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Inleiding
Dit is het derde formele jaarverslag van de Mendel Foundation, betreffende het jaar
2015.
Deze periode is vooral gekenmerkt geweest door de enorm enerverende voorbereiding
en het tenslotte niet- doorgaan van de eerste internationale conferentie, inclusief de
opzet van een “eigen” conference website; daarnaast de eerste opzet van de Mendel
Data database en tenslotte, de voorbereidingen voor het besluit of de Mendel
Foundation en de achterliggende gedachtengoed, wel levensvatbaar lijkt.

Mendel Foundation: korte profielschets anno 2014 - 2015
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.
Gaandeweg komt er in den lande (en daarbuiten) meer aandacht voor de noodzaak tot
goed preventief onderzoek, advies en training (o.m. Life-Style Medicine). We mogen
spreken van een enorme hoeveelheid beschikbare, meer of minder wetenschappelijke,
informatie over de verschillende onderwerpen, en de overal gevoelde moeite om e.e.a.
handzaam te ordenen en beschikbaar te maken.
Hetzelfde geldt voor de indrukwekkende en versnellende veranderingen die gaande zijn
in de medisch-technologische wetenschap.
De Stichting is een open platform dat zich inzet om die kennis en informatie, maar ook
de door- en met ons ontwikkelde systematiek beschikbaar te stellen en te delen;
daarnaast houdt ze supervisie over de filosofie, de inhoud en de kwaliteit van alles wat
de Mendel Foundation en de daaraan gelieerde instellingen ondernemen, in het
bijzonder van de verschillende initiatieven die samen het Mendel Concentus vormen.

Visie
De initiatiefnemers van de Mendel Foundation 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: alles wat wij doen staat ten dienste van het brede publiek. Zij is
centraal onderdeel (“het Brein en Geweten”) van de Mendel-organisatie, waarin
ondergebracht (was) de Stichting Mendel Revalidatie, Mendel Medical B.V. en de nog in
ontwikkeling zijnde Mendel Society, Mendel Data, Mendel Health en Mendel Symference.
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Missie
Het is onze missie:
∗

∗

∗

∗

om er voor te zorgen dat ouderen alle gelegenheid krijgen om gemiddeld minstens zeven
extra jaren te leven én dat zij hun verdere jaren maximaal kunnen genieten, door het
beschikbaar maken van o.m. excellent preventief onderzoek, advies, begeleiding en
training, én levenslange persoonlijke ondersteuning;
om de pioniers te zijn van een compleet en Best-Practice* systeem voor ouderen en hun
zorgdragers: van preventie, welbevinden, zorg en herstel; en om dat systeem voortdurend
door te ontwikkelen en te verbeteren;
om Topklasse beschikbaar te maken, in alle relevante aspecten (bijv., kennis, kunde &
ervaring; snelle beschikbaarheid; vriendelijkheid, respect, optimaal tijd voor uitleg over wat
de opties zijn en wat er gedaan gaat worden), om zeker te stellen dat zowel de ouderen als
hun zorgdragers een zo groot mogelijke beleving hebben van gezondheid, levensgenot en
zekerheid.
Het is ook onze missie om dat systeem zo op te zetten dat het beschikbaar is in, en input
heeft uit, verschillende taalgebieden (minimaal Nederlands, Engels en Spaans), dat het
uitgesproken cliëntgedreven is (sturend voor, i.p.v. door, professionals!), en dat het zich
steeds meer vanuit zichzelf (niet-afhankelijk van één of een beperkt aantal visionairs) verder
zal ontwikkelen.

Wat is Bereikt, n.a.v. voorgenomen activiteiten in jaarplan 2015:
gerealiseerd, n.a.v. “Fasering -realisatie planning, 2015 e.v.” *:
“1e half jaar 2015, vooral de organisatie van de eerste internationale conferentie van
de Mendel Foundation; in de aanloop daarvan, het uitbreiden van het netwerk en het
houden van presentaties voor zowel geïnteresseerd publiek als professionals”:
de conference is vijf weken voor datum door ons gecanceld: er waren veel te weinig
inschrijving, net voor de afloopdatum van de mogelijkheid om het congrescentrum
kosteloos te annuleren. (zie aparte paragraaf, verderop in dit verslag). Uit een
voorlopige afrekening is gebleken dat de totale kosten van de conference ca. € 9450.=
• “2e half jaar, te richten op ondersteunen van ouderenzorg i.h.a. en verdere
conceptontwikkeling / opstart Mendel Data, alsook de systematiek van Mendel
Health en Mendel Society”:
ACHg heeft ruim een jaar ”vingeroefeningen” kunnen doen in de dynamiek van
ouderenzorg en geriatrische revalidatiegeneeskunde in het Reuma centrum voor
Revalidatie Rotterdam, waar veel essentiële inzichten zijn verzameld; deze zijn
(nog) niet verwoord in een systematisch stuk.
De web-based database van Mendel Data is uitgewerkt; er ontbreekt “sexyness”,
proefdraaien /aanpassen en daarna “uitrol” (zie svp aparte paragraaf, hieronder).
•

