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Inleiding	  

Deze	  jaarrekening	  voor	  het	  boekjaar	  2013	  bevat	  de	  resultaten	  en	  de	  balans	  van	  de	  Stichting	  No	  Guts	  
No	  Glory.	  Bijgevoegd	  is	  ook	  een	  toelichting	  op	  de	  baten	  en	  lasten	  van	  de	  resultatenrekening	  en	  een	  
toelichting	  op	  de	  balans.	  Afgesloten	  wordt	  met	  een	  financiële	  vooruitblik	  op	  2014.	  

Het	  jaar	  2013	  stond	  in	  het	  teken	  van	  groei	  van	  de	  stichting.	  In	  dit	  jaar	  zijn	  €	  68.572	  aan	  baten	  
binnengekomen	  en	  dat	  is	  direct	  ook	  het	  hoogste	  bedrag	  per	  jaar	  in	  het	  bestaan	  van	  de	  stichting.	  Alle	  
baten	  in	  2013	  zijn	  voortgekomen	  uit	  donaties.	  

De	  kosten	  die	  in	  het	  jaar	  2013	  zijn	  gemaakt	  betroffen	  de	  betalingen	  van	  behandelingen	  in	  Duitsland	  
van	  4	  begunstigden.	  Helaas	  zijn	  het	  afgelopen	  jaar	  3	  begunstigden	  overleden.	  1	  begunstigde	  uit	  het	  
jaar	  2013	  zal	  ook	  begunstigde	  blijven	  in	  het	  jaar	  2014	  omdat	  aanvullende	  behandelingen	  nog	  
noodzakelijk	  zijn.	  	  

De	  stichting	  kan	  mededelen	  dat	  99,4%	  van	  alle	  inkomsten	  en	  donaties	  zijn	  aangewend	  voor	  
begunstigden	  en	  hun	  behandelingen	  of	  de	  reservering	  voor	  hun	  behandelingen	  in	  het	  jaar	  2014.	  In	  
2013	  is	  slechts	  een	  summiere	  kostenpost	  van	  €	  390	  voor	  kosten	  die	  gemaakt	  zijn	  voor	  de	  interne	  
bedrijfsvoering.	  Deze	  kosten	  bedragen	  slechts	  0,6%	  van	  de	  totale	  inkomsten	  van	  de	  stichting.	  
Hiermee	  voldoet	  de	  stichting	  ruimschoots	  aan	  haar	  ANBI-‐voorwaarden.	  	  

	  	  

Het	  bestuur	  in	  2013	  

Het	  bestuur	  van	  stichting	  No	  Guts	  No	  Glory	  wordt	  gevormd	  door	  zeer	  gemotiveerde	  mensen,	  die	  
vanuit	  hun	  maatschappelijke	  betrokkenheid	  en	  ideële	  opvattingen,	  onbetaald	  en	  geheel	  belangeloos	  
werken	  aan	  de	  doelstelling	  van	  de	  stichting.	  De	  bestuursleden	  hebben	  naast	  gemiddeld	  twaalf	  
vergaderingen	  per	  jaar	  ook	  per	  e-‐mail	  en	  in	  kleinere	  commissies	  regelmatig	  overleg.	  

Voorzitter	  bestuur	  

• Mevrouw	  Ellen	  Alberte	  Maria	  Gerritsen	  :	  geheel	  2013	  

	  

Penningmeester	  	  

• De	  heer	  Erik	  Borgonjen	  (01-‐01-‐2013	  tot	  02-‐08-‐2013)	  	  	  
• Mevrouw	  Nathalie	  	  Rijk	  (02-‐08-‐13	  tot	  en	  met	  31-‐12-‐2013)	  

	  

Secretaris	  	  

• De	  heer	  René	  Bernardus	  Johanna	  Oude	  Vrieling:	  geheel	  2013	  

	  

Penningmeester	  Erik	  Borgonjon	  treedt	  af	  na	  een	  zittingsperiode	  van	  drie	  jaar.	  Doordat	  de	  combinatie	  
van	  het	  penningmeesterschap	  en	  zijn	  baan	  te	  druk	  werd	  koos	  hij	  ervoor	  zich	  niet	  herkiesbaar	  te	  
stellen	  voor	  nog	  een	  zittingsperiode	  van	  drie	  jaar.	  

