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1. Inleiding

1.1 Ontstaan van Stichting Klimmen tegen MS

De oorsprong van Stichting Klimmen tegen MS ligt in 2010. Een aantal vrienden met
één gezamenlijke hobby; fietsen, komen op een avond bij elkaar om plannen te
maken voor het komende jaar. Tijdens deze avond, met iets te veel wijn, werd de
Mont Ventoux het doel voor 2011. Maar, er zijn toch drie dorpen aan de voet van
deze Kale Berg, drie beklimmingen op 1 dag, dat moet toch mogelijk zijn? U begrijpt,
mannen onder elkaar, die willen niet voor elkaar onder doen. Maar dan wel voor een
goed, doel…. Multiple Sclerose. Met deze onvoorspelbare ziekte worden de vrienden
dagelijks geconfronteerd. Klimmen tegen MS is geboren.

1.2 Wat is Multiple Sclerose (MS)?

Het is een misvatting dat MS een spierziekte is. Multiple Sclerose (MS) is een ziekte van
het centrale zenuwstelsel (hersenen en het ruggenmerg). Rondom de zenuwen van
en naar het centrale zenuwstelsel zit een beschermlaag: ‘myeline’, wat ervoor zorgt
dat boodschappen vanuit de hersenen snel door de zenuwbanen vervoerd kunnen
worden. Bij iemand met MS ontstaan er ontstekingen en uiteindelijk littekens in deze
beschermlaag. De verharding die door de littekens ontstaat heet sclerose. Hierdoor
komen opdrachten vanuit het centrale zenuwstelsel niet goed aan bij de spieren of
organen. Dit kan leiden tot verschillende klachten, zoals uitvalsverschijnselen,
krachtsverlies, blindheid, extreme vermoeidheid of geheugenproblemen. De
klachten bij MS zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de beschadiging
ontstaat. Daarom zijn de symptomen van MS zeer divers en kunnen per patiënt
enorm verschillen. MS staat dan ook wel bekend als de ziekte met duizend gezichten.

De eerste ziekteverschijnselen, zoals vermoeidheid, duizeligheid en tintelingen,
kunnen ook bij veel andere ziekten voorkomen. Dit is één van de redenen waarom
MS in de beginfase niet gemakkelijk te diagnosticeren is. In de meeste gevallen wordt
de diagnose MS gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar oud. Hoewel de ziekte
twee keer zo vaak voorkomt bij vrouwen, treft de ziekte vaak mannen ernstiger.

Met de diagnose MS ontstaat er veel onzekerheid, zowel voor de persoon zelf als
voor zijn/haar directe omgeving. Het is dan namelijk onbekend hoe de ziekte zich zal
ontwikkelen en per dag kan de situatie anders zijn. Familie en vrienden moeten
machteloos toezien hoe hun geliefde achteruit gaat. Dit maakt MS een zeer
ingrijpende ziekte.

Er is nog geen oplossing gevonden. Weliswaar zijn er geneesmiddelen beschikbaar
die de symptomen proberen tegen te gaan maar deze hebben slechts, in het meest
gunstige geval, een remmende werking.



1.3 Het begin van Klimmen tegen MS

Op 3 juni 2011 vond de eerste editie plaats van Klimmen tegen MS. 16 deelnemers
stonden aan de start om 1 of meerdere keren de Ventoux te beklimmen.
Geïnspireerd door de strijd die mensen met MS elke dag moeten aangaan. Bij elkaar
haalden ze ruim €10.000 op voor de strijd tegen MS. Stiekem hadden ze toen al de
droom dat Klimmen tegen MS zou groeien. Ze konden toen niet bedenken hoeveel
mensen Klimmen tegen MS zou inspireren om samen met hun in beweging te komen.

Klimmen tegen MS groeide hard en het karakter van het evenement veranderde
ook. Daar waar het in het begin ging om drie keer de Ventoux werd het al snel
duidelijk dat het daar helemaal niet om ging. Vanaf de allereerste editie was er al
een deelnemer met MS en dat aantal groeide ieder jaar. Niet alleen werd de berg
bedwongen met de fiets, maar ook lopend of met een handfiets. Respect voor
elkaars prestatie, iedereen zijn eigen doelstelling, honderd meter de berg oplopen is
immers voor iemand met MS misschien wel net zo’n grote prestatie als zes keer de
berg beklimmen voor een topfietser. Lopend, fietsend of met een handfiets, samen,
met elkaar de strijd aan willen gaan, geven, voor een ander…dat is waar Klimmen
tegen MS voor staat.

