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Voorwoord directie

2021: vol vertrouwen
Met een gevoel van trots schrijf ik dit voorwoord.

Wij zijn dankbaar voor onze trouwe

Een gevoel dat u vast begrijpt als u dit jaarverslag

sponsors en donateurs en trots op de

leest. Want, om maar met de deur in huis te

resultaten die we in 2021 bereikt hebben.

vallen: de inkomsten van Stichting van het Kind

Afgelopen jaar geeft ons alle vertrouwen

stegen afgelopen jaar enorm. En dat betekent

om ook komende jaren alles in het werk

dat we in 2021 nog meer konden betekenen voor

te stellen zo veel mogelijk kinderen steeds

kinderen die niet meer thuis kunnen wonen.

betere kansen te geven op een mooie
toekomst.

De groei aan donaties is geweldig, maar er is
nog meer om met een goed gevoel op terug

Ik wens u veel plezier met het lezen van het

te kijken. Zo vind ik het heel mooi om te zien

jaarverslag van Stichting van het Kind.

dat de stichting zich blijft ontwikkelen. We zijn
continu in gesprek met kinderen, medewerkers
bij jeugdzorglocaties en gezinsouders om te
horen waar zij behoefte aan hebben. Dat leidt
tot prachtige nieuwe initiatieven, zoals het
beschikbaar stellen van tafeltennistafels. Die
voldoen helemaal aan de wens van de kinderen
om meer buiten te kunnen spelen en zijn een
perfecte aanvulling voor kleinschalige locaties en
gezinshuizen. Verder beleefde de Stichting van
het Kind Zomertour dit jaar z’n première. En dat
was een groot succes, aan de blije gezichten van
de kinderen te zien.
Met al die successen zouden we bijna vergeten
dat het door de coronamaatregelen ook best een
pittig jaar was. Ja, het was lastiger om inkomsten
te genereren. Maar we weten voor wie we het
doen. Door snel te schakelen, ondernemend te

Sascha van Veen

denken en de werving en telecommunicatie in

Directeur Stichting van het Kind

eigen beheer te houden, is het gelukt om er ook in
2021 voor de volle 100% voor de kinderen te zijn.

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021
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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.

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021
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Stichting van het Kind
gelooft:

Onze missie en visie
Het is de ambitie van Stichting van het Kind
dat kinderen en jongeren die helaas niet

Stichting van het Kind gelooft

meer bij hun ouders thuis kunnen wonen, een

dat deze kinderen met de juiste

betere toerusting krijgen, zodat ze – wanneer

aandacht veel beter instromen

ze volwassen zijn – meer zelfredzaam zijn

in de maatschappij.

en kunnen bijdragen aan de samenleving en
dezelfde kansen krijgen als kinderen die in

Stichting van het Kind gelooft in

de maatschappij opgroeien. Wij vinden dat

projecten die bijdragen aan de

ieder kind een onbezorgde jeugd verdient.

ontwikkeling en zelfredzaamheid

Maar niet ieder kind krijgt dezelfde kansen.

van deze kinderen.

Sommige kinderen en jongeren kunnen door
verschillende omstandigheden niet meer

Stichting van het Kind gelooft in

thuis wonen. Vanaf het moment van hun

deze 50.000 kinderen.

uithuisplaatsing wil Stichting van het Kind
deze groep kinderen en jongeren helpen met
concrete, praktische ondersteuning waardoor
ze meer zelfredzaam zijn.

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021
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Stichting van het Kind
heeft de volgende
doelstellingen:

Kinderen binnen jeugdzorg

01

stimuleren om zich te ontwikkelen
en een zelfredzaam bestaan op te
bouwen.

Het ontwikkelen en uitvoeren

02

van projecten die een bijdragen
leveren aan de ontwikkeling en
zelfredzaamheid van kinderen
binnen jeugdzorg.

Voorlichting geven aan of over
kinderen die te maken krijgen

03

met de problematiek binnen

Onze formule
Stichting van het Kind praat niet óver, maar
mét de kinderen die wij helpen. Dat betekent

jeugdzorg, waarbij zowel kinderen
als volwassenen tot de doelgroep
behoren, teneinde bewustwording

dat kinderen meebeslissen over de projecten

en, voor zover ondersteunend,

die wij uitvoeren. Het resultaat: projecten die

attitudeverandering en

écht tegemoetkomen aan de behoeften van de

gedragsverandering bij kinderen en

kinderen en die hun dromen laten uitkomen.

volwassenen te bewerkstelligen.

