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Aan het bestuur
Stichting DiaB-TV
Vlietweg 15
2266 KA  Leidschendam

Kenmerk Behandeld door Datum

2017.RH.205200 AMK 9 april 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting. De in het
accountantsrapport  voorkomende cijfers en analyses zijn primair gebaseerd op de in dit rapport opgenomen
jaarrekening.



FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2017

Inleiding

DiaB-TV is opgericht door een aantal mensen die de gevolgen van diabetes zelf of in hun directe omgeving
hebben meegemaakt. Zelf volwassen, hebben zij onderkend dat de gevolgen van deze ziekte voor kinderen
nog veel ingrijpender zijn. Kinderen moeten er langer mee omgaan, maar zij hebben ook meer gelegenheid
om te voorkomen dat zij de ziekte krijgen of om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van deze
ziekte. DiaB-TV wil kinderen hiermee helpen.

De initiatiefnemers vinden het belangrijk om iets tegen diabetes te ondernemen. Meer dan een miljoen
mensen in Nederland hebben deze ziekte en elke week komen er zo'n 1000 bij. Diabetes veroorzaakt ook
vaak andere kwalen, zoals hart- en vaatziekten, oogproblemen, nierproblemen. Bij DiaB-TV ligt de nadruk op
diabetes, type 2, omdat dat de variant is waarbij leefstijl een grote rol speelt.

Missie, visie en beleid

De missie van DiaB-TV is om vooral de schoolgaande jeugd vanaf 10 jaar bewust te maken van de gevaren
van diabetes en kinderen te laten zien wat ze er tegen kunnen doen of hoe ze het kunnen voorkomen. Daarbij
gaat het vooral om gezond eten en bewegen. DiaB-TV wil dat doen op een leuke, begrijpelijke manier. Een
manier die inzicht geeft en tot nadenken stemt. Het doel is om diabetes bespreekbaar te maken en te laten
zien wat kinderen en hun ouders zelf kunnen doen. Daarmee wordt niet alleen de gezondheid van individuele
kinderen bevorderd, maar wordt ook bijgedragen aan een gezonde samenleving. De activiteiten van DiaB-TV
sluiten nauw aan bij die van De gezonde School en bij kerndoel 34 van de kerndoelen Primair Onderwijs:
Leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. Het
bevorderen van een gezonde leefstijl is niet alleen van belang bij de bestrijding van diabetes, maar is voor
alle kinderen belangrijk. Het besef dat leefstijl en gezondheid met elkaar samenhangen is een belangrijk
inzicht voor kinderen en hun ouders. DiaB-TV wil de doelstelling bereiken door lessen te vervaardigen die
gericht zijn op kinderen van de bovenbouw van het Primair Onderwijs en de onderbouw van het Voortgezet
Onderwijs. De lessen bestaan uit filmpjes met informatie, nieuws, spelletjes, opdrachten, waarmee
leerkrachten op een boeiende en afwisselende manier de leerstof kunnen overbrengen.

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

DiaB-TV is in het najaar van 2016 begonnen met haar activiteiten. Die bestonden allereerst uit het opzetten
van een organisatie: het opstellen van statuten, het oprichten van de Stichting bij de notaris, inschrijving bij
de Kamer van Koophandel, het samenstellen van een bestuur en op zoek gaan naar mogelijke financiers en
subsidiënten. Ook werd de ANBI-status bij de Belastingdienst aangevraagd en verkregen en werden er
opnamen gemaakt voor de lessenseries. In deze lessen traden twee van de initiatiefnemers op: Paula
Udondek en Jeffrey Huf die op soms humoristische wijze het verband lieten zien tussen leefstijl en ziekten,
waaronder diabetes en in het verlengde daarvan, aandacht vroegen voor het belang van gezond eten en
voldoende bewegen en sporten. Andere betrokkenen zorgden voor de organisatorische werkzaamheden, voor
het maken van een beleidsplan, de financiële administratie en jaarrapportage, voor de werving van
sponsoren en subsidiënten en voor het opnemen en monteren van films. Al deze werkzaamheden zijn
vanwege het gebrek aan financiële middelen onbezoldigd en op vrijwillige basis verricht. Dat geldt ook voor
de journalistieke bijdragen en voor het werk van de bloggers en vloggers op de website en de informatie van
een diëtiste.
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Na de voorbereidende werkzaamheden in 2016 is er in 2017 verder gewerkt aan het opzetten van een
netwerk, contacten met farmaceutische bedrijven, gemeenten en schoolbesturen, het ontwerpen en invullen
van de website met een openbaar, informatief gedeelte en een afgesloten deel bestemd voor deelnemende
scholen. De lessen op de website werden aangevuld met actuele informatie, recepten, blogs van jongeren die
hun eigen ervaringen deelden enz. Daarnaast werd in 2017 een Adviesraad ingericht van mensen die bereid
zijn een of twee keer per jaar bijeen te komen om de organisatoren van advies te dienen en behulpzaam te
zijn bij het vormen van een netwerk. Halverwege het jaar was DiaB-TV in de gelegenheid om (goedkoop) een
ruimte te huren in een kantoorgebouw aan de Vlietweg in Leidschendam, waardoor de werkzaamheden een
meer structureel karakter kregen. De coördinator van DiaB-TV, Noël de Bruin, ook een van de
initiatiefnemers, heeft vanaf die locatie regelmatig werkzaamheden verricht voor DiaB-TV. Ook is hij erin
geslaagd van DiaB-TV een leerbedrijf te maken, zodat stagiaires van het beroepsonderwijs onder zijn
begeleiding hun stage kunnen vervullen, bijvoorbeeld bij de administratie, het benaderen van scholen of het
opnemen en monteren van filmopnamen met begeleiding van de cameraman die het materiaal voor DiaB-TV
heeft opgenomen, Gaston Wallé. Een poging om van dit vrijwilligerswerk een STIP-baan te maken, een
mogelijkheid die de gemeente Den Haag biedt om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een
structurele baan aan te bieden, is helaas niet gelukt. Desalniettemin werden veel werkzaamheden verricht,
waarbij het bestuur een ondersteunende, soms controlerende en sturende rol vervulde. Eind 2017 werd,
eveneens met behulp van mensen die zich vrijwillig inzetten, een begin gemaakt met een marketingplan,
gericht op het vergroten van de mogelijkheden om geld binnen te halen van bedrijven en mogelijke
sympathisanten.

