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Voorwoord directie

2019: zichtbaar resultaat

“Je ziet wat er gebeurt met je geld”

We	horen	het	vaak	bij	Stichting	van	het	Kind.	Onze	

donateurs	gunnen	kwetsbare	kinderen	allemaal	

een	betere	kans	op	een	mooie	toekomst.	Maar	

Stichting van het Kind is niet de enige stichting die 

zich	daarvoor	inzet.	En	toch	voelen	de	donateurs	

zich	juist	bij	ons	betrokken.	Navraag	leert	dat	dat	

vooral	komt	doordat	wij	kinderen	helpen	met	

concrete,	tastbare	projecten	in	de	eigen	omgeving.	

Zo	krijgen	donateurs	niet	het	gevoel	dat	hun	geld	

‘op	de	grote	hoop	komt’,	maar	zien	zij	met	eigen	

ogen	hoe	kinderen	blij	gemaakt	worden	met	

een	pannakooi,	sportzak,	lidmaatschap	van	een	

vereniging	of	uitje.

Daarom	stond	2019	in	het	teken	van	tastbare	

projecten.	We	hebben	veel	moois	kunnen	

realiseren	afgelopen	jaar.	Dat	hebben	wij	te	

danken	aan	onze	donateurs,	maar	ook	aan	de	

stevige professionaliseringsslag die Stichting van 

het	Kind	maakte.	In	2018	legden	we	daarvoor	al	

de basis, door te investeren in verbinding met 

onze	samenwerkingspartners.	In	2019	sloegen	

we	spijkers	met	koppen:	met	een	nieuw	kantoor,	

een callcenter in eigen beheer, een eigen team 

met	wervers	op	straat	en	als	kers	op	de	taart	

erkenning	van	het	CBF.	Als	Erkend	Goed	Doel	

kunnen	wij	nog	meer	doen	voor	kinderen	die	niet	

meer	thuis	kunnen	wonen.	En	dat	is	waar	wij	elke	

dag	hard	voor	werken.

Sascha van Veen

Directeur Stichting 

van het Kind

In	dit	jaarverslag	leest	u	wat	wij	in	2019	voor	

én	achter	de	schermen	deden	voor	kinderen	

die	niet	meer	thuis	kunnen	wonen.	Ik	wens	u	

veel	leesplezier.
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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. Op 

vraagbehoefte voeren we ook projecten uit om uit-

huisplaatsing te voorkomen. Wij willen helpen om een 

slechte start om te buigen in een stralende toekomst, 

waarin deze kinderen op hun beurt een positieve bij-

drage 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 in:
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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 

gezinssituatie opgroeien. Dat doen we met projecten 

als het plaatsen van pannakooien, Stay Connected en 

het werven van pleegouders.

Programma’s nader toegelicht



Stichting van het Kind Jaarverslag 2019 pagina 10

Meedoen in de samenleving

Samen sterk met Stay Connected

Het	project	Meedoen	in	de	samenleving	richt	

zich	op	het	zelfredzaam	maken	van	jongeren	

die	niet	meer	thuis	kunnen	wonen.	Als	zij	18	

worden,	stopt	de	financiering	vanuit	de	overheid.	

Dat	betekent	dat	jongeren	er	vanaf	dat	moment	

vaak	alleen	voor	staan,	terwijl	zij	nog	niet	in	staat	

zijn	om	zichzelf	te	redden.	Met	Meedoen	in	de	

samenleving ondersteunt Stichting van het Kind 

hen	om	het	leven	op	de	rit	te	krijgen.	

Hoogtepunt	binnen	dit	project	in	2019	is	de	start	

van	‘Stay	Connected’.	Stay	Connected	brengt	

jongeren	vanaf	18	jaar	die	er	alleen	voor	staan	met	

elkaar	in	contact.	Elke	maand	ondernemen	zij	iets	

leuks	met	elkaar.	De	activiteit	wordt	gesponsord	

door	Stichting	van	het	Kind.	Het	project	startte	

in 2019 met vier maanden proefdraaien en ging 

in	oktober	echt	van	start.	Bij	het	kerstdiner	van	

Stay	Connected	schoven	30	jongeren	aan.	Het	

succes van Stay Connected is grotendeels te 

danken	aan	de	inzet	van	de	ExpEx	(‘Experienced	

Experts’):	jongeren	met	ervaring	in	de	jeugdhulp	

die	een	training	hebben	gekregen	om	als	

ervaringsdeskundige	iets	te	betekenen	voor	

andere	jongeren	of	instellingen	of	gemeenten.

Doelstelling Ontplooiing

Fietje Schelling

Stay Connected

“Veel jongeren in de jeugdzorg 

hebben een beperkt sociaal 

netwerk. Stay Connected brengt 

daar verandering in door deze 

jongeren met elkaar in contact te 

brengen. Dat doen we door elke 

derde donderdag van de maand 

met elkaar te eten en iets leuks 

te ondernemen. Van een barbecue 

in het park tot een dj-workshop 

en van een kookworkshop tot 

een middag schaatsen: via Stay 

Connected doen de jongeren 

allemaal nieuwe, leuke ervaringen 

op. Bovendien vinden de jongeren 

bij elkaar herkenning en steun. 

Tijdens de activiteiten ontstaan 

mooie gesprekken en de jongeren 

helpen elkaar. Bijvoorbeeld bij 

het vinden van een baan, door 

tips te delen voor het afsluiten 

van een zorgverzekering of door 

spullen voor elkaar te regelen als 

iemand op zichzelf gaat wonen. 

De bijdrage van Stichting van 

het Kind maakt het mogelijk om 

deze activiteiten te organiseren 

en helpt zo het netwerk van deze 

kwetsbare groep te vergroten en 

te verstevigen.”
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Yalp Memoveld

Leren op een leuke manier

Stichting van het Kind is begin 2019 benaderd 

door	Quest	Junior	en	de	Rabobank.	Zij	wilden	

een	Yalp	Memoveld	ter	beschikking	stellen.	

Uiteindelijk	heeft	Stichting	van	het	Kind	een	

geschikte	locatie	gevonden,	SO	Noorderlicht.	

Deze	locatie	is	van	jeugdzorgorganisatie	

Pluryn	en	biedt	speciaal	onderwijs	aan.	SO	

Noorderlicht	was	meteen	enthousiast,	want	

het	sluit	geweldig	aan	bij	de	doelstelling	van	

de	school	en	hun	speerpunten:	“Leerlingen	

verdienen	de	best	mogelijke	kansen,	daarom	

bieden	we	iedere	leerling	maatwerk.	We	

besteden, naast alle leergebieden, veel aandacht 

aan	de	ontwikkeling	van	sociaal-emotionele	

vaardigheden	en	aan	‘leren	leren’.	De	combinatie	

van leren en bewegen is een speerpunt, omdat 

automatisering	zo	beter	op	gang	komt.”

Een	Yalp	Memoveld	is	een	hypermodern	en	

interactief speeltoestel dat spelend leren, 

lichaamsbeweging en verbinding combineert 

en	stimuleert.	Een	Memoveld	bestaat	uit	palen	

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	ook	quizzen	over	gezond	eten.	Ook	

samenwerken	komt	aan	bod.	Het	Memoveld	

bij	SO	Noorderlicht	is	de	eerste	plaatsing	waar	

Stichting	van	het	Kind	bij	betrokken	was.	Gezien	

het	succes	onderzoeken	we	of	we	in	2020	

opnieuw	een	Yalp	Memoveld	kunnen	laten	

plaatsen.

