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voorwoord
EEN ZEER BEWOGEN JAAR

UITDAGING

LEGACY

Op 29 maart 2021 overleed Bibian
Mentel, mijn vrouw en founder van de
Mentelity Foundation. Naast het persoonlijke verdriet en het gemis in mijn
privé situatie, was het verlies van Bibian
uiteraard ook een groot gemis binnen
de stichting. Bibian was niet alleen de
oprichter van de Mentelity Foundation,
maar tevens een vriendin, moeder en
grote inspiratie bron van iedereen, die
bij de stichting werkt en betrokken is.
In dit voorwoord wil ik vooral iedereen
bedanken, die bij de stichting werkt, iedereen, die bij de stichting betrokken is
en al onze partners, donateurs en sponsoren. Zonder de steun van jullie had de
stichting niet gestaan, waar hij nu staat.

De komende jaren zal het een uitdaging worden om de stichting opnieuw
te positioneren. Het voortbestaan van
de stichting zonder Bibian Mentel. Bibian groeide uit tot een nationale held en
met haar als founder en grootste ambassadeur van de Mentelity Foundation
gingen alle deuren vanzelf open.

Ik hoop dat wij, samen met de steun
van iedereen die Bibian een warm hart
toe droeg, er voor kunnen zorgen, dat
de legacy van Bibian nooit verloren zal
gaan. En dat iedereen met een lichamelijke uitdaging de kans krijgt, zijn of haar
passie te volgen en het beste uit het leven kan halen.

Wat heeft iedereen hard gewerkt en wat
hebben we het afgelopen jaar grote successen behaald. De uitbreiding van het
re-abled programma, de zeer succesvolle Benefit Party en alle events en clinic’s;
maar ook de enorme stappen die er gemaakt zijn in de interne organisatie, het
is bijna teveel om op te noemen.
Ik ben zo blij om te zien, dat wij met z’n
allen niet alleen proberen, om het werk
van Bibian voort te zetten, maar dat wij
met z’n allen haar dromen geadopteerd
hebben. Het is nu ook onze droom geworden, om alle kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke uitdaging dezelfde kansen te bieden als hun
valide vriendjes.

ABOUT

Maar gelukkig bestaan we ondertussen
alweer 9 jaar en staan er tal van nieuwe
helden klaar, om te laten zien waarom
het werk van onze stichting zo belangrijk
is. Onze nieuwe helden zijn onze nieuwe
ambassadeurs en stuk voor stuk personen, die laten zien dat, wanneer we kijken naar de mogelijkheden in plaats van
de beperkingen, er zoveel meer mogelijk is.

Edwin Spee
Algemeen Directeur

‘‘Ik ben zo blij om
te zien dat we
met z’n allen niet
alleen proberen
om het werk van
Bibian voort te
zetten maar dat
we met z’n
allen haar
droom hebben
geadopteerd.’’
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mentelity foundation
ABOUT
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. 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 activiteiten het verschil
voor anderen.
De mentaliteit en het gedachtegoed van Bibian Mentel, meervoudig
internationaal onderscheiden paralympisch topsporter, vormt ook na
haar overlijden in 2021 het fundament voor ons handelen. Het is ons
doel om haar droom uit te laten komen: Gelijke kansen voor iedereen
met een lichamelijke uitdaging. Iedereen heeft het recht de beste versie van zichzelf te worden.

VISIE

Wij accepteren niet dat mensen met een lichamelijke uitdaging en hun omgeving denken in beperkingen.
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
die in mogelijkheden denkt in plaats van in
beperkingen en waarin kinderen en jongeren met een lichamelijke uitdaging dezelfde
kansen hebben als hun valide leeftijdsgenoten.

MISSIE

Gelijke kansen voor iedereen met een
lichamelijke uitdaging.
‘‘Iedereen heeft het recht de beste versie
van zichzelf te worden.’’ Dat was de droom
van onze founder Bibian Mentel. Nu is het
onze missie Bibian haar droom uit te laten
komen. Dat doen wij door mensen met een
lichamelijke uitdaging te ondersteunen en
te inspireren met het gedachtegoed en de
levenslessen van Bibian.
Daarnaast motiveren wij hen om in beweging te komen en grenzen te verleggen. Tijdens onze uitdagende activiteiten laten wij
mensen zien dat zij tot meer in staat zijn
dan zijzelf denken.
En zo veranderen wij niet alleen levens van
mensen, maar laten wij ook de maatschappij anders kijken naar mensen met een lichamelijke uitdaging.
Nu onze founder Bibian er niet meer is,
blijft onze missie bestaan en blijven wij ons
inzetten voor gelijke kansen voor mensen
met een lichamelijke uitdaging. Het afscheid van Bibian was voor de stichting een
aanleiding om onze missie aan te scherpen
en het werkveld van de Mentelity Foundation duidelijk af te bakenen. De activiteiten
van de stichting zijn onderverdeeld in de
volgende drie pijlers:

ABOUT

INSPIRE - wij inspireren mensen met de levenslessen van Bibian Mentel.
MOTIVATE - met onze sport- en beweegactiviteiten motiveren wij mensen met een
lichamelijke uitdaging om in beweging te
komen.
CHANGE - met ons re-abled programma
(voormaals JUMP) veranderen wij levens
door te zorgen voor de juiste hulpmiddelen
en begeleiding.

KERNWAARDEN

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

jaarverslag 2021 MENTELITY FOUNDATION
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29.03.2022
Een trieste dag in de geschiedenis van de
Mentelity Foundation.
Heel Nederland was in rouw en er was veel
aandacht voor het gedachtegoed van Bibian. Haar enorme kracht en positiviteit, zeker
in haar laatste weken, werd alom geroemd.
En haar quote ”Verzamel herinneringen
in plaats van bezittingen” was in bijna alle
krantenkoppen te vinden. Wij hebben twee
vrienden en medewerkers van de stichting
gevraagd om voor dit jaarverslag met een
persoonlijk woord hun herinneringen aan
Bibian met ons te delen.

ABOUT
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MERIJN KOEK
Op 29 maart 2021 verloor ik mijn trainer, teamgenoot en maatje Bibian. Zonder Bibian had ik niet kunnen zijn wie ik
nu ben geworden.
Sporten was altijd al wel een rode draad
in mijn leven. Vanaf mijn 14e kwam
snowboarden in mijn leven. Ik heb een
paar jaar geskied maar door een operatie aan mijn rechteronderbeen (verkorten van de stomp) is de stomp te kort
gemaakt om nog goed een ski te kunnen besturen. Op dat moment skateboardde ik ook, dus was een overstap
naar snowboarden zo gemaakt. Samen
met een vriend (zonder lichamelijke uitdaging) pushten we elkaar om hoger/
verder/harder te gaan.
Op 23 februari 2010 begint mijn verhaal
met Bibian. Op dat moment snowboardde ik al zo’n 6 jaar. Ik zag Bibian voorbijkomen op YouTube, zag dat ze ook een
beenprothese had en ging even uitzoeken wie zij nou precies was. Ik kwam op
haar eigen website terecht, bibianmentel.com (bestaat helaas niet meer). Daar
las ik haar verhaal, zag wat video’s voorbijkomen en wat ze graag zou willen als
Adaptive Snowboarder. Ik stuurde haar
een mailtje met mijn verhaal in het kort
en twee foto’s, één van snowboarden
(boardslide over een box) en één op
een wakeboard. Ik vertelde dat ik net als
haar ook graag kijk naar de mogelijkheden in plaats van beperkingen.
Bibian reageerde uiteraard heel vriendelijk en enthousiast. Ze wilde mij meer
vertrellen over het aangepast snowboarden en dat ze begin april naar Canada gaat voor wedstrijden en dat ik
misschien wel meteen mee wilde gaan.
Na kort overleg met mijn ouders mailde
ik Bibian gelijk terug en dat het mij heel
gaaf lijkt om met haar mee te gaan.

ABOUT

5 april 2010 ontmoette ik Bibian (en Edwin) voor het eerst op Schiphol. Samen
onderweg naar Canada en de USA. Hier
ontmoette ik heel veel adaptive snowboarders en kwam zo in de wereld terecht van het wedstrijd snowboarden.
Bibian was hard aan het vechten om
snowboarden op de Paralympische
agenda te krijgen. In 2012 kregen we
het bericht dat het was toegelaten! Samen met haar en de rest van het Mentelity snowboardteam stonden we op 14
maart 2014 aan de start van de Paralympische Spelen in Sochi. Die afgelopen 4
jaar was een grote rollercoaster waar ik
samen met Bibian en Edwin de wereld
heb afgereisd. Tot en met 2018 waren
Bibian en ik teamgenoten en hebben elkaar gesteund in dieptepunten en vele
hoogtepunten gevierd. Daarna ben ik
gaan werken voor haar Mentelity Foundation. Ik wilde, net als Bibian, mensen
met een lichamelijke uitdaging helpen
en laten zien wat er allemaal mogelijk is.
Toen Bibian in 2019 in een rolstoel kwam
te zitten werd ik regelmatig haar ‘’chauffeur’’ en konden we heerlijk kletsen over
de snowboardtijd, liefdes van mij en lekker muziek meezingen in de auto. Op
weg of terug van De Hoogstraat of Dancing With The Stars trainingen, het was
altijd gezellig! Dat zijn herinneringen die
ik voor altijd mee zal nemen.
In de tijden dat het wat minder met Bibian ging, zag ik haar ook minder. Gelukkig gingen er nog wel af en toe wat
appjes heen en weer met hoe het gaat.
Bibian wist het altijd goed te verbloemen hoe het echt met haar ging, maar
als je elkaar al 10 jaar kent, dan kan je er
wel een beetje doorheen prikken.

In de laatste weken van Bibian haar leven had ik een ‘’afscheids’’brief geschreven met alle mooie herinneringen die
we hadden verzameld met elkaar en
het snowboardteam. Het was voor mij
erg verdrietig om dat op te schrijven
en ook het voorlezen ging niet vanzelf
(werd gedaan door Edwin omdat Bibian
niet meer goed kon zien). Ik heb haar na
die dag gelukkig nog een paar keer kunnen zien en een knuffel kunnen geven.
Het klinkt raar maar ik mis Bibian niet
heel erg, ik ‘’voel’’ haar nog altijd om mij
heen met de dingen die ik met Mentelity
of zelf doe. Altijd blijven kijken naar de
mogelijkheden in plaats van beperkingen, waar ons eerste contact ooit mee
begonnen was.

