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Aan het bestuur van
Stichting Axel’s Footprint
Looydijk 49
3732 VB De Bilt
Nieuwegein, 18 april 2019
Geachte bestuursleden,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent het samenstellen van de jaarrekening
2018 van Stichting Axel’s Footprint.
De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 1-1-2018 t/m 31-12-2018 en de
toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.
1. ACCOUNTANTSRAPPORT
1.1.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Axel’s Footprint te De Bilt is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-enverliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de van
toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Axel’s Footprint.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting
zijn wij altijd bereid.
Hoogachtend,
Bolink & Partners B.V.

A. Bleijenberg AA

G.J.H. Bolink AA
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2. JAARVERSLAG (BESTUURSVERSLAG)
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Stichting Axel’s Footprint is op 08-09-’10 opgericht.
In dit jaarrapport wordt verantwoording gegeven over
het boekjaar 2018.
Het voorwoord bestaat uit een privé onderdeel over Axel
en ontwikkelingen van de Axel Foundation.

Axel is Axel en heeft zijn eigen flow. Axel is inmiddels 9, heeft afgelopen jaar zijn voortanden
gewisseld, is meer omgevingsbewust en maakt meer geluid. Hierdoor is hij meer aanwezig en
bindt op zijn manier. Hij is op zijn manier ondeugend door bijvoorbeeld te gaan zitten tijdens
het aankleden, terwijl hij nog niet klaar is of zich zwaarmaken als zijn zus hem tilt.
Axel heeft een grotere rolstoel gekregen. Leuk is dat we er een spelletje mee maakten
(wegrollen en Axel rolt zelf terug) en dat lijkt een bestendige vaardigheid. Met de indicaties
over Axel zijn levensverwachting en de kwaliteit van leven alsook de ervaringen van december
2016, zijn we ronduit gelukkig met hoe het nu met Axel gaat.
Als gevolg van eigen overbelasting werden we gedwongen te evalueren en hebben we
bijgestuurd. De belangrijkste maatregel is dat Axel van zijn slaapkamer op de 1e verdieping
naar beneden verhuisde. Dit brengt rust. In de loop van het jaar zijn (bouwkundige)
aanpassingen ingezet (medio januari 2019 afgerond), om dit goed te faciliteren.

2018 was voor Axel’s Footprint een topjaar.
- Het onderwijspakket werd geadopteerd door de Patioschool in de Bilt en 3 docenten fietsten
zelfs mee in team Axel in de Stofwisseltour;
- Ook werd het onderwijspakket omarmd door de Egbertusschool in Vianen. Wat een mooi
evenement was dat!
- Over mooie evenementen: de jeugd van Zwem en Waterpoloverenging de Vuursche in
Baarn kreeg een warming up van onze ambassadeur Robin van Galen en zwom daarna voor
Axel en een toekomst zonder stofwisselingsziekten;
- Het initiatief ‘17 oktober Dag van krachtenbundeling tegen stofwisselingsziekten’ groeide
verder en nog meer, dat lees je verder in dit jaarverslag.
Door een hack op de server was onze website offline en alle content/artikelen waren
vernietigd. Dit was een onverwacht incident en gelijk een eye opener. Hoewel we de backup
wel hadden geborgd bleek dit dus niet afdoende. We hebben bijgestuurd in het programma
achter de website. We zijn blij met Van Dam Media die ons met de nieuwe opbouw van de
website ondersteunde en Kovoks die de backup nu verzorgen.
Ons nieuwe huisstijl was de aanleiding om een langer aanwezige wens van een vlag uit te
voeren. Bij de evenementen in 2018 konden we ons daardoor beter presteren. Ook
investeerden we in hardlooparmbanden (waar een smartphone in kan) met ons logo. We
verwachten een groei in hardlopers voor Team Axel en vinden het zowel mooi als zinvol die zo
te enthousiasmeren.
2019
We verwachten voor 2019 minder evenementen en resultaat. Dat komt doordat er minder
gelegenheid was voor netwerkactiviteiten in 2018 als gevolg van de eerder genoemde
overbelasting. Het resultaat van 2018 was daarentegen weer beter dan 2017 en ook te danken
aan de inspanningen in de periode daarvoor.
In dit verslag over 2018 gaan we eerst in op onze missie en strategie, daarna geven we een
beeld bij de acties en financials.
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Axel zijn mogelijkheden, potentie en vooruitzichten zijn niet goed, maar Axel doet er wel toe.
De Axel Foundation zet zijn footprint, door toegevoegde waarde te leveren in de wereld van
stofwisselingsziekten.

