Jaarverslag Stichting
Move for MS 2014
Zij een topprestatie, wij een topprestatie!
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Voorwoord
Op 2 april 2012 is Stichting Move for MS opgericht. Move for MS was al 2 jaar actief. Vanwege het
groeiende succes is besloten om een stichting op te richten.
Move for MS is begonnen met een kleine groep mensen die in de familiaire omgeving
geconfronteerd worden met multiple sclerose. Omdat de medische wetenschap nog geen antwoord
heeft op deze ziekte is besloten om geld te gaan inzamelen om onderzoek naar MS te kunnen
(blijven) doen.
Het ingezamelde geld gaat dan ook naar MS Research die de onderzoeken in Nederland coördineert.
Het geld dat Stichting Move for MS inzamelt komt ten goede aan ERasMS centrum (onderdeel van
Erasmus MC) in Rotterdam. Dit centrum doet onderzoek naar MS bij kinderen.
Het inzamelen van geld wordt bewerkstelligd door het organiseren van sportieve evenementen. Het
jaarlijks terugkerend hoogtepunt is het hardlopend of fietsend beklimmen van de “Mont Ventoux”.
De naam Move for MS is afgeleid van de Mont Ventoux.
Het mooiste wat deze stichting kan overkomen is om opgeheven te worden. Dan namelijk is ons doel
bereikt: Een oplossing vinden tegen de ziekte MS.

Activiteiten
Hoofdsponsor IOI Loders Croklaan heeft in 2014 totaal € 2.902,- gedoneerd. Dit bedrag is bijeen
gesport door medewerkers van IOI Loders Croklaan en een Move for MS team.
De Mont Ventoux actie stijgt in populariteit. In 2014 deden 34 deelnemers mee. Na hardlopers en
fietsers waren er dit jaar ook wandelaars te bewonderen. Voor het eerst werd gebruik gemaakt van
de “actiepagina” van MS Research. Hier konden donateurs direct doneren. Daar meerdere
deelnemers een eigen actiepagina hadden aangemaakt gaf dat een rommelig beeld.

Publiciteit
Er worden regelmatig nieuwsbrieven gemaakt. Deze worden door ongeveer 300 mensen gelezen.
De facebook pagina telt 465 leden. De berichten worden over het algemeen goed gelezen en
verspreid.

Interne Organisatie
De drie bestuursleden van Stichting Move for MS zijn:
 Marcel Koeleman
voorzitter
 Ronald Spruit
secretaris
 Fred Gebhardt
penningmeester
Ronald Zoeteman is gestopt met het voorzitterschap. Ronald is één van de oprichters en initiatief
nemers van Move for MS. Wij bedanken Ronald voor zijn inzet de afgelopen jaren. Gelukkig blijft
Ronald nauw betrokken als vrijwilliger bij de stichting.
Het voorzitterschap is overgenomen door Marcel Koeleman. De hierdoor ontstane vacature van
penningmeester is opgevuld door Fred Gebhardt.
Naast het bestuur zijn er vrijwilligers die zich, net als het bestuur, belangeloos inzetten voor deze
stichting.
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Financiën
Via de “kom in actiepagina” van Move van MS bij MS Research is totaal €17.449,- gedoneerd.

Daarnaast waren er een aantal individuele “kom in actie pagina’s” van deelnemers onder de naam
van Move for MS.
Al deze actiepagina’s samen opgeteld komt op een totaal opgehaald netto bedrag voor MS Research
in 2014 van € 20.358,De grootste kostenpost waren de shirts met € 1.513,-. Een shirts is inbegrepen bij het inschrijfgeld
van de deelnemer, evenals een barbecue na de beklimming van de Mont Ventoux. De kosten van de
barbecue waren € 395,-.
Daarnaast waren er nog kosten van de zakelijke bankrekening € 136.15 en website € 39,In 2014 is voor het eerst gebruik gemaakt van machtigingsformulieren. Totaal is hier ongeveer
€ 1.500,- mee opgehaald. De formulieren worden door MS Research geïncasseerd, en op de
actiepagina bijgeschreven.

Conclusies en aanbevelingen
We kunnen concluderen dat 2014 een succesvolle “Mont Ventoux actie” was. Zowel sportief als
financieel. Sportief, omdat er meer deelnemers t.o.v. 2013 waren, die bovendien allen de top
hebben bereikt. Financieel, omdat deze actie bijna verdubbeld is ten opzichte van het voorgaande
jaar.
De machtingsformulieren zijn succesvol gebleken.
Genoeg redenen om ons in 2015 weer in te zetten. Inzetten om onderzoek naar MS mogelijk te
blijven maken!!
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