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Aan het bestuur van
Stichting Axel’s Footprint
Looydijk 49
3732 VB De Bilt
Nieuwegein, 17 april 2019
Geachte bestuursleden,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent het samenstellen van de jaarrekening
2017 van Stichting Axel’s Footprint.
De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 1-1-2017 t/m 31-12-2017 en de
toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 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 2017 en de winst-enverliesrekening over 2017 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 2017.
Het voorwoord bestaat uit een privé onderdeel over Axel
en ontwikkelingen van de Axel Foundation.

Na de heftige decembermaand 2016 stonden de eerste maanden in het teken van herstel en
het terugvinden van zowel balans als vertrouwen. Axel was erg ziek geweest en moest nog
verder aansterken. Een aantal vaardigheden is hij kwijtgeraakt en hij was (te) veel afgevallen.
Het was voor zowel onszelf als de artsen lastig een goede voedingshoeveelheid te bepalen. Dat
resulteerde bijvoorbeeld eerst in te snel toenemend gewicht. Daarnaast was er de nasleep van
gesprekken tijdens de ziekenhuisopname. Als Axel het niet had gered waren we onvoldoende
voorbereid, we zijn dus aan de slag gegaan met het ‘huiswerk’. Een heftig onderwerp met
heftige deelonderwerpen. De oriëntatie, gesprekken en keuzes waren confronterend en zwaar.
Gelukkig heeft Axel de goede lijn van herstel doorgezet en is hij het lachen zeker niet verleerd!

2017 was voor Axel’s Footprint een fantastisch jaar.
- We werden verrast door een oud collega. Hij werkt inmiddels bij een bedrijf dat
medewerkers een gratificatie geeft om aan het goede doel te besteden. Hij vertelde zijn
collega’s van de Axel Foundation en overtuigde iedereen om de Axel Foundation te steunen!
We ontvingen zo EUR 4.500,-! De herkomst blijft op verzoek anoniem (‘het gaat om het
goede doel niet om ons’).
- Het initiatief ‘17 oktober Dag van krachtenbundeling tegen stofwisselingsziekten’ is duidelijk
een schot in de roos. De bekendheid onder de mensen die met stofwisselingsziekten te
maken hebben groeit en de betrokkenheid neemt toe.
- Axel Foundation stond op de boarding bij FC Utrecht-Heracles, want we waren sponsor van
de wedstrijdbal. We verkochten de onderdelen van het arrangement en hadden zo
maximale exposure voor minimale kosten en een energieke ervaring.
- Het 100-jarige Fraternitas gaf een jubileumfeest en koos ons als goed doel. Onze
ambassadeur Robin van Galen gaf een presentatie op de feestavond en er werd EUR 1.500,aan Axel Foundation gedoneerd.
- Ultimo 2017 passeerden we de grens van EUR 100.000,- die de Axel Foundation aan
onderzoek beschikbaar heeft gesteld.
- En nog meer, dat lees je verder in dit jaarverslag.
Het viel misschien al wel op. Het logo van de Axel Foundation is vernieuwd! Vanuit het netwerk
van onze secretaris kwam ondersteuning voor het maken van boardingreclame (zie FC
Utrecht). Onderdeel hiervan was ook het professionaliseren van onze logo. We zijn blij met het
resultaat.
2017

Dit jaarverslag ligt later voor dan u van ons bent gewend. De organisatie van de Axel
Foundation bestaat uit een kleine groep mensen die vol enthousiasme meebouwen aan een
toekomst zonder stofwisselingsziekten. Het risico van een kleine groep is de afhankelijkheid
van mensen en vanwege tijdelijke maar langer durende gezondheidsproblemen van één van
hen, na het boekjaar 2017, is deze verslaglegging later. Het afhankelijkheidsrisico is logisch,
voldoende gemitigeerd en ook acceptabel gebleken door de goede voorbereidingen bij
evenementen en het niet aangaan van langlopende verplichtingen. Vanzelfsprekend is het
geen optimale situatie en daarom is het jaarrapport 2018 ook gelijk afgerond.
In 2016 en 2017 hebben we onderzocht of het mogelijk was voor de Axel Foundation om naast

