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Inleiding: Mendel Foundation:  

korte profielschets, jaargang 2022 

De Mendel Foundation wordt, in het kalenderjaar 2022, opgeheven:  

Sinds de oprichting op 19 december 2012, is het steeds niet gelukt om het 
aansprekende gedachtengoed te consolideren in een “bedrijf”, in welke vorm dan ook. 

Eind 2021 is dan ook het loodzware besluit genomen, in goede samenspraak door de 
bestuurder en initiatiefnemer, en de Raad van Toezicht, om de Mendel Foundation 
lopende het kalenderjaar 2022 op te heffen. 

Concreet houdt dat vooral in dat er een goede bestemming moet worden gevonden 
voor de resterende fondsen, en de notariële afhandeling van één en ander. 

De “Geest” van de Mendel Foundation zal voortleven in het in 2021 gepubliceerde e-
book (“Blissed Health”, door A.C. Hagedoorn), de diverse originele pubvlicaties onder 
de naam van de Mendel Foundation, en hopelijk binnen het jaar 2022 uit te brengen 
nieuwe e-book met als titen (tentyatief): “Health Rehab: an utopic sketch of the future of 
healtcare”. Het eerdere e-book zal in zeer beperkte oplage in geprinte vorm 
beschgikbaar gemaakt worden. 
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Hoofddoelen: wat willen we in grote lijnen bereiken,  
in 2022 en verder 
 

1) Fundamentele beslissing, ter uitvoering: de Mendel Foundation heeft niet 
voldoende bestaansrecht meer en zal worden opgeheven in de loop van 2022. 
Met name impliceert dit het vinden van waardige alternatieven om de resterende 
fondsen onder te brengen, na de kosten nog te maken in dit kalenderjaar.  

2) Het uitbrengen van het tweede e-book van Hagedoorn, nog onder auspiciën van 
de Mendel Foundation 

 

Hoe gaan we de hoofddoelen bereiken  
(met welke mensen, welke steun en welke middelen) 
 
De bestuurder van de Mendel Foundation zal met minimaal drie “onafhankelijke wijzen” 
uitgebreid overleg voeren, en breed bekendmaken dat de Mendel Foundation in 2022 
wordt opgeheven, met als doel het vinden van waardige bestemmingen voor de 
resterende fondsen. 
Daarnaast zal, in nauwe samenwerking met de Raad van Toezicht, een notaris voor de 
finale afhandeling van e.e.a. worden benoemd. 
. 
 

Hoofddoelen: tijdspad 
Geen specifiek tijdspad, behalve dan dat beide hoofddoelen voor het einde van 2021 tot 
conclusies, resp. publicatie moeten zijn gebracht. 
 
 

Wat willen we niet 
Het besluit om de Mendel Foundation nog binnen het kalenderjaar 2022 af te sluiten en 
op te heffen is definitief. 
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Kort: Fasering -realisatie planning, 2021 e.v. 

1. Medio 2020 (uiterlijk eind juni 2020): 

1) inzicht in de te maken kosten voor 2022 

2) keuze gemaakt: welke notaris gaat e.e.a. formeel afhandelen; concrete te nemen 
stappen leidend tot de opheffing van de Mendel Foundation duidelijk en 
gecommuniceerd met o.m. de Raad van Toezicht. 

2. Uitbrengen/ beschikbaar maken van het voorgenomen tweede e-book; o.m. via 
social media en m.n. LinkedIn. P.m. beperkte oplage in druk. 
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Organisatie 

A.C. Hagedoorn: voorzitter, bestuurder. 
 

Taken, bijdrages RvT  

De Raad van Toezicht heeft in feite twee taken: in de gewone voortgang van zaken is er 
de taak als “Raad van Wijzen” met reflectie en advies over zich voordoende zaken en 
ontwikkelingen en ondersteuning (waarbij bijvoorbeeld het leggen van verbanden en 
contacten veel goed doet);  
daarnaast heeft de RvT de belangrijke taak van toezicht en zo nodig ingrijpen in het 
beleid en bedrijfsvoering van de bestuurder: een “bewaken” van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheden.  
Binnen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is goede consensus over de 
verschillende taken en verantwoordelijkheden. Die taken en verantwoordelijkheden zijn 
nog niet geformaliseerd in de respectievelijke reglementen (voor RvB en RvT). 
 

Opbrengsten en Kosten als ANBI  

De Mendel Foundation moet duidelijk goede opbrengst leveren in haar functie als ANBI. 
Daarbij moet de verhouding opbrengsten en kosten uitgesproken in het voordeel van de 
opbrengsten zijn: 

Opbrengsten (eind 2021): 

• vrij beschikbaar in drie talen op de website: 
o ruim 10 unieke documenten, protocollen, handboeken  
o 5 á 10 informatieve You-Tubes vrij beschikbaar, elk in drie talen 

• Groeiend expert-netwerk, toenemend beschikbaar via de website 

Kosten (uren; per eind 2019): 

• Werk: 
o ACHg       ca. 45  uren (onbezoldigd) 
o Website(s), You-Tubes   ca. 50  uren (bezoldigd) 
o Derden     ca. 10  uren (bezoldigd) 

Totaal voorziene kosten voor 2021, in €: ca. 2500.00  



Jaarplan 2022, Mendel Foundation 
Mierlo, januari 2022  

 

7 

 
 

 

Websites 
 

www.mendelfoundation.org 
 
 

Bijlages: 
 

Begroting 2022 
 

 
 

  

http://www.mendelfoundation.org/
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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 
Prof. dr. P. Kruit 

Fiscaal Nummer 
8524.10.372 

Inschrijving KvK 
Kamer van Koophandel  Nr. 57031339 

Vestigingsadres 
Heezerweg 28 
5731 PT Mierlo 

Beloningsbeleid voor bestuur:  
Pro-Deo 

Beloningsbeleid medewerkers:  
(er zijn geen formele medewerkers) 

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:  
Zie jaarverslagen 2014 t/m 2019 

Doelstelling en beleidsplan:   
Zie jaarplan 2018 (link, via Mendel Foundation website) 

Financiële verantwoording: 
Zie bijlage (link, via Mendel Foundation website)  

Website 
www.mendelfoundation.org 

  

mailto:Hagedoorn.md@planet.nl
http://www.mendelfoundation.org/
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                                    Contact: 
 
 

A.C. Hagedoorn, revalidatiearts 

oprichter, algemeen en medisch directeur 

Heezerweg 28 

5731 TP Mierlo 

ACHg@mendelfoundation.org 

06 2259 8377 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  www.mendelfoundation.org 

 
 


