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Aan het bestuur van 

Stichting Axel’s Footprint 

Looydijk 49 
3732 VB  De Bilt 

 
 

 Nieuwegein, 20 september 2014 

 
Geachte bestuursleden, 

 
Hiermede brengen wij u verslag uit omtrent de jaarrekening 2013 van Stichting Axel’s Footprint. 

 
De balans per 31 december 2013, de staat van baten en lasten over 1-1-2013 t/m 31-12-2013 en de 

toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2013 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.  

 

1. ACCOUNTANTSRAPPORT 
 

1.1. Samenstellingsverklaring 

 

Opdracht 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Axel’s 

Footprint te De Bilt bestaande uit de balans per 31 december 2013, de staat van baten en lasten over 
1-1-2013 t/m 31-12-2013 met de toelichting samengesteld.  

 
Verantwoordelijkheid opdrachtgever 

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte 

gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de 
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de opdrachtgever. 

 
Verantwoordelijkheid accountant 

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door Stichting Axel’s Footprint verstrekte 
opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants 
geldende gedrags- en beroepsregels. 

 
In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor 

samenstellingsopdrachten bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het 
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de 

aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis 

van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van de werkzaamheden is 
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. 

 
Bevestiging 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 

overeenstemming met de voor stichtingen gebruikelijke grondslagen voor financiële verslaggeving. 
 

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) 
 

Op 08-09-’10 is Stichting Axel’s Footprint officieel bij de  

notaris opgericht.  

In dit jaarrapport wordt verantwoording gegeven over  

het boekjaar 2013, zowel sociaal-maatschappelijk als  

financieel. 

 

Axel 

Het jaar 2013 begon met een moeizaam eerste kwartaal. Axel was veel verkouden, sliep 

daardoor moeilijk, gaf makkelijker over en kreeg het slijm moeilijk weg.  

Het wisselen van zijn neussonde kon niet meer zonder de KNO arts (met camera), omdat 

de neusamandelen zo groot waren dat zijn neusgaten bijna volledig afsloten.  

De keelamandelen waren sinds augustus (2012) nog steeds groot en ook een 

onderhoudsdosis antibiotica had niet de gehoopte bijwerking van slinkende amandelen. 

Zodoende kwam een operatie met een bovengemiddeld risico op de agenda. Op 1 maart 

heeft een team van verschillende artsen (hematoloog, endocrinoloog, kno-arts, metabole 

arts en anesthesist) na een gedegen voorbereiding, een succesvolle operatie uitgevoerd. 

 

Gaandeweg het jaar werd Axel sterker, groeide hij door en werd duidelijk dat de 

medicijnen ter ondersteuning van de werking van Axel zijn bijnier alsook de operatie voor 

de keel- en neusamandelen hele belangrijke stappen zijn geweest. 

 

In oktober werd Axel 4! De leeftijd dat je naar de basisschool gaat. Het was de periode dat 

de vraag ontstond of we Axel voldoende aanreikten zodat hij zich maximaal ontwikkelt. 

Die vraag zette Axel zelf op de agenda door 4 te worden, maar belangrijker nog: door te 

laten zien dat hij meer bewust is van zijn omgeving en meer aangeeft wat hij wel en niet 

leuk vindt.  

 

In oktober hebben we daarom met de prelogopediste afspraken gemaakt om Axel 

oefeningen aan te bieden en daarnaast wilden we een soort potentieel onderzoek: Wat zijn 

de verwachte gebieden waar Axel zich kan ontwikkelen en wat zijn dan vervolgens de 

stapjes waarin   oefeningen kunnen worden aangeboden. 

Een jaar dat lastig en intensief begon, eindigde dus boven verwachting! 

 
Axel’s Footprint  

Er zijn in 2013 flinke stappen gemaakt om de Stichting Axel’s Footprint een meer stevige 

basis te geven. Het is heel fijn dat we hier zoveel medewerking voor hebben gehad. Ook is 

het fijn dat we samenwerkingsverbanden konden intensiveren en onze visie werd 

ondersteund. We zijn tevreden met de toegevoegde waarde die de Axel Foundation in 

2013 heeft geleverd! 