“
“

We bieden 

iedere 

leerling 

maatwerk
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Sportproject

Populair bij kinderen én donateurs

Om	met	de	deur	in	huis	te	vallen:	het	

sportproject	ging	in	2019	flink	over	de	begroting	

heen.	De	reden	daarvoor	is	positief:	met	name	

bedrijven	zijn	bijzonder	geïnteresseerd	in	het	

sponsoren	van	dit	project.	Er	is	veel	vraag	naar,	

en	omdat	ook	de	kinderen	hier	blij	van	worden,	

komen	we	daar	graag	aan	tegemoet.

In	2019	realiseerden	we:

Check	 9	pannakooien	en	1	groot		sportveld	bij		 	

	 verschillende	jeugdzorglocaties

Check	 1	crossfitveld	bij	een	jeugdzorglocatie

Check zwemlessen waarmee tientallen    

	 zwemdiploma’s	behaald	zijn

Check	 4	FRIS	sportdagen;	georganiseerd	tijdens		

	 de	Nationale	Sportweek	in	Maarsbergen,			

	 Eefde,	Voorst	en	Alphen	aan	den	Rijn,		 	

	 mogelijk	gemaakt	door	Stichting	FRIS	Voor		

 Kinderen

Check	 Sportmateriaal	voor	verschillende	leef-

 groepen die geen materiaal meer hadden

Check Verschillende	lidmaatschappen	bij	

	 sportclubs	voor	kinderen	waarvan	de	ouders	

 of verzorgers geen geld hebben om 

	 hun	kind	te	laten	sporten,	via	diverse	

	 jeugdzorgaanbieders.	

Doelstelling Ontspanning

FRIS sportdagen

Dag vol verrassingen

Tijdens	de	Nationale	Sportweek	maken	kinderen	

gratis	kennis	met	allerlei	sportactiviteiten.	

Helaas	kunnen	kinderen	die	niet	meer	thuis	

kunnen	wonen	vaak	niet	meedoen.	Stichting	

FRIS	Voor	Kinderen	liet	dat	niet	over	zijn	kant	

gaan, en organiseerde in 2019 samen met 

Stichting	van	het	Kind	een	week	lang	sportdagen	

voor	deze	toppers.	Wereldballen,	levend	

tafelvoetbal,	een	vliegend	tapijt,	boogschieten	

en	de	skippyslang:	het	waren	geen	alledaagse	

sporten	die	voorbijkwamen	tijdens	de	FRIS	

sportdagen.	Stichting	FRIS	Voor	Kinderen	en	

Stichting	van	het	Kind	haalden	alles	uit	de	kast	

om	er	geslaagde	dagen	van	te	maken	voor	

de	kinderen.	De	sportdagen	vonden	plaats	

op	locaties	in	het	hele	land;	in	Maarsbergen,	

Eefde,	Voorst	en	Alphen	aan	den	Rijn.	Naast	

samen	sporten	en	spellen	doen	was	er	ook	

ruimte	voor	extra’s:	zo	werd	er	op	iedere	locatie	

samen	een	heerlijke	lunch	gegeten	(ingepakt	

door	de	jongeren)	of	gebarbecued.	Aan	het	

einde	van	de	leuke	dag	wachtte	de	jongeren	

nog	een	verrassing:	zij	werden	beloond	voor	

hun	inzet	met	medailles	en	een	cadeau	–	van	

sportpakketten	tot	een	cadeaubon	om	samen	

met	de	groep	iets	leuks	van	te	kopen.
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Wiet Bouwmeester

De Afdeling van de Meestergraad

“In 2019 bestond De Afdeling van de 

Meestergraad 200 jaar, en wie jarig is 

trakteert. Kenmerkend voor De Afdeling 

van de Meestergraad is dat wij aan-

dacht besteden aan onze medemens 

en actief zijn in het gewone leven, in de 

geest van de Vrijmetselarij. Wij vonden 

het dan ook gepast om ons 200-jarig 

jubileum te vieren met een donatie 

aan een stichting die met het geld 

concreet iets voor anderen betekent. 

Bij grote organisaties hoor je vaak niets 

meer over je donatie: het gaat op de 

grote hoop. Bij Stichting van het Kind 

is dat anders. In overleg met de stich-

ting kozen we voor het plaatsen van 

pannakooien bij drie jeugdzorglocaties. 

Wij zijn uitgenodigd voor de officiële 

ingebruiknames van de pannakooien 

en mochten de linten doorknippen. 

Als je dan de kinderen ziet spelen, zie 

je meteen waar je het voor doet. Het 

thema van ons jubileum was ‘ruimte 

voor dialoog en verbinding’. Wij willen 

faciliteren dat mensen met elkaar in 

gesprek gaan. Ook vinden we het be-

langrijk om iets te doen waar mensen 

verder mee kunnen komen. De eerste 

levensfases zijn daarvoor optimaal. Het 

plaatsen van een pannakooi bij drie 

jeugdzorglocaties paste dus perfect 

bij die doelstellingen. Op deze manier 

konden we samen met Stichting van 

het Kind kinderen blijvend blij maken.” 

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.
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Pannakooien

In elke provincie een pannakooi

In	elke	provincie	een	pannakooi	bij	een	

jeugdzorgorganisatie,	dat	is	het	ambitieuze	

streven	van	Stichting	van	het	Kind.	Met	de	

plaatsing	van	9	nieuwe	pannakooien	in	2019	

is	dat	doel	een	flink	stuk	dichterbij	gekomen.	

Er	staan	nu	pannakooien	van	Stichting	van	het	

Kind	in	Noord-Holland,	Flevoland,	Gelderland,	

Overijssel,	Brabant,	Zuid-Holland	en	Limburg.	

Van	de	ingebruikname	van	elke	pannakooi	

maakten	we	een	feestelijke	happening	voor	de	

kinderen,	met	een	clinic	van	Mo	Boutaka,	ex-

Nederlands	Kampioen	panna	knock-out.

Het	laten	plaatsen	van	een	pannakooi	is	populair	

onder	bedrijven.	Zo	werd	Stichting	van	het	Kind	

in	2019	benaderd	door	Cable	Partners.	Cable	

Partners	organiseert	eens	per	jaar	een	golfdag	

voor	relaties.	De	golfdag	bracht	een	prachtig	

bedrag	op	voor	Stichting	van	het	Kind:	op	14	juni	

ontvingen	wij	een	cheque	ter	waarde	van	€7.000	

van	Cable	Partners.	Met	deze	bijdrage	heeft	

Stichting	van	het	Kind	een	pannakooi	mogelijk	

gemaakt	bij	een	jeugdzorglocatie	van	Xonar.

De	Afdeling	van	de	Meestergraad	sponsorde	

maar	liefst	drie	pannakooien	in	2019	(zie	kader).

