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Verslag van het bestuur

Over de stichtino

De Stichting Lucille Wêrnêr Foundation (hierna: LWF) wil ertoE bÍdIagen dat de
samenleving open staat voor mensen met een handicap 9n gesn negatief oordeel of
vooroordeel verbindt aan hêt hebben van e6n handicap. Bovendien wil de LWF dat
mensen met eèn handicap e€n positief zelfbeeld ontwikkelen en hun eigen kÍacht inzetten
om hun (levens)doelen le bereiken. De LWF probqert dit te bewerkstelligen door
landelijke even€mentên te organiseren, waarbij in het bijzonder de media wordt ang€zet,
om zo ds beeldvoming gunstig te benvloeden.

Medie-êvenement

ln 20í t heeft LWF één groot media-êvènement ondersteundt CAPPIES 2011.

CAPPIES komt van handiCAP en CAPabilities (mogelijkheden) en dat is píeciês waar het
om gaat. Een bizonder programmá over kinderen diê zich niet laten tegenhouden door
hun lichamelÍke handicap om dingen te doen die ze teuk vinden en waarze tÍots op zijn.
ln de kinderêwardshow, mede mog€lijk gemaakt door de Nederlandse Stichting voor he!
Gehandicapte Kind (NGSK), zin 5 kinderen te ziên mêt uiteenlopende handicaps, maar
met dezelfde motivatie: gm zích ondanks hun rysieke bsperking nergens door te lalên
tegenhouden en veÍder te gaan waar ander€n stoppen.

De 12-jarige Glenn Nugt€ren uiiAlblasserdam is d€ winnaar van CAPPIES 2011. clenn is
geborên zonder aÍmen. Ook heett hij te korte splêren waardoor hi niet kan lopen. Maar
dat weerhoudt hem er niet van om op we€ígáloze wijze mlziek te Ínaken met zÍn 'magic
Ílute'. een blaasinstrument.

Glenn is doorzijn overwinning 1 jaar lang dê Kinderambassadeur van de NSGK voor het
gehandicaptê kind. ln deze rolzal hÍ zich eenjaar lang inzetten voo. kinde.ên met esn
handicap. CAPPIES 2011 weÉ zateÍdag 27 augustus 201í tussen 19.00 en '19.50 uur
uitgezonden op Nederland 3 en trok 329.000 kijkers.

cAP100

CAP100 is een initiatief van de LWF om 100 talentên met een handicap ondêr de
áandacht te b.engen van het bedrífsleven en omgekeeÍd. Het bestuur volgt de gang van
zaken bij CAP100, inmiddêls gesiructuÍeerd als êon aparte stichting, mêt bêlangstêlltng in
20 t1.

Doelstellinoên 2012

Belangrijkste doelsielling voor de Lucjllê Werner Foundation jn 2012 blijt het proces om
de veranderende beeldvorming van mensen met êên handicap op een posiÍevê manierte
stimulerên en uit te drag€n. Door het organiseren ên initièren van land€lijke evênementen
op multimêdiaal gebied worden mensEn met een handicap op een positiêvê maniêr op de
kaad gezet en dragen zij bij aan participatiê en positieve beeldvoÍming van mensen met
een handicap in onze samenleving.
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ook in 2012 zal dê LWF zich weer richten op een aantal media-evenementen.

Na de successen van 2009, 2010 en 201 1 zal CAPPIES in 2012 terugkeren. Voor het
vierde opeenvolgende jaar kunnen kinderen met een lichamelÍke handicap in een show
laten zien wat voor leuke of stoere dingen ze allemaalkunnen doen. Op zaledag 25
augustus 20'12 wordt CAPPIES 2012 uitgezonden op Nêderland 3.

LWF is verder initiator van eên gloednieuwe kinderserie, Caps Club, die in 2012 gedraaid
gaat worden en medio 2013 op televisie zalworden uitgezonden. De serie Caps Club richt
zich op jongeren van van 8 tot í4 jaar. Het gaat over een groep van 5 jonge kihderen, die
samen een club vormen: Caps Club!Ïom van Hulle alias 'Cappie' is slechtriend waaÍdoor
hij zijn overige zintuigen sterk ont',r,ikkeld heett. Samen met zin viervrienden Sam, Siggy,
Ruben en ChaÍlotte íaakt hij verzeild in het mysterie van de Schopp€n Heer.