 

Ten aanzien van de besteding van de verworven middelen, blijven we van mening dat de 

“footprints” supereffectief en efficiënt moeten zijn. Dat geldt voor tijd en geld waar we 

beiden  prudent mee omgaan. 

 

Voor 2014 zijn er tal van initiatieven. Voorbeelden zijn: 

De invulling van Stofwisselpunt de Bilt tijdens de Stofwisseltour 2014, het ondersteunen 

van Team Axel tijdens de Stofwisseltour, de samenwerking met basisschool de Rietakker, 

het tennistoernooi van John’s Brood en Kaas, de polsbandjes, het levensgrote stripfiguur 

Victor en de realisatie van het vervolg van het stripverhaal (de peroxisomale versie).  

 

Kortom weer een stap verder in 2014, waarbij het streven is om weer een stevige footprint 

te zetten. Voor Axel met anderen, met Axel voor anderen. Met elkaar wordt het beter! 

  

In dit verslag over 2013 gaan we eerst in op onze missie en doelstelling, daarna geven we 

een beeld bij onze geïnitieerde en ontvangen acties, lopende initiatieven en social media.   
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Missie: 

Axel zijn maatschappelijke footprint zetten, door toegevoegde waarde te leveren in de 

wereld van stofwisselingsziekten. Axel zijn mogelijkheden, potentie en vooruitzichten zijn 

niet goed, maar Axel doet er wel toe.  
 

Visie 

In onze optiek raakt het begrip stofwisselingsziekten wel steeds meer bekend, maar is er 

nog een hele lang weg te gaan voordat de hele samenleving weet wat 

stofwisselingsziekten zijn en zich intrinsiek realiseert dat er wat gedaan moet worden. 

 

“ Het vragen aan een willekeurig persoon om € 2,- te doneren is niet de uitdaging. De  

  uitdaging is wel om van die € 2,- door te stappen naar € 100,- bij diezelfde persoon  

  waarbij deze gelijk vraagt wat zijn/haar netwerk kan doen.  

  Er is namelijk nog veel onderzoek en lobbywerk nodig om stofwisselingsziekten te  

  bestrijden”.  

 

Het stripverhaal is hierin een pijler. Op een laagdrempelige manier kan voorlichting 

worden gegeven op (basis)scholen en kan knuffel Victor tijdens een sponsorevenement 

van de school komen aanmoedigen. Op deze manier wordt samenwerking optimaal 

ingevuld en worden veel mensen bereikt. 

 

Ons motto is “met elkaar wordt het beter”. De belangrijkste organisaties zijn er al voor 

voorlichting, financiering van onderzoek en respijtzorg.  

De grote taak die er ligt voor het krijgen van begrip, bekendheid en vorderingen in 

medisch onderzoek, zal de Axel Foundation ondersteunen.  

Hoewel onze inbreng bescheiden zal zijn, streven we naar optimale impact en kwaliteit. 

 
Doel: 

Bij voorkeur ieder jaar zal de Axel Foundation één of enkele “footprints” zetten, door met 

gerichte initiatieven ondersteuning te geven aan stofwisselingsziekte gerelateerde doelen.  

 

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. 

  

Strategie 

De strategie bestaat uit het onder de aandacht blijven brengen van het digitale 

stripverhaal dat samen met de V.K.S. werd gerealiseerd in 2013. Daarnaast wordt in 2014 

een vervolgverhaal gemaakt over de peroxisomale afwijking in het Zellwegerspectrum.  

 

Ook hebben we de overtuiging dat de Stofwisseltour een ultiem event is om aandacht te 

vragen en financiële middelen op te halen voor onderzoek. Wij zien onszelf als partner van 

de Stofwisseltour en geven hieraan invulling door de coördinatie van tussenstop 

Stofwisselpunt de Bilt en de ondersteuning van Team Axel. Op die manier brengen we 

stofwisselingziekten regionaal onder de aandacht en ontstaat een (van de) olievlek(ken) 

vanuit het midden van Nederland. 

