Jaarverslag 2018
Iedere stap telt

Bas van de Goor Foundation
Papendallaan 7
6816 VD Arnhem

Algemene gegevens
Statutaire naam:
Vestigingsplaats:
Rechtsvorm:

Stichting Bas van de Goor Foundation
Amsterdam (statutair), Arnhem (kantoor)
Stichting

Missie
Het is onze missie om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van
sport en bewegen.
Wij doen dit door op een optimistische, inspirerende en uitdagende manier informatie te delen met
mensen met diabetes en hun sociale omgeving. Met behulp van vele sportactiviteiten wil de BvdGF
mensen met diabetes en hun sociale omgeving informeren over de positieve effecten van sport en
beweging, ze deze effecten laten ervaren en ze inspireren tot een sportief leven met diabetes.
Visie
Op dit moment zijn er in Nederland ruim 1.200.000 mensen met diabetes. Er wordt zelfs voorspeld
dat dit totaal in 2025 op 1,3 miljoen Nederlanders komt. Het is dus belangrijk om nu actie te
ondernemen. De afgelopen jaren is duidelijk geworden wat de positieve effecten van sport en
bewegen op een leven met diabetes zijn. Voor mensen met diabetes zorgt het voor een betere
instelling, terwijl het voor mensen zonder diabetes de kans op diabetes type 2 kan verkleinen. Dit in
acht nemende houdt de BvdGF er de volgende visie op na.
-