Pagina 5

Stichting Axel’s Footprint, te De Bilt
de ANBI status, ook een CBF keurmerk te krijgen. Het was bemoedigend te zien dat het CBF
bereid was hierin mee te gaan. Er werd een aanvullende voorwaarde gesteld: “Het CBF stelt
voor dat het deel van de doelstelling “Het voorzien in een financiële bijdrage voor de directe en
indirecte zorg van Axel Daniël Drieënhuizen […]” buiten de Axel Foundation onder te brengen
(bijvoorbeeld in de privésfeer). Daarmee zou de stichting volledig gericht zijn op het realiseren
van een maatschappelijk doelstelling. Tevens neemt dit de belangenverstrengeling (van
voorzitter, tevens vader red.) weg, omdat Axel dan geen begunstigde meer is van de
stichting”.
Het bestuur van de Axel Foundation stelde vast dat:
- Het door CBF bedoelde onderdeel van de doelstelling, heeft als achtergrond een
onvoorspelbaar overheidsbeleid en moeizame zorgtoekenning. Dit hoewel de zorg nu prima is
geregeld en veel in privé wordt opgelost.
- Veel mensen die wat voor de Axel Foundation doen, willen op beide vlakken iets voor Axel
betekenen, zowel de activiteiten van de stichting steunen als Axel zelf. Wanneer we het
voorstel van CBF volgen is dat niet meer automatisch zo.
Het bestuur heeft unaniem besloten geen statutaire aanpassingen te willen doen. Het CBF
keurmerk past bij ons handelen, echter de stichting moet beschikbaar blijven om fondsen te
werven ter ondersteuning van Axel en daarnaast wensen we het unieke karakter van de
stichting te behouden.
Het bestuursbesluit is teruggegeven aan het CBF en de aanvraag is teruggetrokken. De
overigens goede ervaringen met CBF zijn gedeeld met onze partner Stichting Stofwisselkracht,
welke daarna de procedure succesvol hebben doorlopen.

In 2013 gaven we commitment en in 2014 financierden we daadwerkelijk een deel van het
onderzoek naar de werking van cholzuur, “cholic acid trail”, onder leiding van Prof. Dr. BT PollThe.
We hebben in de afgelopen jaarverslagen een update gedaan van het inmiddels afgesloten
onderzoek. Op onze balans hielden we nog een reserve aan voor dit onderzoek. Deze reserve
hebben we in 2017 laten vrijvallen en beschikbaar gesteld voor algemeen onderzoek. De reden
hiervoor is dat er geen lopend ander onderzoek naar peroxisomale stofwisselingsziekten is en
we het verdedigbaar vinden om ander onderzoek wel mogelijk te maken.
In dit verslag over 2017 gaan we eerst in op onze missie en strategie, daarna geven we een
beeld bij onze geïnitieerde en ontvangen 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 dat er aansluitend
een sponsorevent wordt georganiseerd en 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 relatief 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.
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2017
Footprint 1. Samenwerking, voorlichting en fondswerving Basisschool de Krullevaar, de Meern
'We wisten niet dat stofwisselingsziekten zoveel impact hebben en
één van de belangrijkste doodsoorzaken zijn bij kinderen. Mooi dat
jullie een lesmodel hebben waarbij kinderen aan de slag gaan om te
ontdekken wat stofwisseling is en afsluiten met een sponsorloop.
Bovendien is alles goed in te passen in de planning door de
ondersteunende presentaties en documenten van de Axel
Foundation. Wij willen zeker helpen het verschil te maken!' Zo
ongeveer reageerde directeur Peter Soonius van Basisschool de
Krullevaar die ook nog eens stagiairs van MBO opleiding sport
en bewegen bij de actie betrok.
In de klassen werd aan de hand van ons stripverhaal verteld wat
stofwisseling is en wat stofwisselingsziekten zijn. Op vrijdag 21
april was er een afsluitend sponsorevenement en renden alle
leerlingen EUR 3.500,- naar onderzoek. Natuurlijk was stripheld
Victor aanwezig om de kinderen aan te moedigen, knuffels en
high-fives te geven. We kijken tevreden terug op het gezamenlijke
traject!
Footprint 2. Axel Foundation op de kaart in de Galgenwaard
Zondag 17 december 2017 werd de wedstrijdbal van FC UtrechtHeracles gesponsord door de Axel Foundation!
Een mooi podium om stofwisselingsziekten en onze missie in de
schijnwerpers te zetten.
Axel Foundation op de boarding, de stoelen van het arrangement
verkocht aan gasten en de bal veilen in de businesslounge met
mooie opbrengst tot gevolg. Zo hadden we maximaal effect.
We kijken heel tevreden terug op de samenwerking met FC
Utrecht. Ook hebben we een goed gevoel over de belevenis op zich
met onze gasten en zijn we trots op waar de Axel Foundation toe
in staat is!
#17