1.4 Het ontstaan van de stichting

De groei van Klimmen tegen MS zorgde ook voor een groei in de organisatie en in
2013 werd besloten de activiteiten onder te brengen in een stichting. Op 5 april 2013
werd Stichting Klimmen tegen MS opgericht met als statutaire doestelling het
bijeenbrengen van fondsen en sponsorgelden ten behoeve van
onderzoeksprojecten die erop gericht zijn om de kwaliteit van leven voor Multiple
Sclerose (MS) patiënten op korte en lange termijn te verbeteren. Dit doet de stichting
onder meer door middel van het organiseren van evenementen.

1.5 Het ontstaan van MoveS

“9 Juni 2014, meer dan 800 deelnemers aan de start van Klimmen tegen MS,
gezamenlijk voor dezelfde uitdaging. Met elkaar haalden ze meer dan €850.000 op”

Met elkaar verbonden door een gezamenlijke ambitie, een MS-vrije wereld. Klimmen
tegen MS inspireerde mensen met MS, hun geliefden en anderen om in beweging te
komen tegen MS.

Deze beweging, van zovelen, was voor ons de inspiratie om verder te kijken dan
alleen Klimmen tegen MS. Wat als we nog meer mensen kunnen inspireren om in
beweging te komen met andere evenementen? Wat als we deze beweging zouden
kunnen bundelen, onder één gemeenschappelijk ‘merk’? Welke waarde zouden we
daarmee kunnen creëren en hoe zou dit kunnen bijdragen aan de strijd tegen MS?



MoveS was geboren. De naam refereert niet alleen aan MS maar vooral ook aan
beweging, de beweging die nodig is om een MS-vrije wereld te realiseren, want dat is
de doelstelling van MoveS. Het beeldmerk laat subtiel onderbroken lijnen zien die de
beschadigde zenuwbanen van mensen met MS symboliseren. Tot slot biedt de naam
de mogelijkheid voor organisaties, personen en dergelijke om hun verbondenheid in
de strijd tegen MS weer te geven. Een goed voorbeeld hiervan is het initiatief in
Groningen (Grunn), maar ook Mission Summit MoveS, Jonas MoveS, Niels MoveS,
Cindy MoveS etc.

MoveS staat voor zo veel meer dan de organisatie, 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, Tour voor MS, KtMS The
Dutch Mountains en Kleintje Klimmen tegen MS. Dit zijn voorbeelden van door
MoveS zelf georganiseerde evenementen
Ondersteunen van ‘andere evenementen en initiatieven’ zoals Mission
Summit MoveS, Grunn MoveS, Utreg MoveS en Twente MoveS. 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.

De naam van de stichting is ongewijzigd, in dit Beleidsplan wordt derhalve over
MoveS gesproken als het over Stichting Klimmen tegen MS gaat.



2. Het doel van MoveS

2.1 Doel Stichting Klimmen tegen MS; “Een MS-vrije wereld!”

De vraag is niet of we MS kunnen genezen. Maar wanneer. We zijn realisten geen
idealisten. We begrijpen dat een MS-vrije wereld wellicht een vergezocht doel lijkt
maar er is nog geen wetenschapper op het gebied van MS die ons verteld heeft dat
het niet kan. Om dat doel te bereiken is er meer geld nodig, geld voor
wetenschappelijk onderzoek dat uiteindelijk de oplossing moet brengen.

MoveS positioneert zich in het MS-veld als een fondsenwerver. Er is wat ons betreft
geen tijd voor een afwachtende houding. We zullen ons volledig inspannen om MS
op de agenda te zetten, evenementen te organiseren en andere activiteiten te
ontplooien om mensen in beweging te krijgen met het geloof dat we deze ziekte
kunnen stoppen. En daar gaat het om, beweging. Als we een einde willen maken
aan deze ziekte, is er geen ander alternatief dan met elkaar in beweging te komen.