 

Jaarlijks blijven we het collectieve belang van onderzoek en bekendheid van 

stofwisselingsziekten benadrukken met onze High Five Award. Zie verder in dit jaarverslag 

hoe we dat in 2013 voor het eerst vorm gaven. 

 

Vanzelfsprekend zien we onszelf ook als partner bij specifiek de ontwikkelingen op het 

gebied van de peroxisomale ziekten. 

 

Samenvattend is de strategie gericht op “krachten bundelen, met elkaar wordt het beter!”.  
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Organisatorische Ontwikkelingen 2013 
 

De wens is om de basis van de Axel Foundation te verstevigen en de ambities te 

benadrukken. We zijn er heel trots op dat we mooie stappen konden zetten in de 

ontwikkeling van de Axel Foundation: 

 

 

 

Nieuwe website 

Samen met Sebastiaan Pauw en Kevin van Dam van Conflate uit 

Utrecht konden we op 15 maart de nieuwe website presenteren. 

Het werd een volledige restyle waarbij gekozen is voor overzicht,  

goede informatievoorziening op logische plaatsen, binding en een venster naar Facebook. 

De reacties op de website zijn heel positief waarbij de transparantie en het overzicht wordt 

gewaardeerd. Wij zijn heel dankbaar voor het resultaat! 

 

 

 

Ambassadeur 

Voor ons was de keuze voor Robin van Galen als ambassadeur van 

de Axel Foundation een logische.  

 

De persoon Robin is een enthousiaste man met het hart op de 

juiste plaats. Als boegbeeld van waterpolo in Nederland heeft hij al 

vaker laten zien iets moois vanaf de basis te kunnen bouwen.  

Kijk maar naar de meerdere landskampioenschappen, nationale bekers en de gouden 

medaille tijdens de Olympische Spelen in Beijing 2008.  

 

De sport waterpolo kan worden omschreven als een intensieve sport met zware duels en 

veel voldoening, een passende metafoor voor het leven van Axel maar ook met Axel.  

 

De bekendheid van stofwisselingsziekten en het onderzoek ernaar staat aan het begin van 

een lange weg. Een betere ambassadeur kunnen we ons daarom niet voorstellen.  

 

ANBI status (met terugwerkende kracht tot 01-01-2013) 

De belastingdienst heeft vastgesteld dat het bestuur en beleid, 

administratie en werkzaamheid in het algemene belang voldoet aan 

de normen van een Algemeen Nut Beogende Instelling.  

Dat betekent dat er een soepeler fiscaal regime van toepassing is. 

Particulieren en bedrijven kunnen hun giften onder voorwaarden 

fiscaal verrekenen en voor ons betekent dit dat we geen erf- of 

schenkbelasting van toepassing is.  

Het positieve bijeffect van de ANBI status is dat we, na de aangescherpte wetgeving per 

01.01.2014, wettelijk worden gedwongen om een beleidsplan te publiceren. Dat heeft ons 

geïnspireerd om de visie op de lange termijn, middellange en korte termijn beter 
inzichtelijk te maken en optimaal aan te scherpen. Zie verder “over ons” op de website.  
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Footprint 2013 

 

Het leveren van afgekaderde toegevoegde waarde op het gebied van meer bekendheid 

over stofwisselingsziekten 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.  

 
 
1. Onderzoek Cholic Acid / Cholzuur  

 

1.1. Samenwerking AMC Foundation en Axel Foundation 

In februari 2013 is de Axel Foundation benaderd met het verzoek om budget beschikbaar 

te stellen voor de proefmedicijnen, als onderdeel van een onderzoek naar de werking van 

cholzuur bij kinderen met een peroxisomale afwijking in het Zellweger spectrum. 

 

Een onderdeel van de ziekte is dat de gal niet goed functioneert waardoor verkeerde 

stoffen worden geproduceerd. Hierdoor blijft het lichaam vragen om de stoffen die het 

nodig heeft en vindt een overproductie aan verkeerde stoffen plaats. Die verkeerde stoffen 

veroorzaken problemen in met name de hersenen, lever en vitaminespiegels. De 

hypothese is dat met de proefmedicijnen, de aanmaak van de verkeerde stoffen wordt 

onderdrukt met als gevolg dat de problemen zich minder snel ontwikkelen. 