Niet vanzelfsprekend

Samen eropuit

Een	weekend	weg,	een	week	op	vakantie	

of	zomaar	een	dag	eropuit,	naar	een	leuk	

attractiepark:	voor	veel	kinderen	vaste	prik	in	

vakantietijd,	maar	voor	kinderen	die	niet	meer	

thuis	kunnen	wonen	is	dat	helemaal	niet	zo	

vanzelfsprekend.	Vaak	is	er	geen	budget	voor	

uitstapjes.	Daardoor	missen	deze	kinderen	

niet alleen de pret van de activiteit, maar 

staan	zij	vaak	ook	met	de	mond	vol	tanden	

als	leeftijdsgenoten	na	de	vakantie	allerlei	

verhalen	vertellen.	Onder	de	noemer	‘Samen	

eropuit’	organiseert	Stichting	van	het	Kind	ook	

voor	kinderen	in	leefgroepen	en	gezinshuizen	

vakanties	en	uitjes.	Zo	maakte	Stichting	van	

het Kind in 2019 onder andere voor de locatie 

De	Beele	op	structurele	basis	weekendjes	weg	

mogelijk.	Het	effect	van	de	weekendjes	weg	

is	groot.	Deze	kinderen	hebben	het	minimale	

aan	financiële	hulpmiddelen	en	gaan	niet	of	

nauwelijks	weg	van	het	terrein	op	De	Beele.	Zij	

voelen	zich	echt	even	een	kind	dat	er	toe	doet.	

Door	dit	project	leven	de	kinderen	helemaal	op	

en	kunnen	zij	er	echt	weer	tegenaan.

De	Zeeboerderij	was	een	tijdlang	onderdeel	

van	de	pijler	Ontspanning.	In	2019	sloten	we	

dit	project	succesvol	af.	We	kijken	terug	op	

een	mooie	tijd	waarin	we	via	De	Zeeboerderij	

veel	kinderen	konden	helpen.	Omdat	Stichting	

van	het	Kind	kinderen	in	het	hele	land	wil	

bereiken,	hebben	we	besloten	om	te	stoppen	

met	De	Zeeboerderij	en	ons	in	plaats	daarvan	te	

focussen	op	samenwerkingen	met	vakantie-	en	

attractieparken.
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Doelstelling Ontmoeting

WIJ-magazine

Een nieuwe start

WIJ-magazine	is	een	blad	voor	en	door	kinderen	

die	niet	meer	thuis	kunnen	wonen.	Het	tijdschrift	

is een uitgave van Stichting van het Kind en het 

streven	is	om	het	4	keer	per	jaar	bij	de	kinderen	

op	de	mat	te	laten	vallen.	Dat	doel	is	in	2019	

helaas	niet	behaald:	net	als	in	2018	verscheen	

het	magazine	maar	1	keer.	Die	uitgave	was	de	

primeur voor een nieuw redactieteam, dat de 

afspraken	voor	4	edities	in	2020	inmiddels	

gemaakt	heeft.	Ook	kreeg	het	magazine	een	

nieuwe	lay-out	in	2019. “
“

WIJ-

magazine is 

een lijfblad 

voor en door 

kinderen
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Doelstelling Voorlichting

Pleegouders werven

Samen de strijd aan met het tekort

Stichting	van	het	Kind	geeft	een	beperkt	deel	

van haar budget voor doelbestedingen uit 

aan	voorlichting.	De	activiteiten	die	hieronder	

vallen	zijn	onder	meer	het	geven	van	leads	

aan	jeugdhulpverleningsorganisaties	voor	het	

werven	van	pleegouders.	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.	Stichting	

van het Kind zet onder andere straatteams 

in om mensen voorlichting te geven over 

de	mogelijkheden	van	pleegzorg.	Door	het	

werk	van	onze	stichting	zijn	steeds	meer	

ouders	bereid	om	enige	tijd	beschikbaar	te	

stellen	voor	het	opvangen	van	kinderen	in	de	

jeugdhulpverlening.	In	2019	konden	wij	tientallen	

potentiële	pleegouders	doorverwijzen	naar	

pleegzorgorganisaties.
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Fondsenwerving

Donateurs, online acties en collectes

In eigen beheer

Een	van	de	grootste	ontwikkelingen	in	2019	

voor	Stichting	van	het	Kind:	wij	hebben	de	

fondsenwerving	in	eigen	beheer	genomen.	Nadat	

de	fondsenwerving	bij	particuliere	donateurs	

in	2018	tegenviel,	besloot	Stichting	van	het	

Kind	afgelopen	jaar	het	heft	in	eigen	handen	

te	nemen.	Een	goede	zet:	wat	begon	met	het	

in dienst nemen van 1 ervaren fondsenwerver 

heeft inmiddels door succes geresulteerd in 

een eigen callcenter met 5 personen en een 

team	met	wervers	op	straat	van	5	personen.	Het	

aantal	donateurs	bleef	in	2019	ongeveer	gelijk	

ten	opzichte	van	2018,	maar	het	gemiddelde	

donateursbedrag	steeg.	Bijkomend	voordeel	is	

dat	de	stichting	nu	meer	grip	heeft	op	de	kosten	

van	fondsenwerving.	

Niet	alleen	het	callcenter	en	het	wervingsteam	

op straat werd in 2019 ingezet om geld op te 

halen	om	kinderen	te	helpen.	Zo	werd	er	een	

online actie opgezet om geld in te zamelen 

voor	zwemlessen	en	maakten	we	gebruik	van	

Google	Grands:	een	gratis	advertentiebudget	

van	120.000	dollar	per	jaar.	Daarnaast	gingen	

onze	collectanten	vijf	keer	langs	de	deuren	

voor	een	collecte.	Dankzij	het	CBF-keurmerk	

krijgen	we	inmiddels	makkelijker	een	vergunning	

om	collectes	te	lopen.	Dat	willen	we	komend	

jaar	benutten	om	wat	sterker	in	te	zetten	op	

collectes.

Wouter van Loon

Teamleider fondsenwerving 

Stichting van het Kind

“Stichting van het Kind had als wens om 

de fondsenwerving in eigen beheer te 

nemen. In 2019 werd ik aangetrokken om 

dat op de rit te krijgen. Ik startte met de 

werving van mensen die in het verleden 

al eens gedoneerd hadden. Dat ging erg 

goed. Ons bestand groeide zo snel, dat 

ik al gauw een team kon opzetten. We 

focusten ons op donateurs die een een-

malige gift deden en overtuigden hen om 

structureel betrokken te zijn bij Stichting 

van het Kind. Een flinke opgave, maar we 

boekten resultaat. De helft van het team 

kon ik vervolgens inzetten op straat, waar 

we ook steeds betere scores behalen. Af-

gelopen jaar bestond ons callcenter uit vijf 

personen en sinds oktober zetten we vier 

tot vijf personen in voor werving op straat. 

Daarbij richten we ons niet alleen op 

het werven van donateurs, maar ook van 

pleegouders. De sleutel tot ons succes? 

Het is een groot voordeel dat we echt bij 

de stichting op kantoor werken. We zien 

dagelijks hoe hard er gewerkt wordt. Maar 

belangrijker nog: iedereen die hier werkt is 

echt betrokken bij Stichting van het Kind. 