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.

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021
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Het bijeenbrengen van diensten,
gelden en goederen ten behoeve
van kinderen binnen de jeugdzorg.

De Stichting beoogt niet het
maken van winst.
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“Het creëren van kleine of grote succeservaringen voor kinderen
die niet thuis kunnen wonen, dat is iets waar wij ons dagelijks hard
voor inzetten. Deze kinderen hebben al veel meegemaakt waardoor
succeservaringen hen verder helpen. Dat zie ik dan ook terugkomen
wanneer ik op locatie ben. Voor de ene jongere is dit een sportdag
die we organiseren en voor een andere jongere kunnen sporten
bij een sportvereniging. Bij Stichting van het Kind vinden we het
belangrijk dat we inspelen op de behoeftes van kinderen. Ik sluit
daarom regelmatig aan bij kinder- en jongerenraden, waar we
gerichte vragen stellen om erachter te komen wat er leeft onder
de doelgroep. Hierdoor houden we verbinding met de doelgroep
en kunnen we een nog grotere impact realiseren.”
Sanne Immerzeel
Coördinator projecten en fondsenwerving Stichting van het Kind

“
“
Succeservaringen
helpen de
kinderen
verder

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021
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Programma’s nader toegelicht

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 sportkooien,
calisthenicspleinen, tafeltennistafels, Yalp Fono,
Yalp Memo, het organiseren van bijlessen, de Fijne
Feestdagenpakketten en het werven van pleegouders.
Met deze projecten vergroten wij onder andere de
zelfredzaamheid van de kinderen.

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021
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Doelstelling Ontplooiing
De doelstelling Ontplooiing is erop gericht

Memoveld bestaat uit spelpilaren die verspreid

om kinderen mee te laten doen in de

geplaatst worden en waar op schermen vragen

samenleving en zichzelf verder te ontwikkelen.

en antwoorden verschijnen. Kinderen moeten

De bestedingen waren voor deze pijler

van paal naar paal rennen om zo snel mogelijk

in 2021 nagenoeg zoals begroot. Nu door

de juiste antwoorden aan te tikken. Er kunnen

coronamaatregelen kinderen en jongeren veel

rekensommen verschijnen, maar bijvoorbeeld

vaker op het terrein van hun jeugdzorglocatie

ook quizzen over gezond eten. Ook samenwerken

verblijven dan daarbuiten, werd het Yalp

komt aan bod. En niet alleen in Groesbeek kon

Memoveld dat Stichting van het Kind plaatste

de vlag uit; ook in Rotterdam en Voorst vierden ze

extra gewaardeerd. Nieuw dit jaar was Yalp

een feestje. Want Stichting van het Kind plaatste

Fono. Bijlessen maakten we op aanvraag

hun nieuwe Yalp Memovelden al in 2020, maar

mogelijk. De Fijne Feestdagenpakketten zorgden

de officiële opening hadden zij nog tegoed. Die

ervoor dat kinderen zich gezien voelden.

belofte werd dit jaar ingelost.

Yalp Memoveld
Gezond, leerzaam en vooral erg leuk

Yalp Fono
Muziek verbindt

Een jeugdzorglocatie in Groesbeek werd in

Een jeugdzorglocatie in Maarsbergen krijgt de

2021 verblijd met een Yalp Memoveld: een

primeur van een nieuw project van Stichting van

hypermodern en interactief speeltoestel

het Kind: Yalp Fono. Tijdens onze gesprekken met

dat spelend leren, lichaamsbeweging en

jongerenraden horen we vaak dat muziek verbindt.

verbinding combineert en stimuleert. Een Yalp

Met Yalp Fono spelen we in op dat feit.