Meer concreet proberen wij een bijdrage te leveren aan een MS-vrije wereld door:
het inspireren van mensen met en zonder MS om in beweging te komen; en
hiermee
het bijeenbrengen van fondsen en sponsorgelden ten behoeve van
onderzoeksprojecten die erop gericht zijn om de kwaliteit van leven voor
Multiple Sclerose (MS) patiënten op korte en lange termijn te verbeteren en
uiteindelijk moeten leiden tot een MS-vrije wereld.

2.2 Samenwerkingsverbanden

Samenwerking met andere partijen is essentieel om een MS-vrije wereld te realiseren.
Alleen fondsenwerving is immers niet genoeg, een goede besteding van deze
fondsen is essentieel en een sterke patiëntenvereniging is hiervoor ook nodig
bijvoorbeeld op het gebied van belangenbehartiging.

We zoeken de samenwerking met andere partijen dan ook actief op en reageren
positief als andere partij ons benaderen. Op dit moment hebben we onder meer
samenwerkingsverbanden met:

Stichting MS Research (www.msresearch.nl) stimuleert en financiert wetenschappelijk
onderzoek naar multiple sclerose (MS). Tevens zet zij zich in voor:

- Een beter begrip voor het leven met MS. 
- De ontwikkeling van een optimale inrichting van zorg aan mensen met MS.

MS Research draagt onder meer onderzoeksvoorstellen aan bij MoveS voor
financiering. MoveS maakt daardoor gebruik van de Wetenschappelijke Raad en de
kennis en kunde van MS Research voor het bepalen van en de monitoring van de

http://www.msresearch.nl


besteding van de opbrengsten. Voorbeelden van gefinancierde onderzoeken zijn te
vinden in dit document en op onze website en in onze jaarverslagen.

Stichting Nationaal MS Fonds (www.nationaalmsfonds.nl) richt zich sinds de oprichting
op nationaal niveau op voorlichting over MS, zowel aan mensen met MS als aan het
brede publiek. Door de jaren heen zijn ook coaching en onderzoek belangrijke
speerpunten voor ons geworden. Aan de hand van deze drie pijlers, onderzoek,
voorlichting en coaching, streven wij onze droom achterna: een beter leven voor
mensen met MS, nu en in de toekomst.

Het Nationaal MS Fonds draagt onder meer onderzoeksvoorstellen aan bij MoveS
voor financiering. MoveS maakt daardoor gebruik van de Wetenschappelijke Raad
en de kennis en kunde van het Nationaal MS Fonds voor het bepalen van en de
monitoring van de besteding van de opbrengsten. Voorbeelden van gefinancierde
onderzoeken zijn te vinden in dit document en op onze website en in onze
jaarverslagen.

MS Vereniging Nederland (www.msverenging.nl) is de enige patiëntenvereniging in
Nederland voor mensen met multiple sclerose (MS) en hun naasten. De vereniging
biedt de circa 10.000 aangesloten leden activiteiten en diensten aan die hen
ondersteunen bij vragen en problemen. Bijvoorbeeld door het geven van informatie
via themabijeenkomsten, het magazine MenSen, de MS-telefoon en deze website.
Ook geeft de vereniging voorlichting over de mogelijkheden in de gezondheidszorg
en behartigt ze de belangen van mensen met MS bij onder meer de overheid,
zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarnaast versterkt de vereniging de band
tussen mensen met MS en betrokkenen door het organiseren van gespreksgroepen
en contactdagen.

http://www.nationaalmsfonds.nl
https://nationaalmsfonds.nl/over-het-nationaal-ms-fonds/
https://nationaalmsfonds.nl/over-het-nationaal-ms-fonds/
http://www.msverenging.nl


3. De kernwaarden van de stichting

Doelstelling gedreven
Ons DNA wordt bepaald door onze doelstelling; “Een MS-vrije wereld”. Dit houdt in
dat beslissingen worden genomen met deze doelstelling als uitgangspunt. Dit lijkt
weliswaar eenvoudig maar dit kan dus leiden tot beslissingen die niet persé gunstig
hoeven te zijn voor MoveS als organisatie maar wel bijdragen aan ons einddoel. Dit
mag echter uiteraard niet ten koste gaan van de continuïteit van MoveS.