We hebben een jeugdzorglocatie bezocht 

en weten dus voor wie we het doen. Dat 

zorgt voor een enorme drive.”
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Samenwerking bedrijven

Investering in verbinding betaalt 

zich uit

Afgelopen	jaren	investeerde	Stichting	van	het	

Kind veel in het verbeteren van de band met 

het	bedrijfsleven.	In	2019	betaalde	zich	dat	

uit;	de	opbrengst	vanuit	het	bedrijfsleven	en	

vermogensfondsen	was	in	2019	ruim	€76.464	

hoger	dan	in	2018.	Dat	is	mede	te	danken	

aan	loyaliteit	van	bedrijven	waar	we	al	langer	

mee	samenwerken;	dat	zien	we	als	een	groot	

compliment	aan	de	manier	waarop	we	bedrijven	

blijven	betrekken	bij	projecten	die	zij	steunen.	

Ook	de	professionaliseringsslag	die	we	bij	

Stichting	van	het	Kind	maakten	draagt	daar	aan	

bij:	dankzij	een	groter	en	representatiever	pand	

en	uitbreiding	van	ons	team	kunnen	we	beter	

aan de wensen van onze sponsors tegemoet 

komen.

Stichting FRIS  Voor Kinderen 

maakte	4	sportdagen	mogelijk	

én	verraste	kinderen	met	

kerstcadeaus

Dankzij	de	opbrengsten	van	de	

theatervoorstelling	van	Ernst,	

Bobbie	En	De	Rest,	georganiseerd	

door de Ronde Tafel,	konden	we	

een	pannakooi	plaatsen

In	samenwerking	met	Rabobank 

en Quest Junior plaatsten we een 

Yalp	Memoveld

De Afdeling van de Meestergraad 

sponsorde	drie	pannakooien

Bouwcenter Filippo	maakte	de	

jongeren	van	Kenter	Jeugdhulp,	

locatie	Santpoort	blij	met	een	

trampoline

Verschillende	groepen	kinderen	

die niet meer thuis wonen, 

kunnen	dankzij	Bouwcenter 

Concordia een	weekend	weg

De	jonge	bewoners	van	jeugdzorg-

locatie	Entrea	leven	zich	dankzij	

Stichting Buitenkans uit in een 

gloednieuwe	pannakooi

Zichtbare resultaten 

waren er volop in 

2019, mede dankzij de 

hulp van bedrijven:
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LU Prince koekjes zet Stichting 

van het Kind in het zonnetje

In	2019	zette	Prince	koekjes	een	liefdadigheids-

fonds	op	om	een	bijdrage	van	€20.000	te	

verdelen	onder	vijf	stichtingen.	De	missie	van	

Prince	is	om	het	beste	uit	elk	kind	te	halen	en	

alle	kinderen	dezelfde	mogelijkheden	en	kansen	

te bieden om hun droom of ambitie waar te 

maken.	Vanuit	deze	missie	zijn	er	vijf	goede	

doelen	geselecteerd	voor	het	Prince	Project.	

Stichting	van	het	Kind	was	een	van	de	vijf	goede	

doelen.	Met	een	mediacampagne	werden	de	

projecten	en	stichtingen	in	de	schijnwerpers	

gezet.	Zo	was	de	campagne	onder	andere	te	

zien	in	reclameblokken	op	de	nationale	televisie.	

Consumenten	konden	stemmen	op	een	project	

naar	keuze.	Op	basis	van	alle	stemmen	is	

Stichting	van	het	Kind	als	tweede	geëindigd,	

waar	wij	als	stichting	erg	trots	op	zijn.

Hankook Tire bezorgde een aantal 

kinderen	die	niet	meer	thuis	

kunnen	wonen	een	unieke	ervaring:	

een	dag	naar	de	DTM	in	Assen

Een	nieuwe	pannakooi	voor	de	

leerlingen van VSO Heuvelrug 

College,	dankzij	Kiwanis Zeist

Hyva	vierde	het	40-jarig	jubileum	

door twee speeltoestellen te 

doneren	aan	jeugdzorglocatie	

Horizon	in	Alphen	aan	den	Rijn

Met	dank	aan	Ronde Tafel 115 

Katwijk/Noordwijk	werd	er	een	

pannakooi	geplaatst	bij	de	Leidse	

Buitenschool

LU Prince koekjes bezorgde 

Stichting van het Kind 

mooie publiciteit met een 

mediacampagne voor goede doelen

  

Nike	maakte	kerst	extra	feestelijk	

met	mooie	cadeaus	voor	kinderen	

die	niet	meer	thuis	kunnen	wonen
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Jeugdzorgorganisaties 

waarmee Stichting 

van het Kind in 2019 

samenwerkte:

Samenwerking jeugdzorgorganisaties

Concrete hulp waar nodig

Nauwe	samenwerking	met	jeugdzorgorganisaties	

is nodig om ervoor te zorgen dat geld op de 

juiste	plek	terecht	komt.	Net	als	in	2018	werkte	

Stichting van het Kind in 2019 samen met 

11	jeugdzorgorganisaties.	Hoewel	het	aantal	

organisaties	gelijk	bleef,	zien	we	toch	een	flinke	

groei	van	het	aantal	samenwerkingen:	steeds	

meer locaties van die organisaties weten ons 

namelijk	te	vinden	en	maakten	gebruik	van	onze	

projecten.	Daarnaast	werken	we	samen	met	

steeds	meer	gezinshuizen	in	het	hele	land.	Een	

tegenvaller	was	er	ook:	kort	na	het	plaatsen	

van	een	pannakooi	bij	De	Kop	van	Deelen	

werd	bekend	dat	deze	locatie	de	deuren	moet	

sluiten.	De	kooi	wordt	herplaatst	bij	een	andere	

jeugdzorglocatie	en	we	nemen	maatregelen	

om	het	risico	op	herhaling	in	de	toekomst	te	

minimaliseren.

Communicatie

Steeds meer in de schijnwerpers

Stichting van het Kind weet zichzelf steeds 

beter	in	de	schijnwerpers	te	werken.	Zo	

was	het	Prince	Project	heel	waardevol	voor	

onze	naamsbekendheid,	net	als	de	Sky	

Radio Christmas Tree For Charity, waar onze 

ambassadeur Tom Coronel acte de présènce 

gaf.	Verder	kregen	de	huisstijl	en	website	

een	update;	de	uitstraling	van	de	stichting	

is	helemaal	opgefrist.	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.
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Mireille Koedijker

Parlan Jeugdhulp Noord-Holland

“Als	ouders	of	verzorgers	geen	geld	hebben	

om	hun	kind	te	laten	sporten,	kunnen	wij	de	

hulp	van	Stichting	van	het	Kind	inschakelen.	