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021
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Yalp Fono is een DJ-tafel waarmee kinderen
met hun smartphone een set kunnen spelen.
De DJ-tafel versterkt de muziek live en maakt
het mogelijk om professionele effecten toe
te voegen en vier verschillende kanalen met
elkaar te mixen. In 2021 is de eerste Yalp Fono
besteld. Naar verwachting spelen de jongeren
in Maarsbergen hun eerste sets in het tweede
kwartaal van 2022.

Bijles
Wegens succes geprolongeerd
Ontstaan door de scholensluiting, gebleven
door de mooie resultaten die geboekt
werden: bijlessen voor kinderen die niet
meer thuis kunnen wonen. Gezinshuizen en
jeugdzorglocaties uitten in 2020 hun zorgen
over leerachterstanden door de lockdown en
extra druk op de begeleiding. Stichting van het
Kind sprong daar op in door bijlessen te regelen.
Het effect van die bijlessen was zo positief,
dat we besloten om ze op aanvraag mogelijk
te blijven maken. Dus ook in 2021 hielpen we
waar nodig kinderen met bijlessen om hun
leerachterstanden in te halen, te werken aan
hun zelfvertrouwen en een goede planning te
maken voor meer structuur.

““
Het effect
van de
bijlessen is
zeer positief

Fijne Feestdagenpakket
Een beetje aandacht in de brievenbus
Klein gebaar, groot plezier. Met die gedachte

stuurden we het ‘Fijne Feestdagenpakket’ naar
1.000 kinderen die kerst niet bij hun familie of

netwerk konden doorbrengen. Het was dit jaar

voor het eerst dat kinderen dit pakketje met een
Bol.com-bon, een reep van Tony Chocolonely
en een bon van Pathé Thuis in de brievenbus

vonden. Maar gezien de fijne reacties zeker niet
voor het laatst.

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021

pagina 12

Doelstelling Ontspanning
De kinderen voor wie Stichting van het Kind
zich inzet, hebben één ding met elkaar gemeen:

Jeffrey Hofsteede

hun jeugd gaat niet vanzelf. Ze hebben op jonge

Vorming- en recreatiemedewerker

leeftijd vaak al veel meegemaakt. Wij gunnen

De Beele van Pluryn

deze kinderen een onbezorgde jeugd, net als
hun leeftijdsgenootjes. En al kunnen we niet alle
zorgen wegnemen, we kunnen er wel voor zorgen

Stichting van het Kind laat de
jongeren zien dat ze er mogen zijn

dat ze zich kunnen ontspannen, plezier kunnen

“De Beele is een orthopedagogisch behan-

maken en lekker kunnen sporten. Kortom: via de

delcentrum voor jongeren met complexe

doelstelling Ontspanning willen we deze kinderen

problemen. Stichting van het Kind helpt

weer even ‘gewoon kind’ laten zijn.

ons om deze jongeren wat extra’s te geven.
Zo organiseert de stichting samen met

In 2021 realiseerden we onder andere:

Stichting FRIS Voor Kinderen jaarlijks een

Check 19 tafeltennistafels; daarnaast zijn er

sportdag op ons terrein; dat is elk jaar weer

al 18 tafels besteld voor plaatsing in 2022

een feest. En van het Yalp Memoveld en de

Check 3 sportkooien en 1 pannakooi

pannakooi die Stichting van het Kind mo-

Check 4 calisthenicspleinen

gelijk maakte, maken de jongeren dagelijks

Check 1 Yalp Memoveld

gebruik. Ook krijgen we dagjes uit en week-

Check 1 Yalp Fono (plaatsing in 2022)

endjes weg van de stichting. Dat is niet

Check Zwemlessen waarmee tientallen

alleen heel leuk, maar ook heel belangrijk

zwemdiploma’s behaald zijn

voor de jongeren. Dat er zo veel aandacht

Check Sportmateriaal en sportkleding voor
verschillende leefgroepen
Check Lidmaatschappen bij sportclubs voor

voor ze is, laat zien dat ze er mogen zijn,
dat ze er bij horen. Als we iets krijgen van
de stichting, nemen de jongeren zelf het