Andere belangrijke kernwaarden

Samen - We doen het samen, we steunen ieder individu of iedere organisatie die
bijdraagt aan ons einddoel; een MS-vrije wereld.

Kan niet kan niet - We hebben een ‘can-do’ mentaliteit, kan niet bestaat niet en nee
is voor ons geen antwoord.

Inspirerend - We zijn inspirerend voor iedereen, we zijn optimistisch en uitdagend.

We waarderen iedere beweging - Voor ons zijn alle bijdragen even belangrijk, groot
of klein. De sleutel naar het succes van MoveS is dat iedereen in staat is om mee te
doen, met of zonder MS.

We werken samen met de besten - Om verder te komen is het belangrijk dat we
onszelf blijven uitdagen. Dit betekent dat we ook met partners willen samenwerken
die de beste zijn op hun vakgebied.

Gelijkwaardigheid - We hechten zeer aan de gelijkwaardigheid binnen de
organisatie, verbonden door ons einddoel een MS-vrije wereld. Dit betekent onder
meer dat betaalde krachten ook op vrijwillige basis betrokken zijn bij de organisatie.



4. Afgeleide doelstellingen en werkzaamheden van de
stichting

Om onze ambitie te verwezenlijken hebben we de eerdergenoemde twee afgeleide
doelstellingen waarbinnen onze werkzaamheden plaatsvinden;

het creëren van awareness
het inspireren van mensen met en zonder MS om in beweging te komen; en
hiermee
het bijeenbrengen van fondsen en sponsorgelden ten behoeve van
onderzoeksprojecten die erop gericht zijn om de kwaliteit van leven voor
Multiple Sclerose (MS) patiënten op korte en lange termijn te verbeteren en
uiteindelijk moeten leiden tot een MS-vrije wereld.

Ons business model kan als volgt schematisch worden weergegeven:

4.1 Awareness creëren

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.

Activiteiten van MoveS die direct of indirect bijdragen de verhoging van de
awareness zijn onder meer;

De in 2018 ontwikkelde campagne
De organisatie en promotie van onze bestaande evenementen



De organisatie en promotie van onze nieuwe evenementen
De organisatie en promotie van partnership evenementen
De (lokale) promotie door deelnemers aan onze evenementen
Inzetten van ambassadeurs

4.2 Mensen in beweging krijgen

Zonder beweging krijgen we niets voor elkaar. Het is daarom essentieel dat mensen in
beweging komen. Een van onze kernwaarden is dat voor ons alle bijdragen even
belangrijk zijn, groot of klein. Een van de veelgehoorde misverstanden is dat mensen
verwachten een berg op te moeten fietsen of lopen, maar dat is niet wat we
bedoelen met beweging. Een beweging kan ook zijn je omgeving inspireren om mee
te doen aan één van de evenementen of een flyer op het raam te hangen. Stelt u
zich eens voor dat iedere persoon met MS (25.000!!!) op deze manier in beweging
zou komen. Welke kracht zou daar van uit gaan?

4.3 Evenementen organiseren en faciliteren

Om de beweging om te zetten in fondsen organiseren en faciliteren we
evenementen.

Onze ‘events’ zoals Klimmen tegen MS, Tour voor MS, KtMS The DUtch
Mountains, 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 en Utreg MoveS. 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.

Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat iedereen in staat is om mee te doen, met of
zonder MS. Dit houdt in dat onze evenementen zorgen voor een uitdaging voor
iedereen. De sponsorverplichting is verschillend per evenement. Als een deelnemer
niet in staat is om aan de sponsorverplichting te voldoen dan zullen wij de deelnemer
helpen om zijn of haar doel te behalen. Waarom? Omdat onze ambitie ook het
inspireren van MS-patiënten is om in beweging te blijven. Door de wereld te laten zien
en ervaren dat ‘jij’ het (wat lijkt) onmogelijke mogelijk te maken. We willen een
inspiratiebron zijn voor mensen met ambities en dromen en stimuleren deze waar te
maken. Dit geldt voor MS-patiënten maar ook voor ieder ander met ambities en
dromen.