 

Een dergelijk budget is niet in de reguliere budgetten van het Emma Kinderziekenhuis /  

beschikbaar en dient derhalve ook extern gefinancierd te worden. De Axel Foundation en 

AMC Foundation hebben beiden voor € 10.000,- commitment afgegeven en daarmee voor 

kostendekking gezorgd.  

 

1.2 Funding  

Ons vroegtijdige commitment was een weloverwogen besluit dat werd ondersteund door 

het belang van het doorgaan van het onderzoek, de beschikbare liquide middelen en 

voldoende uitzicht op nieuwe inkomstenbronnen.  

Hiermee is het risico van onnodig tijdverlies voorkomen. Vanzelfsprekend was onze 

intentie om het budget wel separaat te realiseren. 

 

1.2.1 Benefietdiner Rabobank Utrecht 

Op 25 april 2013 namen collega’s van Axel zijn vader het initiatief om een benefietdiner te 

organiseren. Bedrijfsrelaties van de bank werden uitgenodigd voor een 3-gangendiner. De 

relaties betaalden een vergoeding per stoel en Rabobank Utrecht nam de inkoopkosten 

voor haar rekening en stelde haar bedrijfsrestaurant beschikbaar. De aanwezigheid van 

Prof.Dr. B.T. Poll-Thé die uitleg gaf over stofwisseling en een bescheiden veiling maakten 

de avond tot een puur en intens event met een fantastische opbrengst.  

 

       
  

1.2.2. Samenwerking ouders 

Op 14 april was er een bijeenkomst in Amsterdam waarbij de ouders van kinderen met 

een peroxisomale afwijking in het Zellweger spectrum werden bijgepraat over de actuele 

ontwikkeling door het AMC team. Prof. Dr. B.T. Poll-Thé was aanwezig evenals 

onderzoeker Drs. K. Berendse, Dr. M. Engelen en Dr. B.G. Koot 
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Een onderdeel van de bijeenkomst was de stand van zaken van de Cholzuurstudie. Het 

onderdeel funding van de kosten van de proefmedicijnen is ook ter sprake gekomen. 

Hierna hebben een aantal ouders het initiatief genomen om ook gelden in te gaan 

zamelen. 

 

1.3 Inkomsten Cholzuuronderzoek 

De totale inkomsten in 2013 voor het onderzoek bedragen € 13.247,10 en zijn als volgt te 

verdelen:  

Funding cholzuuronderzoek

€ 1.527,10

€ 2.240,00

€ 3.000,00

€ 6.480,00
Diverse inkomsten

Gospelkoor Reach Out

Kiw anis Westland

Benefietdiner Rabobank

Utrecht

 
Opm.: Ook in de regio Oldenzaal zijn acties gehouden voor dit onderzoek. De inkomsten hiervan komen naar 
verluid in 2014 binnen en zijn derhalve niet in bovenstaand schema opgenomen.  

 

Het saldo staat beschikbaar voor de kosten van de cholzuurstudie. Voor het saldo boven 

het afgegeven commitment van € 10.000,- wordt een reserve aangehouden waarvan in 

eerste instantie de intentie is om deze aan te wenden voor eventuele te rechtvaardigen 

uitloop en/of vervolgaankopen van de medicijnen. 

 
2. Stripverhaal 

 

In 2012 stelden we een budget van € 5.130,- beschikbaar aan de Vereniging voor 

Volwassenen, Kinderen Stofwisselingsziekten om samen een tweetal digitale stripverhalen 

te realiseren:  

II.I  Een basisstripverhaal dat ingaat op stofwisseling en wat er kan misgaan, waarmee 

het begrip stofwisselingziekte wordt verklaard. 

II.II  Een vervolgversie over de peroxisomale afwijking in het Zellwegerspectrum. 