kinderen waarvan de ouders of verzorgers

initiatief om een bedankje te maken. Ze

geen geld hadden om hun kind te laten

waarderen het oprecht. De samenwerking

sporten, via diverse jeugdzorgaanbieders

met Stichting van het Kind verloopt heel

Check Meer dan 100 sportzakken

prettig. De medewerkers zijn betrokken en

Check Vakanties en weekendjes weg voor groepen

komen bijvoorbeeld langs bij de plaatsing

Check Sportdagen op 3 locaties

van een toestel op het terrein. En de lijnen

Check Stichting van het Kind Zomertour

zijn kort: we hebben snel contact als we

Check Dagjes uit voor groepen naar Duinrell,

zelf een idee hebben en dan denken ze

Efteling, Walibi, Slagharen en Toverland
Check Fijne Feestdagenpakketten

graag met ons mee. Stichting van het Kind
kijkt altijd naar wat er wél kan.”

Check Maandelijkse sportbudgetten

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021
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Tafeltennistafels
Project op maat voor gezinshuizen
en kleinschalige locaties
Al sinds het ontstaan van Stichting van het Kind
zetten wij ons in om kinderen die niet meer thuis
kunnen wonen te laten sporten. Zo plaatsten
wij pannakooien en calisthenicspleinen bij
jeugdzorglocaties. Inmiddels zijn nagenoeg alle
jeugdzorglocaties die daar ruimte voor hebben
voorzien van een pannakooi. Dat bood ruimte
voor een nieuw project: de tafeltennistafel. De
tafeltennistafel is gerealiseerd in overleg met
gezinshuizen. Een pannakooi of calisthenicsplein
past daar niet, maar een tafeltennistafel bleek
perfect om kinderen meer buiten te laten sporten.
We gingen voortvarend aan de slag en plaatsten
in 2021 19 tafeltennistafels bij gezinshuizen door
het hele land. Ook werd alvast een bestelling voor
nog eens 18 tafeltennistafels gedaan. Deze worden
in het eerste kwartaal van 2022 geplaatst.

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021
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“
Er zijn ook
al 18 tafeltennistafels
besteld om
te plaatsen
in 2022
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FRIS
Sportdagen

Sportkooien en pannakooi
Samen buiten sporten

Wat hebben de kinderen het gemist vorig jaar

Jeugdzorglocaties in Oisterwijk, Breda en

en wat hebben ze genoten toen het wél door

Rotterdam zijn in 2021 verblijd met een sportkooi.

kon gaan: de FRIS Voor Kinderen Sportdagen

De sportgelegenheden, waarin de kinderen onder

tijdens de Nationale Sportweek.

andere kunnen basketballen en voetballen, zijn
een welkome toevoeging aan het terrein van

Vorig jaar gooiden de coronamaatregelen roet in

jeugdzorglocaties. Samen buiten sporten doet de

het eten, maar dit jaar genoten kinderen bij drie

kinderen goed.

jeugdzorglocaties weer volop van sport, spel
en gezelligheid. Voor de derde keer mogelijk
gemaakt door Stichting FRIS Voor Kinderen en

Calisthenicspleinen
Trainen met eigen lichaamsgewicht

Stichting van het Kind. De feestelijke happening

Jeugdzorglocatie Harreveld, behandelcentrum

werd afgesloten met een gezamenlijke lunch of

Woodbrookers en een jeugdzorglocatie in

barbecue. Na afloop kregen alle kinderen een

Castricum kregen in 2021 een calisthenicsplein.

medaille en een doos met sportmateriaal voor

In Castricum ging de plaatsing gepaard met een

de groep. Zo kunnen zij ook de rest van het jaar

complete metamorfose van het binnenterrein,

lekker samen blijven sporten.

waardoor samen sporten extra leuk wordt. Ook
voor een jeugdzorglocatie in Okkenbroek werd de
komst van een calistheniscplein in gang gezet;
binnenkort worden de toestellen geplaatst.

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021
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Stichting van het Kind Zomertour
Geslaagde première

Sportzakken
Plezier voor ruim 800 kinderen

De zomervakantie kan best lang duren voor

Meer dan 100 sportzakken deelde Stichting van

kinderen en jongeren die niet meer thuis

het Kind uit aan groepen bij jeugdzorglocaties en

kunnen wonen. Daar bracht Stichting van

gezinshuizen. Ruim 800 kinderen hebben plezier

het Kind afgelopen jaar verandering in met

van de sportzakken, die onder andere gevuld zijn

de eerste editie van de Stichting van het

met een voetbal, basketbal en badmintonset.

