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Motiveren en inspireren van kinderen en
jongvolwassenen die leven met een
lichamelijke uitdaging is wat ons beweegt.
Wij willen dat kinderen en jongeren de
beste versie van zichzelf kunnen worden.
Daarom motiveren wij ze om in beweging
te komen en hun dromen na te jagen.
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voorwoord
LOOSDRECHT, 21 JANUARI 2021
Bij het terugblikken op het jaar 2020
gaan onze gedachten allereerst uit
naar onze Founder Bibian Mentel die
helaas wederom te maken heeft gekregen met de continue terugkerende
kanker. De kanker verspreid zich momenteel zo snel dat wij bij het opmaken
van dit jaarverslag ons ervan bewust
zijn, dat we in 2021 hoogstwaarschijnlijk afscheid zullen moeten nemen van
onze mentor, boegbeeld maar vooral
vriendin en inspirator.
Samen met Bibian werken we hard aan
het opzetten van acties en doelstellingen voor de toekomst, zodat de Stichting Mentelity Foundation zich onvermoeibaar kan blijven inzetten om bij
te dragen aan en het verbeteren van
de zorg en kwaliteit van het leven van
mensen met een lichamelijke uitdaging.
Als gevolg van de covid-19 pandemie
is 2020 wereldwijd één van de meest
turbulente en dramatische jaren uit
de naoorlogse geschiedenis gebleken,
met een enorme impact op onze Stichting. Niet alleen financieel gezien is de
Stichting zwaar geraakt, maar ook de
ontwikkeling van de JUMP heeft vertraging opgelopen en diverse activiteiten
moesten worden afgelast of uitgesteld.
Na de afkondiging van de eerste lockdown, namen de inkomsten sterk af.

Met name het afgelasten van onze Benefit Party had een enorme impact op
onze baten.
Dit was aanleiding voor de Stichting om
niet alleen sterk op kosten te bezuinigen, maar ook om extra in te zetten op
nieuwe crowdfund acties die nog wél
doorgang konden vinden. Want gelukkig waren er nog steeds actievoerders
in het gehele land die met veel creativiteit, en met inachtneming van de
coronamaatregelen, toch nog acties
en activiteiten hebben georganiseerd
waarvan de opbrengsten ten goede
van onze Stichting zijn gekomen.

Ondanks de malaise, zijn er wel degelijk een aantal zaken waar we ontzettend trots op mogen zijn. Als eerste
denken we aan ons fantastische team
en vrijwilligers. Ook voor hen stond de
wereld op zijn kop. Er werd een beroep
gedaan op hun initiatief en creativiteit om op korte termijn alternatieven
te bedenken voor het wegvallen van
fondsenwervende acties en events.
Tegelijkertijd werd van het ene op het
andere moment online werken het
‘nieuwe normaal’. En dat viel niet altijd
mee. Maar door hun grote flexibiliteit
en inzet hebben zij zich op een geweldige wijze daar doorheen geslagen.
Waar we ook heel trots op zijn, is de
kick of van het project JUMP. Ondanks
alle tegenslagen hebben we in 2020 de
eerste 12 gebruikers de JUMP kunnen
aanmeten. Daarnaast kwam het team
met een hele creatieve oplossing om
alle kinderen van de snowboardlessen
ook tijdens de lockdown in beweging
te houden d.m.v. online lessen op een
balance board.

TOT SLOT
2021 gaat voor de Stichting een heel
spannend jaar worden. Wij hopen
natuurlijk dat Bibian zo lang mogelijk
onder ons zal blijven, dat we in 2021
weer een mooie Benefit Party mogen
organiseren en dat covid-19 definitief
wordt overwonnen.
We zijn ervan overtuigd dat als we
gezamenlijk onze schouders eronder
zetten, we alles kunnen overwinnen.
It’s all about Mentelity
Edwin Spee
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mentelity foundation
ABOUT
Stimuleren en inspireren van kinderen en jongvolwassenen die leven
met een fysieke en mentale uitdaging is wat ons beweegt. Wij willen
dat kinderen en jongeren de beste versie van zichzelf kunnen worden. Daarom motiveren wij ze om in beweging te komen en hun dromen na te jagen. Hoe groot de eerste stap ook is.
Het kunnen overwinnen, groeien en ontwikkelen is voor ons de essentie van een goed leven. Dag in, dag uit werken wij aan oplossingen
en mogelijkheden met toekomstperspectief en kansen.
Samen maken we met onze initiatieven, programma’s en producten
het verschil voor anderen. We zorgen voor relevantie en inclusie.
De mentaliteit van Bibian Mentel, meervoudig internationaal onderscheiden paralympisch topsporter, vormt het fundament voor ons
handelen. Door haar fysieke en mentale omgang met kanker zijn wij
gesterkt om de beweging die we hebben ingezet te vervolmaken.

VISIE

KERNWAARDEN

Wij streven naar een inclusieve maatschappij waarin geen verschil meer gemaakt wordt tussen mensen met of
zonder lichamelijke uitdaging. Een maatschappij waarin iedereen zijn recht op
bewegen, sporten en spelen kan uitoefenen. Een maatschappij waarin gezondheid en vitaliteit en dus ook sport en bewegen centraal staan. Een maatschappij
die in mogelijkheden denkt in plaats van
in beperkingen en waarin kinderen en
jongeren met een lichamelijke uitdaging
dezelfde kansen hebben dan hun valide
leeftijdsgenoten.

Een van de bekende uitspraken van Bibian Mentel is: “Wees een beetje lief voor
elkaar!” Met haar positieve instelling en
haar grote hart geeft zij liefde, inspiratie
en hoop aan een groot aantal mensen
die te maken hebben met persoonlijke
uitdagingen.

MISSIE
Met onze activiteiten, expertise en projecten willen wij mensen met een lichamelijke uitdaging letterlijk en figuurlijk
in beweging brengen. Wij willen dat alle
jongeren in Nederland pijnvrij kunnen
sporten & bewegen. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen met een lichamelijke uitdaging hier baat bij heeft. Het is
goed voor de fysieke gesteldheid en het
draagt bij aan de mentale gezondheid.