Merijn Koek

‘‘Bibian zal voor mij altijd
blijven bestaan en ik zal
haar gedachtegoed altijd
bij me dragen en zo goed
mogelijk uitstralen. Als ik
aan Bibian denk, word ik
altijd nog vrolijker en ben
ik heel blij dat ik haar 12
jaar, 1 maand en 6 dagen
in mijn leven heb mogen
hebben.’’

jaarverslag 2021 MENTELITY FOUNDATION
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THIJS KROEZEN
In het voorjaar van 2021 verloren wij,
maar met ons heel Nederland, de grootste inspiratiebron die wij hadden bij de
Mentelity Foundation. De laatste weken
van Bibian haar leven genoot ze enorm
van alle lieve mensen om haar heen en
ik had de eer daar een klein onderdeel
van te mogen zijn. We haalden herinneringen op, hadden gesprekken over het
leven en de toekomst. Iets wat ik nu met
jullie ook wil delen.
Ik kan mij nog goed herinneren dat Bibian en ik elkaar voor de eerste keer
zagen tijdens het Fontys Denk Groter
Debat in Eindhoven. Ik mocht als ‘Bibian-light’ ook aanschuiven om mijn verhaal te vertellen. Na afloop samen op
de foto en nog nagepraat onder het
genot van een drankje. “Kom je anders
een keer snowboarden?”, vroeg Bibian
mij nog. Dit voorjaar, een jaar na haar
overlijden, stond ik uiteindelijk voor het
eerst op een snowboard. En om eerlijk
te zijn had ik nog wel wat les kunnen gebruiken van Bibian.
Soms ontmoet je mensen in het leven
waar je gelijk een klik mee voelt. En hoewel ik Bibian er wel van beschuldig dat
ze dat gevoel bij veel mensen weet op
te roepen, had ze mij vanaf dat moment
wel ingepakt. Ook omdat ik uit het niets
een bericht van haar kreeg toen ik slecht
nieuws had gekregen in het ziekenhuis.
We kenden elkaar nauwelijks, maar ik
voelde de betrokkenheid. Toen vond ik
het bijzonder, maar nu weet ik dat Bibian nou eenmaal zo was: oprecht en tot
in het diepst van je vezels liefdevol.

ABOUT

Steeds vaker kwamen we elkaar tegen.
Soms bij sportevenementen waar ik met
het amputatieteam mocht komen en Bibian met de Mentelity Foundation was,
maar ook in de wachtkamer in Leiden.
Gewoon omdat we toevallig op dezelfde dag een scan hadden. Toen er een
functie voorbijkwam bij de Mentelity
Foundation wist ik dat ik moest reageren. En ik heb vanaf dat moment nooit
spijt gehad. “Ja, Bibian wil eigenlijk dat
jij het wordt, dus ik geloof dat het wel
goed komt”, zei Edwin na het eerste gesprek. Een paar weken later stond ik op
Arnhem Centraal met een bij elkaar geraapte ski-outfit om mee te gaan met de
eerste editie van de Mentelity Games in
2019.
En vanaf die dag voelt het alsof ik geen
baan meer heb. Ik hoef niet naar mijn
werk, maar mag mensen helpen om te
leren kijken naar het leven zoals Bibian
dat deed. Ik hoef niet om 9:00 uur aan
mijn bureau te zitten, maar mag helpen
om mensen in beweging te brengen.
Maak je geen zorgen, ik heb ook wel
eens geen zin. Maar de boventoon is dat
het voelt als ‘mogen’ in plaats van ‘moeten’. En wat ik mij nu wel meer realiseer
dan ooit: het is niet mijn werk, maar ik
mag Bibian háár werk voortzetten. En
dat is het meest dankbare van wat ik nu
mag doen.
Ik ga er niet om liegen of het mooier
maken dan het is: wat heb ik ongelooflijk hard zitten janken toen Edwin ons in
het voorjaar van 2021 belde om te vertellen dat het niet goed ging. Want het
is kut, ongelooflijk oneerlijk en extreem
verdrietig. Maar ik heb vervolgens naar
een van de lessen geluisterd die ik van
Bibian had geleerd: even hard janken en
daarna weer genieten. Ik klapte de laptop dicht, liep een rondje door de stad
en ging in de zon zitten op een bankje.

Het kostte mij écht even moeite, maar
ik heb de knop omgezet op dat bankje.
Verdriet mag er zijn, maar niet de boventoon voeren. Daarvoor is de tijd gewoon te kostbaar.
De connectie die ik voelde tijdens mijn
eerste ontmoeting met Bibian is nooit
verdwenen, maar alleen maar sterker
geworden. En die band zal ook altijd
blijven groeien. Want soms, heel soms,
kom je mensen in je leven tegen die zo’n
onuitwisbare indruk achterlaten dat je
daar alleen maar met heel veel dankbaarheid naar kan kijken.
Op 29 maart 2021 was daar de dag die
we lang aan zagen komen, maar alsnog
ongelooflijk veel pijn deed. Bibian overleed thuis en met een lach op haar gezicht nam ze afscheid van deze wereld.
In de dagen na haar overlijden werden
we bij de Mentelity Foundation overspoeld met steunbetuigingen, kaartjes,
bloemen en deelden mensen hun mooiste herinneringen. Vanaf die dag wist ik
zeker dat Bibian altijd voort zal leven in
de harten van heel Nederland.

Zo
blijft
Bibian
altijd
bestaan.

Een paar dagen later namen we afscheid
van Bibian. Langs de hele route vanaf
haar huis in Loosdrecht tot aan het crematorium stonden mensen. Bibian zou
niet hebben geloofd dat iedereen daar
aanwezig was om afscheid te nemen
van haar, maar wij wisten dat zij dit verdiende.
Nu zetten we het werk van Bibian voort
zonder haar fysiek bij ons, maar altijd
met haar in onze gedachten. Haar levenslessen nemen we dagelijks mee
in ons werk en haar positiviteit is onze
drijfveer. Ook de komende jaren hoop
ik namens haar veel mensen te mogen
helpen.

Thijs Kroezen
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strategie & impact
STRATEGIE
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
beweegaanbod. Zodat er uiteindelijk
een inclusieve maatschappij ontstaat,
waarin ook mensen met een lichamelijke uitdaging hun recht op spelen,
bewegen en sporten kunnen uitoefenen. Een maatschappij waarin er geen
onderscheid wordt gemaakt tussen
mensen met of zonder lichamelijke
uitdaging.
Voor het behalen van deze doelstelling
organiseert de stichting verschillende
activiteiten en projecten, die onderverdeeld zijn in drie pijlers.

STRATEGIE
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inspire

motivate
Wij motiveren mensen om in beweging te komen en grenzen te
verleggen. Tijdens onze sportieve activiteiten laten wij mensen
zien dat zij tot meer in staat zijn dan zijzelf denken. Hoe groot de
eerste stap ook is. Het kunnen overwinnen, groeien en ontwikkelen is voor ons de essentie van een goed leven.

De kracht die Bibian Mentel wist
over te brengen op anderen, is bij
de Mentelity Foundation nu onze
inspiratiebron. Bibian heeft in haar
leven duizenden mensen weten te
raken met haar positiviteit, doorzettingsvermogen, liefde en vrolijkheid. Door haar levenslessen en
gedachtegoed over te dragen met
en in ons werk, willen wij mensen
blijven inspireren. Wij kijken naar
de mogelijkheden in plaats van
de beperkingen, wij laten zien dat
mensen tot meer in staat zijn dan
zij zelf denken.

IMPACT VAN INSPIRE
Door het gedachtengoed van
Bibian te delen, willen wij mensen
met een lichamelijke uitdaging inspireren en aan het denken
zetten. Wij dagen hen uit, om verder te kijken en actief op zoek te
gaan naar wat er nog wél kan. Door
denkrichtingen en nieuwe mogelijkheden aan te dragen, dagen wij
mensen uit om aan zichzelf te werken. Zodat zij met hun lichamelijke
uitdaging in hun kracht staan en
meer uit hun leven halen.

Met de verschillende activiteiten die wij organiseren brengen wij
mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. Door het stellen en
behalen van doelen geven wij meer zelfvertrouwen aan de
deelnemers. Dat zelfvertrouwen nemen zij mee naar huis en
geeft hen de mogelijkheid om zelfstandiger te worden in het dagelijks leven.
Onder de pijler “motivate” vallen zowel de activiteiten die wij
voorheen onder de noemer “zorg door bewegen” hebben samengevat, als ook de snowboardlessen en de wintersportreis
(Mentelity Games). In het hoofdstuk “bestedingen” treft u een
overzicht van de activiteiten van 2021.
IMPACT VAN MOTIVATE
Met onze sportieve activiteiten laten wij de deelnemers ervaren
hoe goed het voelt om in beweging te zijn. Wij dagen hen uit
om hun grenzen te verleggen, iets nieuws te proberen en de ervaring te maken, dat zij meer kunnen, dan zij zelf denken. Het
draait om motiveren, uitdagen en mensen door een actieve levensstijl meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid mee te geven.
En een extra stuk plezier toevoegen aan hun dagelijks leven.
In de boardsports die wij aanbieden zit niet alleen een extra funfactor, het zijn ook sporten waarvan specialisten zeiden, dat het
nooit meer zou kunnen. Als je dat voor elkaar krijgt, brengt het
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 iemands welzijn. Dit merken wij elke
keer weer, zowel tijdens de verschillende activiteiten en snowboardlessen hier in Nederland, als ook gedurende de Mentelity
Games in Zwitserland.

STRATEGIE
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change
In Nederland leven ruim 10.000 kinderen
en jong volwassenen met een lichamelijke
uitdaging die door te lage verwachtingen
en matige hulpmiddelen (protheses of ortheses die niet aansluiten op een actieve
leefstijl) thuis zitten en niet volwaardig mee
kunnen doen met hun valide leeftijdsgenoten. Naast het negatieve effect wat te
weinig beweging op hun gezondheid heeft,
leidt het “niet mee kunnen doen in de maatschappij” ook tot minder zelfvertrouwen en
minder zelfredzaamheid, wat tot een sociaal isolement kan leiden.
Dit komt naar ons idee mede door een
verkeerde aanpak in het vergoeden van
hulpmiddelen en de begeleiding in het
juiste gebruik ervan. Zorgverzekeraars
vergoeden over het algemeen uitsluitend
dagelijkse hulpmiddelen (de zogenaamde
ADL-prothese/orthese voor alle dagelijkse
levensverrichtingen) die een actieve leefstijl kunnen belemmeren. Daarnaast hebben mensen met een lichamelijke uitdaging
vaak behoefte aan begeleiding, die over het
algemeen ook niet vergoed wordt door de
zorgverzekering (basispakket). Het leren
omgaan met je hulpmiddel en het accepteren van je lichaam zijn echter noodzakelijke
stappen die gezet moeten worden op weg
naar een gezond en actief leven. Fysiotherapie, training en coaching helpen hierbij,
maar behoren over het algemeen niet tot
het standaard zorgpakket.

