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Voorwoord

VOORWOORD

Grote stappen naar
de toekomst
‘Met een nieuwe website en mediacampagne
begonnen we 2017 energiek. In heel
Nederland hingen onze posters gratis in
bushokjes en op billboards langs de weg.
Met die campagne hebben we grote stappen
gezet naar meer bekendheid voor metabole
ziekten. Want wij weten: door meer bekendheid
komt er meer geld voor onderzoek om metabole ziekten behandelbaar te
maken. We kregen onder meer aandacht op de websites van Linda.,
De Telegraaf en Ouders van Nu en bij RTL Live. We zagen de bekendheid
groeien en daarmee ook onze inkomsten. We zijn trots en dankbaar dat
we ruim 1,5 miljoen euro ophaalden dankzij vele genereuze sponsoren,
donateurs en al die fantastische actievoerders en vrijwilligers.
Dankzij die geweldige mensen kunnen we grootse plannen formuleren.
Zo willen wij een landelijk metabool centrum oprichten, waar alle
metabole artsen van Nederland hun krachten bundelen. Zodat kinderen
sneller diagnoses krijgen en geholpen kunnen worden. Om er uiteindelijk
voor te zorgen dat over dertig jaar geen kinderen meer overlijden aan
een metabole ziekte.
Maud en Twan

In 2017 hebben we grote stappen gezet richting die toekomst. In 2018
willen we nog verder groeien. Voor de meer dan 10.000 gezinnen in
Nederland die dagelijks worstelen met een metabole ziekte. Samen
kunnen wij deze stille ramp stoppen.’
Nathalie Michielsens-Grasso
directeur
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KERNGEGEVENS METABOLE ZIEKTEN (of: stofwisselingsziekten)

Uitgaven 2017

KERNGEGEVENS METAKIDS 2017
Uitgaven 2017

Inkomsten 2017

Inkomsten 2017

180

Nummer 1

Om de dag overlijdt
er in Nederland
een kind aan een
metabole ziekte.

Metabole ziekten zijn
de grootste doodsoorzaak
onder kinderen in
Nederland.

800

E 1.543.643

Iedere dag worden er
meer dan 2 kinderen
geboren met een
metabole ziekte.
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Hoe werd uw € 10 besteed?
Hoe
wordt uw E 10 besteed?

Uitgaven 2017

50%

Voor de helft van deze kinderen
bestaat nog geen behandeling.
Zij raken verstandelijk en
lichamelijk beperkt en
overlijden vaak jong.

Impact

Een metabole ziekte heeft
een verwoestend effect op
een kinderleven en
ontwricht het hele gezin.

Erfelijk

Metabole ziekten zijn
meestal erfelijk en ontstaan
door een defect op een gen
van een kind.

Droomwens

Onze droomwens: de metabole
expertisecentra werken samen in
een landelijk metabool centrum
waar alle patiënten terecht
kunnen.
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Ernstig

Metabole ziekten veroorzaken
onder meer dementie,
hartfalen, blindheid, epilepsie,
stikken en verlamming.

10.000

Er zijn in Nederland meer
dan 10.000 gezinnen met
één of meerdere kinderen
met een metabole ziekte.

UitgavenTAART:
2017 Uitgaven

Oplosbaar

Artsen verwachten dat
binnen 30 jaar vrijwel alle
metabole ziekten behandelbaar
zijn, mits er voldoende geld is
voor onderzoek.

Hoe werd uw € 10 besteed?
7 afgeronde en 19 doorlopende
onderzoeken, 5 nieuwe
onderzoeken in 2017.

6 bestuursleden, 200
[
vrijwilligers,
5 Ambassadeurs,
TAART:
Hoe wordt
uw € 10 besteed?
12 leden1,58
Comité van
Voorlichting
OnderzoekAanbeveling.
6,50
Fondsenwerving
1,40
Beheer & Administratie
0,52

Gemiddeld 3 fte
medewerkers en
4 freelancers voor enkele
uren per week.

Hielprik

Vroegtijdige screening is van
levensbelang. Er zijn nu 15
metabole ziekten opgenomen in
de hielprik en dit wordt de
komende jaren uitgebreid naar 27.

45 grote en kleine acties en
evenementen werden voor
of door Metakids
georganiseerd.

Metakids bereikte via haar
website gemiddeld 72.000
unieke bezoekers per maand.
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Hoofdstuk 1 - Waarom Metakids

H1 WAAROM METAKIDS

Grootste doodsoorzaak
Gemiddeld worden er in Nederland jaarlijks zo’n 800 kinderen geboren met een erfelijke metabole ziekte, ook vaak ‘stofwisselingsziekte’
genoemd. Voor ongeveer 50% van deze kinderen bestaat nog geen
(goede) behandeling. Metabole ziekten hebben grote gevolgen voor
de groei en ontwikkeling van het kind. Daardoor raken ze ernstig
lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapt of overlijden zij nog voor
hun 18e jaar.
Metabole ziekten maken veel slachtoffers: naar schatting overlijden elk
jaar minstens 180 kinderen in Nederland aan een metabole ziekte. Dat
betekent dat er om de dag een kind aan een metabole ziekte sterft.
Waarschijnlijk ligt dit getal nog hoger; specialisten vermoeden dat een
metabole ziekte lang niet altijd als onderliggende doodsoorzaak wordt
herkend. Daarmee zijn metabole ziekten de grootste doodsoorzaak
onder kinderen in Nederland.
Behalve vroegtijdig overlijden takelen de kinderen ook af. Metabole
ziekten hebben dan ook de nodige impact op het kind en het gezin. Veel
kinderen met een ernstige metabole ziekte
hebben continu verzorging nodig. Wrang is
dat hun nood door de grote onbekendheid
van de ziekte door hulpverlenende
instanties vaak slecht wordt onderkend;

‘Ouders lopen
tegen veel
onbegrip aan’

ouders lopen met hun hulpvraag tegen veel
onbegrip aan. Voor ruim 10.000 gezinnen in Nederland met één of meer
kinderen met een metabole ziekte is dit de dagelijkse realiteit.

8
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Campagne Metakids

Metabole ziekten maken kinderlevens kapot. Daarom is in 2005
Stichting Metakids opgericht. Wij willen de ernst en omvang van
metabole ziekten en de enorme impact op kind en gezin zichtbaar
maken en werven fondsen voor het noodzakelijke onderzoek. Want
alleen onderzoek biedt uitzicht op de oplossing: diagnose, behandeling
en in de toekomst zelfs preventie en genezing van alle metabole ziekten.

Wat zijn metabole ziekten?
Bij kinderen die met een metabole ziekte worden geboren, gaat er iets
mis in de ‘chemische fabriek’ van hun lichaam. Meestal ontbreekt een
eiwit of werkt het niet goed, waardoor het lichaam voedingsstoffen niet
of onvoldoende opneemt, of afvalstoffen niet of onvoldoende afbreekt.
In beide gevallen wordt het kind ziek, vaak ernstig ziek. In plaats van dat
het kind opgroeit, begint een proces van aftakeling – met veelal een

Campagnevideo

vroege dood tot gevolg.

Begin 2017 startte Metakids de campagne ‘Metabole ziekten maken
kinderlevens kapot’. Video: https://www.metakids.nl/campagne

Metabole ziekten zijn letterlijk slopers, ze maken het lichaam kapot. Veel
voorkomende gevolgen zijn extreme vermoeidheid, hartfalen, doofheid
en blindheid of een groei- of verstandelijke achterstand. Kinderen
kunnen ook dement worden, epilepsie krijgen, verlamd raken en zelfs
stikken. Sommige kinderen ontwikkelen direct na de geboorte
symptomen. Bij andere, ogenschijnlijk gezonde, kinderen verloopt het
ziekteproces trager waardoor de ziekte zich pas jaren later manifesteert.

daar zelf ooit iets van gemerkt te hebben. Soms ook ontstaat een
metabole ziekte door een spontane genmutatie. Ieder mens heeft

‘Kinderen kunnen
dement worden’
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De schattingen over het aantal metabole ziekten

foutjes op zijn genen, het kan dus in principe iedereen overkomen.

lopen uiteen, afhankelijk van de definitie.
Naarmate de medische metabole wetenschap

Opvallend feit is dat metabole ziekten op zich gemakkelijker te onder-

voortschrijdt, worden er steeds meer metabole

zoeken en dus te behandelen zouden kunnen zijn dan bijvoorbeeld

ziekten gevonden. De gemeenschappelijke deler is dat ze allemaal

kanker; dit omdat de onderliggende oorzaak wél bekend is: zoals

invloed hebben op ons metabolisme door het ontbreken of niet goed

gezegd een fout op een gen zorgt ervoor dat een enzym/eiwit niet

werken van een enzym/eiwit, vandaar de gemeenschappelijke noemer:

goed werkt of ontbreekt. Met voldoende middelen voor onderzoek

metabole ziekten.

moeten metabole ziekten dan ook goed te bestrijden zijn. Maar helaas

Een metabole ziekte ontstaat door een foutje op een gen en is meestal

gaat er nog te weinig geld naar metabool onderzoek. En maken

erfelijk. Vader en moeder zijn beide dragers van dit defecte gen, zonder

metabole ziekten nog – onnodig – veel slachtoffers.

11
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Metabole ziekten: een stille ramp

Metabole ziekten zijn onbekend, maar de meeste mensen kennen wel

De ernst, omvang en impact van metabole ziekten zijn bij het grote

de hielprik. Deze bevat voornamelijk testen naar (behandelbare)

publiek nog grotendeels onbekend. Er is dus ook geen druk vanuit de

metabole ziekten. Uiterlijk enkele dagen na de geboorte worden baby’s

publieke opinie richting overheid om metabole ziekten op te lossen. In

via de hielprik gescreend op deze ziekten. Momenteel bevat de hielprik

het algemeen worden metabole ziekten nog beschouwd als een verzame-

15 metabole ziekten, binnen enkele jaren wordt deze uitgebreid naar 27

ling ziekten, met een hoog prijskaartje voor behandeling. Om die reden

metabole ziekten.

zijn metabole ziekten ook minder interessant voor de farmaceutische

Er zijn echter veel meer metabole ziekten waarvoor in principe een

industrie.

behandeling ontwikkeld is, maar die nog niet in de hielprik zijn

De onbekendheid wordt ook in de hand gewerkt omdat veel patiënten

opgenomen. De screening van metabole ziekten in de hielprik verloopt

niet als zodanig worden gediagnosticeerd of omdat kinderen door hun

in Nederland zeer zorgvuldig, maar daardoor ook traag. Wij vinden het

ziekte snel achter de voordeur verdwijnen, hetzij thuis hetzij in een

cruciaal dat hierin een versnelling komt, om voor meer kinderen een

zorginstelling. Zij raken vaak ernstig lichamelijk en verstandelijk beperkt

leven van aftakeling en vroeg overlijden te voorkomen.

of overlijden vroegtijdig. Dat maakt metabole ziekten tot een stille ramp,
gewoon in Nederland.

Het belang van onderzoek
De versnelling en vergroting van het metabool onderzoek is dus evident
en van levensbelang. Momenteel is het merendeel van de metabole
ziekten nog niet behandelbaar. Wel wordt er veel vooruitgang geboekt
in de diagnose van de ziekte en in de verbetering van bestaande
behandelingen. Dit dankzij geavanceerde
onderzoekstechnieken zoals whole exome
sequencing (dat het hele genoom in kaart

Onze missie:

brengt), multi-omics (biochemisch onderzoek),

Metakids zamelt geld in voor onderzoek om zoveel mogelijk metabole ziekten zo

big data bio-informatica, organoid onderzoek

vroeg mogelijk te kunnen diagnosticeren en vervolgens te kunnen behandelen.

met stamcellen en behandeling met

‘Er wordt veel
vooruitgang
geboekt’

stamceltransplantatie en met genetische modificatie zoals CRISPR-Cas.

Onze visie:

Specialisten zijn ervan overtuigd dat bij voldoende (middelen voor)

Metakids gelooft dat in 2045 vrijwel alle slopende metabole ziekten bij kinderen

onderzoek in 2045 vrijwel alle patiënten met een metabole ziekte

te behandelen zijn en rust niet voordat alle kinderen met een metabole ziekte

behandeld en zelfs genezen kunnen worden.

‘normaal’ kunnen opgroeien.
Metakids subsidieert sinds haar oprichting in 2005 onderzoek naar

12

Onze doelstelling:

metabole ziekten. Het begon met een bijdrage aan de Dutch Diagnosis

Metakids werft fondsen voor onderzoek naar metabole ziekten bij kinderen.

Registration Metabolic Diseases (DDRMD), een samenwerkingsverband

Daarnaast willen wij zo snel mogelijk meer bekendheid in Nederland krijgen

tussen alle zeven klinische metabole centra in Nederland. De DDRMD

voor de ernst, omvang en impact van deze slopende ziekten.

vormde het beginpunt voor de registratie van metabole ziekten in

13
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Nederland en bevat informatie over patiëntjes, hun ziekte en hun
ziekteverloop. Twaalf jaar later is al € 3,5 miljoen door Metakids in
72 onderzoeksprojecten van alle academische metabole centra
geïnvesteerd; variërend van genetisch onderzoek tot clinical trials met
stamcellen, van diëten tot metabole apps voor vroege herkenning of
dieetcontrole.

Media

Sponsors

Serviceclubs
Vermogensfondsen

Accountant
ANBI

Donateurs, actienemers, vrijwilligers

Fondsenwerving

CBF
Ouders van patiëntjes

GDN

Comité v. aanb.

instrumenten die Metakids ter beschikking staan, gevisualiseerd.

ee

ti n g

ta

e

In het schema rechts wordt het netwerk van Metakids en de

UMC Groningen

m

media en overheid.
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e li
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grootste belang. Door de jaren heen hebben we dan ook veel
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Metakids is ambitieus. Om onze doelstellingen te kunnen realiseren is
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m
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Metakids in het veld

‘Metakids heeft een
breed netwerk van
stakeholders’

VriendenLoterij

ol
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ies

,e

xp

UMC Utrecht

Radboudumc Nijmegen
AMC/VUMC Amsterdam

ErasmusMC Rotterdam

Dit netwerk zal de komende jaren verder worden uitgebouwd.
Metakids maakt metabole ziekten zichtbaar, ook richting de overheid; dit gebeurt met
behulp van promotiemateriaal, website, boeken, sociale media, presentaties, foto’s,
film, evenementen; via haar actienemers, haar Ambassadeurs en Comité van
Aanbeveling; in samenwerking met de VKS, ouders, individuele stichtingen.
Metakids financiert – waar mogelijk in samenwerking met derde partijen – onderzoek
aan de zeven metabole expertisecentra, daarbij geadviseerd door de onafhankelijke
medische adviesraad. Ook organiseert Metakids jaarlijks expertmeetings voor het
betrokken onderzoeksveld. Vanaf 2018 zet Metakids zich in voor de ontwikkeling van
een de ontwikkeling van een landelijk metabool centrum.
Metakids haalt geld op voor onderzoek en zet zich in voor vergroting van de (naams-)
bekendheid van metabole ziekten en Metakids. Dit gebeurt door middel van donateurs,
acties van ouders en/ of vrijwilligers, eigen evenementen, sponsors, serviceclubs, de
VriendenLoterij en vermogensfondsen.
Heeft de ANBI-status en het CBF-keurmerk en werkt volgens de normen van Goede
Doelen Nederland (GDN). Controle vindt plaats door het CBF en de externe accountant.
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Leven in onzekerheid - Myrthe

is. Myrthe heeft de metabole

in het ziekenhuis gelegen. “Die

ziekte CDG-1a. Marit: “Wybo Jan

wetenschap en ervaring zorgt

vroeg: wat houdt dat in? De arts

ervoor dat we altijd aan het

vertelde dat ze zwaar gehandicapt

checken zijn. Heeft iemand een

zou zijn en niet oud zou worden.

beginnend griepje? Dan gaat de

Dat was zo’n harde diagnose, we

afspraak niet door. En heerst er

waren totaal in shock.”

griep op het kinderdagverblijf van

Behandeling is er niet. Marit: “Het

de andere meiden? Dan blijven zij

droombeeld dat wij hadden van

een dagje thuis.”

een fijn gezinnetje, viel totaal weg.
Ons pasgeboren kindje was

Zusjes

doodziek en omdat haar ziekte

Want hoewel het beeld van een

erfelijk was, zou het nog maar de

gezinnetje na de harde diagnose

vraag zijn of er ooit een broertje

in eerste instantie uiteenviel,

of zusje voor Myrthe zou komen.”

hebben Wybo Jan en Marit
inmiddels nog twee – gezonde –

Levensbedreigende griep

dochters. Philine van 3 en Nore

Inmiddels is Myrthe zeven jaar.

van 1. “We wisten dat de kans één

Nog altijd is haar toekomst

op vier was dat een volgend

onzeker. Ze kan niet praten,

kindje ook de ziekte zou hebben,

zelfstandig staan, zitten of eten.

maar met behulp van de artsen

Ze heeft last van epilepsie-

konden we dat vroeg laten

aanvallen, al is dat door de juiste

nakijken. Eén zwangerschap

n alles lijkt Myrthe een gezonde

medicijnen sterk verminderd. Nog

hebben we om die reden helaas

baby. Dat ze niet goed groeit is

altijd heeft ze 24 uur per dag zorg

vroegtijdig moeten afbreken,

vervelend, maar echt zorgen

Leven in onzekerheid
Wat betekent het om een kind
te hebben met een metabole
ziekte? Marit Kuyper en Wybo
Jan Haan vertellen over de
grote impact die de metabole
ziekte van hun dochter Myrthe
(7) op hun gezin heeft.

