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Voorwoord directie

2020: meebewegen in de storm

2020 stond wereldwijd in het teken van 

COVID-19. Ook bij Stichting van het Kind hadden 

het virus en de maatregelen daaromheen 

veel invloed. Op onze manier van werken, de 

activiteiten die we organiseren voor de kinderen 

en de manier van fondsenwerving. Daarnaast 

had COVID-19 een enorme impact op onze 

doelgroep: kinderen die niet meer thuis kunnen 

wonen.

Hoe kunnen wij de kinderen het beste 

ondersteunen in deze moeilijke tijd, op een 

manier die past binnen onze visie? Hoe zorgen 

we voor voldoende inkomsten in crisistijd? Hoe 

houden we ons personeel gezond en kunnen 

we tegelijkertijd zo effectief mogelijk werken? 

Hoe besteden we donaties op een verantwoorde 

manier met een zo groot mogelijke impact in 

tijden van beperkingen?

In die storm moesten we varen in 2020. Van 

de automatische piloot was geen sprake. We 

wijzigden de koers waar nodig en zetten continu 

alle zeilen bij. Het betekende ook dat we extra 

goed keken naar wat de kinderen nodig hadden 

dit jaar, en daar zo goed mogelijk op inspeelden. 

Zo riepen we de actie #kleurvooreenander in 

het leven en bedachten we de Papieren Knuffel. 

Meer daarover leest u in dit jaarverslag.

De storm is nog niet gaan liggen, maar Stichting 

van het Kind heeft laten zien te kunnen 

Sascha van Veen

Directeur Stichting van het Kind

meebewegen en zeewaardig te zijn. Een 

prestatie waar ik trots op ben, en die 

vertrouwen geeft voor het komende 

turbulente jaar. Ook in 2021 staat het team 

van Stichting van het Kind klaar voor de 

kinderen die niet meer thuis kunnen wonen.

Ik wens u veel plezier met het lezen van 

het jaarverslag van Stichting van het Kind.
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Over Stichting van het Kind

Niet iedereen in Nederland krijgt dezelfde kansen. 

Zo zijn er zo’n 50.000 kinderen waarbij de jeugd niet 

vanzelf gaat, doordat zij niet thuis kunnen wonen. 

Meer dan de helft van deze kinderen woont in een 

leefgroep of gezinshuis. Anderen in een pleeggezin. 

Deze kinderen kennen een moeilijke start in het leven. 

Zaken die voor de meeste kinderen vanzelfsprekend 

zijn, zijn voor kinderen die niet meer thuis wonen vaak 

niet weggelegd.

Daarom zet Stichting van het Kind zich elke dag in 

voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. 

Vraaggericht voert Stichting van het Kind ook  

projecten uit om uithuisplaatsing te voorkomen. Wij 

willen helpen om een slechte start om te buigen in 

een stralende toekomst, waarin deze kinderen op hun 

beurt een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 

maatschappij. 
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Onze missie en visie

Het is de ambitie van Stichting van het Kind 

dat kinderen en jongeren die helaas niet 

meer bij hun ouders thuis kunnen wonen, 

een betere toerusting krijgen, zodat ze – 

wanneer ze volwassen zijn – meer zelfredzaam 

kunnen bijdragen aan de samenleving en 

dezelfde kansen krijgen als kinderen die in de 

maatschappij opgroeien. Wij vinden dat ieder 

kind een onbezorgde jeugd verdient. Maar niet 

ieder kind krijgt dezelfde kansen. Sommige 

kinderen en jongeren kunnen door verschillende 

omstandigheden niet meer thuis wonen. 

Vanaf het moment van hun uithuisplaatsing 

wil Stichting van het Kind deze groep kinderen 

en jongeren helpen met concrete, praktische 

ondersteuning waardoor ze meer zelfredzaam in 

de samenleving komen te staan.

Stichting van het Kind gelooft 

dat deze kinderen met de juiste 

aandacht veel beter instromen 

in de maatschappij.

Stichting van het Kind gelooft in 

projecten die bijdragen aan de 

ontwikkeling en zelfredzaamheid 

van deze kinderen.

Stichting van het Kind gelooft in 

deze 50.000 kinderen.

Stichting van het Kind 

gelooft:
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Onze formule

Stichting van het Kind praat niet óver, maar 

mét de kinderen die wij helpen. Dat betekent 

dat kinderen meebeslissen over de projecten 

die wij uitvoeren. Het resultaat: projecten die 

écht tegemoetkomen aan de behoeften van de 

kinderen en die hun dromen laten uitkomen. 

Met ons enthousiaste team benaderen wij 

fondsen, bedrijven en particulieren die net als 

wij de kinderen een warm hart toedragen. De 

fondsen helpen ons om projecten op te starten; 

sponsoren en donateurs maken het mogelijk om 

projecten structureel voort te zetten en zorgen 

zo voor continuïteit. Donaties besteden we 

regionaal, zodat donateurs altijd een kind in de 

buurt helpen.

01
Kinderen binnen jeugdzorg 

stimuleren om zich te ontwikkelen 

en een zelfredzaam bestaan op te 

bouwen.

02
Het ontwikkelen en uitvoeren 

van projecten die een bijdragen 

leveren aan de ontwikkeling en 

zelfredzaamheid van kinderen 

binnen jeugdzorg.

03

04

05

Voorlichting geven aan of over 

kinderen die te maken krijgen 

met de problematiek binnen 

jeugdzorg, waarbij zowel kinderen 

als volwassenen tot de doelgroep 

behoren, teneinde bewustwording 

en, voor zover ondersteunend, 

attitudeverandering en 

gedragsverandering bij kinderen en 

volwassenen te bewerkstelligen.

Het bijeenbrengen van diensten, 

gelden en goederen ten behoeve 

van kinderen binnen de jeugdzorg.

De Stichting beoogt niet het 

maken van winst.

Stichting van het Kind 

heeft de volgende 

doelstellingen
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Ontplooiing, Ontspanning, Ontmoeting en Voorlichting: 

dat zijn de vier pijlers waar alle activiteiten van 

Stichting van het Kind op rusten. Vanuit deze solide 

basis helpen we kinderen die niet meer thuis kunnen 

wonen aan dezelfde kansen als kinderen die wel in 

een reguliere gezinssituatie opgroeien. Dat doen we 

met projecten als het plaatsen van pannakooien, 

calisthenicspleinen en Yalp Memovelden, het 

organiseren van bijlessen, de Papieren Knuffel en 
het werven van pleegouders. Met deze projecten 

vergroten wij de zelfredzaamheid van de kinderen.

Programma’s nader toegelicht
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De doelstelling Ontplooiing stond volop in 

de schijnwerpers afgelopen jaar. Door de 

coronacrisis hadden de kinderen veel meer 

behoefte aan projecten op dit gebied. Het is 

goed gelukt om op die behoefte in te spelen, 

met bijvoorbeeld het mogelijk maken van 

bijlessen en het project Papieren Knuffel. Ook 

plaatsten we twee Yalp Memovelden, die extra 

gewaardeerd en gebruikt worden nu de jongeren 

door corona veel meer op het terrein van hun 

jeugdzorglocatie verblijven dan daarbuiten. 

De grote vraag naar projecten op het gebied 

van ontplooiing/meedoen in de samenleving en 

de bereidheid van sponsoren om hier aan bij 

te dragen zorgde voor een forse groei van de 

Doelstelling Ontplooiing

besteding aan deze doelstelling ten opzichte van 

2019. Daar tegenover staat dat de uitgaven voor 

de doelstelling Ontspanning flink lager uitvielen, 

doordat uitjes en weekenden weg geen doorgang 

konden vinden.

Bijles

Leerachterstanden voorkomen

Nederland in lockdown, de scholen dicht. Het 

thuisonderwijs bracht voor reguliere gezinnen al 

de nodige uitdagingen met zich mee. Maar voor 

gezinshuizen, jeugdzorglocaties en pleeggezinnen 

was de puzzel nog een stuk complexer. Dat 

zorgde voor veel druk op de begeleiding van 

kinderen die niet thuis kunnen wonen, en er 

dreigden leerachterstanden te ontstaan. Stichting 

van het Kind kreeg dan ook veel aanvragen voor 

extra hulp. Met hulp van verschillende fondsen en 

bedrijven zorgden we voor extra begeleiding bij 

het thuisonderwijs. Dankzij deze bijlessen konden 

grote leerachterstanden voorkomen worden. 

En dat was niet het enige voordeel: de bijlessen 

droegen bij aan het vertrouwen van de kinderen 

en de hulp bij het maken van een planning 

gaf de kinderen meer structuur. Juist voor 

deze doelgroep is dat heel belangrijk. De extra 

begeleiding deed veel kinderen erg goed. Daarom 

maakt Stichting van het Kind nu op structurele 

basis bijles mogelijk, door bijlesorganisaties 

in te huren of door jeugdzorgorganisaties de 

middelen te geven om zelf een bijlesorganisatie 

in te schakelen. Zo kunnen alle kinderen die dat 

nodig hebben bijles krijgen om leerachterstanden 

te voorkomen of weg te werken, ook als de 

budgetten klein zijn.
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Papieren Knuffel 
Lichtpuntje voor honderden kinderen

Wanneer het vaste ritme bij een jeugdzorglocatie 

of gezinshuis wegvalt door de gevolgen van het 

coronavirus, is dat voor veel kinderen lastig. 