Sinds	2017	maakt	Stichting	van	het	Kind	voor	

deze	kinderen	mogelijk	om	bij	een	vereniging	te	

sporten.	Zo	konden	in	totaal	al	140	kinderen	tóch	

lid	worden	van	de	voetbalclub,	lekker	gymmen	

of	bijvoorbeeld	op	kickboksen.	Dat	is	ontzettend	

belangrijk	voor	deze	kinderen.	Niet	alleen	omdat	

sporten	gezond	en	leuk	is,	maar	ook	omdat	het	

ze van de straat houdt en de sportvereniging 

voor	hen	een	nieuwe	plek	is	waar	ze	

leeftijdsgenoten	ontmoeten,	leren	omgaan	met	

verlies	en	leren	samenwerken.	Collega’s	weten	

mij	te	vinden	als	er	te	weinig	budget	is	voor	

een	kind	dat	wil	sporten.	Met	een	mailtje	naar	

Stichting van het Kind is het lidmaatschap voor 

een	jaar	geregeld.	Zo	brengt	de	stichting	heel	

wat	kinderen	in	beweging.”
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Organisatie

Speerpunten Stichting van het Kind

Organisatorisch	stond	2019	in	het	teken	van	een	

professionaliseringsslag voor Stichting van het 

Kind.	De	belangrijkste	speerpunten	op	een	rij:

Check	 De	verhuizing	naar	een	groter	en	represen-

	 tatief	pand	in	Rijnsburg	in	april	2019.		 	

	 Daarmee	veranderde	ook	de	statutaire	zetel		

	 van	Noordwijk	in	Katwijk.

Check	 Het	in	eigen	beheer	nemen	van	fondsen-

 werving, met een eigen callcenter en   

 wervingsteam op straat

Check De toevoeging van een fte

Check	 Uitbreiding	van	een	flexibele	schil	met

	 zzp’ers,	met	een	grafisch	vormgever	en	

	 een	tekstschrijver	ter	ondersteuning	van	

 verdere professionalisering

Check Het	verkrijgen	van	het	CBF-keurmerk	als	

	 Erkend	Goed	Doel

De	erkenning	door	het	CBF	was	een	prachtige	

afsluiter	van	2019.	Stichting	van	het	Kind	is	

nu	een	Erkend	Goed	Doel.	Dat	betekent	dat	

wij	voldoen	aan	strenge	kwaliteitseisen.	Zo	

weet	u	zeker	dat	wij	bijdragen	aan	een	betere	

wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en 

verantwoording	afleggen.	De	kwaliteitseisen	

worden	opgesteld	door	een	onafhankelijke	

commissie.	Toezichthouder	CBF	controleert	

of	we	aan	de	eisen	voldoen.	Zij	checken	ons	

ieder	jaar	en	eens	in	de	drie	jaar	worden	we	

uitgebreid	getoetst.	Zo	bouwen	we	samen	aan	

een professionele en transparante sector waar 

donateurs	gerust	aan	kunnen	geven.

“
“

Stichting van 

het Kind is nu 

een erkend 

goed doel!
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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	

2016-2020

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 & 

werkorganisatie 

De samenstelling van het bestuur van de 

stichting is op 31 december 2019 staat hieronder 

afgebeeld.

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.	Hij	

wordt beloond volgens de Regeling Beloning 

directeuren van Goede Doelen, zoals deze is 

opgesteld door de branchevereniging Goede 

Doelen	Nederland.

Op 31 december 2019 had de stichting 5,5 fte in 

dienst.	Op	31	december	2018	waren	dat	2	fte.
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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:	op	dit	moment	staat	er	nog	geen	uitgebreid	

vrijwilligersbeleid	op	papier,	maar	we	werken	aan	

een beleidsplan met aandacht voor het werven, 

selecteren	en	behouden	van	vrijwilligers.	Dat	er	

nog geen beleid vastgesteld is, wil niet zeggen dat 

Stichting	van	het	Kind	stil	zit	als	het	om	vrijwilligers	

gaat.	Inmiddels	hebben	ongeveer	300	mensen	

aangegeven	zich	vrijwillig	voor	Stichting	van	het	

Kind	te	willen	inzetten	als	collectant.	In	2019	zijn	er	

hiervan	circa	90	actief	geweest.	

Vrijwilligers	kunnen	zich	aanmelden	via	de	website,	

www.stichtingvanhetkind.nl/word-collectant, of 

telefonisch.

Belangrijke	regel	van	de	stichting	is	dat	vrijwilligers	

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.

01
02
03
04
05

06

07
08

Code Goed Bestuur 

van	Samenwerkende	

Brancheorganisaties Filantropie 

(SBF)

Gedragscode van het Instituut 

Fondsenwerving	(IF)

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:
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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 privacybeleid,

Check	 en	de	klachtenprocedure.

Voor	de	inhoud	van	deze	documenten	verwijzen	

wij	naar	de	website	van	de	stichting:	

www.stichtingvanhetkind.nl.	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	Nederland	

Check	 Richtlijn	Fondsenwervende	Activiteiten	

	 voor	lokale	fondsenwervingsactiviteiten	
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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	 Aanbevelingen	van	de	externe	

 accountant implementeren

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	 Geformaliseerd	reserve-	en	beleggingsbeleid

Check	 Duidelijke	afspraken	over	het	aangaan	van		

 verplichtingen en het doen van betalingen 

	 (wie	is	waartoe	bevoegd?)

Check	 Naleven	gedragscodes	en	diverse	(interne)	

	 reglementen	(zie	afzonderlijke	paragraaf	

	 hierover)

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 Aantal	zaken	is	of	wordt	op	

korte	termijn	geregeld:

• Crisisbeleid geformaliseerd

• CBF-erkenning	in	2019										

verkregen

• Externe	accountantscontrole

• Organisatie wordt verder 

      geprofessionaliseerd

• Processen aangescherpt en 

beschreven

Wegvallen van 

de directeur

Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Circle Organisatie is in 2019 verder 

versterkt,	waardoor	afhankelijkheid	

van	de	directeur	kleiner	wordt
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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

• 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-

kings-

partners 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	de	maak,	

aantal	vrijwilligers	is	vooralsnog	

toereikend

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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In 2019 heeft de stichting de maatregelen 

ter beheersing van de risico’s geüpdatet en 

aangescherpt.	In	2019	is,	zoals	reeds	eerder	

vermeld,	de	erkenning	van	het	Centraal	Bureau	

Fondsenwerving	(CBF)	verkregen.	In	het	proces	

naar	het	verkrijgen	van	de	erkenning	is	de	

interne organisatie verder geprofessionaliseerd, 

mede aan de hand van de door het CBF 

voorgeschreven	normen.	Wij	zijn	er	trots	

op,	dat	wij	in	een	relatief	kort	tijdsbestek	de	

erkenningsaanvraagprocedure	in	een	zware	

categorie	succesvol	hebben	afgerond.

Financieel resultaat 2019

2019	was	in	veel	opzichten	een	positief	jaar.	Ook	

in	financiële	zin	kijken	we	terug	op	een	geslaagd	

jaar.	De	inkomsten	uit	fondsenwerving	stegen	

met	15%	ten	opzichte	van	2018	en	kwamen	

ruim	3%	boven	de	begroting	uit.	Met	name	door	

hogere	inkomsten	vanuit	het	bedrijfsleven	en	

andere organisaties zonder winststreven werd 

de	begroting	ruimschoots	gerealiseerd.	De	baten	

van	particulieren	bleven	wel	iets	achter	bij	de	

verwachting.

Door	deze	gunstige	ontwikkeling	kon	in	2019	

meer aan de doelstelling worden besteed dan in 

2018.	Ook	werd	meer	besteed	dan	in	de	

begroting	2019	was	voorzien.	Vooral	op	de	

doelstellingscategorie Ontspanning werd 

fors	meer	besteed,	terwijl	op	de	categorie	

Ontplooiing	de	besteding	achterbleef.	Reden	

daarvoor	is	de	populariteit	van	het	Sportproject:	

ook	dit	jaar	constateerden	we	dat	geoormerkte	

baten	vaak	ter	beschikking	zijn	gesteld	aan	

sportprojecten.	

