
31 maart 2022

Jaarverslag 1 oktober 2020 t/m 30
september 2021

Stichting Klimmen tegen MS
Barendrecht



Inhoud

Jaarverslag van het bestuur 3

Jaarverslag van het bestuur 4

Jaarrekening 5

Balans per 30 september 2021 6

Staat van baten en lasten over 2020-2021 8

Kasstroomoverzicht 2020-2021 10

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 11

Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht Pagina 2 van 23



Jaarverslag van het bestuur
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Jaarverslag van het bestuur

MoveS 2020/2021

COVID-19
Helaas hebben wij voor het 2e achtereenvolgende jaar het moeilijke, maar in onze ogen
noodzakelijke en onvermijdelijke besluit genomen om onze evenementen niet door te laten gaan. De
gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers was en is zoals altijd het belangrijkste.

Voor degenen die zich al 2 jaar lang verheugd hebben, hetzij als deelnemer en/of als vrijwilliger, zal
dit net als voor ons zeer teleurstellend zijn geweest. Onze doelstelling wordt nu 2022 en wij hopen jullie
dan allemaal eindelijk op de top van de Ventoux en bij onze andere evenementen te kunnen
ontvangen!

Wij als organisatie missen de saamhorigheid en liefde die de evenementen met zich meebrengen.
Helaas kunnen we nu al 2 jaar niet samenkomen om met elkaar de uitdaging aan te gaan om in
beweging te komen tegen MS.

Toch wilde we op 27 juni 2021 net zoals op 1 juni 2020 Nederland in beweging laten komen voor een
MS-vrije wereld. We zijn met elkaar virtueel de dag gestart, elkaar inspireren om in beweging te
komen voor een MS-vrije wereld en aansluitend is iedereen zijn uitdaging voor die dag aangegaan.

Het is helaas wat het is, laten we er met elkaar het beste van maken, samen staan we sterker en er is
altijd een morgen.

Tot slot

Voor nu sluiten we wederom af met een diepe buiging naar iedereen die heeft bijgedragen aan het
succes van MoveS in 2021. 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 2021

(na resultaatbestemming)

Activa 30 september 2021 30 september 2020
Ref.

€ € € €

Vlottende activa
Voorraden 4 18.806 18.748

Vorderingen 5
Belastingen
Overige vorderingen

502
2.683

3.675
2.682

3.185 6.357

Liquide middelen 6 1.170.704 1.062.970

1.192.695 1.088.075
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Passiva 30 september 2021 30 september 2020
Ref.

€ € € €

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

117.239
1.000.000

1.019.962
-

1.117.239 1.019.962

Kortlopende schulden 8
Overige schulden 75.456 68.113

75.456 68.113

1.192.695 1.088.075
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Staat van baten en lasten over 2020-2021

Exploitatie
2020-2021

Exploitatie
2019-2020

€ €

Baten Ref.
Donaties
Inschrijfgelden

11
12

111.917
-

366.818
-

Evenement sponsoren 13 - 12.500
Overige baten 14 584 6.314

Som der baten 112.501 385.632

Lasten
Evenementkosten 15 418 3.402
Overige kosten 16 2.820 11.228
Kosten van de eigen organisatie 17 534 1.420
Platformkosten 18 10.320 9.970

Som der lasten 14.092 26.020

Financiële baten en lasten 19 -1.132 -6.200

Netto-resultaat 97.277 353.412

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

20

20
20

20

-

-
-

-

180.000

100.000
4.000

200.000

- 484.000
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Toezeggingen, nog niet uitgekeerd
MS Centrum ErasMS
MS Centrum Noord-Nederland
MS Centrum Amsterdam
De Nederlandse Hersenbank

20
20
20
20

250.000
250.000
250.000
250.000

714.

-
-
-
-

714.

1.000.000 -
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Kasstroomoverzicht 2020-2021

Kasstromen
2020-2021

Kasstromen
2019-2020

€ €

Ontvangsten
Donaties 111.917 387.918
Inschrijfgelden 8.540 51.966
Evenementsponsoren - 5.678
Financiële baten 1.209 266
Overige baten - 6.314
Retour ontvangen waarborgsommen - 1.000

Som der baten 121.666 453.142

Uitgaven
Evenementkosten -2.755 5.451
Overige kosten 2.821 3.142
Kosten van de eigen organisatie 534 4.102
Platformkosten 12.142 10.989
Inkoop voorraad 58 5.988
Financiële lasten 1.132 6.466
COVID-19 kosten - 8.381
Uitkeringen in het kader van de
doelstelling - 484.000

Som der uitgaven 13.932 528.519

Netto-kasstroom 107.734 (75.377)

Liquide middelen begin boekjaar
Netto-kasstroom

1.062.970
107.734

1.138.347
(75.377)

Liquide middelen einde boekjaar
Waarvan reeds toegezegd *1

1.170.704
1.000.000

1.062.970
-

*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-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.
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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. Helaas hebben wij voor het 2e achtereenvolgende jaar het
moeilijke, maar in onze ogen noodzakelijke en onvermijdelijke besluit genomen om onze evenementen niet door
te laten gaan. De gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers was en is zoals altijd het belangrijkste.
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4. Voorraden
4.1. Kleine voorraad

30 september
2021

30 september
2020

€ €

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

345
16.592

1.520
114

90
145

345
16.534

1.520
114

90
145

18.806 18.748

-----

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 relatiegeschenk voor onze relaties. Deelnemers ontvangen als herinnering een gedateerde versie
van de Klimmen tegen MS kilometerpaaltjes.