STRATEGIE

En ook het beschikken over meerdere hulpmiddelen is naar ons idee een basisbehoefte die gedekt zou moeten worden uit de
basisverzekering. 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 (of -orthese) alle activiteiten doen met één hulpmiddel (de ADL). 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.

“Iemand met twee benen trekt
om te sporten toch ook andere
schoenen aan? En gaat toch ook
niet tennisen met naaldhakken?
Die trekt andere schoenen aan
en kan doen wat hij of zij wil. Dus
als je de kosten van mijn protheses vergoedt, moet je dat dus zó
doen, zodat ik ook gewoon kan
doen wat ik wil.”
Marlène Out, 13 jaar
Deelnemer Re-abled
programma

Naast het feit dat de vergoeding vanuit de
zorgverzekering te beperkt is, zien wij ook
regelmatig dat de kwaliteit van de ADL-prothese/-orthese onvoldoende is. Vaak weten
de gebruikers niet wat “normaal” is en nemen zij genoegen met pijn en belemmeringen. Hierdoor wordt de drempel om aan de
samenleving mee te kunnen of willen doen,
steeds groter. Ook hier wil het Re-Abled
programma verandering in brengen, door
het delen van kennis, ervaringen van anderen en het blijven zoeken naar de juiste
oplossing.
In 2020 ontwikkelde de Mentelity Foundation in samenwerking met orthopedisch instrumentmaker Frank Jol het programma:
‘The Re-Abled’ (voorheen: JUMP). Dit programma maakt, mede door ondersteuning
in het vinden van de nodige financiering,
het dragen van verschillende hulpmiddelen
mogelijk. In combinatie met de juiste begeleiding en het leren omgaan met je hulpmiddelen zorgt het programma ervoor dat
kinderen en jongvolwassenen weer vol zelfvertrouwen in het leven staan en met alles
wat zij willen, kunnen meedoen.
EEN NIEUWE NAAM
wat begon als project JUMP veranderde in
de loop van 2021 in het Re-abled programma. JUMP staat voor JUnior Modulaire Prothese en het idee hierbij is, dat jongeren
door de ontwikkeling van een nieuwe adapter verschillende voeten onder één prothese kunnen gebruiken. Zodat zij afhankelijk
van de activiteit het juiste paar schoenen
(oftewel: de juiste voet) kunnen aantrekken. Maar niet alleen het product (het hulpmiddel, de JUMP prothese) is onderdeel van
het programma, ook de nodige begeleiding
door middel van fysiotherapie, training en
coaching zijn belangrijke onderdelen van
het programma. Daarom is de naam van
het programma gewijzigd van JUMP naar
Re-abled - the next generation disabled. Dit
dekt de lading van het programma veel beter en biedt ook betere aansluiting met gebruikers van ortheses, die ook deelnemer
aan het re-abled programma zijn.

De naam JUMP blijven wij gebruiken als
product binnen het re-abled programma,
bestaande uit een prothese met meerdere
voeten, die middels een adapter gewisseld
kunnen worden.
XOET SCAN
Tijdens het Re-abled programma doet de
Mentelity Foundation wetenschappelijk onderzoek. Hiermee willen wij het effect meten, dat het hebben van betere hulpmiddelen (inclusief de nodige begeleiding) heeft
op de kwaliteit van leven van de deelnemers 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 en de
juiste begeleiding, niet alleen een grote impact heeft op de kwaliteit van leven, maar
op termijn ook zorgt voor een besparing
aan zorgkosten.
IMPACT VAN CHANGE
Door middel van betere begeleiding en de
juiste prothese of orthese helpen wij mensen met een lichamelijke uitdaging het
maximale uit zichzelf te halen. Zo ging Bibian zelf ook van abled naar dis-abled en
werd zij door de juiste hulpmiddelen, mentaliteit en begeleiding Re-Abled.
Naast het zorgen voor het juiste hulpmiddel en het leren omgaan ermee, bieden wij
de programma deelnemers ook ondersteuning op de financiering en zetten wij ons
ervoor in, dat dit in de toekomst een vast
onderdeel van de (basis)verzekering wordt.
Zodat iedereen in Nederland een actief en
gezond leven kan leiden en volwaardig kan
participeren in de samenleving.
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volg je
passie,
ga iets doen
wat je echt
leuk vindt

bestedingen

2021
Begin maart 2021 kreeg onze founder Bibian te horen dat
de artsen niets meer voor haar konden doen; er waren uitzaaiingen gevonden in haar hersenen. Het overlijden van
onze founder Bibian op 29 maart 2021 heeft een ongekende impact gehad op iedereen die betrokken is bij de Mentelity Foundation. Werknemers, de raad van toezicht, vrijwilligers, samenwerkingspartners, donateurs, snowboarders, …
en iedereen die het verhaal van Bibian gevolgd heeft, was
enorm geraakt. Dit heeft ook invloed gehad op de organisatie. Enkele projecten zijn in een lagere versnelling geraakt;
en gelukkig zijn enkele nieuwe projecten, zoals de motivation to move week en het eerste Prothese Festival, wel nog in
de eerste helft van het jaar gerealiseerd.
Naast het overlijden van Bibian heeft ook corona nog invloed gehad op de activiteiten van de stichting. Een aantal
van onze activiteiten, waaronder de Mentelity Games, konden voor de tweede keer op rij niet plaatsvinden. Gelukkig
veranderde dat gedurende het jaar en konden andere initiatieven, waaronder het Benefiet Gala, gelukkig wel weer
plaatsvinden.

BESTEDINGEN
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inspire
CAMPAGNE LEEF
In de laatste weken voor haar overlijden heeft Bieb nog zoveel mensen geïnspireerd met haar positiviteit en blik
op het leven. Met haar zijn wist zij heel
Nederland omver te blazen. Haar quote
“Verzamel herinneringen in plaats van
bezittingen” was in talrijke media te lezen en met haar laatste tv-optreden bij
Humberto heeft zij duizenden mensen
geraakt. Vlak na dit optreden werden
we benaderd door het bedrijf CM: zij wilden met hun expertise iets betekenen
voor Bibian en haar stichting. De actie
’sms leef naar 4004’ werd geboren en na
twee dagen ging de actie al de lucht in.
Hoe bijzonder, dat Bibian het opstarten
van deze campagne nog zelf heeft meegemaakt. Het gaf haar een onwijs fijn gevoel; het feit zich zoveel mensen willen
inzetten voor haar droom, gaf haar het
vertrouwen, dat het goed gaat komen,
ook als zij er straks niet meer is. Meer
details over de campagne vind je in het
hoofdstuk funding.

BESTEDINGEN

ONLINE CONGRES LEEF
Op woensdag 14 april, kort na het overlijden van Bibian, stond er een online
congres (er golden toen nog corona
maatregelen) gepland: LEEF. Ondanks
het grote verdriet besloot de stichting
om het congres toch door te laten gaan.
Het werd een avond vol inspiratie, een
eerbetoon aan Bibian met veel aandacht
voor de kracht van positiviteit en hoe dit
Bibian hielp om tot het laatste moment
te genieten van het leven. Edwin Spee
schoof aan, er waren optredens van
Samantha Steenwijk en Tommie Christiaan en meerdere sprekers vertelden
hoe Bibian hen had geïnspireerd. Thuis
konden mensen inloggen en meekijken
met de avond, die gehost werd door
DenkProducties.
DE BIBIAN DINNERSHOW
Op vrijdag 25 juni organiseerde de Mentelity Foundation in samenwerking met
NUNCtv De Bibian Dinnershow (als vervanger voor het benefiet gala, dat in
2020 niet kon doorgaan). Een online
avond vol lekker eten (de gasten hebben thuis live mee gekookt met Herman
den Blijker), verrassingen, optredens en
het maken van herinneringen. Bibian is
bij de voorbereidingen van deze Dinnershow nog volop betrokken geweest, van
het concept tot de inhoud, van de wijn
tot het menu. Haar ideeën liepen als
een rode draad door deze bijzondere
avond. Gedurende de avond was er veel
aandacht voor het gedachtegoed en de
levenslessen van Bibian. De 180 deelnemers werden geïnspireerd en geraakt
en dat heeft ook geleid tot nieuwe vrienden en donateurs voor de stichting.

START BOEK “128”
Naast het in april 2021 verschenen boek
LEEF is er in september 2021 een start
gemaakt met een nieuw boek, met de
titel “128” (refererend aan het aantal
gouden medailles van Bibian). Het boek
LEEF gaat over hoe Bibian na elk slechtnieuwsgesprek snel de knop omzette,
hoe zij zich voorbereid heeft op haar
tweede Paralympische Spelen (die een
groot succes werden) en hoe zij er heel
bewust voor koos om te leven. Het boek
“128 - Bibian Mentel, winnaar van zoveel
meer dan goud alleen” is een terugblik
op haar leven. In het boek zal je prachtige foto’s, aangrijpende interviews, quotes en nieuwe verhalen van Bibian tegenkomen. Het boek wordt geschreven
door Edwin Spee (echtgenoot van Bibian) en Peter Heerschop. Zij willen met
dit boek Bibian haar manier van leven
zo goed mogelijk vastleggen en haar levenslessen ook na haar overlijden blijven overbrengen. Het boek “128” zal
gepubliceerd worden in 2022, wanneer
haar overlijden 1 jaar geleden is.

128.
gouden
medailles

WEBSITE
In het najaar van 2021 is er een start gemaakt met een update van de website
om meer ruimte te bieden aan het delen van inspiratieve verhalen. De lancering van deze update staat gepland voor
januari 2022.
MERCHANDISING
In september 2021 is de nieuwe kledinglijn gelanceerd: de T-shirts en
sweatshirts voor dames en heren dragen het motto uit van de stichting: it’s all
about mentelity. Een mooie manier om
te laten zien, dat je je verbonden voelt
met het gedachtegoed van de Mentelity
Foundation. De kleding wordt verkocht
via de webshop op de website van de
stichting en op evenementen.
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motivate
Onder de pijler Motivate biedt de Mentelity Foundation diverse activiteiten
aan om mensen met een lichamelijke
uitdaging in beweging te krijgen. Hieronder treft u een overzicht van de activiteiten die wij in 2021 georganiseerd
hebben.
OPENING BIBIAN MENTEL
CRUYFF COURT
Enige tijd geleden kwam de Johan Cruyff
Foundation met het idee, om een nieuw
Cruyff Court te openen en deze te benoemen naar Bibian Mentel. In de zoektocht naar een geschikte locatie kwam
op een gegeven moment het terrein van
De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht in
beeld. Het revalidatiecentrum vond het
een geweldig idee: een sportlocatie die
volledig is afgestemd op de behoeften
van kinderen en volwassenen die bij De
Hoogstraat revalideren. En de band met
Bibian was er ook al, aangezien zij zelf
meerdere keren bij De Hoogstraat gerevalideerd heeft. En hoe bijzonder, dat
Bibian zelf op 23 maart 2021, slechts één
week voor haar overlijden, haar eigen
Cruyff Court geopend heeft. Een mooie
sportlocatie die een centrale plek gaat
innemen bij de behandelprogramma’s
van het centrum en die ook toegankelijk
is voor kinderen uit de buurt.
Het Cruyff Court is gefinancierd door de
Cruyff Foundation en Gemeente Utrecht
en de Mentelity Foundation zal deze
sportlocatie inzetten om mensen met
een lichamelijke uitdaging in beweging
te brengen, bijvoorbeeld door het organiseren van sportclinics.

