaarten weggegeven daarom zijn de opbrengsten uit de inschrijfgelden
van ArenA MoveS lager.
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13. Evenementsponsoren

Sponsoring ter dekking van specifieke organisatiekosten
Algemene evenementsponsoren Klimmen tegen MS
Algemene evenementsponsoren ArenA MoveS
Algemene evenementsponsoren MoveS

2017-2018

2016-2017

€

€

10.000
15.000
10.000
2.500

15.000
20.500
56.488
4.000

37.500

95.988

Voor het oprichten van een hospitality zone op Chalet Reynard en overige specifieke organisatiekosten,
waaronder de verblijfkosten van de organisatie, zijn evenementsponsoren gevonden.

14. Overige baten

Opbrengst verkoop voorraad

2017-2018

2016-2017

€

€

2.317

864

19

19
2.317

864

Dit betreft de verkoop van ongedateerde borne Klimmen tegen MS kilometerpaaltjes, teamkleding, wijn, petjes
en sleutelhangers. Deze worden verkocht aan geïnteresseerden tijdens diverse bijeenkomsten.
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15. Evenementkosten

Kosten evenementenbureau en freelancers; fee, reiskosten
Kosten medische ondersteuning; tolkosten, brandstofkosten overnachting
en eten;
Kosten entertainment, trainingsfilms en testimonials ArenA MoveS
Algemene inkopen evenement; herinnering deelnemers, kleine materialen,
brandstof busjes en leenauto’s, kosten slotfeest
Kosten voeding en dranken
Marketingmaterialen; banners, beachvlaggen, sponsorvlaggen, KtMS trailer
etc.
Huurkosten materialen; hospitality center Chalet Reynard, startboog,
generatoren en overige materialen
Huur centrale locaties
Kosten informatiebijeenkosten en trainingsritten
Vrijwilligers; kleding, voeding en verblijfkosten, handboeken
Sponsorkosten; relatiegeschenken om lange-termijn relaties op te bouwen,
incl. kosten voor de afgenomen sponsorpakketten van de sponsoren

2017-2018

2016-2017

€

€

28.532

16.298

4.401
13.700

4.675
14.748

9.758
8.696

11.957
8.593

1.050

1.311

14.986
1.883
600
2.666

17.932
1.901
600
5.266

1.498

3.662

87.770

86.943

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.
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.

16. Overige kosten

Contributies en abonnementen; boekhoudpakket en hostingkosten
Verzekeringen; verzekeringen deelnemers/vrijwilligers in combinatie met
lidmaatschap NTFU en verzekering locatie Frankrijk
Reclame- en advertentiekosten
Kosten PR, Marketing en social media
Kosten MoveS (Campagne)
Kosten voorgaande boekjaren

Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht

2017-2018

2016-2017

€

€

2.472

1.607

586
756
21.580
17.829
3.526

1.368
1.758
20.411
37.350
-

46.749

62.494
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17.

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:

Personeelskosten
Lunch- en dinerkosten
Verblijfkosten Frankrijk en MS Hackathon
Reiskosten
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Kantoorkosten (porti, telefoon, drukwerk, visitekaartjes en overige
benodigdheden)

2017-2018

2016-2017

€

€

57.371
154
625
1.150
115

80.820
1.099
475
1.466
115

283

1.876

59.698

85.851

De personeelskosten betreffen de kosten voor een tweetal free-lance medewerkers. In de free-lance
overeenkomsten is de bepaling opgenomen dat ook op vrijwillige basis uren worden verricht door de free-lance
medewerkers. Eén free-lance medewerker is de echtgenote van de voorzitter van de stichting.
Lunch- en dinerkosten hebben betrekking op gemaakte kosten tijdens vergaderingen, voorbereidende en
afsluitende bijeenkomsten. De verblijfkosten van de leden van de organisatie gedurende Klimmen tegen MS zijn
vergoed door een evenementsponsor.
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.

18.

Platformkosten

Kosten opzet Platform ArenA MoveS
Transactie- en maandelijkse kosten Platform Klimmen tegen MS
Transactie- en maandelijkse kosten Platform ArenA MoveS
Transactie- en maandelijkse kosten Platform Your MoveS
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2017-2018

2016-2017

€

€

1.157
6.496
3.781
3.600

2.280
6.399
4.050
2.896

15.034

15.625
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19.