In	2019	besteedden	we	minder	aan	werving.	Dat	

komt	onder	meer	omdat	vanaf	1	april	2019	de	

““
Belangrijke 

punten op 

een rijtje

werving	vanuit	ons	eigen	kantoor	plaatsvindt	

door	eigen	personeel.	Tot	die	datum	maakten	we	

gebruik	van	een	extern	bureau,	wat	tot	hogere	

kosten	leidde.

De	kosten	voor	beheer	en	administratie	

kwamen	ook	hoger	uit	ten	opzichte	van	de	

begroting	en	2018	door	hogere	administratie-	en	

advieskosten.	

Het voorgaande leidde tot een batig saldo over 

2019	van	€61.000	ten	opzichte	van	een	nadelig	

saldo	over	2018	van	€93.000	en	een	begroot	

resultaat	over	2019	van	€	nihil.	Het	batig	saldo	

wordt aangewend voor de opbouw van de 

continuïteitsreserve.

Kengetallen

Een	aantal	belangrijke	kengetallen	van	de	

stichting	over	de	afgelopen	vijf	jaar	en	de	

begroting voor 2020 laat het volgende beeld 

zien.
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Bedragen 

x € 1.000

2020

begroot

2019 2018 2017 2016 2015

Inkomsten	uit	

fondsenwerving

1.316 	1.313 1.141 1.264 1.651 885

Doelbeste-

dingen

		965     905 815 889 1.162 750

Wervingskosten    250 				175 286 200 292 55

Kosten Beheer 

en	Administra-

tie	(B&A)

   101 				172 133 93 193 19

Doelbeste-

dingen in % 

van	inkomsten

		73,3 			68,9 71,4 70,3 70,4 84,7

Idem 

wervingskosten

  19,0    13,4 25,1 15,8 17,7 6,2

Idem	B&A 		7,7     13,1 11,7 7,4 11,7 2,1

Doelbeste-

dingen in % van 

totale uitgaven

		73,3 				72,3 66,0 75,2 70,6 91,0

Idem 

wervingskosten

 19,0     14,0 23,2 16,9 17,7 6,7

Idem	B&A 7,7 13,7 10,8 7,9 11,7 2,3
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Samenvatting en verwachtingen

2019

2019	was	het	jaar	van	de	zichtbare	resultaten.	

Inspanningen voor en achter de schermen 

werden	beloond	met	hogere	inkomsten	van	

donateurs,	bedrijven	en	vermogensfondsen,	

waardoor	we	nog	meer	kinderen	dan	in	2018	blij	

konden	maken	met	pannakooien,	zwemlessen,	

dagjes	uit	en	vakanties.	Ook	groeit	het	aantal	

potentiële	pleegouders	dat	we	kunnen	

doorverwijzen.	De	ultieme	beloning	volgde	aan	

het	einde	van	het	jaar:	erkenning	door	het	CBF.	

Als	Erkend	Goed	Doel	hopen	we	in	2020	nog	

meer	kinderen	te	kunnen	helpen.

2020

Ambities	voor	2020	zijn	er	volop.	De	successen	

met fondsenwerving in eigen beheer willen we in 

2020	verder	uitbouwen.	We	verwachten	daarom	

dat de groei van baten van particulieren zich zal 

voortzetten,	maar	dat	de	inkomsten	vanuit	het	

bedrijfsleven	onder	druk	komen	te	staan	door	de	

huidige	coronacrisis.	Per	saldo	verwachten	we	

de	totale	inkomsten	op	het	niveau	van	2019	te	

kunnen	handhaven.	Ook	een	doel	in	2020:	WIJ-

magazine	een	boost	geven	met	een	nieuw	team.	

Daarnaast willen we ons communicatiemateriaal 

voor	donateurs	optimaliseren,	de	samenwerking	

met vermogensfondsen uitbreiden en een nieuw 

kanaal	voor	fondsenwerving	proberen	aan	te	

boren.	Tot	slot	willen	we	in	2020	een	nieuw	

ontwikkeld	sporttoestel	plaatsen	op	terreinen	

van	diverse	jeugdzorglocaties.
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2020 

Begroot 

in €

Idem in % 2019 

Werkelijk 

in €

Idem in %

Baten 1.316 100 1.313 100

Lasten

Doelbestedingen 		965 73,3 905 68,9

Wervingskosten    250 19,0 175 13,4

Beheer en 

administratie

101 7,7 172 13,1

Totaal lasten 1.316 100,0 1.252 95,4

Saldo van baten 

en lasten

        0   0 61 4,6

Onze plannen en ambities leiden tot de volgende begroting voor 

het boekjaar 2020:
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Coronavirus

Ten	tijde	van	het	opmaken	van	de	jaarrekening	

2019	is	het	coronavirus	uitgebroken,	dat	

grote gevolgen heeft voor onder meer diverse 

instellingen in de sector, waarin Stichting van het 

Kind	actief	is.	

Het bestuur en de directie hebben geconcludeerd 

dat de gevolgen van het coronavirus geen 

impact zullen hebben op de continuïteit en 

de	jaarrekening	2019	van	de	Stichting.	Naar	

verwachting zullen de gevolgen voor 2020 onder 

meer	de	volgende	zijn:

Check	 druk	op	de	baten	vanuit	het	bedrijfsleven

Check	 verschuiving	noodhulp	Meedoen	in	de		 	

 samenleving aan Jeugdzorg

Check	 mogelijke	daling	van	het	aantal	en		 	

	 inkomsten	van	particuliere	donateurs

Indien	de	inkomsten	achter	zullen	blijven	

bij	de	begrote	bedragen,	dan	zal	dan	een	

negatieve impact hebben op de hoogte van de 

doelbestedingen.

Tot slot

We	kijken	met	een	goed	gevoel	terug	op	afgelopen	

jaar.	Verbeterpunten	zijn	er	zeker	ook,	en	

motiveren	ons	om	het	in	2020	nog	beter	te	doen.	

We	hopen	daarbij	weer	te	mogen	vertrouwen	op	

uw steun!