Het thuisonderwijs vergt veel discipline van de 

kinderen. En het gemis van familie, vrienden, 

klasgenoten en de sportvereniging leidt tot 

verveling en eenzaamheid. Daarom bedacht 

Stichting van het Kind de ‘Papieren Knuffel’, 

die bestaat uit een Pathé Thuis-cadeaubon, 

Bol.com-cadeaubon en een wenskaart met 

postzegel. 

De actie blijkt een schot in de roos: we krijgen 

hartverwarmende reacties van de kinderen die 

zich gesteund en gezien voelen. Ook bij bedrijven 

en fondsen kan de actie op veel sympathie 

rekenen. Ze geven gul, waardoor we uiteindelijk 

zo’n 1300 kinderen in de jeugdzorg konden 

verrassen met een Papieren Knuffel.

Yalp Memoveld

Gezond, leerzaam en vooral erg leuk

In 2019 maakte Stichting van het Kind al 

kennis met de uitgebreide mogelijkheden 

van Yalp Memo. Een Yalp Memoveld is een 

hypermodern en interactief speeltoestel 

dat spelend leren, lichaamsbeweging en 

verbinding combineert en stimuleert. Een Yalp 

Memo bestaat uit spelpilaren die verspreid 

geplaatst worden en waar op schermen 

vragen en antwoorden verschijnen. Kinderen 

moeten van paal naar paal rennen om zo snel 

mogelijk de juiste antwoorden aan te tikken. 

Er kunnen rekensommen verschijnen, maar 

bijvoorbeeld ook quizzen over gezond eten. 

Ook samenwerken komt aan bod. In 2020 

kon Stichting van het Kind dankzij bijdragen 

van verschillende fondsen twee Memo’s 

toezeggen: bij een jeugdzorglocatie in Voorst 

en bij een jeugdzorglocatie in Rotterdam. Door 

de coronamaatregelen konden er helaas geen 

festiviteiten georganiseerd worden bij de officiële 

ingebruikname. De kinderen leek het niet te 

deren: spelen op hun nieuwe Memo is een feest 

op zich.

Doelstelling Ontplooiing

““
De actie blijkt 

een schot 

in de roos
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Stay Connected

Wachten op betere tijden
In het vorige jaarverslag meldden we trots 

de start van Stay Connected: een project in 

Den Haag waarin jongeren bij elkaar gebracht 

worden vanaf 18 jaar die er alleen voor staan, 

gesponsord door Stichting van het Kind. Helaas 

maakte corona het afgelopen jaar moeilijk om 

bij elkaar te komen. Bovendien is de financiële 

steun vanuit de gemeente gestopt, waardoor er 

nieuwe fondsen aangeboord moeten worden. 

Stichting van het Kind gelooft in de kracht van 

dit project. Na de coronacrisis zullen we kijken of 

we kunnen helpen Stay Connected een nieuwe 

boost te geven.

“
“

Een project 

waarin 

jongeren bij 

elkaar worden  

gebracht 

die er alleen 

voor staan



Sportproject

Altijd kunnen sporten, bij de 
vereniging of gewoon op de locatie

Sporten en spelen is zo belangrijk voor 

kinderen, dat zou altijd mogelijk moeten zijn. 

Daarom investeerde Stichting van het Kind ook 

in 2020 weer in Memovelden, pannakooien 

en calisthenicspleinen bij jeugdzorglocaties 

en gezinshuizen. Calisthenicstoestellen zijn 

sporttoestellen waarbij de jongeren trainen met 

hun eigen lichaamsgewicht. Tegelijkertijd zijn de 

toestellen door jongere kinderen te gebruiken 

als uitdagend klimrek. Het sportproject is 

onverminderd populair bij zowel de kinderen als 

sponsoren. 

Doelstelling Ontspanning

In 2020 realiseerden we:

Check 2 calisthenicspleinen

Check 2 Yalp Memovelden

Check 8 nieuwe pannakooien, 2 pannakooien verplaatst

Check Zwemlessen waarmee tientallen zwemdiploma’s 

behaald zijn

Check Sportmateriaal en sportkleding voor verschillende 

leefgroepen die geen materiaal meer hadden

Check Lidmaatschappen bij sportclubs voor kinderen 

waarvan de ouders of verzorgers geen geld  

hebben om hun kind te laten sporten, via  

diverse jeugdzorgaanbieders

Check Talloze sportzakken

Check Kerstboxen vol gezelschapsspellen en een 

kookboek voor jongeren

Herbert Kieskamp en Robert Hehakaya 

Kiwanis Zeist – Kromme Rijn

Wij zoeken doelen waar je echt 

impact hebt

“Sinds enkele jaren steunt Kiwanis Zeist – 

Kromme Rijn Stichting van het Kind. Kiwanis een 

wereldwijde serviceorganisatie met als motto 

‘serving the children of the world’. In en om Zeist 

organiseren we jaarlijks een aantal acties om 

geld op te halen voor het goede doel. De laatste 

jaren doen we dit vooral door de verkoop van 

luxe chocoladeletters aan met name bedrijven. 

In de sinterklaasperiode doen bedrijven graag 

iets voor hun medewerkers en ze willen best 

wat extra’s besteden als de omzet bedoeld is 

voor het goede doel. We verkopen jaarlijks rond 

de 10.000 letters. De opbrengst hiervan gaat 

naar diverse doelen die passen binnen het motto 

van Kiwanis. Waaronder dus Stichting van het 

Kind. Wij zoeken doelen waar je echt impact hebt, 

waar het geld goed besteed wordt en wij zelf ook 

de doelen kunnen bezoeken. Stichting van het 

Kind kan ons hier goed bij helpen. Zo kozen we er 

op voordracht van de stichting dit jaar voor om bij 

twee locaties in de regio Zeist calisthenicspleinen 

mogelijk te maken. Bij andere organisaties belandt 

het geld op de grote hoop en weet je niet waar 

het blijft, bij Stichting van het Kind kunnen we het 

doel concreet samen selecteren en ook bezoeken. 

We regelen ook samen een officiële opening en 

PR. Dit hebben wij ook nodig voor de terugkoppe-

ling aan onze sponsors. Dat we kunnen overleggen 

over doelen en direct contact krijgen met onze 

doelen, vinden we heel prettig. Dat geeft ons het 

beeld dat de euro’s ook goed besteed worden.”
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#kleurvooreenander

Kleur geven aan een moeilijke tijd
Een oproep van jeugdzorglocatie De Beele 

van Pluryn bracht heel wat teweeg. De locatie 

vroeg om stoepkrijt, zodat de jongeren het 

terrein konden opfleuren tijdens de eerste 

lockdown. Het stoepkrijt heeft Stichting van 

het Kind natuurlijk meteen geregeld. Daarna 

zetten we een actie op om meer stoepkrijt 

te kunnen doneren aan zo veel mogelijk 

verschillende locaties. Ook vroegen we mensen 

om tekeningen te maken en te delen met 

#kleurvooreenander, om kinderen en jongeren 

die niet thuis kunnen wonen een hart onder de 

riem te steken. In totaal leverden we tientallen 

pakketten stoepkrijt aan jeugdzorglocaties door 

het hele land en deelden we hartverwarmende 

tekeningen van mensen die wilden laten weten 

dat ze aan de kinderen dachten. 

FRIS

Geen sportdagen, toch een hart 

onder de riem

Het begon al een mooie traditie te worden: de 

FRIS sportdagen tijdens de Nationale Sportweek, 

mogelijk gemaakt door Stichting FRIS voor 

kinderen. Alle voorbereidingen waren getroffen, 

maar helaas vielen de sportdagen door corona 

in het water. Stichting van het Kind en FRIS 

schakelden snel en bedachten een alternatief 

om de kinderen toch een mooie dag te bezorgen. 

Stichting FRIS voor kinderen doneerde 60 

sportzakken vol sport- en spelmateriaal. Stichting 

van het Kind organiseerde de verspreiding van 

de zakken en zorgde ervoor dat de cadeaus 

terechtkwamen op de plekken waar ze hard nodig 

zijn. Ook stopte Stichting van het Kind een extraatje 

bij de sportzakken: een sport- en spelboek met 

ideeën voor spelletjes die de kinderen kunnen 

spelen met het materiaal in de zakken.

Pannakooien

8 jeugdzorglocaties verblijd
Maar liefst 8 pannakooien voegde Stichting van 

het Kind toe aan het toch al mooie netwerk van 

pannakooien verdeeld over jeugdzorglocaties 

in het hele land. Mede dankzij onze sponsoren 

(Hankook, Profile NL en een vermogensfonds) 

plaatsten we in 2020 splinternieuwe pannakooien 

in Leiden, Eefde, Cadier en Keer (2 kooien), 

Amsterdam, Den Haag, Voorst en Nijmegen. Ook 

verplaatsten we 2 pannakooien: van Hoenderloo 

en Deelen naar Groesbeek en Den Haag. Zo 

voorkwamen we dat de pannakooien verloren 

gingen na de sluiting van de Hoenderloo Groep. 