16
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nodig. Zeven keer per dag krijgt

maar gelukkig konden Philine en

maken Wybo Jan Haan en Marit

ze medicijnen en continu heeft ze

Nore gezond geboren worden.

Kuyper zich niet. “Zelfs toen we

sondevoeding, waarbij regelmatig

Daar zijn we ontzettend dankbaar

uiteindelijk in het ziekenhuis terecht

wat mis gaat en snelle actie nodig

voor.”

kwamen en er een batterij aan

is. Daarbij is ze vatbaar voor

artsen op Myrthe afkwam, viel bij mij

virussen en kan een simpel

het kwartje niet meteen”, vertelt

griepje levensbedreigend zijn.

Lees verder en bekijk het

Marit.

Myrthe heeft om die reden in

videoportret hier

Al snel blijkt echter hoe ernstig het

2012 bijvoorbeeld bijna een jaar

https://www.metakids.nl/myrthe
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H2 STRATEGIE EN BELEID

Strategische pijlers
Onze strategie om onderzoek naar metabole ziekten te stimuleren
steunt op een drietal doelstellingen die onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn:
• Zichtbaarheid vergroten
• Brede fondsenwerving
• Samenwerking
Zichtbaarheid vergroten
Pas als mensen meer weten over de ernst, omvang en impact van
metabole ziekten kan betrokkenheid ontstaan en melden zich vrijwilligers, donateurs en sponsors. Het vergroten van de bekendheid van
metabole ziekten is dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor effectieve fondsenwerving. Elke actie en evenement voor of door Metakids
moet naast de fondsenwerving ook gericht zijn op vergroting van de
zichtbaarheid. Successen in onderzoek, hoe klein ook, moeten getoond
worden zodat voor de donateur duidelijk wordt dat zijn of haar bijdrage

Tjebbe & Jolle
‘Tjebbe en Jolle hebben allebei een metabole ziekte.
Bij Tjebbe werd dat laat ontdekt, waardoor hij zich traag
ontwikkelt. Jolle begon direct na de geboorte met een
speciaal dieet en lijkt zonder problemen op te groeien.
Wij hopen dat het bij alle baby’s in de toekomst
meteen na de geboorte wordt ontdekt.’

het verschil maakt. Proactieve inzet van de eigen media en op het
krijgen van free publicity zijn daarbij onontbeerlijk.

Brede fondsenwerving
Wij focussen op relatiegerichte fondsenwerving, waarbij persoonlijk
contact en aandacht centraal staat. Dit biedt beste waarborgen voor een

M E TA K I D S

Dagmar Cramer van den Bogaart – moeder van Tjebbe (10) en Jolle (7)

duurzame relatie met een donateur, vermogensfonds of sponsor. Ook
ondersteunen we de acties van derden in het land met advies en
communicatie. Om door te groeien zal Metakids verder gaan investeren
in eigen fondsenwervende publieksevenementen. Steeds relevanter
worden ook de ‘passieve inkomsten’ van bedrijven; een goed voorbeeld
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vinden dat heel Nederland in actie moet komen in de strijd tegen
metabole ziekten. Daarom willen we de komende jaren álle
stakeholders samenbrengen. In de visie van Metakids betreft dat ook de
eerstelijns zorg (huisartsen, consultatiebureaus, logopedisten, enz),
niet-metabole specialisten, zorgverzekeraars, fondsen en de overheid.
Immers tijdige doorverwijzing naar een metabole specialist kan het
aftakelingsproces stoppen en levens redden.
Onze strategische doelstellingen zijn in 2017 als volgt gerealiseerd:

Resultaten 2017
Bekendheid vergroten
De strategische marketing en communicatie is de komende tijd primair
gericht op het creëren van ‘awareness’ voor metabole ziekten en
Metakids – en nog niet op de conversie naar donaties. De laatste twee
Jaarlijks organiseert Metakids het businessevent Lente Diner, gepresenteerd door
ambassadeur Dieuwertje Blok, om geld op te halen voor metabole ziekten.

jaar is veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van een vernieuwde
communicatiestrategie en nieuwe communicatie-instrumenten. Na een
gedegen (her)positioneringsanalyse van het ‘merk’ Metakids zijn we in
2017 gestart met nieuwe communicatie ‘tools’ waaronder een nieuw
logo, een vernieuwde website en een nieuwe grootschalige

is de geoormerkte lotenverkoop van de VriendenLoterij, of een

mediacampagne, met name outdoor.

afdracht (percentage of enkele centen) bij de online aanschaf van

Onze target was in 2017 50% meer bereik te halen op de website en de

goederen en diensten.
Als metabole ziekten en Metakids bekender wordt onder het
Nederlandse publiek zullen naar verwachting ook de inkomsten uit
donaties groeien. Metakids moet hierop voorbereid zijn en een zo

Kernwaarden

breed en divers ‘palet’ van fondsenwerving ontwikkelen.
Wij hanteren in onze werkwijze en uitingen de volgende kernwaarden:

Samenwerking
In onze visie is samenwerking en krachtenbundeling tussen alle
stakeholders essentieel om metabole ziekten in Nederland goed op
de kaart te krijgen en fondsen te werven voor onderzoek. Dat gaat
wat Metakids betreft verder dan alleen de directe kring betrokkenen
zoals ouders, metabole organisaties en artsen en onderzoekers. Wij

20

• RESULTAATGERICHT: scherpe focus op het genereren van maximale
fondsenwerving en bekendheid.
• VERBINDEND: verbindende factor tussen alle stakeholders, van
ouders en artsen tot grote donoren en sponsors.
• PROFESSIONEEL: zakelijke organisatiestructuur en transparante
werkwijze.
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sociale media, met name op Facebook. Opvallend is dat het aantal

Doelstellingen 2018

unieke bezoekers van de vernieuwde website nagenoeg verdubbelde
(d.w.z. een groei van bijna 100%), op sociale media was een groei

Bekendheid vergroten

zichtbaar van circa 10%. (Zie pag. 43 e.v.).

De komende jaren blijven in het teken staan van metabole ziekten
zichtbaar en bekend maken. De Metakids campagne wordt doorgezet,

Inkomsten naar € 1,5 miljoen

de online strategie wordt aangescherpt. Met name op de social media is

Onze financiële doelstelling voor 2017 was met € 1,5 miljoen behoorlijk

nog veel winst te behalen.

ambitieus, want bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar

Ook zal meer inzet gepleegd worden op het genereren én monitoren

ervoor. Deze doelstelling kon echter gehaald worden dankzij een extra

van free publicity (online en offline media). Begin 2018 wordt in

bijdrage van € 500.000 van de VriendenLoterij, een succesvol Lente

samenwerking met Beat Batten! een eerste grootschalig

Diner, een aantal aanzienlijke inkomsten uit acties van derden en

publieksonderzoek gehouden (nulmeting).

bijdragen van vermogensfondsen en sponsors. In totaal werd het mooie
bedrag van € 1.543.613 opgehaald. (Zie pagina 78 e.v.).

In februari bereikte ons het geweldige nieuws dat de VriendenLoterij
Metakids verkozen heeft als hét goede doel voor de PrijzenMarathon

Samenwerking metabole organisaties

2018, de jaarlijkse grootste verkoopactie van de loterij. De

Metakids heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot het grootste

VriendenLoterij zet haar indrukwekkende marketingapparaat in om

metabole fonds voor onderzoek naar metabole ziekten, en we willen die

loten voor Metakids te verkopen, via mailings, op radio en tv, online enz.

‘Wij willen de banden
met andere organisaties
versterken’

positie de komende jaren verder

en met inzet van bekende vaste ambassadeurs van de VriendenLoterij.

uitbouwen. Belangrijk daarbij is het

Mede gezien de ervaring van de fondsen die ons voorgingen,

versterken van de banden met

verwachten wij dat deze actie ons enorm zal helpen de

organisaties met een vergelijkbare

naamsbekendheid van metabole ziekten en Metakids te vergroten en

doelstelling als Metakids. Met de

onze droomwens te realiseren (zie pag. 24 e.v.).

grootste patiëntenvereniging VKS zijn
de banden goed en voerde Metakids regelmatig overleg. De bestuurs-

Inkomsten naar ruim € 1,54 miljoen

voorzitter van de VKS maakt deel uit van de medische raad van

Target voor de fondsenwerving in 2018 is € 1.545.000. Dit is lager dan

Metakids en Metakids sponsort het blad Wisselstof.

begroot in het meerjarenplan 2016-2018 en lijkt ten opzichte van de
groei in voorgaande jaren een pas op de plaats, maar is wel realistisch.

Maar Metakids was ook met diverse andere organisaties in gesprek.

De eerste inkomsten uit de PrijzenMarathon zullen pas in het voorjaar

Met Stofwisselkracht is gesproken over mogelijke cofinanciering van

2019 vallen; verder is er in tegenstelling tot het jaar ervoor in 2017 geen

onderzoek. Met Beat Batten! zijn plannen ontwikkeld op het gebied van

aanvraag voor een extra project bij de VriendenLoterij ingediend. Ook

gezamenlijke communicatie en publieksonderzoek.

zal naar verwachting pas in 2019 duidelijk worden of enkele grote

De Hein en Pien Stichting besloot in het voorjaar om hun fondsen-

vermogensfondsen over willen gaan tot funding van een ‘landelijk

werving voor de ziekte MLD via Metakids te laten lopen. Ook met de

metabool centrum’ (werktitel). Metakids zal in 2018 blijven inzetten op

Galactosemievereniging zijn we in vergaand gesprek over een dergelijke

het verwerven van inkomsten via donaties van particulieren, service-

samenwerking.
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clubs, fondsen en bedrijven, via de eigen evenementen en via inkom-

ook om gezamenlijk op te kunnen treden richting overheid en

sten uit de acties door derden.

financiers.

Brede alliantie

Een dergelijke samenwerking is overigens steeds vaker zichtbaar in de

Maar Metakids wil nog meer. We willen dat heel Nederland in actie komt

academische wereld, zoals het begin 2018 gelanceerde Oncode Institute

in de strijd tegen metabole ziekten en willen het voortouw nemen om

voor kankeronderzoek. Ook op metabool gebied zijn er voorbeelden, in

vanaf 2018 alle stakeholders te verenigen. Dit zijn niet alleen de direct

Canada en de Verenigde Staten. Daarom hebben het bestuur en de

betrokkenen: ouders, metabole artsen en onderzoekers, metabole

Medische Raad van Metakids enthousiast gereageerd op een plan van

stichtingen en verenigingen. Maar ook de eerstelijns zorg zoals

een drietal artsen-onderzoekers aan het AMC voor de oprichting van

consultatiebureaus, huisartsen, logopedisten en de niet-metabole

een landelijk metabool centrum.

specialistische tweedelijns zorg: neurologen, kinderartsen, internisten.
Nog veel te vaak worden metabole ziekten niet of te laat herkend en

Concreet betreft dit versterking en stroomlijning van de samenwerking

doorverwezen, waardoor de aftakeling al in een vergaand stadium is of

tussen de diverse metabole centra, waarbij elk centrum specifieke

het ziekteproces en de doodsoorzaak niet goed wordt vastgelegd.

expertise kan leveren en waarbij de patiënt
centraal staat. Zo ontstaat één ‘loket’, wordt

‘Een verdere
bundeling van
krachten is nodig’

Ook de zorgverzekeraars, lokale en landelijke overheden zijn

innovatie in onderzoek en behandeling

stakeholders. Enerzijds zal er meer geld ter beschikking moeten komen

gestimuleerd en kan men gezamenlijk

voor onderzoek en behandeling, anderzijds kan het juist een enorme

optreden richting potentiële financiers en

kostenbesparing opleveren als patiënten, die anders zonder juiste

de overheid. Initiatiefnemer is dr. Clara van

diagnose verdwijnen in zorginstellingen, tijdig worden gediagnosticeerd

Karnebeek, kinderarts en klinisch geneticus die eerder in Canada

en behandeld. De discussie rond de groei van de zorgkosten is ook wat

ervaring met soortgelijke samenwerkingsverbanden heeft opgedaan.

betreft metabole ziekten zeer relevant.
Metakids heeft dit plan najaar 2017 ingediend bij de VriendenLoterij

Landelijk metabool centrum

voor de PrijzenMarathon 2018, en met succes. De middelen die

Belangrijk onderdeel van deze brede alliantie is natuurlijk het metabole

voortvloeien uit deze actie zijn bestemd voor het centrum. Maar ook

academische veld.

vermogensfondsen zal om een bijdrage gevraagd worden om dit

Nederland metabool onderzoek is van hoog niveau en heeft wereldwijd

centrum te realiseren. Zo financiert de Theo Janssen Stichting vanaf

een zeer goede naam. Wel is het onderzoeksveld versnipperd; elk van

2018 het projectmanagement van dr. Van Karnebeek.

de zeven metabole kenniscentra heeft zijn eigen specialisatie. Gelukkig

24

is het laatste decennium een duidelijke trend zichtbaar om meer samen

SWOT- en risicoanalyse

te werken en kennis en kunde te delen, zoals bijvoorbeeld op het gebied

Metakids is een ondernemende organisatie die proactief en oplossings-

van mitochondriële ziekten. Niettemin is een verdere bundeling van

gericht is en in kansen denkt. Maar Metakids is ook een kleine organisa-

krachten wenselijk en nodig; niet alleen om de diagnose, behandeling

tie werkzaam binnen een omvangrijk en competitief veld van goede

en zorg van metabole patiënten te versnellen en te verbeteren, maar

doelen, waar succes steeds bevochten moet worden en waar je als
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SWOT - Analyse Metakids 2017

Nederlanders relatief groot, deze is de laatste 20 jaar wel behoorlijk
afgenomen.
Structureel steunen staat sterk onder druk, met name bij de jongere
generaties (Centrum voor Filantropische Studies, 2017). Ook al staan
gezondheidsdoelen bij huishoudens in de top-3, de onbekendheid van
metabole ziekten is voor Metakids vooralsnog een struikelblok.
Bovendien is de concurrentie om aandacht en om geld groot, er zijn
heel veel goede doelen. Ook externe factoren als de economie en fiscale

Sterke punten (intern)

Zwakke punten (intern)

S1: Gedegen fundament en professionele
en ondernemende organisatie met
sterk en ondersteunend netwerk
(inhoudelijk en zakelijk)

Z1: Lage bekendheid van metabole ziekten
en beperkte zichtbaarheid door
beperkte mediadruk

S2: Overkoepelend: alle metabole ziekten
S3: Onafhankelijke Medische Raad van
internationale naam en faam

Z2: Financiële basis voor fondsenwerving
is nog niet breed genoeg, groot
aandeel VriendenLoterij
Z3: Beproefde eigen publieksevenementen
met een brede aantrekkingskracht
staan nog in de kinderschoenen

regelgeving hebben invloed op het reilen en zeilen van goede doelen –

S4: Goede relaties en netwerk in het
metabole (onderzoeks-)veld

en dus op Metakids.

S5: Beneficiëntschap VriendenLoterij

Een geactualiseerde analyse van de sterkten, zwakten, kansen en

S6: Succesvol business event (Lente)

Z4: Persoonlijke aanpak is intensief en
moet worden uitgevoerd door een
klein team

Kansen (extern)

Bedreigingen (extern)

K1: Iedereen kan voor metabole ziekten
(en voor Metakids) nog het verschil maken

B1: Er zijn erg veel stichtingen die fondsen
proberen te werven, iedereen kan in
Nederland een stichting beginnen

bedreigingen van Metakids (SWOT) is in het schema op de volgende
pagina samengevat en geprioriteerd.