BESTEDINGEN

SNOWSTAR
Het spreekt voor zich dat snowboarden
bij de Mentelity Foundation een hele bijzondere plek heeft. Alle snowboard activiteiten zijn onderdeel van ons Snowstar-programma: de stichting biedt op
drie bestaande locaties in Nederland
(bij SnowWorld Amsterdam, Landgraaf
en Zoetermeer) en twee nieuwe locaties
(Terneuzen en Rucphen) snowboardlessen aan voor mensen met een fysieke
uitdaging. De lessen worden in twee
tijdsblokken gegeven: van september
tot en met november en van maart tot
en met juni. Om mensen kennis te laten
maken met aangepast snowboarden,
organiseren wij elk jaar meerdere open
dagen (de Snowboard Fundagen).
Daarnaast is ook ons wintersportevent
(Mentelity Games) onderdeel van het
Snowstar programma. Deze reis naar
Zwitserland is speciaal voor mensen met
een lichamelijke uitdaging en hun vrienden en families. Naast het ontmoeten
van lotgenoten en het plezier maken in
de bergen, gaat het erom, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en je eigen grenzen te verleggen.
SNOWBOARDLESSEN
SnowWorld Zoetermeer
Als gevolg van de corona maatregelen
konden de 10 lessen die gepland stonden in het voorjaar van 2021 niet doorgaan. In het najaar konden de lessen
weer gestart worden en hebben er van
september tot eind november 9 lessen
plaatsgevonden in Zoetermeer. Hier
hebben in totaal 25 jongeren met een
fysieke uitdaging aan deelgenomen; per
les waren er gemiddeld 10 deelnemers
aanwezig. Er vonden in genoemde periode geen lessen plaats op de locaties Amsterdam en Landgraaf, dit was een combinatie van gebrek aan animo en een
langdurige blessure van één van onze
vaste snowboardleraren.

OPENING NIEUWE BIBIAN MENTEL
SNOWBOARD SCHOLEN
Als aftrap voor de opening van de nieuwe
locaties Rucphen en Terneuzen, hebben
wij twee Snowboard Fundagen georganiseerd. Op 18 September konden geïnteresseerden gratis kennismaken met
aangepast snowboarden in Rucphen en
op 9 oktober in Terneuzen. Naar Rucphen kwamen 35 deelnemers (waarvan
16 met een lichamelijke uitdaging) en
naar Terneuzen kwamen er 48 (waarvan
17 met een lichamelijke uitdaging). Na
de Fundag in Terneuzen is er besloten
om voortaan restricties te stellen aan
het aantal vrienden & familieleden dat
een deelnemer mee mag nemen (elke
deelnemer met een lichamelijke uitdaging mag voortaan één extra persoon
meenemen); dit om een goede balans
te houden onder de deelnemers en om
grip op de kosten te houden.
Ondanks het grote aantal deelnemers bij
de open dagen, was er nog onvoldoende
animo om in het winterseizoen 20212022 tot een structureel lesprogramma
te komen op de twee nieuwe locaties. In
Terneuzen konden wij al wel twee nieuwe leraren opleiden voor het lesgeven
aan mensen met een lichamelijke uitdaging.
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motivate
MOTIVATION TO MOVE WEEK
Van 7 t/m 13 juni heeft onze eerste Motivation to Move Week plaatsgevonden:
een week die in het teken staat van “samen in beweging komen”. Gedurende
deze zeven dagen vonden er op verschillende locaties in totaal 17 events plaats
waar 216 mensen aan hebben deelgenomen. Men kon kennis maken met nieuwe
sporten, samen genieten met anderen
(met en zonder lichamelijke uitdaging)
en de aftrap van “The Next Generation
Disabled: The Re-Abled” vond plaats (zie
verderop onder “Bestedingen - Change”).
HET PROGRAMMA
7 juni: Wakeboarden in Almere
8 juni: Suppen in Amsterdam
9 juni: Play-in in Utrecht
10 juni: Adaptive Training & Crossfit in
Amsterdam
11 jun: Snowboard clinic in Zoetermeer
12 juni: Stranddag in Scheveningen
13 juni: Prothese Festival in Amsterdam

WAKEBOARDCLINIC
De aftrap van de motivation to move
week was op 7 juni bij Cablepark VIEW
in Almere. Deze wakeboard clinic werd
georganiseerd door Koen de Ridder, als
onderdeel van zijn opleiding. Met een
andere opzet dan onze gebruikelijke wakeboard clinics, was het idee van deze
dag, dat betalende valide wakeboarders
geld ophalen, zodat mensen met een lichamelijke uitdaging gratis kunnen sporten. En dat is goed gelukt: De 16 valide
deelnemers haalden samen een bedrag
op van € 500, dit bedrag ging als donatie
naar de Mentelity Foundation. Dit geld
is ingezet om de kosten te dragen voor
de 6 deelnemers met een lichamelijke
uitdaging, die op dezelfde dag hun eerste pogingen op een wakeboard konden
doen.
SUPPEN IN AMSTERDAM
Op 8 juni werd er in samenwerking met
de Sup Sup Club een tocht over de Amsterdamse grachten georganiseerd. Bij
prachtig weer hebben de tien deelnemers genoten tijdens hun eerste SUP
tocht. Een laagdrempelige manier van
bewegen, waarbij je ook nog van je omgeving kan genieten.
PLAY-IN: SPRINGEN EN KLIMMEN
De 33 deelnemers (waarvan veertien
met een fysieke uitdaging) zijn bij deze
activiteit zeker in beweging gekomen.
Eerst gingen zij trampoline springen en
aansluitend met een echte klimgordel
de hoogte in. Iedereen kon meedoen,
het was een toffe middag waarbij jongeren met en zonder lichamelijke uitdaging
plezier konden maken.

BESTEDINGEN

ADAPTIVE TRAINING AMSTERDAM
Het team Frank Jol BV levert niet alleen
protheses en ortheses voor allerlei beweegactiviteiten, zij zorgen er ook voor,
dat hun klanten goed van start gaan. Met
hun trainingsprogramma, dat speciaal
voor mensen met een lichamelijke uitdaging is samengesteld, zorgen zij ervoor
,dat iedereen zijn of haar hulpmiddel
optimaal gebruikt. Tijdens de motivation
to move week konden de 8 deelnemers
kennis maken met adaptive training &
crossfit.
SNOWBOARD CLINIC ZOETERMEER
Snowboarden in de zomer lijkt wellicht
wat vreemd, maar tijdens de motivation
to move week mocht dé sport van onze
founder Bibian natuurlijk niet ontbreken. Het werd een kleine opzet voor de 4
deelnemers, maar het was wel geslaagd,
mede omdat één van de deelnemers
zich later heeft opgegeven voor een volledig lespakket.

“Ik wil
leren
golfsurfen,
dat kan ik
best met
mijn korte
arm.”
- Kieran

STRANDDAG SCHEVENINGEN
Op 12 juni vond de stranddag in Scheveningen plaats. Deze middag met golfsurfen op zee en longboarden op de boulevard had veel animo, maar meer dan
17 deelnemers met een lichamelijke
uitdaging konden wij met de twee begeleiders van Jumpteam Scheveningen helaas niet toelaten. Fijn dat deze dag nu
weer door kon gaan (hij moest in 2020
vanwege slecht weer twee keer geannuleerd worden). Iedereen vond het geweldig om kennis te maken met golfsurfen
en skateboarden en wij sloten de dag af
met een barbecue op het strand.
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motivate
SUP-EVENT LOOSDRECHT
Op zondag 29 augustus vond het jaarlijkse SUP-event plaats met een tocht over
de Loosdrechtse plassen. Een bijzondere
10e editie, want het was de eerste editie zonder Bibian. Hier werd tijdens de
barbeque bij stil gestaan in een speech
door directeur Edwin Spee, waar ook
veel goede vriendinnen van Bibian bij
aanwezig waren. Ondanks het verdriet,
was er gelukkig ook veel ruimte voor plezier en ook het grijze weer heeft de rond
70 deelnemers er niet van weerhouden
om te genieten. Het was voor veel deelnemers het eerste event ‘na corona’ en
ook onze vaste “huiszanger” Tommie
Christiaan was blij om weer te mogen
optreden.

JUMP

WAKEBOARD CLINIC
Op 15 augustus vond er nog een wakeboardclinic plaats bij Cablepark VIEW in
Almere. Hier hebben 15 personen aan
deelgenomen, waarvan 12 met een fysieke uitdaging. Na een start op de oefenbaan hebben een aantal deelnemers
gelijk de overstap gemaakt naar de grote
baan, waar zij hun eerste rondes hebben
gedaan. De crew van VIEW zorgde ervoor,
dat wakeboarders die tijdens het rondje
gevallen zijn, met het bootje snel werden
opgehaald. Een geweldige service van
deze kundige crew!

BESTEDINGEN
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change
PROTHESE FESTIVAL
Op zondag 13 juni vond de eerste editie plaats van het Prothese Festival op
het Friendship Sports Centre in Amsterdam. Deze samenwerking van Frank Jol
BV, Team Para Atletiek en de Mentelity
Foundation vormde de afsluiting van de
motivation to move week en slaat tegelijkertijd de brug naar het re-abled programma. En dat is ook de reden, waarom
wij deze activiteit onder de pijler Change
verankeren.
Gebruikers van protheses en ortheses
konden op deze dag kennis maken met
verschillende aanbieders op het gebied
van sport, bewegen en hulpmiddelen.
Een dag om nieuwe mogelijkheden te
ontdekken, eerste stappen op weg naar
verandering te zetten en om samen te
leren en in beweging te komen. Er waren
25 prothese/orthese gebruikers aanwezig plus hun vrienden en familieleden.
Een geslaagd evenement, dat zeker voor
herhaling vatbaar is.