Wij geloven dat sport en bewegen bijdraagt aan een gezond leven met diabetes.
Wij willen perspectief bieden aan alle mensen met diabetes in Nederland.
Wij geloven in de kracht van het delen van informatie, ervaringen en inspiratie.
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Voorwoord
De diabeteszorg in Nederland weet zich inmiddels verzekerd van een prominente plaats op de
politiek bestuurlijke agenda. Niet alleen nationaal, ook lokaal. Dit is geen overbodige luxe. Het aantal
personen met een vorm van diabetes is ruim het miljoen overschreden. Niets wijst erop dat in deze
stijgende lijn een kentering komt. Integendeel. Met recht kan worden gesproken dat we te maken
hebben met een gezondheidsvraagstuk waar velen direct dan wel indirect mee te maken hebben of
nog krijgen.
Het is goed om dit gegeven onder ogen te zien. En bovenal te beseffen dat slechts vanuit een
gezamenlijke inspanning dit vraagstuk te tackelen valt. Noem het een brede coalitie van
zorgverleners, verzekeraars, belangenorganisaties en overheden. Belangrijk daarbij is dat de focus
zich gaandeweg steeds meer richt op de patiënt. Waar liggen voor hem of haar de mogelijkheden om
langs de weg van zelfzorg 'gezondheidswinst' te boeken.
Deze focus op het individu en bovenal de laagdrempelige aanpak is de afgelopen tien jaar de
signatuur geweest van de Bas van de Goor Foundation. Velen hebben de boodschap begrepen dat
van 'bewegen' een heilzame werking uitgaat in het omgaan met diabetes. In al zijn eenvoud 'iedere
stap telt'. In dat opzicht is de stichting met haar boegbeeld Bas van de Goor nu al vele jaren goed op
weg.
Gaston Sporre
Voorzitter
Bas van de Goor Foundation
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Inleiding
Elke stap telt
2018 is het jaar dat ik weer volledig aan het werk ben gegaan na mijn succesvolle behandeling van de
lymfeklierkanker. In 2017 ben ik weer langzaam begonnen met een paar uur in de week. Na wat ups
en downs voelde ik me na de zomervakantie weer helemaal 100%. Het is ongelofelijk fijn om samen
met mijn collega’s weer volle bak aan de slag te gaan.
In 2018 hebben we gekeken naar onze evenementenkalender. We zagen nog ruimte en
mogelijkheden voor nieuwe evenementen. En ondanks dat er pas in 2019 twee evenementen bij
gaan komen zijn we daar natuurlijk in 2018 begonnen met de organisatie daarvan. Als eerste is dat
het ONE Festival. Een tweedaags evenement toegespitst op de groep jongvolwassenen met diabetes
type 1. Op een alternatieve manier praten we deze groep bij over de positieve rol van sport en
bewegen op een leven met diabetes. Tijdens deze twee dagen wordt er natuurlijk veel gesport, maar
ook gepraat met elkaar. Het tweede nieuwe evenement is de DiabetesCup. Na het enorme succes
van de JuniorCup, een voetbal WK voor kinderen met diabetes, hebben we besloten om een jaarlijks
terugkerend voetbal NK tussen provincies te organiseren. Kinderen tussen de 10 en 14 jaren strijden
met hun provinciegenoten voor de overwinning.
Ons grootste evenement blijft de Nationale Diabetes Challenge (NDC). Op meer dan 200 locaties
hebben ruim 4300 mensen wekelijks meegedaan. We zijn de zorgverleners die ons daarbij helpen
enorm dankbaar. Toch hebben we gekeken hoe we nog effectiever kunnen zijn. Met hulp van
zorgconsultants IG&H hebben we de NDC Stedelijke Aanpak in de steigers gezet. In twee gemeentes
gaan we een samenwerking opzetten om mensen (met diabetes) in beweging te brengen. Zorggroep,
gemeente, sportbedrijf, zorgverzekeraar en ander partijen die aanhaken, dragen samen inhoudelijk
en financieel bij aan deze lokale NDC onder leiding van de Bas van de Goor Foundation. Door daar
onderzoek aan te koppelen dragen we bij aan inzicht in deze nieuwe en vooruitstrevende aanpak.
Ook hier geldt dat de uitvoering ligt in 2019, de aanloop startte in 2018.
In 2018 hebben we het contact met onze doelgroepen versterkt. Door middel van de lancering van
onze nieuwe website en de start van het CRM-systeem Salesforce maken we daarin grote stappen.
We blijven attent om in de snel veranderende onlinewereld goed zichtbaar te zijn.
Terugkijkend op 2018 mogen we tevreden zijn. We werken met een klein team keihard om onze
missie vorm te geven. Dat doen we met een positief financieel resultaat. Ik kijk uit naar volgend jaar
om met deze club geweldige collega’s, (medische) vrijwilligers, ambassadeurs en partners een
volgende stap te maken in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes.
Want elke stap telt.
Bas van de Goor
Directeur Bas van de Goor Foundation
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1. Resultaten 2018
1.1 Sportactiviteiten
In 2018 heeft de BvdGF diverse (sport)activiteiten voor mensen met diabetes, hun sociale omgeving
en medische professionals uit de diabeteszorg georganiseerd. Hieronder volgt een opsomming van
het aantal activiteiten gecategoriseerd per doelgroep.
Sportactiviteiten voor jongeren
In 2018 organiseerde de BvdGF meerdere sportactiviteiten voor jongeren met diabetes in de leeftijd
van 8 t/m 17 jaar. In totaal zijn er in 2018 twee sportkampen voor kinderen met diabetes
georganiseerd bij SnowWorld in Landgraaf. Daarnaast ook nog een wintersportkamp, een sportdag
en vele sportclinics, waaronder een clinic fierljeppen, twee volleybalclinics, een kickboksclinic en een
schaatsclinic met bestuurslid Barbara de Loor. Tevens hebben we weer twee gezinsweekenden voor
gezinnen met een kind met diabetes georganiseerd in Lierop, Noord-Brabant. Tijdens deze
sportactiviteiten ligt de nadruk op zelfmanagement. Jongeren ervaren in een medisch veilige
omgeving hoe ze hun diabetes zelfstandig kunnen managen in afwisselende sportieve settings.
Nieuw in 2018 waren twee sportweekenden in Lierop; een mix van een sportkamp en een
gezinsweekend. Dankzij de steun van onze vaste partners als de VriendenLoterij, Novo Nordisk,
Bosman, Medtronic en Ascensia konden deze activiteiten plaatsvinden. De deelnemers van
WeRun2ChangeDiabetes, WeHike2ChangeDiabetes en WeBike2ChangeDiabetes Challenges zorgden
er door het werven van sponsorgeld voor dat deze activiteiten gefinancierd konden worden.
Daarnaast doet de BvdGF jaarlijks een beroep op de inzet van medische vrijwilligers van diverse
ziekenhuizen en op ambassadeurs en overige vrijwilligers om deze sportactiviteiten voor jongeren
met diabetes tot een succes te maken. Zonder deze inzet is het voor de BvdGF niet mogelijk om
dergelijke activiteiten te organiseren.
Sportactiviteiten voor volwassenen
De Nationale Diabetes Challenge groeide gestaag door in 2018. Nadat er in 2017 op 160 locaties
werd gewandeld zijn we in 2018 doorgegroeid naar 200 locaties. Het aantal wandelaars steeg door
naar 4300. Ongeveer 4500 mensen hebben zich uiteindelijk aangemeld om het afsluitende festival in
het Olympisch Stadion in Amsterdam bij te wonen en de laatste afstand daar samen te gaan lopen.
Het enthousiasme was zowel bij de deelnemers als bij de zorgverleners groot. De resultaten van het
NDC onderzoek worden door veel mensen geprezen.
Naast de NDC organiseerden we in 2018 vijf informatieavonden voor volwassenen met diabetes,
onder de naam ‘Back on Track’ in Apeldoorn, Landgraaf, Haarlem, Gouda en Arnhem. Op deze
avonden aten we gezamenlijk een eenvoudige maaltijd en wisselden deelnemers informatie en
ervaringen uit met elkaar, een ervaringsdeskundige, een internist en een diëtist. Vervolgens gingen
we actief aan de slag op het volleybalveld of tijdens een wandeling, om aan het eind van de avond
het verloop van bloedsuikerwaardes en toegepaste strategieën te bespreken. Deze avonden werden
zeer goed ontvangen. Ook dit jaar heeft een aantal deelnemers zich aangemeld voor één van de
fondsenwervende challenges. Op deze manier werven we dus tevens deelnemers aan onze
fondsenwervende challenges en creëren we onze eigen ambassadeurs.
Fondsenwervende Challenges
Zoals elk jaar waren er ook in 2018 weer fondsenwervende challenges. Het doel is om met behulp
van een sportieve activiteit donaties op te halen voor de stichting, waarmee zij activiteiten als
sportclinics, sportdagen, sportkampen en gezinsweekenden kan organiseren, waaraan de kinderen
met diabetes gratis kunnen deelnemen. In 2018 is voor de achtste maal op rij de
WeRun2ChangeDiabetes Challenge georganiseerd met deelname aan de marathon van New York. Er
is in totaal een bedrag van € 55.441 opgehaald door alle deelnemers. Tijdens
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WeBike2ChangeDiabetes trokken we per mountainbike 6 dagen door de Sierra Nevada. Naast
Nederlandse deelnemers nam aan deze challenge ook een groep Spaanse fietsers deel. Zij hebben
samen een bedrag van € 43.626 opgehaald. Voor de tweede keer organiseerden we de relatief
nieuwe fondsenwervende challenge, de WeHike2ChangeDiabetes Challenge. Een groep mensen,
allen met diabetes, wandelden op deze manier € 17.783 bij elkaar. Daarnaast zijn er door
particuliere initiatieven donaties opgehaald in 2018, ter waarde van € 75.494.
Overige sportieve evenementen
Sylvestercross Soest
Sinds 2017 zijn we voor 3 jaar aan de Sylvestercross verbonden als het goede doel. Naast een grote
groep lopers die in onze shirts mee lopen, zijn we zichtbaar in verschillende communicatiemiddelen
van de organisatie. Er wordt ook een bedrag opgehaald doordat mensen vrijwillig bij inschrijving aan
de BvdGF kunnen doneren. De loopwedstrijd vindt plaats op 31 december en is daarmee tot en met
2019 de laatste activiteit van de BvdGF van het jaar.
Volleybaltoernooi
In januari 2018 werd het jaarlijkse volleybaltoernooi voor partners van de BvdGF georganiseerd in
The Beach in Aalsmeer. In een sportieve setting werden de resultaten van 2017 gepresenteerd en
werd er vooruitgekeken naar 2018. De BvdGF bedankt haar partners en vrijwilligers voor de
onvoorwaardelijke steun in 2017.
1.2 Communicatie
Naast het organiseren van allerlei activiteiten wil de BvdGF er ook graag over vertellen, om op die
manier de positieve effecten van sport en bewegen op een leven met diabetes onder de aandacht te
brengen. Dat vertellen doet de BvdGF op haar website en social media kanalen en via de media,
maar ook in individueel contact met mensen.
Realisatie van communicatiedoelstellingen
De focus op communicatiegebied lag in 2018 op het structureren van de communicatie met diverse
stakeholders. Om dat te kunnen doen zijn we begonnen met de implementatie van Salesforce als
CRM systeem. Dat traject is nog niet afgerond, maar dat zal voor de zomer van 2019 het geval zijn.
De eerste stap is het importeren van al onze contacten (inmiddels gereed) en stap twee is het
inrichten van de communicatielijnen met deze mensen (daar wordt op het moment van schrijven aan
gewerkt). Het afgelopen jaar namen we Mailchimp in gebruik, waarmee we al een voorschot hebben
genomen op dat wat we vanaf 2019 met behulp van Salesforce willen doen. Een flink deel van onze
communicatie is door het gebruik van Mailchimp al meer gestructureerd.
Website en Google
In 2018 is er een aantal verbeteringen doorgevoerd aan onze website. In samenwerking met Team
Nijhuis hebben we ons Google Grants en Google AdWords account opnieuw kunnen activeren. De
maandelijkse rapportage van Team Nijhuis over onze resultaten in Google geeft ons input om de
juiste aanpassingen op de website te doen. Daarmee vergroten we onze vindbaarheid en de kwaliteit
van de informatie op onze site. In 2018 hadden we 64.427 websitebezoekers, waarvan 37.215 unieke
bezoekers op www.bvdgf.org. Een bezoeker bekeek gemiddeld 8 pagina’s. Bezoekers op
www.nationalediabeteschallenge.nl werden in dat jaar nog niet gemeten, dat is vanaf 2019 wel het
geval. In het jaarverslag van 2019 zullen we kunnen zien of de inzet van Team Nijhuis effect heeft.
Social media
Ondanks tegenvallende resultaten van facebook blijft ons aantal volgers daar groeien, net als op
Instagram. Met name de recent aangemaakte facebookgroepen zijn een groot succes. Mensen weten
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elkaar daar te vinden en te motiveren om met diabetes in beweging te komen of blijven. Van 6280
volgers op facebook op 1 januari 2018 groeiden we naar 7083 op 31 december 2018. Op Instagram
gingen we over de grens van 1500 volgers. Twitter groeit nog altijd langzaam, met een totaal aantal
van ruim 2300 volgers op het moment.
Zichtbaarheid
In 2018 was de BvdGF opnieuw goed vertegenwoordigd in de media. Met name de Nationale
Diabetes Challenge krijgt elk jaar meer aandacht in lokale en regionale media. In 2018 verschenen er
409 berichten over de BvdGF in lokale media, met een totaal bereik van bijna 14 miljoen mensen en
een gecombineerde mediawaarde van ruim €391.000. Dat is ruim 1,5 keer zoveel als in 2017 en een
verdubbeling in het bereik.
Overige exposure
Er zijn in 2018 diverse presentaties gehouden voor ziekenhuizen, huisartsen, scholen, diabetespoli’s
en bijeenkomsten voor internisten en diabetesverpleegkundigen. Daarmee hebben we opnieuw
gezorgd voor zichtbaarheid in het medisch werkveld en daarbuiten. Onze ambassadeurs zijn daarin
een welkome ondersteuning.
1.3 Meetbaar resultaat
In 2018 is er opnieuw onderzoek gedaan onder een grote groep mensen met diabetes type 2 die
deelnam aan de Nationale Diabetes Challenge. De onderzoeksresultaten zijn in een rapport
samengevat en verspreid onder diverse belanghebbende partijen. Opnieuw werd aangetoond dat
deelname aan de NDC gezondheidswinst oplevert. Niet alleen door verbeterde somatische waarden
en verminderd medicijngebruik, maar zeer zeker ook doordat deelnemers een verbeterd gevoel van
welbevinden ervaren door hun deelname. Met deze resultaten zetten we de gesprekken met
zorgverzekeraars en andere partijen in het zorg-, sport en beweeg- en sociaal domein met
vertrouwen voort. In 2017 leidde dat tot de eerste mogelijkheden voor vergoeding van uren van
zorgverleners bij één verzekeringsmaatschappij.
Ook op het gebied van CGM (continue glucose monitoring) deden we onderzoek samen met Spaanse
collega’s en deelnemers aan de mountainbikechallenges rondom de Mont Blanc (2017) en de Sierra
Nevada (2018). Deze onderzoeken helpen ons aan te tonen hoe adequaat verschillende systemen
werken maar vooral om de impact van het gebruik van CGM op de kwaliteit van leven aan te tonen.
Dat laatste is van belang voor de financiële vergoedingen in de verschillende landen in Europa.
Doordat we grote groepen deelnemers hebben aan challenges en omdat we kunnen beschikken over
zeer ervaren en enthousiaste onderzoekers kunnen we ons steentje bijdragen aan dit soort
onderzoeken, met als doel wederom het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met
diabetes.
1.4 missie, doelstellingen en doelrealisatie
Sinds 2006 is de Bas van de Goor Foundation (BvdGF) actief in de diabeteswereld met het doel om de
kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport en bewegen. Om
richting te geven aan die doelstelling is er eind 2016 het meerjarenbeleidsplan (MJBP): ‘Iedere stap
telt’ 2017-2020 opgesteld. Ieder jaar vloeit een jaarplan uit dit MJBP voort. Nadat er twee jaar mee
gewerkt is, is het tijd om de balans op te maken. De missie en de doelstellingen uit het MJBP staan
hieronder.