Bibian Mentel heeft de Mentelity Foundation opgericht om haar droom, gelijke
kansen voor kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke uitdaging, werkelijkheid te laten worden. Ook met een
lichamelijke uitdaging moet je kunnen
sporten en zelfredzaam mee kunnen
doen in onze samenleving. Met tal van
projecten en activiteiten zet de stichting
zich ervoor in om deze droom uit te laten komen.
Onze kernwaarden zijn verwoord in
de vijf levenslessen van Bibian:
1. Volg je passie - ga iets doen wat je echt
leuk vind.
2. Kijk naar de mogelijkheden in plaats
van beperkingen.
3. Verzamel herinneringen, in plaats van
bezittingen.
4. Je hebt altijd een keuze.
5. Een struisvogel is zo gek nog niet.

Wij willen alle jongeren met een lichamelijke uitdaging in beweging brengen
en laten zien, dat zij meer kunnen, dan
zij denken. Wij denken in mogelijkheden
en kijken altijd naar wat er nog wél kan.
En wij dagen de jongeren uit om de eigen grenzen te verleggen en zo de beste
versie van zichzelf te worden.
Wij inspireren met de levenslessen van
Bibian Mentel, wij dagen uit met onze
sportactiviteiten en wij zorgen samen
met onze partners voor de benodigde
hulpmiddelen.
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strategie & impact
SNOWSTAR
STRATEGIE

ZORG DOOR BEWEGEN

Bibian Mentel heeft de Mentelity Foundation opgericht om anderen te inspireren en te motiveren de beste versie
van zichzelf te worden. Het doel van de
stichting is het verstrekken van een betere informatievoorziening voor mensen
met een lichamelijke uitdaging, het aanbieden van betere hulpmiddelen om te
kunnen bewegen en het verzorgen van
een uitdagend beweeg-aanbod. Zodat
er uiteindelijk een inclusieve maatschappij ontstaat, waarin ook mensen met
een lichamelijke uitdaging hun recht op
op spelen, bewegen en sporten kunnen
uitoefenen. Een maatschappij waarin er
geen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen met of zonder lichamelijke
uitdaging.

Gedurende het jaar bieden wij diverse
activiteiten aan om mensen met een
lichamelijke uitdaging in beweging te
krijgen. De favoriete sporten van Bibian
staan hierbij in de focus: snowboarden,
wakeboarden, longboarden, golf- en
kitesurfen en suppen. Allemaal bewegingsvormen die veel vragen van geest
en lichaam en vaak niet opkomen in de
gedachte van een revalidatiearts. Maar
het is bewezen dat boardsporten door
de combinatie van motoriek, balans en
creativiteit een zeer goede vorm zijn van
zorgverlening. Je (nieuwe) lichaam uitdagen en zorgen voor een sterkere fysieke
en mentale gezondheid zorgt uiteindelijk voor een mindere behoefte aan zorg.

Voor het behalen van deze doelstelling
organiseert de stichting verschillende
activiteiten en projecten, die onderverdeeld zijn 3 categorieën:
•
•
•

Zorg door bewegen
Snowstar
JUMP

Elke categorie heeft haar eigen
impact-doelen, die wij hieronder nader
toelichten.

IMPACT:
Mede door de focus op boardsport is
ons aanbod vooral bij jongeren zeer geliefd. Het is anders, leuk en leerzaam en
altijd laagdrempelig: je kan ook zonder
ervaring een nieuwe sport uitproberen.
Tijdens onze activiteiten, die wij samen
met verschillende partners organiseren,
ervaren de deelnemers hoe goed het
voelt, om in beweging te zijn. Wij dagen
hen uit om hun grenzen te verleggen. En
zij leren dat zij meer kunnen, dan zij denken. En dat is precies de impact die wij
willen maken met ons zorg door bewegen-programma: motiveren, uitdagen
en mensen door een actieve levensstijl
meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid meegeven. En een extra stuk plezier toevoegen aan hun dagelijks leven.

Wij volgen de passie van onze oprichter
Bibian Mentel en dragen als stichting de
wintersport een bijzonder warm hart
toe. Want ook snowboarden en skiën is
mogelijk voor mensen met een lichamelijke uitdaging.
Binnen ons Snowstar-programma bieden wij op drie locaties in Nederland
snowboardlessen aan. Van september
tot en met november en van maart tot
en met juni. Daarnaast organiseren wij
eens per jaar de Mentelity Games, een
wintersportreis naar Zwitserland voor
mensen met een lichamelijke uitdaging
en hun vrienden en families. Tijdens die
reis willen we laten zien dat wintersport
met een lichamelijke uitdaging mogelijk
is.
IMPACT:
Dankzij Snowstar kunnen kinderen en
jongvolwassenen genieten van wintersport. Maar Snowstar is veel meer dan
alleen maar snowboarden: iets doen
waarvan specialisten zeiden dat het
nooit meer zou kunnen, brengt zoveel
meer dan het plezier tijdens de sport. De
zelfverzekerdheid, de zelfredzaamheid,
het vertrouwen en de focus op wat er allemaal wél kan, in plaats van wat er niet
meer kan, heeft een enorme impact op
zowel de persoon met een lichamelijke
uitdaging als ook op zijn of haar omgeving. Dit merken wij elke keer weer, zowel tijdens de lessen hier in Nederland,
als ook gedurende de Mentelity Games
in Zwitserland.
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strategie & impact
JUMP
Kinderen en jongvolwassenen met een
beenprothese zitten vaak onnodig thuis
of kunnen niet doen wat ze graag zouden willen. Dit komt door een naar ons
idee verkeerde aanpak in het vergoeden van hulpmiddelen. Zorgverzekeraars vergoeden over het algemeen
uitsluitend dagelijkse hulpmiddelen (de
zogenaamde ADL-prothese voor alle
dagelijkse levensverrichtingen) die een
actieve leefstijl letterlijk belemmeren. De
vergelijking met één paar schoenen per
vijf jaar, waar je alles mee moet doen,
spreekt tot de verbeelding: waar een
valide persoon verschillende schoenen
gebruikt voor kantoor, wandelen, hardlopen, binnensporten etc., moet iemand
met een beenprothese alle activiteiten
doen met één hulpmiddel. En dat hulpmiddel is vaak niet bestand tegen water,
waardoor een bezoek aan het zwembad,
het lopen op een natte ondergrond en
wandelen aan zee vaak niet mogelijk zijn.
Met het JUMP-programma maakt de
Mentelity Foundation, samen met instrumentenmaker Frank Jol, het dragen van
verschillende voeten mogelijk. Hierdoor
kunnen kinderen en jongvolwassenen
meedoen met (bijna) alles wat zij willen.