Onze belangrijkste doelstelling voor 2022-2024 is uiteraard het wederom jaarlijks
organiseren van Klimmen tegen MS, Tour voor MS, KtMS The Dutch Mountains en
Kleintje Klimmen tegen MS.



4.4 Fondsen genereren

Fondsenwerving staat centraal voor MoveS, op deze wijze willen 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.

4.5 Wetenschappelijk onderzoek ondersteunen

Alleen fondsenwerving is niet genoeg, een goede besteding van deze fondsen is
essentieel. Hierbij zoeken we samenwerking met andere partijen die gespecialiseerd
zijn op dit gebied. Zoals eerder weergegeven hebben we op dit gebied een
doorlopend informeel samenwerkingsverband met Stichting MS Research die
wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose (MS) stimuleert en financiert.

MS Research en het Nationaal MS Fonds dragen onder meer onderzoeksvoorstellen
aan bij MoveS voor financiering. MoveS maakt daardoor gebruik van de
Wetenschappelijke Raad en de kennis en kunde van MS Research en het Nationaal
MS Fonds voor het bepalen van en de monitoring van de besteding van de
opbrengsten. Voorbeelden van recent gefinancierde of te financieren onderzoeken
zijn onder meer:

Inspiratiebeurs van 1 miljoen euro voor baanbrekend MS-onderzoek. Vier grote
MS-onderzoekscentra krijgen van Stichting MoveS een inspiratiebeurs van in
totaal 1 miljoen euro voor het zogenaamde vrije onderzoek. Hierbij kunnen de
onderzoekscentra zelf bepalen waar de beurs aan wordt besteed.

Het evenwicht tussen vrij en gebonden onderzoek is zoekgeraakt stelde de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) onlangs. Met
beperkte budgetten staat de eerste vorm, het vrije onderzoek, onder druk. Een
goede symbiose tussen ongebonden onderzoek en geprogrammeerd onderzoek
is onmisbaar voor wetenschappelijke doorbraken. De inspiratiebeurzen zijn



toegekend aan de vier grote (academische) onderzoekscentra die wereldwijd
leidend zijn in het onderzoek naar MS: MS centrum ErasMS, MS Centrum
Noord-Nederland, MS Centrum Amsterdam en De Nederlandse Hersenbank voor
MS in Amsterdam. Op 24 juni 2021 heeft MoveS de onderzoekscentra verrast met
een symbolische cheque van €250.000.  Hierbij waren ook het Nationaal MS Fonds
en Stichting MS Research aanwezig met wie MoveS nauw samenwerkt voor de
bestemming van fondsen. Klimmen tegen MS is het grootste Nederlandse
evenement waarmee geld wordt opgehaald voor de strijd tegen MS. Met deze
beurs wil MoveS de onderzoekscentra inspireren om door te gaan met het
onderzoek, de strijd niet op te geven, maar zelfs te intensiveren. Gelijk aan de
wijze waarop de deelnemers en supporters van Klimmen tegen MS elkaar
inspireren.

De eerste reacties van de MS-centra zijn zeer positief, niet alleen door de grootte
van de beurs maar ook de mgelijkheid dit aan te wenden voor het vrij onderzoek.

Dr. J. Smolders van het MS centrum ErasMS: “We zijn heel blij met deze mooie
subsidie en innovatieve subsidievorm, die veel vertrouwen uitspreekt om ons werk
aan MS voort en zetten en verder uit te bouwen.”

Dr. J.F. Meilof) van het MS Centrum Noord-Nederland: “MS onderzoek heeft veel
verschillende dingen nodig, heel veel inspiratie maar soms komt een idee uit een
hele bijzonder hoek en levert het ontzettend veel op en dan is een subsidie die je
op die manier vrij kan besteden ontzettend waardevol en gaat ons verder helpen
in het MS onderzoek.”