* Jaarplan Mendel Foundation, 2015
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Gerealiseerd, n.a.v. tabel “wat, wie, uren, wanneer in 2015” *, in
volgorde van tijd”):
Uren
ACHg

Uren

Onderwerp

Wie

Presentaties over “blissful
3rd Age”
Jaarverslag 2014
Fin verantwoording MF
2014
Jaarplan MF 2015
Begroting MF 2015
Bèta versie, Minimal
Dataset: Mendel Data
2 (x drie) nieuwe YouTubes
Voorbereiding Conference

ACHg

20

Derden
-

ACHg
ACHg. GO

5
5

-

2x, min 25 pers.:
Delft en Mexico
15 maart 2015
15 maart 2015

ACHg
ACHg
ACHg, DAHg,
derden
ACHg
ACHg;
Point of Vyou
ACHg, Md’O

5
5
50

100

15 maart 2015
15 maart 2015
Eind april 2015

0
120

0
100

1e Brain-Weave: minimal
dataset, Outcome Measures
Realisatie, 1st Conference
2e “Brain-Weave”: Fund
Raising
P.m. eerste opzet, 2e
conference: Outcome
Measures

Klaar d.d.

0

0

Niet uitgevoerd
eind mei 2015;
eind okt 2015
Niet uitgevoerd

ACHg;
Point of Vyou
ACHg

0

0

Niet doorgegaan

0

0

Niet doorgegaan

ACHg

0

0

Niet doorgegaan

Ca. 210

Ca. 200

“Prioriteiten en kosten” *:
•
•
•
•

Organisatie, effectueren van de eerste internationale conference van/door de
Mendel Foundation: gecanceld; zie aparte paragraaf.
Ontwikkeling, eerste inrichting van de Mendel “Minimal Database”: ver uitgewerkt,
zie aparte paragraaf.
(4x?) “Brain-Weave’s: min. dataset, eerste/periodiek onderzoek, uitkomstmaten,
fondsenwerving: niet gerealiseerd.
Fondsen werven / subsidie(s) aanvragen: niet gerealiseerd.

* Jaarplan Mendel Foundation, 2015
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gerealiseerd, n.a.v. tabel: “prioriteiten en kosten in 2015 (in volgorde
van prioriteit)” *:
Onderwerp

Wie

Kosten

Voorbereiding Conference

ACHg;
Point of Vyou

Realisatie, 1st Conference
4 (x drie) YouTubes
1e“BrainWeave”: minimal dataset,
Outcome Measures
2e Brain-Weave: Fund Raising
P.m. opzet 2e conference: Outcome
Measures

ACHg
ACHg+ derden
ACHg +CtH

Zie bijlage:
eindafrekening
Conference
(idem)
€0
€0

ACHg + M d’O
ACHg

€0
€0

v.w.b. “beschreven Kerntaken” *:
“Belangrijkste taak van MF is betrouwbare en toepasbare informatie te verzamelen, te
delen en beschikbaar te stellen die het mogelijk moet maken om beter te leven als
oudere. E.e.a. laat zich als volgt samenvatten en prioriteren:
1. (10%): ontwikkelen "hoe moet het” ("de best mogelijke 3de en 4de leeftijd"): z.s.m.
beschikbaar maken van informatie voor geïnteresseerden in het veld en aan leken;
2. (15%): hoe "nu" bestaande situaties te verbeteren, door aanwijzingen, sturing,
opleiden; uitkomstmetingen (wat te bereiken; hoe dat te meten en/of te
verantwoorden); certificeringen, beoordelingen;
3. (75%): protocollen voor professionals: gedrag, revalidatie, 1e onderzoek etc.”

De website is recent bij een andere hosting maatschappij ondergebracht en
gereviseerd, waarmee de frequente blokkeringen (doordat er middels hacking
activiteiten spamberichten werden verstuurd vanuit onze website) verleden tijd zijn; de
reacties die we krijgen van derden zijn onverminderd goed v.w.b. de intenties van de
Mendel Foundation; ook de nieuw gemaakte website van Mendel Symference voor de
conference, werd zeer gewaardeerd.
Blijft, dat de informatie die we in bredere zin beschikbaar willen stellen, nog
onvoldoende is in zowel inhoud/onderwerpen, als vindbaarheid. Ook is de hoeveelheid
aan relevante informatie niet goed toegenomen.
De voorgenomen verdeling van de kerntaken (ontwikkelen, verbeteren en protocollen)
is (opnieuw) slechts ten dele behaald: de nadruk heeft in 2015 gelegen op de
organisatie van de voorgenomen internationale conference; de Minimal Database is nog
niet helemaal productierijp. De ontwikkelde conference-website (Mendel Symference)
kan potentieel een grote bijdrage leveren in de realisatie van de voorgestelde
kerntaken.

