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1 MOVENDI FOUNDATION 

1.1 Introductie 
Movendi Foundation (Movendi) is opgericht in september 2005 door Jan Willem de Joode, Esther 

Blom, Girolanda Costa Ramos, Tom Kalkman en Annelies Verheij. De aanleiding was het Indiaproject 

2003, dat de oprichters toen der tijd samen hebben uitgevoerd. 

In mei 2002 is het idee ontstaan om een eerste project in India op te starten. De heer Azad Khan, 

destijds bestuurslid van de stichting Friends Indeed (www.friendsindeed.nl), liet een film zien van het 

Maharshi Sambamurthy Institute (MSI), een tehuis voor meisjes met Polio in Kakinada, India. Deze 

film vormde de inspiratie voor het Indiaproject 2003. 

Met de hulp van sponsors is vervolgens een duurzaam project tot stand gekomen ten behoeve van 

het MSI. Gedurende een periode van zes maanden is ter plaatse een werkplaats ingericht en zijn 

verschillende hulpmiddelen ontworpen en vervaardigd. Daarnaast is er een cursus aan lokale technici 

en therapeuten gegeven over het ontwikkelen van producten voor mensen met een handicap, zodat 

ook na het vertrek van de vrijwilligers hulpmiddelen voor mensen met een handicap vervaardigd 

konden worden. 

Een kort overzicht van de resultaten van Indiaproject 2003: 

 Opzetten en inrichten van een werkplaats binnen het MSI; 

 Opleiden van vijf lokale technici op het gebied van het ontwikkelen van hulpmiddelen voor 

mensen met een beperking. Na afloop van de cursus is een van de studenten door het MSI 

aangesteld als het hoofd van de werkplaats; 

 Ontwerpen en vervaardigen van SARdyna’s, een mobiliteitshulpmiddel voor meisjes binnen het 

MSI die zich kruipend voortbewegen; 

 Ontwerpen en vervaardigen van de Tiger Trike, een met de hand aangedreven driewieler; 

 Verbeteren van de fysiotherapieruimte; 

 Verbeteren van de beenbeugels; 

 Realiseren van verschillende aanpassingen aan het gebouw van het MSI: steunbeugels in de 

toiletruimtes, verbetering van de begaanbaarheid van het terrein, trapleuningen etc. 

Meer informatie over dit project is te vinden op onze website: 

www.movendifoundation.org. 

Een jaar na het afronden van de werkzaamheden in Kakinada, is in september 2005 de stichting 

Movendi Foundation opgericht. Movendi is Latijn voor “van het bewegen”. Een toepasselijke naam 

aangezien wij, bewogen door wat we tijdens ons project in India hebben gezien, besloten ons in te 

blijven zetten voor mensen met een beperking in ontwikkelingslanden. Wij willen ons inzetten voor 

mensen met een beperking in het bewegen. 

1.2 Doelstelling 
Movendi heeft tot doel de leefomstandigheden van mensen met een lichamelijke beperking te 

verbeteren, waar ook ter wereld. De aandacht wordt vooral gericht op landen en bevolkingsgroepen, 

waar een duidelijke vraag is naar ontwikkelingshulp op het gebied van revalidatie. Dit doel wordt 

nagestreefd door projecten op te starten en te begeleiden waarbij met behulp van lokale middelen 

en krachten tot oplossingen wordt gekomen. 
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Movendi gebruikt oorspronkelijk haar expertise op het gebied van Bewegingstechnologie en 

combineert deze met kennis en kunde van studenten en vrijwilligers uit andere vakgebieden. Samen 

starten zij kleinschalige projecten en opleidingen op die een directe en positieve invloed hebben op 

zowel persoonlijke als algemene leefomstandigheden. 

Duurzaamheid van de hulp wordt nagestreefd door binnen de projecten de nadruk te leggen op het 

overbrengen van kennis. Movendi Foundation verzorgt toegespitste, korte cursussen waaraan lokale 

therapeuten en technici deelnemen. 

1.3 Bestuursleden 
Het bestuur van Movendi Foundation bestaat momenteel uit de volgende personen: 

Esther Blom  Voorzitter 

Annelies Verheij Penningmeester 

Karin Hoetmer lid 

Arjen Bergsma lid 

 

Per september 2014 is Arjen Bergsma toegetreden tot het bestuur. In hoofdstuk 7 beschrijven we 

wat deze uitbreiding van het bestuur voor extra mogelijkheden biedt voor Movendi Foundation. 