Naast het beschikbaar stellen van meerdere voeten of protheses, zet de stichting zich ook in voor het verbeteren van
de kwaliteit van de ADL, gecombineerd
met de juiste begeleiding, zodat iedereen een actief leven kan leiden.
Tijdens het JUMP-programma doet de
Mentelity Foundation wetenschappelijk
onderzoek om aan te tonen wat het effect is van betere protheses op de kwaliteit van leven van de prothese gebruikers
en hun families. Hiervoor worden er gedurende het programma verschillende
metingen gedaan op psychosociaal en
fysiek vlak. Het doel van het verzamelen
van deze onderzoeksdata is het leveren
van wetenschappelijk bewijs dat het beschikbaar maken van de juiste hulpmiddelen niet alleen een grote impact heeft
op de kwaliteit van leven, maar op termijn ook zorgt voor een besparing aan
zorgkosten.

IMPACT:
Het verbeteren van de ADL-kwaliteit en
het beschikbaar maken van sportprotheses voor iedereen die wil gaan sporten,
zijn de twee voornaamste impact doelen
van het JUMP-programma. In dit
programma werkt de Mentelity Foundation nauw samen met het team van
orthopedisch instrumentenmaker Frank
Jol.
Samen willen wij bijdragen aan een
beter leven, voor de deelnemers en hun
families. En wij willen ons ervoor inzetten
dat het financieren van de juiste (sport)
prothese, die een actieve en gezonde
leefstijl en het participeren in de samenleving mogelijk maken, een vast onderdeel van de basisverzekering wordt.
Het doel is om 80-100 personen te
helpen aan een betere (sport)prothese
en deze mensen gedurende twee jaar
nauw te volgen. Met een wetenschappelijk onderzoek (Xoet-scan) gaan wij de
impact van de betere prothese meten
(psychosociale aspecten) en kunnen wij
aantonen dat de investering in de juiste
prothese leidt tot lagere zorgkosten in
de toekomst.

Naast het feit dat de vergoeding vanuit
de zorgverzekering te beperkt is, zien wij
ook regelmatig dat de kwaliteit van de
ADL-prothese vaak onvoldoende is. Hierdoor ervaren veel prothesegebruikers
onnodig veel pijn en wordt de drempel
om mee te kunnen en te willen doen aan
de samenleving, steeds groter.
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bestedingen

DOELBESTEDING / 79%
€178.435
BEHEER + ADMINISTRATIE / 18%
€41.570
WERVING / 3%
€6.845

2020
Het jaar 2020 stond in het teken van corona. De crisissituatie
waar wij met z’n alleen in beland zijn, vroeg om flexibiliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen. En voor mensen met een lichamelijke uitdaging vroeg de situatie om een extra portie motivatie, inspiratie en positiviteit. Gelukkig wist onze founder Bibian
Mentel ook in deze moeilijke periode veel mensen te inspireren.
En gelukkig konden een aantal van onze activiteiten - al dan niet
in aangepaste vorm - alsnog doorgaan. Hieronder tref je per
categorie een verslag van de activiteiten van 2020.

ZORG DOOR BEWEGEN

SNOWSTAR

In 2020 konden wij als gevolg van de
corona maatregelen helaas niet alle geplande activiteiten uitvoeren. Dat was
erg spijtig, omdat hierdoor de zo belangrijke ontwikkeling van mensen met een
lichamelijk uitdaging geremd werd. Zodra het weer mag, gaan wij aan de slag
met de organisatie van een mooi aanbod
aan activiteiten in 2021. Wij denken tot
slot in mogelijkheden!

Ook de activiteiten binnen ons snowstar programma werden geraakt door
de coronamaatregelen. Het jaar 2020
zou voor de Mentelity Foundation met
een hoogtepunt beginnen: de 2e editie van de Hohsaas 12 uurs race op 21
maart 2020 en de Mentelity Games van
24 t/m 27 maart 2020. Beide events waren in 2019 een groot succes. De 46 deelnemers van de Mentelity Games waren
laaiend enthousiast en de games hebben de levens van vele deelnemers (en
van hun gezinnen) een enorme positieve
boost gegeven (voor meer informatie en
mooie verhalen ga je naar www.mentelitygames.com). Maar helaas moesten
zowel de Mentelity Games als ook het
eraan voorafgaande crowdfunding ski
race (Hohsaas 12 uurs) op last van Covid-19 geannuleerd worden. Dat was na
maanden van voorbereiding een enorme teleurstelling voor alle deelnemers,
leraren, vrijwilligers en het hele team
van onze stichting. Er is een nieuwe datum geprikt voor beide events in 2021.