Er is te weinig bekendheid over stofwisselingziekten en het urgentiebesef ontbreekt. Het
verbeteren hiervan wordt bemoeilijkt doordat er te veel actieve partijen zijn met beperkte
schaalgrootte die (deels) overlappende werkzaamheden hebben (vertroebeld beeld, geen
eenduidig statement).
Naar ons inzicht is het voor Nederlands publiek en bedrijven, donateurs en sponsors beter dat
er één landelijke partij is die voor fondsenwerving en informatievoorziening zorgt (al dan niet
met onderliggende samenwerkingen).
We realiseren ons dat de huidige situatie niet eenvoudig te wijzigen zal zijn. Er zijn immers
meerjarenplannen bij de bestaande partijen en er blijft voedingsbodem voor nieuwe partijen.
Dit laatste doordat er veel stofwisselingziekten zijn en een eigen initiatief voor een specifieke
ziektegroep zo is gestart, omdat een vanzelfsprekende aansluiting bij één toonaangevende
partij nog ontbreekt.
Voor de Axel Foundation is de bovenstaande situatie een voldongen feit. Wij hebben een eigen
missie en nemen initiatieven voor het collectief of ondersteunen dergelijke initiatieven.
Met onze bescheiden inbreng streven we naar optimale impact en kwaliteit.
Een bijdrage leveren aan de beweging “van bekendheid naar bewustwording, naar
urgentiebesef, naar een bijdrage voor onderzoek, naar een toekomst zonder
stofwisselingsziekten”.
Het vragen aan een willekeurig persoon om éénmalig € 2,- te doneren voor onderzoek is niet
de uitdaging. De uitdaging is wel om die € 2,- te verhogen naar € 100,- bij diezelfde persoon
waarbij deze, vanuit een sence of urgency, pro-actief vraagt wat zijn/haar netwerk kan doen.
Bij voorkeur ieder jaar zal de Axel Foundation één of enkele “footprints” zetten.
Een “footprint” is voor ons een afgekaderde actie of initiatief, waarvan het zeer waarschijnlijk
is dat het rendement hoog is en het collectief voordeel heeft. Het idee achter een footprint
moet daarnaast eenvoudig uit te leggen zijn, leuk zijn, een win/win/win hebben en energie
geven.
Het leveren van toegevoegde waarde is niet altijd te koppelen aan een kalenderjaar.
De complexiteit van het project of andere factoren (extern: beschikbaarheid van alle partijen,
intern: de beschikbaarheid van onszelf waarbij Axel een grote rol speelt) kunnen er toe leiden
dat trajecten langer duren.

