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Inleiding  

Dit is het eerste formele jaarverslag van de Mendel Foundation, betreffende de 
tijdsperiode van oprichting (19 dec 2012) t/m eind 2013. 

Deze periode is gekenmerkt door veel goede intenties, waarvan er maar weinig zijn 
gerealiseerd; en het aantreden van Mw. Drs. Caroline ’t Hooft, “Maitre d’Officine”, 
waardoor uiteindelijk toch belangrijke, voorwaardenscheppende zaken een eerste 
uitwerking beleefden. 

Het jaar 2013 is gedomineerd door de overbezette agenda van ACHg in het kader van 
de stichting Mendel Revalidatie; de hoop en verwachting is dat er komend jaar wél 
structureel tijd (en geld) vrij kan komen voor de Mendel Foundation.   

 
Mendel Foundation: korte profielschets  

De initiatiefnemers van deze Stichting zijn van mening dat het huidige aanbod van op 
preventie en herstel gerichte zorg voor ouderen tekort schiet en dat dit sterk verbeterd 
kan worden. De Mendel Foundation heeft zich ten doel gesteld ouderen, mensen op 
hun zogenaamde Gouden Leeftijd, de mogelijkheid te bieden om  

Minimaal zeven extra jaren te leven, zo gezond en glorieus als maar enigszins mogelijk is! 

De Mendel Foundation is een Algemeen Nut Beogende Stichting, in essentie dus ook 
zonder winstoogmerk. Zij is centraal onderdeel van de Mendel-organisatie, waarin 
ondergebracht (was) de Stichting Mendel Revalidatie (wordt inmiddels ontbonden), 
Mendel Medical B.V. en de nog in ontwikkeling zijn de Mendel Society. 

De Mendel Foundation is het 'Brein en Geweten' van alle Mendel-ondernemingen. Zij 
ontwikkelt de systematiek ten behoeve van optimale, respectvolle ouderenzorg op Top 
niveau, waarin veel aandacht voor preventie en well-being. De Stichting is een open 
platform dat zich inzet om de ontwikkelde systematiek beschikbaar te stellen en te 
delen; daarnaast houdt ze supervisie over de filosofie, de inhoud en de kwaliteit. 

 
De Maitre d’O:   Drs. Caroline ‘t Hooft 
De Maitre d’Officine is per 19-08-2013 op basis van een ZZP opdrachtovereenkomst 
van start gegaan. 

Zij kanaliseert, organiseert, plant en werkt “alles” uit, en beheert in de breedste zin van 
het woord, het (virtuele) kantoor. 

Inmiddels heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd, o.m. aan de opzet en inhoud van 
de nieuwe website voor de Mendel Foundation, naast veel organisatorische taken, 
zoals het beleggen van twee vergaderingen (gezamenlijke vergadering met RvT en RvB 
van zowel de Mendel Foundation als de st. Mendel Revalidatie, en de 
eindejaarsvergadering Mendel Foundation) . 
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Wat is bereikt:  de To-Do list van 2013 
 

Onderwerp  Wie Gerealiseerd?  
Huiskamersessies ACHg, RJE Opgeschort per eind 2012 
Beslissing: stichting / ANBI, of  
andere rechtsvorm 

ACHg, Paul 
F. 

Ja (ANBI) 

Website open ACHg begin 2014 
MF opgericht en geregistreerd ACHg Dec 2012 
“Raad van Wijzen” benaderd / 
gesproken, gecommitteerd 

ACHg Ja 

Stramien: Intake MReva ACHg Ja 
Stramien: Teamverslagen 
MReva 

ACHg Ja 

Stramien: Ontslagbrief MReva ACHg Ja 
PEST, SWAT MF klaar ACHg; RJE Nee 
Oprichtingsvergadering MF 
met “Raad van Wijzen” 

