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Terugblik

Projecten
Voor stichting Beter ter Been is 2015 een prima jaar geweest voor wat betreft de besteding en
uitvoering van bestaande projecten.
‘These shoes are made for walking... ‘
Regelmatig berichtten wij over de afgelopen twee jaar over dit grote opleidingstraject in
Vietnam, waarbij mannen en vrouwen uit Zuid-Oost Azië in Vietnam worden opgeleid tot
orthopedisch schoenmaker. Diverse instanties zijn hier, naast Beter ter Been zelf,
bij betrokken. Vanuit Nederland bijvoorbeeld de Hogeschool Fonteys, de Karuna Foundation
Nederland en diverse vakexperts die worden geraadpleegd, zoals bijvoorbeeld „ons‟
bestuurslid Toos Rook. De eerste lichting van deze opleiding is dit jaar afgezwaaid. Een van
hen is de Nepalese student Rameshwor. Beter ter Been heeft diens 2 jarige opleiding mede
gefinancierd en heeft Karuna Nepal gevraagd als partner in Oost Nepal (Sunsari) samen een
nieuw meerjarenproject te starten. De regio waarheen Rameshwor inmiddels is teruggekeerd.
In april besteedde RTL4 in een uitzending over postcodeloterij "kanjers van goud" aandacht
aan dit project. Rameshwor werd toen ook geïinterviewd.
Nepal (25 april 2015)
De aardbeving van 25 april heeft grote delen van Nepal verwoest, met grote gevolgen voor
mens en natuur, meer dan 7000 doden en veel verwoeste gebouwen. We waren blij te
vernemen dat „onze mensen‟ en schoenmakerijen ongeschonden zijn gebleven. De
werkzaamheden van de orthopedische schoenmakerij werden voor een aantal weken stil
gezet. Directeur en medewerkers van Karuna Foundation Nepal schoten te hulp met
goederen,materialen en zette hier ook de mobiele werkplaatsbus in. Deepak Raj Sapkota,
directeur van de Karuna Foundation Nepal, zette daarnaast 300 vrijwilligers in en 3
vrachtwagens om de lokale bevolking te helpen. Beter ter Been heeft via een extra
nieuwsbrief in mei donateurs hierover geïnformeerd. Na de zomer werden de
projectwerkzaamheden door onze partners in Nepal weer opgepakt.
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Sunsari shoes; nieuw project Beter ter Been
Begin december is een strategisch overleg in Nederland geweest door onze adviseur Toos en
bestuurslid Hans met medewerkers van de Karuna Foundation (Johendra en Deepak) en
medewerkers van de eerste werkplaats in Nepal. Naar aanleiding van de evaluaties,
knelpunten en succesfactoren en de ervaringen van medewerkers uit het veld, is idee
ontstaan en een plan opgesteld voor een demoproject in Sunsari. Met het demoproject dat
zich uitsluitend richt op de orthopedische schoenmakerij, bereiken we overigens 10% van de
markt voor schoenen.
Dit tweede grote project in Nepal zal anders ingericht worden dan het project in NoordNepal en wel om verschillende redenen:
De trainees in Vietnam zijn op een andere manier opgeleid en getraind dan de bestaande
schoenmakers in bijvoorbeeld Noord-Nepal. Beter ter Been wil bevorderen dat de opgedane
vakkennis verspreid wordt. En dat kan Rameshwor begrijpelijk natuurlijk niet in zijn eentje.
We zijn willen starten met 10 medewerkers die door Rameshwor getraind zullen worden tot
orthopedisch schoenmaker.
Dit nieuwe project willen we als demoproject in de oostelijke regio in 2016/2017
lanceren, met een methodiek die we dan efficiënt kunnen dupliceren in andere regio‟s in
Nepal en mogelijk in andere landen.