1.4 Contactgegevens 
Stichting Movendi Foundation 

Van Naeltwijckstraat 74 

2274 PC Voorburg 

info@movendifoundation.org  

www.movendifoundation.org 

1.5 Bankgegevens 
Giro 3034 ten name van Movendi Foundation te Pijnacker. 

De codes voor internationaal betalingsverkeer zijn als volgt: 

IBAN: NL54PSTB0000003034  

BIC: PSTBNL21 

1.6 Kamer van Koophandel 
Movendi Foundation is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer: 

27280798. 

1.7 Belastingdienst 
Movendi Foundation is bij de belastingdienst geregistreerd als “algemeen nut beogende instelling” 

(ANBI). Movendi Foundation kan hierdoor gebruik maken van een vrijstelling voor het schenkings- en 

successierecht. Giften aan Movendi Foundation zijn onder voorwaarde aftrekbaar van de 

inkomensbelasting. 
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2 ALGEMEEN DOORLOPENDE PROJECTEN 

2.1 Hand in Hand Tricycle Fonds 
Het Hand in Hand Tricycle Fonds is ontstaan uit een eerder project van Movendi Foundation, het 

Ghana Hand in Hand project te NKoranza. Een onderdeel van dit project (zie jaarverslag 2007) was 

het opleiden van lokale technici om hen in staat te stellen hulpmiddelen te vervaardigen voor minder 

validen. Bij het afronden van het Hand in Hand project is besloten het overschot aan sponsorgelden 

voor het Hand in Hand Tricycle Fonds beschikbaar te stellen. Met dit financieringssysteem worden de 

door Movendi opgeleide lokale technici gestimuleerd hulpmiddelen voor minder validen (in dit geval 

tricycles) te blijven vervaardigen. 

In 2014 heeft de werkplaats van Ameyaw (één van de opgeleide technici) in NKoranza verschillende 

opdrachten ontvangen voor het fabriceren van tricycles voor minder validen uit de regio. Ameyaw 

heeft dit jaar 30 tricycles gemaakt waarvoor hij financiële ondersteuning heeft gekregen uit het 

Tricycle Fonds van Movendi. De tricycles zijn in nette staat afgeleverd. 

2.2 WorldMoves 
Een concept zoals gebruikt is in GhanaMoves project (waarbij werkgelegenheid en mobilitieit in 1 

hulpmiddel zijn gecombineerd, bedacht tijdens een project in 2007, zie de website van Movendi 

Foundation) past erg goed in de visie van Movendi. Een simpel concept wat de kansen van minder 

validen vergroot. Deze mensen kunnen een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij door de 

werkgelegenheid die gecreëerd word te benutten. Tevens geldt het als inkomstenbron voor de lokale 

ondernemer welke de tricycles vervaardigd. Wij staan ten volle achter dit concept en zien ook graag 

op andere plaatsen in de wereld uitgevoerd worden, to see the WorldMoves. We worden hierin 

bevestigd door positieve reacties uit binnen- en buitenland. Een grote bevestiging was het winnen 

van de Toon van Tuylprijs in 2007. 

Ook is er in het verleden onder andere 

interesse getoond vanuit Tanzania en Malawi. 

Dit brengt ons ertoe om een soort opensource 

informatiebron te zijn. Zo kan na overleg het 

bedrijfsconcept en eventuele tekeningen 

opgevraagd worden.  
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3 PROJECTEN VOOR EN DOOR STAGIAIRES EN VRIJWILLIGERS 

3.1 Inleiding 
Movendi biedt mensen de mogelijkheid zich te verdiepen in een andere cultuur en zich in te zetten 

voor mensen met een beperking in ontwikkelingslanden. Eenieder die zich op een bepaalde manier 

bezig houdt met het menselijk bewegen en/of de menselijke revalidatie, en zich kan vinden in onze 

doelstelling, is bij Movendi welkom. 

Voor het uitvoeren van projecten wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten voor stagiaires 

en projecten voor (afgestudeerde) vrijwilligers. Afhankelijk van de locatie van het project, de 

begeleiding ter plaatse en de inhoud van het project, wordt bepaald in welke categorie het project 

valt. 