Krachten bundelen voor een toekomst zonder stofwisselingsziekten, door regionaal aandacht te
vragen en te werken aan een olievlek vanuit het midden van Nederland door:
- Voorlichten
‘Bekendheid geeft een basis voor bewustwording en urgentiebesef’.
Met ons onderwijspakket wordt op een laagdrempelige manier verteld over stofwisseling en
stofwisselingsziekten op basis- en middelbare scholen. Het bereik is hiermee telkens
substantieel (200-500 leerlingen per school). Daarnaast is een onderdeel van ons
onderwijspakket dat er aansluitend een sponsorevent wordt georganiseerd. Door het invullen
van sponsorkaarten worden ook nog eens 5-15 mensen per leerling bereikt.
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- Ondersteuning Fondswerving
‘Geld voor onderzoek brengt een toekomst zonder stofwisselingsziekten dichterbij’.
We hebben geen ambities om (deels) te doen wat anderen al doen. Voor fondswerving ten
behoeve van onderzoek vinden we Stichting Stofwisselkracht de beste partij om mee samen te
werken (een professionele medische raad toetst en monitort gesubsidieerde onderzoeken, laag
kostenniveau, goede visie, positieve sfeer).
De Stofwisseltour, een landelijke fietstocht van Stichting Stofwisselkracht is wat ons betreft
een ultiem middel om aandacht te vragen voor stofwisselingsziekten en geld op te halen voor
onderzoek. Daarom sluiten we daar graag bij aan met Team Axel en verzorgen we de
coördinatie van tussenstop Stofwisselpunt de Bilt.
- Samenwerken
1. vanuit eigen kracht….
We zoeken samenwerking met personen en ondernemingen die hun eigen kracht beschikbaar
stellen met het doel om samen optimale voldoening en resultaat te boeken (exposure,
opbrengst).
2. ….. voor het collectief
- Landelijke fondswerver Stichting Stofwisselkracht is een jonge organisatie met veel
potentie. De samenwerking is leuk en inspirerend. Waar we kunnen ondersteunen we ze in
hun (groei)ambitie;
- De rol van de Vereniging Kinderen met Stofwisselingsziekten (belangenorganisatie, kennis,
voorlichting) mag niet worden onderschat en kan zeker ook op onze ondersteuning
rekenen;
- Ook het verlenen van palliatieve en respijtzorg door bijvoorbeeld Kinderhospice Binnenveld
is zeer van belang. Hoewel de focus van hun dienstverlening niet alleen op
stofwisselingsziekten is gericht, is de omvang hiervan wel voldoende om bij gelegenheid te
ondersteunen;
- Jaarlijks benadrukken we het collectieve belang met “17 oktober, dag van
krachtenbundeling tegen stofwisselingsziekten”;
- Vanzelfsprekend staan we positief tegenover participatie bij initiatieven op het gebied van
de peroxisomale ziekten.
Wanneer we kansen krijgen met de Axel Foundation waarbij de impact c.q. bereik voor het
collectief groter is als een ander goed doel op de voorgrond treedt, bijvoorbeeld Stichting
Stofwisselkracht, VKS of Kinderhospice Binnenveld, dan kiezen we daarvoor. Het
ambassadeurschap van de Nederlandse Waterpolomannen bij Stichting Stofwisselkracht is
hiervan een mooi voorbeeld evenals de beursgong die in het teken staat van Axel maar waarbij
de exposure aan Stofwisselkracht en de Stofwisseltour toekomt.
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2018
Footprint 1. Samenwerking, voorlichting en fondswerving Patioschool de Bilt
Jaarlijks verkoopt Patioschool De Kleine Prins in De Bilt, violen
voor het goede doel. In een tijdsbestek van twee weken proberen
de kinderen van de school zoveel mogelijk violen te verkopen aan
familie, vrienden en bekenden. In 2018 was de Axel Foundation
als
goed doel aan de violenactie gekoppeld.
Met ons digitaal stripverhaal zijn de leerlingen aan de slag zijn
gegaan om zo te begrijpen wat stofwisselingsziekten zijn en hoe
belangrijk het is om onderzoek te doen. De impact van de ziekte
op een leeftijdsgenootje inspireert en motiveert de kinderen
enorm.
Op zaterdag 17 maart werden de violen opgehaald en
bezorgd door de kinderen (20.140 plantjes!). #onderwijspakket