De hoofdrol 'Cappie' woídt gêspêold door Daan dê Groot. Hï is een í2.iaÍigejongên die
daadweíkêlijk glechts 18olo ziet. De rol van 'Siggy' is weggelegd voor de 10 jarige Jermain
de Deugd. ln het dagelijks lgven is hij ook rolstoêl gebonden. Ht is verlamd vanafzijn
middel.

De gÍoep van 5 kinderen ín Ceps Club lalen zien dat eÍ een natuuÍlÍke integratiê bestaat
tussen kinderen met en zonder handicap. Gezamenltk staan de kinderen in de serie voor
e€n raadsels. Door gebftrik te maken van elkaars talenten en kracht lossên ze het
mysterie uiteindelÍk op.

De LWF zal ook ondersteuning leveren bÍ de produclie van het programma Werners
Heldon, dat geprêsentêerd zalworden door Lucille WerneÍ. ln dÍt interviewprogramma
píaat Lucille We.ner met bêkende nationale en internationale persoonlÍkhedên, diê
ondanks tegenslagen altijd zin doorgegaan. De verwachting is dat dit pÍogramma op zijn
vroegst in het voorjaarvan 2013 op Nede.land 1 woÍdt uitgêzonden.

Verder is dê LWF d.uk bezig te ondezoeken of het mogelijk is een Europese variant van
de CAPáwards, eên show waarin mensen met een lichamêlike beperking hun talent
tonen, te ontwikkelen. Onderhandelingen op Europese niveau hebben al een aanvang
genomen met als doel om zoveel mogelijk bijzondere mensen mst een handicap uÍt
zoveel mogelïk Europêsê landen bÍ elkaarte brengen en zo €en Europese CAPawards te
maken.

Ook zal LWF zich blijven inzetien om CAPí00 ondeÍ de aandacht te brengen van mensen
met een beperking en bedríven die zich willen inzetten om mensen met €En beperking in
dienst tê nêmên.

Door het ondersteunên en ondezoeken van bovenstaande evenementen wil de LWF
haar belangrijkste doelstelling, het proces van veÍanderende beeldvorming van mensen
met een handicap op een posili€ve maniêr blijven stimuleÍen en uitdragen, verdêr
ontwikkelen.
Kijk voor meer informatie over de Stichling LuciÍle Werner Foundation op
Www.l,ryiqulldation.nl.
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Bestuur

Sinds de oprichting van de Lucille WeÍneÍ Foundation in 2007 is Lucille Wem6r de
vootzitteÍ. Zij woÍdt bijgo€taan door vice-vgorziter Michel Besna.d, secretaris Ton Verleg,
penningmeester MaÍtijn Heemskerk en bestuurslid Margreet de Vries.

De bestuursleden zin benoemd voor êen onbepaalde p€riode. Het bestuur komt jasÍlijks
ê€n9 per kwarlaal bi elkaa., waarbij de lopendê zaken bêsproken worden. Dê
vergad€Íngen worden gebruiK om belangrijke begluiten te nemen over w€rkplannên,
begrotingen, jaarverslagen en de voorgestelde koèrs. 8uÍên dê bestuursvErgaderingen
heeft ook bilateraal en meerzÍdig overleg plaats gevondsn Nasrt de tunctie van vootzitler,
vice-vootzitte( ponningmeestsr en secretaria is geen aparte portefeuilleverdeling
gemaakt. Bestuursleden r,r,orden gekozen op basis van een mix van kwaliteitgn.
Daarnaast wordt gekeken naar bêtrokkenhoid bij de doêlstelling van dê Foundalion,
be3tuurservaring en hst vermogen goed uit le kunnen dragen wat het werk van dê LWF
inhoudt..