8

Missie zoals in het MJBP 2017-2020 beschreven:
Het is onze missie om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel
van sport en bewegen. Wij doen dit door op een optimistische, inspirerende en uitdagende manier
informatie te delen met mensen met diabetes en hun sociale omgeving over de positieve effecten
van sport en beweging, ze deze effecten te laten ervaren en ze te inspireren tot een sportief leven
met diabetes.
Voor de beleidsperiode 2017-2020 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
Doelstelling 1 Wij organiseren (sport)evenementen om mensen met diabetes en hun sociale
omgeving uit te dagen tot een sportief leven met diabetes. Hun ervaringen delen we via (social)
media met anderen met diabetes, hun sociale omgeving en de zorgverleners.
Doelstelling 2 Wij doen onderzoek naar de effecten van sport en bewegen op het leven van mensen
met diabetes om de impact te meten die wij hebben met onze activiteiten. Zo kunnen we aantonen
dat je sport en bewegen ook kunt zien als een manier van zorg leveren.
In de periode vanaf 2017 is de BvdGF doorgegaan met het organiseren van sportevenementen voor
kinderen met diabetes. De activiteiten zijn zelfs uitgebreid met gezinsweekenden en in 2018 met
sportweekenden. Op deze manier worden niet alleen de kinderen met diabetes bereikt maar ook
hun ouders en leren ze beiden meer inzicht te krijgen van de situatie waarin de ander zit. Ook de
fondsenwervende evenementen zijn flink gegroeid. Naast fietsen en hardlopen, wordt er nu ook
gewandeld en gelanglauft. Tijdens deze evenementen worden er niet alleen fondsen geworven voor
de kinderactiviteiten, maar worden ook mensen met diabetes naar een sportief doel begeleid.
Doordat de BvdGF zich veel meer op mensen met diabetes type 2 is gaan richten is het aantal
mensen dat de BvdGF bereikt enorm gegroeid. Met de Nationale Diabetes Challenge (NDC) is het
aantal rechtstreeks bereikte mensen tijdens activiteiten van de BvdGF verhoogd van ongeveer 500
mensen per jaar tot meer dan 4000. Naast de mensen die direct beïnvloed worden tijdens de
activiteiten delen we ervaringen, informatie en inspiratie. De NDC zorgt er ook voor dat steeds meer
zorgverleners zich bewust worden van de rol die sport en bewegen speelt voor mensen met
diabetes. Zij delen op hun beurt de ervaringen weer met andere patiënten met diabetes type 2.