Katwijk,	17	maart	2020,

Het bestuur

“
“

We kijken 

met een 

goed gevoel 

terug op 

vorig jaar



Jaarrekening
2019
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Balans 2019

31 december

2019

€

31 december

2018 

€

Activa

Vaste activa

Materiële	vaste	activa 2.4.1 8.348 3.394

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2.4.2 6.922 4.204

Liquide	middelen 2.4.3 124.384 101.316

131.306 105.520

139.654 108.914

31 december

2019

€

31 december

2018

€

Passiva

Reserves en fondsen 2.4.4

Continuïteitsreserve 50.000 9.573

Reserve doelbesteding 13.650 -

Bestemmingsreserves - -6.892

63.650 2.681

Kortlopende schulden

Crediteuren 15.496 64.412

Toezeggingen 2.4.5 45.148 -

Overige schulden en overlopende passiva 2.4.6 15.360 41.821

76.004 106.233

139.654 108.914
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Staat van betalen en lasten 2019

Realisatie

2019

€

Begroting

2019

€

Realisatie

2018

€

Baten

Baten van particulieren 2.5.1 1.016.767 1.094.000 972.471

Baten	van	bedrijfsleven 2.5.2 110.031 55.000 59.244

Baten van andere organisaties 

zonder winststreven

2.5.3 186.135 125.000 109.671

Som der baten 1.312.933 1.274.000 1.141.386

Lasten

Besteed aan 
doelstellingen

2.5.4

A	-	Ontplooiing 193.107 352.000 232.214

B	-	Ontspanning 424.676 313.500 233.681

C	-	Ontmoeting 195.107 189.500 266.441

D	-	Voorlichting 92.078 41.000 82.614

904.968 896.000 814.950

Wervingskosten 2.5.5 175.401 250.000 286.526

Kosten van beheer 
en administratie

2.5.6 171.603 128.000 133.213

Som van de lasten 1.251.972 1.274.000 1.234.689

Saldo voor financiële 
baten en lasten

60.961 - -93.303

Saldo	van	financiële	baten	
en lasten

8 - 4

Saldo van baten en lasten 60.969 - (93.299)
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Realisatie

2019

€

Begroting

2019

€

Realisatie

2018

€

Resultaatbestemming

Toevoeging en onttrekking aan

Continuïteitsreserve 40.427 -

Reserve doelbesteding 13.650 -

Bestemmingsreserves 6.892 (93.299)

60.969 (93.299)

Kengetallen

Bestedingen doelstelling als % 

van totale lasten

72,3	% 70,3	% 66,0	%

Bestedingen doelstelling als % 

van totale baten

68,9	% 70,3	% 71,4	%

Wervingskosten	als	%	
van geworven baten

13,4 % 19,6	% 25,1 %
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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 

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	

Oegstgeestweg	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 
grondslagen 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 voor 
de waardering van 
activa en passiva

Materiële vaste activa

Overige	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.

Kortlopende schulden

Kortlopende	schulden	worden	bij	de	eerste	

verwerking	gewaardeerd	tegen	reële	waarde.	

Kortlopende schulden worden na eerste 

verwerking	gewaardeerd	tegen	geamortiseerde	
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kostprijs.	Daar	waar	geen	sprake	is	van	(dis)

agio	en	transactiekosten	is	de	geamortiseerde	

kostprijs	gelijk	aan	de	nominale	waarde.

Reserves en Fondsen

De stichting houdt slechts reserves aan voor 

specifieke	risico’s,	die	niet	op	een	andere	manier	

kunnen	worden	afgedekt.

De continuïteitsreserve wordt gevormd om 

in	tijden	van	tegenvallende	inkomsten	of	

onverwachte	uitgaven	niet	in	continuïteits-

problemen	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.

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.
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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.	

Hierbij	wordt	rekening	gehouden	met	de	Regeling	

Beloning van directeuren van Goede Doelen van 

Goede	Doelen	Nederland.	De	personeelslasten	

van Stichting van het Kind worden op basis van 

de	raming	van	de	werkelijke	tijdsbesteding	en	

de	overeengekomen	taakverdeling	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.

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 6.569

Cum.	Afschrijvingen -3.175

Boekwaarde per 1 januari 2019 3.394

Mutaties 2019

Investering	boekjaar 7.855

Afschrijving	boekjaar -2.901

Mutaties 4.954

Boekwaarde per 31 december 2019

Aanschaffingswaarde 14.424

Cumulatieve	afschrijvingen -6.076

Boekwaarde per 31 december 2018 8.348

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Vorderingen en 

overlopende activa

Waarborgsommen 3.200 2.050

Nog	te	ontvangen	en	vooruitbetaalde	bedragen 3.722 2.154

6.922 4.204

*De	materiële	vaste	activa	bestaat	uit	inventaris
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Conti-

nuïteits-

reserve

€

Reserve

doel-

besteding

€

Bestem-

mings-

reserves

€

Totaal

€

Reserves en fondsen**

Boekwaarde 
per 1 januari 2019

9.573 - -6.892 2.681

Mutaties 2019

Resultaatbestemming 2019 40.427 13.650 6.892 60.969

Stand per 31 december 2019 50.000 13.650 - 63.650

Ontplooi-

ing

€

Ontspan-

ning

€

Ontmoe-

ting

€

Totaal

€

Bestemmingsreserves

Boekwaarde 
per 1 januari 2019

-3.151 -2.015 -1.726 -6.892

Mutaties 2019

Resultaatbestemming 2019 3.151 2.015 1.726 6.892

Stand per 31 december 2019 - - - -

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Liquide middelen*

Rabobank 49.972 101.267

SNS	Bank 74.412 49

124.384 101.316

*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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31-12-2019

€

31-12-2018

€

Toezeggingen

Toezeggingen 45.148 -

45.148 -

Overige schulden en 

overlopende passiva

Loonheffingen 4.134 3.208

Reservering	vakantiegeld	(dagen) 5.087 4.100

Accountants-	en	administratiekosten - 3.625

Nog	te	betalen	advieskosten 1.975 5.432

Nog	te	betalen	wervingskosten - 23.226

Overige nog te betalen 4.164 2.230

15.360 41.821
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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	

€	2.117,	inclusief	omzetbelasting	en	voorschot	

bijkomende	leveringen	en	diensten.

De	verplichting	voor	het	jaar	2020	bedraagt	

€	25.410.	De	verplichting	voor	de	periode	daarna

€	8.470.	Na	afloop	van	de	huurperiode	kan	de	

overeenkomst	voor	telkens	twee	jaar	worden	

verlengd.

Leasing

De stichting is meerdere operational 

leaseverplichtingen aangegaan, hiervan 

eindigende	één	in	juli	2019.	De	totale	

verplichtingen	bedragen	op	jaarbasis	€	10.193.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie

2019

€

Begroting

2019

€

Realisatie

2018

€

Baten van particulieren*

Donaties en giften 1.011.913 1.079.000 965.777

Collecten 4.854 15.000 6.694

1.016.767 1.094.000 972.471

Baten van bedrijven**

Bedrijven	-	donaties 110.031 55.000 59.244

110.031 55.000 59.244

Baten van andere organisaties 

zonder winststreven

Stichtingen 185.435 125.000 97.080

Kerkgenootschappen 700 - 12.591

186.135 125.000 109.671

*	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	in	de	afgelopen	jaren	gedane	investeringen	om	(structurele)	donaties	van	bedrijven	te	verkrijgen
heeft	in	2019	geleid	tot	een	toename	van	de	baten	van	bedrijven.
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Realisatie

2019

€

Begroting

2019

€

Realisatie

2018

€

Besteed aan doelstellingen

A - Ontplooiing

Meedoen	in	de	samenleving 141.017 260.000 187.214

Met	een	portfolio	naar	werk 52.090 92.000 40.000

Bijlesproject - - 5.000

193.107 352.000 232.214

B - Ontspanning

Sportproject 411.806 285.500 204.176

Vakantieproject 12.870 28.000 29.505

424.676 313.500 233.681

C - Ontmoeting

Pleegzorgproject 160.940 138.500 197.179

Zeeboerderij 15.000 32.500 32.357

WIJ-magazine 16.139 18.500 15.831

Survivalgids 3.028 - 21.074

195.107 189.500 266.441

D - Voorlichting

Communicatie, voorlichting en bewust-
wording

92.078 41.000 79.114

Algemene	donaties - - 3.500

92.078 41.000 82.614

Wervingskosten

Wervingskosten 149.882 240.000 268.117

Kosten incasso 25.519 10.000 18.409

175.401 250.000 286.526
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Realisatie