Kind Zomertour. Kinderen en jongeren bij vijf
jeugdzorglocaties (in Voorst, Eefde, Alphen
aan den Rijn, Groesbeek en Nijmegen) werden

Sportbudget
Zwemlessen en clublidmaatschappen

getrakteerd op een dag vol leuke activiteiten

Gebrek aan geld mag wat Stichting van het

en gezelligheid, zoals urban workshops door

Kind betreft geen reden zijn om niet te kunnen

professionals. Een geslaagde week die in 2022

sporten. Via jeugdzorgorganisaties maken we

weer op het programma komt.

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.

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021
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Samen eropuit
Kansen grijpen
Net als vorig jaar was het een uitdaging om leuke
uitjes en vakanties te organiseren voor kinderen
die niet meer thuis kunnen wonen. Attractieparken
waren gesloten of werkten met tijdsloten die een
dagje uit voor onze doelgroep flink bemoeilijkten.
En doordat mensen in verband met de onzekere
situatie massaal vakantie in eigen land boekten,
schoten de prijzen van vakantiehuisjes omhoog.
Stichting van het Kind kon daardoor veel minder
betekenen op dit gebied dan gehoopt en gewenst.
Als er wél mogelijkheden waren, werd die kans
gegrepen. Zo verrasten we afgelopen zomer 200
kinderen met een heerlijke dag Walibi en maakten
we honderden kinderen blij met een dag Efteling,
Duinrell, Toverland of Slagharen. En via een
vakantiebudget voor jeugdzorglocaties in het hele
land konden toch nog tientallen kinderen dankzij
Stichting van het Kind op vakantie.

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021

“
“

We verrasten
afgelopen
zomer 200
kinderen met
een heerlijke
dag Walibi
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Doelstelling Ontmoeting
WIJ-magazine
Regels en dromen
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 2021 twee keer: in juni en in
november. De edities hadden als thema’s Regels
en Dromen. De uitgaven kwamen tot stand
dankzij de openheid en indrukwekkende verhalen
van jongeren die op een gesloten groep verblijven
van een jeugdzorglocatie in Eefde (Gelderland)
en van de jonge bewoners van een gezinshuis in
Rijnsburg (Zuid-Holland). In 2022 hebben we de
ambitie om drie magazines uit te brengen.

“

WIJmagazine is
een lijfblad
voor en door
kinderen

“

Lobat Kraijenoord

moois gebracht. Zo krijgen we elk jaar een

Gezinsouder gezinshuis De Stal

fantastische dag uit naar een attractiepark en
staan we op de nominatie om een tafeltennis-

Stichting van het Kind heeft één
motivatie: het geluk van de kinderen

tafel te krijgen. Afgelopen jaar kwam Stichting

“Wij wonen in een gezinshuis met 8 kinde-

een WIJ-magazine te maken. Dan nemen ze

ren van 4 tot en met 15 jaar. We vinden het

blikjes fris mee en bestellen ze pizza’s; dat zijn

belangrijk dat broertjes en zusjes bij elkaar

extraatjes waar de kinderen heel dankbaar voor

kunnen blijven: we doen aan koppelplaatsing.

zijn. De stichting heeft geen andere motivatie

De kinderen hebben een hekel aan de termen

dan het geluk van de kinderen, en dat voelen

‘gezinshuis’ en ‘pleegkinderen’. We zijn gewoon

ze. De impact op de kinderen van de onder-

een groot gezin. Een warm gezin ook; echt een

steuning door Stichting van het Kind is enorm.

eenheid met elkaar. Er staat een goed team

En als gezinsouder geeft de samenwerking met

om ons heen, maar binnenshuis staat het niet

deze stichting me rust. Ik weet dat ik zonder

bol van de vrijwilligers. De samenwerking met

drempel of ingewikkelde formulieren en ver-

Stichting van het Kind ontstond per toeval. Er

antwoordingen mijn vragen kan neerleggen bij

werd bij ons gecollecteerd voor de stichting;

Stichting van het Kind. Het antwoord is niet

toen vertelde ik dat wij zelf een gezinshuis zijn.

altijd ‘ja’, maar de stichting denkt sowieso met

De collectant kwam meteen in actie en bracht

ons mee. Wij zijn enorm dankbaar en weten

ons in contact met Sanne. Dat heeft ons veel

ons gezien, gehoord en geholpen.”