Footprint 2. Samenwerking, voorlichting en fondswerving Egbertusschool Vianen
Vrijdag 23 maart was de feestavond van de Basisschool Egbertus
Vianen waarbij alle groepen een optreden verzorgden.
Voorafgaand aan de avond werd de opbrengst van de actie voor de
Axel Foundation bekend gemaakt.
De weken ervoor was het stripverhaal bekeken en waren kinderen
onder de indruk van de ziekte en van Axel zijn verhaal. Een
leeftijdsgenootje, zo ziek. wow. Er was een hardloopevent en de
150 kinderen renden maar liefst EUR 4.166,-- bij elkaar. Een
ongekend hoge opbrengst die we besteedden aan onderzoek naar
stofwisselingsziekten.
Juf Marieke: “toen moeder Sanne van één van mijn leerlingen
vertelde over stofwisselingsziekten en de Axel Foundation heb ik
me erin verdiept. Ik ben onder de indruk van de gevolgen van
deze onbekende en verwoestende ziekten. Er is veel onderzoek
nodig en met deze actie kunnen we daar een bijdrage aan
leveren”.
Het was een mooie en soepele samenwerking! We zijn trots dat we
na Bilthoven, De Bilt, Soest en de Meern nu ook Vianen bereiken.
Het doel is om alle scholen in de provincie Utrecht kennis te laten
maken met ons onderwijspakket en dat vordert!
Footprint 3. Samenwerking, voorlichting en fondswerving ZV de Vuursche
"Voor ons sponsorzwemevenement op vrijdag 12 oktober, hebben
we gekozen om ook een goed doel te steunen, namelijk de Axel
Foundation. We wisten niet dat een stofwisselingsziekte zoveel
impact heeft op het leven van een kind en zijn of haar familie. Wij
vinden het maar heel normaal dat we kunnen zwemmen en
waterpoloën, lol maken en naar school gaan, maar als onze
stofwisseling niet
Pagina 8

Stichting Axel’s Footprint, te De Bilt

functioneert is dat helemaal niet vanzelfsprekend", aldus Mariska
Brienen van de organisatie.
Het kwam allemaal mooi samen. Met onze ambassadeur Robin van
Galen en stripheld Victor van het stripverhaal over
stofwisselingziekten werden we verrast bij ZC de Vuursche.
Het evenement was goed georganiseerd, kinderen deden wat ze
konden (zwommen enorme afstanden, sommige 100 baantjes!) en
er was een fijne sfeer.
Na de warming up met Robin startten de kinderen met zwemmen. Het resultaat mocht er zijn:
er werd met 44 kinderen een mooi bedrag opgehaald.
Dit werd nog eens afgerond naar EUR 1.710,09 (Axel zijn geboortedatum en een geste naar
"17 oktober, dag van krachtenbundeling tegen stofwisselingsziekten". Een krachtenbundeling
was het zeker. Super bedankt! #JoinTeamAxel #waterpolopakket
Footprint 4. Samenwerken voor het collectief, 4e Beursgong. Integraal persbericht:
Gongslag voor start Stofwisseltour 2018
De handelsdag (21 juni) wordt geopend door Stichting
Stofwisselkracht, Team Axel en Team Euronext om aandacht te
vragen voor de Stofwisseltour 2018. De beursgong wordt geluid
door Prof. Dr. Henk Blom, voorzitter van de medische raad van
Stichting Stofwisselkracht.
In 2015 bezocht Team Axel de Amsterdamse beurs en de
aanwezigheid van Axel maakte grote indruk op de medewerkers
van Euronext. Daarom fietsen zij dit jaar opnieuw mee in de
Stofwisseltour onder de naam ‘Euronext voor Team Axel’. De
Stofwisseltour vindt plaats van 22 tot en met 24 juni en wordt in
estafette gereden langs de Nederlandse academische
ziekenhuizen.
Tijdens de Stofwisseltour halen ruim 230 deelnemers zoveel
mogelijk geld op voor onderzoek, met als doel een toekomst
zonder stofwisselingsziekten.
Stichting Stofwisselkracht werft fondsen voor onderzoek naar stofwisselingsziekten door
middel van sportieve evenementen en diverse activiteiten. Stichting Stofwisselkracht,
organisator van de Stofwisseltour, hoopt op een geslaagde tour en een goede opbrengst om
alle binnenkomende subsidieaanvragen voor onderzoek te kunnen honoreren.

Footprint 5: Trots om onderdeel te zijn van een krachtenbundeling! Integraal bericht:
Stichting Stofwisselkracht: “Wij zijn heel erg trots dat wij
ook in 2018 weer samen met onze partnerstichtingen
Ride4Kids, Stichting Join4Energy en de Axel Foundation een
geweldig bedrag beschikbaar kunnen stellen voor
onderzoek naar stofwisselingsziekten!
Extra trots omdat met dit bedrag sinds de oprichting van
Stofwisselkracht voor meer dan 1 miljoen euro via onze
Wetenschappelijke Adviesraad naar onderzoek naar
stofwisselingsziekten gaat!”.

