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Terugblik
Projecten
Voor stichting Beter ter Been is 2016 een prima jaar geweest voor wat betreft de besteding en
uitvoering van bestaande projecten.
Karuna (Foundation) in Nepal.
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. De eerste lichting van deze opleiding is vorig jaar afgezwaaid.
Een van hen is de Nepalese student Rameshwor. Beter ter Been heeft de 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 het afgelopen jaar hebben we Rameshwor
uitgenodigd om een stage periode door te maken in Nederland. Wij vonden het belangrijk dat
Ramewhor de kneepjes van het vak kon optimaliseren. Gedurende 10 weken heeft hij dit
kunnen ervaren in Rotterdam.
In de tien weken heeft Rameshwor op een werkstageplek bij Wittepoel in 'de Palmentuin'
Rotterdam zijn basiskennis en praktijkervaring met een schat aan nieuwe vaardigheden en
fijne kneepjes en technieken kunnen aanvullen. Hans van Dalen (bestuurslid) heeft hem
hierin intensief begeleid naast de dagelijkse support en plezierige sfeer van het team en de
collega’s bij Wittepoel. Elk van onze bestuursleden heeft een dag in het weekend vrij gemaakt
om iets te organiseren met het doel Rameshwor beter te leren kennen. Hierdoor was er
gelegenheid voor een meer persoonlijke kennismaking. Ons bestuurslid Hans van Dalen heeft
veel inzet getoond in dit project. Niet alleen heeft hij Rameshwor begeleid in dit traject, ook
heeft hij veel van zijn vrijetijd besteed met Rameshwor in de praktische schoenmakerij om
hem nog meer te helpen in het vak. Daarnaast heeft Hans Rameshwor opgevangen zodat hij
zich thuis voelde.
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Sunsari shoes; nieuw project Beter ter Been
Er is in 2015 een plan opgesteld voor een demoproject in Sunsari. Met het demoproject dat
zich uitsluitend richt op de orthopedische schoenmakerij, willen we 10% van de markt voor
schoenen bereiken.
Dit grote project in Nepal zal anders ingericht worden dan het project in Noord-Nepal 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 niet in zijn eentje. We zijn daarom met 10
medewerkers gestart die door Rameshwor getraind zullen worden tot orthopedisch
schoenmaker.
Dit project willen we als demoproject in de oostelijke regio lanceren, met een methodiek die
we dan eventueel efficiënt kunnen dupliceren in andere regio’s.
Na ondertekening van het contract in 2016 voor ons nieuwe project Sunsari, wilden we
zo snel mogelijk het transport van machines en materialen naar Nepal organiseren. Beter ter
Been betaalde de inventaris en materialen voor de werkplaats.
Menig avondje of vrije dag in het weekend dat Rameshwor in Nederland verbleef, werd
besteed aan extra theorie opsnuiven bij onze deskundigen Toos Rook en Hans.
Rameshwor mocht in oktober meehelpen spullen in de container te plaatsen in Rotterdam.
Een container vol materialen en machines die hij begin 2017in Sunsari zelf uit de
vrachtwagens mag tillen om de nieuwe productieplaats in te richten.
Uiteindelijk is de 20ft. container in oktober naar Nepal vertrokken.
Rameshwor wordt de operationele manager van dit nieuwe project in Nepal. Het doel is om
bij de start in februari/maart 2017, minimaal zes patiënten te helpen met nieuwe
orthopedische schoenen uit de nieuwe werkplaats. Eind 2017 zal dat een tussen Beter ter
Been en Karuna Nepal afgesproken veelvoud aan schoenen moeten zijn en zullen door
Rameshwor ook reeds enige nieuwe collega’s ingewerkt zijn.
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Modulaire schoen
1. Anna Gonzalez was vorig studiejaar via haar Master aan het Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG) betrokken bij een orthopedisch schoenontwerp (zie nieuwsbrief van mei
2016). Anna is is inmiddels afgestudeerd in Groningen en heeft toestemming gekregen vanuit
de faculteit om drie testen uit te voeren. Het gaat dan om een drietal schoenparen uitgebreid
testen bij personen op verzoek van Beter ter Been. Het testen vergt veel zorgvuldigheid in
verband met verscheidende risicoaspecten, beschikbaarheid van proefpersonen, toestemming
van zorgverzekeraars en een goedgekeurde testomgeving.
2.Het onderzoek modulaire schoenontwerp door studenten van studiejaar 2015/2016 in
samenwerking met Arjan Bergsma (Technische Universiteit Twente), Herman Kuys (UMCG
Groningen) en Toos Rook (orthopedisch schoenspecialist / buitengewoon bestuurslid bij
Beter ter Been) krijgt ook een vervolg. Er is nu een opdracht geformuleerd waarbij tien paar
orthopedische schoenen zullen worden geproduceerd en getest op bruikbaarheid. Vier
studenten gaan de schoenen bij vier patiënten testen. De testperiode start begin februari 2017.
3. Met Fontys Hogeschool zijn we weer in gesprek in verband met een mogelijk
afstudeeropdracht in 2017 voor een student aan de opleiding orthopedisch schoenmaker.
In een co- creatie met opleidingsinstanties kunnen we de ontwikkeling van de modulaire
schoen meer versnellen en realiseren.
Donaties
Onder vermelde sponsoren hebben het mogelijk gemaakt dat productiemiddelen en
materialen tegen lage kosten konden worden aangeschaft ten behoeve van ons project
Sunsari.