9

2. Organisatie
2.1 Organisatie
In totaal werkte de BvdGF in 2018 met zeven medewerkers en meerdere (waarvan twee betaalde)
stagiaires gemiddeld 7,4 fte. De directie is statutair vastgelegd en bestaat uit Bas van de Goor en
Petra Seegers. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de
foundation. Bas van de Goor is directeur Diabetes en Sport. Petra Seegers is directeur Algemene
Zaken. Daarnaast is er een apart team opgesteld om ons grootste evenement, de NDC, te
organiseren. Jeroen Flim is programmaleider, Mariëlle Durieux ondersteunt in logistieke zaken en
relatiemarketing en Hannah Regeer voert onderzoek uit. Rick Groenhard concentreert zich op alle
kinderactiviteiten en Maartje van Spijker is onze communicatiemedewerker.
Zelfmanagement
De term zelfmanagement heeft vanaf het begin een belangrijke plek in de organisatie ingenomen.
Voor de hedendaagse gezondheidszorg en voor de BvdGF vormt zelfmanagement een belangrijk
thema in de komende jaren. Door deelnemers aan activiteiten zelf verantwoordelijk te maken voor
hun eigen gezondheid en diabetes, kunnen zij tijdens de activiteiten van de BvdGF ervaringsgewijs
leren over diabetes en sport, hun kennis over diabetes en sport verbeteren en geïnspireerd raken tot
een leven lang sporten en bewegen. Met de landelijke opschaling van de NDC geven we
zelfmanagement een prachtige plek in onze organisatie. Ook wordt preventie een steeds belangrijker
thema. De NDC sluit ook naadloos aan op dit onderwerp.
Bestuur (onbezoldigd)
Het bestuur van de BvdGF is onbezoldigd, houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de
foundation en heeft kennis van de activiteiten die de foundation ontwikkelt. Het bestuur heeft een
controlerende taak en functioneert als klankbord. Het bestuur van de BvdGF bestond in 2018 uit zes
leden (Gaston Sporre, Gerritjan Eggenkamp, Leo Heere, Eelco de Koning, Barbara de Loor en Marc
Delissen). De onbezoldigde bestuurders kwamen in totaal drie keer bijeen. Het functioneren van de
directie en bestuur is geëvalueerd.
2.2 Partners
In 2018 heeft de BvdGF diverse samenwerkingsverbanden met partners uit de profit en non-profit
sector, de medische wereld en de sportwereld. Zonder de steun van deze partners was het niet
mogelijk geweest om haar activiteiten in 2018 te organiseren.
Uit de afdracht van 2018 heeft de BvdGF een fantastische bijdrage mogen ontvangen van de
VriendenLoterij. In 2017 werd bekend dat we opnieuw voor vijf jaar mogen rekenen op steun van de
VriendenLoterij. Als onderdeel van die ondersteuning heeft de BvdGF over 2017 een bedrag van
€ 292.792,- mogen ontvangen uit de ongeoormerkte en geoormerkte opbrengst. Dankzij deze
structurele bijdrage van de VriendenLoterij kan de BvdGF de komende jaren structurele stappen
maken als organisatie.
De BvdGF heeft naast de VriendenLoterij in 2018 een nauwe samenwerking gehad met haar partners
Novo Nordisk, Bosman, Medtronic en Ascensia. In het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) wordt de BvdGF ondersteund door Stipp en met medische ondersteuning door
diverse ziekenhuizen (medische begeleiding).
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2.3 Risico’s en maatregelen
De Bas van de Goor Foundation (BvdGF) heeft een analyse gemaakt wat betreft de risico’s die de
stichting op dit moment loopt en zou kunnen lopen in de toekomst. Ook is gekeken naar de
maatregelen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. We hebben drie groepen risico’s
geïdentificeerd; evenementen, financiën en alles rondom de privacywetgeving (Algemene
verordening gegevensbescherming, AVG).
2.3.1. Operationeel/Evenementen
De BvdGF organiseert wekelijks en soms wel dagelijks, evenementen. Evenementen waar van alles
fout zou kunnen gaan; ongelukken tijdens het sporten, verkeerd medisch handelen, een boom die
omwaait en op onze deelnemers valt etc. Als deelnemers zich inschrijven voor een evenement
tekenen ze bij inschrijving de algemene voorwaarden waarbij expliciet wordt vermeld dat deelname
geheel op eigen risico is. Ondanks dat menen wij toch zo veel mogelijk zaken te moeten en kunnen
verzekeren:
•
•
•
•

Ongelukken; verzekeringen als reis- en ongevallenverzekeringen
Verkeerd medisch handelen; beroepsaansprakelijkheid verzekering doorlopend
Aansprakelijkheid; ook op dit gebied hebben we doorlopende verzekeringen.
Evenement; bij hele grote evenementen zoals een festival met 5000 mensen nemen we zo
nodig nog aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld een verzekering voor afgelasting van het
evenement.