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021

van het Kind langs om samen met de kinderen
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Doelstelling Voorlichting
Pleegouders werven
Bijdrage leveren aan een passende
woonplek
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 2021 wisten we
weer een flink aantal leads te genereren voor
jeugdhulpverleningsorganisaties voor het werven
van pleegouders.
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Fondsenwerving

Donateurs, online acties en collectes
Snel schakelen

donateurs aan het einde van 2021. De donaties

In 2020 bleek het al een goede zet: de stap

€1 miljoen in 2020 naar € 1,8 miljoen in het

om fondsenwerving in eigen beheer te nemen.

verslagjaar, een stijging van ruim 58%.

en giften van particulieren stegen van ruim

Daarin is de stichting in 2021 opnieuw bevestigd.
Doordat Stichting van het Kind fondsenwerving

Online acties

in eigen beheer heeft, kon er snel geschakeld

Ook dit jaar maakten we gebruik van Google

worden als de situatie door coronamaatregelen

Grands: een gratis advertentiebudget van 120.000

veranderde. Zo bespaarde de stichting externe

dollar per jaar. Hierdoor waren wij voor veel

kosten, kon er gas gegeven worden als de

websitebezoekers makkelijker vindbaar. In 2021

kans er was en kon er snel op de rem getrapt

is verder gewerkt aan de online zichtbaarheid

worden als dat nodig was, bijvoorbeeld toen de

van Stichting van het Kind. De website is deels

avondklok van kracht was. In die periode lag de

vernieuwd; zo wordt in het eerste kwartaal van

werving nagenoeg stil, om daarna een mooie

2022 een interactieve landkaart online gezet

inhaalslag te maken.

waarop de projecten van Stichting van het
Kind in kaart zijn gebracht. Socialmediakanalen

In 2021 groeide het donateursbestand van

worden steeds beter ingezet. In 2022 wil de

16.500 donateurs ultimo 2020 naar ruim 24.000

stichting dit verder ontwikkelen.
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Bedrijven en fondsen
maakten het mede
mogelijk om in 2021
kinderen te helpen:

Stichting FRIS Voor Kinderen
knapte een binnenterrein op van
een jeugdzorglocatie in Castricum.
Daarnaast konden vier locaties
weer genieten van de FRIS Voor
Kinderen sportdagen
Kiwanis Zeist-Kromme Rijn

Samenwerking sponsoren
Relaties met fondsen uitgebreid

organiseerde voor het derde jaar

Het bedrijfsleven heeft een flinke klap te

voor Stichting van het Kind. Van

verduren gehad afgelopen jaren en dat merkte

de opbrengst maakten we met

de stichting. De donaties van bedrijven in het

elkaar 6 tafeltennistafels mogelijk

op rij een chocoladeletteractie

verslagjaar liepen verder terug. Na een forse
terugloop in 2020 door het uitbreken van de

Hypnose Instituut Nederland

coronacrisis, daalden de inkomsten vanuit het

doneerde €7.500

bedrijfsleven van € 46.000 in 2020 tot € 35.000
in 2021. In 2019 werd nog een bedrag van €

Diverse fondsen maakten de

110.000 verkregen vanuit het bedrijfsleven.

eerste editie van de Stichting van
het Kind Zomertour mogelijk.

In deze zware periode voor organisaties en
bedrijven is Stichting van het Kind extra dankbaar

Hankook, al jarenlang een trouwe

voor de goede relaties die opgebouwd zijn met

sponsor, bundelde de krachten

trouwe supporters. Ook in 2021 konden we

met hun partner Profile en

bijvoorbeeld rekenen op de steun van Stichting

haalde een mooie donatie op.

FRIS Voor Kinderen. Verder ging de stichting een

Hiermee konden we onder andere

samenwerking aan met Club 9 sleepservice, die

sportzakken realiseren

kinderen in gezinshuizen van zo goed als nieuwe
matrassen voorzag van hoge kwaliteit.

