J a a r v e r s l a g

B e t e r

t e r

B e e n

2 0 1 3

Terugblik
Voor Beter ter Been is 2013 een uitermate goed jaar geweest. In Nepal is het project met de
Karuna Foundation opgestart en zijn inmiddels 25 orthopedische schoenmakers in opleiding of
hebben deze afgerond. Verder zijn wij zijn druk geweest met de voorbereidingen voor nieuwe projecten
in Indonesië. Met gepaste trots hebben wij het project Mexico en enkele kleine projecten in Suriname,
Somalië en Indonesië afgerond. Als voorbeeld wordt hieronder het Indonesië project Kaki Palsu
toegelicht
Kaki Palsu, een project waarin BeterterBeen deel heeft genomen in 2013, betekent kunstbeen
in het Indonesisch. Indonesië is groot land met relatief veel arme mensen. Vooral zij die buiten de
steden wonen is het lastig om de juiste zorg te vinden. Helemaal als een lichamelijke beperking hun
capaciteiten beperkt. Het doel van dit project dat in 2013 is uitgevoerd, was om een mobiele
werkplaats op te zetten waarin via een vereenvoudigd procedé een kwalitatief goede
onderbeenprothese wordt gemaakt. Drijvende kracht erachter is industrieel ontwerper Bob Giesbers
die de prothese als afstudeerproject deed. De stand van zaken over 2013: van de door hem ontworpen
prothese zijn er nu 20 gemaakt die een jaar lange worden getest door proefpersonen in Indonesië. Als
het product deze testperiode goed doorstaat is de prothese dus goed genoeg omaan patiënten te geven.
Hiermee is een mobiele werkplaats een grote stap dichterbij.
In het vierde kwartaal leverde Beter ter Been een financiële bijdrage aan de cursuskosten voor
lokale instrumentenmakers op Bali. Een Nederlandse revalidatiearts en een orthopedisch chirurg
hebben in enkele dagen een cursus ‘technische vaardigheden/kennis instrumentmakers’ gegeven.
Gesprekken met TU Twente en Fontys Hogeschool hebben geleid tot versnelling van onze
plannen voor een modulaire schoen. En op de valreep van het jaar zijn wij benaderd om aan een groot
samenwerkingsproject mee te doen ‘These shoes are made for walking’ in Vietnam, gericht op het
opleiden van orthopedische schoenmakers in een aantal Aziatische landen. We ontvingen diverse
giften, een aanmerkelijk legaat (zie in het verdere verslag) en we mochten nieuwe donateurs aan ons
bestand toevoegen. Een trouw aantal leden van de schoenmakerij doneerde bovendien de
jaaropbrengst van de blauwe spaarbus die zij op de toonbank hebben staan.
Wij hebben met 15 lopers bijna 4.000 euro’s opgehaald tijdens de 7 Heuvelenloop. Dit geld is
bestemd voor het opleiden van orthopedische schoenmakers in onze projecten. Onze lopers vielen op
in het felblauwe shirt met de tekst ‘Ik loop om mensen beter te laten lopen’. Veel particulieren en
(orthopedische) schoenmakers hebben onze stichting weer ondersteund. Onze dank hiervoor.

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:
1.

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
2. 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.
3. mobiliteitsmiddelen: het (doen) leveren van overige mobiliteitsmiddelen waar onder rolstoelen,
krukken, rollators.

Vanuit onze strategische keuzes die we hebben gemaakt, willen we onze plannen omzetten in concrete
acties. Hiervoor hebben we een beleidsplan 2014 geformuleerd.
Beleid 2014:
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 plaatsvindt en indien
gewenst, worden aanpassingen en verbeteringen voorgesteld en uitgevoerd.
Over 2014 hebben we per aandachtsveld de volgende prioriteiten vastgesteld:




Financiën: het behoud en uitbreiding van het aantal donateurs en het gebruiksvriendelijker
maken van de betalingsmogelijkheden.
Communicatie: het verbeteren van de informatie voorziening.
Projecten: het uitwerken van de gebruiksmogelijkheden modulaire schoen en het initiëren van
innovaties. Het verder ontwikkelen van de projecten Karuna in Nepal. De voortzetting van
hulp aan West Papua (Nieuw Guinea) waarin we de Leprastichting ondersteunen in het
voorzien van orthopedische werkplaatsen.

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.

Financiële resultaten.
Over het afgelopen jaar zijn de baten in vergelijking met 2012 met € 17.000,- toegenomen. Dit
is hoofdzakelijk veroorzaakt door een eenmalig legaat. Door de toename van baten kwam het
balanstotaal per 31 december 2013 uit op € 113.000,Het aantal verplichtingen nam in 2013 echter toe met € 22.000,- ten opzichte van het voorgaande jaar.
Oorzaak hiervan zijn de toegenomen bestedingen aan nieuwe projecten.
Hieronder treft u het overzicht aan van de financiële resultaten over 2013.
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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

Financiële verantwoording:

Staat van Lasten en Baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Besteed aan werving baten
Besteed aan beheer en administratie
Totaal Bestedingen

jaar 2013
x EUR 1
€ 4.926
€ 645
€ 577
€ 6.148

jaar 2012
x EUR 1
€ 1.795
€ 779
€ 1.649
€ 4.223

Baten
Donaties/giften van particulieren en bedrijven
Sponsorlopen
Spaarpot
Rentebaten
Totaal Baten

x EUR 1
€ 23.092
€ 3.738
€ 220
€ 1.928
€ 28.978

x EUR 1
€ 1.041
€ 5.270
€ 938
€ 1.669
€ 8.918

Saldo lasten en baten uit operationele activiteiten

€ 22.830

€ 4.695

Incidentele posten
Lasten
Baten
Totaal incidentele posten

x EUR 1
€0
€0
€0

x EUR 1
€ 122
€ 695
€ 573

Saldo van lasten en baten

€ 22.830

€ 5.268

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

x EUR 1
€0
€0
€ 1.280
€ 21.550
€ 22.830

x EUR 1
€0
€0
€ 5.268
€0
€ 5.268

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

31.12.2013 31.12.2012
x EUR 1
x EUR 1
€0
€0
€ 73.342
€ 71.799
€ 6.352
€ 1.543
€ 33.395
€ 16.917
€ 113.089
€ 90.259

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

x EUR 1
€ 21.550
€ 3.500
€0
€ 25.050

x EUR 1
€0
€ 3.500
€0
€ 3.500

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

x EUR 1
€ 70.000
€ 16.759
€ 1.280
€ 88.039

x EUR 1
€ 70.000
€ 11.491
€ 5.268
€ 86.759

€ 113.089

€ 90.259

Totaal passiva