K2: Trend van krachtenbundeling op
medisch-onderzoeksvlak (ook op
metabool gebied) welke aansluit bij de
wens van potentiële financiers
K3: Door geavanceerde medischtechnische ontwikkelingen komen
(internationale) doorbraken in
onderzoek steeds vaker en sneller
dichterbij

B2: Het geefgedrag en vertrouwen in
goede doelen is de laatste decennia –
mede door incidenten – gedaald
B3: Kapitaalkrachtige (kinder-)fondsen
trekken veel aandacht van donateurs
en media naar zich toe

K4: Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen is steeds vaker policy bij
bedrijven
K5: Nieuwe generatie zoekt meer balans
tussen werk, privé en andere
betekenisvolle activiteiten (meer
aandacht voor gezin)

Iris
26
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Toelichting

VriendenLoterij. Metakids wil deze afhankelijkheid verminderen door

Het sterkste punt van Metakids is het stevige professionele fundament

betere spreiding van fondsenwerving; op korte termijn via aanvragen bij

en het relatienetwerk van de organisatie, waardoor snel op kansen kan

vermogensfondsen en via de eigen evenementen, op langere termijn

worden ingespeeld.

ook door actief te werven bij particuliere donateurs. Momenteel is nog

Het zwakste punt blijft vooralsnog de geringe zichtbaarheid en

niet bekend of Metakids na 2018 wederom voor vijf jaar reguliere

bekendheid van metabole ziekten – en dus van Metakids – bij zowel

beneficiënt van de VriendenLoterij is. Deze vaste bijdrage blijft enorm

huishoudens als bedrijven en fondsen. Vergroten van de bekendheid is

belangrijk, omdat de inkomsten van de PrijzenMarathon geoormerkt

en blijft daarom speerpunt van beleid de komende jaren, juist met het

gaan worden voor een landelijk metabool centrum.

oog op de fondsenwerving.
Een ander intern risico bij een kleine organisatie als Metakids is de
De grootste kans voor Metakids is tegelijkertijd dat men voor metabole

afhankelijkheid van sleutelfiguren. Door bijdragen van een aantal

ziekten nog het verschil kan maken – van individuele donateur tot grote

vermogensfondsen heeft Metakids in de loop van 2017 meer armslag

sponsor. De verwachting is dat het aangaan van de brede alliantie om

gekregen om het kernteam uit te breiden op het gebied van

metabole ziekten op de kaart te zetten en de plannen voor versterkte

fondsenwerving, evenementen en communicatie. De verwachting is dat

samenwerking tussen de verschillende metabole kenniscentra, waarbij

deze investering zich gaat terugbetalen. Daarbij werkt Metakids

de patiënt centraal staat, vermogensfondsen, particulieren en bedrijven

grotendeels met kortlopende contracten en met freelancers. Zo kan

zal aanspreken.

snel bijgestuurd worden, mochten de inkomsten achterblijven. Verder

De grootste bedreiging voor Metakids vormt het feit dat er in Nederland

kan Metakids terugvallen op de inzet van vele deskundige vrijwilligers in

zeer veel goede doelen zijn, de concurrentie is groot. De structurele

het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en van een

geefbereidheid neemt sterk af, legaten gaan vooral naar de bekende

actief, meewerkend en onbezoldigd bestuur.

grote fondsen. Als klein kinderfonds moet je onderscheidend en
professioneel optreden en extra meters maken om je doel te bereiken.

Metakids neemt in haar bedrijfsvoering de ’80-20’ doelstelling

Dat vereist naast een stevig inhoudelijk verhaal – wat Metakids

(bestedingsratio onderzoek en voorlichting is minimaal 80%) zeer

inmiddels ontwikkeld heeft – veel vasthoudendheid, inventiviteit en

serieus. De zorgvuldige werkwijze van Metakids is ook zichtbaar in het

creativiteit.

feit dat Metakids altijd inzet op maximale
sponsoring in natura en altijd zoekt naar

‘Metakids zet in op
maximale sponsoring
in natura’

Risicoanalyse

leveranciers met een goede prijs/

Metakids werkt vanuit een bedrijfsrisico-analyse waarbij mogelijke

kwaliteitsverhouding. Metakids belegt niet

risico’s continu door de directie en het bestuur worden gemonitord,

in aandelen of obligaties vanwege de

zodat indien nodig direct maatregelen genomen kunnen worden;

onzekerheid van deze investeringen.

vervolgens worden gekeken of deze goed toegepast worden en deze de

Liquide middelen staan op spaarrekeningen bij Nederlandse banken en

risico’s afdoende dekken.

zijn direct opeisbaar, zodat de toegekende onderzoeksgelden altijd

Het voornaamste risico is de afhankelijkheid van de inkomsten uit het

volledig uitgekeerd kunnen worden.

jaarlijkse business evenement en van de vaste bijdrage van de
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H3 ONDERZOEK

Speerpunten onderzoek
Onze voornaamste doelstelling is om fondsen te werven ten
behoeve van onderzoek naar metabole ziekten. Vanaf de start in
2005 is al aan ruim 70 onderzoeksprojecten aan alle metabole
centra subsidie verleend ter waarde van zo’n € 3,5 miljoen.
Een relevante vraag is, wat de impact is van het door Metakids
gefinancierde onderzoek.
Zeker is dat Metakids door de jaren heen aan de basis heeft gestaan
van vele kortlopende pilots en onderzoeksprojecten waarmee
stappen gemaakt zijn in de ontwikkeling van diagnoses en behandelingen van uiteenlopende metabole ziekten. Ook investeerde Metakids
in de ontwikkeling van de meest gebruikte landelijke metabole
database en zijn diverse diëten en apps met steun van Metakids
ontwikkeld.
Elk onderzoeksproject wordt kwalitatief gemonitord en beoordeeld
door topdeskundigen uit de metabole wereld. Maar aangezien de
onderzoeksprojecten die Metakids financiert tot nu toe veelal relatief
kleinschalig waren en vaak als seed money voor vervolgonderzoek
fungeerden, is het niet altijd mogelijk om de impact op langere termijn
direct te benoemen.
Wij zijn voornemens om de impact van ons subsidiebeleid in 2018
samen met de Medische Raad te gaan evalueren en de speerpunten
voor de komende jaren te bepalen, mede in het kader van de plannen
voor een landelijk metabool centrum.

Subsidiebeleid
Metakids hanteert in haar subsidiebeleid de volgende werkwijze:

30
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•

Diagnose, behandeling, zorg

projecten en pilots voor vervolgonderzoek, die direct toepasbaar zijn in

•

Proactieve benadering

de medische behandelpraktijk, zoals diëten en medicatie. Behalve om

•

Onafhankelijke deskundige Medische Raad

financiële redenen (grootschalige fundamentele studies zijn erg duur)

•

Cofinanciering

speelt bij deze keuze de vergroting van de zichtbaarheid en toeganke-

•

Planning en control

lijkheid van de resultaten voor een breder publiek een rol. Een met

•

Transparantie

behulp van Metakids ontwikkeld medicijn spreekt donateurs immers

•

Kennisdeling bevorderen

meer aan dan grootschalige fundamentele studies (al kunnen die daar
natuurlijk aan ten grondslag liggen).

Diagnose, behandeling, zorg

Naarmate het subsidiebudget voor onderzoek groeit, willen we ook

Gelet op het beschikbare subsidiebudget gaf Metakids de afgelopen

gaan investeren in meer langdurige projecten die ook gericht zijn op

jaren de voorkeur aan het financieren van zoveel mogelijk kortlopende

(betere) diagnose en het ontwikkelen en testen van behandelingen.
Dit was in 2017 het geval bij twee projecten van het UMC Utrecht.

Opstap naar behandeling op maat

Proactieve benadering
We benaderen zoveel mogelijk artsen-onderzoekers van alle metabole
expertisecentra proactief, om zoveel mogelijk hoogwaardige onder-

Dr. Annet Bosch is één van de onderzoekers die in 2017 door Metakids

zoeksvoorstellen te genereren. Tegelijkertijd is het subsidiebudget van

gefinancierd werd. In haar onderzoek focust ze op kinderen met de metabole

Metakids elk jaar ontoereikend om alle positief beoordeelde aanvragen

ziekte galactosemie. Deze kinderen kunnen al doodziek worden als zij

te honoreren. Daarom zoeken wij waar mogelijk additionele financiering

galactose binnen krijgen en hebben daarom een zeer streng dieet.

van vermogensfondsen en sponsors; dit lukt overigens niet altijd omdat

“Het probleem met galactosemie is dat patiënten een heel verschillend beeld

fondsen graag zo concreet mogelijke projecten willen financieren.

kunnen laten zien”, vertelt ze. “Er zijn kinderen die het goed doen en bijna

Ook worden we steeds vaker gevraagd om de fondsenwerving van een

geen complicaties hebben, zoals problemen met de taal en spraak- of

metabole stichting of vereniging over te nemen. Het budget dat de

leerproblemen. Maar er zijn ook kinderen met een vergelijkbaar DNA-foutje

achterban van deze organisaties opbrengen, wordt geoormerkt voor

die grote leerproblemen hebben en ernstige taal- en

onderzoek naar de specifieke ziekte. In 2017 werd op deze wijze geld

spraakproblemen. Ze houden zich allemaal aan hetzelfde

opgehaald door de achterban van de Hein en Pien Stichting voor een

dieet en zijn hier allemaal vroeg in hun leven mee

onderzoek van de UMC Utrecht naar verbetering van de behandeling

begonnen. Daardoor denken wij dat de één toch

van de ziekte MLD.

meer galactose kan verbranden dan de ander. Met
dit onderzoek willen we inzichtelijk maken of dat zo

Medische Raad

is.”

Bij alle subsidietoekenningen voor onderzoeksprojecten, ook die

Meer weten?

geoormerkt zijn voor een specifieke metabole ziekte(groep), laat het

Lees hier https://www.metakids.nl/annet-bosch
het hele artikel.
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bestuur zich inhoudelijk adviseren. Metakids beschikt over een
onafhankelijke Medische Raad. Deze bestaat uit vooraanstaande
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experts uit verschillende disciplines, zonder banden met de

Prof. dr. Ronald Wanders, emeritus hoogleraar biochemie

farmaceutische industrie of met belangenorganisaties. De Medische

en enzymologie van metabole ziekten, zal de Medische

Raad adviseert over nieuwe aanvragen en monitort door het jaar heen

Raad vanaf 2018 komen versterken.

lopend en afgerond onderzoek. Verwacht wordt dat de leden de
ontwikkelingen in het onderzoeksveld op de voet volgen. De Medische
Prof. dr. Ronald
Wanders

Raad doet zijn werk onbezoldigd.

Cofinanciering
Metakids vindt het belangrijk dat ook andere partijen
bijdragen aan de kosten van onderzoek. Daarom stelt
Metakids altijd cofinanciering als eis bij toekenning van een

Na een evaluatie van de eigen werkwijze is in het voorjaar van 2017
besloten om de raad verder uit te breiden. Zeer verdrietig was dat in

projectaanvraag. Dat kan een bijdrage zijn van het betrokken

diezelfde periode Metakids het bericht bereikte van het overlijden van

onderzoekscentrum zelf (bijvoorbeeld in de vorm van inzet van

dr. Henk Bakker. Deze is vanaf de start aan Metakids verbonden

medewerkers en/of apparatuur) of van de overheid of van een ander

geweest – eerst als bestuurslid en later als lid van de Medische Raad –

fonds.

en zou in het najaar afscheid nemen. Henk Bakker was een
onvermoeibaar strijder om metabole ziekten bij kinderen op de kaart te

Planning en control

zetten en Metakids heeft veel aan hem te danken. Verder bleek ook

Voor de beoordeling van de ingediende onderzoeksprojecten hanteert

Medisch Raadslid van het eerste uur dr. Ries Duran niet langer

Metakids strikte criteria en toekenningsvoorwaarden, die gebaseerd zijn

beschikbaar te zijn.

op de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en
zorginnovatie ZonMw, een door het Ministerie van VWS gefinancierde
subsidie-organisatie voor innovatie en onderzoek in de

De Medische Raad bestond vanaf het najaar 2017 uit:

gezondheidszorg1. Deze worden door Metakids jaarlijks geëvalueerd en
zo nodig geactualiseerd.
Aan de honorering van een onderzoeksproject zijn strikte voorwaarden verbon-

‘Metakids hanteert
strikte criteria’

den over de besteding van de middelen,
Dr. Piet Bolhuis

Prof. dr. Bwee
Tien Poll-The

Prof. dr. Eva
Morava-Kozicz

Prof. dr. Ron
Wevers

inhoud en looptijd van het onderzoek. Tussentijds en na afloop dient er
verslag te worden uitgebracht over de behaalde resultaten. Uitbetaling
van subsidie is afhankelijk van de beoordeling van de inhoudelijke

• Dr. Piet Bolhuis, biochemicus/moleculair geneticus (niet praktiserend),
voorzitter VKS
• Prof. dr. Bwee Tien Poll-The, emeritus hoogleraar kinderneurologie

rapportage door de Medische Raad en de financiële rapportage door
het bestuur. Als de onderzoeker van het werkplan of de begroting wil
afwijken, moet dit eerst worden voorgelegd aan Metakids. Als een

• Prof. dr. Eva Morava-Kozicz, hoogleraar metabole kindergeneeskunde
(UZ Leuven)
• Prof. dr. Ron Wevers, emeritus hoogleraar klinische chemie
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1 De toekenningsprocedure en -criteria volgen het Akkoord bekostiging
wetenschappelijk onderzoek 2008 dat door de grote gezondheidsinstellingen
in Nederland wordt gehanteerd (te vinden op de website van ZonMw).
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rapportage niet voldoet, kan het bestuur besluiten tot opschorting of

maar ook hoe ook artsen de bekendheid van metabole ziekten kunnen

zelfs stopzetting van de subsidie. Het resterende budget kan dan

bevorderen. Een simpel voorbeeld is om zich in te zetten tijdens een

worden aangewend voor ander onderzoek.

sportief evenement. In verband met de voorbereiding van de
presentaties van het project ‘landelijk metabool centrum’’ aan

Transparantie

vertegenwoordigers van alle metabole centra kwam de expert meeting

In de toekenningscriteria van Metakids is expliciet opgenomen dat de

in 2017 te vervallen.

projectleiders en medewerkers van het onderzoek publiceren en
presentaties geven over hun onderzoek en Metakids hierin als financier

Onderzoek in 2017

noemen. Wij geven zelf via onze eigen online kanalen zoveel mogelijk
aandacht aan de onderzoekers en hun onderzoeksprojecten. Ook

Nieuwe aanvragen

worden alle onderzoeken vermeld in het jaarverslag en op de website.

Het aantal aanvragen en de spreiding over de diverse centra voor de
subsidieronde 2017 was iets hoger dan het jaar ervoor. Er zijn 22

Kennisdeling bevorderen

projectaanvragen ingediend, vanuit alle metabole kenniscentra. Op

Zoals gezegd is de metabole expertise in Nederland verspreid over de

advies van de Medische Raad zijn vijf nieuwe projecten door het bestuur

verschillende academische centra. Metakids hecht zeer aan

gehonoreerd, waarvan één met steun van de VriendenLoterij, één met

samenwerking en kennisdeling. Daarom organiseren we sinds 2011

steun van de Theo Janssen Stichting M.O.C. en één dankzij de Hein en

zogenaamde expert meetings: bijeenkomsten waarbij een wisselend

Pien Stichting gefinancierd worden.

gezelschap van metabole artsen en onderzoekers in informele sfeer

Al met al is in deze subsidieronde een recordbedrag van € 850.206 aan

kennis en ervaring wordt uitgewisseld, niet alleen over het onderzoek

subsidie toegekend aan vijf projecten die deels in 2017 en deels in 2018
van start gaan in drie metabole centra. Ten opzichte van het jaar ervoor
is dit meer dan een verdubbeling, in procenten: 126%.

Hoe meer aandacht, hoe meer onderzoek

Het overgrote deel kwam door de extra bijdrage van de VriendenLoterij
voor een driejarig onderzoek van dr. Sabine Fuchs (UMC Utrecht).