Vitol Foundation doneerde
€7.500 voor het Sportproject

Ook de baten van andere fondsen en organisatieszonder-winststreven liepen in 2021 terug, te weten
van € 199.000 in 2020 tot € 135.000 in 2021.
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Club 9 sleepservice

Via Stichting van het Kind maken
we kinderen en gezinshuizen blij
met nagenoeg nieuwe matrassen

Samen met Stichting
Buitenkans konden we een
jeugdzorglocatie verblijden met

“Wij verhuren nieuwe matrassen en

een calisthenicsplein

hanteren een proefperiode van 3 maanden. Binnen die periode mag een klant het

De Yalp Memo bij locatie

matras kosteloos retourneren. Dat matras

Jan Pieter Heije is mede mogelijk

willen wij niet meer verhuren, maar is nog

gemaakt door een fonds.

zo goed als nieuw. Zonde om te vernietigen
dus. We zochten een duurzaam alternatief

Club 9 sleepservice maakte

en kwamen uit bij Stichting van het Kind.

matrassen mogelijk voor

Zij kwamen meteen in actie om een goede

gezinshuizen

bestemming voor de matrassen te vinden. Via
Stichting van het Kind maken we nu kinderen

Dankzij een aantal

en gezinshuizen blij met de nagenoeg nieuwe

nalatenschappen die we in

matrassen, die we vooraf natuurlijk goed

2021 ontvingen, konden we ruim

reinigen. Zo verkleinen wij onze ecologische

€18.000 aan projecten besteden.

voetafdruk en helpen we tegelijkertijd deze
kinderen aan een goede nachtrust.”
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Jeugdzorgorganisaties
waarmee Stichting
van het Kind in 2021
samenwerkte:

Samenwerking jeugdzorgorganisaties
Het netwerk blijft groeien
Nauwe samenwerking met jeugdzorgorganisaties
is nodig om ervoor te zorgen dat geld op de
juiste plek terecht komt. In 2021 investeerde
Stichting van het Kind in deze samenwerking,
met als gevolg dat het netwerk groeide van 15
samenwerkingspartners naar 25. Daarbij heeft de
stichting bijzondere aandacht voor spreiding van
de organisaties, zodat zo veel mogelijk kinderen
in het hele land baat hebben bij de projecten van
Stichting van het Kind. Een andere ontwikkeling
is de extra focus op gezinshuizen. De zorg en
aandacht die kinderen in gezinshuizen krijgen,
past goed bij de visie van Stichting van het Kind.
Daarom ging de stichting het afgelopen jaar
gesprekken aan met gezinshuisouders om de
samenwerking te intensiveren en daarbij goed
aan te sluiten bij de behoeften van de kinderen
en gezinshuisouders.
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Communicatie
Blijvend onder de aandacht
In 2020 uitte Stichting van het Kind de wens om
de communicatie verder te professionaliseren
en online beter zichtbaar te zijn. In 2021 kreeg
dat een vervolg, in samenwerking met een
freelance grafisch vormgever en een freelance
tekstschrijver. Onder andere door regelmatig
te posten op de website en social media
vergroot de stichting de naamsbekendheid en
werkt de stichting aan het versterken van de
professionele uitstraling. Ook komend jaar blijft
dit een ontwikkelpunt.
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Danial Sharifi | locatiemanager Antonius van Horizon

Sporten, bewegen en klimmen, liefst in de buitenlucht
In 2021 plaatste Stichting van het Kind een calisthenicsplein (mede mogelijk gemaakt door
Stichting FRIS Voor Kinderen) bij Antonius, een JeugdzorgPlus-locatie van Horizon Jeugdzorg
in Castricum. Deze locatie werkt volgens de behandelmethode JouwZorg, waarbij ouders en
jongeren een betrokken rol hebben bij hun traject. De samenwerking met Stichting van het
Kind zorgde voor een waardevolle aanvulling, vertelt locatiemanager Danial Sharifi.