In 2021 blijft Stichting van het Kind zich inzetten 

voor het plaatsen van pannakooien. De ambitie is 

om dan in elke provincie een pannakooi geplaatst 

te hebben.
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Sportbudget 

Zwemlessen en clublidmaatschappen

Gebrek aan geld mag wat Stichting van het 

Kind betreft geen reden zijn om niet te kunnen 

sporten. Via jeugdzorgorganisaties maken we 

daarom zwemlessen en lidmaatschappen 

van sportverenigingen mogelijk voor kinderen 

die anders buiten de boot zouden vallen. 

Honderden kinderen maakten gebruik van 

clublidmaatschappen via Stichting van het Kind.

Samen eropuit

Wachten op betere tijden
Het zal geen verrassing zijn dat we in 2020 

weinig vakanties en dagjes uit organiseerden. 

Het budget dat we voor deze doelstelling 

reserveerden, besteedden we grotendeels aan 

de Papieren Knuffel. Het belang van samen 

plezier maken blijft evident. Het doet vaak 

wonderen voor het groepsgevoel. Bovendien 

gunnen we kinderen bij wie het leven toch al 

niet vanzelf gaat net zulke leuke vakanties en 

uitstapjes als kinderen die meer geluk hebben. 

We hopen dan ook dat we snel weer veel 

kinderen blij kunnen maken met kaartjes voor 

attractieparken en boekingen in vakantieparken.

Pascale Winkelmolen

Fondsenwerver Pluryn

Met een klein team krijgen ze zo veel voor elkaar

“Afgelopen jaar met alle coronamaatregelen 

vroeg heel veel van de jongeren. Als een van 

de jongeren corona had, moest soms de hele 

groep in quarantaine. Iedereen moest dan op 

zijn eigen kamer blijven. Heel speciaal waren 

de papieren knuffels die Stichting van het Kind 

regelde voor jongeren die door corona niet naar 

huis toe konden. Ze kregen een persoonlijke 

brief met de boodschap: ‘We sturen deze en-

velop naar jou op omdat je het verdient! Wij 

vinden dat je moet weten dat je niet vergeten 

wordt in deze lastige tijd.’ In het pakket zaten 

een kaart om zelf te versturen naar iemand 

die ze misten, met de postzegel er al op, en 

een Pathé Thuis cadeaubon waardoor ze even 

naar een andere wereld konden om alles om 

zich heen te vergeten. Een ander onderdeel 

van de papieren knuffel was de cadeaubon van 

Bol.com. Ze mochten deze zelf besteden aan 

iets wat zij fijn vonden om deze periode door 

te komen. Bijvoorbeeld een gezelschapsspel, 

voetbal, buitenspelmateriaal of een puzzel. Dat 

betekende veel voor ze. Maar Stichting van het 

Kind kreeg nog veel meer voor elkaar afgelopen 

jaar. Op verschillende locaties werden Yalp Me-

movelden en een calisthenicsplein geplaatst. 

En op bijna alle jeugdlocaties van Pluryn staat 

nu een pannakooi. Die zijn goud waard. Het is 

een stimulans om lekker te gaan bewegen, maar 

zorgt ook dat onze jongeren erbij horen en in 

contact komen met andere jongeren. Er gaat 

bijna geen week voorbij dat ik geen contact heb 

met Stichting van het Kind. Als ik bijvoorbeeld 

vertel dat het geweldig is dat de kinderen sport-

mogelijkheden aangeboden krijgen, maar dat 

het gebrek aan sportkleding een probleem is, 

dan kijkt de stichting met welke partij ze voor 

een oplossing kunnen zorgen. Het is ongekend 

wat Stichting van het Kind aan werk verzet. Met 

een klein team krijgen ze zo veel voor elkaar.”
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Doelstelling Ontmoeting

WIJ-magazine

Vertrouwen en veerkracht

WIJ-magazine is een blad dat wordt gemaakt 

voor en door kinderen die niet meer thuis 

kunnen wonen. Deze uitgave van Stichting 

van het Kind verscheen in 2020 2 keer: in 

maart en in oktober. Het nieuwe redactieteam 

had graag nog 2 magazines gemaakt, maar 

de bezoekersbeperking als gevolg van het 

coronavirus gooide roet in het eten. Wel 

zijn we blij met de twee verschenen edities, 

met als thema’s Vertrouwen en Veerkracht. 

De uitgaven kwamen tot stand dankzij de 

openheid en indrukwekkende verhalen van de 

jonge bewoners van een gezinshuis in Duiven 

(Gelderland) en een gezinshuis in Alphen aan 

den Rijn (Zuid-Holland). Als de redactie door 

corona in 2021 opnieuw niet op bezoek mag 

bij jeugdzorglocaties, kijken we naar andere 

mogelijkheden om de kinderen extra van 

WIJ-magazine te laten genieten. “
“

WIJ-

magazine is 

een lijfblad 

voor en door 

kinderen
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Doelstelling Voorlichting

Pleegouders werven

Onbekend maakt onbemind
Stichting van het Kind geeft een beperkt deel 

van haar budget voor doelbestedingen uit 

aan voorlichting over onder andere pleegzorg. 

Stichting van het Kind heeft veel contact met 

jeugdzorgorganisaties en bezoekt regelmatig 

leefgroepen, gezinshuizen en pleeggezinnen. 

Wij zien dan hoe belangrijk het is om een 

passende woonplek te hebben. Daarom zet de 

stichting zich in om het tekort aan pleegouders 

te verminderen. In Nederland is er jaarlijks 

een tekort van ongeveer 3.500 pleegouders. 

Daarnaast is er veel onwetendheid over 

wat pleegouderschap inhoudt en hoe veel 

tijd dit in beslag neemt. Vaak zijn kinderen 

al zeer goed geholpen als pleegouders hen 

een dagdeel per week kunnen begeleiden. 

Ook in 2020 wist Stichting van het Kind weer 

een flink aantal leads te genereren voor 

jeugdhulpverleningsorganisaties voor het  

werven van pleegouders. De straatteams pasten 

hun activiteiten aan door de situatie rondom 

corona. Zo maakten we flyers met een QR-

code, waarmee we mensen informeerden over 

de activiteiten van Stichting van het Kind, de 

mogelijkheid gaven om op een veilige manier 

te doneren én mensen voorlichting gaven 

over de mogelijkheden van pleegzorg. Dat 

werkte goed en droeg meteen ook bij aan de 

naamsbekendheid van Stichting van het Kind.
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Fondsenwerving

Donateurs, online acties en collectes

Flexibel meebewegen met de situatie

In 2019 een spannende stap, in 2020 een 

zegen: de beslissing om fondsenwerving in 

eigen beheer te nemen bleek afgelopen jaar 

een gouden greep. Het gaf ons de kans om 

veel sneller te schakelen en in te spelen op de 

steeds veranderende coronamaatregelen. Het 

team is in 2020 versterkt met extra wervers in 

eigen beheer. Daarnaast werken we verspreid 

over het land met enkele flexibele krachten die 

op een enthousiaste manier donateurs werven 

voor Stichting van het Kind. Dankzij onze eigen 

fondsenwervers bespaarden we veel externe 

kosten en konden we pieken op de momenten 

dat de situatie het toeliet. Dat leidde tot een 

groei van ons donateursbestand van 13.500 

naar 16.500 donateurs. Uiteindelijk leidde de 

investering in een eigen wervingsorganisatie  

tot een stijging van de donaties en giften  

van particulieren van € 1.012.000 in 2019 tot  

€ 1.127.000 in 2020, een toename van ruim 11%.

Online acties

Ook dit jaar maakten we gebruik van Google 

Grands: een gratis advertentiebudget van 

120.000 dollar per jaar. Hierdoor waren wij voor 

veel websitebezoekers makkelijker vindbaar. 

De collectes konden helaas niet doorgaan 

vanwege de coronamaatregelen. Mede doordat 

de collecteweken niet konden doorgaan, 

ontwikkelden we een QR-flyer. Met deze QR-flyer 

kunnen mensen een eenmalige bijdrage doen. 

Ook zetten we een online actie in. We merkten

Wouter van Loon

Teamleider fondsenwerving 

Stichting van het Kind

Gebrand op succes

“Ook als fondsenwervers merkten we de 

invloed van corona. Ons team groeide hard, 

maar de eerste lockdown zorgde voor een 

kink in de kabel. We raakten mensen kwijt 

en moesten ons team opnieuw opbou-

wen. Het voordeel is dat de mensen die 

overbleven supergemotiveerd zijn. Ons 

team bestaat nu uit jonge gemotiveerde 

medewerkers die echt gebrand zijn op 

succes en het verschil willen maken voor 

de doelgroep. En we hebben geleerd van 

de eerste lockdown; we zijn voorbereid op 

alle mogelijke scenario’s. Ook heel mooi 

om te zien: zelfs toen we niet meer langs 

de deuren mochten, draaiden we een 

recordmaand. Er is heel veel sympathie 

voor Stichting van het Kind merkten we 

tijdens de gesprekken op straat en aan de 

telefoon. Mensen vinden het fijn dat we er 

alles aan doen om ook in deze tijd de kin-

deren te helpen. ‘We moeten voor elkaar 

klaarstaan in deze tijd.’ Door corona bracht 

dit jaar ons niet wat we hoopten, maar we 

hebben ons er goed doorheen geslagen.”
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dat er nog geschaafd moet worden aan online 

acties om deze succesvol te maken. In 2021 

willen we dan ook verder werken aan de online 

zichtbaarheid van Stichting van het Kind.