VAN EEN TAS MET BENEN NAAR EEN
INTENSIEVE SAMENWERKING

JUMP PROGRAMMA WORDT
RE-ABLED
Op het Prothese Festival werden de eerste stappen gezet in de naamsverandering van ons JUMP programma. De nieuwe naam “The Next Generation Disabled:
The Re-Abled” dekt de lading van het
programma veel beter. Het programma biedt mensen met een lichamelijke
uitdaging informatie en ondersteuning
bij het vinden van het juiste hulpmiddel
(prothese, orthese) en het begeleidt hen
op hun reis naar een beter leven. Met de
vier bouwstenen orthopedie, fysiotherapie, training en coaching worden de programma deelnemers begeleidt om hun
dromen uit te laten komen. Deelnemers
staan hierbij zelf aan het roer, want zíj
moeten het doen. Vanaf de zijlijn geven
wij met ons programma de nodige hulp
en begeleiding. Dit gaat van advies en
informatie tot het helpen bij het vinden
van de financiering voor de aanschaf van
een nieuwe (sport-) prothese of orthese.

Het contact met Frank Jol werd al gelegd
voordat Bibian in 2001 geamputeerd
werd: zij heeft hem namelijk om advies
gevraagd hoe de amputatie het beste
uitgevoerd kon worden, zodat zij daarna
“gewoon” weer kon gaan snowboarden.
In de daaropvolgende jaren heeft Frank
Bibian intensief begeleidt en heeft hij
verschillende protheses voor haar gemaakt. Met haar tas met benen ging zij
van hot naar her en kon zij alles doen,
wat zij wilde.

Lizzie moet nog altijd
lachen om wat er gebeurde
toen ze de JUMP-prothese
voor het eerst aantrok:
“Ik ging meteen rennen.
En dat was best gek. Ik ging
meteen zo hard. Ik heb
zelfs nog een wedstrijdje
gedaan met paralympisch
kampioene Fleur Jong.”

BESTEDINGEN
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STATUS RE-ABLED PROGRAMMA
2020
12 DEELNEMERS

2022

2021
25 DEELNEMERS

2023
55 DEELNEMERS

95 DEELNEMERS

12

25

70

95

change
STATUS VAN HET PROGRAMMA
De twaalf deelnemers die in 2020 gestart zijn met het Re-abled programma,
hebben allemaal verdere stappen gezet.
Zij zijn allemaal professioneel begeleidt
in hun ontwikkeling, zodat zij met hun
(nieuwe) hulpmiddelen kunnen omgaan,
hun situatie leren accepteren en de knop
om kunnen zetten naar een actieve en
gezonde leefstijl. De begeleiding die deze
twaalf eerste deelnemers gekregen hebben bestaat - afhankelijk van de individuele behoefte - uit fysiotherapie, training
en/of coaching. Inmiddels beschikken
tien van de twaalf deelnemers naast hun
ADL-prothese nu ook over een sportprothese en hebben zij ook daarmee leren
omgaan. Twee deelnemers die in 2020
gestart zijn, hebben eerst een betere
ADL-prothese en begeleiding gekregen,
maar zij hebben nog geen behoefte voor
een sportprothese.
Gedurende 2021 zijn er dertien nieuwe
deelnemers bijgekomen; naast de nodige begeleiding hebben zes van hen hun
nieuwe sportprothese al in gebruik genomen. De trajecten van de overige zeven
gebruikers lopen en zij zullen in het eerste kwartaal van 2022 hun nieuwe prothese in gebruik nemen. Hierbij gaat het
in vier gevallen om een sportprothese.
Bij de overige drie deelnemers is er besloten om eerst de bestaande ADL-prothese te vervangen door een nieuwe
ADL, die hen meer mogelijkheden biedt
in het dagelijkse leven. Als deze deelnemers voldoende vertrouwd zijn met
hun nieuwe ADL-prothese, zal de wens
voor een sportprothese snel ontstaan en
gaan wij hen daar ook mee helpen.

BESTEDINGEN

XAN (2020)

LIONEL (2020)

JAYLEY (2021)

LIZZIE (2021)

‘‘Dit been maakt een
verschil.’’

‘‘Ik zie weer een
toekomst voor me!’’

‘‘Doe mij maar de
springveer.’’

‘‘De wereld ziet er met de
JUMP heel anders uit.’’

Xan Engelsman (14 jaar)
begon zo’n acht jaar
geleden met hockey. Zijn
ouders stuurden hem
naar een proeftraining,
omdat de club jongens
tekortkwam. Sindsdien
heeft hij niks anders
meer geprobeerd. Dankzij de JUMP-prothese
maakte hij kortgeleden
de overstap naar een
andere club, om op een
hoger niveau te kunnen
hockeyen.

Lionel verloor zijn been
op jonge leeftijd als gevolg van een ongeluk en
een daaropvolgende infectie. Hij kon niet goed
tegen al het gestaar van
mensen naar zijn prothesebeen.

Vrolijk huppelen twee
peuters over het gras.
Jayley en Cyenna lijken
als twee druppels water op elkaar, zijn 3 jaar
oud en komen uit Heerlen. Jayley loopt voor het
eerst op haar JUMP, die
helemaal naar wens is afgemaakt door prothesemaker Frank Jol. Ze heeft
de kleur zelf mogen kiezen: uiteraard meisjesroze.

Toen Lizzie van der Bas
(7 jaar) voor het eerst bij
prothesemaker Frank Jol
binnenliep, had ze het
idee alles met haar prothese te kunnen. Na enig
doorvragen bleek ‘alles’
een rekbaar begrip. Het
project Re-Abled en de
JUMP-prothese hebben
daar een enorme verandering in gemaakt. “Nu
kan ik écht alles wat ik
wil doen.”

Bij Bibian Mentels Mentelity Foundation vond hij
steun en begrip en kreeg
hij een JUMP-prothese.

XOET SCAN
Met de Xoet scan meten wij het effect
van het Re-abled programma op de
deelnemers op psychosociaal vlak. Na
het invullen van de nulmeting aan het
begin van het traject, vullen de deelnemers na verloop van tijd nog twee keer
een vragenlijst in. Hiermee meten wij het
effect dat de hulpmiddelen en de begeleiding hebben op de deelnemers. Inmiddels hebben twintig deelnemers de
nulmeting ingevuld en al zeven deelnemers hebben voor de tweede keer een
vragenlijst ingevuld. Op dit moment zijn
de aantallen nog te klein om conclusies
te trekken of resultaten te delen.

DEELNEMERS
Onder deelnemers verstaan wij unieke personen; in 2021 hebben reeds
twee deelnemers hun tweede hulpmiddel ontvangen.
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denk in
mogelijkheden
in plaats van
beperkingen

fondsenwerving
Fondsenwerving
Bedrijven
Particulieren

2021
In de loop van 2021 kwamen de corona-regels stuk voor
stuk te vervallen. Gelukkig maar, want corona gooide in
2020 behoorlijk wat roet in de fondsenwerving van onze
stichting. Ons belangrijkste event op dit vlak, de Mentelity
Foundation Benefit Party, kon gelukkig weer doorgaan in
september 2021. En de media aandacht in de laatste weken van Bibian heeft ook een positieve invloed gehad op
de fondsenwerving, zodat wij de reserves weer konden
aanvullen en enigszins planningszekerheid hebben voor
de activiteiten van de stichting voor de komende tijd. In
dit hoofdstuk geven wij jou inzage in onze activiteiten en
de resultaten op het gebied van fondsenwerving.

Fondsen
Loterijen
Subsidies
Totaal baten
Financiële lasten (betaalde rente)
Totaal baten

€
€
€
€
€
€
€
€

1,267,210
465,750
148,250
23,750
4,203
1,909,163
-5,720
1,903,443

1% 0.2%

8%

BEDRIJVEN
PARTICULIEREN

24%

FONDSEN
66%

LOTERIJEN
SUBSIDIES

FONDSENWERVING
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bijzondere campagnes
CAMPAGNE SMS ‘‘LEEF’’ NAAR 4004
Vlak na het laatste tv-optreden van Bibian werden we benaderd door het bedrijf
CM: zij wilden met hun expertise iets
betekenen voor Bibian en haar stichting. De actie ’sms leef naar 4004’ werd
geboren en na twee dagen ging de actie
al de lucht in. Het werd een groot succes met meer dan 25.000 donaties met
een opbrengst van meer dan € 225.000.
Ook hebben 5.500 mensen zich direct ingeschreven voor de nieuwsbrief van de
Mentelity Foundation om op de hoogte
te blijven van de stichting en haar activiteiten.
BENEFIT PARTY
Elk jaar organiseren wij de Mentelity Benefit Party. Een feestelijke avond met
een bijzonder diner, optredens van diverse artiesten en sprekers. Het doel van
deze avond is gasten te inspireren met
ons gedachtegoed en onze projecten
en om gelden op te halen zodat wij ons
werk voort kunnen zetten.
In 2020 kon de Benefit Party helaas niet
doorgaan vanwege Covid-19. In 2021
ging de Benefit Party wel door en het
werd een avond om nooit te vergeten.
Met het verlies en het afscheid van Bibian in onze gedachten was het een avond
vol emotie, met een lach en een traan.
Wij ontvingen circa 300 gasten in Grand
Hotel Huis ter Duin voor een heel bijzonder programma. De gasten genoten
van de optredens van o.a. Jeroen van
der Boom, Trijntje Oosterhuis, Candy
Dulfer, Diggy Dex, Edsilia Rombley, Tommie Christiaan & Berget Lewis. De avond
werd gehost door gastheer Humberto
Tan en gastvrouw Katja Schuurman.

FONDSENWERVING

Alle artiesten traden belangeloos op, zodat de opbrengst van deze avond maximaal kan worden ingezet op de projecten van de stichting. Tijdens de avond
genoten de gasten van een diner uit
sterrenrestaurant Latour en werden
er loten verkocht voor de loterij en kavels geveild. De gasten hebben samen
voor een prachtig bedrag gezorgd (€
687.750), waarmee de stichting de komende tijd haar belangrijke werk kan
voortzetten. Het opgehaalde bedrag is
onderverdeeld in verschillende categorieën, omdat sommige opbrengsten van
het gala specifiek op bepaalde projecten
gericht waren (b.v. Snowstar en Jump,
zie uitsplitsing van bestemmingsreserve
op pag. 40)

Op deze plaats een groot woord van
dank aan het hele team van Grand
Hotel Huis ter Duin:
Jullie inzet en betrokkenheid hebben
gezorgd voor een bijzondere avond,
waarop wij samen met alle gasten een
waardevol afscheid hebben genomen
van onze founder. Tegelijkertijd konden
wij ook samen een belangrijke basis
leggen om het werk van de stichting de
komende jaren veilig te stellen.
Heel erg bedankt dat jullie
dit mogelijk maken.