Doelstelling en prestaties

De doelstelling in 2016 was om de organisatie handen en voeten te geven. Dit is grotendeels gelukt. Eind
2016 was de organisatie startklaar voor het werk waarvoor deze was opgericht: het daadwerkelijk starten met
het verbreiden van de lessenseries op scholen. In het beleidsplan werd voor 2017 een doelstelling van
minimaal 50 deelnemende scholen realistisch geacht en het werven van 100 donateurs die minimaal € 25
zouden bijdragen.

Helaas zijn beide doelstellingen (nog) niet gerealiseerd. Er is in 2017 in totaal een bedrag van ruim € 13.000
binnengehaald, door middel van bijdragen van fondsen, bedrijven en individuele sympathisanten. Een ander
bedrijf heeft een schenking in natura gedaan door het bekostigen van posters over DiaB-TV die werden
opgehangen in wachtruimtes van poliklinieken. Het was een hoopvol begin, maar helaas niet voldoende om
alle ambities tegelijk te verwezenlijken. Daardoor was DiaB-TV niet in staat om degenen die het werk tot nog
toe onbezoldigd hadden gedaan in afwachting van betere tijden, een (deel) van hun inzet te vergoeden. Hun
inzet was er niet minder om, maar het bestuur acht dat geen gezonde situatie. Ook het werven van scholen is
nog niet gelukt. Veel scholen en schoolbesturen zijn benaderd, maar uiteindelijk heeft, na de pilotperiode
waaraan drie scholen deelnamen, slechts 1 (VSO-)school zich aangemeld. Overigens zijn zowel de
pilotscholen als de deelnemende school enthousiast over het materiaal. Naar de redenen van scholen en
schoolbesturen om niet deel te nemen aan DiaB-TV willen we een onderzoek instellen, bijvoorbeeld met
stagiaires vanuit het HBO. Vermoedelijk speelt hierbij een rol dat scholen een grote belasting ervaren bij het
uitvoeren van hun schoolplannen en nog niet overtuigd zijn van het belang van lessen over preventie van
diabetes. Naar verwachting zal het onderwerp Gezondheid in de nieuw op te stellen kerndoelen van het
basisonderwijs een prominente rol vervullen en dat zou kunnen leiden tot een hogere prioriteit voor dit
onderwerp.
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Vooruitblik