“Drie jaar geleden wist ik weinig over metabole ziekten. Niets van de
ernst of het grillige verloop, laat staan dat deze ziekte feitelijk

Dr. Fuchs maakt gebruik van een zeer geavanceerde methode om de
oorzaak en behandeling van metabole ziekten te onderzoeken: zij maakt

de grootste doodsoorzaak is onder kinderen in Nederland.

zogenaamde ‘mini-levertjes’ uit zieke en gezonde leverstamcellen. Met

Nu weet ik dat wel. Mijn dochters Sara en Liv overleden

deze mini-levers kunnen behandelingen ontwikkeld en getest worden,

aan een nog onbekende metabole ziekte. Ik ben dus

zonder dat de patiënt daar last van heeft. De pilot van dit onderzoek

dankbaar dat ik als ambassadeur van Metakids meer

werd al door Metakids gefinancierd en werd in 2017 afgerond. Daarbij

kan doen om aandacht te krijgen voor deze groep

zijn ziektemodellen en testen voor een aantal metabole ziekten zoals

ziekten. Hoe meer aandacht, hoe meer onderzoek. En

energieziekten en vetzuuroxidatiestoornissen ontwikkeld. In het door de

dat is levensbelangrijk.”
Auteur Suzan Hilhorst, ambassadeur sinds 2017

VriendenLoterij gefinancierde uitgebreide vervolgonderzoek worden
ook behandelingen van deze metabole ziekten getest en wordt het
onderzoek uitgebreid naar andere metabole ziekten.
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Afgeronde onderzoeksprojecten

Publicaties

In 2017 werden zeven onderzoeksprojecten afgerond en liepen 19

In 2017 zijn naar aanleiding van door Metakids gefinancierd onderzoek

onderzoeken door. Behalve de pilotstudie van Sabine Fuchs betrof dit

ten minste 15 wetenschappelijke publicaties in toonaangevende

de volgende projecten:

internationale medische vakbladen en twee proefschriften gepubliceerd

Dr. Mirjam Langeveld (voorheen Erasmus MC, thans AMC) rondde in

en diverse (poster-)presentaties op congressen in binnen- en buitenland

2017 een tweetal kortlopende projecten af: in het voorjaar was dit een

gehouden. Dr. Onno Holleboom en drs. Marjolein van den Boogert

onderzoek naar de effectiviteit van een dieet bij lange keten

(AMC) en dr. Nicole Wolf (VUMC) verzorgden een presentatie van de

vetzuuroxidatiedeficiëntie, waarbij zij aantoonde dat vervangende korte

resultaten van hun onderzoek aan het bestuur van de Theo Janssen

keten vetzuren in de darm van de patiënt toch weer omgezet (verlengd)

Stichting.

worden naar de niet-afbreekbare lange keten vetzuren. In het najaar
publiceerde zij de vernieuwde website INVEST met informatie voor

Voor een overzicht van alle onderzoeksprojecten: zie bijlage 1.

niet-metabole kinderartsen en internisten die te maken krijgen met
volwassen (18+) metabole patiënten.
Dr. Radek Szklarczyk (Maastricht UMC+) rondde zijn onderzoek af naar

De achteruitgang tegengaan

metabole processen bij mitochondriële aandoeningen; dit vooral via
computeranalyse van biomoleculaire data.

Francjan van Spronsen (UMCG) is één van de onderzoekers die in 2017 door

Dr. Gepke Visser en diëtiste Irene Kok (UMC Utrecht) ontwikkelden een

Metakids gefinancierd werd. Hij gaat op zoek naar een verfijning van de

checklist waarbij zij een dieet op maat kunnen geven aan patiëntjes met

therapie voor patiënten met de metabole ziekte Tyrosinemie Type 1, voor

een verschillende gradatie van vetzuuroxidatiestoornissen.

verbetering van hun kwaliteit van leven. Deze groep kan behandeld worden

Dr. Nicole Wolf (VUMC) onderzoekt metachromatische leukodystrofie

met een dieet en medicatie, maar bij sommige patiënten gaan de hersens

(MLD), ook genoemd: wittestof ziekte, een erfelijke metabole ziekte die

toch achteruit.

de hersenen aantast en die onbehandeld altijd dodelijk is. Sommige

“Bij de groep patiënten die we onderzoeken zien we in zijn algemeenheid dat

patiënten kunnen worden geholpen door beenmergtransplantatie,

de hersenen minder goed functioneren dan we hadden verwacht. Hun IQ gaat

maar dit is een ingrijpende operatie. In dit onderzoek zocht dr. Wolf

tijdens hun leven soms zelfs omlaag en hun sociaal-emotioneel functioneren

naar markers die de klinische uitkomst bij MLD patiënten (al dan niet na
een beenmergtransplantatie) kunnen voorspellen; zij vond onder meer
een biochemische marker voor zenuwcellen, een stof genaamd NAA.
Dr. Monique Williams (Erasmus MC) onderzocht het eiwitarme dieet van

signalen niet herkennen en het bijvoorbeeld niet zien als
iemand boos aan het worden is. Eén van de mogelijke
oorzaken van die problemen is dat er te hoge of te

verschillende groepen patiënten met organische acidemie (OA) en

lage spiegels van bepaalde aminozuren (=deel van

ureumcyclusdefect (UCD). Deze patiënten kunnen eiwitten niet goed

eiwit) in het lichaam aanwezig zijn. Als dat zo is,

afbreken en hebben onder meer te kampen met groeiproblemen.

willen we kijken of – en hoe – we deze spiegels

Dr. Williams vond dat een eiwitarm dieet dat wordt aangevuld met
aminozuursupplementen, met name arginine, een positief effect lijkt te
hebben op de groei en de kwaliteit van leven van de patiënt.
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niet goed vooruit. Met dat laatste bedoel ik dat ze bepaalde

kunnen aanpassen.”
Meer weten? Lees hier (https://www.metakids.nl/
Van-Spronsen) het hele artikel.
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H4 BEKENDHEID

Communicatiestrategie
Metakids is bij haar huidige stakeholders een sterk merk. Maar
buiten deze groep hebben nog maar weinig mensen van metabole
ziekten of stofwisselingsziekten gehoord. Metakids zelf is nagenoeg
onbekend bij het grote publiek. Wat betreft de bekendheid met de
ernst, omvang en impact van metabole ziekten en de naamsbekendheid van Metakids is er dus nog een wereld te winnen.
Pas als mensen meer weten over metabole ziekten, kunnen zij geraakt
worden door de enorme impact die deze slopende ziekten hebben op
het leven van het kind en diens gezin. Zo ontstaat meer begrip bij
betrokken instanties en meer bereidheid bij particulieren en bedrijven
om als donateur, sponsor, actienemer of vrijwilliger het verschil te
willen maken. Onze inzet op voorlichting over metabole ziekten blijft
daarom de komende jaren cruciaal. Dankzij bijdragen van de
VriendenLoterij en particuliere vermogensfondsen wordt het ons ook
daadwerkelijk mogelijk gemaakt om meer in communicatie te kunnen

Tess

investeren.
Op basis van een uitgebreide herpositioneringsanalyse is in 2017 is
met behulp van de gerenommeerde brand expert Eugene Bay de

‘Tess leek tot haar 6e gezond. Toen begon ze
opeens af te takelen. Ze bleek de metabole ziekte
MLD te hebben. Ze kan nu niet meer lopen,
praten of eten en zal waarschijnlijk niet volwassen
worden. We proberen daarom het leven iedere dag
te vieren.’

Sandra van der Plas – moeder van Tess (12)

strategische communicatieboodschap van Metakids aangescherpt.
De kernboodschap die wij de komende jaren willen uitdragen, luidt:
• Metabole ziekten vormen de grootste doodsoorzaak onder kinderen
in Nederland, jaarlijks overlijden minimaal 180 kinderen – en
niemand die dat weet of die weet wat metabole ziekten zijn;

M E TA K I D S

• Patiëntjes en families lijden zwaar onder de impact van deze
slopende ziekten én onder het feit dat ze – door de grote
onbekendheid – tegen veel onbegrip aanlopen;
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• Als groep zijn metabole ziekten bepaald niet ‘zeldzaam’ en er is wat

belangrijke communicatie-instrumenten vernieuwd: een krachtig en

aan te doen: de metabole wetenschap is (zeker in Nederland) op

eigentijds Metakids logo (en huisstijl) en een geheel vernieuwde

hoog niveau, binnen 30 jaar kan de ziekte ‘opgelost’ zijn. Mits er

website met een vernieuwd en gebruikersvriendelijk donatieplatform.

voldoende geld voor onderzoek beschikbaar komt.

Tevens lanceerden we vanaf februari een landelijke mediacampagne
op radio, tv, online en outdoor.

Doelgroepen
Grofweg vallen de externe communicatiedoelgroepen van Metakids
uiteen in twee hoofdcategorieën: zij die metabole ziekten en Metakids

Eigen mediakanalen
In 2016

In 2017

Aantal unieke bezoekers website

36.922

72.000

Aantal ontvangers Nieuwsbrief

1.529

1.774

informatievoorziening en ‘tone of voice’ vereist is.

Aantal volgers op Facebook

4.908

5.386

Aantal volgers op Twitter

1.028

1.137

Communicatiemiddelen en resultaten

Aantal volgers op Instagram

inactief

411

kennen (zowel (metabole) artsen-onderzoekers als ouders/familie/
netwerk van patiënten) en zij die beide niet kennen. Hieronder vallen
diverse subgroepen, waarbij elke groep een specifieke aanpak,

De communicatiedoelstelling voor 2017 (en de komende jaren) is om
gericht in te zetten op de naamsbekendheid van metabole ziekten –

Website

en in het verlengde, van Metakids – bij het algemene publiek

De website www.metakids.nl focust op het grote doel: ‘Samen

(individueel en zakelijk), zonder onze bestaande relaties (en hun

metabole ziekten behandelbaar maken’. Dit doen we door continu

netwerk) te verwaarlozen. Ter ondersteuning hiervan zijn een aantal

(potentiële) donateurs te activeren (om een donatie te doen of een
actie op te zetten) en steeds de betrokkenheid van de stakeholders
te verhogen. Op de website wordt de ernst en impact van metabole

Metabole ziekten zijn verwoestend

ziekten duidelijk gemaakt via videoportretten en verhalen over
kinderen met een metabole ziekte; geven we onderzoeksresultaten
van zowel door Metakids gefinancierd

“Onze dochter Madelief (9) heeft een variant die niet superheftig is, maar dat
is al heel pittig. Voor zoveel andere gezinnen is het nog veel
erger. Metabole ziekten zijn verwoestend en voor een

onderzoek als andere onderzoeken aandacht;
en belichten we acties en evenementen van en
voor Metakids.

ouder is er niets erger dan je kind te zien aftakelen.
Ik help graag mee om metabole ziekten bekender

‘Het bezoek aan
de website
verdubbelde’

Daarnaast dient de website als landingspagina

te maken, zodat er meer geld komt voor

voor de media-campagne. Opvallend was dat het bezoek aan de

onderzoek en er voor veel meer kinderen een

website, in één jaar verdubbelde naar 72.000 unieke bezoekers,

behandelmethode gevonden wordt.”

waarschijnlijk door de campagne en een professionelere inzet van
onze online media. Daarbij werd behalve de homepage de pagina

Presentator Klaas van Kruistum (Zapplive) zit in het

‘Wat is het?’, met een uitleg over metabole ziekten, het meest bezocht.

Comité van Aanbeveling van Metakids.
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Onderdeel van de nieuwe website zijn twee
actieplatforms waar bezoekers direct alle
benodigde informatie over deelname en
doneren krijgen.

Nieuwsbrief
Er werden zes nieuwsbrieven verstuurd,
waarvan vier regulier en twee met aandacht
voor een specifieke gebeurtenis: in januari de
start van de mediacampagne en in juni de Dam
tot Damloop. We zagen het aantal ontvangers
Dag van de
krachtenbundeling

van de nieuwsbrief stijgen met 16%.

Sociale media
De communicatiestrategie van 2016 is in 2017 doorgezet. Zo bleven
wij driemaal per week een bericht plaatsen op Facebook en Twitter.

Facebook - start campagne

Een derde van het bezoek aan de website komt via Facebook, dus dit
kanaal heeft nog steeds onze prioriteit. Door veranderde regels van

Op Twitter lag het bereik anders. In 2017 waren dit de top-drie

Facebook komen organisaties minder vaak in beeld bij de eigen

berichten:

volgers en daarbuiten, zeker als er niet voor betaald wordt. Hierdoor

1. een artikel over vrijwilligersacties in Friesland

zag ook Metakids een ‘zomerdip’ in volgers en een minder groot
bereik per bericht in 2017. Toch steeg het aantal volgers met 10% op
Facebook. Het aantal volgers op Twitter groeide met 11%.

(36.229 bereikte personen);
2. de infographic op de Dag van de Krachtenbundeling
(34.368 bereikte personen);
3. Een column van Dieuwertje Blok over het belang van de hielprik

De top-3 van berichten die in 2017 op Facebook het grootste bereik

(7.119 bereikte personen).

hadden:
1.		de start van de reclamecampagne met de tv-commercial:
(27.950 bereikte personen);
2. 		een infographic op de Dag van de Krachtenbundeling
(26.476 bereikte personen);
3. 		arts-onderzoeker dr. Sabine Fuchs en moeder Dagmar van Dijk die
te gast waren bij Koffietijd, RTL4 (20.937 bereikte personen).
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Eind 2017 zijn hebben we Instagram weer nieuw leven ingeblazen.
Hier gebruiken we dezelfde content als op beide andere kanalen, met
extra aandacht voor een mooi beeld. Doordat een deel van de
doelgroep en ambassadeurs hier meer gebruik van maakt dan van
andere kanalen, is het de moeite waard op dit platform aanwezig te
zijn.
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Tijd voor actie
‘Half april 2015 kwam er goed nieuws. De hielprik zou worden uitgebreid met
veertien ziekten, waarvan elf metabole ziekten. Prachtig natuurlijk, want die
uitbreiding kan het leven van sommige pasgeboren baby’s enorm verbeteren.
Zoals kinderen met de zeldzame metabole ziekte MMA. Deze kinderen zijn
vaak al snel na de geboorte erg ziek. Ze kunnen suf worden, drinken vaak
slecht en worden zo ziek dat ze in coma raken en er een hersenbeschadiging
aan overhouden. Maar gelukkig; de ziekte is goed te behandelen met een

Mediacampagne

streng dieet en het toedienen van vitamine B12. Geweldig dus dat die hielprik

De mediacampagne – en het logo – werd ontwikkeld door het

nu is uitgebreid!

creatieve team van Ceçi n’est pas un bureau. Zij ontwikkelden een

Of toch niet?

televisiespot (https://www.metakids.nl/campagne) een radiospot en

Nou nee. Het is inmiddels 2017 en nog steeds worden pasgeboren baby’s niet

een outdoor campagne. De tv-spot werd in 2017 om niet uitgezonden

gescreend op MMA en die andere tien metabole ziekten. De Tweede Kamer is

via de tv-kanalen van BrandDeli (o.a. Fox, 24Kitchen, Discovery

allang akkoord gegaan, maar nog altijd is het niet doorgevoerd. Hoe moet dat

Channel, MTV), de radiospot werd via Omroep Reclame Nederland

voelen voor al die ouders die in 2016 of 2017 een kindje kregen met één van

(ORN) aangeboden aan regionale radiostations.

deze aandoeningen? En misschien nog altijd niet weten wat er met hun kind

De vier beelden van de outdoor campagne werden als stopper door

aan de hand is? Terwijl de mogelijkheden om het op te sporen en de

het jaar heen ingezet in abri’s en billboards in en rond circa 25 grote

behandelmethoden er zijn. Dit valt niet uit te leggen, is onverteerbaar en te

en kleinere steden in heel Nederland, waaronder Amsterdam, Den

zot voor woorden. Daarom roep ik bij deze de Nederlandse regering op:

Haag, Arnhem, Groningen, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Zwolle en

DOE HIER IETS AAN! Door de vernieuwde hielprik versneld in te

Enschede. Dit zorgde voor heel veel exposure.

voeren kunnen wij samen kinderlevens redden.
Er is genoeg getreuzeld, het is tijd voor ACTIE!’

In de campagne hebben we bewust gekozen voor een confronterende
boodschap om mensen wakker te schudden over de ernst van

Een column van Metakids-ambassadeur

metabole ziekte, met boodschappen als: ‘Tom wordt niet ouder dan

Dieuwertje Blok.