3.2 Selectieprocedure 
Movendi selecteert stagiaires en vrijwilligers op basis van ingezonden motivatiebrieven met CV. 

Indien deze daar aanleiding toe geven worden er vervolgens mondelinge sollicitatiegesprekken 

gevoerd. Wanneer Movendi het idee heeft dat de stagiaire of vrijwilliger “op zijn plek” zal zijn binnen 

een project, kan het voorbereidingstraject worden gestart. 

3.3 Voorbereidingsfase 
Tijdens deze voorbereidingstijd zal de stagiaire of vrijwilliger zich met hulp van Movendi op zowel de 

inhoud van de opdracht als de situatie ter plaatse voorbereiden. Daarnaast zal de stagiaire of 

vrijwilliger een sponsorplan opstellen en actief meewerken aan het werven van fondsen. Hierdoor zal 

deze zeer betrokken zijn bij zijn of haar project en met een gedegen voorbereiding naar de 

projectlocatie kunnen vertrekken. 

3.4 Projectfase 
Movendi zorgt ervoor dat er tijdens het project lokale begeleiding aanwezig is. Tijdens het uitvoeren 

van het project zal Movendi op afstand voor begeleiding zorgen, er is dus altijd een aanspreekpunt 

ter plaatse en iemand beschikbaar in Nederland met wie via Skype of mail overlegd kan worden. 

3.5 Afsluitende fase 
Na afloop van het project volgt zowel een mondelinge als een schriftelijke eindevaluatie. Op 

aanvraag van sponsors kan een eindpresentatie worden verzorgd. 

3.6 Financiering 
De financiering van een project is afhankelijk van de categorie waar het project in valt. Bij 

stageprojecten worden door Movendi de daadwerkelijke projectkosten gefinancierd, zoals kosten 

voor materialen die nodig zijn voor het maken van hulpmiddelen of het (her)inrichten van een 

werkplaats etc. Mochten de stagiaires bereid zijn om fondsen te werven voor de overige kosten, dan 

begeleidt Movendi het wervingsproces. Voor projecten met gekwalificeerde vrijwilligers staat 

Movendi Foundation garant voor de totale financiering. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij of 

zij actief naar fondsen zoekt om de kosten te dekken. Hieronder vallen kosten voor tickets, 

verzekeringen en kost en inwoning etc. 
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4 UITGEVOERDE STAGEPROJECTEN 
In dit hoofdstuk komen de projecten aan bod die als stage hebben gediend voor studenten. Deze 

studenten volgen een studie die zich op een bepaalde manier bezig houdt met het menselijk 

bewegen en/of de menselijke revalidatie. 

4.1 Follow-up evaluation Pantas Lower-leg prosthesis concept 
Door Floor Maten, stagiare juli - November 2014 

Between July and November 2014 I was in 

Indonesia to continue Bob Giesbert’s project on 

the delta cast protheses; also known as the 

pontas prostheses. In his project, Bob was 

looking for a prosthesis which could be produced 

in a mobile workshop. To realize that, he 

changed the polypropylene socket of the 

conventional prosthesis into a socket made from 

delta cast. After he left Indonesia 20 people 

would test the prostheses with this socket. The 

main goal of my visit was to evaluate these delta cast prostheses and to do some recommendations 

in how to improve the concept such that it can be implemented in a mobile workshop.  

It was thought there were 20 subjects using the delta cast prostheses to test the delta cast material 

of the socket. I wanted to speak with them, to ask them to fill in the PEQ-questionnaire, have a look 

at the prosthesis and to do a stand-up-and-go test (the TUG-test). Furthermore it was the idea to talk 

to a prosthesis and orthotics professional (P&O professional) in Jakarta and to get some insight in the 

mobile workshop, I went with the P&O professional to two small islands where the concept of the 

mobile workshop was already partly tested: prostheses were made for patients over there. At the 

end all the collected data would give the information with which conclusions could be taken of the 

quality and the ability of implementation of the prosthesis in a mobile workshop. 

However, it appeared that I was only able to speak to 4 

subjects who did the PEQ- and TUG-test: it was not possible 

to find the other 16 subjects. Furthermore, it was very 

difficult to do the TUG-test in a proper way, because there 

was not a good environment to do the test: there were 

chicken running at the track, children were crying who 

needed to be consoled, shoes which were not fitting well at 

the prosthesis such that the subject needed to stop 

etcetera. The TUG-test data were therefore not useful.  

