
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revalidatiearts. 
Directeur, Oprichter 

 
Terneuzen, oktober 2017  

2016 



Jaarverslag 2016, Mendel Foundation 
Terneuzen, oktober 2017  

 

2 

Inhoud 
 
Inleiding 
 
Mendel Foundation: korte profielschets anno 2016 
 
Visie, Missie 
 
Wat is bereikt: n.a.v. voorgenomen activiteiten voor 2016 
 
Mendel Info site; Mendel Data; Mendel HealthAge, Mendel Society 
 
 
 
 
 
Bijlages: 

Kerngegevens van de Mendel Foundation als ANBI 
Fin. jaarverslag, 2016 

 
 
Te bezoeken websites: 
 

www.mendelfoundation.org 
 
 
  



Jaarverslag 2016, Mendel Foundation 
Terneuzen, oktober 2017  

 

3 

Inleiding 
Dit is het vierde formele jaarverslag van de Mendel Foundation, betreffende het jaar 
2016. 
Deze periode is gekenmerkt door vertraging: met name de enorm beperkte voortgang in 
de bouw van websites en de beperkte beschikbaarheid van Hagedoorn en eventuele 
ondersteuning heeft echte resultaten opnieuw gefrustreerd. Ondertussen is wel veel en 
verder “klaargelegd” om in 2017 verder uitgezet en uitgerold te kunnen worden: de 
eerste opzet van de Mendel Info sub-site, diverse korte YouTubes; Mendel Data en 
verschillende presentaties.  
Veel tijd is besteed aan verdere voorbereiding van Mendel HealthAge en de Mendel 
Society, wat uiteindelijk in juni 2017 heeft geleid tot het gevoelige besluit om die 
plannen, in ieder geval voorlopig, “op de plank te leggen” en dus voor onbepaalde tijd 
uit te stellen.  
Opnieuw rijst de vraag, na dit zo betrekkelijk weinig productieve jaar, ons bezinnen op 
de mogelijkheden van de Mendel Foundation en zin en mogelijk ook onzin van haar 
bestaan. 

Mendel Foundation: korte profielschets anno 2013 – medio 2017 

De Mendel Foundation is het 'Brein en Geweten' van alle Mendel-ondernemingen. Zij 
ontwikkelt de systematiek ten behoeve van optimale, respectvolle zorg voor de best 
mogelijke manieren om zo goed mogelijk oud te worden en te zijn, middels advies en 
inzichten, preventie en zorg op Topniveau, waarin veel aandacht voor preventie en 
Well-Being.  
Gaandeweg komt er in den lande (en met name nog 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 steeds 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. 
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Visie 
De initiatiefnemers van de Mendel Foundation zijn van mening dat het huidige aanbod 
van op preventie en herstel gerichte zorg voor ouderen te kort 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. 

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 cliënt gedreven 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.  
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Wat is Bereikt, n.a.v. voorgenomen activiteiten in jaarplan 2016: 
“Kort: Fasering -realisatie planning, 2016 e.v.” 
• 1e half jaar 2016, vooral gericht op bezinning, illustratie van het “bestaansrecht van 

de Mendel Foundation” (en het verhelderen van de verdere plannen van de Mendel 
Foundation): veel gesprekken gevoerd, stuk “Buurtrevalidatie” uitgewerkt en 
gepubliceerd, op de website geplaatst en o.m. gebruikt in een advertorial ter werving 
van revalidatieartsen bij organisaties die “Buurtrevalidatie” aanbieden. 

• Ondertussen ging de communicatie met de websitebouwer opnieuw mis: vanaf eind 
januari 2016 raakte het contact volledig verbroken. Uiteindelijk ver in het najaar 
bleek (na metterdaad stalken en een bezoekje door derden) dat de man 
verscheidene operaties had moeten ondergaan en dat de waarnemer die hij had 
aangesteld, volstrekt niet had gefunctioneerd. Uiteindelijk hebben we een ander, 
heel optimaal gemotiveerd, tweetal heren gevonden die gaandeweg e.e.a. hebben 
overgenomen; ook dat heeft veel tijd gekost. 

• 2e half jaar 2016 (en verder), te richten op uitbreiden van beschikbare informatie en 
ondersteunen van ontwikkeling van beoogde concepten en systematiek:  
concepten opgezet van een sub-website voor het systematisch beschikbaar maken 
van relevante informatie en de verdere brainstorming over Mendel Data en Mendel 
HealthAge. 

Tabel: wat, door wie, uren, wanneer in 2016 
 

Onderwerp Wie Uren 
ACHg 

Uren 
Md’O / Derden Klaar d.d. 