Binnen onze pijler Zorg door bewegen
konden wij in 2020 alleen ons jaarlijkse
SUP-event organiseren. Het SUP-event
vond plaats op 23 augustus bij Ottenhome in Loosdrecht. Waar wij normaliter
kunnen rekenen op 80-100 deelnemers,
konden wij dit jaar slechts 45 tickets verkopen.
Verder stond onze jaarlijkse Stranddag
op de planning voor 2020: een dag vol
strandplezier met surfen, powerkiten,
longboarden en suppen. Helaas heeft
deze dag niet kunnen plaatsvinden; wij
waren genoodzaakt om het event 2x te
annuleren vanwege slecht weer (de harde wind stond een veilige organisatie in
de weg).
Daarnaast wilden wij in 2020 een aantal wakeboardclinics organiseren voor
mensen met een lichamelijke uitdaging.
Hiervoor zijn wij in gesprek gegaan met
één nieuwe locatie en met één locatie
waar wij eerder clinics gegeven hebben.
Bij de reeds bekende locatie was echter
het eigenaarsteam veranderd, zo dat
wij op beide locaties te maken hadden
met gesprekspartners zonder ervaring
in aangepast wakeboarden. Het kostte
even wat tijd om tot nieuwe afspraken te
komen en met de onzekerheid rondom
corona hebben wij uiteindelijk besloten
om de uitvoering van de wakeboard clinic door te schuiven naar 2021.

De lessen op de Mentelity Snowboardschool moesten helaas ook in de eerste
helft van 2020 volledig worden geannuleerd, omdat SnowWorld gesloten was.
Er waren 25 deelnemers ingeschreven
voor het lesblok dat normaliter loopt van
maart tot begin juni. Om onze deelnemers juist gedurende de lockdown een
goed alternatief te bieden, hebben wij
iets bedacht: online lessen op een balance board. Je staat op een houten plank
die op een rol ligt en hierop probeer je je
balans te houden. Dat is niet alleen leuk,
maar ook een zeer effectieve training
van je core-stabiliteit.
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JUMP
SNOWSTAR
In de plaats van snowboardles bij SnowWorld kregen de dertien deelnemers die
hieraan mee wilden doen, een balance
board tot hun beschikking. Deze groep
kon elke zondag ochtend een online les
volgen. Zo zagen deze deelnemers elkaar elke week en hadden zij een vaste
dag waar zij gedurende de week voor
konden oefenen.
Verder hebben wij op 29 augustus 2020
een opleidingsdag georganiseerd waarop wij drie nieuwe snowboard leraren
konden opleiden.
Op 12 september 2020 opende de Mentelity Foundation in samenwerking met
IT4Kids en de Cruyff Foundation de derde locatie van de Mentelity Snowboardschool bij SnowWorld in Landgraaf. De
nieuwe locatie werd tijdens een Snowboard Fundag officieel geopend en 23
deelnemers hebben gelijk kennis gemaakt met aangepast snowboarden.

Op 20 september 2020 vond de kick-off
voor de Mentelity Games & Hohsaas 12
uurs Race plaats in SnowWorld Zoetermeer. Na de annulering van deze twee
evenementen in april 2020 (als gevolg
van corona), kwamen diverse deelnemers, racers en vrijwilligers bij elkaar om
samen plezier te maken in de sneeuw. En
om de voorpret voor het event in 2021 te
laten beginnen.
Foto en quote van deelnemer (zie website)
Tevens begon in september de 2e lescyclus van de snowboardlessen van 2020.
Na het annuleren van de lessen in het
voorjaar waren alle deelnemers des te
blijer dat het merendeel (80%) van de lessen in het najaar gewoon door kon gaan.

Op 7 februari 2020 vond op het Friendship
Sports Centre in Amsterdam de officiële
kick-off plaats van ons JUMP-programma. De eerste groep gebruikers (twaalf
kinderen en volwassenen met een beenprothese) en hun families kregen uitleg
over het programma. Ook hebben alle
gebruikers een eerste fysieke test ondergaan en heeft iedereen de nulmeting
van de Xoet-scan ingevuld. De Xoet-scan
is een wetenschappelijke vragenlijst die
ontwikkeld is door Laura Jonker. In opdracht van de Mentelity Foundation is er
een aangepaste versie gemaakt van deze
scan met het doel om wetenschappelijk
onderbouwde data te verzamelen. De
scan meet de ontwikkeling van een prothese gebruiker op psychosociaal vlak.
Daarnaast voert het team van Frank Jol
diverse metingen uit om de fysieke ontwikkeling te monitoren. Met deze wetenschappelijk onderbouwde data willen wij
aantonen wat het effect is van het kunnen gebruiken van verschillende protheses.
Van alle twaalf deelnemers uit deze eerste groep hebben tien gebruikers in de
loop van 2020 hun nieuwe (sport)prothese in gebruik kunnen nemen. Bij twee
deelnemers moest onze begeleiding
naar hun nieuwe prothese door persoonlijke omstandigheden gepauzeerd
worden. Zodra hun omstandigheden het
toelaten, pakken wij dat weer op.

De overige tien gebruikers kregen in de
loop van 2020 hun nieuwe prothese inclusief een uitgebreide begeleiding bestaande uit training, fysiotherapie, coaching en inclusief de monitoring vanuit
het wetenschappelijk onderzoek. Lionel
Goorissen mocht als allereerste in juni
2020 zijn nieuwe sportprothese in ontvangst nemen en natuurlijk direct uitproberen.

jaarverslag 2020 MENTELITY FOUNDATION

09

2020
12 PROTHESES
eerste 12 gebruikers gerealiseerd

2022

2021

2023

29 PROTHESES

70 PROTHESES

17 extra gebruikers, waarvan 9
reeds geselecteerd

op naar 70 prothese gebruikers

84 PROTHESES
met 84 gebruikers
sluiten we ons wetenschappelijk
onderzoek af

12

29

70

84

fondsenwerving
BATEN VAN PARTICULIEREN
CROWDFUNDING ACTIES
Met het wegvallen van de inkomsten
uit het jaarlijkse benefietgala viel er een
aanzienlijk gat in de begroting van de
stichting. Gelukkig konden wij in 2020
profiteren van enkele succesvolle crowdfundingacties, waarvan wij hier graag enkele willen uitlichten.