Unlike the data from the TUG-test, the data from the PEQ-

test, the interview with the P&O professional and the 

experiences on the two island could be used. The P&O was 

enthusiastic about the replacement of the polypropylene by 

the delta cast material for the socket. This was also seen in 

the results from the PEQ-test: the subjects were convenient 

with the delta cast prostheses and the prostheses were still looking good. Even though the PEQ-test 

showed that the convenience about the prostheses after a year was lower than after three months 

after the first use, the users were still very convenient about it. Furthermore, the P&O professional as 
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well as the PEQ-test results show that a liner between the socket and the stump is needed to 

guarantee comfort. 

From the interviews with the P&O professional and 

the experiences with the mobile workshop so far it 

appeared that the production process in which a 

positive mould is still used, needs to be improved. 

The use of a positive mould is very time consuming, 

takes extra space and costs money. The positive 

mould is however needed because of the high 

temperature (120-150 degrees Celsius) which is 

used to give the EVA-liner the right shape. Another 

reason of using the positive mould is the fact that a 

high pressure is needed in forming the socket 

directly around the stump. With the production 

method which is used at this moment, it is not 

possible to put such a high pressure. When using 

the positive mould, the mould can be rectified 

whereby forming the socket can be done without 

high pressure from outside. In my time in Indonesia 

I already tried to find solutions for these problems, but on my own it was hard to find a good solution 

in the time I had. Therefore it is my recommendation to find solutions which will make the use of the 

positive mould rendundant. Hereby can be thought of a silicon liner for example, but the economical 

part of the mobile workshop and prostheses has to be kept in mind.  

In conclusion it can be said that the quality of the delta cast material and the delta cast prostheses is 

sufficient. In combination with the EVA-liner it is ready to be implemented in a mobile workshop. 

However, it is recommended to do a research to find some methods by which the positive mould 

becomes redundant in the production process. This will save a lot of space, money and time if the 

production of the prostheses is done in the mobile workshop. 
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5 UITGEVOERDE PROJECTEN DOOR VRIJWILLIGERS 
In dit hoofdstuk komen de projecten aan bod waarbij alleen vrijwilligers betrokken zijn. Vrijwilligers 

kenmerken zich zoals het woord al zegt, door op vrijwillige basis hun tijd en energie in te zetten voor 

Movendi in het buitenland. Deze projecten worden uitsluitend uitgevoerd door personen die reeds 

afgestudeerd zijn en zo mogelijk al enige ervaring hebben in hun vakgebied. 

5.1 Update Campus Challenge, Vizakhapatnam, India 
 

5.1.1 Achtergrond 
In oktober 2011 is een team van vier mensen (Anoek Bremer, Marjolein Piening 

(bewegingstechnologen), Marlies Lutgendorf (industrieel ontwerper) en Stefan Claassen 

(orthopedisch instrumentmaker)) afgereisd naar Vizakhapatnam, een kustplaats in oost India. Het 

team is bij de organisatie ARDAR van start gegaan met het project ‘Hulpmiddelen Campus Challenge’. 

Dit project vindt plaats op en rondom een campus genaamd Campus Challenge, 50 km ten noorden 

van Vishakapatnam te midden van vissersdorpjes en stammengebieden. 

De Campus Challenge is een centrum waar kinderen met een fysieke handicap begeleid worden door 

middel van verschillende faciliteiten zoals; onderdak, voedsel, scholing, medische zorg en 

fysiotherapie. Voor de Campus mistte de voorziening voor het verstrekken van orthopedische 

hulpmiddelen nog. Hieraan heeft het project ‘Hulpmiddelen Campus Challenge’ bijgedragen als extra 

ondersteuning voor de kinderen. 

Op de Campus verblijven 120 kinderen met verschillende fysieke handicaps, maar ook meervoudige 

handicaps komen voor. Daarnaast verblijven er ook 30 jongeren die gebruik maken van dezelfde 

faciliteiten maar een beroepsgerichte scholing krijgen op de campus. De lokale Indiase stichting 

ARDAR heeft in samenwerking met de Nederlandse stichting Friends Indeed de campus opgericht. 

Naast de kinderen op de campus worden er ook ongeveer 850 kinderen begeleid in het gebied 

rondom de campus. 