	  

Toelichting	  op	  de	  cijfers	  van	  2013	  
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Het	  boekjaar	  wordt	  op	  31	  december	  2013	  	  afgesloten	  waarbij	  de	  jaarrekening	  van	  Stichting	  No	  Guts	  
No	  Glory	  een	  positief	  kassasaldo	  toont	  van	  €	  25.586.	  Deze	  zal	  volledig	  worden	  toegevoegd	  aan	  de	  
reserves	  van	  de	  stichting	  en	  dienen	  voor	  de	  betalingen	  van	  medische	  –buitenlandse	  –	  behandelingen	  
die	  niet	  worden	  vergoed	  door	  zorgverzekeraars	  in	  het	  jaar	  2014.	  Dit	  is	  noodzakelijk	  omdat	  de	  
begunstigden	  uit	  2013	  (of	  nog	  eerder)	  nog	  mogelijk	  in	  het	  jaar	  2014	  van	  de	  stichting	  afhankelijk	  
kunnen	  zijn.	  Voor	  deze	  behandelingen	  dienen	  voldoende	  financiële	  reserves	  te	  worden	  
aangehouden.	  Er	  wordt	  getracht	  een	  adequate	  begroting	  per	  begunstigde	  te	  maken	  voor	  het	  jaar	  
2014.	  De	  moeilijkheid	  echter	  is	  het	  feit	  dat	  het	  allen	  ernstig	  zieke	  begunstigden	  betreft	  waarbij	  het	  
soms	  lastig	  is	  in	  te	  schatten	  hoe	  het	  ziektebeeld	  verloopt	  en	  welke	  behandelingen	  gewenst	  zijn.	  

Alle	  baten	  komen	  dit	  jaar	  uit	  donaties	  van	  derden.	  Deze	  derden	  kunnen	  zowel	  bekenden	  (familie,	  
kennissen,	  vrienden)	  van	  de	  begunstigden	  zijn,	  als	  onbekende	  donateurs	  die	  zich	  betrokken	  voelen	  
bij	  de	  doelstellingen	  van	  de	  stichting.	  

De	  stichting	  ontplooit	  ook	  zelf	  commerciële	  activiteiten	  middels	  verkoop	  van	  onder	  andere	  
polsbandjes,	  mokken,	  (hardloop)	  t-‐shirts	  en	  dergelijke.	  Echter	  deze	  verkopen	  zijn	  in	  2013	  nog	  zeer	  
beperkt	  om	  voor	  omzet	  en	  btw-‐heffing	  in	  aanmerking	  te	  komen.	  In	  het	  jaar	  2014	  wordt	  hier	  
verandering	  in	  verwacht	  en	  zal	  de	  stichting	  de	  (fiscale)	  maatregelen	  en	  handelingen	  hiervoor	  treffen.	  

De	  uitgaven	  zijn	  bijna	  in	  het	  geheel	  te	  relateren	  aan	  het	  doel	  van	  de	  stichting.	  De	  kosten	  bestaan	  –
kort	  samengevat	  –	  uit	  de	  betalingen	  van	  medische	  kosten	  die	  gemaakt	  zijn	  in	  het	  buitenland.	  De	  
resultatenrekening	  2013	  toont	  een	  overzicht	  per	  begunstigde.	  

De	  zeer	  beperkte	  overheadkosten	  (minder	  dan	  2%	  van	  de	  totale	  kosten)	  bestaan	  uit	  bankkosten,	  
reiskosten,	  promotiekosten.	  Waarbij	  de	  promotiekosten	  nog	  geheel	  in	  teken	  stonden	  van	  het	  
binnenhalen	  van	  donaties	  en/of	  het	  werven	  van	  donateurs.	  

Aan	  alle	  ANBI-‐voorwaarden	  wordt	  volledig	  voldaan.	  
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Resultatenrekening	  

Het	  volgende	  overzicht	  geeft	  alle	  baten	  en	  lasten	  weer	  over	  het	  jaar	  2013.	  De	  stichting	  is	  ook	  dit	  jaar	  
binnen	  het	  door	  de	  belastingdienst	  gestelde	  criterium	  voor	  een	  ANBI	  (Algemeen	  Nut	  Beogende	  
Instelling)	  gebleven,	  wat	  inhoudt	  dat	  meer	  dan	  90%	  van	  de	  totale	  baten	  aan	  het	  doel	  besteed	  moet	  
worden,	  of	  omgekeerd,	  dat	  de	  overheadkosten	  niet	  meer	  dan	  10%	  mag	  bedragen	  van	  de	  baten.	  

