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Bestuursverslag
Oprichting en ANBI status
Stiching Tour voor MS (hierna de Stichting) is opgericht op 18 oktober 2013 middels notariële akte
en is gevestigd te Duiven.
De stichting verkrijgt haar middelen door het organiseren van een fietstocht.
Op 12 december 2013 is een beschikking ontvangen van de Belastingdienst waarin wordt bevestigd
dat de Stichting als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt is (met terugwerkende
kracht) per 18 oktober 2013.
Missie en doelstelling
De Stichting is opgericht om versterking te bieden aan alle mensen die zelf de aandoening Primair
Progressieve MS hebben en anderzijds voor de mensen die hiermee te maken hebben doordat
mensen in hun omgeving deze aandoening hebben.
Stichting Tour voor MS gelooft in de toegevoegde waarde van het onderzoek van de neurologen
Mostert en de Keyser naar Fluoxetine als medicijn tegen deze vorm van MS. De Stichting gelooft er
namelijk in dat het van belang is dat mensen met de aandoening PPMS naast de beperkingen die
deze aandoening oplevert, nog veel zaken kunnen blijven doen die de moeite waard zijn.
De stichting heeft als missie om:
- onderzoek naar Fluoxetine te financieren om hiermee een bijdrage te leveren aan de
behoefte voor een medicijn naar PPMS;
- verbondenheid te creëren tussen deelnemers van de fietstocht en tussen deelnemers en
mensen met de aandoening PPMS;
- het onderzoek naar Fluoxetine te stimuleren en anderzijds bekendheid aan te geven in
Nederland.
Deze missie wil de Stichting realiseren door het organiseren van een gesponsorde fietstocht in de
provincie Gelderland waarmee het onderzoek naar Fluoxetine gefinancierd kan worden.
Het bestuur heeft vastgesteld dat er geen winstoogmerk is bij de uitvoering van haar activiteiten.
Belangrijke besluiten en voornemens
Het bestuur heeft besloten om in kalenderjaar 2017 een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan
met een nieuwe startlocatie voor de gesponsorde fietstocht, zijnde SV de Paasberg.
Informatie over de activiteiten en financiele positie
De Tour voor MS in 2016 was reeds de derde editie van de gesponsorde fietstocht die door de
Stichting vanuit Arnhem is georganiseerd. Het bestuur kijkt positief terug naar de fietstocht over
2016 waarbij de deelnemersaantallen zijn gestegen ten opzichte van 2015. Dit heeft geresulteerd in
deelnamegelden van €2.849 terwijl er €2.500 was begroot voor 2016. In totaliteit heeft de Stichting
€5.035 aan baten gerealiseerd wat een stijging is ten opzichte van 2015 (€4.543) en licht hoger is
dan begroot in 2016 (€5.000).
De Stichting heeft per ultimo 2016 en 2015 een positieve financiele positie waarbij zij een saldo
aan liquide middelen beschikbaar houdt na de afwikkelng van de Tour voor MS in het betreffende
jaar voor aanloopkosten voor de Tour voor MS (zoals kosten van NTFU) in het daarop volgende jaar
en bankkosten.
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Informatie met betrekking tot het bestuur
De activiteiten en de administratie van de Stichting worden door het bestuur alsmede vrijwilligers
onderhouden. De Stiching heeft geen werknemers is dienst en de bestuursleden ontvangen geen
bezoldiging of vergoeding van gemaakte kosten.
Toekomstparagraaf
De bestuur van de Stichting kijkt positief en vol verwachting uit naar het kalenderjaar 2017. Met de
aangegane samenwerking met SV De Paasberg te Arnhem heeft de Stichting zich weten te
verbinden aan een lokale voetbalclub in Arnhem met de nodige faciliteiten wat een groot voordeel
is ten opzichte van de oude locatie welke met name bij goede weersomstandigheden prettig is.
De gesponsorde fietstocht zal hiermee in mei 2017 vertrekken vanaf SV De Paasberg en dit betekent
dus een nieuwe locatie voor de start/finish van de gesponsorde fietstocht.
In verband met de nieuwe samenwerking is het bestuur voornemens om extra in te zetten op
reclame om hiermee te streven naar verhoging van de deelnemersaantallen aan de fietstocht. Met
een gezonde focus op de lasten van de Stiching willen wij hiermee in 2017 streven een mooie
bijdrage te kunnen leveren aan verder onderzoek naar de ziekte MS.
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Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)
31.12.2016
€

31.12.2015
€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

313

410
313
313

410
410

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve

313

410
313
313

410
410
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Staat van baten en lasten over 2016
Begroot
2016
€

2016
€
Baten uit eigen fondsenwerving
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen

5.035

5.000

3.750
3.600

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beleggingen
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Saldo van baten en lasten