Het doel van het project toentertijd was de kwaliteit van leven van de kinderen op en rondom de 

Campus Challenge te bevorderen door middel van een orthopedisch hulpmiddel. De orthopedische 

werkplaats is begin 2012 geopend. Daarnaast zijn er twee lokale technici opgeleid (Surya en 

Rambabu) en de medische staf is bijgeschoold op het gebied van aandoeningen, hulpmiddelen en het 

produceren van hulpmiddelen. 

Na negen maanden heeft Stefan Claassen weer een bezoek gebracht aan de werkplaats van de 

Campus Challenge. De werkplaats heeft nu negen maanden zelfstandig gefunctioneerd. 

5.1.2 Update  
De organisatie van de Campus is van ARDAR overgenomen door Association Saikorian. Stichting 

Friends Indeed is nog steeds intensief betrokken bij de Campus en houdt ons op de hoogte. 

 

De orthopedische werkplaats loopt heel goed. Er werken nu drie mensen: Ram Babu en Santosh, 

beiden opgeleid door Mobility India. Surya, hearing impaired, opgeleid door Movendi werkt er ook 

nog steeds en doet het ook heel goed. Als er problemen zijn of twijfel, worden geraadpleegd: de 

dokter, de orthopedische chirurg die een keer per maand op zondag een Camp houdt, Mobility India 

of Stefan. 
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Er zijn twee fysiotherapeuten werkzaam, eentje opgeleid door Mobility India en een in een 

ziekenhuis. Ze behandelen zowel de kinderen van de Campus als de patiënten van het Outreach 

programma. Via de Outreach zijn ongeveer 1200 kinderen gescreend van wie er 550 zorg krijgen. 

 

6 SAMENWERKING 
 

Dit jaar heeft Movendi Foundation samengewerkt met diverse nieuwe partijen. We willen iedereen 

heel hartelijk bedanken voor de waardevolle input! 

• Vastenactie Sint Stanislascollege 

Het Stanislascollege in Delft is de voormalige middelbare school van bestuurslid Annelies. Deze 

school doet jaarlijks een grote vastenactie voor een goed doel. In 2014 is het Tricyclefonds voor 

Ameyaw uitgekozen als doel voor de vastenactie. Annelies heeft samen met Esther een presentatie 

gegeven voor 500 leerlingen over Movendi en het Tricycle Fonds. De scholieren hebben zich fanatiek 

ingezet en een mooi bedrag bedrag bij elkaar geworven. 

 

Schoolkrant 26 juni 2014 - Vanmiddag heeft locatiedirecteur Ingrid de Bonth een symbolische cheque van 

€5200,- overhandigd aan Annelies Verheij van de Movendi Foundation. Dit was de indrukwekkende opbrengst 

van de vastenactie van 11 april. Het geld zal worden gebruikt om in Ghana tricycles aan te schaffen voor 

gehandicapten. Een prachtig doel, lees maar op de site van Movendi. 

 

• Enriched Brands 

Het bedrijf Enriched Brands (http://enrichedbrands.nl/) heeft ons een volledige nieuwe huisstijl 

bezorgd. Zowel de website is opnieuw ontworpen als het logo, briefpapier en twitter-lay out. De 

website is nu geprogrammeerd met het gebruiksvriendelijke CMS systeem Wordpress waardoor het 

voor ons eenvoudig is nieuwe stukken online te plaatsen. 

 

• Tony Nedkov 

Tony Nedkov heeft het initiatief genomen om een promotiefilm te maken over de activiteiten van 

Movendi. Het resultaat is een heel mooi drie minuten durend filmpje waarin verschillende beelden 

van projecten getoond worden. De link naar het filmpje is op de website geplaatst. 

 



MOVENDI FOUNDATION 

 

13 

 

• Myrna Leeflang 

In 2014 heeft Myrna Leeflang, studente Bewegingstechnologie de lay out van ons jaarverslag volledig 

aangepast aan de nieuwe huisstijl die Enriched Brands voor ons ontwikkeld heeft. Ook heeft ze dit 

direct toegapst door het jaarverslag van 2013 vrijwel grotendeels met inhoud te vullen. 

 

• Stichting Japti, Maartje Brand 

We zijn in nauw contact gekomen met Maartje Brand van stichting Japti. Stichting Japti ondersteunt 

een tehuis in Koni, India voor 20 kinderen met een beperking. Wij staan Maartje bij met kennis over 

het ontwikkelen van hulpmiddelen en vragen op het gebied van orthopedie. 