 

 

II.I  De ontwikkeling van het basisstripverhaal 

De verhaallijn is dat een team van drie figuren Victor, Karlijn 

en Simon op onderzoek uitgaan in het lichaam van Jimmy. Ze 

constateren dat spijsvertering en stofwisseling twee 

verschillende dingen zijn en komen er achter dat 

stofwisselingsziekte veel gezichten kent. 

 

Gaandeweg het traject was er geregeld voortschrijdend 

inzicht. Door de hoge kwaliteitseisen en beschikbaarheid van een ieder, was de realisatie 

van de Nederlandse basisversie in juni, later dan verwacht.  

 

Deze versie hebben we gepresenteerd op Basisschool De Rietakker in de groepen 5 en 6. 

Op basis van de vragen van de kinderen bleek dat het stripverhaal duidelijk en begrijpelijk 

is. Dit deel van de missie, een begrijpelijk verhaal realiseren, is geslaagd! 
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Stofwisselingsziekten is niet een fenomeen dat zich beperkt tot 

de Nederlandse grenzen.  

We hebben dus ook de keuze gemaakt om het stripverhaal 

gelijk te vertalen en breder inzetbaar te maken. In augustus 

waren de Engelse-, Duitse- en Franse versies van het 

stripverhaal ook klaar.  

 

Op 30 augustus was het dan zover en lanceerden we de 

digitale strip op Facebook en Twitter. Het bericht op Facebook  

is maar liefst 11.233 keer gezien. Mede door het ‘delen” van het bericht door anderen 

werden veel mensen op dat moment geïnformeerd over stofwisselingsziekten en de 

beschikbaarheid van toegankelijke informatie. Daarnaast werd het bericht op Twitter met 

behulp van onze ambassadeur en enkele bekende Nederlanders geretweet. Het 

stripverhaal werd in dat weekend al meer dan 2.500 keer op onze website bekeken! 

 

II.II de ontwikkeling van de vervolgversie 

De ontwikkeling van de vervolgserie heeft vertraging opgelopen. De focus op de realisatie 

en vertaling van de basisversie is daarvan een reden en de andere reden is de complexiteit 

van Axel zijn stofwisselingsziekte.  

De complexiteit bestaat uit twee delen. Het eerste onderdeel is ondervangen doordat het 

onderzoeksteam van het AMC ook medewerking verleent om kennis te delen. Het tweede 

deel betreft de vertaling van afwijkingen in de lichaamcellen naar tekeningen met 

maximaal 8 tekstballonnen per tekening. Het is ronduit ingewikkeld om een ziekte als deze 

begrijpelijk uit te leggen, zeker als je met de juiste verdieping te werk wilt gaan. 

 

Daarnaast is er een ambitie om het vervolgverhaal op te bouwen uit drie modules. Met 

deze modules is het vervolgverhaal een goede basis, voor andere partijen, om ook over 

andere stofwisselingsziekten een stripverhaal te maken.  

 

In het vierde kwartaal van 2013 zijn de verschillende inzichten geanalyseerd en zijn 

nieuwe werkafspraken gemaakt. In het eerste kwartaal van 2014 heeft het proces weer 

inhoudelijk vervolg gekregen.  

 

We hebben er het volste vertrouwen in dat de eenvoudige manier van verspreiden van het 

stripverhaal en de snelle manier van voorlichting, gaat bijdragen tot begrip en dat begrip 

gaat leiden tot een gevoel van noodzaak.  

Het gevoel van noodzaak zal de fondswerving tijdens acties een impuls geven en succesvol 

onderzoek dichterbij brengen. 

 

 
3. Stofwisseltour en Stofwisselpunt de Bilt 

 

De Stofwisseltour is een uitdagende fietstocht door heel Nederland die wordt 

georganiseerd door Stichting Stofwisselkracht. Een sportief evenement dat met een 2- en 

3 daagse fietstocht aandacht vraagt voor stofwisselingsziekten en geld ophaalt voor 

onderzoek. Dat past wel heel goed bij de uitgangspunten van de Axel Foundation!  

Stichting Stofwisselkracht en de Axel Foundation hebben besloten om de krachten te 

bundelen waar mogelijk.  