Project de modulaire schoen
Er zijn gesprekken gevoerd door Hans en Toos Rook met het UMCG en st.Movendi. Hieruit is
een opdracht voortgekomen voor een student van UMCG Marlijn de Wolf (student BMT,
BioMedische Technologie). Marlijn heeft in 2e helft 2015 onderzocht hoe de fabricage van de
modulaire schoen geoptimaliseerd kan worden. In oktober heeft hij zijn eerste bevindingen
gepresenteerd. Voordat we zijn aanbevelingen kunnen laten uitwerken zullen we het
verbeterde concept eerst in de praktijk moeten testen bij een groep patiënten. Dit testen
vereist zorgvuldige voorbereidingen en medewerking van medisch betrokken partijen (artsen,
therapeuten e.d.).
Orthopedic Support
Toos Rook, (sinds 2014 dit jaar buitengewoon bestuurslid van Beter ter Been) en oprichter
van Orthopedic Support heeft dit jaar verzocht of haar stichting mag opgaan in Beter ter
Been. Het bestuur van Orthopedic Support is hiermee accoord gegaan. In Q1 2016 zal dit
geëffectueerd worden. Mogelijk dat als gevolg hiervan bij Beter ter Been het aantal donateurs
kan toenemen.
Donaties
BTB heeft in november een legaat van 10.000 euro mogen ontvangen! De schenker, wiens
wens het was anoniem te blijven, heeft aan de bestemming van zijn legaat geen vereisten of
wensen gesteld.
Wederom heel hartelijk dank aan diverse kerkgenootschappen, bedrijven en individuendie in
2015 een donatie hebben gedaan aan Beter ter Been.
Communicatie extern
In 2015 zijn drie nieuwsbrieven uitgebracht , waarvan een extra n.a.v. de aardbeving in
Nepal. De website is geactualiseerd en de bestuurswisseling is gecommuniceerd naar
donateurs, KvK, registers en banken.
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Bestuur
Het bestuurs is vijf keer in vergadering bijeen geweest in 2015. En heeft daarnaast skype of
ander overleg tussendoor gehad waar dat nodig was.
Door het bestuur is uitvoerig gesproken over het voortbestaan en kernpunten voor de
stichting. De missie en doelen en strategie blijven onverkort staan. Bestuursleden blijven zich
in hun vrije tijd en pro deo inzetten voor de stichting. We zijn realistisch genoeg om te
beseffen dat we een niet onbelangrijk steentje bijdragen maar dat vooral kunnen doen via
samenwerking met andere organisaties. Zoals de Hogeschool Fonteys en TU Twente
( betreffende de modulaire schoen), de Karuna Foundation (projecten in Nepal), en de
Leprastichting ( o.a. Indonesië). Soms zijn we een van de deelpartners bv, in “These shoes are
made for walking”, Vietnam.
Na afweging van scenario‟s is unaniem besloten dat Beter ter Beenper 2016 bij sterke
voorkeur een of meer innovatieve of demoprojecten blijft steunen ( zoals bv Karuna).
Daarnaast zullen wij niet langer actief projecten zelf opzetten maar bij voorkeur uitbesteden
aan hogescholen, universiteiten of samenwerkingspartners. Het zelf uitvoeren wijzen we niet
af maar is afhankelijk van de omvang en gevraagde expertise (bv ons project modulaire
schoen).

Vooruitblik
Vanuit onze missie en visie hebben we een strategisch plan geformuleerd dat voor een aantal
jaren in hoofdlijnen vast staat, maar indien nodig, jaarlijks wordt bijgesteld.
Strategie 2013-2016:
Beter ter Been participeert financieel en deskundig in een beperkt aantal nationale of
internationale projecten. Daarnaast initieert Beter ter Been innovatieprojecten. Beter ter
Been focust haar bijdrage op:
Het initiëren en het faciliteren van innovatieprojecten: waaronder het ontwikkelen van de
modulaire schoen. Voorkeur verdient samenwerking met onderzoek/onderwijsinstellingen
en/of innoverende orthopedische schoenmakers
faciliteren en opleiden: het leveren van productiematerialen en productiemiddelen voor
schoenen ten behoeve van orthopedische schoenmakerijen; het mogelijk maken van het
opleiden tot orthopedisch schoenmaker.
mobiliteitsmiddelen: het (doen) leveren van overige mobiliteitsmiddelen waar onder
rolstoelen, krukken, rollators.

Vanuit onze strategische keuzes die we hebben gemaakt in 2012, willen we onze plannen
omzetten in concrete acties. Hiervoor hebben we een beleidsplan 2016 geformuleerd.
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Beleid 2016:
Ieder jaar staan drie aandachtsvelden centraal te weten financiën, communicatie en projecten.
Voor ieder aandachtsveld wordt een prioriteitenlijst gemaakt als onderdeel van ons
strategisch meerjarenplan 2013-2016. Tussentijds vindt er per aandachtsveld evaluatie plaats
en indien gewenst, worden aanpassingen en verbeteringen voorgesteld en uitgevoerd.
Over 2015 hebben we overeenkomstig 2014 per aandachtsveld de volgende prioriteiten
vastgesteld:
Financiën: het behoud van het aantal donateurs en het gebruiksvriendelijker maken van de
betalingsmogelijkheden.
Communicatie: het verbeteren van de informatie voorziening naar donoren en stakeholders.
Projecten: het uitwerken van de gebruiksmogelijkheden modulaire schoen en het initiëren
van innovaties. Het verder ontwikkelen van de bestaande projecten Karuna in Nepal.
Onze doelstelling is om zo goed als mogelijk de innovaties, projecten en mobiliteitsmiddelen
optimaal te faciliteren. De voortgang en resultaten van activiteiten wordt getoetst middels
vooraf vastgestelde parameters.