Samenwerking sponsoren

Relaties met fondsen uitgebreid

Bedrijven waarderen het oprechte contact met 

Stichting van het Kind. Uit gesprekken met 

verschillende sponsoren blijkt dat ze het op prijs 

stellen dat we snel schakelen, goed kijken naar 

de behoeften van de kinderen en sponsoren 

betrekken bij de besteding van hun donatie. 

Helaas liepen ondanks deze waardering de 

donaties van bedrijven in het verslagjaar fors 

terug door de uitbraak van het coronavirus (van 

ongeveer €110.000 in 2019 naar ruim €46.000 

in 2020). Gelukkig werd deze daling gedeeltelijk 

gecompenseerd door hogere baten van 

vermogensfondsen en andere stichtingen. Deze 

baten stegen van ruim €185.000 in 2019 tot bijna 

€200.000 in het verslagjaar.

De bedrijven bleken net zo flexibel als Stichting 

van het Kind. Want kunnen de FRIS Voor 

Kinderen sportdagen niet doorgaan? Dan zet 

FRIS de donatie ‘gewoon’ om naar een cheque 

voor het leveren van sportzakken voor heel 

veel kinderen. Onze ambassadeur Tim Coronel 

verdient ook een groot compliment voor zijn 

inzet in 2020 voor de stichting. Hij doneerde 

veel legopakketten met kerst en organiseerde 

een sale van zijn Dakartenten. De opbrengst 

gebruikte hij om sportzakken te doneren. Verder 

plukten we afgelopen jaar de vruchten van onze 

inspanningen om beter in het vizier te komen 

van verschillende fondsen.

Bedrijven en fondsen 

maakten het mede 

mogelijk om in 2020 

kinderen te helpen: 

Stichting FRIS Voor Kinderen 

doneerde €7.500 voor sportzakken

Aviva Solutions sponsorde 

zwemlessen

De AFAS foundation doneerde 

€6.000 om bijlessen mogelijk te 

maken

Veel corporaties van Rabobank 

droegen bij aan de realisatie van 

Papieren Knuffels en bijlessen

Fonds Perspectief maakte veel 

bijlessen mogelijk in de Duin- en 

Bollenstreek

De ASML Foundation doneerde 

€15.000 voor bijlessen

Hankook Nederland doneerde 

sportzakken en ontwikkelde een 

actie in samenwerking met 

Profile NL. Van de opbrengst 

van de actie konden we een 

pannakooi plaatsen.

Kiwanis maakte de plaatsing 

van 2 calisthenicspleinen mogelijk
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Hielke van der Scheer

Hankook Tire

Stichting van het Kind en Hankook Tire 

spreken dezelfde taal

“Niet iedereen krijgt dezelfde kansen in het 

leven. Daar zijn we ons bij Hankook Tire goed 

van bewust. Daarom kiezen we ervoor goede 

doelen te steunen. Het werk van Stichting 

van het Kind spreekt ons erg aan. Omdat ze 

zich inzetten voor kinderen, en omdat ze aan 

duidelijke doelen werken die meteen resultaat 

geven. Dat past bij ons: als verkoopkantoor van 

een wereldwijde fabrikant maken we snelle 

sprongen, praten we met elkaar en gaan we 

graag snel over tot actie. Stichting van het Kind 

en Hankook Tire spreken dezelfde taal. 

We steunen Stichting van het Kind sinds 2015 

op twee verschillende manieren: door kinderen 

uit te nodigen voor belevenissen, bijvoorbeeld 

op het circuit of bij grote voetbalwedstrijden, 

en door financieel te steunen. De belevenissen 

konden afgelopen jaar door corona helaas niet 

doorgaan. Een commerciële actie met een 

partner maakte veel goed: de actie leverde een 

cheque van ruim €15.000 op voor Stichting 

van het Kind. Van dat bedrag is een pannakooi 

geplaatst bij een jeugdzorglocatie. Ook 

besloten we klanten en relaties geen fysiek 

eindejaarspresentje meer te geven. Via een 

digitale kaart legden we uit dat we dat budget 

ten goede laten komen van Stichting van het 

Kind.” “
“

Stichting 

van het Kind 

en Hankook 

Tire spreken 

dezelfde taal

Ambassadeur Tim Coronel doneerde 

legopakketten en sportzakken

Mplooi Foundation maakte bijles 

mogelijk voor kinderen in Limburg

Heutink Foundation maakte 

landelijke bijles mogelijk

Meer dan 10 fondsen droegen bij 

aan de realisatie van de Memovelden 

in Voorst en Rotterdam
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Jeugdzorgorganisaties 

waarmee Stichting 

van het Kind in 2020 

samenwerkte:

Samenwerking jeugdzorgorganisaties

Netwerk uitgebreid

Nauwe samenwerking met jeugdzorgorganisaties 

is nodig om ervoor te zorgen dat geld op 

de juiste plek terecht komt. Het aantal 

jeugdzorgorganisaties waarmee Stichting van 

het Kind in 2020 samenwerkte, groeide naar 15. 

Daarnaast werken we samen met steeds meer 

gezinshuizen in het hele land. 
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Communicatie

Klaar voor de volgende stap

Communicatie krijgt een steeds prominentere 

plek bij Stichting van het Kind. Communicatie 

met onze donateurs en over onze projecten 

en activiteiten kregen altijd al veel aandacht. 

Stichting van het Kind werkt samen met een 

freelance grafisch vormgever en een freelance 

tekstschrijver om de communicatie met en over 

donateurs voortdurend de aandacht te geven die 

het verdient. De volgende stap is om frequenter 

en consequenter acties te ondernemen die onze 

naamsbekendheid vergroten. Komend jaar zetten 

we in op meer zichtbaarheid door onder andere 

meer te focussen op onze socialmediakanalen.
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In 2020 gingen we verder door met de in 2019 in gang 

gezette professionaliseringsslag. Dat mondde uit in 

verschillende ontwikkelingen, waaronder:

Check Op- en uitbouw van de eigen fondsenwerfafdeling

Check Uitbreiding van het wervingsteam op vier    

 verschillende locaties in Nederland

Check Het werken met een nieuw CRM-systeem dat    

 voldoet aan de laatste specificaties
Check Snel leren schakelen om in te kunnen spelen op 

 de coronacrisis

Organisatie
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Bestuurslid en 

functie in het bestuur

(Neven)functies Zittingstermijn

M.P. van der Heide 

(voorzitter)

Directeur/eigenaar Pedal Plate 

(hoofdfunctie)

2018-2022

J.P.J.F. Koopman 

(penningmeester)

Ouderling en kerkrentmeester 

Evangelisch-Lutherse Gemeenschap, 

’s-Gravenhage 

2016-2021

D. Kuperus (secretaris) Operator bij Akzo Nobel

Brandweer Manschap A (vrijwillig)

2019-2023

J.M.W. Krabben 

(lid van het bestuur)

Gezinshuisouder Horizon (vrijwillig) 2016-2020

Samenstelling bestuur en werkorganisatie

De samenstelling van het bestuur van de stichting is op 31 december 2020 als volgt:

Bestuursleden worden benoemd voor 

een periode van 4 jaar en kunnen daarna 

herbenoemd worden voor nog een periode 

van 4 jaar. Het bestuur ontvangt geen beloning 

voor haar werkzaamheden; alleen gemaakte 

onkosten die nodig zijn voor de uitoefening van 

de functie worden vergoed aan de leden van 

het bestuur. 

De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de 

directeur van de stichting: de heer Sascha van 

Veen. Hij is aangesteld voor onbepaalde tijd en 

heeft als nevenfunctie directeur en aandeelhouder 

van S.A. van Veen Holding B.V.. Bij de vaststelling 

van zijn vergoeding is de Regeling Beloning 

directeuren van Goededoelenorganisaties, zoals 

deze is opgesteld door de branchevereniging Goede 

Doelen Nederland, in acht genomen.

Ultimo 2020 bedroeg het aantal medewerkers op 

fte-basis 2 (2019: 2,5). Daarnaast had de Stichting 

op oproepbasis 5 medewerkers in dienst (2019: 3).
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01
02
03
04
05

06

07
08

Code Goed Bestuur 

van Samenwerkende 

Brancheorganisaties Filantropie 

(SBF)

Gedragscode Fondsenwerving 

(NLFL)

Richtlijn Financieel Beheer goede 

doelen (GDN)

Gedragscode van Goede Doelen 

Nederland (GDN)

Gedragscode van de Dutch 

Dialogue Marketing Association 

(DDMA)

Normen en regels, 

zoals opgenomen in de 

erkenningsregeling van  

het Centraal Bureau 

Fondsenwerving (CBF)

Het publiceren van informatie 

zoals verplicht voor ANBI goede 

doelen

Het opstellen van de jaarrekening 

volgens regelgeving RJ 650

Regels vanuit de 

goededoelensector

Bij het realiseren van onze 

doelstellingen en het uitvoeren 

van onze werkzaamheden 

nemen wij de volgende regels 

en codes in acht:

Vrijwilligersbeleid

Stichting van het Kind is een jonge organisatie. 