Financiële baten en lasten
2017-2018

2016-2017

€

€

-459
-5.012
1.545

-347
-5.545
2.714

-3.926

-3.178

Bankkosten
Kosten iDeal en Paypal
Ontvangen bankrente

20.

Uitkeringen voor en na balansdatum
Bestemming/Toezegging

Stichting MS Research –
Cognitief Centrum
Nationaal MS Fonds –
Team Vlinder
Stichting MS Research –
MoveS Out-of-the-Box Grant
Stichting MS Research –
Global Booster Award
Stichting MS Research –
Project Y
Totaal

2016/2017

2017/2018

Uitkering
2016/2017

2017/2018

Bestemmings
reserve

Verplichting

30-09-2018

30-09-2018

714.516

-

379.516

335.000

-

-

29.332

-

29.332

-

-

-

100.000

100.000

-

100.000

-

100.000

162.146

486

-

162.146

-

486

13.484

16.775

-

13.484

-

16.775

1.019.478

117.261

408.848

610.630

-

117.261

Per 30 september is een formele toezegging gedaan met betrekking tot de Out-of-the Box Grant. Deze zijn na
balansdatum geformaliseerd. Met de contractpartij is overeengekomen dat de verplichtingen uit hoofde van
deze contracten uitsluitend zijn verschuldigd indien de stichting beschikt over voldoende liquide middelen.

Stichting MS Research – Cognitief Centrum
Stichting MS Research; €714.516, Expertisecentrum Cognitie. Prof. Jeroen Geurts (VUmc MS Centrum Amsterdam).
Oprichting van het Expertisecentrum Cognitie, een uniek kenniscentrum in de wereld van multiple sclerose (MS).
Het Expertisecentrum Cognitie is een translationeel centrum. Dat betekent dat vragen uit de praktijk onderwerp
worden van onderzoek en resultaten uit het onderzoek meteen kunnen worden toegepast in de praktijk. Daarbij
werken meerdere afdelingen multidisciplinair samen, zoals Neurologie, Radiologie, Revalidatiegeneeskunde,
Klinische Psychologie alsmede Anatomie en Neurowetenschappen. Daarnaast vormt het fundamentele
onderzoek naar de oorzaak van MS een belangrijk aandachtsgebied van het Expertisecentrum.”
Op 10 mei 2017 werd bekend gemaakt dat de fondsen die worden opgehaald met de door MoveS
georganiseerde evenementen, zoals ArenA Moves en Klimmen tegen MS, worden besteed voor de oprichting
van het Expertisecentrum Cognitie, een initiatief van het VUmc MS Centrum Amsterdam. Dit is een uniek
kenniscentrum in de wereld van multiple sclerose (MS). Oprichting van het Expertisecentrum Cognitie, een uniek
kenniscentrum in de wereld van multiple sclerose (MS). Het Expertisecentrum Cognitie is een translationeel
centrum. Dat betekent dat vragen uit de praktijk onderwerp worden van onderzoek en resultaten uit het
onderzoek meteen kunnen worden toegepast in de praktijk. Daarbij werken meerdere afdelingen
multidisciplinair samen, zoals Neurologie, Radiologie, Revalidatiegeneeskunde, Klinische Psychologie alsmede
Anatomie en Neurowetenschappen. Daarnaast vormt het fundamentele onderzoek naar de oorzaak van MS
een belangrijk aandachtsgebied van het Expertisecentrum.” MoveS heeft het benodigde bedrag van €714.516
inmiddels bijeengebracht en betaald aan Stichting MS Research. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
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website www.msresearch.nl en het later te publiceren jaarverslag over het financiële jaar 2017 en 2018 van
Stichting MS Research.

Nationaal MS Fonds – Team Vlinder
De deelnemers van team Vlinder hebben aangegeven de door hun opgehaalde gelden (€29.332) ten gunste te
willen laten komen van het Nationaal MS Fonds. Dit bedrag is op 19 september 2017 overgemaakt naar het
Nationaal MS Fonds en onttrokken aan de algemene reserve. Het bedrag dat Team Vlinder heeft opgehaald is
specifiek bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Het wordt in zijn geheel besteed aan het onderzoek naar
familiaire dna, uitgevoerd door het onderzoeksteam van het KUN. Het Nationaal MS Fonds zal in haar
jaarrekening over 2017 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 2017 van het Nationaal MS Fonds.