PARTICULIEREN
FONDSEN
BEDRIJVEN
SUBSIDIES

2020
Ook op het gebied van fondsenwerving verliep 2020 anders dan gepland. Waar normaliter ons jaarlijkse benefietgala ons grootste inkomstenbron is (in 2019 goed voor
€ 520.000), moesten wij het in 2020 zonder de inkomsten
van het gala doen. Gelukkig konden wij deze tegenslag
door enkele succesvolle crowdfunding acties van particulieren en donaties uit fondsen deels compenseren. Graag
lichten wij deze twee inkomstenbronnen nader toe.

HOHSAAS 12 HOUR RACE
In 2019 vond de 1e editie plaats van de
Hohsaas 12 Hour Race - een fundraising ski- en snowboard-wedstrijd die
plaatsvindt in Saas Grund, Zwitserland.
Iedereen met voldoende ski- of snowboard-ervaring kan meedoen aan de
race. In teams van 3 personen ga je de
uitdaging aan om 12 uur lang te skiën of
te snowboarden, waarbij een deel van
de race in het donker plaatsvindt. In aanloop naar de race haalt elk team middels
crowdfunding zo veel mogelijk geld op,
waarmee de Mentelity Games gefinancierd worden. De Mentelity Games zijn
een wintersportevent voor mensen met
een lichamelijke uitdaging, waarbij iedereen kan leren skiën, snowboarden of zitskiën.

RIDE & PLAY
Derk ter Braak en Naud Frese zijn fervente golfers én fietsers. Tijdens de pandemie hebben zij wat meer gefietst dan
gegolfd en zo ontstond het idee om 18
holes te spelen voor het goede doel.
Maar dan wel op 18 verschillende golfbanen, met daartussen natuurlijk een
fietstocht. Merijn Koek van de Mentelity
Foundation raakte gelijk enthousiast en
haakte aan op deze leuke challenge. Op
17 juni 2020 gingen Derk, Naud en Merijn om 06:30 van start op de eerste golfbaan om zo langs 18 banen te fietsen (in
totaal een afstand van 132 km!) en daarmee geld op te halen voor de Mentelity
Foundation. Bedankt voor jullie inzet en
bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen om dit evenement en het donatiebedrag van € 4.300 voor de Mentelity Foundation te realiseren.

Op 21 maart 2020 stond de 2e editie van
de Hohsaas 12 uurs race op de planning.
Op last van corona moest de race helaas
kort van te worden afgelast worden. Een
nieuwe datum is bepaald voor 2021 en
het reeds opgehaalde bedrag (€ 70.000)
blijft gereserveerd voor de Mentelity
Games 2021.
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fondsenwerving
BATEN UIT FONDSEN
FANATIC SUP 11STEDENTOCHT
Fanatic SUP Benelux is onze zeer
gewaarde vaste partner bij de organisatie van ons jaarlijkse SUP-event in Loosdrecht. Een dag waarop kinderen en
(jong)volwassenen met en zonder een
lichamelijke uitdaging samen een SUPtocht maken. Samen plezier maken staat
hierbij voorop en elk jaar lukt het weer
om iedereen op de SUP te krijgen en een
onvergetelijke ervaring te
bezorgen.
Om geld op te halen voor het JUMPprogramma heeft het team van Fanatic SUP Benelux besloten om een eigen
crowdfunding actie op te zetten: van
5 t/m 13 september 2020 gingen zij de
uitdaging aan om 220km af te leggen op
een SUP. De afstand kan of non stop (5-6
september) of verspreid over vijf
dagen (9-13 september) afgelegd
worden. De uitdaging voor het team van
getrainde sporters is om dit zo snel
mogelijk te volbrengen en gaandeweg
een zo hoog mogelijk bedrag op te halen
voor de Foundation.

CADEAU VOOR BIBIAN
Richting de feestdagen heeft de Mentelity Foundation zelf een crowdfunding
actie gestart: #CadeauvoorBibian. Omdat Bibian altijd zoveel geeft aan al die
mensen die zij inspireert, vonden wij het
tijd om middels deze actie iets aan haar
te geven. Met deze speciaal ontwikkelde
Tikkie-acie konden mensen een donatie
doen aan de stichting en dit verspreiden
via social media. Met een opbrengst van
maar liefst €24.000 in 2020 was deze actie een groot succes waar ook veel bekende nederlanders aan hebben bijdragen (de actie liep zelfs nog door tot in het
nieuwe jaar).

IT 4 KIDS
Op 19 juni 2020 is het officiële startsein
gegeven aan de nieuwe samenwerking
tussen de Mentelity Foundation en
IT4Kids, een stichting die zich inzet voor
kinderen waarvoor sport en spel door
financiële of fysieke beperkingen niet
vanzelfsprekend is. IT4Kids zamelt
gebruikte en afgeschreven hardware
in en schenkt, namens de donateur, de
waarde hiervan aan projecten van
goede doelen die zich inzetten om kinderen met een achterstand een sportkans
te bieden. Wij zijn ontzettend blij dat
IT4Kids nu een vaste partner is van de
Mentelity Snowboardschool. Dit stelt
ons in staat om nieuwe locaties te openen en de lessen voor aangepast snowboarden voor meer kinderen bereikbaar
te maken.

Daarnaast waren wij juist in dit corona
jaar enorm dankbaar voor de steun die
wij ontvangen hebben van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
en van het Fonds Gehandicaptensport.
Fijn om samen bij te kunnen dragen aan
meer kansen en meer beweegaanbod
voor mensen met een lichamelijke uitdaging.