4.543
5.000

5.035
3.600
1.333
152

4.543
3.750

3.750
1.000
200

1.485
47

2015
€

3.750
738
172

1.200
50

910
25

47
5.132

50
5.000

25
4.685

-97

=

-142

-97
=

=
=

-142
0

Toevoeging/onttrekking aan:
Toevoeging aan algemene reserve
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Toelichting
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Tour voor MS, statutair en feitelijk gevestigd Duiven bestaan voornamelijk
uit: het inzamelen van gelden voor een extra onderzoek naar MS door het organiseren van gesponsorde
wielerritten in Nederland.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Reserves en fondsen
Binnen reserves en fondsen wordt onderscheid gemaakt in vrij besteedbaar vermogen en vastgelegd
vermogen.
Vrij besteedbaar vermogen
De continuïteitsreserve en overige reserve zijn een onderdeel van het vrij besteedbaar vermogen,
waarvan de bestedingsmogelijkheid door het bestuur wordt bepaald.
Vastgelegd vermogen
Het bestemmingsfonds is een afgezonderd deel van het vastgelegd vermogen, waarvan de beperkte
bestedingsmogelijkheid door derden is bepaald.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. Baten uit donaties, giften en nalatenschappen worden verantwoord in
het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Een exploitatieoverschot wordt verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Een
exploitatietekort wordt in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar is.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
ACTIVA
Liquide middelen

Rabobank

31-12-2016
€

31-12-2015
€

313
313

410
410

De liquiditeiten worden aangehouden ten behoeve van de bedrijfsvoering en de doelstellingen.
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve

Balans per 1 januari
Toevoeging
Balans per 31 december

2016
€

2015
€

410
-97
313

552
-142
410
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
Algemene toelichting bij staat van baten en lasten over 2016
Er is geen specificatie opgenomen inzake verdeling van de kosten naar bestemming (conform het in
bijlage 3 van de richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving
opgenomen model) in de jaarrekening, aangezien de stichting slechts één doelstelling heeft en alle
gemaakte kosten betrekking hebben op het realiseren van deze doelstelling.
Een verdere uitsplitsing van de baten en lasten, dan reeds opgenomen in de staat van baten en lasten,
kan derhalve achterwege blijven.
Baten uit eigen fondsenwerving

Deelnamegelden
Sponsorgelden en dagopbrengst Tour

Werkelijk
2016
€

Begroting
2016
€

Werkelijk
2015
€

2.849
2.186

2.500
2.500

1.508
3.035

5.035

5.000

4.543

Kosten voor de fondsenwerving:
De stichting heeft totaal EUR 1.333 kosten gemaakt gedurende 2016 inzake de eigen fondsenwerving.
Derhalve is het fondsenwervingspercentage in 2016: 26,5% ( in 2015 = 16,2%).
Het fondsenwervingspercentage wordt bepaald als zijnde de kosten eigen fondsenwerving / baten eigen
fondsenwerving.

Bestedingen aan doelstellingen

Donatie aan Sichting MS Anders

Werkelijk
2016
€

Begroting
2016
€

Werkelijk
2015
€

3.600

3.750

3.750

Als doelstelling heeft de Stichting – op basis van artikel 2 lid 1 van de statuten:
-

Het genereren van geld voor een extra onderzoek naar de ziekte multiple sclerose; en
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Doelbestedingspercentage van de baten in 2016:
Bestedingen aan de doelstellingen (€3.600,-) / totaal baten (€4.214,-) = 85,4% ( in 2015 = 82,5%).
Doelbestedingspercentage van de lasten in 2016:
Bestedingen aan de doelstellingen (€3.600,-) / totale lasten (€5.132,-) = 70,1% ( in 2015 = 80,0%).
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Lasten ten behoeve van werving van baten

Kosten van eigen fondsenwerving

Kosten organisatie fietstocht, o.a. verkeersregelaars,
EHBO, verzekering, huur toilet en andere kosten
Lidmaatschap NTFU
Reclamekosten en drukwerk

Kosten van beleggingen

Bankkosten

Kosten beheer en administratie

Kosten website

Werkelijk
2016
€

Begroting
2016
€

Werkelijk
2015
€

769

500

471

238
326

250
250

219
=

1.333

1.000

738

Werkelijk
2016
€

Begroting
2016
€

Werkelijk
2015
€

152

200

172

152

200

172

Werkelijk
2016
€

Begroting
2016
€

Werkelijk
2015
€

47

50

25

47

50

25
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Overige toelichtingen
Bezoldiging van de bestuursleden
De bestuursleden van de Stichting hebben gedurende het boekjaar geen bezoldiging ontvangen.

Ondertekening van de jaarrekening
Duiven,
Opgemaakt d.d. 31 januari 2017
Ondertekend en vastgesteld d.d.
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Overige gegevens
Deskundigenonderzoek
De vennootschap heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek
op grond van art. 2:396 lid 7 BW.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
Het bestuur heeft besloten over boekjaar 2016 een storting van EUR 3.600 te verrichten aan Stichting MS
Anders uit hoofde van de aangegane samenwerkingsovereenkomst. Het bestuur stelt voor om het
resultaat van de Stichting over het boekjaar 2016 ad EUR - 97 te onttrekken aan de algemene reserve.
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