Het bestuur werkt geheelop vrijwillige basis. De leden ontvangen geen vergoeding voor
hun we*zaamheden. Naast hun wgrk vooa de LWF zett€n verschillênde begtuursl6den
zich in vooÍ and€re 'goede doel€n'-o.genisEtiês dig actiefzín op maatschappelÍk,
cu ltureel of sportief gebied. LWF wordt bijgestaan door enkelE enthousiasle vrijwilligers
die betrokken zijn bÍ de organisatie en werving van fondsen voor de projecten.

Loenen a/d Vecht, 20 novembêr 20 1 2,
Stichting Lucille Werner Foundation,

Mevr. L.M. Werner - VoorzittêÍ
Dhr. M.E.A. Besnard - Vice-vooÍzitto.
Dhr. A.G.M. Verleg - SecÍetaris
Dhr. M-H. Heemskeík - Penningmeesier
Mèvr M. Dê V.ies - Lid bestuur
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Balans per 3í decêmber 20íí

(na voorge3told6 verrgrklng saldo)

Aciiva 3l dscember20í1 3í d€c€mbêr20í0
ReÍ

Vasto acliva
ll.têrlèle vasto actlva 2.1
lnventaris

EUR EUR EUR EUR

3.192 E92

3.192

Wottende active
Vordorlngen
Tê vorderen subsidies 2.2 233.938 240 000
Nog te ontvangen rente 1.5'12 0

235.450

348.665

5A7307 289.996

892

240.000

58-í 04Liquidê mlddelen 2.3
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3t declmàeÍ2oíl 3í d€combcr 20í0

EUR EUR ÊUR ÉUR
Elgen vaÍmogon 2-4
Bc8t€€dbaar varmogsn 240.988 í83.,185
VasÉg,.hgd venrw,ên 1 90.000 3O.O0O

430.988 213.4A5

KgÍdopanda rchuld.r!
CÍ€diteuren 2.5 '156.319 EZ.?W
Loonb€lasÍog €n social€ laBten 0 3.í12

í56_3Í9 A5.511

87 .fi7 298.996
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Staat van baten en lasten ovèÍ 20íí

Exploitatie20íl ExPloitads
2010

Netto batên
geschikbaar uít fondsenwerving
Oonatiês
Rentebaten

Totaal beschlkbaar voor doelgtolling

Laatên
Projêcten (excl. salariss€n)
Sala ssen en socielè lasten
AGchrijvingen
Financiéle lasten - baten
Ovorige lásten

Som dor last€n

Seldo

EUR

456.956 615.886

401.555
8.255

218
24.516

239.453 435.í36

21?.503 180.750

27.503 150.750
130.000 30.000

217.503 180.750

Reí

3.2

3.4

EUR

437.805
15.332
3.8't9

EUR

600.527
15.359

0

202.000
0

66
36.495

verd€ling 3aldo
- mutatie best€edbaaÍ vermogen
- mutatie vastgelegd veÍmogen

Saldo

2.4

Slichaing Lucittê wêmet Foundatlon, Amstêrdam



Toelichting op de balans 6n staat van baten en lastên

í Algemenê toelichting

1.1 Algemeen

Activiteiten
De stichting Lucille Wemêr Foundation, statutair gevestigd in Amsterdam, heeft tèn doel
om de ma;tschappelijke positie van mensen met een handicap te versterker. Dê stichting
probeert deze doelstelling te verwezenlÍken door hêt ondemêmen van activiteiten'
êventueel in nauwe samenweÍking met paÍÍen in de publieke of private sector' en het

creëren- en benutten van mogelijkheden voor mensên met een handicap De stichting
heeft uitdrukkelÍk niet tot doei het maken van winst en/of het behartigen van commerdde
belangen. De stichting is doorde Belastingdienst als algemeen nut beogendê instelling
(anbi) aangewezen.

1.2 gíondslagên voot waadeting van actíva en passiva

Algemeen
De jaarreiening is opgesiêld in overe€nstemming met in Nederland algemeen€envaaÍde
verÁlaggevingràgêls. ÓejaarÍekening is id grote lijnèn ingericht volgens de Richilijn
Fondsenwervende instellingen die is gêpubliceerd door de Raad ván de
Jaarverslaggeving. Doelvan deze n:chllijn is inzicht le geven in de kosten van de
oÍganisatie en besteding van gêlden in íelatie tot het doelwaarvoor die fondsen
bÍeen9êbracht zijn.

