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Voorwoord

Het financiële jaarverslag 2013 is ten opzichte van vorige jaren aangepast en grotendeels 
ingericht conform de op de volgende bladzijde toegelichte RJ650. Belangrijk als “ Goede doelen 
en fondsen wervende  instelling” om volledig inzicht, transparantie en verantwoording na te 
streven. 

Vanaf 2014 zal er tevens een begroting worden opgesteld.

Namens het bestuur van de Raisin Hope Foundation Nederland

Jan Willem Hoogendoorn

Penningmeester

6 maart 2014.
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Stichting Raisin Hope Foundation Nederland

Beleidsplan

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 edities vonden plaats in 2012 en 2013. 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.

We besteden onze middelen derhalve aan de doelstellingen “ informatievoorziening en aandacht” en  beperkte “ financiele 
ondersteuning”.
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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

RSIN/fisc aalnummer ANBI: 822676199

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  en bestemd de volledige netto-opbrengst van haar inkomsten aan 
informatievoorziening en 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.  
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Stichting Raisin Hope Foundation Nederland

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is grotendeels opgesteld volgens Richtlijn RJ650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor 
de Jaarverslaggeving. Het doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en de besteding van gelden in 
relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.

Stelselwijziging

Dit is het eerste jaar dat RJ650 grotendeels is toegepast. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers van voorgaand boekjaar 
aangepast. De stelselwijziging heeft geen invloed op de reserves en fondsen en op het resultaat gehad. Wel is de presentatie van 
het resultaat gewijzigd.

Grondslagen voor bepaling van het vermogen en het resultaat

Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen opgenomen tegen nominale waarde of de aanschafprijs.  De baten en lasten 
worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Materiële  vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs 
verminderd met de afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Vorderingen zijn  opgenomen tegen de 
nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Reserves en Fondsen

De Stichting Raisin Hope Foundation Nederland onderscheidt een tweetal reserves.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de stichting te waarborgen in geval van (tijdelijk) tegenvallende 
inkomsten. Volgens de CBF-regels kan hiervoor een reserve worden aangehouden van maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten 
van de werkorganisatie. Onder kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen personeel, huisvestingskosten, 
algemene en kantoorkosten en de kosten  voor fondsenwerving.  

Reserve als bron van inkomsten.

Jaarlijks wordt het saldo van de resultatenrekening via de resultaatverdeling toegevoegd dan wel onttrokken aan deze reserve. Dit 
resultaat betreft  het resultaat exclusief de mutatie Fonds te verstrekken subsidies. Het doel van deze reserve is om met de 
opbrengst er van in ieder geval de eigen kosten van de organisatie te financieren. Als deze reserve substantieel te groot wordt, 
kan het bestuur besluiten een deel als “ overige reserve” te labelen en daarvoor een bestemming te bepalen. 

De Stichting Raisin Hope Foundation Nederland  heeft thans  één fonds.

Fonds te verstrekken subsidies

Dit fonds betreft  de via de stichting  te verstrekken subsidies. Het bestuur zal hier in 2014 beleid en richtlijnen voor opstellen.

Kostentoerekening

De richtlijn RJ650 bepaalt dat de kosten toegerekend moeten worden aan verschillende kostencategorieën.  Zowel RJ650 als het 
CBF schrijven het hanteren van een aantal ratio’s voor . Voor wat betreft de kosten fondsenwerving  hanteert het CBF een 
maximum percentage van 25%. Het bestuur zal medio 2014 tevens een besluit nemen over  zelf te hanteren ratio´s. 
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Stichting Raisin Hope Foundation Nederland

Balans per 31 december 2013

(in euro’s)

                        31-12-2013                          31-12-2012  

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)                 0    0

 Financiële vaste activa (2)                 0           0              0                  0

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa (3)       0           0

Voorraden (4)            1.448  1.622

Liquide middelen (5)            8.704 10.152             7.058             8.680

Totaal activa             10.152              8.680  

Passiva

Reserves en fondsen

- Continuïteitsreserve (6)                 5.000                    5.000 

- Reserve als bron van inkomsten (7)     4.128     2.567

- Fonds te verstrekken subsidies (8)                 1.000                                     1.000

                          10.128     8.567

Voorzieningen (9)

Langlopende schulden (10)

Kortlopende schulden en overlopende passiva (11)          24       113

Totaal passiva               10.152                                    8.680
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Stichting Raisin Hope Foundation Nederland

Staat van baten en lasten 2013

(in euro’s)

                        2013                          2012  

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

- Opbrengst acties/activiteiten (12)          1.060 2.090

- Donaties/ Events (13)      3.957  5.575

- Sponsoring (14)         803      1.850 

     5.820  9.515

Baten uit beleggingen

- Resultaat beleggingen (15)             0         0

Overige baten

- Rente bank (16)             0              0

Som der baten      5.820  9.515

Lasten

Besteed aan doelstelling

- Besteding aan doelstellingen (17)             0          0

Overige kosten

- Kosten fondsenwerving (18)             0           0

- Aan bestedingen toegerekende kosten (19)      2.295     1.269

- Beheer en administratie (20)      1.964                                    1.281

     4.259                 2.550

Som der lasten     4.259     2.550

Resultaat      1.561     6.965

Resultaatverdeling

- Continuïteitsreserve (6)             0      5.000
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- Reserve als bron van inkomsten (7)       1.561      1.965

- Fonds te verstrekken subsidies (8)                                      0                0

      1.561      6.965

Stichting Raisin Hope Foundation Nederland

Toelichting jaarrekening 2013

4. Vooraden: dit betreft de voorraad kleding; de stichting heeft een eigen kledinglijn uitgebracht.

5. Liquide middelen: betreft direct opvraagbare banktegoeden. Alle liquiditeiten staan  op de rekening bij ABN AMRO Bank

6. Continuïteitsreserve: conform toelichting op blz. 5. In 2013 geen mutaties.

7. Reserve als bron van inkomsten: conform toelichting op blz. 5. In 2013 werd eur. 1.561 aan deze reserve toegevoegd (2012: 
toevoeging eur. 1.965).

8. Fonds te verstrekken subsidies: in 2013 geen mutaties.

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva: dit betreffen enkele kleine nog te betalen bedragen.

12. Opbrengst acties/activiteiten: dit betreffen de netto- opbrengsten van de eigen kledinglijn alsmede incidentele veilingen.

13. Donaties/Events: dit betreft met name de baten uit hoofde van het jaarlijkse Raisin Hope Cycling Event (deelnemersbijdragen 
en donaties).

14. Sponsoring: baten uit hoofde van sponsoring met name tijdens het Cycling Event.

19. Aan bestedingen toegerekende kosten: dit betreffen met name de kosten van het Cycling Event.. 

20. Beheer en administratie: dit betreffen de overige kosten van de stichting waaronder kosten website, (digitale) nieuwsbrieven, 
pr-materiaal , bankkosten en kosten ten behoeve  van onze ambassadeur/naamgever Saul Raisin.
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