De verzekeringen zijn van toepassing op deelnemers, (medische) vrijwilligers en medewerkers.
2.3.2 Financieel
De langere termijn financiering van de stichting en met name van het grootste project de Nationale
Diabetes Challenge is een voortdurende uitdaging en zorg. Deze risico’s zijn over het algemeen wel
vroeg genoeg van te voren in te schatten.
Wat de invloed is van de persoon Bas van de Goor op de inkomsten op korte en lange termijn is een
vraag die ons bezig houdt. Feit is dat in 2017 de post “spontane” donaties aanmerkelijk minder was
en hij dat jaar grotendeels afwezig was. Alhoewel we al meerdere jaren een dalende trend zagen bij
de spontane donaties zien we dat deze post weer flink gestegen is in 2018.
De BvdGF beschikt over enige financiële reserves, die niet worden belegd. Dus op dat gebied loopt de
stichting geen risico. De BvdGF belegt dus niet maar investeert sinds 2017 wel in geoormerkt werven
bij de VriendenLoterij. Inmiddels is de investering van de eerste en tweede campagne terugverdiend
en loopt nu de tweede campagne. De directie en de penningmeester houden scherp in de gaten of
en hoe snel de investering in geoormerkt werven zich terugverdient.
2.3.3. Privacy en bescherming gegevens en AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
De doelgroep van de BvdGF zijn mensen met diabetes. Als deelnemers aan een evenement wordt
hen gevraagd om informatie van zichzelf en hun diabetes op te geven aan het medisch team. Deze
informatie komt niet bij de BvdGF werknemers terecht maar is alleen op te halen door het hoofd van
de medische begeleiding via een speciaal emailadres waar alleen de desbetreffende arts het
wachtwoord van weet. Deze privacygevoelige data beschermen we op de volgende manieren:
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Website:
Onze website is wederom zeer kritisch bekeken en aangevallen door het bedrijf MAD Webdesign.
Alle gaten die gevonden zijn, zijn beschreven in het rapport dat door onze website bouwer is gebruikt
om alle gaten te dichten. Deze check doen we ieder jaar.
CRM:
Vanaf dit jaar (2018) gaat de BvdGF ook starten met het opzetten van een CRM systeem. Daarin
zullen veel gegevens komen te staan die we goed willen beveiligen. Vanaf het allereerste begin is er
ook een beveiligingsexpert aangeschoven.
Documenten:
De BvdGF bewaart haar documenten in Dropbox, een online filemanagement systeem. Dit systeem
wordt door heel veel gebruikers wereldwijd gebruikt, maar we gaan dat in 2019 veranderen omdat
Dropbox niet veilig genoeg lijkt te zijn voor ons in het kader van de AVG en het omgaan met
medische gegevens.
ICT-partner:
De BvdGF gebruikt Kerio (via Halma als tussenpersoon) als ICT partner. Dat betekent dat zij alle
mailaccounts beheren. Email, agenda en contacten worden in dit systeem beheerd. Navraag bij deze
partner leert dat de systemen goed beveiligd zijn, maar dat de fouten meestal door personen
gemaakt worden. Het versturen van gevoelige informatie met teveel mensen in de CC is zo’n
handeling die voor kan komen.
Wat betreft het hele AVG traject en de implementatie er van hebben we professionele hulp
ingeschakeld. NNext Secure is de partner in dit traject en heeft ons begeleid om te voldoen aan
(inter)nationale regelgeving. Hoe gaan we om met persoonsgegevens, alle technische en
organisatorische maatregelen, etc.
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3. Jaarrekening
I
3.
3.1Jaarrekening
Balans per 31 december 2018

Balans per 31 december 2018
(na voorgestelde resultaatbestemming)
Activa
Ref.
Vaste activa
Immateriele vaste activa
Website
Materiele vaste activa
Inventarissen
Vlottende activa
Vordering en.
Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Pensioenpremies
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

31 december 2018
C
C

31 december 2017

0

6.153

5.449

11.294

C

C

1.
2.

3.
4.

64.500

16.885

5.

12.687
0

13.353
0

6.

58.532

7.

31.126
135.719

61.364

357.186

431.510

498.354

510.321

Passiva
Reserves enfondsen
Reserves
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserves

8.
9.
8./9.

338.651
0

247.671
170.000
338.651

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

417.671

10.

19.197

0

11.

29.263

26.668

12.

111.243

Stichting Bas van de G007' Foundation, Amsterdam

65.982
159.703

92.650

498.354

510.321
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3.2 Staat van baten en lasten
I

Staat van baten en lasten. over 2018
Exploitatie
2018

Begroting
2018

Exploitatie
2017

C

C

C

185.838
418.610
292.792
111.700
75.494
1.084.432

0
0
0
0
0
934.500

107.037
472.771
251.413
49.443
342.590
1.223.254

671.692
280.693

451.700
396.500

471.711
472.439

15.

114.698

118.000

113.891

16.

96.369

170.000

107.435

1.163.452

1.136.200

1.165.476

(79.020)

(201.700)

57.778

0

1.000

0

(79.020)

(200.700)

57.778

Exploitatie
2018

Exploitatie
2017

C

C

90.980
(170.000)
0

(112.222)
170.000
0
57.778

Ref.
Baten

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van verbonden (internationale) organisaties
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de baten
Lasten
Besteding aan de doelstelling

14.

Organisatie van projecten
Voorlichting en bewustmaking
Wervingskosten

Wervingskosten
Beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie
Som der lasten
Saldo voorfinaneiele baten en lasten

Saldo financiele baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming 2018

Toevoeging/onttrekking aan

Continulteitsreserve
Bestemmingsfonds
Bestemmingsreserve
Saldo

Stichting Bas van de Goor Foundation, Amsterdam

(79.020)
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3.3 Toelichting
Zie bijlage I Bestuursverslag
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I