Tijdens de Stofwisseltour wordt er op verschillende locaties een tussenstop gehouden. Die 

tussenstops heten Stofwisselpunten. 

De Axel Foundation heeft in 2013 de samenwerking gezocht met Van der Valk de Biltsche 

Hoek, om de deelnemers een warm welkom in de Bilt te geven. Er is gekozen voor een 

feestelijke sfeer waarbij er ballonnen voor de kinderen waren en een feestband voor de 

vrolijke noot. Daarnaast was er samenwerking gezocht met Leo Rieksen Fotografie en 

Heleen Klop fotografie voor een mooie impressie op de locatie en op de fietsroute 

Amsterdam - De Bilt.  

Tot slot sponsort de Axel Foundation het aan de Stofwisseltour deelnemende Team Axel.  
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4. High Five Award 

 

Door de verschillende partijen in het landschap van stofwisselingsziekten zijn er 

verschillende visies en (individuele) belangen.  

Om het collectieve doel niet uit het oog te verliezen hebben we in 2013 de High Five award 

geïntroduceerd.  

Deze erkenning wordt jaarlijks in december uitgereikt aan het initiatief dat, of de  

pers(o)n(en) die, indruk maakten en een bijdrage leverden waar een ieder die met 

stofwisselingsziekte te maken heeft (in)direct profijt van kan hebben. 

 

Nadat een aantal initiatieven of personen zijn geselecteerd, wordt de selectie getoetst aan 

de AXEL criteria: 

 

Allemaal : er is sprake van een samenwerking om een bijdrage te leveren aan bekendheid 

over stofwisselingsziekten of onderzoek naar stofwisselingsziekten. Helemaal 

mooi is een initiatief dat voor “ons allemaal” is, voor iedereen die met 

stofwisselingsziekten te maken heeft. 

X-factor :  het initiatief of de actie is onderscheidend, levert toegevoegde waarde en  

  'raakt' 

Energie : het initiatief of initiatiefnemer(s) inspireert en motiveert anderen om “ook iets  

te doen” in de strijd tegen stofwisselingsziekten 

Liefde : bij de deelnemers is er passie en daadkracht om hun initiatief succesvol te  

maken. 

 

In 2013 heeft de film ‘Dansen op de Vulkaan de eerste High Five Award gewonnen. De 

geldprijs van € 1.000,- is in het filmbudget gestort zodat daarmee ook direct bij gedragen 

is aan het realiseren van de film. 

 

Juryrapport: ‘Het initiatief van Sjors Mans en Nils Verkooijen om een film te maken 

waarbij stofwisselingsziekten een gezicht krijgen is heel bijzonder. De passie en wilskracht 

om in samenwerking met anderen het verschil te maken, spreekt ook zeer aan. Dat het 

initiatief toegevoegde waarde heeft blijkt doordat er al een behoorlijk podium in de media 

is gecreëerd om aandacht te vragen voor stofwisselingsziekten.  

Er is nog te weinig bekend over stofwisselingziekten en er is nog veel onderzoek te doen, 

maar dit initiatief brengt een ieder die met stofwisselingsziekten te maken heeft wel een 

stapje verder!’ 

 
Social Media 2013 

 

De exposure op Facebook neemt toe. We hebben de facebook site 

www.facebook.com/axelfoundation gekoppeld aan Twitter. Twitter op 

zichzelf gebruiken we (nog) niet actief.  

Facebook zien we als een goed medium om snel onder de aandacht te  

komen met een bericht, onder de aandacht te blijven en op enig 

moment mensen aan te zetten om actief deel te nemen in de strijd 

tegen  

stofwisselingsziekten. Ofwel via de Axel Foundation ofwel via een van de andere partijen.  