CROWDFUND ACTIES
In 2021 zijn er wederom talrijke acties
geweest waarmee er meer dan € 90.000
is opgehaald. Van individuele crowdfunding acties tot groepsinspanningen - het
is ongelofelijk mooi om te zien dat zich
zo veel mensen inzetten voor de doelen
van onze stichting. Wij willen iedereen
enorm bedanken die hier het afgelopen
jaar aan heeft bijgedragen! Het zijn te
veel acties om ze allemaal op te noemen,
maar hieronder enkele voorbeelden die
mooi weergeven wat een creativiteit en
doorzettingsvermogen er ingezet is.
DE ROZE IJSSELMEERVOGELS
Een wielerclub van acht mannen heeft
zich met hun ronde om het IJsselmeer
(300 km!) ingezet voor onze stichting.
Dankzij hun sportief lef en alle hulp van
vrienden, families, fans en sponsoren
hebben zij tijdens de tocht niet alleen
mooie herinneringen gemaakt - maar
ook een prachtig bedrag opgehaald:
€ 9.800!
SPINNING MARATHON ALPHEN
Jawi Fitness Club Nederland in Alphen
aan den Rijn heeft op 6 november 2021
een spinning marathon georganiseerd.
De deelnemers hebben met vijf uur spinning samen een prachtig bedrag van
€ 6.437 opgehaald voor de sportieve activiteiten van de Mentelity Foundation.

RIDE & PLAY
Tijdens de tweede editie van Ride & Play
speelde een groep golfers achttien holes
op achttien verschillende banen in Nederland. Sportief ging men op de racefiets van baan naar baan, bij elkaar zo’n
130 kilometer! Naast de initiatiefnemers
Naud en Derk golfden deze keer ook
Merijn Koek en Daphne van Houten mee
om te laten zien dat golfen met een lichamelijke uitdaging gewoon kan. Een
toffe actie die voor een mooi bedrag van
€ 11.735 heeft gezorgd.
SURSTRÖMMING CHALLENGE
In mei 2021 mocht directeur Edwin Spee
een donatie van Bas Smit en John Ewbank in ontvangst nemen. Zij hebben
een geweldige inzamelingsactie opgetuigd: de surströmming challenge. Met
het eten van rotte vis haalden zij samen
met vele bekende Nederlanders €52.208
voor de Mentelity Foundation op! En iedereen die in de zure haring durfde te
bijten heeft Bibian ook nog ontzettend
aan het lachen gebracht.
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hohsaas race + games

HOHSAAS 12H RACE + MENTELITY GAMES
In 2019 vond de eerste 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 drie 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
zit-skiën.
Op 21 maart 2020 stond de tweede editie van de Hohsaas
12 uurs race op de planning. Op last van corona moest de
race helaas kort van te voren worden afgelast, het reeds
opgehaalde bedrag (€ 70.000) blijft gereserveerd voor de
Mentelity Games. Ook in 2021 moesten de Hohsaas Race
en de Mentelity Games geannuleerd worden op last van
corona. De crowdfunding actie liep door in 2021 (de teller stond eind van het jaar op € 86.800) en wij hebben
alle vertrouwen erin dat het opgehaalde bedrag in 2022
eindelijk kan worden ingezet voor zijn bestemming: de
Mentelity Games.

FONDSENWERVING
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baten uit fondsen
CRUYFF FOUNDATION
De Cruyff Foundation is en blijft een
hele bijzondere partner voor de Mentelity Foundation. Strikt genomen is de
Cruyff Foundation namelijk de reden dat
de Mentelity Foundation überhaupt bestaat: toen Bibian een eigen stichting wilde oprichten om snowboarden en sporten voor kinderen met een lichamelijke
uitdaging bereikbaar te maken, heeft de
Cruyff Foundation door haar financiële
steun gezorgd voor een goede start. In
2021 is de samenwerking voortgezet en
heeft de Cruyff Foundation door haar
financiële steun de organisatie van de
snowboard fundagen mogelijk gemaakt
(open dagen waar kinderen met een lichamelijke uitdaging gratis kennis kunnen maken met snowboarden) en ondersteund bij het reguliere lesprogramma.

NIKE
In 2021 zijn er met onze nieuwe samenwerkingspartner Nike de eerste concrete
afspraken gemaakt: Nike gaat een financiële bijdrage t.w.v. € 10.000 doneren
aan de Bibian Mentel Playground, een
pumptrack en speeltuin, die toegankelijk
zijn voor kinderen met en zonder lichamelijke uitdaging. De financiële afhandeling van deze donatie verloopt via de
King Baudouin Foundation. Daarnaast
hebben Nike en Mentelity Foundation de
intentie uitgesproken om in de toekomst
samen sportactiviteiten te organiseren
om mensen met en zonder lichamelijke
uitdaging samen in beweging te brengen.

IT 4 KIDS
De in 2020 gestarte samenwerking tussen de Mentelity Foundation en IT4Kids
is het afgelopen jaar voortgezet. 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. Vaak hebben kinderen door financiële of fysieke beperkingen namelijk
niet de mogelijkheid om te kunnen sporten, en hier brengen Mentelity Foundation en IT4Kids samen verandering in. De
samenwerking zorgt ervoor dat het aanbod van de Mentelity Snowboardschool
(aangepast snowboarden) voor meer
kinderen bereikbaar is. Fijn om samen
bij te kunnen dragen aan meer kansen
en meer beweegaanbod voor mensen
met een lichamelijke uitdaging.

Er liggen plannen om in
samenwerking met Nike
inclusieve sportevents te
organiseren. De Nike campus
in Hilversum beschikt over
een groot aanbod aan sportvelden en sport faciliteiten.
Zoals een crossfit box, het
zou geweldig zijn hier
volgend jaar ook onze re-abled aangepaste crossfit
lessen te kunnen geven.

FONDSENWERVING
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baten uit bedrijven
VRIENDEN VAN BIBIAN
Een deel van onze bedrijfspartners
heeft zich voor vijf jaar verbonden aan
de stichting; deze partners vormen samen de “vrienden van Bibian”. Eind 2021
telde deze club vijf partners. Door zich
voor een langere periode te verbinden
aan de Mentelity Foundation, kunnen wij
met meer zekerheid plannen en bepaalde stappen sneller zetten. Wij zijn zeer
dankbaar voor de steun en het vertrouwen van de vrienden van Bibian.

Colgate Nederland en de Mentelity Foundation bundelen daarom hun krachten
om meer optimisme de wereld in te helpen. Het merk heeft als doel om de ‘wat
kan er dan wel’-mentaliteit van Bibian
verder te verspreiden en de wereld zo
een stuk optimistischer te maken.

COLGATE
In 2020 werd de Colgate Courageous
Smile campagne gelanceerd en hiervoor
heeft het bedrijf Bibian toen al benaderd. In 2021 is de samenwerking verder
uitgebreid met als doel om samen het
optimisme verder te verspreiden. Met
optimisme, positiviteit en een lach, kan
iedereen een verschil maken: voor jezelf
én voor de mensen om je heen. “Bij Colgate geloven we in een toekomst met
een glimlach voor iedereen. Iemand die
volledig voor datzelfde gedachtegoed
stond en het boegbeeld van optimisme
was, is Bibian Mentel,” aldus Sabrina Mucig, Consumer Experience Director
France & Benelux bij Colgate-Palmolive.

Colgate helpt ons door zichtbaarheid te
creëren en met financiële steun, waarmee wij onze eerste Pumptrack gaan
bouwen - een aaneengesloten circuit
met bochten en bulten, ook wel een
soort kruising tussen een BMX-baan en
een skatepark. Hier kunnen kinderen,
met en zonder beperking, bewegen, plezier hebben en herinneringen maken.
De eerste pumptrack wordt gebouwd in
Loosdrecht, met de intentie om er uiteindelijk nog meer te realiseren.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Wij danken alle
partners voor de
prettige samenwerking en kijken
uit naar de
voortzetting van
ons werk in 2022!

FONDSENWERVING
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communicatie
INSTAGRAM

FACEBOOK

NIEUWSBRIEF

2020
DOEL
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.
Daarnaast is onze communicatie ook
een belangrijk instrument om donaties
te ontvangen. Door het delen van ervaringsberichten van mensen met een lichamelijke uitdaging brengen wij de problematiek onder de aandacht en kunnen
wij laten zien, hoe de donaties zorgen
voor een beter leven.
In 2021 is de missie van de stichting aangescherpt met als gevolg dat wij ook in
de communicatie de drie pijlers inspire,
motivate & change terug laten komen.
Vooral in de tweede helft van het jaar
zijn er steeds meer stappen gezet om
te communiceren vanuit de drie pijlers.
Hiermee willen wij het werkveld van de
stichting duidelijker maken.

COMMUNICATIE

LAATSTE INTERVIEW BIBIAN
BIJ HUMBERTO TAN
Een aantal weken voor haar overlijden,
op 7 maart 2021, waren Bibian en Edwin
te gast bij Humberto Tan op RTL 4. Edwin
zat in de studio en Bibian kon vanuit huis
met een live-verbinding meepraten in
de studio. Het werd een interview waarin Bibian, op een wederom verbazingwekkende manier, uitlegde hoe ze naar
het leven keek en wat haar te wachten
stond. Het inspireerde heel Nederland
en het was een belangrijk en zeer bijzonder communicatiemoment voor de
stichting.
CAMPAGNE SMS “LEEF” NAAR 4004
Vlak na het laatste tv-optreden van Bibian werden we benaderd door het bedrijf
CM: zij wilden met hun expertise iets betekenen voor Bibian en haar stichting.
Hieruit is de actie ’sms leef naar 4004’
ontstaan, die een een groot succes: meer
dan 25.000 donaties, een opbrengst van
ruim € 225.000 en 5.500 nieuwe abonnees voor de nieuwsbrief van de Mentelity Foundation.

20.000

7.090

710

VOLGERS

VOLGERS

ABONNEES

19.562

104.034

1 NIEUWSBRIEF

BEREIK

BEREIK

PER KWARTAAL

2021
72.000

14.875

7000

VOLGERS

VOLGERS

ABONNEES

175.000.000

162.500.000

6 X NIEUWBRIEF

BEREIK

BEREIK

PER JAAR

MIJLPALEN

2021 was op allerlei aspecten een heftig jaar voor de stichting en communicatie is daar zeker één van. Een groot aantal mensen uit Nederland en daarbuiten was enorm betrokken tijdens Bibians laatste maanden. Dat zorgde enerzijds
voor een enorme hoeveelheid aan steunbetuigingen, wat
hartverwarmend was en veel steun gaf aan Bibian en haar
familie. Anderzijds heeft de enorme betrokkenheid ook gezorgd voor veel aandacht vanuit de media. Ontelbaar vele
kranten en TV-programma’s stonden stil bij de laatste dagen
en het overlijden van deze sterke vrouw, die zo veel mensen
kracht en inspiratie gaf. Hieronder vindt u enkele bijzondere
communicatie momenten uit het jaar 2021.
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Verzamel
herinneringen
in plaats van
bezittingen

organisatie
TEAM
Team Mentelity bestaat anno 2021 uit de volgende personen:

WELKOM TERUG JOZEFIEN
Jozefien was de tweede werknemer van
de Mentelity Foundation en heeft samen
met Bibian en Ed de eerste projecten van
de stichting mede vormgegeven. Vanuit de
samenwerking ontstond een een bijzondere vriendschap. Maar Jozefien stond nog
aan het begin van haar carrière en wilde na
verloop van tijd buiten de stichting verder
gaan.
Na een aantal jaar als ZZP’er te hebben gewerkt, belde Edwin haar in mei 2021 op en
zei: ‘’Joos, volgens mij is het tijd om terug
te komen”. Het antwoord van Jozefien was:
“Ed, ik denk het ook”. Sinds juli 2021 is zij
‘back on board’ om samen met het team de
droom van Bibian voort te zetten.