	  

Resultatenrekening	  2013	  

	  

Baten	  

• Ontvangen	  donaties	   	   	   	   	   €	  	  68.572	  
• Ontvangen	  rente	  op	  spaarrekening	   	   	   €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  

Totale	  Baten	  	   	   	   	   	   	   	   €	  	  68.585	  	  	  

	  

	  

Medische	  Lasten	  

• Medische	  kosten	  Judith	  	   	   	   	   €	  	  	  	  	  	  	  651	  
• Medische	  kosten	  Frans	  	   	   	   	   €	  	  	  	  5.000	  
• Medische	  kosten	  Annemiek	   	   	   	   €	  	  17.310	  
• Medische	  kosten	  Corine	   	   	   	   €	  	  19.646	  

Totale	  medische	  kosten	  	   	   	   	   	   €	  	  42.609	  

	  

Overige	  Lasten	  

• Reiskosten	   	   	   	   	   	   €	  	  	  133	  
• Overige	  kosten	  	   	   	   	   	   €	  	  	  257	  

	  

Totale	  overige	  kosten	   	   	   	   	   	   €	  	  	  390,-‐	  

	  

Resultaat	  van	  het	  afgelopen	  boekjaar	   	   	   	   	  €	  25.586	  

(totale	  baten	  –	  totale	  kosten)	  

	  

Het	  resultaat	  van	  2013	  zal	  worden	  toegewend	  aan	  de	  financiële	  reserves	  van	  de	  stichting	  en	  wordt	  
gereserveerd	  voor	  medische	  behandelingen	  in	  2014.	  
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Balans	  	  

De	  balans	  ziet	  er	  per	  31-‐12-‐2013	  als	  volgt	  uit:	  

	  

Activa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2013	  	  	  	  	   	   	   	   2012	  

	  

Liquide	  middelen	   	   	   30.494	   	   	   	   	   	  3.355	  

Spaarrekening	   	   	   	   	  	  	  	  	  397	   	   	   	   	   	  1.949	  

	  

Totaal	  Activa	   	   	   	   30.891	   	   	   	   	   5.304	  

	  

	  

	  

	  

Passiva	  	   	   	   	   2013	   	   	   	   	   2012	  

	  

Algemene	  reserve	  	  van	  de	  Stichting	   	  	  5.305	   	   	   	   	   5.543	  

Toevoeging	  van	  resultaat	  2013	   	   25.586	   	   	   	   	   -‐	  	  238	  

	  

Totaal	  Passiva	  	   	   	   	   30.891	   	   	   	   	   5.304	  
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Vooruitblik	  op	  2014	  

In	  2014	  zal	  er	  wederom	  actief	  worden	  gewerkt	  om	  de	  naamsbekendheid	  te	  vergroten.	  Dit	  met	  als	  
doel	  om	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  te	  overtuigen	  van	  de	  doelstellingen	  van	  de	  stichting	  met	  als	  
einddoel	  om	  zoveel	  mogelijk	  donaties	  te	  ontvangen.	  Een	  geheel	  vernieuwde	  website	  die	  begin	  2014	  
zal	  worden	  gelanceerd	  zal	  deze	  doelstellingen	  verder	  ondersteunen.	  

Tevens	  zullen	  de	  commerciële	  activiteiten	  verder	  worden	  uitgebouwd	  en	  geprofessionaliseerd.	  Naast	  
het	  opzetten	  en	  verder	  uitbouwen	  van	  een	  webshop	  met	  stichting	  gerelateerde	  producten	  zullen	  er	  
ook	  op	  diverse	  evenementen	  standjes	  komen	  te	  staan	  waar	  het	  publiek	  ook	  deze	  producten	  kan	  
kopen.	  

De	  stichting	  groeit	  elk	  jaar	  en	  ook	  in	  2014	  wordt	  verwacht	  dat	  de	  groei	  zal	  aanhouden.	  Het	  team	  van	  
vrijwilligers	  groeit	  gestaag	  door	  wat	  naar	  verwachting	  een	  positieve	  bijdrage	  zal	  hebben	  aan	  het	  
totaal	  aan	  donaties.	  Doelstelling	  is	  om	  in	  2014	  minimaal	  €	  100.000	  uit	  donaties	  te	  verwezenlijken.	  

Tevens	  zal	  worden	  getracht	  om	  de	  financiële	  reserves	  van	  de	  stichting	  te	  vergroten,	  dit	  omdat	  is	  
gebleken	  dat	  tijdens	  een	  behandeling	  van	  een	  begunstigde	  het	  ziektebeeld	  dermate	  aan	  verandering	  
onderhevig	  is,	  dat	  additionele	  behandelingen	  noodzakelijk	  waren.	  Aangezien	  hier	  ook	  extra	  kosten	  
aan	  verbonden	  zijn	  en	  deze	  soms	  lastig	  vooraf	  in	  te	  schatten	  zijn;	  dient	  de	  stichting	  altijd	  voldoende	  
financiële	  middelen	  te	  hebben.	  Hierdoor	  moet	  worden	  voorkomen	  dat	  een	  begunstigde	  –	  wegens	  
financiële	  redenen	  -‐	  	  het	  behandeltraject	  voortijdig	  moet	  staken	  

	  

	  

	  