 

 

 

 

Facebook   2011 2012 2013 

        

Aantal 'Vind ik leuk' 294 1.037 1.266 

http://www.facebook.com/axelfoundation
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Evenementen 2013 

Van Baaren Golftoernooi 

Op vrijdag 6 september werd voor de tweede maal het Van 

Baaren Golftoernooi gehouden op golfpark De Biltse Duinen in 

Bilthoven. Erik en Daniëlle van E. van Baaren Installatietechniek 

hadden in deze periode van economisch tegentij "gewoon" alles 

uit de kast gehaald om relaties een onvergetelijke dag te 

bezorgen. Een super initiatief dus en rond de 45 relaties uit de 

Bilt en Utrecht waren aanwezig om er samen een gezellige 

happening van te maken.  

Goed doel van de dag 

De Axel Foundation was het goede doel van de dag. Het was fijn te merken dat iedereen 

van plan was om er wat van te maken. Zo waren alle 9 holes van het golfpark gesponsord 
door deelnemende bedrijven en waren er mooie items beschikbaar gesteld voor de veiling. 

Ambassadeur 

Het was heel leuk dat dit hartverwarmende evenement het eerste podium was waar Robin 

van Galen als onze ambassadeur aanwezig was. Nadat Robin de aanwezigen meenam in 

de wereld van waterpolo op wereldniveau, was het tijd voor de veiling. De enthousiaste 
veilingmeesters Erik en Robin kregen bijval door fraaie biedingen. 

 

De Lage Landen Estafettemarathon 

Voor de derde keer op rij werd tijdens de Estafettemarathon  

van Eindhoven voor de Axel Foundation gelopen!  

Op zondag 13 oktober liepen collega's van Axel zijn moeder 

bij Rabobank Utrechtse Heuvelrug voor het goede doel en dit jaar 
deed Susan zelf ook mee!  

Dat is natuurlijk dubbel mooi: én weer collega's die het verschil willen maken én thuis 
voldoende stabiliteit om te trainen en mee te lopen! Dubbel mooi, dubbel dankbaar. 

Het was de dag dat de herfst van zich liet spreken: kelders en wegen liepen onder in heel 

Nederland. Het regende onophoudelijk! Toch mocht dat het enthousiasme niet drukken. Er 

werden mooie tijden gelopen, grenzen verlegd en iedereen kijkt terug op een leuke dag.  

 

Bridge Combinatie Concordia '86  

We zijn als het goede doel gekozen voor dit competitiejaar (2013-

2014)! De Biltse Bridge club kiest jaarlijks een goed doel dat de 

opbrengst van het "down-gaan" ontvangt.  

Heel bijzonder om te zien dat er langzaam maar zeker nieuwe 

partijen aansluiten om aandacht te besteden aan 
stofwisselingsziekten.   

 

Damesochtend Golfclub de Merwelanden 

Op dinsdag 15 oktober speelden de dames van Golfclub de 

Merwelanden voor de Axel Foundation. Het was natuurlijk bijzonder 

en leuk om over de grenzen van onze regio, het goede doel te zijn 

van een traditioneel jaarlijks event!  
 

 

 

http://www.evanbaareninstallatietechniek.nl/
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Ondersteunende Acties 2013  

 

Nieuwe aanpak 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 Sacha voor Axel. 

In de afgelopen jaren verkochten we meer dan 3.600 flessen van  

dezelfde overheerlijke rode Enquera wijn.  

De wijn werd echter duurder als gevolg van opwaardering naar biologische wijn en 

gestegen accijnzen in Zuid Europa. Een logisch moment voor vernieuwing.  

 

Een lange zoektocht volgde waarbij de nieuwe wijn een 

uitstekende kwaliteit moest hebben. Immers door de combinatie 

van lekkere wijn en een goed doel, is de “perfecte afdronk" 

gegarandeerd. Het is voor ons dus belangrijk dat we een goede 

leverancier hebben.  

Via ons netwerk kwamen we bij Wijninkoperij J. Baas & Zn (sinds 

1874) in Bosch en Duin.  

 

 

Direct bij de eerste kennismaking was de betrokkenheid bij onze stichting en passie voor 

de wijn merkbaar. Het werd helemaal leuk door de ideeën en een wijnselectie die aan de 

eisen voldeed. De prijs is hoger geworden maar gezien de kwaliteit en de prijs per fles is 

dat zeker acceptabel.  