ORGANISATIE

Edwin Spee

Jozefien van Son

Thijs Kroezen

directeur (1 fte)

organisatie & communicatie
(0.8 fte)

communicatie & marketing
(1 fte)

Merijn Koek

Juul Tak

Charlotte vd Veen

projectleider snowstar
(0.8 fte)

projectleider re-abled
(0.4 fte)

projectleider re-abled, Mgames
& relatiebeheer
(0.9 fte)

“Bibian’s legacy en haar
Mentelity Foundation voort
te zetten is mijn drijfveer en
ik ben dankbaar elke dag bij
te mogen dragen
aan dit doel.”

WELKOM IN HET TEAM, CHARLOTTE!
Charlotte - of te wel Lotti - was sinds de
Hohsaas 12 hours in 2019 als vrijwilliger
betrokken bij de stichting. Zij stond in de
startblokken om in 2020 mee te gaan als
vrijwilliger van de Mentelity Games, maar
de reis werd vanwege corona 2x verschoven. Ondertussen was Lotti op zoek naar
een nieuwe baan met meer “impact”: bijdragen aan een groter doel, mensen in beweging brengen en hun leven veranderen
- dat klonk haar als muziek in de oren.

“Wat wij met het re-abled
programma en ook alle sportactiviteiten te weeg brengen,
is echt waanzinnig mooi. Hieraan te kunnen bijdragen geeft
mij veel energie. Ik kijk uit naar
alle mooie dingen die nog gaan
komen, met in 2022 dan hopelijk ook eindelijk de Mentelity
Games in Zwitserland.”
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bestuur

BESTUUR
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 in 2021 uit
de volgende personen:
Voorzitter:
Maartje Kardol, sinds 1 november 2020
Penningmeester:
Jakomijn van Doorn, sinds 1 november 2020
Secretaris:
Eva Bakker, sinds 1 oktober 2018
Bestuurslid:
Meriyem Manders, sinds 1 november 2020
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.

ORGANISATIE

Het bestuur en de directeur komen tenminste twee keer per jaar bijeen, in juni en
december, 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).
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vrijwilligers
Dankzij 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 2021 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!

JACQUELINE V/D LINDE

HENDRIK JAN CASSEE

MAARTEN BOKS

“snowboard mama”, vaste
lerares van de Mentelity
Snowboardschool vanaf het
eerste uur.

“snowboard papa”, vaste leraar
van de Mentelity Snowboardschool vanaf het eerste uur

“pleegkind van Jacqueline”,
vaste kracht van de Mentelity
Snowboardschool

Een aantal van onze Stars of Mentelity verdienen een extra groot dankwoord
voor hun onuitputtelijke inzet voor de stichting.

MENNO KOELEWIJN

MAAYKE DE GRAAFF

HERMAN VAN DEN BERG

(MK Skiservice)

(MK Skiservice)

(Boardguru)

“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.

“spin in het web (van Saas)”,
namens MK Skiservice een
onmisbare schakel in de
organisatie van de Hohsaas
Race en Mentelity Games.

“Mentelity SUP guru’’
Vaste partner voor ons
jaarlijkse SUP event.
TOP begeleiding en
levering van supboards.
Levering van SUPS en

ORGANISATIE

IN HET ZONNETJE

DANIEL DECKERS
“Multi-steun en toeverlaat”
Daniël helpt de stichting al heel wat
jaren; wat wij ook doen, als er extra
handjes nodig zijn, kunnen wij op
Daniël rekenen. Hij is een écht multitalent, hij kan zitskiën, snowboarden, wakeboarden en suppen en
vooral: heel goed met mensen omgaan. Hoe hij mensen met een uitdaging motiveert, helpt en begeleidt is
werkelijk prachtig om te zien. En het
allermooiste: hij geniet er zelf ook
van. En die positieve energie weet
hij op een prachtige manier over te
brengen aan de deelnemers. Op nog
vele mooie sportieve acties samen,
Daniël!
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beloningen
BELONINGEN
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de
hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere bezoldigingscomponenten
vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Voor 2021 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
430 punten waarbij in 2021 een maximum
jaarinkomen hoort van € 127.511 conform
schaal H. Het bruto jaarinkomen van directeur Edwin Spee bedraagt € 72.000 en bleef
ruimschoots binnen de geldende maxima.
Naam: E.R.P. Spee
Functie: Directeur
Dienstverband: Onbepaalde tijd
Uren/week: 40

FINANCIËLE
BETROUWBAARHEID
De boekhouding wordt verzorgd door LPKM
Register Belasting Adviseurs uit Hilversum.
Zij hebben ook de jaarrekening opgesteld
voor 2021. De Mentelity Foundation waarborgt hiermee de betrouwbaarheid van
haar financiële verslaglegging.

KEURMERK

•

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.

•

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

•

•

•

•
•
•

ORGANISATIE

•

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 beleidsplam
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.
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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 hebben wij onze normen en waardes en een
gedragscode vastgelegd. Dit integriteitsbeleid is in 2021 opgesteld
en gepubliceerd op onze website. In de loop van 2022 zullen de
aangewezen vertrouwenspersonen en integriteitsfunctionaris
hun opleidingen volgen.
In 2021 zijn er geen meldingen geweest bij de vertrouwenspersonen.

ORGANISATIE
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je hebt altijd
een keuze

plannen 2022

Wij hopen dat wij de gevolgen van de corona pandemie snel te
boven komen en dat mensen voldoende vertrouwen krijgen om
weer deel te nemen aan activiteiten. Wij denken dat er in onze
doelgroep een extra grote behoefte is om weer bij elkaar te komen, samen leuke dingen te doen en te werken aan de eigen
ontwikkeling.
Onze grootste wens voor het jaar 2022 is dan ook dat wij “gewoon” onze activiteiten kunnen organiseren, zonder aanpassingen, maatregelen of lockdowns. Een stabiel jaar waar wij als
stichting verdere stappen kunnen zetten om onze visie realiteit
te laten worden: 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.
Hieronder treft u per categorie een korte uiteenzetting van onze
plannen voor 2022.

PLANNEN 2022
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bestedingen
De plannen en doelen voor komend
jaar hebben wij per pijler geformuleerd.

INSPIRE
In het voorjaar van 2022 staat de publicatie van het boek “128 - Bibian Mentel, winnaar van zo veel meer dan goud alleen”
op de planning. Het boek is niet alleen
een eerbetoon aan onze founder, het is
ook een verzameling van al haar inspirerende levenslessen. Wij hopen hiermee
de kracht en positiviteit van Bibian over
te kunnen brengen aan iedereen die een
extra steun kan gebruiken.
Verder willen wij komend jaar meer nadruk leggen op andere inspiratiebronnen
van onze stichting. Door bijvoorbeeld de
verhalen van deelnemers uit ons re-abled
programma te delen, kunnen wij andere
mensen motiveren om in beweging te
komen. Door voorbeelden van anderen
te laten zien, willen wij nóg meer mensen
motiveren om gehoor te geven aan hun
dromen en ook te bouwen aan een betere toekomst.

MOTIVATE
In 2021 is het aantal vestigingen van de
Mentelity Snowboard School uitgebreid
van drie naar vijf locaties; echter konden
wij nog niet op alle locaties reguliere lessen aanbieden. Voor 2022 hebben wij ons
als doel gesteld om op alle vijf locaties
een lesprogramma te organiseren.
Daarnaast willen wij de Mentelity Games
en het eraan voorafgaande crowdfunding
event “Hohsaas 12 uurs” in 2022 door
laten gaan. Beide evenementen moesten
in 2020 en in 2021 vanwege corona geannuleerd worden.
Tot slot staat de tweede editie van onze
motivation to move week op de planning
voor 2022. Hierbij willen wij alle verbeterpunten in de organisatie (betere voorbereiding met meer tijd, betere communicatie, duidelijke afspraken) omzetten en het
aantal deelnemers (van 78 naar 90) en
activiteiten (van zes naar acht) verhogen.

CHANGE
Re-abled programma
Het oorspronkelijke plan was het om in
de loop van 2023 genoeg data te hebben
verzameld voor het wetenschappelijk
bewijs, dat het Re-abled programma een
noodzaak is. Door middel van data uit
ons wetenschappelijk onderzoek willen
wij de meerwaarde aantonen, die het beschikken over meerdere protheses heeft
voor de gebruiker, op fysiek en psychosociaal vlak. Hiervoor zouden wij in 2022
minimaal 84 gebruikers op hun nieuwe
prothese moeten hebben. De teller staat
eind 2021 op 25, wij zullen het oorspronkelijke doel dus niet behalen. De vertraging is ontstaan door meerdere factoren:
zwakkere financiële positie door het
wegvallen van de inkomsten uit het benefietgala van 2020, terughoudendheid bij
het aanmelden van nieuwe deelnemers
(gevolg van corona), andere prioriteiten
binnen de organisatie als gevolg van het
overlijden van Bibian. De bijgewerkte
planning is als volgt: eind 2022 willen wij
55 deelnemers in het re-abled programma hebben en eind 2023 moet de teller
op 95 staan. In de loop van 2024 zouden
wij dan voldoende data moeten hebben
om het effect aan te kunnen tonen.
PROTHESE FESTIVAL
De datum voor de tweede editie is al
geprikt (11 juni 2022) en ons doel is het,
om het aantal deelnemers met een lichamelijke uitdaging te verhogen van 25
naar 35. Naast meer bekendheid van de
initiatiefnemers onder prothesegebruikers, willen wij via het festival ook nieuwe
deelnemers voor het re-abled programma werven.