Prof. Dr. B.M.J. Uitdehaag)van het MS Centrum: ”Geweldig dat het MS Centrum
Amsterdam dit bijzondere bedrag krijgt. Niet alleen de grootte van het bedrag is
bijzonder, maar ook dat het ons wordt gegeven in het vertrouwen dat wij
vernieuwend onderzoek zullen doen om een MS-vrije wereld mogelijk te maken.
Zeer veel dank voor jullie inspanningen.”

Prof. Dr. I. Huitinga van De Nederlandse Hersenbank voor MS: “Fantastisch dat
MoveS vrij onderzoek naar de ziekte MS mogelijk maakt. Wij gaan samen met
onze promovendi en postdocs een project bedenken!”

Nationaal MS Fonds; €375.000, MS Map, Dr. Geert Poelmans en Prof. Gerard
Martens (Radboud Universiteit, Nijmegen). Het doel van dit onderzoek is om
mensen met MS een vroegere, meer betrouwbare en accurate diagnose en
prognose aan te bieden. De functionele studies in het stamcelmodel zullen
aanwijzingen verschaffen voor medicijnen die eerst in verdere preklinische studies
en vervolgens in klinische studies worden getest. Dit zou dan tot specifieke en
individueel gerichte behandelingen voor MS kunnen leiden.

Stichting MS Research; €715.000, 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.

Stichting MS Research; €100.000, MS Out-of-the-Box Grant. Een jaarlijkse award die
wordt toegekend aan een (erkende) organisatie voor de financiering van
vernieuwend onderzoek. In samenwerking met Stichting MS Research zijn
onderzoekers opgeroepen een onderzoeksvoorstel in te dienen voor de grant. In
2017 is deze award toegekend aan dr. Inge Huitinga, directeur van De
Nederlandse Hersenbank, voor onderzoek naar het begin van een MS-ontsteking.
Huitinga: “Microglia zijn kleine hersencellen die afvalstoffen in de hersenen
opruimen. We vermoeden dat microglia clusters, kleine lokale ophopingen van
enkele cellen, het eerste stadium van een MS-ontsteking vormen.”

Stichting MS Research en MS International Federation (MSIF); €140.000 - €180.000
(afhankelijk van het land waar de toekenning plaats vindt), Global Booster
Award. Getalenteerde onderzoekers uit de hele wereld komen in aanmerking
voor deze persoonlijke beurs voor twee jaar onderzoek. In 2018 is deze award
toegekend aan dr. Benjamin Clarkson, voor 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?

Stichting MS Research; €100.000, MS Out-of-the-Box Grant. Een jaarlijkse award die
wordt toegekend aan een (erkende) organisatie voor de financiering van
vernieuwend onderzoek. In samenwerking met Stichting MS Research zijn
onderzoekers opgeroepen een onderzoeksvoorstel in te dienen voor de grant. In
2018 is deze award toegekend MS Centrum Noord-Nederland voor het onderzoek
“Hoe ontstaat MS?”. MS Centrum Noord-Nederland gaat op zoek naar de
allereerste veranderingen in MS. Zij gebruiken drie innovatieve en elkaar
aanvullende technieken om de gebeurtenissen die optreden in het
hersenweefsel compleet in kaart te brengen. Op deze manier kan men herleiden
wat de allereerste veranderingen, en dus de oorzaken van MS zijn. Deze kennis
kan leiden tot nieuwe aanknopingspunten voor behandelingen om MS te
voorkomen en zo tot een MS-vrije wereld te komen.

Stichting MS Research en MS International Federation (MSIF); €140.000 - €180.000
(afhankelijk van het land waar de toekenning plaats vindt), Global Booster
Award. Getalenteerde onderzoekers uit de hele wereld komen in aanmerking
voor deze persoonlijke beurs voor twee jaar onderzoek. In 2019 is deze award
toegekend aan dr. Bieke Broux, voor onderzoek naar een ontregelde afweercel
die de hersenen aantast en zo bijdraagt aan het ziekteproces van MS.