* Jaarplan Mendel Foundation, 2015
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De 1st International Conference of the Mendel Foundation
Een uitzonderlijk aantrekkelijk sprekersveld en onderwerpen, een bijzondere
aantrekkelijke opzet voor professionals én breder publiek, goede visuele
presentatiematerialen, een prima congreslocatie: het leek een groot succes te gaan
worden. Bij nader inzien liet het gecontracteerde congresbureau jammerlijk te
disfunctioneren, wat te laat tot ons door is gedrongen: geklungel met de accreditatie,
zeer gebrekkige verspreiding van info onder het brede veld van potentiele inschrijvers
en veel te veel inzet op grote inbreng van sponsores leidde uiteindelijk tot onze kritiek,
waarop het bureau haar vertrouwen alsnog opzegde en zich terugtrok. In zeer korte tijd
hebben we toen een eigen congres website ontwikkeld, aanvullende accreditatie
geregeld en een mediacampagne gevoerd. Vijf weken voor de congresdatum, een week
voor de uiterlijke datum dat we het congrescentrum kosteloos zouden kunnen afzeggen,
waren er nog slechts 16 betaalde inschrijvingen. We hebben toen besloten de
conference te cancelen. Ook de sprekers, met name de twee sprekers die uit de VS
zouden komen, waren bereid kosteloos te cancelen. Het eindsaldo van deze inspanning
is voorlopig berekend op -€ 9490.00, wat iets gunstiger kan uitvallen door verwachte
terugbetaling van BTW.

Mendel Data
Met eerst veel werk van een database-ontwikkelaar in India en aanvullend veel werk
door Diego Hagedoorn, is de web-based minimal database en de bijbehorende input
systematiek, zeer ver gevorderd. Onder druk van alle verdere andere ontwikkelingen is
verder uittesten, aan eerste gebruikers presenteren en verder ontwikkelen stil komen te
liggen; mede doordat in 2015 de eisen gesteld aan opslag van privacygevoelige
patiëntgegevens veel stringenter zijn geworden. In het jaarplan voor 2016 gaan we daar
verder op in.

Relatie met de andere Mendel ondernemingen: Mendel Concentus
De Mendel Foundation heeft vanaf 2012 fundamentele bijdrages geleverd aan de
stichting Mendel Revalidatiegeneeskunde en de opvolgers daarvan (ruim 14 praktijken
verdeeld over Nederland. De stichting Mendel Revalidatiegeneeskunde is sinds
voorjaar 2014 niet meer actief; zij is nog niet formeel ontbonden omdat er nog steeds
twee juridische procedures voortslepen (de M. Foundation is daar geheel niet bij
betrokken). Wel is vanuit de Stichting Mendel Revalidatiegeneeskunde in 2015 een
donatie van € 25,000.00 overgemaakt. Het beschrijvende stuk “Mendel Concentus” is
aangepast, o.m. met een korte beschrijving van Mendel Symference.

Financiële status van de Mendel Foundation
Op 01 jan 2015 was ons saldo € 12.917,96; op 31 dec 2015, € 35.846,01; de grootste
uitgavepost was het totaal netto kostenbedrag vanwege de conference, t.w. ca. €
9.400,=. We verwijzen naar de bijlage: informele/voorlopige eindafrekening 2015.
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De Raad van Toezicht; verandering van de samenstelling
De RvT heeft haar onmisbare bijdrage geleverd in de revisie van het eerdere
jaarverslag en het jaarplan 2014, alsook in het consistent geven van advies en
suggesties, tijdens formele vergaderingen en verschillende meer informele
overlegmomenten. De RvT gaat in de komende maanden een cruciale rol vervullen in
het uitzetten van de koers voor de Mendel Foundation voor 2016.
Karlo de Waal heeft afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht: hoewel dat
door de andere leden en de bestuurder niet zo is gevoeld, voelde hij zijn bijdrage als te
gering, zeker zolang de financiele omvang nog zo bescheiden blijft: zijn grootste
bijdrage was bedoeld in het overzien en bewaken van benutting van beschikbare
fondsen.
We hebben een waardig opvolger gevonden in de persoon van Wim van Deventer, tot
voor kort bestuurder van het Reuma en Revalidatiecentrum Rotterdam. Met zijn
jarenlange bestuurlijke ervaring, ondernemersgeest en een groots netwerk zal hij
zonder twijfel een grote bijdrage aan de Mendel Foundation gaan leveren.
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Bijlage 1: 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
W. van Deventer (ab-actis)
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:
n.v.t.
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:
Zie jaarverslagen 2013, 2014, en voorliggend jaarverslag 2015
Doelstelling en beleidsplan:
Zie jaarplan 2016 (link)
Financiele verantwoording:
Zie bijlage (link)
Website
www.mendelfoundation.org
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Bijlage 2: Voorlopige eindafrekening, 1st Int Conference

Bijlage 3: Voorlopige/informele financiële kerngegevens 2015
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Contact:
A.C. Hagedoorn, revalidatiearts
oprichter, algemeen en medisch directeur

Churchilllaan 654
4532JB Terneuzen
ACHg@mendelfoundation.org
06 22598377

www.mendelfoundation.org
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