Bestuursverslag

Bestuursverslag bij de jaarrekening 2018
Het jaar 2018 was een prachtig jaar. Naamgever en medeoprichter Bas van de Goor functioneerde
weer als vanouds na zijn ziekteperiode en de stichting ging in volle kracht vooruit.
Ondanks de terugkomst van Bas werd besloten medewerker Rick toch voor 100% in dienst te
houden, om de werkdruk in het algemeen beter te kunnen verdelen. We bleven de steun houden
van het Diabetes Fonds om een onderzoeker in dienst te houden en konden ook nog gebruik maken
van de financiering van Zelfzorg Ondersteund! (ZO!) waardoor we een operationeel manager op het
grootste project, de NDC, konden houden. Het aantal locaties en deelnemers voor de NDC groeide
goed door. Naast de NDC werden de activiteiten in Spanje en Italië uitgebreid, wat ook een
substantiële financiële bijdrage opleverde.
Het jaar 2018 is afgesloten met een positief saldo van € 90.980. Daarbij moet worden opgemerkt dat
beroep werd gedaan op een bestemmingsfonds van € 170.000. Op drie fronten vielen de inkomsten
in 2018 hoger uit dan verwacht; de post algemene donaties groeide na een flinke dip in 2017 weer
naar € 75.494 en dat was onverwacht. De begroting ging uit van € 60.000. We zagen al wel jaren een
neergaande tendens op deze post en zijn extra alert geweest op kansen. Een tweede meevaller werd
veroorzaakt doordat we, naast de inkomsten uit Spanje, nu ook een financiële bijdrage uit Italië
ontvingen. Dat compenseerde het verlies van de sponsorinkomsten van Penders Voetzorg, waarvan
het contract per 31 december 2017 was afgelopen. En als derde; de grootste meevaller werd
veroorzaakt door het grote aantal deelnemers aan de New York marathon. Deze fondsenwervende
challenge leverde maar liefst € 55.441 aan donaties op in 2018.
Het wordt met een gemiddeld over de jaren heen stijgende omzet (€ 1.084.432 in 2018) steeds
belangrijker om de baten, maar vooral ook de kosten goed in de gaten te houden. Een aantal punten
uit de jaarrekening behoeven wellicht wat meer toelichting:
Investering in AVG en CRM
Er is € 8.000 geïnvesteerd in professionele begeleiding op AVG gebied en € 10.000 voor het opzetten
en implementeren van een CRM systeem (Salesforce). Deze kosten waren opgenomen in de begrote
communicatiekosten. In principe zijn dit eenmalige kosten.
VriendenLoterij
In 2018 heeft de tweede investering plaatsgevonden m.b.t. het geoormerkt werven. De investering is
inmiddels terugverdiend en we verwachten meer opbrengsten in 2019 en in de jaren daarna van
deze investering. Gegeven het positieve resultaat zullen we in 2019 voor de derde keer gaan
investeren in geoormerkt werven.
Beleid ten aanzien van de reserves
Het saldo over 2018 is positief en zal worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve.
Beleid ten aanzien van beleggingen
De reserves staan op twee spaarrekeningen bij twee verschillende banken. Er wordt niet belegd en
dat is tot op heden ook nog nooit gebeurd.
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Bestedingspercentages
De directie is tevreden over de bestedingspercentages. Het percentage kosten van beheer en
administratie is nu 8,9% (was 8,8% over 2017) en ligt daarmee ver onder de limiet van 25% die door
het bestuur is vastgesteld. Het bestedingspercentage wervingskosten is 10,6 % (was in 2017 9,3%) en
ligt daarmee onder de door het CBF gestelde grens van 25%.
De bezoldiging van de directie
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloningen en de hoogte van
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste
evaluatie was in mei 2018. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de
beloning volgt de BvdGF de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie
www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De
weging van de situatie bij BvdGF vond plaats door het bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSDscore van 356 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 91.871. De voor de toetsing, aan de
geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen in 2018 in EUR voor
Bas van de Goor (1.0 FTE/12 maanden) : 81.118 en voor Petra Seegers (1.0 FTE/12 maanden) :
81.118. Deze beloningen bleven binnen de geldende maxima.
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen en de werkgeversbijdrage pensioen bleven
met een bedrag van 102.114 binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van EUR
187.000 per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen en de werkgeversbijdrage pensioen stonden
bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting
op de staat van baten en lasten.
Vrijwilligers
De BvdGF maakt gebruik van medische vrijwilligers en ervaringsdeskundigen tijdens alle activiteiten
die zij organiseert. Medische vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de organisatie, voorbereiding
en uitvoering van diverse sportactiviteiten. Ervaringsdeskundigen zijn mensen met diabetes. Beiden
hebben geen verantwoording over het programma maar een ondersteunende taak. Zonder
vrijwilligers is het voor de BvdGF niet mogelijk om dergelijke activiteiten uit te voeren. De BvdGF
waardeert haar onbezoldigde vrijwilligers en kijkt uit naar voortzetting van de samenwerking voor de
komende jaren.
Toekomst
Na twaalf jaar is de financiële situatie van de stichting gezond en stabiel, maar het blijft lastig om
meerdere jaren vooruit te plannen en begroten. Daarbij moet vooral gelet worden om niet te veel
(nieuwe/extra) lange termijn financiële verplichtingen aan te gaan.
Er zijn verschillende bronnen van inkomsten die er voor zorgen dat de financiële risico’s enigszins
gespreid zijn: ongeveer een vijfde van de omzet is de VriendenLoterij, deze inkomsten zijn nu zeker
voor vier jaar. Een ander vijfde deel zijn de sponsorinkomsten. Eind 2018 liep één contract af en die is
verlengd. In 2019 lopen twee sponsorcontracten af en moet er over verlenging gesproken worden.
Beide sponsors hebben inmiddels al wel de intentie uitgesproken te willen verlengen.
Nog een vijfde deel van de inkomsten bestaat uit de opbrengsten van de fondsenwervende
challenges. Deze inkomsten zijn nooit zeker, maar inmiddels na een aantal jaren wel redelijk goed in
te schatten en te begroten. De post donaties moeten we goed in de gaten houden, maar is moeilijk
te sturen. Deze post betreft de spontane donaties van scholen, bedrijven (MVO) etc.
De rest van de omzet bestaat uit grote challenges, zoals NDC. Tot nu toe vonden die challenges
meestal om het jaar plaats. Inmiddels is de NDC een structureel jaarlijks terugkerend evenement
geworden en we hopen op korte termijn ook een structurele financiering voor de NDC te kunnen
bewerkstelligen.
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Het bestuur en de directie kijken terug op een mooi jaar met veel activiteiten en met een positief
algemeen resultaat. De verwachting is wederom een positief resultaat in 2019; bestuur en directie
zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.
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II