18’, ‘Fatima wordt dement’, ‘Jim wordt snel blind’ en ‘Jesse zal gaan
stikken’ (overigens zijn de afgebeelde kinderen niet echt, het betreft
‘gemorphde’ foto’s). Voorafgaand was de campagne aan ouders,
artsen en de VKS voor advies voorgelegd. Op de campagne kregen we
veel positieve reacties maar de postercampagne, met name de Jesseposter, riep ook negatieve reacties en klachten op (zie ook pagina 48).
Een van de klagers legde deze uiting zelfs voor aan de Reclame Code
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Commissie (RCC). Dit orgaan oordeelt of reclame-uitingen al dan niet
in strijd zijn met de Nederlandse Reclame Code, regels waaraan een
reclame uiting moet voldoen. Zo mag een uiting niet in strijd zijn met
de wet, het algemeen belang schaden of het publiek misleiden.
De RCC oordeelde uiteindelijk dat de uiting ‘Jesse zal stikken’ niet
misleidend is, omdat er in Nederland wel degelijk kinderen stikken ten
gevolge van een metabole ziekte (Metakids had dit grondig
onderbouwd met getuigenissen van artsen en ouders). Bovendien
stelde de RCC dat de Metakids campagne geen

‘Campagne was niet
misleidend’

(commerciële) reclamecampagne maar een
awareness campagne is, omdat er alleen wordt
doorverwezen naar de website van Metakids en
er niet wordt opgeroepen om te doneren dan wel

een rekening-nummer wordt vermeld. Bij awareness campagnes is de

Metakids-vrijwilligers Ester en Twan Baas testen de Escape Room.

RCC terughoudend en heeft zij slechts een adviserende functie.
Effectief lijkt de campagne in elk geval te zijn: het bezoek aan de

Overige promotie

website van Metakids verdubbelde en het aantal spontane donaties

Fondsenwerving en vergroten van de naamsbekendheid gaan bij

verdrievoudigde. De campagne wordt in 2018 doorgezet.

Metakids hand in hand. We proberen bij acties en grote publieksevenementen zoals de Dam tot Damloop zo zichtbaar mogelijk te zijn,

Metakids Escape Room

met behulp van t-shirts, posters, banners, vlaggen en flyers. Van de

Daartoe heeft het bedrijf MG Green Products een mobiele metabole

meeste acties van derden wordt via de sociale media verslag gedaan.

escape room ontwikkeld. Doel van deze escape room is om jong en

Sommige flyers zijn meer gericht op bekendheid en bevatten onze

oud op een speelse manier bewust te maken van metabole ziekten.

facts & figures; andere zijn puur gericht op het werven van donateurs.

De bezoekers moeten aan de hand van opdrachten trachten binnen
een bepaalde tijd uit de escape room te komen. De escape room zal

Metakids gebruikt de kracht van verhalen en beelden. Naast de

gaan reizen door Nederland en zal naast meer bekendheid naar

diverse interviews die we door het jaar heen maken met gezinnen,

verwachting ook lokale en regionale publiciteit genereren, en hopelijk

laten we regelmatig een videoportret maken door productiebedrijf en

ook donaties of acties. De mobiele metabole escape room was eind

sponsor Skipp. Dit om op indringende wijze zichtbaar te maken wat

2017 nog in ontwikkeling en wordt naar verwachting begin 2018

een metabole ziekte is, hoe ernstig het is, en hoe een leven met deze

gelanceerd.

ziekte eruit ziet. Deze portretten worden prominent ingezet op
publieksevenementen en presentaties en zijn natuurlijk ook op de
website te vinden.
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Metakids portret Tjebbe

ons voorzagen van rapportages over de output van onze communicatie.
Sinds het najaar van 2017 wordt Metakids hierin structureel en volledig
gesponsord ondersteund door de media- onderzoeksbureaus Publistat
(online) en de Media Informatiegroep (MIG). Met hen is een
rapportageprotocol ontwikkeld waarmee we de frequentie en impact
van onze uitingen online en offline goed kunnen gaan monitoren.
Daarnaast helpt de ervaren online marketeer Ramon de la Fuente ons
om vindbaarder te worden op internet.
Tot slot heeft DVJ Insights voor Metakids een basisvragenlijst voor het
eerste online publieksonderzoek naar de bekendheid van metabole
ziekten en Metakids ontwikkeld, die begin 2018 gehouden wordt onder
1000 respondenten.
Metakids portret Tjibbe. https://www.metakids.nl/tjebbe-jolle

Ambassadeurs en Comité van Aanbeveling
De Ambassadeurs en het Comité van Aanbeveling dragen eveneens bij
aan het vergroten van de bekendheid van metabole ziekten en

Free publicity

Metakids.

Wij hebben nauwelijks budget voor publiciteit. Daarom is free publi-

Wij zijn heel trots op onze ambassadeurs, bekende Nederlanders uit de

city via alle mogelijke kanalen zeer belangrijk: online en offline

wereld van sport, radio & televisie en entertainment. Zij zetten zich

vakpers, algemene persmedia, radio, televisie, blogs en vlogs. De

regelmatig in voor Metakids en representeren de stichting bij acties en

campagne kreeg onder meer aandacht in Adformatie.nl, Telegraaf.nl,

evenementen in het land.

Oudersvannu.nl, Lindanieuws.nl en Fabmama.nl. Aan de hielprik,
metabole ziekten, Metakids en ouders van patiëntjes werd door het
jaar heen aandacht besteed in onder meer EenVandaag Radio, NPO
Radio 1, JAN Magazine, Schagen FM, Stadsnieuws Tilburg en RTV
Noord-Holland. De VriendenLoterij heeft een aantal eigen programma’s op RTL4. Hierin werd uitgebreid aandacht besteed aan metabole
ziekten en Metakids in de programma’s Koffietijd, RTL Live en
VriendenLoterij De Winnaars.
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Pieter van den
Hoogeband

Diewertje Blok

Sara Kroos

Daniel Dekker

Monitoring

Onze ambassadeurs zijn: voormalig topzwemmer Pieter van den

Bij de professionaliseringslag op communicatie hoort ook de

Hoogenband (sinds 2010), presentatrice Dieuwertje Blok (sinds 2012),

monitoring van de resultaten. In 2017 kregen wij steun en advies van

cabaretière Sara Kroos (sinds 2014) en radiopresentator en

ervaren vrijwilligers mvo op het gebied van PR en communicatie die

programmamaker NPO Daniel Dekker (sinds 2016). Daarnaast mochten

51

METAKIDS Jaarverslag 2017

Hoofdstuk 4 - Bekendheid

wij eind 2017 verslaggever en

Het Comité bestond in 2017 uit:

programmamaker Suzan
Hilhorst als ambassadeur
verwelkomen. Suzan schreef
een boek over het vroegtijdig
Suzan Hilhorst

Anouk van Schie

overlijden van haar twee
dochtertjes Sarah en Liv door

een metabole ziekte. Heel blij zijn we ook met de toezegging van
zangeres en presentator Anouk van Schie dat zij ons vanaf 2018 als
ambassadeur van Metakids komt ondersteunen.

Debby Petter,
theatermaker, actrice
en oprichter van
Metakids

Pieter Winsemius,
bedrijfskundige, publicist en
voormalig minister van
VROM

Wilko Jiskoot, zelfstandig
adviseur en commissaris bij
o.a. Eyeworks en Jumbo
Supermarkten

Gerard Kellerman,
directeur Bureau Kellerman
en voormalig bestuurslid
Metakids

Tom van ’t Hek,
presentator en coach en
voormalig lid Medische Raad
Metakids

Klaas van Kruistrum,
presentator

Het Comité van Aanbeveling van Metakids bestaat uit prominenten uit
de wereld van het onderzoek en het bedrijfsleven. De leden van het
Comité dragen de doelstellingen en activiteiten van Metakids een
warm hart toe en bieden waar nodig, steun en invloed.

Bart de Vries,
commercieel directeur
JCDecaux

Frank Bosch en Sharon Simonse organiseerden eind mei voor de 10e keer
het Mini Bedrijventoernooi in Alblasserdam voor Metakids.
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Benjamin van Kessel,
advocaat intellectueel
eigendoms- en contractrecht

Dagmar van Dijk,
communicatieadviseur, moeder
van twee kinderen met een
(behandelbare) metabole ziekte

Pom Zwart,
strateeg marketing- en
communicatie

Rupert van Till,
sales manager

Hugo Heymans,
emeritus hoogleraar
Kindergeneeskunde
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Een virus kan fataal zijn - Joël

Een virus kan fataal zijn
Wat betekent het nu eigenlijk om een kind met een metabole ziekte
te hebben? Simone van Goethem en Menno Verweij, ouders van Joël
(3), vertellen over de grote impact die het heeft op hun leven.

D

at er iets mis is met Joël,

voorzien’, legt vader Menno uit.

blijkt al snel na de

‘Tot die tijd kan een kleine

geboorte. Hij heeft een

ontsteking of een virus hem al

metabole ziekte, al weten zijn

fataal worden. Zijn lichaam heeft

ouders Simone en Menno op dat

daar niet genoeg energie voor.

moment niet wat dat betekent.

Zelfs een simpele verkoudheid

De arts legt hen uit dat door een

put hem helemaal uit.’

tekort aan energie in zijn
lichaamscellen zijn lichaam niet

Grenzen bijstellen

goed kan functioneren. Het

Dat Joël niet oud wordt is een

gevolg daarvan is dat hij

gegeven, maar de onzekerheid is

waarschijnlijk niet ouder zal

slopend. ‘Je moet telkens je

worden dan 18 jaar. ‘Dan wordt

grenzen bijstellen’, zegt Simone

zijn lichaam te groot om alle

‘Eerst vroegen we ons af of hij

organen nog van energie te

überhaupt 1 jaar zou worden, nu
denken we voorzichtig aan
mogelijke scholen voor als hij
4 wordt. Al proberen we zoveel

Simone en Menno van Goethem met hun zoontje Joël.

mogelijk in het moment te leven.
En vooral te genieten van elke
dag dat hij bij ons is.’
Lees hier verder:
https://www.metakids.nl/
lmm-joel
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‘Joël zal waarschijnlijk niet ouder
worden dan 18 jaar’
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Een jaar van groei
De financiële doelstelling voor 2017 was – ook zonder de extra
bijdrage van de VriendenLoterij – voor Metakidsbegrippen ambitieus;
voor het eerst sinds de oprichting werd de target gezet op minimaal
1 miljoen euro. Dat deze ook daadwerkelijk werd gehaald kwam door
de onvermoeibare inspanning van het Metakids team en vele
enthousiaste actienemers.
In het voorjaar was door bestuur en directie een brainstorm met
deskundigen georganiseerd over welke vormen van fondsenwerving
Metakids ter beschikking staan en de prioritering ervan voor de
komende jaren. Daar kwam uit dat vooralsnog het accent komt te liggen
op het werven van fondsen bij sponsoren, vermogensfondsen, de
VriendenLoterij en via acties en evenementen, waaronder die van
Metakids zelf. Ook ontvangt Metakids inkomsten uit donaties; ondanks
de groei die hierin zichtbaar is, vormt dit nog steeds een klein aandeel in
de totale opbrengsten.

Sponsoren en vermogensfondsen
Metakids heeft door de jaren heen diverse sponsors en
vermogensfondsen aan zich weten te binden. Onze sponsors zijn
bedrijven die de organisatie in natura steunen door gratis of met korting
diensten en producten te leveren, zoals Ron Blaauw en de Kromhouthal
(business event), Koppel belastingadviseurs (administratie), Skipp (video
en animaties), DXC Technology (ICT-diensten en juridisch advies) of
Publistat (mediamonitoring). Ook de ruime huisvesting aan de
Postjesweg die we in 2017 betrokken, wordt gesponsord ter beschikking
gesteld door de Maarsen Groep. Daarnaast zijn er bedrijven die
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Metakids direct sponsoren, zoals Van Wettum Vastgoed, de PSR Group

20

of farmaceut Shire die een financiële bijdrage leverde aan het Metakids
publieksonderzoek.
Metakids mocht zich in 2017 weer verheugen op meerjarige financiële

16

steun van een drietal fondsen: de Theo Janssen Stichting M.O.C., die
specifiek onderzoeksprojecten in de regio Amsterdam financiert;
Stichting Huyskes-Van Doorne; en een particulier vermogensfonds dat
anoniem wenst te blijven en dat bij wil dragen aan het vergroten van de
naamsbekendheid. Daarnaast was Metakids zeer erkentelijk voor de

6

bijdragen aan onderzoek van de Van de Hoop Stichting, het KF Hein
Fonds, de Sirtema Stichting en de PJ Rogaar Stichting. In totaal

2

1

ontvingen we in 2017 € 230.000 van vermogensfondsen.

Acties en (eigen) evenementen
De opbrengsten uit acties en evenementen fluctueren jaarlijks, omdat
Metakids daarbij voor een groot deel afhankelijk is van de inzet en

sport en
spel

kind

culinair

collecte/
veiling

cultuur

initiatieven van derden. Daarom wordt het aantal eigen evenementen
uitgebreid; naast het Lentediner en de Dam tot Damloop (waar
overigens heel veel goede doelen aan meedoen) is medio 2017 gekozen

Lentediner; de opbrengsten uit het diner bedroegen ruim € 237.000.

voor een nieuw publieksevenement: de Metakids Obstacle Race. Dit is

Tevens waren er door het jaar heen een paar succesvolle grote acties,

een sportieve hindernissen race voor jong en oud, die als hij aanslaat in

waarbij met name de acties voor en door de Hein en Pien Stichting

meerdere regio’s in Nederland uitgerold zou kunnen worden. De

(waaronder een klaverjastoernooi en een tassenverkoopactie door

Metakids Obstacle Race wordt ontwikkeld door Emolife, een bedrijf dat

magazine JAN) genoemd moeten worden. Ook waren er succesvolle

voor diverse goede (kinder-)doelen evenementen organiseert. De eerste

sponsorlopen door scholen en natuurlijk het jaarlijkse voetbaltoernooi

Race vindt plaats in april 2018 in Noordwijk.

in Alblasserdam. De Dam tot Damloop 2017 leverde met bijna € 30.000
23% meer op dan het jaar ervoor.

Voor 2017 was onze doelstelling om de inkomsten uit acties en

58

evenementen ten opzichte van vorige jaren qua inkomsten op hetzelfde

De aard van de acties was uiteenlopend en vergelijkbaar met 2017: veel

niveau te houden. Het aantal acties en evenementen voor en door

collectes en veilingen (bij het Lentediner, bij jubilea, winkelacties,

Metakids daalde echter weliswaar met 30% (45 tegen 64 in 2016), maar

statiegeldacties e.d. Verder waren er diverse sport- en spelevenementen

de opbrengsten stegen met bijna 80% naar circa € 518.000. Deze forse

en -acties: hardlopen, wandelen, fietsen, voetbal, volleybal, klaverjassen,

stijging was te danken aan de veel hogere opbrengst van het Metakids

bridge. Ook een aantal scholen organiseerden (sportieve) acties voor

business evenement in zijn nieuwe opzet (vroege avond), het

Metakids.
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‘Gedurende vijf jaar ontvangen we
een vaste bijdrage vanuit de
VriendenLoterij’
In 2017 kreeg Metakids een groot bedrag van de VriendenLoterij

VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met

bijdrage een aanvraag gedaan kan worden voor de financiering van

onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven,

een eenmalig project) of via de PrijzenMarathon (de grootste jaarlijkse

zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig

actie van de VriendenLoterij voor een ‘droomwens’ project van één

leven kunnen leiden. Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een

van de beneficiënten).

bijdrage aan de maatschappij te leveren. Loterijdeelnemers hebben de

Het in 2016 door ons ingediende extra project van dr. Sabine Fuchs

mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen.

werd gehonoreerd met een bedrag van € 500.000 (waaronder budget

Metakids is sinds 2014 vaste beneficiënt van de VriendenLoterij;

voor bijzondere publiciteit rond het project); in 2017 werd daarom

gedurende vijf jaar ontvangen we een vaste bijdrage die tot en met 2018

geen nieuwe aanvraag voor een extra project ingediend. Wel dienden

in totaal een miljoen euro betreft. Dat jaar wordt de relatie door de

we opnieuw een droomwens voor de PrijzenMarathon in, voor de

VriendenLoterij geëvalueerd.

financiering van een landelijk metabool centrum. Begin 2018 bereikte
ons het prachtige nieuws dat Metakids als het goede doel voor de

De VriendenLoterij biedt beneficiënten verschillende mogelijkheden

PrijzenMarathon 2018 gekozen is (zie ook pagina 23).

voor extra steun: via de extra projecten (waarbij naast de reguliere
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“Wat gaaf, muziek is mijn grote passie. Dat is voor elke stemming en het sleept mij door
slechte tijden heen.” Metakids-vrijwilliger Andor Sandbergen, vader van Carmen
(https://www.metakids.nl/lmm-carmen), wordt op de laatste dag van 2017 verrast door
de VriendenLoterij.

