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Inleiding 

Dit is het achtste formele jaarverslag van de Mendel Foundation, betreffende het jaar 2020 en 
2021. 

Deze periode is eigenlijk volledig gekenmerkt door de publicatie Hagedoorn´s e-book “Blissed 
Health”: naar goede Mendel Foundation traditie, in het Nederlands, Engels en Spaans. Het is 
in feite een persoonlijke illustratie van wat we voorstaan te bereiken met het gehele Mendel 
(Foundation) initiatief. 

Zie hier de links: 
Nederlands:    https://designrr.page/?id=59010&token=1543815663 
Spaans:     https://designrr.page/?id=61777&token=3953980473  
Engels:     https://designrr.page/?id=52178&token=381722775 

 

Jaarverslag Persé 
Ondanks constante aandacht, gesprekken, fors uitgebreide presentie (m.n. van Hagedoorn 
zelf, steeds nadrukkelijk in representatie van de Mendel Foundation) op o.m. LinkedIn en 
inspanningen om het gedachtengoed van de mendel Foundation zózeer over het voetlicht te 
krijgen dat we andere spelers bij e.e.a. zouden kunnen betrekken en daarmee een 
schaalvergroting te bewerkstelligen, is de status in feite onveranderd gebleven, zoals in de 
vorige jaarverslagen beschreven: 
Best veel interesse, maar geen vermeldenswaardige vooruitgang of verandering. 
Eveneens onveranderd is, dat de gehele operatie steeds volledig afhankelijk blijft van 
Hagedoorn. 
Het voornoemde e-boek heeft zeker en soms zeer uitgesproken positieve resonantie 
opgeleverd, en ook uit de verschillende taalgebieden (er is sprake, tot nu toe, van een 
vijfhonderdtal unieke downloads). 
Helaas heeft het geen enkele “werkzame” reactie opgeleverd, in de zin van één of ander 
contact dat kan gaan leiden tot een tastbare, concrete uitvoering in de praktijk, van het 
gedachtengoed.  
 
 

Kosten, Baten 
We hebben de monetaire kosten in de twee afgelopen jaren fors kunnen beperken: alleen aan 
e.e.a. aan abonnementen, lidmaatschappen en het onderhoud en moderniseren van de 
websites zijn enkele duizenden Euro´s uitgegeven (in totaal ruim € 2500,= per jaar). 
 
 

Conclusies 
Samen met de Raad van Toezicht is eind 2021 de conclusie getrokken  

dat we de ontbinding van de Mendel Foundation door zullen voeren in het jaar 2022. 

 

  

https://designrr.page/?id=59010&token=1543815663
https://designrr.page/?id=61777&token=3953980473
https://designrr.page/?id=52178&token=381722775
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Financiële status van de Mendel Foundation 
Hierna volgt de samenvatting van de eindejaars saldi van onze enige bankrekening (ABN 
Amro): 
31 dec 2019:  € 24.988,46 
31 dec 2020:  € 20.899,80 
31 dec 2021:  € 17.397,52 

 

De Raad van Toezicht 

De RvT heeft onverminderd haar onmisbare bijdrage geleverd in de revisie van het eerdere 
jaarverslagen en jaarplannen, alsook in het consistent geven van advies en suggesties, en 
vooral tijdens formele vergaderingen en verschillende meer informele overlegmomenten. De 
RvT gaat in de komende maanden wederom een cruciale rol vervullen in het formeel 
ontbinden van de Mendel Foundation, en zeker dus ook in de financiële afronding van e.e.a.. 
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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 
Heezerweg 28 
5731 PT Mierlo 
Hagedoorn.md@hotmail.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:  
n.v.t.  

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:  
Zie jaarverslagen 2013 t/m 2019, en voorliggend jaarverslag 2020/ 2021  

Doelstelling en beleidsplan:   
Zie meest recente jaarplannen 

Financiële verantwoording: 
Zie bijlage  

Website 
www.mendelfoundation.org 

 

  

mailto:Hagedoorn.md@hotmail.nl
http://www.mendelfoundation.org/
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Bijlage 2: formele financieel jaarverslagen 2020, 2021 

Volgen (Separaat, op de website) 
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Contact: 
 
 

A.C. Hagedoorn, revalidatiearts 

oprichter, algemeen en medisch directeur 

Heezerweg 28 

5731 PT Mierlo 

ACHg@mendelfoundation.org  

+31 6 2259 8377 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mendelfoundation.org 

 