Dejaarrekening is opgesteld in êuÍo's. Acliva en passiva worden gewaardeerd t€gen
nominale waarde, tenzij een andeae waardêringsgrondslag i5 vermeld.

Vetgelijking fiet vooryaand iaat
De gehantêeÍde grondslagen van waardeÍing ên van resultaatbêpaling zijn ongewízigd
gebleven ten opzichle van het voorgaandejaar'

Vordoingen
Vorderingên worden gewaardeead op nominalê waarde.

Stiêhíing Luciuè Wêmer Foundation, Amsërdam ío



1.3 Gíondslagen voor bepalíng van het resuftaat

AlgÊmeen
Het saldo (resultiaat) wordt bepaald als het verschil tuss€n het totaal deÍ baten en het

totaal der,àsten- Dé baten worden verantwoord in het jaarwaadn zÍ zÍn geÍealiseeÍd;

lasten zodra zÍ vooEienbaar zijn.

ln de staat van baten ên lasten is geEn begroting opgenomen. De aard van de

weÍkzaamhedên van dê stichting maakt hêt onmogelijk om begrotingscÍfeÍs 9n een
verschillenánalyse tussen 'rekêning versua begroting' op te nemen. De stichting voert
projêcten uit waaÍbij de stichting voor elk afzonderlÍk project fonds€n wêrft en een
gedeíailleerde projectbegÍoting biihoudt

Baten
Baten waaNoor een btjzonderê bêslemming is aangewezên, worden in de staat van balên

en lasten veryerkt. lndien deze baten in hei verslagjaar niet voll€dig zijn bêsteed worden

de noq niet bestede qêlden verwerkt in het vastgelegd vermogen respectievelijk het

besteámingsfonds. Éen onttrekking wordt als bêstêding (last) verwerkt in de staat van

baten en lasten.

Lasten
Dê lasten worden bepaald op histoíische basis en toegerekend aan het verslagjaaÍ
waarop zii betrekking hebben.

YêrsÍrerde subsrrt gs

Subsidieverplichtingen worden ten iastê van hot boêkjaar gebracht waaÍin het besluit tot

toekenning schrifteÍjk aan de subsidieontvanger is meegedeeld' ongêacht in welk

boekjaar dê subsidie woídt uitgekeerd

Stíchtíng Lucltle Wemer Foundation, Amshdam 11



Toolichting op de balans

Mateiëlê vaste acdva

í FnurÍi20íí
A.rcchaÍwaaldê
Cumuleti€ve wsêrdevêr-
mindedngsn en aÊdlÍiivingsn

Bo€lovaerdê

Xut dê. 20íí
lnv€Bteringen
AfEchÍijvingên

3í december 20t t
A€n3chafuaarde
Cumulatiwe wggÍdevor-
miÍÉêÍingen 6n afschÍiivingsn

Bockwaardê

AfuchÍijvln$poÍEentegê

2.1

And€$
vlrb

badrllÍ!.
mldd.lên

EUR

2.W

-2.072

&2

3.152
492

2.3m

6.t56

-2.W

3.192

20%

Het be€tuur acht g€on significantê vgrlchillen tusson dg bogkwaards en actuelo waardê
van de materiólc vastg adiva arnwszig.

22 Te w*Bn subsi&s

De tê voÍdeÍsíl Eubsidlês h€bb€n een Íast!Íênd€ looptijd koÍtêÍ dan één jasr

Sdcharng Luc la Wnq Founda on, At taíord['m 't2



2.3 Liquido míddelen

31 decemb€r 3í decêmbet
2011 2010

ABN AMRO
ABN AMRO ondernemersdeposito

EUR

't3.665
335.000

EUR

58.104
0

348.665 58.104

2.4 Eígen vermogen

Besteedbaat vetmogen
Het verloop van deze post is als volgt:

Continuilteite. Beschikb€aÍ
tegetve voot

doêlstêlli ng

Toteel

Balans peÍ í januari 20í í
Toegevoegd aan bestemmingstonds
Toêgevoegd aan besteedbaar vermogen

Balans per 3í december 20'11 3.000 427.9A8 430.gEE

EUR

3.000
0
0

EUR

210.4E5
190.000

EUR

213.485
190.000
27.503

De onderverdêling van hêt bestêedbaar vermogên is bepaald door bet besluur van de
stichting.