Footprint 3. Samenwerken voor het collectief, Nederlandse Waterpolomannen ambassadeur
Stichting Stofwisselkracht
In 2014 fietsten de Nederlandse waterpolomannen, onder leiding
van onze ambassadeur Robin van Galen, mee met team Axel in de
Stofwisseltour.
Het was een mooie en bijzondere krachtenbundeling voor Axel, om
op die manier aandacht te vragen voor stofwisselingsziekten.
En er was meer:
Passie, onvoorwaardelijke betrokkenheid, creativiteit en
enthousiasme om maximaal succes te halen. Die raakvlakken
leidde tot gesprekken over verdere samenwerking.
We zijn enorm trots dat de Nederlandse waterpolomannen tot
Tokyo 2020 ambassadeur zijn van onze partner Stichting
Stofwisselkracht!
Op zondag 18 juni fietste de Nederlandse Waterpoloploeg ook weer
mee in de Stofwisseltour.
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Footprint 4. Samenwerken voor het collectief, steun van recordinternational Wesley Sneijder
Vanuit ons netwerk kwam er op het laatste
moment
een afspraak tot stand in Grand Hotel Huis ter Duin
en werd een ontmoeting met Wesley Sneijder
geregeld.
Op de dag dat hij recordinternational werd, en
scoorde in de met 5-0 gewonnen WK
Kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg, zorgde
Wesley Sneijder ook voor flinke aandacht voor
Stichting Stofwisselkracht en een mooi kado voor
Axel.
Dankbaar, enthousiast en nog steeds verrast :-)
Footprint 5. Samenwerken voor het collectief, 3e Beursgong. Integraal persbericht:
Euronext vraagt aandacht voor Stofwisseltour 2017
De handelsdag wordt geopend door Stichting Stofwisselkracht,
Team Axel en Team Euronext om aandacht te vragen voor de
Stofwisseltour 2017. De beursgong wordt geluid door Robin van
Galen, bondscoach van de Nederlandse Waterpolomannen, die als
ambassadeur aan Stichting Stofwisselkracht zijn verbonden. De
Nederlandse Waterpolomannen fietsen ook mee in de
Stofwisseltour.
In 2015 bezocht Team Axel de Amsterdamse beurs en de
aanwezigheid van Axel maakte grote indruk op de medewerkers.
Daarom fietsen zij ook dit jaar mee in de Stofwisseltour onder de
naam ‘Euronext voor Team Axel’. De Stofwisseltour vindt plaats
van 16 tot en met 18 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. De finish van de Stofwisseltour is
live te zien op NPO 1 op zondag 18 juni om 18:00uur.
Footprint 6. Samenwerken voor het collectief,
17 oktober dag van krachtenbundeling tegen stofwisselingsziekten
Zoals bij visie (pagina 3) weergegeven, zijn we voorstander van
één collectief geluid over stofwisselingsziekten.
Om dit kracht bij te zetten namen we in 2015 het initiatief voor
’17 oktober, dag van krachtenbundeling tegen
stofwisselingsziekten’
17-10-2017 was een succesvolle editie van '17 oktober Dag van
krachtenbundeling tegen stofwisselingsziekten'!
Het downloaden van kaders voor profielfoto’s op social media ging
op twee momenten zo snel dat we in de trending top3 stonden.
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Het bereik van de berichten op facebook was ook weer hoger
doordat we in omvang toenemen. (Tien)duizenden mensen hebben
één van de berichten gezien over de impact van
stofwisselingsziekten.
We zijn er trots op dat dit initiatief jaarlijks groeit, veel draagvlak
heeft en goede doelen actief aansluiten. Samen kom je verder!
Door uit te nodigen om de krachten te bundelen maakten we met
elkaar dus weer een stap naar meer bekendheid en
bewustwording. De volgende stap is urgentie en actie. Het doel is
om te ondersteunen dat stofwisselingsziekten prominent op de
agenda komen en daarna meer onderzoek volgt! De 3%
behandelbare stofwisselingsziekten is een ridicuul gegeven en dat
percentage moet verbeteren.