We zetten steeds sterker in op professionalisering 

van de stichting. Het vrijwilligersbeleid valt daar 

ook onder. Het opstellen van een uitgebreid 

vrijwilligersbeleid met aandacht voor het werven, 

selecteren en behouden van vrijwilligers is een 

van onze organisatorische ambities. Door corona 

zijn de ontwikkelingen rondom vrijwilligersbeleid 

tijdelijk tot stilstand gekomen. Als gevolg van 

de coronamaatregelen werkten we in 2020 niet 

met vrijwilligers, en ook in 2021 verwachten we 

dit nog niet opnieuw op te starten. Zodra het 

werken met vrijwilligers weer actueel wordt, 

pakken we de ontwikkeling van het beleid verder 

op. Daarin zal in elk geval aandacht zijn voor 

een belangrijke regel van Stichting van het Kind: 

vrijwilligers kunnen alleen ingezet worden voor 

collectes. Zij zijn niet actief bij projecten en 

komen niet in contact met de kinderen. Aan die 

regel hechten we veel waarde: aangezien het om 

een bijzonder kwetsbare doelgroep gaat, vinden 

wij het belangrijk dat alleen gespecialiseerde 

professionals met een VOG daarbij betrokken 

worden.

Verantwoord maatschappelijk handelen

De stichting vindt het belangrijk om alleen 

met erkende jeugdzorginstellingen te werken. 

We letten er goed op alleen met betrouwbare 

partners in zee te gaan. Over de zorg voor de 

medewerkers van de organisatie staat vast dat de 

directeur jaarlijks een beoordelingsgesprek heeft 

met het bestuur. Medewerkers hebben twee 

keer per jaar een functioneringsgesprek met de 

directeur, waarbij uitgebreid stilgestaan wordt bij 

de ontwikkeling van de medewerker.



pagina 26Stichting van het Kind Jaarverslag 2020

Gedragscodes en reglementen

Stichting van het Kind wil haar doelstellingen 

realiseren op een integere en transparante manier. 

Daarom werkt de stichting met reglementen, 

procedures en gedragscodes, die we in het 

kader van openheid op onze website hebben 

opgenomen. In de volgende paragrafen gaan wij 

verder in op deze reglementen en codes. Wij 

maken daarbij gebruik van interne reglementen, 

regels vanuit de wet en de goededoelensector, en 

van regels bij samenwerking.

Richtlijnen voor salarissen en 

vergoedingen

De medewerkers ontvangen een salaris en 

emolumenten, die passend zijn voor een 

organisatie als onze stichting. Dit betekent dat 

we bij de salariëring rekening houden met de 

aard en doelstellingen van de stichting, die 

ideëel van karakter zijn. 

Voor alle functies (inclusief die van het bestuur) 

is een functieprofiel met competenties opgesteld. 

Meer informatie over de beloning en 

vergoedingen voor het bestuur en de directeur 

staat in de paragraaf Samenstelling bestuur en 

werkorganisatie aan het begin van dit hoofdstuk.

Interne reglementen

Stichting van het Kind heeft een aantal interne 

reglementen en documenten opgesteld. 

Die bepalen de lijnen en kaders van de 

dagelijkse werkzaamheden van de stichting. De 

belangrijkste reglementen zijn achtereenvolgens:

Check statuten,

Check directiereglement,

Check privacy-beleid,

Check en de klachtenprocedure.

Voor de inhoud van deze documenten verwijzen 

wij naar de website van de stichting: 

www.stichtingvanhetkind.nl. De stichting 

heeft in het verslagjaar geen officiële klachten 

ontvangen. Verder heeft de stichting haar 

informatiebeveiligingsbeleid uitgeschreven in 

een notitie, waaronder meer maatregelen zijn 

opgenomen rondom de beveiliging van data. 

Regels bij samenwerking

Als Stichting van het Kind samenwerkt met 

bedrijven of lokaal werft, dan neemt de stichting 

de volgende codes in acht:

Check Gedragscode Samenwerken Bedrijven voor  

 samenwerking met bedrijven van MVO 

Check Richtlijn Fondsenwervende Activiteiten voor  

 lokale fondsenwervingsactiviteiten 

Nederland
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Financieel beleid

In deze paragraaf staat het reserve- en 

beleggingsbeleid zoals dat door het bestuur is 

geformuleerd. Bij het opstellen van dit beleid 

heeft het bestuur de ‘Richtlijn Financieel Beheer 

Goede Doelen’ in acht genomen, zoals deze is 

opgesteld door Goede Doelen Nederland.

Reservebeleid

Het reservebeleid van Stichting van het Kind 

luidt als volgt. De stichting houdt slechts 

reserves aan voor specifieke risico’s, die niet op 

een andere manier kunnen worden afgedekt. 

Belangrijkste en tot nu toe enige reserve is de 

continuïteitsreserve, die het volgende doel dient:

De continuïteitsreserve wordt gevormd 

om in tijden van tegenvallende inkomsten 

of onverwachte uitgaven niet in 

continuïteitsproblemen te geraken.

Dit is een reserve die in de sector gebruikelijk 

is en waarvoor een norm geldt met betrekking 

tot de hoogte van de reserve van 1 tot 1,5 maal 

de jaarlijkse kosten van de organisatie. Stichting 

van het Kind wenst een reserve aan te houden 

in een bandbreedte van € 150.000 (minimum) tot 

€ 200.000 (maximum). De reserve komt hiermee 

op circa 0,5 maal de jaarlijkse kosten en blijft 

hiermee ruimschoots binnen de sectornorm.

De stichting wenst deze reserve op te bouwen in 

de periode 2019 tot en met 2022. 

Alle overtollige middelen die boven het 

maximum van deze reserve uitkomen, zullen 

binnen een periode van maximaal twee jaar aan 

de doelstelling worden besteed. 

Het bestuur kan voor specifieke doeleinden 

bestemmingsreserves vormen. 

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van Stichting van het Kind 

is als volgt geformuleerd. De stichting zal niet 

beleggen in effecten (aandelen, obligaties e.d.) 

of in duurzame goederen als onroerend goed 

en dergelijke. Overtollige liquide middelen, 

die voor een ruimere tijd niet zullen worden 

uitgegeven, kunnen voor een zekere periode 

op een spaarrekening worden gezet, b.v. ter 

belegging van de continuïteitsreserve en 

nog niet afgewikkelde verplichtingen, zoals 

projectverplichtingen e.d.
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Risicomanagement en interne 

beheersing

Voor een efficiënte en effectieve organisatie 

is een goed stelsel van interne beheersings-

maatregelen van groot belang. Stichting van het 

Kind onderkent dat ook en heeft in haar korte 

bestaan een goed beheersingskader opgezet, 

dat past bij de omvang van de activiteiten en 

organisatie.

De volgende interne beheersingsmaatregelen zijn 

tot nu toe ingevoerd:

Check Begrotingscyclus 

Check Adequate interne periodieke verslaggeving  

 op maand- en kwartaalbasis

Check Jaarverslaggeving en externe controle door  

 een onafhankelijke accountant

Check Interne volmacht met beperkingen van   

 bestuur aan directeur

Check Duidelijke afspraken over het aangaan van  

 verplichtingen en het doen van betalingen  

 (wie is waartoe bevoegd?)

Check Geformaliseerd reserve- en beleggingsbeleid

Check Naleven gedragscodes en diverse (interne)  

 reglementen (zie afzonderlijke paragraaf   

 hierover)

Check Aanbevelingen van de externe accountant  

 implementeren

Belangrijk onderdeel van de interne beheersing 

is een adequaat stelsel van risicobeheersing. Een 

dergelijk systeem begint met een inventarisatie 

van de onderkende risico’s en de kans dat deze 

zich voordoen met een analyse van de impact 

daarvan. De stichting onderkent een aantal 

risico’s, die onderstaand in kaart zijn gebracht.

Risico Kans Impact Maatregelen

Reputatie-

schade

Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Belangrijkste zaken zijn:

• Crisisbeleid geformaliseerd

• CBF-erkenning verkregen in 

2019

• Externe accountantscontrole

• Organisatie is verder 

      geprofessionaliseerd

• Processen aangescherpt en 

beschreven

Wegvallen van 

de directeur

Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Organisatie is in 2020 verder 

versterkt, waardoor afhankelijkheid 

van de directeur kleiner wordt

Circle Circle Circle Circle Circle 
kans wordt als laag ingeschat

Circle Circle Circle Circle Circle 
kans wordt als middelgroot ingeschat

Circle Circle Circle Circle Circle 
kans wordt als hoog ingeschat
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Beleggings-

risico’s

Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle • Beleggingsbeleid geformaliseerd

• Overtollige middelen worden 

niet actief belegd en liquide 

aangehouden

Terugval aantal 

donateurs

Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle • In 2019 een eigen fondsen-

wervingsafdeling opgezet en in 

2020 verder uitgebouwd

• Inzet op verschillende kanalen 

(donateurs, vermogensfondsen 

en bedrijven)

Cyberrisico’s Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle • Informatiebeveiligings- en  

privacybeleid is opgesteld en 

geïmplementeerd 

Fraude Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle • Kleine informele organisatie met 

goed ingerichte volmacht en 

actief toezicht bestuur

Niet voldoen 

aan wet- en 

regelgeving

Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle • Bestuur staat een integere 

      bedrijfsvoering voor

• Advies van derden op specifieke 

terreinen

• Externe accountantscontrole

Samenwer-

kingspartners in 

opspraak

Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle • Zorgvuldige selectie 

      samenwerkingspartners

• Bij twijfel en onregelmatigheden 

      wordt terstond afscheid               

      genomen

Te weinig 

vrijwilligers

Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle • Voor groei is toenemend aantal 

donateurs belangrijk

• Vrijwilligersbeleid is in hoofd- 

lijnen geformuleerd, aantal vrij- 

willigers is vooralsnog toereikend 



Stichting van het Kind Jaarverslag 2020 pagina 30

In 2019 is, zoals reeds eerder vermeld, 

de erkenning van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving (CBF) verkregen, waarbij 

de interne organisatie verder is versterkt 

en geprofessionaliseerd. We hebben de 

fondsenwerving verder geprofessionaliseerd en 

hebben meer teams op straat verspreid over 

het hele land.

