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Jaarverslag van het bestuur
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Jaarverslag van het bestuur

MoveS 2019/2020

COVID-19
In maart 2020 werden wij net als 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 het virus waren wij genoodzaakt de
evenementen te verplaatsen naar 2021. Het wordt steeds duidelijker dat het effect zeer waarschijnlijk
langdurig is.

Natuurlijk blijven we ons inzetten voor een MS-vrije wereld en hopen we in 2021 weer evenementen te
kunnen organiseren. Tot die tijd proberen we te roeien met de riemen die we hebben zoals het
organiseren van online evenementen en home editions.

Tot slot

Voor nu sluiten we wederom af met een diepe buiging naar iedereen die heeft bijgedragen aan het
succes van MoveS in 2020. Ondanks dat ze niet op de normale manier konden deelnemen aan onze
evenementen zijn er toch velen in beweging gekomen.

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 2020

(na resultaatbestemming)

Activa 30 september 2020 30 september 2019
Ref.

€ € € €

Vlottende activa
Voorraden 4 18.748 12.760

Vorderingen 5
Belastingen
Overige vorderingen

3.675
2.682

1.626
14.600

6.357 16.226

Liquide middelen 6 1.062.970 1.138.347

1.088.075 1.167.333
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Passiva 30 september 2020 30 september 2019
Ref.

€ € € €

Eigen vermogen 7
Vrij besteedbaar vermogen
● Stichtingskapitaal - -
● Algemene reserve
● Bestemde reserve

1.019.962
-

670.550
480.000

1.019.962 1.150.550

Kortlopende schulden 8
Overige schulden 68.113 16.783

68.113 16.783

1.088.075 1.167.333
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Staat van baten en lasten over 2019-2020

Exploitatie
2019-2020

Exploitatie
2018-2019

€ €

Baten Ref.
Donaties
Inschrijfgelden

11
12

366.818
-

586.071
25.996

Evenement sponsoren 13 12.500 22.500
Overige baten 14 6.314 3.317

Som der baten 385.632 637.884

Lasten
Evenementkosten 15 3.402 45.042
Overige kosten 16 11.228 3.399
Kosten van de eigen organisatie 17 1.420 713
Platformkosten 18 9.970 10.916

Som der lasten 26.020 60.070

Financiële baten en lasten 19 -6.200 -5.772

Netto-resultaat 353.412 572.042

Uitkeringen in boekjaar
Stichting MS Research – MS Global
Booster Award
Stichting MS Research – MoveS
Out-of-the-Box Grant
Stichting MS Research – Project Y
Steunfonds MS Centrum - Onderzoek
Stichting Nationaal MS Fonds –
Darmflora Onderzoek

20

20
20
20

20

180.000

100.000
-

4.000

200.000

486

100.000
16.775

-

-

484.000 117.261
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Toezeggingen, nog niet uitgekeerd
Stichting Nationaal MS Fonds –
Darmflora Onderzoek
Stichting MS Research – MoveS
Out-of-the-Box Grant
Stichting MS Research – MS Global
Booster Award

20

20

20

-

-

-
714.

200.000

100.000

180.000
714.

- 480.000
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Kasstroomoverzicht 2019-2020

Kasstromen
2019-2020

Kasstromen
2018-2019

€ €

Ontvangsten
Donaties 387.918 596.101
Inschrijfgelden 51.966 32.496
Evenementsponsoren 5.678 22.500
Financiële baten 266 440
Overige baten 6.314 3.317
Retour ontvangen waarborgsommen 1.000 -

Som der baten 453.142 654.854

Uitgaven
Evenementkosten 5.451 38.111
Overige kosten 3.142 3.456
Kosten van de eigen organisatie 4.102 3.006
Platformkosten 10.989 10.852
Inkoop voorraad 5.988 3.298
Financiële lasten 6.466 6.212
COVID-19 kosten 8.381 -
Uitkeringen in het kader van de
doelstelling 484.000 117.261

Som der uitgaven 528.519 182.196

Netto-kasstroom (75.377) 472.658

Liquide middelen begin boekjaar
Netto-kasstroom

1.138.347
(75.377)

665.689
472.658

Liquide middelen einde boekjaar
Waarvan reeds toegezegd *1

1.062.970
-

1.138.347
480.000

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

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-courant schulden 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 doelstelling 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.
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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.