Pagina 9

Stichting Axel’s Footprint, te De Bilt

Footprint 6. Samenwerken voor het collectief,
“17 oktober dag van krachtenbundeling tegen stofwisselingsziekten”

Dat ziet er mooi uit he! Een collage van een aantal mensen die hun profielfoto aanpasten op
facebook in de week van ‘17 oktober dag van krachtenbundeling tegen stofwisselingsziekten’.
Daarnaast is er optimale steun van de andere goede doelen en wordt de dag omarmd in
uitingen. Het bereik van de boodschap (zowel van ons als van de andere goede doelen als van
de deelnemers aan de actie) is niet te bepalen maar het wel meetbare bereik was ruim boven
150.000 mensen. Weer een jaar met meer groei en bereik!
De conclusie is dat de dag er toe doet, ook gezien de (emotionele) reacties onder posts. We
zouden graag de stap maken naar evenementen voor de verschillende goede doelen rondom
17 oktober. Het evenement met ZV de Vuursche is daarvan een mooi voorbeeld.
Footprint 7. Ondersteuning fondswerving
7.1 Team Axel in de Stofwisseltour
De Stofwisseltour 2018, een fietstocht door heel Nederland in
het weekend van 22-24 juni om aandacht te vragen voor
stofwisselingsziekten en geld op te halen voor onderzoek, was
weer bijzonder. Er deden weer meer teams en deelnemers mee,
er waren meer donaties en meer sponsors.
Het was mooi, zwaar, gaaf, leuk, verdrietig maar vooral ‘echt’ en
samen. Heel speciaal wat de Stofwisseltour brengt. Er ligt een
stevig fundament waar we graag aan mee blijven bouwen.
Team Axel reed voor de 6e keer mee en we fietsen, inclusief
Euronext voor Team Axel, € 31.357,- bij elkaar. (2017 in totaal
€ 24.072,-)
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6.2 Team Axel in de Singelloop Utrecht 2018
Na jaren van deelname aan de Lage Landen Marathon van
Eindhoven en een try out in de Singelloop van 2017, hadden we
een mooi team van 15 collega’s en vrienden van Rabobank Rijn en
Heuvelrug.
De bank had het evenement opgenomen in het vitaliteitsplan. Zo
trainden de collega’s samen en werd de opbrengst van de donaties
door de bank verdubbeld. Uiteindelijk werd € 6.047,-- opgehaald
en ging rechtstreeks naar onderzoek.
Het was een topdag, mooi weer, blije gezichten, leuk parcours en een schitterende opbrengst.
#growabetterworldtogether #JoinTeamAxel
6.3 Stofwisselpunt de Bilt
Zaterdag 23 juni werden de deelnemers
van de Stofwisseltour enthousiast
ontvangen in de Bilt met muziek,
stripheld Victor en publiek.
We zijn blij met de samenwerking met
Van der Valk de Biltsche Hoek!
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2018
Hosting en website design
De hosting van onze website en het design van de website zelf, is geborgd door
nieuwe samenwerkingen. We vinden het enorm fijn dat we via ons netwerk in contact
komen met enthousiaste partijen. Volstrekt objectief natuurlijk, denken we stiekem dat
dat ook een beetje komt, omdat we samen met alle betrokkenen leuke dingen doen.
We kijken uit naar een mooie samenwerking! . #JoinTeamAxel

van Dam Media is een veelzijdig, creatief reclamebureau gevestigd
in Didam dat sterk is in het creëren van originele
en onderscheidende webdesigns of grafische projecten.

KovoKs, is een fullservice organisatie met een
eigen hostingplatform voor websites, e-mail en
cloudoplossingen. Daarnaast beschikken ze over programmeurs
voor maatwerk aanpassingen en complete oplossingen.