Footprint 7. Ondersteuning fondswerving
7.1 Team Axel in de Stofwisseltour
De Stofwisseltour is een sportief evenement dat met een 2- en 3
daagse fietstocht aandacht vraagt voor stofwisselingsziekten en
geld ophaalt voor onderzoek.
Team Axel reed voor de 5e keer mee en onze totale opbrengst,
materieel en immaterieel, was mooi! Team Axel (€ 17.857,-) en
Euronext voor Team Axel (€ 6.215,-) fietsten in 2017 in totaal
€ 24.072,-- naar onderzoek (2016: € 18.807 inclusief
Stofwisseltocht de Bilt).

7.2 Stofwisselpunt de Bilt
Zaterdag 17 juni werden de deelnemers
van de Stofwisseltour enthousiast
ontvangen in de Bilt met
muziek, mascotte Victor en publiek.
We zijn blij met de samenwerking met
Van der Valk de Biltsche Hoek!
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2017
Nieuwe huisstijl!

Met trots presenteerden we ons nieuwe logo.
Dankbaar zijn we voor de snelle, professionele en pro bono
ondersteuning van CNL-studioDenBosch.
De directe aanleiding was de sponsoring van de wedstrijdbal en
de mogelijkheid van ons logo op de boarding. Het vorige logo
hadden we zelf ontworpen en de professionele opslagformats
hadden we niet. Het oude logo is nagenoeg gelijk maar beter
leesbaar geworden en de verschillende ontwerpen, formats en
bestandgrootte geven ons flexibiliteit voor de toekomst!

1 oktober 2017 Team Axel in de Singelloop Utrecht
Voorgaande (6!) jaren werd de estafettemarathon van Eindhoven
gelopen, dit jaar dichter bij huis.
Team Axel, bestaande uit collega's en vrienden deed voor de
eerste keer mee met de Singelloop 2017 in Utrecht! Super vinden
we dat.
Het initiatief werd ook dit jaar weer ondersteund door donaties van
tal van collega’s en aangemoedigd door de bank (verdubbeling
opbrengst).
Bij elkaar werd € 949,-- bij elkaar gerend. Wat een
Together Eachone Achieve More! Iedereen hartelijk bedankt!