ContinulteítsreseNe
Dit is een resêNe ingeval de baten tijdelijk of deÍnitieÍ zguden stagnêren Hierdoor
kunnen de lopende verplichtingen worden voldaan tijdens een êvêntuele overbruggings-
of liquidatieperiode. tlet bedrag is vastgesteld op basis van anderhalf keer de
uitvoeringskosten eigen organisatiê.

Beschikbaar voor doelste ing
ln 2011 iÊ € 190.000 toegevoegd aan het bestemmingsfonds in vêrband met geooímerkte

donaties, ontvangen van sponsoen waaryoor een specifieke bestemming aangewezen is,

dit betrefr de projeoten Caps Club on Wêrnêfs Helden.

2.5 Cíediteurcn

De creditêuÍen hebben een íesterende looptijd van koder dan een jaar'

Stichtlng Luclllê Wèner Foundetion, Amstèrclam 13



3 Toelichting op de ataat van batên en lasten

3.1 Beschikbaar uit fondsenwerying

ln de 6taat van baten en lasten zijn subsidies verantwoord voor een bedrag van
EuR 452.805. Dit betreft gêoormerkte subsidies voor het programma CAP100' CAPPIES

en WêrneiE Helden alsmede gên ongeoormerkte bijdrage van de Vri€ndenloterij

3.2 Donaties

Voor de batên ten bedrage van EUR 1 5.332 i3 door het bestuur van de stichting geen

bijzondêaê bestemming aangewezen. De donatiês zullen aangewend worden voor
bureaukosten en voor de rêalisatie en onlwikkeling van multimediale concêpten en
initiatiêven die een positieve invloed moetsn hebbên op de beeldvorming van mensen mêt

êen handicap.

3.3 Personeelskosten

2011 2010

EUR EUR

Lonen en aalarissen
Sociele lesten
Kilometervergoedingen

3.4 Financiële baten en lasten

Rente baten ondememersdeposito
Bankrente en -kosten

6.480
1.072

703

0
0
0

8.255

2011 2010

EUR

3.619
-66

EUR

0
-218

3.753 -214

Stlchrlng Lucill. Wemer Foundatlon, Amaterdam 11



3.5 Oveige lasten

Proiectmanagement
Telefoonkostên
KantooÍkosten
Reprosentiatiekoslen
Huur
Accountantskoslên
Notariskogten
PÍojectvoorbeÍeiding
Ondgrhoud website
Onderhoud pand
Verzêkeringen
Kantinèkosten
Algemêne kosten

2011 20í0

EUR

14.994
5.019
4.203
1.546
1,500
1.382
't.161

635
577
561
443

4.O81

ÉUR

18.206
307

0
1.'174

0
0
0
0

3.í63
0
0
0

r.666

36.495 24.516

3.6 Lasten van de etuJen oryanisalie

Evenals vorig boekjaaÍ zÏn er in 2011 geên lastên van de eigen organisatie doorbgrekend
in de projecten.

3.7 Mèdewerkers

Gedurende het boekiaaÍ is g€middeld 1 medEweÍker Írêelance voor de stichting
werkzaam gêweest (20í 0: 1). De kosten hie.vogr zrjn wrantwood al3
projeclmanagement. ln 20í 1 zÍn geen andeÍ€ medewerkeÍs wêÍkzaam gewoest voor dê
stichting (2010:1).

De stichting heefr eên onbezoldigd bestuur (2010: idem).

Amsterdam, 20 novgmbeÍ20í2
Stichting Lucille W€rner FounC?tion

-'r
Dhr. M.E.A. B$ná.d

/ Beatuurder

/': -;11,,,-z -
Mêvr. L-M- Wèmêr
Voorzitt€r ,

Ohr A.G.M. Verl€g

\cr€tarl3
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Overige gêgevens
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