VriendenFonds
Tot slot is er het sympathieke VriendenFonds, dat bijdragen levert aan
acties om vrijwilligers, die zich met hart en ziel voor de zaak inzetten,
een keer in het zonnetje te kunnen zetten.
In 2017 werden twee aanvragen van Metakids gehonoreerd voor twee
ouderparen met een kindje met de ziekte van Zellweger. VriendenLoterij
ambassadeur Irene Moors verraste de beide moeders met een geheel
verzorgde wellnessdag en een fotoshoot van het hele gezin. Vader
Marco kreeg met zijn drie zonen een race arrangement op het circuit
van Zandvoort (https://www.metakids.nl/marcopoos) en Andor
Sandbergen nam met Daniel Dekker een kijkje achter de schermen van
de Top 2000 (https://www.metakids.nl/andor-verrast) en kreeg een
concertarrangement.
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‘Wij doen dit voor al die
andere kinderen’
Hedy van Oers verloor begin 2017 haar zoontje Lucas door een
metabole ziekte. Samen met haar zus Jolien liep ze in september 2017
de Dam tot Damloop by Night (8KM) voor Metakids. Wij willen graag
dat metabole ziekten bekender worden.”

D

e eerste weken na de

erg kinderkanker is, maar dat

geboorte van Lucas – juni

bijna niemand weet dat er om de

2016 – leek er weinig aan

dag een kindje overlijdt door een

de hand. Tot hij veel ging huilen,

metabole ziekte.”

slechter ging drinken en steeds
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slechter sliep. De huisarts zag

Kracht

meteen dat het ernst was en

De Damloop by Night is niet de

stuurde ouders Hedy en Maarten

eerste actie die Jolien doet. Als juf

door naar het ziekenhuis. Daar

op de Jenaplanschool droeg ze

kwam in augustus de harde

Metakids aan als goede doel voor

boodschap: Lucas had de ziekte

de sponsorloop. Uiteindelijk werd

van Krabbe, een metabole ziekte.

daar meer dan 11.000 euro

Hij zou niet oud worden. Lucas

opgehaald. “Want alleen onder-

ging steeds verder achteruit en

zoek kan kinderen zoals Lucas

3 januari 2017 overleed hij. “We

hopelijk in de toekomst redden”,

zitten midden in ons verdriet,

zegt Hedy. “We zijn heel trots op

maar door deze actie voor

hem en ongelooflijk blij dat hij in

Metakids kunnen we er ook op

ons leven was. Ons verdriet willen

een positieve manier mee bezig

we omzetten in kracht. Voor al die

zijn”, vertelt moeder Hedy.

andere kinderen die nu en in de

Haar zus Jolien vult aan: “Het voelt

toekomst geboren worden met

zo oneerlijk dat iedereen weet hoe

een metabole ziekte.”

Hedy van Oers en haar zus Jolien.

“Ons verdriet willen we omzetten in
kracht. Voor al die andere kinderen die
nu en in de toekomst geboren worden
met een metabole ziekte.”
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H6 ORGANISATIE EN BESTUUR

Structuur van de
organisatie
Metakids is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor
giften aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
Metakids heeft ook het CBF-Keur voor goede doelen, wat betekent dat
de organisatie aan de CBF-criteria voor het bestuur en beleid van goede
doelen voldoet. Het CBF keurt op hoe goede doelen geld binnenkrijgen,
hoe ze het besteden en de manier waarop ze daar verslag over
uitbrengen. Het CBF-keurmerk is voor donateurs en sponsors een
herkenbare en belangrijke erkenning van een betrouwbaar goed doel.
Tot slot is Metakids lid van Goede Doelen Nederland, de
brancheorganisatie waar ruim 150 erkende grote en kleine goede
doelen bij zijn aangesloten; zij voorzien ons desgevraagd van alle
relevante informatie en advies over bedrijfsvoering.

Maud

‘Maud kan niet praten en heeft een ontwikkelingsachterstand door haar metabole ziekte NKH.
Haar toekomst is onduidelijk. Toch zijn we dankbaar,
want nog niet zo lang geleden overleden kinderen
met deze ziekte al op jonge leeftijd.’

Sven Baas – vader van Maud (8)
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Organisatiestructuur

van het CBF houdt het bestuur toezicht, is de directeur verantwoor-

In het organogram is de organisatiestructuur van Metakids en haar

delijk voor de dagelijkse leiding (het ‘bestuur’) en zijn de medewer-

toezichthouders opgenomen.

kers belast met de uitvoering.

Intern toezicht
CBF:
EXTERNE CONTROLE

Bestuur
6 leden:
voorzitter
secretaris
penningmeester
3 leden

Het bestuur is toezichthouder en is uit dien hoofde eindverantwoorACCOUNTANT:
EXTERNE CONTROLE

delijk voor het gevoerde beleid. De taken en bevoegdheden van het
bestuur zijn statutair vastgelegd. Het bestuur stelt het beleid en de
financiële richtlijnen vast, stelt de verantwoordingen vast (jaarverslag
en jaarrekening) en controleert de directeur op hoofdlijnen. Daartoe
beoordeelt het bestuur jaarlijks het functioneren van de directie.

Ambtelijk secretaris

Ook bepaalt het bestuur de salariëring en benoemt en ontslaat zij
de directie.

Medische Raad:
5 leden

Het bestuur stelt de subsidietoekenningen voor onderzoek naar

Directeur

metabole ziekten vast op basis van de adviezen van de
onafhankelijke Medische Raad van Metakids. Het jaarplan en de

Vrijwilligers:
200 bij acties
50 MVO

Bureau:
3 vaste medewerkers,
3 freelancers,
2 vrijwilligers MVO

jaarbegroting worden voorafgaand

‘Externe partijen
controleren Metakids’

aan het nieuwe jaar door de directie
opgesteld, ter goedkeuring aan het
bestuur voorgelegd en na afloop
van het betreffende jaar geëvalueerd.

Het jaarplan is momenteel gebaseerd op het driejarige
Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2018. In 2018 zal een nieuw

Planning en controle

meerjarenplan worden opgesteld. De jaarrekening wordt ingericht

Wij werken op basis van een meerjarenbegroting en strategische

overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende

doelstellingen. Jaarlijks worden de doelen voor het komende jaar

Instellingen. Voor het vermogensbeleid verwijzen wij naar

vastgesteld in een jaarplan en wordt geëvalueerd of de doelen van het

hoofdstuk 7, Financieel Jaarverslag, pag. 79.

afgelopen jaar behaald zijn. Ook gedurende het jaar monitoren directie
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en bestuur continu de uitvoering en effecten van de doelen. Dit gebeurt

Extern toezicht

aan de hand van een planning- en controlecyclus voor verschillende

Twee externe partijen controleren jaarlijks achteraf het functioneren

organisatieonderdelen.

van de stichting Metakids. De accountant controleert of de

De functies en verantwoordelijkheden van het bestuur, de directie en de

opgestelde financiële verantwoording een getrouw beeld geeft en

medewerkers zijn bij Metakids strikt gescheiden: conform de richtlijnen

voldoet aan de Richtlijn van de Jaarverslaggeving. Daarnaast is er de
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jaarlijkse toetsing als CBF Erkend Goed Doel. Het CBF controleert
goede doelen op de volgende onderdelen: bestuur, beleid,
fondsenwerving, voorlichting en communicatie, besteding van
middelen en verslaggeving.
Het jaarverslag werd dit jaar niet ingezonden voor de jaarlijkse
Transparant Prijs voor goede doelen, omdat accountantskantoor
PwC met de prijs gestopt is; de reden is dat men vindt dat de
verslaggeving van goede doelen sinds de start van de prijs in 2004
significant verbeterd is. Ook Metakids kreeg de laatste jaren vaak een
goede beoordeling.

Het bestuur van Metakids

Klachtenbehandeling
Volgens ons klachtenreglement worden klachten direct in
behandeling genomen en mondeling (telefonisch) of schriftelijk (per
brief of e-mail) afgehandeld binnen tien werkdagen. Indien een klacht
niet direct afdoende behandeld kan

‘Klachten worden direct in
behandeling genomen’

worden, ontvangt de klager zo

mee. De bestuursleden van Metakids doen hun werk volledig

spoedig mogelijk informatie over de

onbezoldigd en ontvangen ook geen onkostenvergoeding.

verwachte wijze en tijdsduur van de

Het zeskoppige bestuur is in 2016 vrijwel geheel vernieuwd en kende

klachtafhandeling.

in 2017 geen wisselingen. Onze bestuursleden werken hard mee op

De eindverantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling ligt bij de

het gebied van business development, ICT, PR, marketing en

directeur; klachten over de directie worden behandeld door het

communicatie, financiën en fondsenwerving.

bestuur. Het klachtenreglement kan bij Metakids worden

Zij kwamen in 2017 in totaal acht keer bij elkaar; een aparte

opgevraagd. De klachten die in 2017 binnenkwamen betroffen de

vergadering werd belegd voor de evaluatie van de directie en de

postercampagne, met name de Jesse-poster.

zelfevaluatie van het bestuur.

Bestuur
De bestuursleden worden benoemd op basis van de verschillende
benodigde disciplines, netwerk en bestuurlijke ervaring. De werving

‘Onze bestuursleden
werken hard mee’

vindt plaats op basis van omschreven functieprofielen. Voorop staat
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Onze bestuursleden kunnen nu vijf jaar
zitting hebben en daarna maximaal voor
nog één nieuwe termijn worden
herbenoemd. In 2018 wordt het rooster van

dat onze bestuursleden onafhankelijk van betrokken medische

aftreden geëvalueerd. Tabel 1 geeft een overzicht van onze

instellingen moeten kunnen opereren. Conform het protocol stemt in

bestuursleden, hun portefeuille, hoofd- en nevenfuncties en het jaar

geval van mogelijke belangenverstrengeling een bestuurslid niet

van benoeming.
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Tabel 1. Bestuursleden

inspanningen bleven niet zonder resultaat en resulteerden in een fors

Naam

Portefeuille

Hoofd- en
nevenfuncties

Jaar van benoeming

Pieter Brinkhorst

voorzitter
business development,
P&O

directeur-eigenaar
PB Business
Communication BV
nevenfuncties: lid RvA
Transsmart, Ecocreation,
Slimstock

2016

penningmeester
financiën

directeur-oprichter
Share People
nevenfuncties: geen

2015

vicevoorzitter/ secretaris
media & communicatie

Zendermanager a.i.
NPO Radio 4
nevenfuncties: lid
Cultuurraad Hilversum

2016

fotograaf en directeuroprichter MIAP
Foundation
nevenfuncties: geen

2016

Rutger Abbink

Niels Wensing

Diane van der Marel

bestuurslid
communicatie &
fondsenwerving

hogere opbrengst van de fondsenwerving.
Voor de komende jaren is de realisatie van een landelijk metabool
centrum het sleutelproject voor Metakids. Het is hierbij belangrijk om de
(deel)doelen en de communicatie hieromtrent precies (SMART) vast te
stellen en de verhouding van Metakids tot dit door ons geïniteerde
project en zijn stakeholders duidelijk te bepalen.
Het bestuur is verder van mening dat er een duidelijke routekaart voor
de toekomst moet zijn. In deze routekaart stellen we de concrete doelen
voor de middellange termijn vast voor de stichting. Deze doelen worden
gesteld op zowel het domein van onderzoek als op het gebied van de
communicatie en de eventuele cross-overs hiertussen.
Daarnaast moet deze routekaart ook een duidelijk doelstelling omvatten
voor de werkwijze van het bestuur van de stichting. Het bestuur is
unaniem van mening dat het zich moet doorontwikkelen van de huidige

Maartje van Osch

bestuurslid
marketing &
fondsenwerving

directeur-oprichter
Family Factor
nevenfuncties: geen

2016

Ingeborg Hooft
Graafland

bestuurslid
PR & fondsenwerving

eigenaar-oprichter
praktijk Hebbes
nevenfuncties: geen

2016

hands-on-aanpak naar een bestuur dat meer toezicht houdt op
hoofdlijnen en dus meer op afstand. Uiteraard kan er door het bestuur
nog steeds meegewerkt worden aan belangrijke dossiers uit de operatie.
Bovenstaande doelstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden
uitgewerkt.
Voor de uitwerking voor wat betreft de uitrol van een landelijk metabool

Zelfevaluatie

centrum en het opstellen van een routekaart voor de toekomst van
Metakids zal de directeur uiteraard het bestuur nauw betrekken.

Van het bestuur

De bestuurlijke doorontwikkeling en werkwijze is aan het bestuur zelf.’

‘De afgelopen twee jaar heeft de focus van het bestuur gelegen op de
verdere professionalisering van de werkorganisatie van Metakids. Er
werd geïnvesteerd in een uitbreiding van de communicatieve en
fondsen-wervende capaciteit. Daarnaast werd onder leiding van de
directeur de branding en de online aanwezigheid verbeterd. Deze
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Team en vrijwilligers

werkervaring en expertise voor Metakids willen inzetten. Dat kan zijn op

Sinds najaar 2015 is Nathalie Michielsens-Grasso ( fiscaal jurist en

juridisch gebied, op het vlak van PR, marketing en communicatie, ICT,

communicatiespecialist) directeur van Metakids (geen nevenfuncties).

fotografie en videoproductie, evenementenproductie of sponsoring en

De bezoldiging van de directeur valt binnen de door de Vereniging voor

fondsenwerving.

Fondsenwervende Instellingen (VFI) gehanteerde richtlijn Beloning

Daarnaast zijn er ruim 200 vrijwilligers die acties opzetten of meehelpen

directeuren van goede doelen.

bij acties, vaak ouders, familieleden of relaties van patiëntjes met een

De directeur heeft een zeer positieve beoordeling gekregen tijdens de

metabole ziekte. Zij zijn verspreid over het land en vervullen ook

jaarlijkse evaluatie. Het bestuur is van mening dat de directeur op een

representatieve taken. De komende tijd willen we dit netwerk graag

bijzonder voortvarende manier uitvoering heeft gegeven aan de

verder gaan uitbouwen.

gezamenlijk vastgestelde doelstellingen van de stichting. Ook heeft de
directeur op goede wijze de financiële doelstellingen gehaald en
strategie en tactiek ontwikkeld voor de verdere groei van Stichting
Metakids in de komende jaren. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in
dat de stichting de ambitieuze groeidoelstellingen voor de komende
jaren zal gaan halen.
Tot 2017 hadden bij Metakids alleen de directeur en de bureaumanager
een vast dienstverband; daarnaast maakten we gebruik van een aantal
flexibele arbeidskrachten voor elk enkele uren per week voor
ondersteuning van bestuur en medische raad, administratie,
communicatie en evenementen. Gelet op de positieve financiële
ontwikkeling van Metakids én gezien het feit

‘Vrijwilligers zijn
onmisbare krachten’

dat Metakids gelooft dat je om successen te
oogsten eerst zult moeten investeren, is
medio 2017 besloten om het team verder uit
te breiden met een aantal vaste medewerkers

op het gebied van communicatie, evenementen en fondsenwerving.
Ons team bestond gemiddeld in 2017 uit circa 3 fte en per 31 december
uit 4,1 fte in loondienst, aangevuld door vier freelancers voor enkele
uren per week.
Vrijwilligers zijn voor elk goed doel onmisbare krachten en dat is bij
Metakids niet anders. Wij krijgen veel steun van zo’n 50 vrijwilligers die
in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) hun
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Altijd opletten met voeding - Jaro en Dani

Altijd opletten met voeding
Wat betekent het nu eigenlijk om een kind met een metabole ziekte
te hebben? Petra en Sidney Braspenning, ouders van Jaro (4) en Dani
(10 maanden), vertellen over de impact die het heeft in hun leven.

J

76

aro is sinds zijn geboorte al

Petra krijgen snel uitsluitsel.

vaak heel ziek. Als hij een

“Op basis van ons verhaal over

griepje heeft, is hij dagen uit de

de voorbije jaren en een echo was

running. “Hij at wel goed,

het binnen twee uur duidelijk dat

ontzettend veel zelfs. Toen hij

hij de metabole ziekte GSD heeft.

18 maanden was at hij rustig tien

De ziekte zorgt ervoor dat

broodjes op een dag; een

glycogeen niet goed wordt

volwassene krijgt het niet weg,”

omgezet naar glucose en

vertelt moeder Petra. Ondanks die

opstapelt in je lever. Zijn broertje

eetlust groeit hij niet goed, terwijl

Dani heeft dezelfde aandoening.

zijn buik opvallend bol is. In dat

“De ziekte is goed te behandelen

jaar belandt Jaro met een fikse

met een strikt lactose- en fructose-

longontsteking in het

arm dieet en fysiotherapie”, zegt

streekziekenhuis. Het duurt lang

Sidney. “Jaro loopt door de late

voordat hij opknapt en in het

diagnose achter in zijn motorische

anderhalf jaar dat volgt worden

ontwikkeling. Hij krijgt oefeningen

veel tests gedaan. Er wordt niets

om zijn rompbalans te verbeteren

gevonden, het bloed is telkens

en meer kracht op te bouwen. Hij

goed. Het stel twijfelt en wil

viel vroeger heel vaak en zat altijd

doorverwezen worden naar het

onder blauwe plekken en bulten.