Financieel resultaat 2020

2020 was een bijzonder jaar door het uitbreken 

van het coronavirus. Desondanks stegen de 

inkomsten uit fondsenwerving met 5% ten 

opzichte van 2019 en de begroting 2020. De 

daling van de inkomsten uit het bedrijfsleven 

werd ruimschoots gecompenseerd door hogere 

baten van particulieren en vermogensfondsen. 

Door deze gunstige ontwikkeling kon in 2020 

wederom meer aan de doelstelling worden 

besteed dan in voorgaande jaren. Ook werd 

meer besteed dan in de begroting 2020 was 

voorzien. Door de coronacrisis vond wel een 

verschuiving plaats binnen de verschillende 

categorieën. Dit leidde tot een forse stijging 

in de categorie Ontplooiing ten koste van de 

categorie Ontspanning, waarin het project 

Samen eropuit geen doorgang kon vinden. 

In de categorie Ontplooiing werden niet-

begrote projecten in het kader van coronavirus 

uitgevoerd, zoals het bijlesproject en Papieren 

Knuffel. 

In het verslagjaar investeerden we in de verdere 

uitbreiding van de eigen fondsenwerforganisatie, 

met name door groei van het aantal 

medewerkers. Mede hierdoor konden de baten 

van particulieren een sterke groei doormaken. 

“
“

Ondanks het 

coronavirus 

stegen de 

inkomsten uit 

fondsenwer- 

ving met 5% 

De kosten voor beheer en administratie kwamen 

ook lager uit ten opzichte van 2019 door lagere 

personeelskosten en kosten voor administratie 

en advies. Het voorgaande leidde tot een nadelig 

saldo over 2020 van €20.000 ten opzichte 

van een batig saldo over 2019 van €61.000 en 

een begroot resultaat over 2020 van € nihil. 

Het nadelig saldo is ten laste gebracht van de 

reservedoelstelling en de continuïteitsreserve.

Kengetallen

Een aantal belangrijke kengetallen van de 

stichting over de afgelopen vijf jaar en de 

begroting voor 2021 laat het volgende beeld zien.
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Bedragen 

x € 1.000

2021     

Begroot

2020 2019 2018 2017 2016

Inkomsten uit 

fondsenwerving

1.500     1.377 1.313 1.141 1.264 1.651

Doelbeste-

dingen

1.050     993 905 815 889 1.162

Wervingskosten 230     265 175 286 200 292

Kosten Beheer 

en Administra-

tie (B&A)

213     138 172 133 93 193

Doelbeste-

dingen in % 

van inkomsten

70,0 72,1 68,9 71,4 70,3 70,4

Idem 

wervingskosten

15,3 19,3 13,4 25,1 15,8 17,7

Idem B&A 14,2 10,0 13,1 11,7 7,4 11,7

Doelbeste-

dingen in % van 

totale uitgaven

70,3 71,1 72,3 66,0 75,2 70,6

Idem 

wervingskosten

15,4 19,0 14,0 23,2 16,9 17,7

Idem B&A 14,3 9,9 13,7 10,8 7,9 11,7
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Samenvatting en verwachtingen

2020

Door mee te bewegen in de coronacrisis, 

konden we ook dit jaar weer verder groeien. 

In een moeilijk jaar hebben we weer veel 

kinderen kunnen helpen. De coronacrisis heeft 

ons uiteindelijk niet beperkt, maar zorgde er 

juist voor dat we innovatiever te werk gingen 

waardoor nieuwe projectideeën ontstonden. 

Ook na de coronacrisis zullen we profiteren van 

deze vernieuwingen, waarmee we de kinderen 

die niet meer thuis kunnen wonen op nog 

meer manieren helpen bij een betere jeugd en 

mooiere toekomst.

2021

Waar nieuwe projecten floreerden door de 

coronacrisis, konden sommige bestaande 

projecten geen doorgang vinden, of in mindere 

mate. In 2021 hopen we in rustiger vaarwater te 

komen en ook deze projecten weer een boost 

te geven. Verder staat grotere naamsbekendheid 

hoog op ons wensenlijstje voor 2021.
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2021 

Begroot 

in €

Idem in % 2020 

Werkelijk 

in €

Idem in %

Baten 1.500 100,0 1.377 100,0

Lasten

Doelbestedingen 1.050 70,0 993 72,1

Wervingskosten 230 15,3 265 19,3

Beheer en 

administratie

213 14,2 139 10,0

Totaal lasten 1.493 99,5 1.397 101,4  

Saldo van baten 

en lasten

7 0,5 -20 -1,4

Onze plannen en ambities leiden tot de volgende begroting voor 

het boekjaar 2021:
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Coronavirus

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 

2020 zijn er nog steeds beperkende 

maatschappelijke maatregelen van kracht als 

gevolg van de bestrijding van het coronavirus. 

Ook voor 2021 zullen deze maatregelen grote 

gevolgen hebben voor onder meer diverse 

instellingen in de sector waarin de stichting 

actief is. Het bestuur en de directie hebben 

geconcludeerd dat het voorgaande geen impact 

zal hebben op de continuïteit en de jaarrekening 

2020 van de stichting. Wel zal de druk op de 

baten vanuit het bedrijfsleven groot blijven, maar 

zullen de inkomsten vanuit particulieren naar 

verwachting verder stijgen. Voorts zullen onder 

de doelbestedingen meer corona gerelateerde 

projecten gefinancierd worden, zoals het 

Bijlesproject en Papieren Knuffel.

Als de inkomsten achterblijven bij de begrote 

bedragen, dan heeft dat een negatieve impact op 

de hoogte van de doelbestedingen.

Tot slot

Stichting van het Kind is er altijd al trots op: we 

voeren projecten uit op vraag van de kinderen 

en zorgen er zo voor dat we aan hun behoeften 

voldoen. Afgelopen jaar liet de stichting meer 

dan ooit zien niet vastgeroest te zitten, maar 

wendbaar te zijn en oog te hebben voor wat de 

kinderen echt nodig hebben. Daarmee sluiten we 

2020 met een goed gevoel af, en kijken we vol 

vertrouwen naar een nieuw jaar vol kansen.

Rijnsburg, 7 april 2021,

Het bestuur

“
“

We sluiten 

2020 met 

een goed 

gevoel af



Jaarrekening
2020
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Balans per 31 december 2020

31 december

2020

€

31 december

2019 

€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 2.4.1  4.416  8.348 

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2.4.2  6.370  6.922 

Liquide middelen 2.4.3  267.758  124.384 

 274.128  131.306 

 278.544  139.654 

31 december

2020

€

31 december

2019

€

Passiva

Reserves en fondsen 2.4.4

Continuïteitsreserve  43.776  50.000 

Reserve doelbesteding -  13.650 

 43.776  63.650 

Kortlopende schulden

Crediteuren  59.327  15.496 

Toezeggingen 2.4.5  109.143  45.148 

Overige schulden en overlopende passiva 2.4.6  66.298  15.360 

 234.768  76.004 

 278.544  139.654 
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Staat van betalen en lasten 2020

Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Realisatie

2019

€

Baten

Baten van particulieren 2.5.1  1.131.383  1.086.000  1.016.767 

Baten van bedrijfsleven 2.5.2  46.290  60.000  110.031 

Baten van andere organisaties 
zonder winststreven

2.5.3  199.232  170.000  186.135 

Som van de baten  1.376.905  1.316.000  1.312.933 

Lasten

Besteed aan 
doelstellingen 2.5.4

A - Ontplooiing  337.725  210.000  193.107 

B - Ontspanning  350.063  485.000  424.676 

C - Ontmoeting  190.329  194.500  195.107 

D - Voorlichting  115.110  50.800  92.078 

 993.227  940.300  904.968 

Wervingskosten 2.5.5  265.131  255.100  175.401 

Kosten van beheer 
en administratie

2.5.6  138.427  120.600  171.603 

Som van de lasten  1.396.785  1.316.000  1.251.972 

Saldo voor financiële 
baten en lasten

 -19.880 -  60.961 

Saldo van financiële 
baten en lasten

 6 -  8 

Saldo van baten en lasten (19.874) -  60.969 
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Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Realisatie

2019

€

Resultaatbestemming

Toevoeging / onttrekking aan:

Continuïteitsreserve (6.224)  -    40.427 

Reserve doelbesteding (13.650)  -    13.650 

Bestemmingsreserves  -    -    6.892 

(19.874)  -    60.969 

Kengetallen

Bestedingen doelstelling als % 
van totale lasten

71,1 % 71,5 % 72,3 %

Bestedingen doelstelling als % 
van totale baten

72,1 % 71,5 % 68,9 %

Wervingskosten als % 
van geworven baten

19,3 % 19,4 % 13,4 %
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Toelichting behorende bij de jaarrekening

01

02

De stichting heeft ten doel: het 

ontwikkelen en uitvoeren van 

projecten in de jeugdzorg en het

bijeenbrengen van diensten, 

gelden en goederen ten behoeve 

van kinderen in de jeugdzorg en 

al het andere dat bijdraagt aan de 

doelstelling, en voorts al hetgeen 

met een en ander rechtstreeks 

of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 

in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te 

bereiken door onder meer het 

organiseren van projecten en 

activiteiten, dienstbaar aan de 

doelstelling.