MVRO, trouwe sponsor Team Axel en de Stofwisseltour
Ook dit jaar konden we rekenen op de steun van MVRO.
We zijn enorm blij met deze onvoorwaardelijke betrokkenheid.
Door het jaar heen worden bedrijfsmatige on-line aankopen via
ons portal gedaan en zo krijgen we provisie zonder dat de
aankoopprijs voor MVRO wijzigt (dat kan jij ook, kijk maar op
onze website). Het bedrijf steunt bovendien de Stofwisseltour van
partnerstichting Stofwisselkracht als eventsponsor en met acties
van het personeel worden ook inkomsten gegenereerd.
Heel mooi om te zien en te ontvangen! #ZodoetMVROdat
#JoinTeamAxel

25 jarige huwelijksfeest familie Visser Elias
De gelukwensen waren voor Arnoud Visser en Anniek Elias. Zij
vierden op zaterdag 2 juni hun 25 jarig huwelijksjubileum.
Als cadeau werd een bijdrage aan de Axel Foundation gevraagd.
Een mooi gebaar van een gezin dat ook bekend is
met stofwisselingsziekten doordat 2 van hun 3 kinderen
een peroxisomale afwijking in het Zellwegerspectrum hebben.
Zo kwamen er mooie donaties (in totaal EUR 1.315,10!) met
omschrijving 'Team Barend & Karlijn' bij ons binnen Nogmaals van
harte proficiat en bedankt voor jullie mooie geste.
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Vriendenloterij
De Vriendenloterij is lucratief voor de Axel Foundation. Van ieder lot
ontvangen wij namelijk 50% van de inleg.

Provisie op online aankopen
Inmiddels zijn we aangesloten bij 5 platforms (2017: 3).
Iedereen die op internet winkelt en aankopen doet kan via onze site
naar de verkoper. Doordat je dan via onze ingang naar die site gaat
doneer je een deel van jouw aankoopbedrag aan ons.
Je betaalt dezelfde prijs, ontvangt dezelfde korting, maar wij
ontvangen een provisie. Op die manier kan je dus eenvoudig doneren
met al jouw online bestellingen. Nog mooier gezegd: doneren kost
niets.

Wijnaxi
Bij de start van de Axel Foundation in 2010 was onze eerste actie een
wijnactie waarvan we de naam veranderden naar Wijnaxi, verwijzend
naar het koosnaampje van zus Sacha voor Axel.
Het concept is dat wijn voor het goede doel een goede afdronk moet
hebben. Net als onze houding ten opzichte Axel’s Footprint moet de
wijn dus ook een goede kwaliteit hebben.
De wijn wordt geselecteerd door Wijninkoperij J. Baas & Zn (sinds
1874) in Bosch en Duin. De bestickering en bezorging vindt plaats
door Axels’ Opa en Oma Bo waardoor de snelheid van afleveren is
gewaarborgd.

Tevreden en dankbaar
2018 was een goed jaar gekeken naar de kwaliteit en kwantiteit van de initiatieven. We zijn
dankbaar voor de onlinebestellingen, de donaties, de sponsoring en de steun voor ons
onderwijs- dan wel waterpolopakket. Trots zijn we op een aansprekende ambassadeur, een
mooie schare sympathisanten en een gaaf stripverhaal.
We verwachten dat 2019 achterblijft bij de topjaren 2017 en 2018. Dat komt omdat we even
minder konden investeren in nieuwe relaties. Vanzelfsprekend staan we open voor initiatieven
en een kop koffie om de samenwerking verder vorm te geven! #JoinTeamAxel
18 april 2019
Stichting Axel’s Footprint
Danny Drieënhuizen
vader van Axel, voorzitter

Ralph de Geest
secretaris
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penningmeester
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER
(na voorstel resultaatbestemming)
2018
€

ACTIVA

2017
€

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Voorraad wijn

-

-

-

600
-

-

600

Liquide middelen

44.213

39.839

Som der vlottende activa

44.213

40.439

Totaal activazijde

44.213

40.439

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2018
€

2017
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve

13.680

11.970

Totaal vrij besteedbaar vermogen

13.680

11.970

Bestemmingsreserve

30.446

28.469

Totaal eigen vermogen

44.126

40.439

-

-

87

-

87

-

44.213

40.439

Langlopende schulden
Reservering Cholzuuronderzoek

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde

Samenstellingsverklaring afgegeven
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2018
€