Dumco BV, Kaatsheuvel - allerlei materialen



Liams Leder, Noordeloos - leder



BSN Medical, Almere - gipsverbanden



My personal shoes, -machines



Goesten en Goesten, Ammerzoden - tafels en stoelen



Drie Wassende Manen gelddonatie voor aanschaf van een schuur- en poetsmachine.
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Wederom heel hartelijk dank aan deze donateurs en particulieren die ons in 2016
ondersteund hebben.
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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.
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 2016 hebben we overeenkomstig 2015 per aandachtsveld de volgende prioriteiten
vastgesteld:
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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 het bestaande project Sunsari 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.
Financiële resultaten
Over het afgelopen jaar zijn de inkomsten uit donaties in vergelijking met 2015 met circa
€ 9.000,- afgenomen. Dit is met name veroorzaakt door een afname van giften bedrijven en
particulieren.
Het balanstotaal per 31 december 2016 kwam uit op ruim € 82.000,Dit is circa € 30.000,- minder dan het jaar ervoor. Er zijn volgens begroting, forse uitgaven
gedaan aan het Sunsari project in Nepal.
Op de volgende pagina’s treft u het overzicht aan van de financiële resultaten over 2016.
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Financiële verantwoording
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STAAT VAN LASTEN EN BATEN
Jan-Dec 2016
IN EURO'S x 1
BESTEDINGEN
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2016

Begroting 2016

Besteed aan de doelstellingen
Sunsari project (realiseren van een
werkplaats): aankoop machines en
materialen voor de werkplaats

€ 31.634

Sunsari project (realiseren van een
werkplaats): stage Rameswhor

€ 3.761

Sunsari project (realiseren van een
werkplaats): transport container vanuit
Nederland naar Nepal

€

6.099

Karuna project Nepal werkbezoek feb16:
ticketkosten naar Kathmandu en
Biratnagar

€

1.190
€ 42.684

Totaal besteed aan de doelstellingen

€ 40.000

Besteed aan werving baten
7-heuvelen sponsorloop

€

-

Totaal besteed aan werving baten

€

-

€ 1.000

€

3.553

€ 1.500

€ 46.237

€ 42.500

Besteed aan beheer en administratie
Kosten projecten
Abonnement website
Kosten project modulaire schoen
Bank-/rentekosten
Algemene beheers-/bestuurskosten
Totaal besteed aan beheer en administratie

€
€
€
€
€

1.534
160
1.201
202
456

Totaal bestedingen
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OPBRENGSTEN

2016

Don./giften van part. + bedrijven
7-heuvelen sponsorloop

Begroting 2016

€

480

€ 5.000

€

-

€ 6.500

gift uit nalatenschap, verleden bij
testament

€

-

€

-

Schenking De Drie Wassende Manen,
aan te wenden naar Karuna-Nepal
(Sunsari Project)

€

-

€

-

Opgaan van Stg. Orthopedic Support in
Stg. Beter ter Been

€

3.800

€

-

€
€
€

550
1.220

€ 2.500

Spaarpot bij schoenmakers
Project Sprong Sele Be Solu - Indonesië
Rentebaten
Totaal baten

: vrijval

Incidentele posten:
lasten
baten
Totaal incidentele posten

€ 2.000
€

SALDO LASTEN EN BATEN UIT
OPERATIONELE ACTIVITEITEN

€
€
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6.050

€ 16.000

€ -40.187

€ -26.500

€

-

€0

SALDO VAN LASTEN EN BATEN

€ -40.187

€ -26.500

Toevoeging (+), onttrekking (-) aan:
Continuïteitsreserves
Bestemmingsreserves
Overige vrije reserves

€ 3.800
€ -7.620
€ -36.367

€ -26.500

€ -40.187

€ -26.500
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Balans per 31 december 2016
IN EURO'S x 1
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ACTIVA

31 december 2016

Verschil

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen

€

Financiële vaste activa
ABN-AMRO Kapitaalmarketindex

-

€ 77.622
€ 77.622

Vorderingen en overlopende activa
Overlopende posten
Vooruitbetaalde projectuitgaven
Nog te ontvangen intrest

€
€
€

1.220
€

1.220

€

3.568

Liquide middelen
ING rekening-courant
ING spaarrekening
ABN-AMRO Bestuurrekening
Roparco zakelijke spaarrekening

€
€
€
€
€

377
3.120
70
-

€ 82.409

Totaal activa
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PASSIVA

31 december 2016

Reserves en fondsen
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Reserves
Continuïteitsreserves / per 31 dec 2015
Toevoeging jaar 2016
Aanzuivering vrije reserves:
ultimo 31 dec 2016
Continuïteitsreserves / per 31 dec 2016
Overige vrije reserves / per 31 dec 2015
Overige vrije reserves / afname 2016
Naar continuïteitsreserve
Overige vrije reserves / per 31 dec 2016

€ 70.000
€ 3.800
€ -16.864
€ 56.936
€ 19.503
€ -36.367
€ 16.864
€

€ 56.936

Bestemmingsfondsen
Project Sprong Sele Be Solu - Indonesië
Project Karuna - Nepal
Ontvangen legaten

€
€
€ 10.000
€ 10.000

Voorzieningen
Projecttoezeggingen

€

Schulden op korte termijn en overlopende passiva

€ 11.973

Overlopende posten
Nog te betalen

€
43
€ 11.929
€ 82.409

Totaal passiva
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