Emma Reijmerink, Niek van der Linde,
Pascal Bleys, Jochum Steur, Anne-Marie
Reichman-Totah, Jelle Steenbeek en
Herman van den Berg gingen voor de
non stop editie. Ella Oesterholt, Kjell de
Bruijn en Joep van Bakel hebben de
afstand verdeeld over vijf dagen
afgelegd. En samen hebben zij een
bedrag van maar liefst € 26.338
opgehaald - een prachtige bijdrage aan
het JUMP-programma.
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communicatie
INSTAGRAM

20.000

Voor het uitdragen van onze missie is
communicatie een cruciaal instrument.
Door het gedachtengoed van Bibian te
delen kunnen wij mensen met een lichamelijke uitdaging inspireren en motiveren om in beweging te komen.
Onze communicatie is daarom in eerste instantie gericht op het bereiken van
onze primaire doelgroep: kinderen en
jongeren met een lichamelijke uitdaging
en hun families. Mensen die onze hulp
nodig hebben en die baat hebben bij de
mindset die Bibian uitstraalt.
Naast inspiratie is ook informatie een
belangrijk speerpunt van onze communicatie; te vaak maken wij het mee dat
mensen niet weten waar zij terecht kunnen voor een goede prothese en wat
“goed” überhaupt mag betekenen. Ook
voor deze reden delen wij de ervaringsberichten van mensen die te maken hebben met een lichamelijke uitdaging.

En tot slot is onze communicatie gericht
op bestaande en toekomstige partners
en donateurs. Door hen goed te informeren over onze activiteiten en projecten
houden wij hen betrokken. En kunnen
wij laten zien welk verschil wij kunnen
maken voor de levens van heel veel
mensen. Om deze groep mensen beter
te bereiken, zijn wij tegen eind van 2020
gestart met het inrichten van een LinkedIn bedrijfspagina. Vanaf 2021 kunnen
wij ook voor dit kanaal het aantal volgers
en het bereik communiceren.

FACEBOOK

7.090

NIEUWSBRIEF

710

VOLGERS

VOLGERS

ABONNEES

19.562

104.034

1 NIEUWSBRIEF
PER KWARTAAL

BEREIK

BEREIK

MIJLPALEN COMMUNICATIE
Het jaar 2020 kende drie hoogtepunten qua communicatie.
Te beginnen met de lancering van onze nieuwe huisstijl &
website in oktober 2020. Een heldere en moderne huisstijl,
waarmee wij onze jonge en jong gebleven doelgroep beter
kunnen bereiken. En een website met meer functionaliteit en
meer ruimte en mogelijkheden om onze de inspirerende
verhalen te delen.
Het tweede hoogtepunt viel ook in oktober: op 21-10-2020
werd de documentaire LEEF gepubliceerd, die gemaakt is
door Videoland. Een prachtige film met indrukwekkende verhalen van Bibian en haar familie.
Het derde hoogtepunt op het gebied van communicatie begon vlak voor de feestdagen: op 22-12-2020 hebben wij de
actie #CadeauvoorBibian gelanceerd. Omdat Bibian altijd zoveel geeft aan en om anderen, vonden wij het nu tijd om iets
aan haar te geven. Met #CadeauvoorBibian en een speciaal
ontwikkelde Tikkie-acie konden mensen een donatie doen
aan de stichting. En dit werd een groot cadeau voor onze
founder Bibian, want de actie liep door tot in het nieuwe jaar
en heeft uiteindelijk €24.000 opgeleverd (de actie liep zelfs
nog door tot in het nieuwe jaar).
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organisatie

NIEUW BESTUUR

TEAM

ALGEMEEN BESTUUR

Het team mentelity bestaat anno 2020
uit de volgende personen:

Het algemeen bestuur bepaalt het algemeen beleid terwijl de directie statutair
belast is met de dagelijkse leiding. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het
bestuur, beleid en financieel beheer en
bestaat per 1-1-2020 uit deze personen:

Edwin Spee
directeur (1 fte)
Thijs Kroezen
communicatie & projectmanagement
(1 fte)
Merijn Koek
projectmanagement & snowboardleraar
(0,8 fte)
Juul Tak
coördinator JUMP programma
(0,4 fte)
Yoëlle Bal
stagiaire (januari & februari 2020)

Voorzitter:
Boris Scheepers, sinds 1 oktober 2018
Penningmeester:
Jeroen Lambert, sinds 6 juli 2015
Secretaris:
Eva Bakker, sinds 1 oktober 2018
Bestuurslid:
Bibian Mentel, sinds 1 oktober 2018
De bestuurders zijn gekozen voor een
tijdvak van vijf jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Telkens bij de vergadering in april wordt
het rooster van aftreden geagendeerd.
Het bestuur en de directeur komen tenminste 2 keer per jaar bijeen, in april
en september, om de voortgang van de
Mentelity Foundation te evalueren. De
doelstellingen en het beleidsplan worden hierbij als leidraad gebruikt.
Verder vergadert het bestuur indien de
voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of
indien de andere bestuursleden hierom
verzoeken. De directeur rapporteert aan
het bestuur. De bestuurders genieten
geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel ontvangen de bestuursleden
eventueel een onkostenvergoeding op
declaratiebasis voor direct aan activiteiten toewijsbare en gemaakte kosten (zoals b.v. een vergoeding voor vervoerskosten, postzegels, inktpatronen, papier
en andere kosten die gemaakt zijn in verband met de bestuursfunctie).

MAARTEN BOKS

Per 1-11-2020 is een nieuw bestuur aangesteld, bestaande uit:
Voorzitter:
Maartje Kardol, per 1 november 2020
Penningmeester:
Jakomijn van Doorn, per 1 november
2020
Secretaris:
Anouk van Oordt, per 1 november 2020
Bestuurslid:
Meriyem Manders, per 1 november
2020
Bestuurslid:
Eva Bakker, sinds 1 oktober 2018
Bestuurslid:
Bibian Mentel, sinds 1 oktober 2018

VRIJWILLIGERS
Dank de enorme inzet van een groot
aantal vrijwilligers, onze stars of mentelity, kunnen wij elk jaar weer een grote
groep mensen inspireren en motiveren
om in beweging te komen. Gedurende
2020 konden wij rekenen op de ondersteuning van ruim 30 vrijwilligers. Wij zijn
enorm dankbaar voor deze hulp, hoe
groot of klein elke bijdrage ook was. Zonder de inzet en steun van alle vrijwilligers
waren wij niet gekomen waar wij nu als
stichting staan. BEDANKT!
Een aantal van onze Stars of Mentelity
verdienen een extra groot dankwoord
voor hun onuitputtelijke inzet voor de
stichting:
JACQUELINE VAN DER LINDE
“snowboard mama”, vaste lerares van de
Mentelity Snowboardschool vanaf het
eerste uur.