Nevenfuncties

Directie
Bas van de Goor
- Voorzitter vakjury Sportgala NOC*NSF en NOS
- Medevoorzitter Onderzoeksprogramma Sport van NOC*NSF en MinVWS
- Stemgerechtigd lid van de vereniging Achmea
Petra Seegers
- Geen nevenfuncties
Voor het evenement Medtronic Junior Cup Diabetes is de onderneming World Cup Diabetes B.V.
opgericht. Omdat er juridische risico’s kleefden aan het evenement is ervoor gekozen een aparte
onderneming op te richten. De aandeelhouders van deze onderneming zijn de directieleden van de
Bas van de Goor Foundation. De onderneming World Cup Diabetes B.V. heeft geen winst behaald. De
aandeelhouders hebben geen dividenduitkering of andere vergoeding van de World Cup Diabetes
B.V. ontvangen. Er is besloten de World Cup Diabetes B.V. op te heffen in 2019.
Bestuur
Gaston Sporre, voorzitter
- voorzitter RTV Oost
- voorzitter Zwolse Schouwburgen Odeon De Spiegel
- commissaris RvA Afval Energie Bedrijf Gemeente Amsterdam
- voorzitter Nazorgcentrum Intermezzo (Isala Zwolle)
- lid Raad van Toezicht Museum De Fundatie
- bestuurslid Stichting Achmea Slachtofferhulp en Samenleving
Leo Heere, secretaris
- Clubarts BVO Vitesse Arnhem
- Voorzitter Geneesmiddelen Dispensatiecommissie (TUE) van de Doping Autoriteit
Gerritjan Eggenkamp, penningmeester
- Partner Avedon Capital Partners
- Treasurer FISA (Internationale Roeibond)
- Lid RvC BBF Holding
Eelco de Koning, bestuurslid
- Lid wetenschappelijke adviesraad Stichting Diabetes Onderzoek Nederland
- Hoogleraar Diabetologie Leids Universitair Medisch Centrum
- Groepsleider Hubrecht Instituut
- Voorzitter Stichting Dr. F. Gerritzenprijs
- President European Pancreas and Islet Transplantation Association
Marc Delissen
- Lid van Commissie van Beroep van de KNHB;
- Lid van Tuchtcommissie van de NGF;
Barbara de Loor
- Geen nevenfuncties
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III

Rooster van aftreden

Bestuurslid
Gaston Sporre (voorzitter)
Gerritjan Eggenkamp (penningmeester)
Leo Heere (secretaris)
Eelco de Koning (bestuurslid)
Barbara de Loor (bestuurslid)
Marc Delissen (bestuurslid)

(aftreden of herkiesbaar in 2024)
(aftreden of herkiesbaar in 2019)
(aftreden of herkiesbaar in 2023)
(aftreden of herkiesbaar in 2020)
(aftreden of herkiesbaar in 2020)
(aftreden of herkiesbaar in 2020)
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IV

Begroting 2019

Baten&2019

Lasten&2019

Baten&uit&eigen&fondsenwerving
VriendenLoterij+(ongeoormerkt)
Bijdrage+partners
NDC+Europa
NDC+(zie+begroting)
Spanje
Onderzoek+sensoren
Donaties+en+giften

Besteding&aan&doelstelling
NDC
WeHike2ChangeDiabetes
WeRun2ChangeDiabetes
WeBike2ChangeDiabetes
WeSki2ChangeDiabetes
Mini+Reto
Back+on+track
Sportkampen
Diabetes+Cup
Sportdag
Sportclinics
Hardloopwedstrijden
Gezinsweekend
Wintersportkamp
Onderzoek+sensoren
Communicatie+kosten
Loonkosten
Autokosten
Reiskostenvergoeding
Deskundigheidsbevordering
Boeken
Diverse+kosten

Subtotaal

€+200.000
€+175.000
€+20.000
€+413.400
€+30.000
€+50.000
€+50.000
€&938.400

Subtotaal

€+90.000
€+35.000
€+45.000
€+40.000
€+55.000
€+31.920
€+2.000
€&298.920

Subtotaal

€+2.000
€&2.000

Baten&uit&acties&van&derden
VriendenLoterij+(geoormerkt)
WeHike2ChangeDiabetes
WeRun2ChangeDiabetes
WeBike2ChangeDiabetes
WeSki2ChangeDiabetes
Wintersportkamp
Dam+tot+Damloop

Overige&baten
Rentebaten+en+soortgelijke+baten

Reserve
Reserve
Subtotaal

Subtotaal

413.400
26.400
29.400
24.000
49.400
15.000
4.000
20.000
12.000
2.000
4.000
2.000
8.000
40.000
40.000
40.000
227.520
27.540
7.200
3.600
1.000
8.000
1.004.460

Subtotaal

31.600
50.000
3.825
1.000
500
86.925

Kosten&beheer&en&administratie
Afschrijving+materiële+vaste+activa
Kantoorkosten
Loonkosten
Autokosten
Reiskostenvergoeding
AVG
Deskundigheidsbevordering
Niet+verrekenbare+btw
Algemene+kosten
Rentelasten+of+soortgelijke+lasten+
Subtotaal

2.000
30.000
56.880
6.885
1.800
10.000
900
25.000
14.000
0
147.465

Kosten&fondsenwerving
€+0 Loonkosten
€&0 Geoormerkt+werven+VL
Autokosten
Reiskostenvergoeding
Deskundigheidsbevordering

Reserves
Continuïteitsreserve
Subtotaal
TOTALE&BATEN

€&1.239.320 TOTALE&LASTEN

Doelstelling
Fondsenwerving
Beheer+en+administratie
Totaalkosten
Loonkosten
Autokosten
Reiskostenvergoeding
Deskundigheidsbevordering

470
470
1.239.320

72%
10%
18%

316.000
38.250
10.000
5.000
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V

Communicatie (met belanghebbenden)

Bron: Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
Communicatiedoelen
Vanzelfsprekend is communicatie met haar doelgroep voor de BvdGF van groot belang. Het bereiken
van de doelgroep gebeurt rechtstreeks via de eigen communicatiekanalen, maar ook via andere
partijen zoals partners, brancheverenigingen of zorgprofessionals. De doelen die beschreven staan in
dit meerjarenbeleidsplan worden vertaald naar concrete doelstellingen in het jaarplan voor elk jaar.
De BvdGF heeft de volgende communicatiedoelen voor de komende beleidsperiode.
-