• Rehabilitation project Arusha, Jos Netten 

Jos Netten is als fysio-/manueel therapeut betrokken bij een project in Arusha, Tanzania. Om de 

voortgang van de revalidatie van de doelgroep van dit project te monitoren wilde Jos een formulier 

ontwikkelen. Wij hebben het ARDAR orthopeadic workshop handboek ontwikkeld door onze 

vrijwilligers, met Jos gedeeld.  

 

• Stichting Jambo Hakuna Matata, Tielke Aussems 

Stichting Jambo Hakuna Matata gaat aan de slag met het opzetten van een rolstoel/tricycle 

werkplaats in Nyeri, Kenia. Wij hebben onze checklist voor het inrichten van een werkplaats en 

technische tekening van onze tricycle met hen gedeeld. Ook hebben we inzage gegeven in ons 

protocol voor het inzetten van vrijwilligers op een project. 

 

 

7 FUSIE MOVENDI FOUNDATION EN MOVEAID 

Een van de doelen van Movendi Foundation is het stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en de 

implementatie van innovatieve hulpmiddelen die bewegen ondersteunen of mogelijk maken 

specifiek voor mensen met een beperking in ontwikkelingslanden. 

In ontwikkelingslanden is kwaliteitszorg voor mensen met een mobiliteitsbeperkingen zoals 

spierzwakte, amputaties of neurologische aandoeningen vaak niet of moeilijk toegankelijk. 

Revalidatie centra en ziekenhuizen zijn vaak slecht verdeeld over gebieden waardoor een groot deel 

van de bevolking hier geen toegang toe heeft. Daarnaast is de aangeboden 

hulp vaak duur. 

Stichting MoveAid is in 2011 gestart door Arjen Bergsma, Wilco Kleinen en Bob 

Giesberts om onderzoeksprojecten op te zetten gericht prothesezorg voor 

mensen in afgelegen gebieden. 

In 2014 hebben MoveAid en Movendi Foundation besloten de krachten te bundelen. Vanaf 2014 

gaat MoveAid onder de naam Movendi Foundation verder. Arjen Bergsma is toegetreden tot het 

bestuur. 
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8 FINANCIEEL OVERZICHT 
 

Balans per 31 december 2014 (in euro’s) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Staat van baten en lasten 2014 (in euro’s) 

 werkelijk 2014 *begroting 

2014 

werkelijk 2013 

Fondsenwerving    

Baten uit eigen fondsenwerving    

Donaties, giften en schenkingen    

Algemeen 309 350 485 

Vastenactie voor Tricyclefonds 5.200 - - 

Vrijwilligers projecten    

Campus Challenge Visag 2.0 - - 1.308 

Stage projecten    

- - - - 

Ontvangen rente 335 400 483 

Kosten uit eigen fondsenwerving    

Representatiekosten 18 20 - 

Resultaten uit eigen 

fondsenwerving 
5.826 730 2.276 

  

Activa 31-12-2014 31-12-2013 

   

Giro zakelijk 443 718 

Zakelijke spaarrekening 29.749 28.431 

Totaal 30.192 29.149 

   

passiva 31-12-2014 31-12-2013 

   

Eigen vermogen 30.192 29.149 

Schulden - - 

Totaal 30.192 29.149 
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Bestedingen    

Hulpverlening buitenland    

Algemeen    

HIH Tricycle Fonds NKoranza 4.668 (9.568**) 3.002 

Vrijwilligers projecten***    

Campus Challenge Visag 2.0   227 

Stage projecten***    

- - - - 

Uitvoeringskosten    

Overige kosten 114 150 130 

Totaal bestedingen 4.782 9.718 3.357 

 

Exploitatie resultaat 1.044 0 -1.080 
Is toegevoegd/onttrokken aan  

besteedbaar vermogen 

 

*De begrotingen zijn gebaseerd op complete projecten. Aangezien bijna alle projecten over meerdere jaren 

lopen kan de begroting een vertekend beeld geven. 

** Dit vermogen is nog in het Tricycle Fonds aanwezig. 

*** Er hebben dit jaar geen vrijwilligers of stage projecten plaatsgevonden. 

 

 