“pleegkind van Jacqueline”, vaste kracht
van de Mentelity Snowboardschool
HENDRIK-JAN CASSEE
“snowboard papa”, vaste leraar van de
Mentelity Snowboardschool vanaf het
eerste uur
MENNO KOELEWIJN (MK Skiservice)
“uitvinder van de Hohsaas Race”,
ambassadeur en supporter van de stichting vanaf het eerste uur & drijvende
kracht in de realisatie van de Hohsaas
Race en Mentelity Games
MAAYKE DE GRAAFF (MK Skiservice)
“spin in het web (van Saas)”, namens
MK Skiservice een onmisbare schakel in
de organisatie van de Hohsaas Race en
Mentelity Games
HERMAN VAN DEN BERG (Boardguru)
“mentelity SUP guru”, onze vaste partner
voor ons jaarlijkse SUP event
DENZEL HELMIJER
“snowboard star” Graag delen wij het bijzondere verhaal van Denzel: hij kwam in
2019 in contact met de Mentelity Foundation. Hij wilde zo graag leren snowboarden, maar hij beschikte niet over
de financiële middelen om de lessen te
kunnen betalen. Geïnspireerd door zijn
enthousiasme, heeft de stichting het
geld voor zijn lessen beschikbaar gesteld. En met een prachtig resultaat: niet
alleen had Denzel op een gegeven moment een baan gevonden (vol trots verkondigde hij destijds “Ik kan mijn lessen
nu zelf betalen”), maar inmiddels is zijn
snowboardniveau zo goed, dat hij nu als
vaste assistent bij de snowboard lessen
weer anderen helpt. Zo zie je maar waar
een beetje hulp toe kan leiden. En wat je
met de juiste motivatie zelf voor elkaar
kan krijgen. Een vrijwilliger om trots op
te zijn, een echte snowboard star!
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partners

PARTNERS 2020
In ons werk kunnen wij gelukkig rekenen op de hulp van een groot
aantal partners. Samen werken wij aan de realisatie van de doelen
van de Mentelity Foundation: een maatschappij die in mogelijkheden denkt in plaats van in beperkingen en waarin kinderen en
jongeren met een lichamelijke uitdaging dezelfde kansen hebben
dan hun valide leeftijdsgenoten.
Door de hulp van onze partners gaan wij onze doelen sneller bereiken en kunnen wij simpelweg nóg meer mensen helpen om in
beweging te komen en een actief leven te lijden.
Wij danken alle partners voor de prettige samenwerking en kijken
uit naar de voortzetting van ons werk in 2021!

BELONINGEN

•

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid,
de hoogte van de directiebeloning en de
hoogte van de andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. In 2019 en 2020 is dat
ook gebeurd.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid
en de vaststelling van de beloning wordt
de regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties gevolgd. De regeling
geeft aan de hand van zwaarte criteria een
maximumnorm voor het jaarinkomen. Dit
leidde tot een zogenaamde BSD-score van
445 punten waarbij in 2020 een maximum
jaarinkomen hoort van € 125.011 conform
categorie H.
De beloning bleef ruimschoots binnen de
geldende maxima en bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.
Naam			E.R.P. Spee
Functie		 Directeur
Dienstverband
Onbepaalde tijd
Uren/week		
40

KEURMERK

Het beschikken over de ANBI status heeft
voor donateurs het voordeel dat zij hun giften kunnen aftrekken van de belasting.

•

•

•

•
•
•
•

ANBI KEURMERK
De Belastingdienst heeft de Mentelity Foundation aangewezen als een algemeen nut
beogende instelling, wij beschikken dus
over een ANBI status. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om de
ANBI status te krijgen, moet een instelling
aan een aantal voorwaarden voldoen. Zie
bulletpoints.

•

•

De instelling moet volledig gericht zijn op
het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en
de voorgenomen activiteiten.
De instelling moet met nagenoeg geheel
van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.

•
•

De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken
zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
Geen enkel natuurlijk persoon of
rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof
het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen
meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs
nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De beloning voor beleidsbepalers is
beperkt tot een onkostenvergoeding
of minimale vacatiegelden.
De instelling heeft een actueel beleidsplan.
De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van
de instelling wordt besteed aan een
ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is
op het algemeen nut.
De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen website.

FINANCIËLE
BETROUWBAARHEID
De boekhouding wordt verzorgd door
LPKM Register Belasting Adviseurs uit
Hilversum. Zij hebben ook de jaarrekening opgesteld voor 2020. De Mentelity
Foundation waarborgt hiermee de betrouwbaarheid van haar financiële verslaglegging.
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integriteit
Het thema integriteit en het beschermen van kwetsbare doelgroepen zijn onlosmakelijk verbonden met waar de Mentelity
Foundation zich voor inzet: gelijke kansen voor mensen met een
lichamelijke uitdaging.
Onze normen en waarden zijn diep verankerd in het denkbeeld
en het gedrag van onze medewerkers, partners, ambassadeurs
en vrijwilligers. En toch hebben wij besloten om voor de verdere
ontwikkeling van onze organisatie werk te maken van een integriteitsbeleid. Hierin gaan wij onze normen en waardes en een
gedragscode vastleggen. Tevens willen wij een proces definiëren
voor het geval er grensoverschrijdend gedrag gesignaleerd wordt
en een vertrouwenspersoon aanwijzen waar men hierover melding kan doen.
Dit integriteitsbeleid zal zodra het opgesteld is, op onze website
gepubliceerd worden.
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plannen 2021
DOELBESTEDINGEN

Gezien de onzekerheden als gevolg van de corona pandemie zijn wij
momenteel voorzichtig in het maken van plannen.