Stichting MS Research – MS-out-of-the-Box Grant
Stichting MS Research; €100.000, MS Out-of-the-Box Grant. De grootste wetenschappelijke doorbraken zijn
ontstaan door een toeval. Wetenschappers met een bewezen staat van dienst binnen het MS onderzoek
moeten de kans krijgen om buiten de gebaande paden te gaan. Daarom hebben wij in samenwerking met MS
Research vanaf 2017 de MS Out-of-the-Box Grant geïntroduceerd. De toekenning van de grant is uniek omdat
de definitieve keuze uit de onderzoeken is gemaakt door de deelnemers aan de evenementen van MoveS. In
samenspraak met MS Research zijn in 2018 drie Out-of-the-Box Grant onderzoeken geselecteerd waarvan wij er
één financieel gaan steunen. De projecten zijn allen goedgekeurd door de Wetenschappelijke Raad van MS
Research. Op 8 juli 2018 reikte wij de 2de MS Out-of-the-Box Grant’ ter waarde van €100.000 uit aan MS Centrum
Noord-Nederland. Het onderzoek richt zich op het vinden van veranderingen in gen-expressie en structuur die
het begin vormen van een MS-laesie. Het gebruik van een combinatie van verschillende ultramoderne
technieken maakt de aanpak innovatief. Het onderzoek heeft een goede wetenschappelijke basis en borduurt
voort op bestaande hypothesen en lopend onderzoek. Ook in 2019 zullen wij werderom de MS Out-of-the Box
uitreiken ter waarde van €100.000. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.msresearch.nl en
het later te publiceren jaarverslag over het financiële jaar 2018 van Stichting MS Research.

Stichting MS Research – Global Booster Award
Daarnaast hebben wij in 2016/2017 het principebesluit genomen om in 2017/2018 de ‘Global Booster Award’ toe
te kennen. Deze award betreft een samenwerking tussen onze stichting, MS Research en de MS International
Federation (MSIF); Getalenteerde onderzoekers uit de hele wereld komen in aanmerking voor deze persoonlijke
beurs voor twee jaar onderzoek. De aanvragen zijn ingediend en in het voorjaar van 2018 is de winnaar bekend
gemaakt. Top-onderzoeker Dr. Benjamin Clarkson (Rochester MN, USA) heeft de 2-jarige beurs, ter waarde van
ca. €162.146 gewonnen. Deze beurs maakt wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van multiple sclerose
(MS) mogelijk. Een onderzoek wat zich richt op de reactie van zenuwcellen op het verlies van myeline bij MS.
Hoe draagt deze reactie bij aan de progressie van de ziekte? Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
website www.msresearch.nl en het later te publiceren jaarverslag over het financiële jaar 2018 van Stichting MS
Research.
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Stichting MS Research – Project Y
De deelnemers van Mission Summit hebben aangegeven de door hun opgehaalde gelden (€16.775) ten gunste
te willen laten komen van Stichting MS Research. Het bedrag dat Mission Summit heeft opgehaald is specifiek
bedoeld voor Project Y. Stichting MS Research zal in haar jaarrekening over 2018 verantwoording afleggen over
de besteding van deze gelden. Voor meer informatie verwijzen wij u daarom naar de website
www.stichtingmsresearch.nl en het later te publiceren jaarverslag over het financiële jaar 2018 van Stichting MS
Research.

Barendrecht, 10 januari 2019
Het bestuur van Stichting Klimmen tegen MS,

Edwin van Wijngaarden
Voorzitter/Penningsmeester
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Maarten Hek
Secretaris
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Overige gegevens
Werknemers
De stichting heeft geen werknemers in dienst, de activiteiten worden uitgevoerd door geïnspireerde en
betrokken vrijwilligers en freelancemedewerkers.

Beloning bestuur en organisatie
Het bestuur alsmede overige leden van de organisatie, behoudens een tweetal free-lance medewerkers,
ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en/of een vaste onkostenvergoeding. In de free-lance
overeenkomsten is de bepaling opgenomen dat door de free-lance medewerkers ook op vrijwillige basis uren
worden verricht. Eén free-lance medewerker is de echtgenote van de voorzitter van de stichting.
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
evenementsponsor.

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.

Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht

Pagina 24 van 24