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 posten 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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3.8. COVID-19

In maart van 2020 is de COVID-19 crisis uitgebroken en bij het opmaken van de jaarrekening 2019-2020 is deze
crisis nog steeds gaande. En gelden er nog steeds strenge maatregelen. De COVID-19-crisis is van grote invloed
op de evenementenbranche. Door de heftige impact van het het virus waren wij genoodzaakt de
evenementen te verplaatsen naar 2021. Het wordt steeds duidelijker dat het effect zeer waarschijnlijk langdurig
is.
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4. Voorraden
4.1. Kleine voorraad

30 september
2020

30 september
2019

€ €

Voorraad kilometerpaaltjes
Voorraad kleding
Voorraad petjes
Voorraad sleutelhangers
Voorraad lipbalm
Voorraad koeldoeken

345
16.534

1.520
114

90
145

560
9.526
1.898

474
157
145

18.748 12.760

-----

Dit betreft de voorraad ongedateerde borne Klimmen tegen MS kilometerpaaltjes, kleding, petjes, lipbalm,
koeldoeken en sleutelhangers. 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 30 september

2020
30 september

2019

€ €

Omzetbelasting 3e kwartaal 2020 3.675 1.626

5.2. Overige vorderingen 30 september
2020

30 september
2019

€ €

Waarborgsommen 1.592 1.000
Te ontvangen donaties
Vooruitbetaalde huur accommodatie

-
1.090

13.600
-

2.682 14.600

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

2020
30 september

2019

€ €

ABN Amro Bank 1.062.970 1.138.347

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 Dotatie Onttrekking 30 september
2019 2019-2020 2019-2020 2020

€ € € €

Algemene reserve 670.550 353.412 -4.000 1.019.962
Bestemde reserve 480.000 - -480.000 -

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
2020

30 september
2019

€ €

Platformkosten
Vooruitontvangen donatie
Vooruitontvangen inschrijfgelden

1.822
7.500

58.466

2.841
6.822
6.500

Overige kosten 325 620

68.113 16.783

Dit betreft de te betalen bedragen inzake onder meer inschrijfgelden, voeding en dranken, huur materialen,
locaties en overige schulden. De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een
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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 anders dan de gedane
toezeggingen aan onderzoeksprojecten die contractueel uitsluitend beschikbaar zijn voor zover er voldoende
liquide middelen beschikbaar zijn.

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
2019-2020 2018-2019

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties Klimmen tegen MS
Baten uit acties Your MoveS

1.268
364.223

1.327

366.818

9.504
549.573

26.994

586.071

12. Inschrijfgelden
2019-2020 2018-2019

€ €

Inschrijfgelden deelnemers Klimmen tegen MS
Inschrijfgelden deelnemers Kleintje Klimmen tegen MS

-
-

-

25.400
596

25.996

Deelnemers van Klimmen tegen MS betalen €100 inschrijfgeld, het aantal deelnemers in 2020 bedroeg 582
tegenover 508 deelnemers in 2019. Deelnemers van Kleintje Klimmen tegen MS betaalde €5 inschrijfgeld.
Het totaal aantal deelnemers bedroeg 58 tegenover 130 deelnemers in 2019.
Door COVID-19 waren wij genoodzaakt de evenementen door te schuiven naar 2021.
Daarom hebben wij ook de inschrijfgelden doorgeschoven naar 2021.
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13. Evenementsponsoren
2019-2020 2018-2019

€ €

Sponsoring ter dekking van specifieke organisatiekosten
Algemene evenementsponsoren Klimmen tegen MS

-
12.500

12.500

10.000
12.500

22.500

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
2019-2020 2018-2019

€ €

Opbrengst verkoop voorraad 6.314 3.317

19 19

6.314 3.317

Dit betreft de verkoop van ongedateerde borne Klimmen tegen MS kilometerpaaltjes, teamkleding, sokken,
special edition shirts, wijn, bier, petjes en sleutelhangers. Deze worden verkocht aan geïnteresseerden tijdens
diverse bijeenkomsten en via onze webshop.
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15. Evenementkosten
2019-2020 2018-2019

€ €

Kosten medische ondersteuning; tolkosten, brandstofkosten overnachting
en eten; - 5.336
Algemene inkopen evenement; herinnering deelnemers, kleine materialen,
brandstof busjes en leenauto’s, kosten slotfeest 2.883 9.563
Kosten voeding en dranken
Marketingmaterialen; banners, beachvlaggen, sponsorvlaggen, KtMS trailer
etc.

-

-

11.034

253
Huurkosten materialen; hospitality center Chalet Reynard, startboog,
generatoren en overige materialen
Huur centrale locaties
Huur kosten vrachtwagen
Kosten informatiebijeenkomsten en trainingsritten
Vrijwilligers; kleding, voeding en verblijfkosten, handboeken

-
-
-

485
34

11.460
2.044
2.164

600
2.588

3.402 45.042

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. Door het uitbreken van COVID-19 zijn de evenementen doorgeschoven naar 2021,
daardoor zijn er dit boekjaar geen kosten gemaakt voor de evenementen. 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
2019-2020 2018-2019

€ €

Contributies en abonnementen; boekhoudpakket en hostingkosten 2.847 2.713
Verzekeringen; verzekeringen deelnemers/vrijwilligers in combinatie met
lidmaatschap NTFU en verzekering locatie Frankrijk
Reclame- en advertentiekosten
Onvoorziene kosten COVID-19

-
-

8.381

586
100

-

11.228 3.399
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De onvoorziene kosten COVID-19 betreft de aanschaf van wieler- en loopshirts voor deelnemers met datum 1
juni 2020 erop. Wij hebben besloten om volgend jaar de reeds ingeschreven deelnemers gratis een shirt aan te
bieden.