Eind 2016 zullen we starten met het overwegen van strategische keuzes en aandachtsvelden
voor 2017- 2020.

Financiële resultaten
Over het afgelopen jaar zijn de inkomsten uit donaties in vergelijking met 2014 met
EUR 8.534 toegenomen. Dit is met name veroorzaakt door een eenmalige legaat van
EUR 10.000.
Het balanstotaal per 31 december 2015 kwam uit op ruim EUR 111.000.
Dit is EUR 4.000 hoger dan het jaar daarvoor. De exploitatie gaf een batig saldo van dit
bedrag.
Hieronder treft u het overzicht aan van de financiële resultaten over 2015.
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Financiële verantwoording

Naam:
Vestigingsplaats:
KvK-nummer:
Websiteadres:

Nieuwe voorwaarden ANBI's per 1 januari 2015
Stichting Beter ter Been
Rijswijk ZH
41146693
http://www.beterterbeen.nl

RSIN:

808211390

Contactgegevens:

Stichting Beter ter Been
Schorsmos 5
2681 XL Monster

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid Projecten
Lid Fondsenwerving en
nieuwsbrief:
Toegevoegd speciaal lid:

Mevr. M.C. Connotte
Dhr. G.W.J. van den Berg
Dhr. A.G. van der Aar
Dhr. J.M.W. van Dalen
Mevr. J. van Dalen
Mevr. T. Rook

Beleidsplan:

Zie verslag Secretaris

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden verrichten het werk zonder beloning.

Doelstelling:

Aan lichamelijk gehandicapten binnen en buiten Nederland die zich niet
kunnen beroepen op sociale voorzieningen en derhalve verstoken blijven
van orthopedisch schoeisel of andere hulpmiddelen die bij het gaan of staan
noodzakelijk zijn, daartoe de middelen te verstrekken. Ook instellingen die
reeds met bovengemeld doel rechtstreeks of zijdelings bezig zijn, kunnen
een beroep doen op deze stichting.

Verslag van de uitgeoefende
activiteiten:
Zie verslag Secretaris
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Staat van Lasten en Baten

jaar 2015
x EUR 1
€ 10.750
€0
€ 869
€ 11.619

jaar 2014
x EUR 1
€ 12.653
€ 121
€ 553
€ 13.327

x EUR 1
€ 14.240
€0
€ 100
€ 1.442
€ 15.782

x EUR 1
€ 1.433
€ 3.775
€ 335
€ 1.705
€ 7.248

Saldo lasten en baten uit operationele activiteiten

€ 4.163

-€ 6.079

Incidentele posten
Lasten
Baten
Totaal incidentele posten

x EUR 1
€0
€0
€0

x EUR 1
€0
€0
€0

Saldo van lasten en baten

€ 4.163

-€ 6.079

x EUR 1
€0
-€ 8.750
-€ 957
€ 13.870
€ 4.163

x EUR 1
€0
-€ 8.500
€ 2.421
€0
-€ 6.079

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Besteed aan werving baten
Besteed aan beheer en administratie
Totaal Bestedingen
Baten
Donaties/giften van particulieren en bedrijven
Sponsorlopen
Spaarpot
Rentebaten
Totaal Baten

Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserves
Bestemmingsreserves
Overige vrije reserves
Bestemmingsfonds
Totaal toevoegingen/ontrekkingen

Balans per
Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

31.12.2015 31.12.2014
x EUR 1
x EUR 1
€0
€0
€ 76.305
€ 74.847
€ 1.442
€ 1.721
€ 33.479
€ 30.557
€ 111.226 € 107.125

Passiva
Verplichtingen
Bestemmingsfondsen
Voorzieningen (projecttoezeggingen)
Schulden op korte termijn
Totaal aan verplichtingen

x EUR 1
€ 18.170
€ 3.500
€ 53
€ 21.723

x EUR 1
€ 13.050
€ 3.500
€ 115
€ 16.665

Reserves
Continuïteitsreserves
Overige vrije reserves / voor toevoeging afgelopen jaar
Overige vrije reserves / toevoeging afgelopen jaar
Totaal aan reserves

x EUR 1
€ 70.000
€ 20.460
-€ 957
€ 89.503

x EUR 1
€ 70.000
€ 18.039
€ 2.421
€ 90.460

€ 111.226

€ 107.125

Totaal passiva
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