AMC.

Dani heeft hier geen last van

Drie weken later – Dani is intussen

omdat hij meteen op dieet is

geboren – hebben ze een afspraak

gezet.”

bij de kinderarts maag-, darm- en

Lees hier (https://www.metakids.

leverziekten in het AMC. Sidney en

nl/jaro-dani) verder.

Jaro en Dani moeten altijd opletten met voeding.

‘Jaro loopt door zijn late diagnose
achter in zijn motorische ontwikkeling.
Dani niet, omdat hij meteen op dieet is
gezet.’
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H7 FINANCIEEL JAARVERSLAG

Visie, strategie en beleid
Financiële visie

Beleid

Metakids streeft naar een gezonde groei in financiële middelen om de

Metakids neemt de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden in

lange termijn doelstellingen te bereiken. In onze visie, is de financiële

acht:

functie hierbij van groot belang. De beschikbare financiële middelen

• Geen beleggingen in aandelen of obligaties.

moeten veilig en maatschappelijk verantwoord beheerd en besteed

• Opbrengsten worden zoveel mogelijk in hetzelfde jaar direct toegekend

worden. Een betrouwbare financiële inrichting en een moderne manier
van werken faciliteren hierbij het snel kunnen handelen.

dan wel besteed aan onze doelstellingen.
• Eventuele jaarwinsten worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve
en in het volgende boekjaar uitgegeven aan onze doelstellingen.

Strategie
Om deze financiële visie te realiseren hanteert Metakids de volgende

• Beperkt eigen vermogen aanhouden (circa 50% van de jaarlijkse kosten
van de eigen organisatie) om indien nodig te kunnen afbouwen.

speerpunten:

• Boekhouding en jaarrekening in lijn met vereisten CBF richtlijn RJ650.

• Streven naar een zo hoog mogelijke en directe besteding van

• Operationele risico’s beperken door adequate interne controle- &

financiële middelen aan onze doelstellingen.

beheersingsmaatregelen.

• Inzetten op groei en dus investeren in zichtbaarheid en
fondsenwerving.
• Constante en efficiënte beheersing van kosten voor beheer &
administratie.
• Ontvangen gelden worden op Nederlandse bank- en spaarrekeningen
en/of deposito’s aangehouden en zijn direct opneembaar.
• Minimale kosten door maximale sponsoring. Metakids bedingt altijd
een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteit verhouding en verwacht van
haar leveranciers dat zij Metakids een warm hart toedragen.
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Balans

Staat van baten en lasten
31-12-2017

31-12-2016

begroting

31-12-2015

BATEN

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen
. ASN deposito
. PayPal
. ING rentemeerrekening+ kapitaalrekening
. ING rekening courant

-

-

151.073
408.065
5.567
1.089.320
50.691

Totaal activa

117.033
406.001
663.555
42.610

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten van particulieren
Baten van service organisaties
Bedrijvensponsoring & Stichtingen
Metakids Evenementen
Vriendenloterij
Baten van bedrijven
Baten van organisaties zonder winststreven

85.864
402.182
494.491
29.222

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

1.553.644

1.112.166

925.895

1.704.717

1.229.199

1.011.759

Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties derden
Subsidies van overheden
Rentebaten
Overige baten
Totaalopbrengsten overige fondsenwerving

Passiva

SOM DER BATEN

Reserves en fondsen
- reserves
. continuïteitsreserve
. bestemmingsreserves
. herwaarderingsreserve
. overige reserves

128.723
-

- fondsen
. bestemmingsfondsen

112.240
75.000
-

Kortlopende schulden
kortlopend deel toegezegde subsidies
overige schulden en overlopende passiva

128.723

187.240

108.941

85.065
213.788

187.240

108.941

670.517

434.897

368.502

Totaal passiva

561.652
258.759

487.958
119.105

482.211
52.105

Doelstellingen
Voorlichting en bewustwording
Onderzoek naar metabole ziekten
Totaal besteed aan doelstelling
Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten gezamenlijke acties
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden
Kosten van beleggingen
Totaal besteed aan wervingskosten
Beheer en administratie

820.411

607.063

534.316

1.704.717

1.229.200

1.011.759

SOM DER LASTEN
RESULTAAT

500.000
440.000
350.000
1.540.000

begroting
2017

resultaat resultaat
2016
2015

138.056
332.509
265.629
740.576

100.000
55.000
455.000
160.000
730.000

55.143
12.500
390.841
155.569
204.224

93.148
2.400
210.355
123.893
208.386

1.476.769

1.500.000

818.277

638.182

8.883
8.883

-

-

-

5.000
5.000

1.844
65.000
66.844

8.000
8.000

4.829
49.664
54.493

1.545.000

1.543.613

1.508.000

872.770

647.065

690.000
540.000
1.230.000

237.064
989.570
1.226.634

365.000
954.000
1.319.000

176.121
443.252
619.373

140.002
419.282
559.284

235.000

211.552

140.000

142.380

83.954

235.000

211.552

140.000

142.380

83.954

80.000

78.878

49.000

32.717

40.357

1.545.000

1.517.063

1.508.000

794.470

683.595

78.299

(36.531)

% kosten fw
% beheer en administratie
% bestedingsratio baten
% bestedingsratio lasten

80

250.000
-

2017

-

LASTEN

93.941
15.000
-

Voorzieningen
Langlopende schulden

resultaat
2018

15%
5%
80%
80%

26.549
14%
5%
79%
81%

9%
3%
87%
87%

17%
4%
71%
78%

13%
6%
86%
82%
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Kasstroomoverzicht

Vergelijkende cijfers					
De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om

Kasstroomoverzicht
€
Exploitatieresultaat
Afschrijvingen

Toename langlopende schulden
Toename kortlopende schulden

Toename beleggingen
Toename voorraad
Toename vorderingen
Investeringen materiële vaste activa

Mutatie liquide middelen
Verschil banken
verschil

2017

2016

vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.				

2015

26.549
26.549

78.300
78.300

(33.709)
(800)
(34.509)

235.620
213.348
448.968

66.394
72.747
139.141

(31.888)
2.588
(29.300)

34.040
34.040

31.170
31.170

67.247
67.247

441.478
441.478
-

186.271
186.271
-

(131.056)
(131.056)
-

Gebruik van schattingen						
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen
vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn
op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van
activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
Grondslagen van waardering van activa en passiva
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode
worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst-

Algemeen

en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening				

tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of

			
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de RJ650

transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale
waarde).

(Fondsenwervende organisaties).						
Liquide middelen						
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare

passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij

deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

anders vermeld in de verdere grondslagen.

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen

Vergelijking met voorgaand jaar

				

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter

ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.				

beschikking staan van de onderneming, worden gerubriceerd als

			

financiële vaste activa. 					
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Schulden

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De

resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden

geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen

hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden

en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en

waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De

omgezet in geldmiddelen.

aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende
schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden
en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit

Grondslagen van resultaatbepaling

operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de

kasstroom uit financieringsactiviteiten.

lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde waarderingsgrondslagen.

Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie

vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een

per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van

vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting,

de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke

vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het

situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een

dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van

actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,

de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.		

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd.
Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze

Toelichting op de balans

voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan
de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

De activa van Metakids bestaan uit liquide middelen, kortlopende
vorderingen en overlopende posten. De passiva bestaan voornamelijk

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn

uit de toegezegde, nog niet uitgekeerde subsidies, onderverdeeld in

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van

langlopende en kortlopende schulden. De Reserves en Fondsen bestaan

een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel

per 31 december 2017 uit de Continuïteitsreserve en een

toegepast.

Bestemmingsfonds. Het Bestemmingsfonds bestaat uit ontvangen
gelden die bij donatie geoormerkt zijn voor bepaalde uitgaven die pas

84

Baten in natura worden, indien een betrouwbare inschatting van de

na 2017 gedaan zullen worden.

reële waarde kan worden gemaakt, verwerkt in de staat van baten en

De verplichting uit hoofde van het huurcontract (Postjesweg,

lasten. Indien dit niet redelijkerwijs betrouwbaar is vast te stellen, wordt

Amsterdam) bedraagt € 8.500 op jaarbasis. Er geldt een minimale

er een toelichting in de jaarrekening opgenomen.

opzegtermijn van drie maanden.
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Verloopstaat Reserves en Fondsen
31 DEC 2016
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve

112.241
75.000

Bestemmingsfonds

-

Toevoeging

Onttrekking

31 DEC 2017

16.484
-

75.000

128.725
-

85.065

-

85.065

Baten van particulieren bestaan slechts uit donaties en giften. Deze
waren iets hoger dan voorgaand jaar, mede door de mediacampagne
die in februari 2017 van start ging en die in 2018 doorloopt.
In 2017 is een bijzondere bate van € 65.000 ontstaan door het afboeken
van een onderzoek uit 2009, dat niet volledig is afgerond. Met deze bate
is rekening gehouden bij het toekennen van onderzoeksgelden in 2017.

Continuïteitsreserve
De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve is

Toelichting afwijkingen t.o.v. de begroting inkomsten> 25%

beleidsmatig gesteld op 50% van de jaarlijkse vaste kosten van de

Baten van particulieren, organisaties zonder winstoogmerk en bedrijven

Metakids organisatie en dient ter dekking van de kosten bij een

fluctueren jaarlijks en zijn niet eenvoudig te begroten. De door Metakids

eventuele opheffing van de stichting in zijn geheel. Voor 2018 zijn deze

begrote bedragen zijn gebaseerd op resultaten uit het verleden en

kosten begroot op:

ambities in het betreffende boekjaar.

Personeelskosten € 245.000

In 2017 vielen de baten van bedrijven, stichtingen en andere

Huisvestingskosten

organisaties zonder winstoogmerk zoals serviceclubs lager uit dan

Kantoorkosten

€ 9.000
€ 10.000

begroot, maar dit werd gecompenseerd door een hogere opbrengst van

Vanaf volgend jaar zal Metakids werken naar een kostendekking van

het jaarlijkse business event in een nieuwe vorm: Lentediner en hogere

een jaar en zullen meer gelden worden toegevoegd aan deze reserve.

opbrengsten van particulieren. Hierdoor was de totale som der baten

Toelichting op de staat van baten en lasten

van het resultaat goed in lijn met de begroting.
Inkomsten 2017
Inkomsten

Inkomsten
De inkomsten zijn in 2017 uitgekomen op € 1.543.613, hetgeen een
stijging van 77% ten opzichte van 2016 betekent. Voor een groot deel is

E 1.543.643

dat te danken aan de VriendenLoterij, deze bijdrage was samen met
die van de Stichting Theo Janssen M.O.C. en van een anonieme
stichting goed voor ruim 60% van onze inkomsten.
De jaarlijkse Metakids Lentelunch hebben wij in 2017 verplaatst naar

Uitgaven

de vroege avonduren en daarom omgedoopt tot Lentediner. Dit

Metakids streeft er naar om de inkomsten direct te besteden en dus de

evenement was wederom zeer succesvol en heeft ruim € 237.000

uitgaven in het
jaar in2017
lijn te laten zijn met de opbrengsten. In 2017
Uitgaven

opgebracht. Samen met de Dam-tot-Damloop (€ 28.000) waren onze

heeft Metakids wederom een record bedrag van € 850.206 (2016:

‘eigen’ evenementen goed voor een opbrengst van meer dan

€ 375.948) toegekend voor onderzoeksprojecten.

€ 265.000. In 2017 hebben we een begin gemaakt met de ontwikkeling

Heel trots is Metakids op de bijdrage van € 500.000
die zij dankzij de
TAART: Uitgaven

van een additioneel eigen evenement: de Metakids Obstacle Race. Dit
evenement zal in 2018 twee keer operationeel ingezet worden.
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■ Particulieren
E 138.056
■ Bedrijvensponsoring & Stichtingen
E 332.509
Particulieren 138.056
■ Metakids evenementen
E 265.629 Bedrijvensponsoring & Stichtingen 332.509
■ Vriendenloterij
Metakids evenementen
265.629
E 740.576
Vriendenloterij
740.576
■ Rente en overige baten
66.844
E 66.844 Rente en overige baten

Vriendenloterij aan het mini-lever onderzoekVoorlichting
van SabineenFuchs
bewustwording
240.217
Onderzoeken 990.602
(https://www.metakids.nl/fuchs-umc) en de ontwikkeling
van de mobiele
Fondsenwerving
214.080
Beheer & Administratie
79.001
87
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Metakids Escape Room heeft kunnen doen. Deze genereuze bijdrage

Inkomsten 2017
Bestedingsratio

dient onze beide doelstellingen: geld voor onderzoek en vergroten van

De bestedingsratio kwam in 2017 uit op 79%.

de zichtbaarheid en bekendheid van metabole ziekten.
Resultaat
In totaal werd in totaal € 1.226.634 besteed aan onze doelstellingen:

Toelichting afwijkingen t.o.v. de begroting uitgaven > 25%

Kosten fondsenwerving en beheer en administratie
Particulieren 138.056
Bedrijvensponsoring
& Stichtingen
332.509
De uitvoeringskosten bestaan uit de kosten gemaakt om fondsen
te
Metakids evenementen
265.629
werven en de kosten voor beheer en administratie.
Vriendenloterij
740.576
Metakids heeft diverse sponsors aan zich weten
teoverige
binden.
Onze 66.844
Rente en
baten
sponsors zijn bedrijven die de organisatie in natura steunen door gratis

Aan de lastenkant was de begrote inzet op voorlichting fors verhoogd

of met korting diensten en producten te leveren, zoals bijvoorbeeld Ron

vanwege de noodzaak om metabole ziekten en Metakids bekender te

Blaauw en de Kromhouthal (business event), Koppel belastingadviseurs

maken. Deze verhoging is deels ingezet voor personele kosten (o.a.

(administratie), Skipp (video en animaties), DXC Technology
Uitgaven 2017
(ICT-diensten en juridisch advies) en Publistat (mediamonitoring). Ook

€ 237.064 aan voorlichting en zichtbaarheid en € 989.570 aan
onderzoek.

communicatie en deels ook evenementen). Door sponsoring in natura
Inkomsten
2017
konden andere
voorlichtingskosten
echter worden beperkt, zodat het

de ruime huisvesting aan de Postjesweg die we in 2017 betrokken,

resultaat lager uitviel ten opzichte van de begroting.
Omdat de inkomsten van bedrijven en stichtingen achterliepen bij de
begroting en Metakids de groei die de afgelopen jaren is ingezet wil
Particulieren
continueren, is vanaf het najaar gekozen voor
uitbreiding138.056
van de
Bedrijvensponsoring
& Stichtingen 332.509
fondsenwervingsactiviteiten. De kosten die dit met zich mee brengt
Metakids evenementen
265.629
(personele voor fondsenwerving en evenementen,
administratieve
Vriendenloterij
740.576
Rente
en overige
baten
66.844
verwerking) gaan voor de baten uit, waardoor
zowel
de wervingskosten

van het opgehaalde geld. Hiermee blijft Metakids ruim onder de CBF-eis

als de kosten van beheer en administratie hoger uitvielen dan begroot.

van 25%. De kosten van beheer en administratie bedroegen € 78.878.

Niettemin is door zorgvuldige monitoring en tijdige bijsturing ook het

Dit staat voor 5% van de totale inkomsten en blijft dus ruim onder de

totaal aan de lastenkant geheel in lijn met de begroting 2017.

interne norm van 7%.

Uitgaven

Uitgaven 2017

E 1.517.063

Hoe wordt uw
10 besteed?
Hoe€werd
uw € 10 besteed?
■ Voorlichting en bewustwording
E 237.064
■ Onderzoek TAART: Uitgaven
E 989.570 Voorlichting en bewustwording
■ Fondsenwerving
Onderzoeken 990.602
E 211.552
Fondsenwerving
214.080
■ Beheer & administratie
Beheer
&
Administratie
79.001
E 78.878

]
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wordt deels gesponsord ter beschikking gesteld door de Maarsen
TAART: Uitgaven
Groep.
Voorlichting en bewustwording
240.217
Als norm voor de kosten eigen fondsenwerving
wordt de
CBF-eis van
Onderzoeken
990.602
Fondsenwerving
25% gehanteerd. Voor de kosten van beheer
en administratie214.080
heeft
Beheer & Administratie
79.001
Metakids de norm vastgesteld op 7%. De kosten voor eigen
]
fondsenwerving bedroegen in 2017 € 211.552, wat neerkomt op 14%

[

240.217

■ Voorlichting
E 1,56 TAART: Hoe wordt uw € 10 besteed?
Voorlichting 1,58
■ Onderzoek
E 6,52 Onderzoek
6,50
■ Fondsenwerving
Fondsenwerving
1,40
E 1,39
Beheer & Administratie
0,52
■ Beheer & administratie
E 0,52
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Beleid toerekening uitvoeringskosten

Het belangrijkste deel van onze lasten bestaat uit onderzoeksbijdragen

De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de onderdelen

(€ 850.206). Deze hebben alleen betrekking op de doelstelling

fondsenwerving, beheer en administratie en doelstellingen (onderzoek

Onderzoek.

en zichtbaarheid). Bij de vaststelling hebben gevoel van redelijkheid,

Het Uitbesteed Werk heeft betrekking op de kosten die gemaakt zijn

berekeningen van de bestede uren en kosten en gesprekken met

voor de voorbereiding en uitvoering van de eigen evenementen van

andere organisaties een rol gespeeld.

Metakids: het jaarlijkse Lentediner, de Dam-tot-Damloop en de Obstacle
Race.

De activiteiten voor het werven van financiële middelen hebben altijd

Interne controle- en beheersingsmaatregelen

ook een voorlichtingsdoelstelling. Dit heeft te maken met de grote
onbekendheid van metabole ziekten.
Afhankelijk van de exact ingezette middelen ligt de nadruk meer op

Beleid financiële risico’s en vermogen

voorlichting of op fondsenwerving. Gekozen is daarom om de kosten

Metakids hanteert een zorgvuldig financieel beleid. Door te kiezen voor

van deze activiteiten te verdelen over fondsenwerving en voorlichting.

relatief veel inkomsten in het begin van het jaar (o.a. door de Lentediner
en bijdrage Vriendenloterij) en relatief veel uitgaven (onderzoek-

Positief resultaat

subsidies) aan het einde van het jaar kan Metakids tijdig evalueren en

Stichting Metakids heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een positief

indien nodig plannen en begroting bijstellen. Het betekent ook dat elke

resultaat van € 26.549. In combinatie met de vrijval van de

euro die Metakids toekent aan onderzoek al op de bank staat en vrij

Bestemmingsreserve (€ 75.000), zal € 85.065 aan het Bestemmingsfonds

opneembaar is. Hierdoor kan directe uitbetaling van onderzoeken

worden toegevoegd. Het restant van € 16.484 zal worden toegevoegd

gegarandeerd worden.

aan de Continuïteitsreserve.
Om de continuïteit van de organisatie te kunnen garanderen, of indien

Toelichting op het Kasstroomoverzicht

nodig te kunnen afbouwen, houdt Metakids een relatief klein eigen

Per saldo is de stand van de liquide middelen in 2017 met € 441.478

vermogen aan. Om de dan lopende kosten van de eigen organisatie te

toegenomen versus een toename van € 186.271 in 2016. De kasstroom

dekken, kan Metakids hierop terugvallen. Te denken valt bijvoorbeeld

is sterk afhankelijk van de voortgang van de toegekende onderzoeken.

aan het opzeggen van het huurcontract en maatregelen op het
personele vlak.

De lastenverdeling

Voor de hoogte van het eigen vermogen streeft Metakids naar een
bedrag van 50% van de kosten van de eigen organisatie. Hierbij wordt

Doelstelling

Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en Verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en Communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal
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Voorlichting Onderzoek
850.206
134.990
37.290
78.994
78.994
2.754
2.754
20.326
20.326
237.064
989.570

Werving baten
Beheer en
Eigen
Gezamenlijke Administratie
Fondsenwerving
acties
97.427
72.168
518
23.934
62.096
1.377
2.295
17.254
13.969
212.159
78.877

Totaal
2017
850.206
97.427
244.965
244.018
9.182
71.874
1.517.672

Begroot
2017
874.000

86.000
245.000
224.500
8.500
70.000
1.508.000

Totaal
2016
375.948
192.645
157.633
19.496
39.454
785.176

uitgegaan van de verwachte kosten van het toekomstige boekjaar. De
Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen geeft aan dat een vermogen
wordt aangehouden van maximaal 150% van de jaarlijkse kosten van de
eigen organisatie. Het beleid van Stichting Metakids is dus ruim binnen
de richtlijn.
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Beheer reserves en beleggingsbeleid

website, inzet social media.) wordt in 2018 onverminderd doorgezet.

Metakids heeft geen beleggingen in aandelen of obligaties. Om het geld

Ook op dit punt is de PrijzenMarathon, die in het najaar van 2018 van

dat binnenkomt goed te bewaken, zet Metakids het slechts op

start zal gaan, zeer belangrijk om onze bekendheid te vergroten.

Nederlandse spaarrekeningen en/of deposito’s.

Dit resulteert in een record bedrag van € 690.000 dat Metakids verwacht
te besteden aan de doelstelling zichtbaarheid en naamsbekendheid.

Beleid personeel
Personeelsbeleid is gericht op continuïteit. Voor de medewerkers is er

Inclusief de zeer welkome en noodzakelijke bijdragen van de

een pensioenregeling.

VriendenLoterij verwacht Metakids in 2018 een opbrengst van

Per 31 december 2017 waren er vijf personeelsleden in vaste dienst.

€ 1.545.000 te realiseren.

Het jaarsalaris van de directeur (0,9 FTE) bedraagt € 76.709. Tevens zijn
er afspraken gemaakt voor de vergoeding van gemaakte kosten.

Verklaring van het bestuur
• Vaststelling: Het bestuur heeft de jaarrekening 2017 van de stichting
Metakids vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2018.

Specificatie
• Bruto jaarsalaris:

€ 76.709

• Vakantiegeld:

€ 6.137

• Pensioen wg-deel: € 8.484
• SV- wg deel:

€ 9.129

• Resultaatbestemming: Het bestuur heeft de resultaatverdeling zoals
opgenomen in de staat van baten en lasten vastgesteld.
• Gebeurtenissen: Na balansdatum zijn er geen gebeurtenissen
geweest die van belang zijn voor de jaarrekening 2017.
• Controleverklaring: De controleverklaring van de accountant is op de

Beleid bestuur en Medische Adviesraad

volgende pagina opgenomen.

De bestuursleden en leden van de Medische Adviesraad ontvangen
geen vergoeding. Ook zijn hen geen leningen, voorschotten of garanties
verstrekt.

Prognose en toelichting begroting 2018
Metakids ziet de toekomst zeer positief tegemoet. Alle inkomsten
vertonen een stijgende lijn en Metakids is voornemens om die lijn door
te zetten.
De samenwerking met de VriendenLoterij in de PrijzenMarathon 2018
en de plannen voor een landelijk metabool centrum zullen hier zeker bij
helpen, al zal Metakids daar pas in 2019 financieel van gaan profiteren.
Daarnaast zal opnieuw veel tijd en moeite worden gestoken in het
verder bouwen aan zichtbaarheid en naamsbekendheid van metabole
ziekten en Metakids. Het in 2016 en 2017 gestarte en uitgewerkte
herpositioneringsproject (o.a. mediacampagne, nieuwe huisstijl, logo,
92
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT

Accountansverklaring 2017

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere

Aan: Het bestuur

informatie

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het

2017

jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
· het bestuursverslag;

Ons oordeel

· de overige gegevens.

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Metakids te Amsterdam
gecontroleerd.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening

andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële

een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het

afwijkingen bevat.

vermogen van Stichting Metakids per 31 december 2017 en van het
resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze

RJRichtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins,
overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de

2. de staat van baten en lasten over 2017; en

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen

dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
De basis voor ons oordeel

informatie in overeenstemming met de RJ-Richtlijn 650

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht,

Fondsenwervende organisaties.

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze
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verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

jaarrekening

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Metakids zoals vereist in de

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan

Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
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beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel

en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in

belang als gevolg van fouten of fraude.

overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de

onder andere uit:

onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort
te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het

· het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveron-

afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of

derstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te

fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die

enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het

omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid

toelichten in de jaarrekening.

in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het

interne beheersing;

proces van financiële verslaggeving van de Stichting.
· het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een

passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de

informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

interne beheersing van de Stichting;

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute

· het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor

mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze

financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van

controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
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· het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende

de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

afwijkingen op ons oordeel.

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
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belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
· het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
· het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen
die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook
met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs
onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee
verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te
waarborgen.
Amsterdam, 29 juni 2018.
Auren Audit & Assurance Amsterdam B.V.
Origineel getekend door:
A.(Andries) van Pijkeren RA
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B - Lopend onderzoek in 2017

De tabel bevat een volledig overzicht van alle in 2017 door Metakids

Titel onderzoek

gefinancierde onderzoeksprojecten. A: afgerond in 2017; B: doorlopend in
2017; C: startend dan wel toegekend in 2017.

1

Het definiëren van het
Prof. dr. B.T. Poll-The,
natuurlijke beloop en het
AMC Amsterdam
identificeren van prognos
tische kenmerken bij
patiënten met peroxisomale
biogenese defecten

Toekenning
(in €)

Looptijd

Afgerond

3.500

1 jaar

mei-17

32.500

2 jaar

nov-17

1

Middellange keten vetzuren: Dr. M. Langeveld,
worden ze verlengd in de
Erasmus MC Rotterdam
darm? LPL deficiëntie,
VLCADD en LCHADD

2

Van diagnose tot
gepersonaliseerde
behandelingen voor
patiënten met
mitochondriële
aandoeningen

Dr. R. Szklarczyk,
UMC Maastricht

3

Help mijn dieet werkt niet,
stoornissen in de
vetverbranding

Dr. G. Visser,
UMC Utrecht

40.469

2 jaar

nov-17

4

Naar een nieuw onderzoeksmodel voor metabole
ziekten (lever)

Dr. S. Fuchs,
UMC Utrecht

50.000

1 jaar

nov-17

5

Kwantitatieve MRI
parameters bij
metachromatische
leukodystrofie

Dr. N. Wolf,
VUmc Amsterdam

44.306

1 jaar

nov-17

6

7

100

Arts/onderzoeker,
UMC

2

Nieuwe ziekten in de
stofwisseling van vitamine
B6

Arginine spiegels bepalen
Dr. M. Williams,
de (eind)lengte van kinderen Erasmus MC Rotterdam
met een ureumcyclus defect
of met een organische
acidemie

43.966

Website INVEST (Internisten
voor Volwassenen met een
Erfelijke
Stofwisselingsziekte)

11.069

Dr. M. Langeveld,
AMC Amsterdam

1 jaar

6 mnd.

Looptijd Startdatum
5 jaar

jan-14

Dr. N. Verhoeven-Duif,
UMC Utrecht

.000

4 jaar

mei-14

3

Op weg naar een nieuwe, op Prof. dr. R.J.A. Wanders
4 phenyl-boterzuur
en dr. R. Houtkooper,
gebaseerde therapie voor
AMC Amsterdam
patiënten met Very
Longchain-acyl CoA
Dehydrogenase (VLCAD)
deficiëntie

40.000

2 jaar

nov-14

4

Ovary and brain damage in
Dr. E. Rubio Gozalbo,
galactosemia despite diet:
UMC Maastricht
development of a zebrafish
model to better understand
disease mechanism and test
new therapies

41.000

2 jaar

jan-15

5

Ontwikkeling van de
behandeling met cholzuur
voor patiënten met een
peroxisomaal biogenese
defect

Prof. Dr. B.T. Poll-The,
AMC Amsterdam

75.000

2 jaar

jan-15

6

Recurrent Severe
Ketoacidosis: Improved
diagnostics and prevention
of ketotic episodes

Dr. G. van Haaften,
UMC Utrecht

73.466

4 jaar

aug-15

7

Gentherapie voor ernstige
erfelijke metabole
leverziekten (PFIC)

Dr. P. Bosma,
AMC Amsterdam

56.787

2 jaar

apr-16

8

Ontwikkeling van een
autologe spierstamcel
therapie voor dragers van
een mitochondriële DNA
mutatie

Dr. F. van Tienen,
Maastricht UMC

40.000

1 jaar

apr-16

9

Hoe komt hypercholesterolemie bij TMEM199-CDG tot
stand, leidt het tot meer
hart- en vaatziekten en is
het te behandelen?

Dr. O. Holleboom,
AMC Amsterdam

30.000

2 jaar

apr-16

nov-17

dec-17

Toekenning
(in €)
58.644

A - Afgerond in 2017
Titel onderzoek

Arts/onderzoeker,
UMC
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10

Employing induced pluri
potent stem cells to define
personalized therapies voor
GSD-Ia patients

Dr.ir. M. Oosterveer,
UMC Groningen

69.148

3 jaar

apr-16

11

4H syndroom en RNA
polymerase III: is de enzym
activiteit een maat voor de
ernst van de ziekte?

Dr. N. Wolf,
VUmc Amsterdam

48.225

1 jaar

mrt-17

12

Een nieuwe therapie voor
de ziekte van Pompe.
Antisense oligonucleotiden
voor het corrigeren van de
meest voorkomende
erfelijke fout bij de ziekte
van Pompe.

Dr. W. Pijnappel,
Erasmus MC

64.021

2 jaar

okt-16

De stap na exoomsequencing: van functie naar
gendefect in mitochondriële
aandoeningen

Drs. M. Gerards,
Maastricht University

58.300

Leverpathologie en
hypocholesterolemie bij
patiënten met NGLY1deficiëntie

Drs. M. van de Boogert,
AMC Amsterdam

50.000

15

Tyrosinemie Type 1:
het effect van
phenylalaninesuppletie

Prof.dr. F.J. van Spronsen,
UMC Groningen

39.072

1 jaar

nov-16

16

Ketonendrank voor GSD IIIa
patiënten - het testen van
de metabole werking met
mogelijke implicaties voor
behandeling

Dr. T. Derks,
UMC Groningen

14.750

32 maanden

mrt-17

13

14

17
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Bijlage - Overzicht onderzoek 2017

2 jaar

1 jaar

Titel onderzoek

Arts/onderzoeker,
UMC

1

Mini-leveronderzoek:
baanbrekend onderzoek
naar stofwisselings-ziekte
bij kinderen (lever
organoids)

Dr. S. Fuchs,
UMC Utrecht

388.829

3 jaar

juli-17

2

Perifere neuropathie bij
MLD: mogelijke
mechanismen, voorspellers
en klinische betekenis

Dr. J.J. Boelens,
UMC Utrecht

109.764

2 jaar

sept-17

3

Zebravis als model voor
lysosomale wittestof ziekten

Dr. N. Wolf,
VUMC

64.169

1 jaar

feb-18

4

Crossomics: inbedding van
integrale genetischmetabole diagnostiek in de
zorg

Dr. J. Jans,
UMC Utrecht

197.444

4 jaar

feb-18

5

Solve the Unsolved’Ontwikkeling van een
landelijk raamwerk voor
geintegreerde -omics
analyse t.b.v. efficiënte
identificatie van genetisch
metabole ziekten en
bijbehorende biomarkers

Dr, C. van Karnebeek,
AMC

90.000

2 jaar

jan-18

6

Arginine spiegels bepalen
de (eind)lengte van
kinderen met een
ureumcyclus defect of met
een organische acidemie

Dr. M. Williams,
Erasmus MC Rotterdam

43.966

1 jaar

nov-17

7

Website INVEST (Internisten
voor Volwassenen met een
Erfelijke
Stofwisselingsziekte)

Dr. M. Langeveld,
AMC Amsterdam

11.069

6 mnd.

dec-17

jan-17

jan-17

Galactose oxidatie meting in Dr. A. Bosch,
Klassieke Galactosemie:
AMC Amsterdam
prognose en behandeling
op maat?

47.011

18

Welke rol spelen de
microbiota bij genetisch
homogeen midden keten
acyl-CoA dehydrogenase
deficiënte (MCADD)
patiënten?

Dr. K. Niezen,
UMC Groningen

22.500

1 jaar

jan-17

19

Nederlandse App Suite ter
ondersteuning van het
metabool dieet voor
erfelijke stofwisselingsziekten

Dr. C. van Karnebeek,
AMC Amsterdam

21.000

5 jaar

jan-17

2 jaar

C - Nieuw onderzoek in 2017

jan-17

Toekenning
(in €)

Looptijd Startdatum
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