Presentaties over “blissful 
3rd Age” en de rol van de 
Mendel Foundation  

ACHg 60 - Geen formele 
presentaties 
gegeven 

Jaarverslag 2015 ACHg 5 - Zomer 2016 
Fin verantwoording MF 
2015 

ACHg. GO 5 - Zomer 2016 

Jaarplan MF 2016 ACHg 5 - Zomer 2016 
Begroting MF 2016 ACHg 5 - Zomer 2016 
Bèta versie, Minimal 
Dataset 

ACHg, 
derden 

x - Kleine 
ontwikkelingen; 
ß-versie testbaar 
in juli 2017 

2 (x drie) (nieuwe) 
YouTubes 

ACHg 5 - Voorbereid, niet 
uitgevoerd 

Conceptontwikkeling 
“Leeftijdsonderzoek” 

ACHg 50 - Vergaand 
uitgewerkt 

1e Brain-Weave: 
“Leeftijdsonderzoek” 

ACHg, Md’O 0 - Niet 
plaatsgevonden 

2e Brain-Weave: 
Minimal Dataset 

ACHg, Md’O 0 - Niet 
plaatsgevonden 
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Opzet, systematiek 
gedragsmodificerende 
groepsbegeleiding 

ACHg, 
derden 

0 - Niet 
plaatsgevonden 

3e “Brain-Weave”:   
groeps-
gedragsmodificatie 

ACHg, Md’O 0 - Niet 
plaatsgevonden 

p.m.: eerste opzet:  
Mendel Colloquia 

ACHg 0  Niet 
plaatsgevonden 

4e “Brain-Weave”:   
Fund Raising 

ACHg, Md’O 0 - Niet 
plaatsgevonden 

  Ca. 130/450 -  

Uitgevoerd, “Kort: prioriteiten en kosten (plan 2016)  
• Bevestigen, illustreren van het bestaansrecht van de Mendel Foundation; 
• Voorbereiden van de beschikbare informatie (Info gedeelte website, You-Tubes, 

Mendel Colloquia, 2e conference?; LinkedIn, Facebook); 
• Vergaande ontwikkeling van de systematiek van het “Leeftijdsonderzoek”, de daarbij 

passende meest voor de hand liggende (groeps-) interventies, en van de 
systematiek en opzet van de Mendel Database. 

Tabel: prioriteiten en kosten in 2015 (in volgorde van prioriteit) 

*  IM: Irene Mulder, communicatie- en organisatieadvies Rotterdam 

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, inmiddels (medio 2017) test-klaar door een enorme verdere inzet van Dhr 
Johan van Rooien. Het verder uittesten, aan eerste gebruikers presenteren en verder 
ontwikkelen zal binnenkort worden uitgerold; e.e.a. is voorlopig ook goed voorbereid op 
de recente eisen gesteld aan opslag van privacygevoelige patiëntgegevens. In het 
jaarplan voor 2017 gaan we daar verder op in.  

Onderwerp Wie Kosten 
Begroot 

Kosten 
Uitgevoerd 

Jaar- en fin. verslag 2015,  
Jaarplan, begroting 2016 

ACHg 
 

(-) (-) 

Artikel, (Mendel) Revalidatie in 14 
centra: “Buurtrevalidatiegeneeskunde” 

ACHg; IM*, 
vertegenwoordigers centra 

€ 450.00 € 450.00 

Uitbreiding website ACHg; ICT G. de Jong € 450.00 € 0.00 
4 (x drie) YouTubes ACHg + derden € 600.00 € 0.00 
1e “BrainWeave”: Leeftijdsonderzoek” ACHg + IM* € 700.00 € 0.00 
ICT Min Dataset ACHg + ICT J. v Rooijen (nihil) (nihil) 
2e Brain-Weave: Minimal Dataset ACHg € 700.00 € 0.00 
Fund Raising / Crowd Funding ACHg + ? € 700.00 € 0.00 
P.m. opzet 2e conference, Mendel 
Colloquia 

ACHg € 750.00 € 0.00 

 Totaal. ca. € 4350.00 € 450.00 
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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).  
Hagedoorn heeft veel tijd gestoken in de verdere ontwikkelingen van de systematiek 
voor Mendel HealthAge en ook de Mendel Society; uiteindelijk is in het voorjaar van 
2017 het loodzware besluit genomen om beide ontwikkelingen, in ieder geval voor 
onbepaalde tijd, te “bevriezen”: wezenlijke bijval en ondersteuning voor het operationeel 
maken van e.e.a. bleef voortdurend achterwege. 
Het beschrijvende stuk “Mendel Concentus” is aangepast aan bovenstaande 
ontwikkelingen. 

Financiële status van de Mendel Foundation 
Op 01 jan 2016 was ons saldo € 35.849,27; op 31 dec 2016, € 33.237,64; de grootste 
uitgavepost was het voor de inzet van de tekstschrijfster die o.m. veel werk verrichtte 
aan het stuk “buurtrevalidatie”.  
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De Raad van Toezicht 
De RvT heeft haar onmisbare bijdrage geleverd in de revisie van het eerdere 
jaarverslag en het jaarplan 2016, 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 2016-2017. 
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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, 2015 en voorliggend jaarverslag 2016  
Doelstelling en beleidsplan:   
Zie jaarplan 2017 
Financiële verantwoording: 
Zie bijlage  
Website 
www.mendelfoundation.org 
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Bijlage 2: formeel financieel jaarverslag 2016 
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A.C. Hagedoorn, revalidatiearts 
oprichter, algemeen en medisch directeur 

Churchilllaan 654 
4532JB Terneuzen 

ACHg@mendelfoundation.org  
06 2259 8377 
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