Algemeen 

De doelstelling van Stichting 

van het Kind bestaat uit het 

volgende:

Vestigingsadres 

Stichting van het Kind 

(geregistreerd onder 

KvK-nummer 56648820) 

is feitelijk gevestigd op 

Oegstgeesterweg 206F 

te Rijnsburg.

De jaarrekening is opgesteld conform de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en 

specifiek RJ650 voor de Jaarverslaggeving van 

Fondsenwervende organisaties. De stichting 

wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) volgens artikel 5b Algemene 

wet inzake rijksbelastingen. De jaarrekening is 

opgesteld in euro’s.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van 

historische kostprijs. De waardering van activa 

en passiva geschiedt, voor zover niet anders is 

vermeld, tegen nominale waarde.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 

continuïteitsveronderstelling. 

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van 

een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar 

valt samen met het kalenderjaar. 

Begroting

De begroting is opgesteld op hoofdlijnen. 

Vandaar dat deze in de toelichting op de Staat 

van Baten en Lasten niet (altijd) verder is 

uitgesplitst. 

Algemene grond-
slagen voor de 
opstelling van de 
jaarrekening
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Ter vergelijking opgenomen cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en 

van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 

ten opzichte van het voorgaande jaar.

Operationele leasing

De stichting heeft leasecontracten waarbij het 

eigendom van de activa niet bij de stichting ligt. 

Deze leasecontracten worden verantwoord als 

operationele leasing. Leasebetalingen worden, 

rekening houdend met ontvangen vergoedingen 

van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de 

staat van baten en lasten over de looptijd van 

het contract.

Grondslagen van 
waardering van 
activa en passiva 

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd 

tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs 

zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden 

en deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij 

banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde.

Reserves en Fondsen

De stichting houdt slechts reserves aan voor 

specifieke risico’s, die niet op een andere manier 

kunnen worden afgedekt.
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De continuïteitsreserve wordt gevormd om in  

tijden van tegenvallende inkomsten of onver-

wachte uitgaven niet in continuïteitsproblemen 

te geraken. De stichting wenst een reserve aan 

te houden in een bandbreedte van € 150.000 

(minimum) tot € 200.000 (maximum).  

De stichting wenst deze reserve op te bouwen  

in de periode 2019 tot en met 2022.

Alle overtollige middelen die boven het 

maximum van deze reserve uitkomen, zullen 

binnen een periode van maximaal twee 

jaar aan de doelstelling worden besteed. 

Het bestuur kan voor specifieke doeleinden 

bestemmingsreserves vormen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste 

verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Grondslagen voor 
resultaatbepaling

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil  

tussen de op het verslagjaar betrekking hebben-

de baten en lasten met inachtneming van de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord op het moment dat 

ze zijn gerealiseerd. Lasten worden toegerekend 

aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Kortlopende schulden worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)

agio en transactiekosten is de geamortiseerde 

kostprijs gelijk aan de nominale waarde.
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Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de 

doelstellingen worden verantwoord in het jaar 

dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij 

toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang 

van de verplichting betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen 

worden verantwoord in het jaar waarin vast  

komt te staan dat aan de voorwaarden zal 

worden voldaan.

Personeelslasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op 

grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 

in de staat van baten en lasten voor zover 

ze verschuldigd zijn aan werknemers en op 

basis van de in de arbeidsovereenkomst 

overeengekomen beloningen en vergoedingen. 

Toerekening van kosten

De personeelslasten van Stichting van het Kind 

worden op basis van de raming van de werkelijke

tijdsbesteding en de overeengekomen taak- 

verdeling toegerekend aan de doelbestedingen, 

wervingskosten en beheer & administratie. 

Huisvestings-, kantoor- en administratiekosten 

worden toegerekend aan Beheer & Administratie. 

Kosten voor Voorlichting worden toegerekend 

aan Doelbestedingen. Communicatiekosten  

worden toegerekend aan Wervingskosten en aan 

Doelbestedingen.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het 

moment van gereedheid voor ingebruikneming 

afgeschreven over de verwachte toekomstige 

gebruiksduur van het actief.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de 

verslagperiode betrekking hebbende rente-

opbrengsten en –lasten van uitgegeven en 

ontvangen leningen.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het 

bestuur zich oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op 

de toepassing van grondslagen en gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen van baten 

en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen 

en onderliggende veronderstellingen worden 

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 

schattingen worden opgenomen in de periode 

waarin de schattingen wordt herzien en in de 

toekomstige perioden waarvoor de herziening 

gevolgen heeft.
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Toelichting op de balans

Inventaris

€

Materiële vaste activa*

Stand per 1 januari

Aanschafwaarde  14.424 

Cum. Afschrijvingen  -6.076 

Boekwaarde per 1 januari 2020  8.348 

Mutaties 2020

Investering boekjaar  - 

Afschrijving boekjaar  -3.932 

Mutaties  -3.932 

Boekwaarde per 31 december 2020

Aanschaffingswaarde  14.424 

Cumulatieve afschrijvingen  -10.008 

Boekwaarde per 31 december 2020  4.416 

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Vorderingen en 

overlopende activa

Waarborgsommen  3.200  3.200 

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen  3.170  3.722 

 6.370  6.922 

*De materiële vaste activa bestaat uit inventaris
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Conti-

nuïteits-

reserve

€

Reserve

doel-

besteding

€

Totaal

€

Reserves en fondsen**

Boekwaarde 
per 1 januari 2020  50.000  13.650  63.650 

Mutaties 2020

Resultaatbestemming 2020  -6.224  -13.650  -19.874 

Stand per 31 december 2020  43.776  -  43.776 

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Liquide middelen*

Rabobank  122.717  49.972 

SNS Bank  145.041  74.412 

 267.758  124.384 

*De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
**Het niet-bestemde resultaat wordt toegevoegd aan de reserve doelbesteding van de stichting. 
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31-12-2020

€

31-12-2019

€

Toezeggingen

Toezeggingen  109.143  45.148 

 109.143  45.148 

Overige schulden en 

overlopende passiva

Loonheffingen  7.111  4.134 

Reservering vakantiegeld (dagen)  9.618  5.087 

Nog te betalen advieskosten  -  1.975 

Overige nog te betalen  49.569  4.164 

 66.298  15.360 
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Niet uit de balans blijkende 

rechten en verplichtingen 

Huur
De stichting is per 1 mei 2019 een overeenkomst 

aangegaan voor 2 jaar inzake de huur van een 

kantoorpand. De maandelijkse huur bedraagt   

€ 2.213 inclusief omzetbelasting en voorschot 

bijkomende leveringen en diensten. 

De verplichting voor het jaar 2021 bedraagt  

€ 8.852. Na afloop van de huurperiode kan de 

overeenkomst voor telkens twee jaar worden 

verlengd. 

Leasing

De stichting is een operationeel 

leaseverplichting aangegaan voor een auto met 

een looptijd tot 25 november 2021. De totale 

verplichting voor 2020 bedroeg € 4.861. Voor het 

restant bedraagt de verplichting in 2021 € 4.388.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie

2020

€

Begroot

2020

€

Realisatie

2019

€

Baten van particulieren*

Donaties en giften  1.127.477  1.076.000  1.011.913 

Collecten  3.906  10.000  4.854 

 1.131.383  1.086.000  1.016.767 

Baten van bedrijven**

Bedrijven: inclusief donaties in natura  46.290  60.000  110.031 

 46.290  60.000  110.031 

Baten van andere organisaties 

zonder winststreven

Stichtingen  198.892  170.000  185.435 

Kerkgenootschappen  340  -  700 

 199.232  170.000  186.135 

* De baten uit donaties en giften zijn hoger dan vorig boekjaar, mede als gevolg van een toename van het aantal (structurele) 
donateurs en een aantal succesvolle acties.