16 september 2017 100 jarig jubileum CSV Fraternitas
Zaterdag 16 september vierde turn-en gymvereniging C.S.V.
Fraternitas (17-09-1917) uit de Bilt haar 100-jarige bestaan. Dat
is een prestatie van formaat! Aan het eind van een dag vol
activiteiten
gaf onze ambassadeur Robin van Galen zowel de jeugd als de
volwassen zijn kijk op recreatieve- en topsport. De overeenkomst
is in ieder geval duidelijk: sporten doe je samen.
Ook onze mascotte Victor van het stripverhaal was natuurlijk
aanwezig voor highfives, selfies en knuffels.
Vice-voorzitter Nelly Oelderik van Fraternitas: 'we zijn trots op ons jublileum en kijken terug
naar een mooie dag. We realiseren ons dat sporten niet iedereen is gegeven.
De Axel Foundation zet één van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte,
stofwisselingsziekten, op de kaart en we leveren hier graag een bijdrage aan. Door de
aanwezigheid van Robin van Galen en stripheld Victor was er een echte krachtenbundeling die
mooi is voor iedereen".
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9 juni Skaten voor Axel tijdens Utrechtse Skate Parade
Al een tiental jaren is de Utrecht Skate Parade een begrip in
Utrecht. Van begin mei tot eind september rijden
elke vrijdagavond honderden mensen op skates met muziek en
politiebegeleiding door de stad.
Elk jaar wordt er één skate aan een goed doel gewijd. Vrijdag 9
juni was het skaten voor Axel, voor onderzoek, voor een toekomst
zonder stofwisselingsziekten.
Op zaterdagmorgen 17 juni, toen de deelnemers aan de landelijk
Stofwisseltour binnenreden voor een tussenstop bij Van der Valk
de Biltse Hoek, kwamen vertegenwoordigers van USP een mooie
cheque (EUR 724,--) brengen voor Team Axel. Dit moment was
overigens ook te zien tijdens de live uitzending van de
stofwisseltour op NPO1.
Het was een mooie samenwerking, dank jullie wel!

Taartje van Banketbakkerij van Ingen voor donateurs Team Axel in de Stofwisseltour
Gewoon meebouwen met wat jij goed kan, dat is precies wat
Banketbakkerij van Ingen doet!
Johan van Ingen: "We voelen ons betrokken bij de Axel
Foundation
en helpen graag mee. Team Axel in de Stofwisseltour is een mooie
actie om op aan te sluiten. Voor iedereen die een mooie donatie
doet, stel ik een lekker taartje beschikbaar.
Zie foto:
Compleet met logo van de striphelden van ons stripverhaal!

MVRO nu ook eventsponsor van de Stofwisseltour
Hartverwarmend is de betrokkenheid van MVRO! De werkgever
van Axels oom Jerome Drieënhuizen vindt het steunen van een
goed doel vanzelfsprekend.
Directeur Piet van der Jagt: “Sponsoring van een goed doel is
dikwijls een initiatief van het management, maar binnen MVRO
vinden wij het logisch om ook ons steentje bij te dragen aan wat
onze medewerkers, de maatschappij en onze toekomst aangaat.
De steun aan de Stofwisseltour heeft een
oprecht commitment. Meer dan ergens een MVRO logo
opplakken. Het gaat om interactie, iets wat in ons dagelijks werk
ook belangrijk is. Dit proberen we ook bij de fietstour op
verschillende manieren te realiseren.”
Jerome: “Ik ben trots dat MVRO zich inzet voor Team Axel en de
Stofwisseltour en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en
rol echt ter harte neemt. Samen kunnen we het groter maken.”
Inmiddels voor het 4e jaar steunt MVRO, Team Axel in de
Stofwisseltour en dit jaar is MVRO zelfs eventsponsor!
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2017
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 3 platforms.
Iedereen die online bestellingen kan via onze site naar de verkoper.
Het voordeel is dat je dezelfde prijs betaald, dezelfde korting
ontvangt, maar…dat wij een provisie ontvangen. 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.