Stichting MS Research; €100.000, MS Out-of-the-Box Grant. Een jaarlijkse award die
wordt toegekend aan een (erkende) organisatie voor de financiering van
vernieuwend onderzoek. In samenwerking met Stichting MS Research zijn
onderzoekers opgeroepen een onderzoeksvoorstel in te dienen voor de grant. In
2019 is deze award toegekend aan dr. Wia Baron voor onderzoek naar



celkweekmodellen en of de eiwitklontjes die geïnfecteerde B-cellen
uitgescheiden verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van myeline. Tevens
gaan we achterhalen of dit zoals wij vermoeden de eerste stap in het
ziekteproces van MS is.

Nationaal MS Fonds; €200.000, Darmflora Onderzoek, Radboudumc van
Nijmegen. Het wordt de laatste jaren steeds duidelijker van de darmflora een
belangrijke rol speelt bij ziekte en gezondheid. Het doel van dit onderzoek is om
te kijken naar de invloed van darmflora en genen op MS.

Tot en met 2014 gingen de opgehaalde gelden volledig ten gunste van  Het
Nationaal MS Fonds. Voor meer informatie over de funding tot en met 2014
verwijzen wij u daarom naar www.nationaalmsfonds.nl en het te publiceren
jaarverslagen van het Nationaal MS Fonds.



5. Financiën van de stichting

5.1 Algemeen

De stichting heeft geen winstoogmerk. De statutaire doelstelling is het bijeenbrengen
van fondsen en sponsorgelden ten behoeve van onderzoeksprojecten die erop
gericht zijn om de kwaliteit van leven voor Multiple Sclerose (MS) patiënten op korte
en lange termijn te verbeteren. Een eventueel batig saldo bij opheffing van de
stichting derhalve ook aangewend worden ten behoeve van deze statutaire
doelstelling.

Onze 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.

5.2 Resultaten voorgaande jaren

Voor een volledig inzicht in de resultaten over voorgaande jaren verwijzen wij u naar
de betreffende jaarverslagen.

Tot en met boekjaar 2013/2014 hadden wij een informele rechtstreekse relatie met
het Nationaal MS Fonds. Dit betekende dat de door de deelnemers opgehaalde
gelden direct ten gunste kwamen van het Nationaal MS Fonds.
Vanaf boekjaar 2014/2015 hebben we onze informele rechtstreekse relatie met het
Nationaal MS Fonds verbroken.

Opbrengsten 2014/2015
In 2014/2015 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.

Opbrengsten 2015/2016
In 2015/2016 heeft MoveS netto €637.720 opgebracht. De 600 deelnemers van
Klimmen tegen MS hebben met elkaar het geweldige bedrag van €573.689
bijeengebracht. De eerste editie van ArenA MoveS kende ruim 1.200 bezoekers en
deelnemers die met elkaar €160.743 hebben opgehaald. Totaal haalden de
deelnemers aan deze twee evenementen €734.432 bijeen.
De kosten van onze organisatie, evenementen en onze investeringen hebben we
voor het belangrijkste deel kunnen dragen uit de inschrijfgelden en de bijdragen van
onze partners en sponsoren. We zijn dan ook ontzettend trots dat in dit eerste jaar, vol
met investeringen, het nettoresultaat over 2015/2016 bijna 92% bedraagt van de door



de deelnemers opgehaalde gelden. Geld dat beschikbaar is en komt voor ons
gezamenlijke einddoel: een MS-vrije wereld.

Opbrengsten 2016/2017
In 2016/2017 heeft MoveS netto €542.932 opgebracht, geld dat zal worden besteed
aan ons einddoel; een MS-vrije wereld. De 575 deelnemers van Klimmen tegen MS
hebben met elkaar het geweldige bedrag van €522.723 bijeengebracht. De tweede
editie van ArenA MoveS kende ruim 1.200 bezoekers en deelnemers die met elkaar
€97.223 hebben opgehaald. De individuele acties op ons platform your.moves
hebben met elkaar € 16.931 opgehaald. Totaal haalden de deelnemers aan onze
evenementen €636.877 bijeen. De kosten van onze organisatie, evenementen en
onze investeringen hebben we weer voor het belangrijkste deel kunnen dragen uit
de inschrijfgelden en de bijdragen van onze partners en sponsoren. Het
nettoresultaat over 2016/2017 bedraagt ruim 85% van de door de deelnemers
opgehaalde gelden.