FONDSENWERVING
Bij de activiteiten voor fondsenwerving heeft het organiseren van het
benefietgala in 2021 onze prioriteit. Dit zal voorlopig onze grootste
inkomstenbron blijven. Daarnaast zijn wij voornemens om een business club op te richten met bedrijven die ons voor minimaal 5 jaar
financieel willen ondersteunen. Dit om voor het voortbestaan van
onze stichting een soliede basis te hebben, zodat wij tegenslagen beter kunnen opvangen. Als 3e pijler willen wij voor onze fondsenwerving nóg meer gebruik maken van de mogelijkheden die crowdfunding biedt.

ZORG DOOR BEWEGEN
De sportactiviteiten die wij normaliter
aanbieden (suppen, surfen, wakeboarden, longboarden) staan on hold totdat
er meer zekerheid is over wanneer en
onder welke voorwaarden wij weer in
groepen kunnen sporten.
SNOWSTAR
Gedurende 2021 willen wij met de Mentelity Snowboard School van 3 naar 5
locaties uitbreiden; wij willen de SnowWorld locaties Rucphen en Terneuzen
toevoegen om in heel Nederland lessen
voor aangepast snowboarden te kunnen
aanbieden. Daarnaast willen wij de Mentelity Games en het eraan voorafgaande
crowdfunding event “Hohsaas 12 uurs
race” in 2021 door laten gaan. Beide evenementen moesten in 2020 vanwege
corona geannuleerd worden en er zijn
nieuwe data geprikt voor 2021.

SNOWSTAR
Gedurende 2021 willen wij met de Mentelity Snowboard School van 3 naar 5
locaties uitbreiden; wij willen de SnowWorld locaties Rucphen en Terneuzen
toevoegen om in heel Nederland lessen
voor aangepast snowboarden te kunnen
aanbieden. Daarnaast willen wij de Mentelity Games en het eraan voorafgaande
crowdfunding event “Hohsaas 12 uurs
race” in 2021 door laten gaan. Beide evenementen moesten in 2020 vanwege
corona geannuleerd worden en er zijn
nieuwe data geprikt voor 2021.
JUMP
Ons oorspronkelijke plan was het om in
de loop van 2023 genoeg data te hebben
verzameld voor het wetenschappelijk bewijs dat de JUMP een noodzaak is. Echter
moeten wij hiervoor in 2021 minimaal
84 gebruikers op hun nieuwe prothese
hebben.
Wij kunnen op dit moment niet voorzien
of deze planning haalbaar is. Niet alleen
is onze financiële positie door het wegvallen van de inkomsten uit het benefietgala van 2020 onzeker, ook merken
wij een terughoudendheid bij het aanmelden van nieuwe deelnemers aan het
JUMP programma. Wij zullen in de loop
van 2021 de planning moeten herzien
waarbij het duidelijk mag zijn dat onze
ambitie, om zo snel mogelijk voldoende
bewijs te leveren voor de meerwaarde
van het beschikken over meerdere pro
theses, ongewijzigd blijft.
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financiën

RESULTAAT
VERGELIJKING

2020

2019

Omzet

€

216.739

100%

€ 559.863

100%

Brutomarge

€

216.739

100%

€ 559.863

100%

Salarissen

€

127.220

Vakantiegeld

€

6.959

Premies & sociale lasten

€

20.730

Overige personeelskosten

€

7.877

Toewijzing bruto lonen aan projecten

€

-100.469

NOW tegemoetkoning Covid-19

€

-71.459

Personeelskosten

€

-9.142

-4,2%

€ 13.363

2,4%

Afschrijvingen

€

4.284

2,0%

€

7.297

1,3%

Huisvesting

€

13.468

6,2%

€

4.628

0,8%

Doelbesteding

€

178.435

82,3%

€ 414.703

74,1%

Autokosten

€

13.437

6,2%

€ 10.584

1,9%

Kantoorkosten

€

8.210

3,8%

€

9.219

1,6%

Wervingskosten

€

6.845

3,2%

€

-

0,0%

Algemene kosten

€

11.313

5,2%

€

-3.742

-0,7%

Totale kosten

€

226.850

104,7%

€ 456.052

81,5%

Bedrijfsresultaat

€

-10.111

-4,7%

€ 103.811

18,5%

-502

-0,2%

-538

-0,1%

0

0,0%

-4746

-0,8%

-10.613

-4,9%

98.527

17,6%

Personeelskosten

In dit jaarverslag geven wij op hoofdlijnen inzage in ons bedrijfsresultaat
van 2020. Voor volledige inzage en een uitgebreide toelichting verwijzen wij
naar de jaarrekening 2020 die opgesteld is door onze accountant, te weten
LPKM Register Belasting Adviseurs. Deze is te vinden op onze website
www.mentelityfoundation.org

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Baten 					Lasten
Particulieren		
€ 121.340		
Bedrijven		
€ 13.254		
Subsidies		
€ 2.000		
Loterij organisaties €
Fondsen 		
€ 80.145		

Beheer & administratie
Werving			
Doelbesteding		

€ 41.570
€
6.845
€ 178.435

Totaal			€ 216.739		Totaal				€ 226.850

BATEN

LASTEN

Financiële baten & lasten
Diverse baten & lasten

18%

37 %
56%

1%

6%

Resultaat voor belastingen

3%
79%

€

€

TOELICHTING
In 2020 hebben we als gevolg van corona maatregelen helaas ons jaarlijkse
benefit gala moeten annuleren (in 2019 goed voor €520.000 omzet). Dankzij diverse crowdfundacties hebben wij dit verlies weten te reduceren tot
€343.124. Daarnaast hebben we gebruik kunnen maken van de NOW regeling
waar een bedrag van € 71.459 mee gemoeid was. Door deze omstandigheden valt in 2020 het percentage beheer en administratie iets hoger uit dan de
jaren voorheen. Door tevens de uitgaven salaris iets terug te brengen en de
doelbestedingen op te schuiven naar 2021, hebben we het voortbestaan van
de stichting kunnen waarborgen.
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bedankt & tot 2021!
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