Een sterke basis
2017 was een topjaar gekeken naar de kwaliteit en kwantiteit van de initiatieven. We danken
dat aan een gevraagde en ongevraagde steun, leuke en inspirerende acties en Axel.
We zijn iedereen zeer erkentelijk daarvoor. Vol vertrouwen kijken wij uit naar de toekomst van
de Axel Foundation waarin we, samen met iedereen, het verschil gaan maken. Op naar een
toekomst zonder stofwisselingsziekten!
17 april 2019
Stichting Axel’s Footprint
Danny Drieënhuizen
vader van Axel, voorzitter

Ralph de Geest
secretaris
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Directe en indirecte bijdrage Axel Foundation aan onderzoek
€ 101.710,09

€ 70.595,23

Cumulatief

€ 51.787,46

€ 32.931,43

per jaar

€ 31.114,86

€ 28.921,43
€ 18.856,03

€ 18.807,77

€ 4.010,00
€ 4.010,00

2013

2014

2015

2016

2014: incl. Cholic Acid Trail AMC € 11.139,70
2017: extra storting na vrijval cholzuurreserve (afronding naar mooie mijlpaal).
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3. JAARREKENING

Pagina 17

Stichting Axel’s Footprint, te De Bilt

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER
(na voorstel resultaatbestemming)
€

2017

€

2016

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Voorraad wijn

-

81

600
-

-

600

-

Liquide middelen

39.839

40.338

Som der vlottende activa

39.839

40.338

Totaal activazijde

40.439

40.419

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2017
€

2016
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve

11.970

10.260

Totaal vrij besteedbaar vermogen

11.970

10.260

Bestemmingsreserve

28.469

25.198

Totaal eigen vermogen

40.439

35.458

Langlopende schulden
Reservering Cholzuuronderzoek

-

4.357

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

-

350
254

-

604

40.439

40.419

Totaal passivazijde

Samenstellingsverklaring afgegeven
Pagina 19

Stichting Axel’s Footprint, te De Bilt

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2017
€

Realisatie
2016
€

BATEN
Wijnaxi
Vriendenloterij
Bol.com
Team Rabobank UHR Lage Landen
Rente inkomsten
Donaties en giften
Donaties I-deal/Geef gratis
Receptie Bob Huussen
School in actie 'de Krullevaar'
Utrechtse Skate Parade
CSV Fraternitas
Eindejaargratificatie werknemers
Inkomsten voor Team Axel
Boekopbrengst R. Drieënhuizen

310
1.431
316
949
1.523
35
3.500
781
1.500
4.500
18.823
-

18.308
460

Som der baten

33.668

24.917

LASTEN
Axel’s footprint

32.119

19.702

925

644

33.044

20.346

624

4.571

3.271
-4.357

2.861
-

1.710

1.710

Verstrekte ondersteuning Axel
Kosten activiteiten
Algemene kosten
Som der lasten

Batig saldo
Toevoeging aan Bestemmingsreserve
Toevoeging aan reservering Cholzuuronderzoek
Ontrekking uit reservering Cholzuuronderzoek
Toevoeging aan continuïteitsreserve

1.521
270
2.590
151
512
105
1.000
-

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 2017
€

31 december 2016
€

-

81

Debiteuren

-

-

Overige vorderingen en overlopende activa
Rekening courant oprichters

-

-

2.357
37.482

338
40.000

39.839

40.338

Voorraden
Voorraad wijn
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren

Liquide middelen
Kas
Bank, rekening-courant
Bank, spaarrekening

Samenstellingsverklaring afgegeven
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31 december 2017
€

31 december 2016
€

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

10.260
1.710

8.550
1.710

Stand per 31 december

11.970

10.260

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

25.198
3.271

22.337
2.861

Stand per 31 december

28.469

25.198

Bestemmingsreserve algemeen
Bestemmingsreserve Axel

20.460
8.009

18.324
6.874

Stand per 31 december

28.469

25.198

-

4.357

-

4.357

-

350
254

PASSIVA
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Het verloop is als volgt:

Bestemmingsreserve
Het verloop is als volgt:

De bestemmingsreserve is onder te verdelen naar:

Langlopende schulden
Reservering Cholzuuronderzoek

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Rekening courant oprichters
-

604

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
Verjaardag Axel

2017

€

2016

31.115
348
300
356
-

18.808
348
232
264
50

32.119

19.702

ONDERTEKENING BESTUURDERS
Aldus opgemaakt te:

De Bilt,
(plaats)

17 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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