-

-

Mensen met diabetes, hun sociale omgeving en zorgverleners kennen de BvdGF - Door
regelmatige vernieuwing van de website, het blijven zoeken naar nieuwe communicatiekanalen
en evenementen en een slim gebruik van het eigen netwerk zal de BvdGF haar doelgroepen
(mensen met diabetes, partners, zorgprofessionals, brancheverenigingen etc.) op de hoogte
houden van de ontwikkelingen, nieuwe verhalen en de nieuwe activiteiten van de foundation.
Daarmee wordt de zichtbaarheid van activiteiten van de BvdGF verhoogd. Ook actieve
samenwerking met andere partijen vergroot de zichtbaarheid van de BvdGF. Zo maken we
gebruik van de netwerken van diverse partners binnen de branche, zoals het Diabetesfonds, de
Diabetesvereniging Nederland en diverse zorgkoepels. Waar mogelijk grijpt de BvdGF kansen om
de naamsbekendheid te vergroten in diverse media. De BvdGF wil gezien worden als hét loket
met specialisten en ervaringsdeskundigen voor alles wat met sporten en bewegen met diabetes
te maken heeft.
Positieve boodschap – De BvdGF zal in haar communicatie-uitingen altijd een positieve
boodschap naar buiten brengen. Daar waar andere organisaties ook de ernst van diabetes laten
zien, wil de BvdGF laten zien wat je allemaal nog kunt en daar hulp bij bieden waar nodig. Daarbij
houdt de BvdGF rekening met de wensen en behoeften van de doelgroep (mensen met diabetes
en belanghebbende organisaties). Een afgeleide doelstelling hiervan is dat de BvdGF ook graag
gezien wordt als een positieve groep waarbij mensen zich graag aansluiten. De BvdGF geeft
energie en zelfvertrouwen. Kernwaarden in alle communicatie-uitingen zijn daarom altijd:
Inspirerend, uitdagend en optimistisch.
Een (inter)actieve community vormen – In haar communicatie streeft de BvdGF ernaar om
(inter)actief te zijn. De BvdGF wil niet alleen zenden, maar vraagt de doelgroep om actief bij te
dragen aan de communicatie, door te reageren op berichten en eigen verhalen en ervaringen te
delen. Door het (laten) delen van positieve ervaringen creëert de stichting haar eigen
ambassadeurs. Daarnaast is de communicatie erop gericht dat mensen in actie komen voor en
met de BvdGF, door deel te nemen aan activiteiten of fondsen voor de BvdGF te werven.

Communicatiekanalen
De BvdGF maakt de komende beleidsperiode gebruik van de volgende communicatiekanalen.
-

-

Website -. De website is opgebouwd rondom de drie thema’s informeren, ervaren en inspireren.
Op overzichtelijke wijze presenteert de BvdGF er informatie rondom sporten en bewegen met
diabetes. Bij het thema ‘ervaren’ daagt de BvdGF bezoekers uit om in beweging te komen met of
voor de BvdGF. Hier presenteert de BvdGF onder andere al haar activiteiten. Het thema
‘inspiratie’ biedt verhalen van ambassadeurs, zorgverleners en deelnemers aan onze activiteiten.
Andere communicatie-uitingen krijgen dezelfde vormgeving als de website.
Evenementen – Door middel van de evenementen ervaren deelnemers zelf het verhaal dat de
BvdGF vertelt. Zo kunnen zij dit later zelf verder vertellen. Een evenement leidt eigenlijk
ambassadeurs voor een sportief leven met diabetes op. De BvdGF laat hen het verhaal vertellen

24

-

-

-

-

-

-

-

via communicatiekanalen van de stichting en spoort deelnemers aan dat via hun eigen social
media en lokale media te doen.
Nieuwsbrief – De digitale nieuwsbrief van de BvdGF krijgt een nieuw leven. Deze gaat de BvdGF
maandelijks versturen volgens een vaste opbouw. Startend met een column van Bas, een update
over komende activiteiten en (een) verslag(en) van afgeronde activiteiten. Waar mogelijk brengt
de BvdGF ook nieuws rondom (bewegen) met diabetes, door bijvoorbeeld artikelen van partners
te delen. Via de nieuwsbrief trekt de BvdGF bezoekers naar de website.
Optredens in de media – De BvdGF zal met behulp van haar diverse activiteiten proberen in de
media te verschijnen. Dit gebeurt vrijwel altijd d.m.v. free publicity. Daarvoor wordt een up to
date perslijst onderhouden. Als benificiënt van de VriendenLoterij krijgt de BvdGF met enige
regelmaat de kans om op nationale televisie te verschijnen. Deze kansen grijpt de BvdGF
vanzelfsprekend met beide handen aan.
(Diabetes) media – de (diabetes) media als dag-, week- en maandbladen vormen een belangrijke
communicatiebron. Er liggen goede contacten, dus de BvdGF zal in de komende beleidsperiode
ook via deze media actief blijven communiceren met haar doelgroep. Dat gebeurt niet alleen in
hun vakbladen, maar ook via websites en nieuwsbrieven van partners.
Media toolkit – Om de ambassadeurs van de BvdGF te helpen verstrekt de BvdGF voor ieder
evenement een media toolkit aan de deelnemers. Dit is een kit bestaande uit een persoonlijke
brief met informatie over het evenement, achtergrondinformatie over diabetes en een
handleiding ‘Hoe om te gaan met pers?’ Op deze manier kunnen deelnemers eenvoudig contact
opnemen met lokale, regionale of nationale pers, wordt de informatie altijd op een juiste manier
verteld en heeft de deelnemer een goede ingang bij de pers.
Training ambassadeurs – Om ervoor te zorgen dat ambassadeurs de juiste boodschap uitdragen
zal de BvdGF hen eens per jaar een ‘training’ geven tijdens een bijeenkomst. Zij krijgen hier ook
een toolkit uitgereikt die ze kunnen gebruiken als naslagwerk.
Google Grants – Google Grants is een gratis dienst van Google, speciaal in het leven geroepen
voor goede doelen. De BvdGF ontvangt maandelijks advertentieruimte ter waarde van $ 10.000,van Google. Met behulp van zoekwoorden kan de BvdGF haar vindbaarheid vergroten in Google.
Het beheren van het Google Grants budget en AdWords wordt uitbesteed aan een derde partij.
Social media – Het bereik van de BvdGF op social media is al een aantal jaren flink groeiende.
Facebook neemt hierin een belangrijke plaats is. Social media zijn het platform om interactief te
zijn en ervaringen en inspiratie te delen. Dit platform kan daarnaast goed gebruikt worden om
mensen aan te zetten tot actie, waar de website juist met name informatief en praktisch is. De
BvdGF volgt de ontwikkelingen op social media op de voet en maakt gebruikt van de platformen
die onder haar doelgroep populair zijn. Op het moment van schrijven van dit beleidsplan zijn dat
Facebook, Instagram, Youtube (in toenemende mate) en Twitter (in afnemende mate).
Flyer – Komende periode maakt de BvdGF en nieuwe flyer met een hoge attentiewaarde. Deze
flyer is bedoeld om bij zorgprofessionals op de tafel te leggen. Zo probeert de BvdGF ‘top of
mind’ te zijn als een zorgprofessional iemand met diabetes ziet.

Projectcommunicatie
Voor elk project stelt de medewerker communicatie samen met de projectleider een
communicatieplan op. Dit plan start ruim voor aanvang van het project en loopt door tot na de
evaluatie van het project. Het beschrijft de doelstellingen van de communicatie, de doelgroepen, de
communicatiekanalen, budgetten en de planning. De medewerker communicatie is verantwoordelijk
voor de uitvoering van dit plan.
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