2019

€

Begroting

2019

€

Realisatie

2018

€

Beheer en administratie

Personeelskosten 54.841 31.000 68.951

Administratie-	en	advieskosten 67.433 65.000 37.310

Autokosten 4.921 - 8.695

Kantoorkosten 19.342 12.000 10.098

Huisvestingskosten 22.165 20.000 6.845

Afschrijvingskosten 2.901 - 1.314

171.603 128.000 133.213

Personeelskosten

Lonen	en	salarissen 117.973 - 73.950

Inhuur management 31.363 - 38.586

Reservering	vakantiedagen 3.049 - -

Vakantietoeslag 6.648 - 5.916

Sociale lasten 22.302 - 15.042

Ziekengeld 587 - -

Overige	personeelskosten 1.623 - 642

183.545 - 134.136

Doorbelaste personeelskosten* -128.704 -65.185

54.841 31.000 68.951

*	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	2019	bedroeg	het	aantal	medewerkers	op	

fte-basis	5,5	(2018:	2).
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Bezoldiging directie

De	dagelijkse	leiding	is	gedelegeerd	aan	de	

directeur van de stichting, de heer Sascha van 

Veen.	De	directeur	was	van	januari	tot	en	met	

juni	in	loondienst,	vanaf	juli	wordt	maandelijks	

een	managementfee	vergoed.	De	beloning	van	

de heer van Veen vindt plaats op basis van de 

Regeling Beloning directeuren van Goede Doelen, 

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	

€	94.555	volgens	functiegroep	F	van	de	GDN	

beloningsregeling.	Ook	het	jaarinkomen,	de	

belaste vergoedingen, de pensioenlasten en de 

overige	beloningen	op	termijn	samen,	blijven	

binnen	het	in	de	regeling	opgenomen	maximum	

van	€	189.000	per	jaar.	Voor	het	gehele	jaar	2019	

is	het	salaris	in	loondienst	als	de	maandelijkse	

vergoeding	opgeteld	als	jaarinkomen	en	als	volgt	

gespecificeerd:

Stichting van het Kind

Naam	 S.A.	van	Veen

Functie Directeur

Aard dienstverband	 Onbepaalde	tijd	(t/m	juni)

Uren 40

Parttime percentage 100%

2019

€

Bezoldiging directie 

Jaarinkomen

brutoloon	(januari	t/m	juni) 31.720

managementfee	(juli	t/m	december) 31.363

vakantietoeslag 1.920

vaste	eindejaarsuitkering -

niet	opgenomen	vakantiedagen -

65.003

belaste vergoedingen/bijtellingen -

Totaal in 2019 65.003
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Bezoldiging Bestuur

Het	bestuur	ontvangt	voor	haar	werkzaamheden	

geen	vergoeding.

Realisatie

2019

€

Begroting

2019

€

Realisatie

2018

€

Administratie- en advieskosten*

Administratiekosten 22.049 21.000 10.191

Accountantskosten 10.169 15.000 13.915

Loonadministratie 1.378 - -

Advieskosten 33.132 29.000 13.204

Notariskosten 705 - -

67.433 65.000 37.310

Autokosten

Leasekosten 10.193 - 19.258

Brandstofkosten 3.154 - 4.582

Overige	autokosten 1.544 - 144

Doorbelaste	autokosten -9.970 - -15.289

4.921 - 8.695

Huisvestingkosten**

Huurkosten 20.640 - 6.845

Schoonmaakkosten 915 - -

Gas,	water	en	elektra 483 - -

Overige	huisvestingskosten 127 - -

22.165 20.000 6.845

*	De	stijging	van	deze	kosten	is	onder	andere	het	gevolg	van	een	overstap	naar	een	ander	administratiekantoor	en	de	inhuur	
van	expertise	ten	behoeve	van	de	aanvraag	van	het	erkenningskeurmerk	voor	goede	doelen.
**	De	toename	van	de	huisvestingskosten	is	het	gevolg	van	een	verhuizing	naar	een	nieuwe	kantoorruimte	in	2019.
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Realisatie

2019

€

Begroting

2019

€

Realisatie

2018

€

Kantoorkosten

Drukwerk 572 - -

Kantoorbenodigdheden 4.763 - 9.588

Telefoon-	en	internetkosten 7.743 - -

Contributies en abonnementen 3.108 - -

Kleine	aanschaf	kantoor 629 - -

Bestuurskosten 653 - -

Bankkosten 116 - -

Overige	algemene	kosten 1.758 - 510

19.342 12.000 10.098

Doelstellingen

€

Werving

baten

€

Beheer en

administartie

€

Lastenverdeling

Bestemming

Financiële	bijdragen 704.394 - -

Publiciteit en communicatie 92.078 145.224 -

Personeelskosten 98.526 30.177 54.841

Huisvestingskosten - - 22.165

Kantoor-	en	algemene	kosten 9.970 - 91.696

Afschrijvingen - - 2.901

904.968 175.401 171.603
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Totaal 

2019

€

Begroot 

2019

€

Totaal

2018

€

Lastenverdeling

Bestemming

Financiële	bijdragen 704.394 896.000 734.476

Publiciteit en communicatie 237.302 250.000 286.526

Personeelskosten 183.544 31.000 134.136

Huisvestingskosten 22.165 20.000 6.845

Kantoor-	en	algemene	kosten 101.666 77.000 71.392

Afschrijvingen 2.901 - 1.314

1.251.972 1.274.000 1.234.689

Ondertekening bestuur voor akkoord

Katwijk, ………… 2020

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	

2019	is	het	Coronavirus	uitgebroken,	dat	

grote gevolgen heeft voor onder meer diverse 

instellingen in de sector, waarin Stichting van 

het	Kind	actief	is.	Het	bestuur	en	de	directie	

hebben geconcludeerd dat de gevolgen van 

het Coronavirus geen impact zullen hebben op 

de	continuïteit	en	de	jaarrekening	2019	van	de	

Stichting.	

Naar	verwachting	zullen	de	gevolgen	voor	2020	

onder	meer	de	volgende	zijn:

Check	 druk	op	de	baten	vanuit	het	bedrijfsleven

Check verschuiving	noodhulp	Meedoen	in	de		 	

 samenleving naar Jeugdzorg

Check mogelijke	daling	van	het	aantal	en		 	

	 inkomsten	van	particuliere	donateurs

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.

“
“

Er zijn geen 

gebeurtenis-

sen na balans-

datum bekend



Controle
verklaring

2019
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Stichting van het Kind

Oegstgeesterweg	206F,	Rijnsburg

Telefoon: 

071-2074116

E-mail algemene vragen: 

info@stichtingvanhetkind.nl

E-mail donateursadministratie: 

donateurs@stichtingvanhetkind.nl

Stichting van het Kind 

is erkend door:


