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1. Introductie 

 

Jaarlijks lopen zo’n 100.000 mensen in Nederland traumatisch hersenletsel op. Veelal met 

blijvende gevolgen als hoofdpijn, snelle vermoeidheid, concentratiezwakte, 

geheugenproblemen, stemmingswisselingen, gedragsverandering en coördinatiestoornissen. 

Hersenletsel is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, waardoor deze doelgroep vaak 

onbegrepen wordt. 

 

De Raisin Hope Foundation Nederland zet zich op volledig vrijwillige basis in om mensen 

met (traumatisch) hersenletsel te steunen. Wij doen dit door activiteiten te organiseren in de 

fiets- en wielerwereld. De Raisin Hope Foundation Nederland heeft geen winstoogmerk en de 

volledige netto-opbrengsten komen ten goede aan projecten voor de doelgroep. 

 

 

2. Ontstaan 

 

De Amerikaanse ex-profwielrenner Saul Raisin is de aanleiding van het ontstaan van de 

Raisin Hope Foundation. Na zijn noodlottige val in de Franse profkoers Circuit de la Sarthe 

liep hij ernstig hersenletsel op. De renner van Crédit Agricole herstelde wonderbaarlijk goed, 

maar moest zijn droom om de Tour de France te winnen opgeven. 

 

Eenmaal hersteld besloot Saul andere slachtoffers van traumatisch hersenletsel te helpen in de 

wetenschap dat hoop voor hem een belangrijke factor was in zijn gevecht voor een gewoon 

leven. Hij richtte daarvoor in 2007 zijn eigen foundation op in de VS. Saul bezoekt regelmatig 

slachtoffers van traumatisch hersenletsel in klinieken in de VS, geeft motivatiespeeches met 

de boodschap nooit op te geven en zamelt geld in voor organisaties die zich bezig houden met 

traumatisch hersenletsel. 

  

Wielerjournalist Raymond Kool zocht Saul Raisin in oktober 2007 op in Monaco voor 

artikelen in Wieler Magazine en Fiets. Sindsdien zijn beiden bevriend geraakt en besloot 

Raymond in 2010 een zelfstandig opererende Nederlandse tak van de Raisin Hope Foundation 

in het leven te roepen, omdat ook in Nederland de behoefte aan hoop en steun voor 

slachtoffers van traumatisch hersenletsel groot is. 

 

 

 

 



 

3. Doelstelling en activiteiten 

 

De Raisin Hope Foundation wil de problemen van mensen met hersenletsel duidelijker maken 

en daarvoor meer begrip kweken in de maatschappij. Dit doen wij door informatie te 

verstrekken en samen te werken met andere organisaties op het gebied van hersenletsel. 

 

Daarnaast willen wij onze doelgroep stimuleren vooral sportief te bewegen, omdat dit 

aantoonbaar een zeer positief effect heeft bij de revalidatie en het vitaal blijven. Fietsen is 

daarvoor perfect geschikt.  

 

Helaas is het rijden op een gewone fiets niet voor ieder slachtoffer van hersenletsel 

weggelegd. Aangepaste fietsen zijn de oplossing en daarom haalt de Raisin Hope Foundation 

onder meer geld op voor aangepaste fietsen, die via revalidatie- en dagbestedingcentra en 

fietsclubs door zoveel mogelijk mensen met hersenletsel kunnen worden gebruikt op gratis 

uitleenbasis. De Raisin Hope Foundation Nederland wil de komende jaren op verschillende 

punten in Nederland dergelijke aangepaste fietsen realiseren om de doelgroep zo goed 

mogelijk te bedienen en de mogelijkheid te bieden meer van hun vrijheid en de buitenlucht te 

genieten.  

 

Een van onze activiteiten is het jaarlijkse Raisin Hope Cycling Event. Hier kan iedereen op 

verschillende afstanden en eigen niveau een prestatie neerzetten, zowel sportieve toerfietsers 

als mensen met een ernstige vorm van hersenletsel. Het doel is tweeledig: begrip kweken voor 

mensen met hersenletsel door hen op een sportieve manier in contact te brengen met niet-

slachtoffers en tegelijkertijd gezamenlijk geld te werven om projecten voor mensen met 

(traumatisch) hersenletsel te ondersteunen of op te zetten. De eerste editie vond plaats in 

2012. De Raisin Hope Foundation Nederland wil haar evenement de komende jaren laten 

uitgroeien tot een begrip bij mensen met hersenletsel en de sportieve fietswereld. 

 

Daarnaast organiseert de Raisin Hope Foundation Nederland kleinschalige fondsenwervende 

activiteiten, waaronder een jaarlijkse wielerveiling van items uit het profpeloton. 

 

 

4. Organisatiestructuur 

 

Het bestuur van de Raisin Hope Foundation is verantwoordelijk voor het bestuur, financieel 

beheer en de interne- en externe communicatie. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

Voorzitter:  Raymond Kool 

Vice-voorzitter: Paul Boeijen 

Penningmeester: Jan Willem Hoogendoorn 

Secretaris:  Margo Kool 

 

 

5. Beloningsbeleid 

 

De Raisin Hope Foundation Nederland draait volledig op vrijwilligers, die volledig 

belangeloos hun werkzaamheden verrichten. 

 

 



 

6. Donaties en opbrengsten 

 

De Raisin Hope Foundation Nederland is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties, 

sponsoracties, giften, erfstellingen en legaten, rente, bijdragen van derden en opbrengsten van 

georganiseerde activiteiten. 

 

De Raisin Hope Foundation Nederland besteedt de volledige netto-opbrengst van haar 

inkomsten aan projecten voor mensen met (traumatisch) hersenletsel. 

 

 

7. Kosten 

 

De Raisin Hope Foundation Nederland streeft ernaar zoveel mogelijk van haar inkomsten te 

besteden aan haar doelgroep. Ons beleid is er dan ook op gericht om de noodzakelijke kosten 

zo laag mogelijk te houden. Alle directe werkzaamheden voor de stichting worden dan ook 

alleen door vrijwilligers uitgevoerd. Voor noodzakelijke kosten proberen wij altijd eerst een 

sponsor te vinden. Wanneer dit niet lukt, is de volgende stap het vinden van een partij die 

tegen kostprijs wil leveren of tegen een sterk gereduceerd tarief. Bij alle uitgaven maken wij 

een duidelijke afweging over de noodzaak hiervan.  

 

 

8. Keurmerk 

 

De Raisin Hope Foundation Nederland heeft geen keurmerk aangevraagd bij een van de 

daartoe bevoegde instanties. De kosten voor aanvraag en de periodieke hertoetsing van een 

keurmerk zijn namelijk fors. Door de verplichte transparantie, die vanaf 2014 verplicht is voor 

ANBI-stichtingen, menen wij dat donateurs, sponsors en andere ondersteuners over 

voldoende informatie beschikken om de betrouwbaarheid van ons werk te kunnen schatten. 

Mede hierdoor heeft de Raisin Hope Foundation Nederland er dan ook bewust voor gekozen 

geen kosten te maken voor een officieel keurmerk en deze bedragen te besteden aan haar 

doelgroep. 

 

 

9. Jaarrekening 

 

Het bestuur van de Raisin Hope Foundation Nederland legt verantwoording af voor het door 

haar gevoerde beleid over een kalenderjaar middels een jaarrekening. Deze verschijnt jaarlijks 

vòòr 1 april en is volledig openbaar terug te vinden op onze website www.raisinhope.nl.  

 