5. Vorderingen
5.1. Belastingen 30 september

2021
30 september

2020

€ €

Omzetbelasting 3e kwartaal 2021 502 3.675

5.2. Overige vorderingen 30 september
2021

30 september
2020

€ €

Waarborgsommen 1.593 1.592
Te ontvangen donaties
Vooruitbetaalde huur accommodatie

-
1.090

-
1.090

2.683 2.682

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

2021
30 september

2020

€ €

ABN Amro Bank 1.170.704 1.062.970

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
2020 2020-2021 2020-2021 2021

€ € € €

Algemene reserve 1.019.962 97.277 -1.000.000 117.239
Bestemde reserve - - 1.000.000 1.000.000

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
2021

30 september
2020

€ €

Platformkosten
Vooruitontvangen donatie
Vooruitontvangen inschrijfgelden

-
7.500

67.006

1.822
7.500

58.466
Overige kosten 950 325

75.456 68.113

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
2020-2021 2019-2020

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties Klimmen tegen MS
Baten uit acties KtMS The Dutch Mountains
Baten uit acties Your MoveS

7.909
101.577

1.268
1.163

111.917

1.268
364.223

-
1.327

366.818

12. Inschrijfgelden
2020-2021 2019-2020

€ €

Inschrijfgelden deelnemers Klimmen tegen MS
Inschrijfgelden deelnemers Kleintje Klimmen tegen MS

-
-

-

-
-

-

Deelnemers van Klimmen tegen MS betalen €100 inschrijfgeld. Deelnemers van Kleintje Klimmen tegen MS
betaalde €5 inschrijfgeld. De deelnemers van Tour voor MS en KtMS The Dutch Mountains betalen €30 inschrijfgeld.
Door COVID-19 waren wij genoodzaakt de evenementen wederom door te schuiven naar 2022.
Daarom hebben wij ook de inschrijfgelden doorgeschoven naar 2022.
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13. Evenementsponsoren
2020-2021 2019-2020

€ €

Sponsoring ter dekking van specifieke organisatiekosten
Algemene evenementsponsoren Klimmen tegen MS

-
-

-

-
12.500

12.500

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
2020-2021 2019-2020

€ €

Opbrengst verkoop voorraad 584 6.314

19 19

584 6.314

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.
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15. Evenementkosten
2020-2021 2019-2020

€ €

Kosten medische ondersteuning; tolkosten, brandstofkosten overnachting
en eten; - -
Algemene inkopen evenement; herinnering deelnemers, kleine materialen,
brandstof busjes en leenauto’s, kosten slotfeest 418 2.883
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
Huur kosten vrachtwagen
Kosten informatiebijeenkomsten en trainingsritten
Vrijwilligers; kleding, voeding en verblijfkosten, handboeken

-
-
-
-
-

-
-
-

485
34

418 3.402

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
2020-2021 2019-2020

€ €

Contributies en abonnementen; boekhoudpakket en hostingkosten 2.820 2.847
Verzekeringen; verzekeringen deelnemers/vrijwilligers in combinatie met
lidmaatschap NTFU en verzekering locatie Frankrijk
Reclame- en advertentiekosten
Onvoorziene kosten COVID-19

-
-
-

-
-

8.381

2.820 11.228
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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:

2020-2021 2019-2020

€ €

Kleding organisatie
Lunch- en dinerkosten
Verblijfkosten Frankrijk
Reiskosten

-
243

-
-

-
625

-
67

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 115 115
Kantoorkosten (porti, telefoon, drukwerk, visitekaartjes en overige
benodigdheden) 176 613

534 1.420

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. Vanaf 2019 zijn er
geen betaalde free-lance medewerkers meer aanwezig.

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
2020-2021 2019-2020

€ €

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

9.685
635

6.268
3.702

10.320 9.970
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19. Financiële baten en lasten
2020-2021 2019-2020

€ €

Bankkosten -327 -323
Kosten iDeal en Paypal
Betaalde bankrente
Ontvangen bankrente

708
-

-1.513

-6.143
266

-

-1.132 -6.200

20. Uitkeringen voor en na balansdatum

Bestemming/Toezegging Uitkering Bestemmings
reserve

Verplichting

2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 30-09-2021 30-09-2021

MS Centrum ErasMS - 250.000 - - 250.000 250.000

MS Centrum Noord
Nederland

- 250.000 - - 250.000 250.000

MS Centrum Amsterdam - 250.000 - - 250.000 250.000

De Nederlandse Hersenbank - 250.000 - - 250.000 250.000

Totaal - 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000

Per 30 september is een formele toezegging gedaan met betrekking tot de Inspiratiebeurs, een beurs die kan
worden ingezet voor zogenaamde vrije onderzoek. Hierbij kunnen de onderzoekscentra zelf bepalen waar de
beurs aan wordt besteed. Deze zijn na balansdatum nog niet 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.

Inspiratiebeurs
Op 25 juni 2021 werd de Inspiratiebeurs van 1 miljoen euro voor baanbrekend MS-onderzoek uitgereikt.

Vier grote MS-onderzoekscentra krijgen 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.
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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!”

Barendrecht, 31 maart 2022

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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