ACHg 25 mei 2013 

“Maitre d’Office” gecontrateerd ACHg Aug 2013 
Secretariaat Up & Running “Md’O”, 

ACHg 
Aug 2013 

Fundraising agent/agency 
gecontacteerd 

“Md’O”, 
ACHg 

Nee 

Eerste € 50.000,= toegezegd “Md’O”, 
ACHg 

Nee 

Eerste drie onderwerpen ter 
ontwikkeling voor Mreva in 
outline klaar 

“Md’O”, 
ACHg; MC, 
RJE 

Nee 

Outline strategie beste 
behandelingen (Mreva) klaar 

“Md’O”, 
ACHg; MC 

Nee 

Carrousel Attitude en 
Bejegening in outline klaar 

LV?; “Md’O”, 
ACHg 

Nee 

Voorstel uitkomstmaten, 
minimal dataset (revalidatie) 
klaar 

ACHg; MC, 
RJE 

Nee 

1e Brain-Wve: minimal dataset ACHg Nee 
Minimal Dataset MReva klaar, 
incl. Manual voor centra 
Mreva 

“Md’O”, 
ACHg; MC, 
RJE 

Nee 

2e Brain-Wve: Carrousel 
Attitude & Bejegening 

 “Md’O”, 
ACHg 

Nee 

Carrousel Attitude en 
Bejegening klaar; praktische 
aspecten geregeld, 
proefgedraaid 

“Md’O”; 
ACHg; 
DAHg? 

Nee 
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Prioriteiten en tijdsbesteding (2013) 
ACHg.:  “verdedigen” Mendel Foundation binnen St. Mendel Reva; structureren van 
prioriteiten in alsnog uit te voeren activiteiten. 

CtH: inlezen; ondersteuning ACHg; inzet voor de nieuwe, duiderlijker website. 
 
Relatie met de andere Mendel ondernemingen , m.n. St. Mendel Revalidatie 

St. Mendel Foundation heeft e.e.a. aan tastbare bijdrages geleverd aan de stichting 
Mendel Revalidatie en aan de stichting Aratame, m.n. in de vorm van gestructureerde 
model-documenten: het intake/behandelplan, het document  dat wordt gebruikt in de 
teamvergaderingen en e.e.a. aan basisdocumenten voor patient-correspondentie zijn 
uitgewerkt en binnen MReva ingevoerd, waarbij de Mendel Foundation in de voetnoot 
als bron wordt vermeld. 

Deze standaard documenten moeten nog worden vertaald naar het Engels en Spaans, 
en zij moeten nog in Nederlands, Engels en Spaans op de website worden geplaatst 
onder “Downloads”. 

We hebben één gezamenlijke vergadering georganiseerd d.d. 21-09-2013 met de 
Raden van Bestuur van beide organisaties én beide Raden van Toezicht; helaas was 
daar uiteindelijk alleen één bestuurslid  (naast ACHg) en geen van de leden van de 
Raad van Toezicht van de st. Mendel Revalidatie bij aanwezig. Daarmee is de bedoelde 
kans tot kennismaken en onderling versterken van de mogelijkheden  helaas minimaal 
benut. 
  
Toegevoegde waarde RvT 
De RvT heeft haar onmisbare bijdrage geleverd in de revisie van dit jaarverslag, het 
jaarplan 2014 en het consistent geven van advies en suggesties, tijdens twee formele  
vergaderingen en verschillende meer informele overlegmomenten. 
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Bijlage : Kerngegevens, Mendel Foundation  als ANBI 

 
Naam van de stichting: 
De Mendel Foundation 

Oprichtingsdatum  
19 december 2012 

Raad van Bestuur  
A.C. Hagedoorn, 
Revalidatiearts, oprichter 
Churchilllaan 654 
4532JB Terneuzen 
Hagedoorn.md@planet.nl 
06 2259 8377 

Raad van Toezicht  
P.P.J. den Boer, voorzitter 
K.R.J. de Waal 
Prof. dr. P. Kruit 

Fiscaal Nummer  
8524.10.372 

Inschrijving KvK  
Kamer van Koophandel  Nr. 57031339 

Vestigingsadres 
Churchilllaan 654 
4532JB Terneuzen 

Beloningsbeleid voor bestuur:   
Vooralsnog, Pro-Deo 

Beloningsbeleid medewerkers :  
Maître d’ Officine:  zzp- opdrachtovereenkomst  

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten :  
Zie jaarverslag 2013  

Doelstelling en beleidsplan:    
Zie jaarplan 2014 (link) 

Financiele verantwoording : 
Zie bijlage (tzt. link)  

Website 
www.mendelfoundation.org 
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                                    Contact: 
 
 

A.C. Hagedoorn, revalidatiearts 
oprichter, algemeen en medisch directeur 

Churchilllaan 654 
4532JB Terneuzen 

06 22598377 
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