Realisatie
2017
€

BATEN
Wijnaxi
Vriendenloterij
Bol.com
Team Rabobank UHR Lage Landen
Rente inkomsten
School in actie 'de Patioschool'
School in actie 'Egbertusschool'
Donaties en giften
Donaties I-deal/Geef gratis
25-jarig huwelijk feest
ZV de Vuursche
School in actie 'de Krullevaar'
Utrechtse Skate Parade
CSV Fraternitas
Eindejaargratificatie werknemers
Inkomsten voor Team Axel

45
1.270
402
6.047
1.365
4.215
681
70
1.315
2.710
18.185

310
1.431
316
949
1.523
35
3.500
781
1.500
4.500
18.823

Som der baten

36.305

33.668

LASTEN
Axel’s footprint

31.435

32.119

1.184

925

32.619

33.044

Batig saldo

3.686

624

Toevoeging aan Bestemmingsreserve
Toevoeging aan reservering Cholzuuronderzoek
Ontrekking uit reservering Cholzuuronderzoek

1.976
-

3.271
-4.357

Toevoeging aan continuïteitsreserve

1.710

1.710

Verstrekte ondersteuning Axel
Kosten activiteiten
Algemene kosten
Som der lasten

De toevoeging aan de continuïteitsreserve bedraagt onafgerond een bedrag van € 1.710,09. (geboortedatum
Axel Daniël Drieënhuizen is 17 oktober 2009, (17-10-09))

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Algemeen
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Axel’s Footprint bestaan uit het leveren van een bijdrage voor het welbevinden
van kinderen met een stofwisselingsziekte of ondersteuning van ouders van die kinderen, alsmede het
leveren van een bijdrage aan onderzoek naar stofwisselingsziekten bij kinderen; het voorzien in een
financiële bijdrage voor de directe en indirecte zorg van Axel Daniël Drieënhuizen, geboren zeventien
oktober tweeduizendnegen; het namens Axel Daniël Drieënhuizen, geboren zeventien oktober
tweeduizendnegen leveren van een maatschappelijke bijdrage. Voorts het verrichten van alle verdere
handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting Axel’s Footprint staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50813005.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Voorraden
De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde,
daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incourantheid.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen
nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de
goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar
worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS
ACTIVA
31 december 2018
€

31 december 2017
€

-

-

Debiteuren

-

-

Overige vorderingen en overlopende activa
Rekening courant oprichters

-

-

403
43.810

2.357
37.482

44.213

39.839

Voorraden
Voorraad wijn
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren

Liquide middelen
Kas
Bank, rekening-courant
Bank, spaarrekening

Samenstellingsverklaring afgegeven
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31 december 2018
€

31 december 2017
€

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

11.970
1.710

10.260
1.710

Stand per 31 december

13.680

11.970

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

28.469
1.977

25.198
3.271

Stand per 31 december

30.446

28.469

Bestemmingsreserve algemeen
Bestemmingsreserve Axel

21.651
8.795

20.460
8.009

Stand per 31 december

30.446

28.469

87

-

PASSIVA
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Het verloop is als volgt:

Bestemmingsreserve
Het verloop is als volgt:

De bestemmingsreserve is onder te verdelen naar:

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Rekening courant oprichters

87

-

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
LASTEN
€
Axel’s footprint
Bijdrage aan onderzoek, met name via Team Axel
Stofwisselpunt de Bilt
Bijeenkomst Stofwisselkracht
Bijdrage kosten Nederlandse Waterpolomannen
Initiatief 17 oktober
Prijs facebook 17 oktober dag van (VKS)

2018

€

2017

30.362
356
467
250

31.115
348
300
356
-

31.435

32.119

ONDERTEKENING BESTUURDERS
Aldus opgemaakt te:

De Bilt,
(plaats)

18 april 2019
(datum)

Voorzitter, ………………………………..
De heer D.G. Drieënhuizen

Secretaris, ………………………………..
De heer R. de Geest

Penningmeester, ………………………………..
De heer M.E. Hanselaar

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Archimedesbaan 18G
3439 ME Nieuwegein
Postbus 9028
3430 RA Nieuwegein
T. 030 6300377
F. 030 6048396
E. info@bolinkenpartners.nl
www.bolinkenpartners.nl
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