PLANNEN 2022
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fondsenwerving
FONDSENWERVING
Bij de activiteiten voor fondsenwerving
hebben wij voor 2022 drie prioriteiten
geformuleerd:
BENEFIT PARTY 2022
Het gala zal voorlopig onze grootste inkomstenbron blijven en is cruciaal voor
het voortbestaan van onze stichting en
ons werk.
VRIENDEN VAN BIBIAN
Partners uit het bedrijfsleven die zich
voor minimaal vijf jaar aan onze stichting
verbinden, noemen wij de “vrienden van
Bibian”. Dit is een familiale en persoonlijke business club, die eind 2021 vijf leden telt. Komend jaar willen wij het aantal vrienden uitbreiden naar 10; hiermee
bouwen wij verder aan een solide basis
voor het voortbestaan van onze stichting.
CROWDFUNDING
In 2021 was crowdfunding goed voor
een opbrengst van € 183.000
Wij zien hier nog ruimte voor groei en
streven ernaar dit bedrag komend jaar
met 10% te verhogen.
Dit gaan wij doen door o.a.:
•
•
•

COMMUNICATIE
In 2022 willen wij met onze communicatie de nieuwe strategie verder uitrollen.
Hier hoort de lancering van de nieuwe
website bij, waarmee wij straks in staat
zijn om beter vanuit de drie pijlers de
communiceren.
Ook gaan wij op zoek naar nieuwe ambassadeurs en inspiratiebronnen, want
wij realiseren ons, dat de kracht van
Bibian na verloop van tijd minder zal
worden. Andere mensen, deels uit ons
re-abled programma, kunnen straks met
meer actualiteit hun verhaal delen, om
anderen te inspireren. De kernwaarden
van de stichting zullen in die verhalen uiteraard dezelfde blijven.
Daarnaast gaan wij aan de slag met
het schrijven van een nieuw communicatieplan; hierin zullen de volgende
aandachtspunten centraal staan: communicatie vanuit de drie pijlers, meer
regelmaat en structuur in onze communicatie en meer nadruk op het delen van
wat wij doen.

ORGANISATIE
De stichting heeft dit jaar twee “nieuwe”
mensen aangenomen: Jozefien van Son
(heeft al eerder voor de stichting gewerkt) en Charlotte van der Veen (sinds
2019 als vrijwilligster betrokken).
In 2022 zal van februari tot en met mei
een stagiaire het team komen versterken, zij zal met name op de activiteiten
onder de pijler Motivate actief zijn. Er zijn
geen plannen om het team verder uit te
breiden, wel willen wij met het bestaande team tot een optimale taakverdeling
komen.
Op het gebied van vrijwilligers hebben
wij wel plannen om uit te breiden. Aangezien het aantal snowboardscholen en
de activiteiten in het algemeen in aantal
toenemen, hebben wij hier meer hulp
bij nodig. Ook voor de Mentelity Games
- voor zover die volgens planning door
mogen gaan - zullen wij meer vrijwilligers nodig hebben.

BENEFIT PARTY 2021
Grand Hotel Huis ter Duin
Noordwijk

voortzetten en uitbouwen van de
Hohsaas 12h crowdfunding
opstarten van acties door deelnemers re-abled programma
nieuwe acties

PLANNEN 2022
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financiën

RESULTAAT
VERGELIJKING

In dit jaarverslag geven wij op hoofdlijnen inzage in ons bedrijfsresultaat van 2021. Voor volledige inzage en een uitgebreide toelichting
verwijzen wij naar de jaarrekening 2021 die opgesteld is door onze
accountant, te weten LPKM Register Belasting Adviseurs.
Deze is te vinden op onze website:
https://mentelityfoundation.org/cijfers-en-beleidsplan/

BATEN

Baten (Fondsenwerving)
Bedrijven
Particulieren
Fondsen
Loterijen
Subsidies
Totaal baten
Financiële lasten (betaalde rente)
Totaal baten

€
€
€
€
€
€
€
€

1,267,210
465,750
148,250
23,750
4,203
1,909,163
-5,720
1,903,443

LASTEN

Lasten (bestedingen)
Bestemmingsreserve (doelbesteding)
Doelbesteding
Werving & Fundraising
Beheer & administratie
Algemene reserve (doelbesteding)
Totaal lasten

FINANCIËN

€

885,000

€
€
€
€

458,916
283,707
138,911
136,909

€

1,903,443

Omzet
Brutomarge

€
€

2021
1,909,163
1,909,163

2020
100%
100%

€ 216,739
€ 216,739

100%
100%

127,220
6,959
20,730
7,877
-100,469
-71,459
-9,142

-4.2%

Personeelskosten
€
Salarissen
Vakantiegeld
€
Premies & sociale lasten
€
Overige personeelskosten
€
Toewijzing bruto lonen aan projecten€
NOW tegemoetkoning Covid-19
€
Personeelskosten
€

197,630
10,731
36,814
11,147
-174,976
-18,100
63,246

3.3%

€
€
€
€
€
€
€

Afschrijvingen
Huisvesting
Doelbesteding
Autokosten
Kantoorkosten
Wervings- en fundraisingkosten
Algemene kosten

€
€
€
€
€
€
€

4,877
18,956
458,916
14,873
8,187
283,707
28,772

0.3%
1.0%
24.0%
0.8%
0.4%
14.9%
1.5%

€
€
€
€
€
€
€

4,284
13,468
143,046
13,437
8,210
42,234
11,313

2.0%
6.2%
66.0%
6.2%
3.8%
19.5%
5.2%

Totale kosten

€

881,534

46.2%

€ 226,850

104.7%

Bedrijfsresultaat

€

1,027,629

53.8%

€ -10,111

-4.7%

Financiële baten & lasten
Buitengewone baten & lasten
(bestemmingsreserve)

€
€

-5,720
-885,000

-0.3%
46.6%

-502
0

-0.2%
0.0%

Resultaat voor belastingen

€

136,909

7.2%

€ -10,613

-4.9%

TOELICHTING

Voor de uitgebreide financiële verslaglegging verwijzen wij naar de jaarrekening 2021 die opgesteld is door LPKM Register Belasting Adviseurs.
De jaarrekening is te vinden op de website: www.mentelityfoundation.
org/cijfers-en-beleidsplan
Hieronder vindt u een korte toelichting op enkele punten uit de resultaatvergelijking. Heeft u vragen over het jaarverslag of de jaarrekening?
Neem graag contact met ons op via info@mentelity.org of tel. 06-3531
6316.
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TOELICHTING OP
RESULTAATVERGELIJKING
Aanpassing kostenplaatsen: in 2021 is er
een andere verdeling gebruikt voor enkele kostenplaatsen. Wat voorheen exploitatiekosten genoemd werd, is veranderd in
doelbesteding. Onder doelbesteding vallen alle kosten die gemaakt worden bij de
uitvoering van de primaire activiteiten van
de stichting, namelijk alle activiteiten die
vallen onder de pijlers inspire, motivate
& change. Dit heeft als gevolg, dat enkele
kosten die in 2020 nog onder exploitatiekosten vielen, nu verplaatst zijn naar de
kostenplaats wervings- en fundraisingkosten (voorheen verkoopkosten). Het
gaat om deze kosten: kosten funding algemeen (€ 21.717 ) en kosten benefit party
(€ 13.672). Deze vielen in 2020 onder exploitatiekosten, en zitten per 2021 in de
wervings- en fundrasingkosten. Om de
juiste vergelijking te kunnen maken, treft
u in de resultaatvergelijking voor 2020 de
gecorrigeerde bedragen aan (met de nieuwe verdeling). Dit wijkt af van de bedragen
die u in de jaarrekening ziet, omdat de accountant de jaarrekening voor 2020 niet
meer mag aanpassen.
BRUTOMARGE
2021 was een uitzonderlijk jaar voor de
stichting. Het slechte nieuws voor Bibian,
haar laatste tv-optredens en interviews en
haar overlijden hebben voor veel media
aandacht gezorgd. En dat heeft geleid tot
hogere donaties vanuit alle hoeken. Dat
gaf de stichting de ruimte en ook de verplichting om meer te gaan doen, wat vanaf het tweede kwartaal, waarin de meeste
corona regels kwamen te vervallen, ook
weer kon. Maar wij realiseren ons dat het
jaar 2021 een uitzonderlijk jaar blijft en
hebben daarom een groot deel van de opbrengsten
(€ 885.000) in een bestemmingsreserve voor de komende jaren
ondergebracht. Het resultaat voor belastingen is in de algemene reserve ondergebracht.

FINANCIËN

PERSONEELSKOSTEN
De gestegen personeelskosten zijn een
direct gevolg van het uitbreiden van ons
team met +0.8 fte per 1-7-2021 en +0.8 fte
per 1-9-2021.

Doelbestedingen uitgesplitst:
Change - Re-abled
Inspire - Infopunt & Congressen
Motivate - Snowstar
Motivate - overige activiteiten
Totaal doelbesteding

DOELBESTEDING
Deze uitgaven zijn in 2021 in absolute zin
gestegen en het grootste deel van de uitgaven (72%) zijn ingezet op het project
Re-abled. Deze middelen zijn ingezet voor
nieuwe hulpmiddelen (protheses en ortheses), de begeleiding van de projectdeelnemers (fysiotherapie, training, coaching)
en de uren die de stichting heeft ingezet
t.b.v. het project. De verhouding doelbestedingen - brutomarge is met 24% vertekend, omdat de bestemmingsreserve ook
ingezet zal worden voor de doelbesteding,
waarmee het aandeel op 70% uitkomt. In
het hoofdstuk “Bestedingen” vindt u een
uitsplitsing van de doelbestedingen en de
bestemmingsreserve.
KOSTEN HUISVESTING
voor de nieuwe activiteiten met de Mentelity Foundation webshop en de twee nieuwe medewerkers hadden wij meer ruimte
nodig. Gelukkig konden wij op onze kantoorlocatie in Bilthoven extra ruimte huren bij onze verhuurder. Op deze plaats
een groot woord van dank aan MK Skiservice voor deze mogelijkheid, de fijne huisvesting en de schappelijke huurprijs.
WERVINGS & FUNDRAISING
KOSTEN
Hierin zitten o.a. de organisatiekosten van
de benefit party (opbrengst € 687.750),
de ontwikkel- en promotiekosten voor de
boeken Leef en 128 en van de kledinglijn.
Het aandeel van deze kostenpost t.o.v. de
baten is t.o.v. 2020 gedaald (van 19.5%
naar 14.9%).

€
€
€
€
€

12%

328,814
56,166
54,160
19,776
130,102

CHANGE RE-ABLED
INSPIRE - INFOPUNT CONGRES

12%

MOTIVATE SNOWSTAR

4%

72%

MOTIVATE OVERIG

Bestemmingsreserve uitgesplitst:
Change - Re-abled
Motivate - Pumptrack
Motivate - overige activiteiten
Motivate - Snowstar
Inspire - Infopunt & Congressen
Totaal bestemmingsreserve

€
€
€
€
€
€

480,000
250,000
85,000
45,000
25,000
885,000

3%
5%
5%

CHANGE RE-ABLED
28%

54%
10%

MOTIVATE PUMPTRACK
MOTIVATE OVERIG
MOTIVATE SNOWSTAR
INSPIRE INFOPUNT & CONGRES
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een
struisvogel
is zo gek
nog niet

BEDANKT &
TOT 2022!
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