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:

2019-2020 2018-2019

€ €

Kleding organisatie
Lunch- en dinerkosten

-
625

157
281

Verblijfkosten Frankrijk
Reiskosten

-
67

-
-

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 115 115
Kantoorkosten (porti, telefoon, drukwerk, visitekaartjes en overige
benodigdheden) 613 160

1.420 713

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
2019-2020 2018-2019

€ €

Transactie- en maandelijkse kosten Platform Klimmen tegen MS
Transactie- en maandelijkse kosten Platform ArenA MoveS
Transactie- en maandelijkse kosten Platform Your MoveS

6.268
-

3.702

7.041
275

3.600

9.970 10.916
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19. Financiële baten en lasten
2019-2020 2018-2019

€ €

Bankkosten -323 -455
Kosten iDeal en Paypal
Ontvangen bankrente

-6.143
266

-5.757
440

-6.200 -5.772

20. Uitkeringen voor en na balansdatum

Bestemming/Toezegging Uitkering Bestemmings
reserve

Verplichting

2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 30-09-2020 30-09-2020

Nationaal MS Fonds –
Darmflora

200.000 - 200.000 - - -

Stichting MS Research –
MoveS Out-of-the-Box Grant

100.000 - 100.000 - - -

Stichting MS Research –
Global Booster Award

180.000 - 180.000 - -

Steunfonds MS Centrum - - - 4.000 - -

Totaal 480.000 - 610.630 4.000 - -

Per 30 september zijn er geen formele toezegging gedaan met betrekking tot het funden van onderzoeken.

Nationaal MS Fonds – Darmflora
Het Nationaal MS Fonds; €200.000, Darmflora Onderzoek. In de afgelopen jaren hebben onderzoekers
geconstateerd dat mensen met dezelfde aandoening veel overeenkomsten hebben in hun darmflora. Mensen
die niet gezond zijn, hebben een andere niet ‘gezonde’ darmflora. En bij gezonde mensen die nóg gezonder
gaan leven, door bijvoorbeeld gezonder te eten of bacterie-houdende drankjes in te nemen, is dit ook terug te
zien in hun darmflora. Bacteriën spelen hierin een belangrijke rol. In onze darmen leven miljarden bacteriën.
Daarnaast speelt de algehele gezondheidstoestand een rol in de opbouw van de darmflora. Ben je gestrest? Of
juist fit? Dit is allemaal af te lezen. Het Nationaal MS Fonds zal in haar jaarrekening over 2020 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 2020 van het Nationaal
MS Fonds. 
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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 in 2018 de MS Out-of-the-Box Grant geïntroduceerd. In samenspraak met MS Research zijn er dit
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. De toekenning van de grant is uniek
omdat de definitieve keuze uit de drie onderzoeken is gemaakt door de deelnemers aan de evenementen van
MoveS. Op 25 december 2020 reikte wij 3de MS Out-of-the-Box Grant’ ter waarde van €100.000 uit aan MS
Centrum Noord-Nederland, voor onderzoek of een verborgen virus de veroorzaker is van MS. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de website www.msresearch.nl en het later te publiceren jaarverslag over het
financiële jaar 2019 en 2020 van Stichting MS Research.

Stichting MS Research – Global Booster Award

Daarnaast hebben wij in 2017/2018 het principebesluit genomen om in 2018/2019 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. Ook in 2020 hebben wij besloten om de 2de Global Booster Award toe te
kennen. De aanvragen zijn ingediend en in het najaar van 2020 is de winnaar bekend gemaakt. Dr. B. Broux
(UHasselt) en prof.dr. H.E. de Vries (MS Centrum Amsterdam) hebben de 2-jarige beurs, ter waarde van €180.000
gewonnen. Deze beurs maakt wetenschappelijk onderzoek naar de bescherming van de toegangspoorten naar
de hersenen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.msresearch.nl en het later te publiceren
jaarverslag over het financiële jaar 2020 van Stichting MS Research.

Steunfonds MS Centrum
MSCNN, €4.000 Dit bedrag is ingezet voor een pilot voor het onderzoek ‘Effect van intensief bewegen in de
natuur op het gevoel van vermoeidheid bij mensen met multiple sclerose). De uitkomst van de pilot zal worden
gebruikt voor een nog beter uitgewerkte aanvraag bij de Stichting MS Research of voor een nog kansrijkere 4 mijl
aanvraag in 2020.

Barendrecht, 31 maart 2021

Het bestuur van Stichting Klimmen tegen MS,

Edwin van Wijngaarden Maarten Hek
Voorzitter/Penningmeester Secretaris
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Overige gegevens

Werknemers
De stichting heeft geen werknemers in dienst, de activiteiten worden uitgevoerd door geïnspireerde en
betrokken vrijwilligers. Vanaf 2019 zijn er geen betaalde freelancemedewerkers meer werkzaam.

Beloning bestuur en organisatie
Het bestuur alsmede overige leden van de organisatie, ontvangen geen beloning voor hun 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
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.
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