** De donaties van bedrijven komen conform verwachting lager uit dan vorig jaar als gevolg van de coronacrisis.
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Realisatie

2020

€

Begroot

2020

€

Realisatie

2019

€

Besteed aan doelstellingen

A - Ontplooiing

Meedoen in de samenleving*  310.711  210.000  141.017 

Met een portfolio naar werk  -  -  52.090 

Papieren knuffel voor jou  27.014  -  - 

 337.725  210.000  193.107 

B - Ontspanning

Sportproject  349.209  360.000  411.806 

Vakantieproject  -  25.000  12.870 

Samen eropuit**  854  100.000  - 

 350.063  485.000  424.676 

C - Ontmoeting

Pleegzorgproject  174.002  164.500  160.940 

Zeeboerderij  -  -  15.000 

WIJ-magazine  16.327  30.000  16.139 

Survivalgids  -  -  3.028 

 190.329  194.500  195.107 

D - Voorlichting***

Communicatie, voorlichting en 
bewustwording

 115.110  50.800  92.078 

 115.110  50.800  92.078 

Wervingskosten****

Wervingskosten  243.947  235.100  149.882 

Kosten incasso  21.184  20.000  25.519 

 265.131  255.100  175.401 

* De toename van de bestedingen aan het project Meedoen in de samenleving zijn gestegen door de coronacrisis. De stichting 
heeft hierop ingespeeld door extra projecten te ontwikkelen, die ervoor zorgen dat kinderen ook in crisistijd kunnen blijven 
meedraaien in de samenleving. Daarin waren het Bijlesproject en ‘De Papieren Knuffel voor jou’ twee grote projecten.
** Het project Samen eropuit kon vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden, evenals het vakantieproject.
*** De problematiek van kinderen in de jeugdzorg in coronatijd is in het verslagjaar extra onder de aandacht gebracht, waar-
door de begroting ruimschoots werd overschreden.
**** In het verslagjaar is fors geïnvesteerd in fondsenwerving door uitbreiding van het aantal medewerkers op de afdeling werving. 
Deze langetermijninvestering heeft in 2020 al geleid tot een sterke stijging van de baten uit fondsenwerving bij particulieren. 
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Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Realisatie

2019

€

Beheer en administratie

Personeelskosten  35.622  23.000  54.841 

Administratie- en advieskosten  50.130  60.000  67.433 

Autokosten  2.653  -  4.921 

Kantoorkosten  15.937  10.000  19.342 

Huisvestingskosten  30.153  27.600  22.165 

Afschrijvingskosten  3.932  -  2.901 

 138.427  120.600  171.603 

Personeelskosten

Lonen en salarissen  163.836  52.600  117.973 

Inhuur management  72.600  60.000  31.363 

Reservering vakantiedagen en- toeslag  12.540  -  9.697 

Sociale lasten  38.150  -  22.302 

Ziekengeld  168  -  587 

Overige personeelskosten  1.718  3.000  1.623 

 289.012  115.600  183.545 

Doorbelaste personeelskosten*  -253.390  -92.600  -128.704 

 35.622  23.000  54.841 

* De doorbelaste personeelskosten worden toegerekend aan de in 2.5.4 genoemde projecten en de wervingskosten op basis 
van de inzet van de medewerkers.

Personeelsleden

Ultimo 2020 bedroeg het aantal medewerkers 

op fte-basis 2 (2019: 2,5). Daarnaast had de 

Stichting op oproepbasis 5 medewerkers in 

dienst (2019: 3).
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Bezoldiging directie

De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de 

directeur van de stichting, de heer Sascha 

van Veen. De directeur wordt maandelijks 

een managementfee vergoed. De beloning 

van de heer van Veen vindt plaats op basis 

van de Regeling beloning directeuren van 

goededoelenorganisaties, zoals opgesteld  

door de branchevereniging Goede Doelen  

 

Nederland. In deze normering wordt er rekening 

gehouden met de zwaarte van de functie en 

de complexiteit en omvang van de organisatie. 

Het jaarinkomen (brutoloon en vakantiegeld) 

blijft binnen het maximum van € 79.348 volgens 

functiegroep D van de GDN beloningsregeling. 

Voor het gehele jaar 2020 is het jaarinkomen als 

volgt gespecificeerd:

Stichting van het Kind

Naam S.A. van Veen

Functie Directeur

Aard dienstverband Onbepaalde tijd

Uren 40

Parttime percentage 100%

2020

€

2019

€

Bezoldiging directie 

Jaarinkomen

brutoloon -  31.720 

managementfee  60.000  25.920 

vakantietoeslag -  1.920 

vaste eindejaarsuitkering - -

niet opgenomen vakantiedagen - -

 60.000  59.560 

Belaste vergoedingen/bijtellingen - -

BTW management fee  12.600  5.443 

 72.600  65.003 
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Bezoldiging Bestuur

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden 

geen vergoeding. 

Realisatie

2020

€

Begroot

2020

€

Realisatie

2019

€

Administratie- en advieskosten*

Administratiekosten  17.458  20.000  22.049 

Accountantskosten  15.173  15.000  10.169 

Loonadministratie  5.779  -  1.378 

Advieskosten  11.720  25.000  33.132 

Notariskosten  -  -  705 

 50.130  60.000  67.433 

Autokosten

Leasekosten  4.861 -  10.193 

Brandstofkosten  1.791 -  3.154 

Overige autokosten  1.388 -  1.544 

Doorbelaste autokosten  -5.387 -  -9.970 

 2.653 -  4.921 

Huisvestingkosten

Huurkosten  26.313  27.600  20.640 

Schoonmaakkosten  3.179 -  915 

Gas, water en elektra  62 -  483 

Overige huisvestingskosten  599 -  127 

 30.153  27.600  22.165 

* De advieskosten waren in 2019 hoger dan in 2020 door de kosten van begeleiding en advies voor de aanvraag en verkrijging 
van de CBF-erkenning.
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Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Realisatie

2019

€

Kantoorkosten

Drukwerk  -  -  572 

Kantoorbenodigdheden  4.706  -  4.763 

Telefoon- en internetkosten  6.186  -  7.743 

Contributies en abonnementen  4.312  -  3.108 

Kleine aanschaf kantoor  -  -  629 

Bestuurskosten  657  -  653 

Bankkosten  76  -  1.874 

Overige algemene kosten 1.758 - 510

 15.937  10.000  19.342 
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Totaal 

2020

€

Begroot 

2020

€

Totaal

2019

€

Lastenverdeling

Bestemming

Financiële bijdragen  671.726  940.300  824.494 

Publiciteit en communicatie  323.272  255.100  175.401 

Personeelskosten  289.012  23.000  120.026 

Huisvestingskosten  30.153  27.600  22.165 

Kantoor- en algemene kosten  78.690  70.000  106.985 

Afschrijvingen  3.932  -  2.901 

 1.396.785  1.316.000  1.251.972 

Doelstellingen

€

Werving

baten

€

Beheer en

administratie

€

Lastenverdeling

Bestemming

Financiële bijdragen  671.726  -  - 

Publiciteit en communicatie  115.110  208.162  - 

Personeelskosten  196.421  56.969  35.622 

Huisvestingskosten  -  -  30.153 

Kantoor- en algemene kosten  9.970  -  68.720 

Afschrijvingen  -  -  3.932 

 993.227  265.131  138.427 
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Rijnsburg, 7 april 2021

M.P. van der Heide (voorzitter)

D. Kuperus (secretaris)

J.P.J.F. Koopman (penningmeester)

J.M.W. Krabben (bestuurslid)
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Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 

2020 zijn er nog steeds beperkende 

maatschappelijke maatregelen van kracht als 

gevolg van de bestrijding van het coronavirus. 

Ook in 2021 zullen deze maatregelen grote 

gevolgen hebben voor onder meer diverse 

instellingen in de sector waarin de stichting 

actief is. Het bestuur en de directie hebben 

geconcludeerd dat het voorgaande geen impact 

zal hebben op de continuïteit en de jaarrekening 

2020 van de stichting. Wel zal de druk op de 

baten vanuit het bedrijfsleven groot blijven, maar 

zullen de inkomsten vanuit particulieren naar 

verwachting verder stijgen. Voorts zullen onder 

de doelbestedingen meer corona gerelateerde 

projecten gefinancierd worden, zoals het 

Bijlesproject en Papieren knuffel voor jou.

Indien de inkomsten achter zullen blijven 

bij de begrote bedragen, dan zal dat een 

negatieve impact hebben op de hoogte van 

de doelbestedingen.

Er zijn verder geen gebeurtenissen na 

balansdatum bekend, welke van invloed 

(kunnen) zijn op de in deze jaarrekening 

opgenomen informatie, noch in de 

gepresenteerde balansposten of hun 

waarderingen, noch in de toelichtingen daarop. 

“
“

Ook in 2021 

zullen de 

coronamaat-

regelen grote 

gevolgen 

hebben



Controle
verklaring

2020
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Ons kenmerk

607ELD2066

Aan het bestuur van Stichting van het Kind

Stichting van het Kind

Oegstgeesterweg 206F

2231 BD Rijnsburg
Datum

7 april 2021

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting van het Kind te Rijnsburg gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting van het Kind per 31

december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland

geldende RJ 650: Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;

2. de winst- en verliesrekening over 2020; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de

Nederlandse controlestandaarden vallen . Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan

zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de

jaarrekening'.
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting van het Kind zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan

de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis

voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere

informatie, die bestaat uit het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere

informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in

overeenstemming met RJ 650.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur  is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de

jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ 650:

Fondsenwervende organisaties.  In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van

fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat

is om haar werkzaamheden  in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap

te liquideren of de bedrijfsactiviteiten  te beëindigen of als beëindiging het enige realistische

alternatief is.  Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede

twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten  in continuïteit kan

voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht

dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af

te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude

ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons

oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude

is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van

zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
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- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met

als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de

omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te

spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit ;

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur

en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou

kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,

zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een

onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de

daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende

transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit

onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in

de interne beheersing.

Hoogachtend,

Maas Accountants B.V.

G.J. Maas RA
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