Ons beleid is op verzoek ook gewijzigd. Van april tot september is een ander aanbod 

beschikbaar dan van september tot april. Hiermee hebben we continue een attractief 

aanbod. Ook zijn geschenkverpakkingen en maatwerk mogelijk.  

Tot slot hebben Axels’ Opa en Oma Bo de bestickering en bezorging van de wijn op zich 

genomen, waardoor de snelheid van afleveren flink is verbeterd. 

 

 

Vriendenloterij 

In 2011 hebben we ons aangemeld als goed doel van de 

Vriendenloterij. De Vriendenloterij is lucratief voor de Axel 

Foundation. Van ieder lot ontvangen wij 50% van de inleg. 

We hadden gehoopt relatief eenvoudig een vaste 

inkomstenstroom op te bouwen.  

In de praktijk vinden we het lastig om geïnteresseerden aan ons te binden. We hadden 

een goed voornemen voor de groei van het aantal deelnemers maar dat is onderbelicht 

geraakt door de andere activiteiten.  

 

 

 

 

 

 

Partnerprogramma Bol.com 

In april 2012 hebben we ons aangemeld bij het 

partnerprogramma van Bol.com. Door het plaatsen van een 

banner op onze site, krijgen bezoekers een portaal om naar 

bol.com te gaan. Iedere bestelling “via onze site” levert een 

bescheiden provisie op.  

Het is niet bekend hoeveel unieke bezoekers er bestellen. De statistiek is als volgt:  

 

Bol.com   Commissie Kliks  Conversie 

2012   122,91 197 34,52% 

2013   183,32 284 35,21% 

 

Vriendenloterij 2011 2012 2013 

aantal loten 16 19 19 
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   Schematisch financieel verslag 2013 
 

 

Inkomsten 2013

6%
3%

20%

1%

11%

1%
5%

26%

27%

Vriendenloterij

Wijnaxi

Van Baaren Golftoernooi

Bol.com

Donaties

Rente 2012

Team Rabo UHR Lage Landen

Cholzuuronderzoek: Benefietdiner

Cholzuuronderzoek: diverse inkomsten

 
 

 

Verdeling Inkomsten 2013

2%
14%

23%

54%

7%

Kosten

Axel's Footprint

2013
Overige reserves

Reserve

Cholzuuronderzoek
Resultaat

          
 
 

Overzicht ondersteuning en/of uitgaven van samenwerking per partner vanaf 08-09-'10

€ 8.164,07

€ 3.570,00

€ 1.957,30

€ 399,00

€ 1.862,60

€ 1.000,00
€ 630,00

V.K.S. Stichting Metakids Thijs, het boek (incl.

kerstactie Kinderhospice)

Kinderhospice de Glind Stichting Stofw isselkracht Stofw isseltour High Five Aw ard 2013:

Dansen op de Vulkaan

 

Axel's Footprint 2013

€ 1.862,60

€ 480,00

€ 1.000,00

€ 150,00

Stofw isseltour

Stofw isselkracht

High Five aw ard

'Dansen op de

Vulkaan
Metakids
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Dankbaar, trots en vol vertrouwen: 

Wij zijn trots op de ontwikkeling van de Axel Foundation. Dankbaar ook voor de gevraagde 

en vooral ongevraagde steun. 

 

Vol vertrouwen kijken wij uit naar de toekomst van de Axel Foundation waarin we ons, 

samen met u, blijven inzetten om onderscheidende “footprints” te leveren aan 

stofwisselingsziekte gerelateerde doelen. Met elkaar wordt het beter!  

 

 

 

20 september 2014 

Stichting Axel’s Footprint 

 

 

 

Danny Drieënhuizen    Ralph de Geest  Marcel Hanselaar 

vader van Axel, voorzitter   secretaris   penningmeester 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
           Archimedesbaan 18G 
           3439 ME Nieuwegein 
           Postbus 9028 
           3430 RA Nieuwegein 
           T. 030 6300377 
           F. 030 6048396 

           E. info@bolinkenpartners.nl 
           www.bolinkenpartners.nl 

 

 