Opbrengsten 2017/2018
In 2017/2018 heeft MoveS netto €446.841 opgebracht, 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. De kosten van onze organisatie, evenementen en
onze investeringen hebben we weer voor het belangrijkste deel kunnen dragen uit
de inschrijfgelden en de bijdragen van onze partners en sponsoren. In 2018 hebben
wij extra kosten moeten maken voor het uitbrengen van onze campagne “Afscheid
van MS”. Het nettoresultaat over 2017/2018 is daarom lager dan dat jullie van ons
gewend zijn en bedraagt ruim 77% van de door de deelnemers opgehaalde gelden.

Opbrengsten 2018/2019
In 2018/2019 heeft MoveS netto €572.042 opgebracht, geld dat zal worden besteed
aan ons einddoel; een MS-vrije wereld. De 508 deelnemers van Klimmen tegen MS
hebben met elkaar het geweldige bedrag van €586.071 bijeengebracht. De
individuele acties op ons platform your.moves hebben met elkaar € 25.996
opgehaald. Totaal haalden de deelnemers aan onze evenementen €612.067 bijeen.
De kosten van onze organisatie, evenementen en onze investeringen hebben we
weer voor het belangrijkste deel kunnen dragen uit de inschrijfgelden en de
bijdragen van onze partners en sponsoren. Het nettoresultaat over 2018/2019
bedraagt ruim 93% van de door de deelnemers opgehaalde gelden.

Opbrengsten 2019/2020
In 2019/2020 werd MoveS net zoals de rest van Nederland en de wereld
geconfronteerd met de Corona pandemie. Nederland ging in lockdown. De
COVID-19-crisis is van grote invloed op de evenementenbranche. Door de heftige
impact van het virus waren wij genoodzaakt de evenementen te verplaatsen naar
2021.



Opbrengsten 2020/2021
In 2020/2021 worden wij helaas nog steeds geconfronteerd met het COVID-virus.
Helaas waren wij ook dit jaar genoodzaakt de evenementen te verplaatsen naar
2022.

Opbrengsten 2021/2022
Informatie volgt

5.3 Aanwending gerealiseerde resultaten
Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar paragraaf 4.5.

5.4 Vermogensbeheer
Het vermogen van de stichting zal voor dit moment worden beheerd op een
spaarrekening van een Nederlandse bank. Vooralsnog zullen de gelden niet worden
belegd omdat ze op een korte termijn weer zullen worden uitgegeven. Er is dan ook
op dit moment geen beleggingsbeleid.



6. Organisatie 

6.1 Het bestuur van Stichting Klimmen tegen MS:

Het bestuur wordt gevormd door:

Edwin van Wijngaarden Voorzitter en Penningmeester
Jonas Hoving Secretaris

Beide bestuursleden ontvangen geen vergoeding en geen onkostenvergoeding voor
hun werkzaamheden.

Het bestuur heeft de wens uitgesproken om op korte termijn het bestuur uit te breiden
met een derde bestuurslid.

6.2 Het kernteam:

Het kernteam van MoveS bestaat volledig uit vrijwilligers.

Het kernteam verdeeld verantwoordelijkheden over meerdere aandachtsgebieden
en activiteiten van de stichting en maakt daarnaast gebruik van een grote pool aan
vrijwilligers:

Edwin van Wijngaarden Algemeen coördinator
Bram Goddijn Marketing
Cindy van Wijngaarden Back-office en evenementorganisatie
Bart Dierick Evenementorganisatie
Jonas Hoving Coördinator team Samen Sterker en

evenementorganisatie
Marjan Kruijning Coördinator Tour voor MS
Ard Hofman Regiocoördinator Grunn MoveS
Jeroen van Polen Regiocoördinator Utreg MoveS

6.3 Ambassadeurs:

Ambassadeurs worden geworven om mede onze doelstellingen uit te dragen. De
huidige MoveS ambassadeurs zijn:

Wouter Roosenboom; sportfotograaf
Marijn de vries; journaliste en voormalig profwielrenster

Grunn MoveS ambassadeur is:

Chris Huizinga; schaatser



7.  Bijlagen

Statuten
Jaarrekeningen
Uittreksel Kamer van Koophandel