Het zal duidelijk zijn dat het bestuur en het team van DiaB-TV niet tevreden zijn over de bereikte resultaten in
2017. Daarom worden de activiteiten voor fondsenwerving en het bereiken van scholen geïntensiveerd en
wordt 2018 een cruciaal jaar voor het voortbestaan van DiaB-TV. Met behulp van een subsidie van de
Stichting Schiefbaan Hovius in het eerste kwartaal van 2018 is de organisatie in staat gesteld om
voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren in verschillende wijken voor de omliggende scholen. Deze worden
gehouden in mei 2018. Hopelijk leiden deze bijeenkomsten ertoe dat een aantal scholen bereid zijn te starten
in het schooljaar 2018 - 2019. Door de bijdragen van een aantal fondsen hopen we in staat te zijn de lessen
in het eerste schooljaar kosteloos aan te bieden, zodat scholen eerst kunnen kennismaken en daarna hopelijk
bereid zijn een bedrag per jaar te betalen, waardoor DiaB-TV een gezondere en structurele financiering kan
verkrijgen. Halverwege 2018 worden de resultaten van de inspanningen geëvalueerd en bekeken of
voortzetting van de activiteiten mogelijk is.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting DiaB-TV bestond bij aanvang in 2016 uit 5 leden:
Anke van Kampen (voorzitter)
René Heijblom (accountant, penningmeester)
Nel Geelhoed (medisch specialist)
Ad Westendorp (jurist)
Ton Menken (ondernemer)
Aan het eind van het verslagjaar, in december 2017, is tot ieders ontsteltenis, onverwacht ons bestuurslid Ad
Westendorp overleden. Hij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming en het
functioneren van DiaB-TV. Het bestuur bestaat thans uit vier leden. In de loop van 2018 zal bezien worden op
welke wijze de vacature wordt ingevuld.
Het bestuur is in de tweede helft van 2016 3 keer bij elkaar gekomen, in 2017 8 keer. De adviesraad is 1 keer
bij elkaar gekomen. De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd.

Het team

Het kernteam van DiaB-TV bestaat uit de initiatiefnemers Paula Udondek (inhoud) en Noël de Bruin
(organisatie). Zij werken samen met Jeffrey Huf (treedt samen met Paula op in de filmpjes) en Gaston Wallé
(camera en montage). Daarnaast zijn nog vele anderen actief o.a. op het gebied van marketing en werving
van sponsors, het vervaardigen van de website, schrijven van teksten, maken van vlogs en blogs, o.a. over
voeding en het presenteren van programma's.
Het bestuur is alle betrokkenen dankbaar voor hun belangrijke en belangeloze inzet.

Den Haag, maart 2017

Het bestuur van DiaB-TV
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JAARREKENING 2017
Balans per 31 december 2017
Staat van baten en lasten over 2017

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na winstbestemming)

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1) 831 -

Vlottende activa

Liquide middelen  (2) 1.611 -

2.442 -



31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Overige reserves 2.421 -

Kortlopende schulden  (4)

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 21 -

2.442 -
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Baten 14.700

Lasten

Werving baten

Kostprijs van de omzet  (6) 65

Beheer en administratie

Personeelslasten  (7) 3.934
Overige bedrijfslasten  (8) 8.067
Financiële baten en lasten  (9) 213

12.214

12.279

Saldo 2.421

Resultaatbestemming

Overige reserves 2.421
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3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

31-12-2017

€

Overige vorderingen

Waarborgsommen 650
Lening u/g 181

831

VLOTTENDE ACTIVA

2. Liquide middelen

Bank 1.586
Kas 25

1.611
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PASSIVA

31-12-2017

€

3. EIGEN VERMOGEN

Overige reserves 2.421

2.421

2017

€

Overige reserves

Stand per 1 januari -
Resultaatbestemming boekjaar 2.421

Stand per 31 december 2.421

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige schulden 21
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4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€
5. NETTO-OMZET

Omzet proefpakket 100
Omzet sponsoring 13.000
Omzet donatie's /schenkingen 1.600

14.700

WERVING BATEN

6. KOSTPRIJS VAN DE OMZET

Kostprijs van de omzet 65

7. PERSONEELSLASTEN

Overige personeelslasten 3.934

Overige personeelslasten

Onkostenvergoedingen 3.110
Vrijwilligersvergoeding 824

3.934

8. OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Huisvestingslasten 3.740
Kantoorlasten 1.564
Autolasten 164
Verkooplasten 2.600
Algemene lasten -1

8.067

Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 3.230
Schoonmaaklasten 26
Onderhoudskosten huisvesting 484

3.740
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Realisatie
2017

€
Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 876
Drukwerk 33
Klein inventaris 788
Porti 47
Contributies en abonnementen -180

1.564

Autolasten

Brandstoffen 84
Overige autolasten 80

164

Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten 827
Representatielasten 93
Verteerlasten 125
Montagekosten 500
Productiekosten 1.055

2.600

Algemene lasten

Overige algemene lasten -1

9. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentelasten en soortgelijke lasten -213
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1 Statutaire regeling winstbestemming

Het bestuur heeft voorgesteld om de winst in overeenstemming met de statuten aan het eigen vermogen toe
te voegen. Dit voorstel is reeds verwerkt in deze jaarrekeing.

Stichting DiaB-TV
te Leidschendam, bijlage bij het accountants-

rapport van 9 april 2018

16/16