Buiten bewegen

Kracht van het kind

“Afgelopen jaar plaatste Stichting van het Kind

“Bij Antonius leveren we onder andere gesloten

een calisthenicsplein op ons terrein. De hele

jeugdzorg. Dat doen we op heel andere wijze dan

samenwerking sloot perfect aan bij onze visie en

de traditionele manier. Zo vind je bij ons geen

behandelmethode, waarbij we de jongeren laten

hoge hekken, isoleercellen of stalen deuren.

meedenken. Stichting van het Kind vroeg wat ze

En doordat we op dezelfde locatie ook andere

voor ons konden betekenen. De jongeren gaven

vormen van jeugdzorg bieden, heerst er een heel

aan behoefte te hebben aan de mogelijkheid om

andere dynamiek en sfeer dan bij traditionele

nog meer te bewegen, sporten en klimmen, liefst

gesloten jeugdzorglocaties. We gaan uit van

in de buitenlucht. Stichting van het Kind vertaalde

de kracht van het kind en het gezin, in plaats

dat naar een calisthenicsplein. Als we de jongeren

van alleen de risico’s in beeld brengen. Vanuit

niet naar hun mening hadden gevraagd, waren we

de basisbehoeften autonomie, verbondenheid

waarschijnlijk tot iets anders gekomen. Maar dit is

en competentie komen we samen met de

veel krachtiger en past ook nog eens goed bij onze

kinderen en het gezin tot een commitment

wens om de jongeren meer buiten te laten zijn.”

waarbij de kinderen een behandeling buiten de
geslotenheid kunnen krijgen. Met resultaat: de

Broertjes en zusjes

gemiddelde verblijfsduur is afgelopen 2,5 jaar

“Op alle fronten is het calisthenicsplein een

verkort van gemiddeld negen naar vier maanden,

waardevolle toevoeging. De jongeren maken er

de recidive nam met ruim 50% af en het aantal

graag gebruik van en het zorgt ook nog eens

gesloten plaatsingen is gigantisch gedaald. We

voor een heel ander aanblik als je het terrein op

staan nog voor een grote uitdaging en zijn volop

komt. Een sportveld ziet er leuker uit dan hoge

in ontwikkeling. Een enorme opdracht waar we

muren. Een onverwacht voordeel is dat ook de

onze maatschappij heel hard voor nodig hebben.”

broertjes en zusjes van onze jongeren er graag op
klimmen en klauteren. Dat is fijn, want als zij het
leuk vinden om bij hun broer en zus op bezoek te
gaan, stimuleert dat ouders om vaker bij hun kind
te zijn. En dat is precies wat we willen: gezinnen
weer naar elkaar toe laten groeien.”
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Organisatie

In 2021 gingen we verder door met de in 2020 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
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Samenstelling bestuur en werkorganisatie
De samenstelling van het bestuur van de stichting is op 31 december 2021 als volgt:

Bestuurslid en
functie in het bestuur

(Neven)functies

Zittingstermijn

M.P. van der Heide

Directeur/eigenaar Pedal Plate

2018-2022

(voorzitter)

(hoofdfunctie)

J.P.J.F. Koopman

Ouderling en kerkrentmeester

(penningmeester)

Evangelisch-Lutherse gemeente,

2020-2024

‘s-Gravenhage
D. Kuperus

Operator bij Akzo Nobel

(secretaris)

Brandweer Manschap A (vrijwillig)

J.M.W. Krabben

Gezinshuisouder Perspektiev B.V.

(lid van het bestuur)

(vrijwillig)

2019-2023

2019-2023

Bestuursleden worden benoemd voor

directeur en aandeelhouder van S.A. van

een periode van 4 jaar en kunnen daarna

Veen Holding B.V.. Bij de vaststelling van zijn

herbenoemd worden voor nog een periode van

vergoeding is de Regeling Beloning directeuren

4 jaar. Het bestuur ontvangt geen beloning voor

van Goededoelenorganisaties, zoals deze is

haar werkzaamheden; alleen gemaakte onkosten

opgesteld door de branchevereniging Goede

die nodig zijn voor de uitoefening van de functie

Doelen Nederland, in acht genomen.

worden vergoed aan de leden van het bestuur.
Ultimo 2021 bedroeg het aantal medewerkers
De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de

op fte-basis 2,0 (2020: 2,0). Daarnaast had de

directeur van de stichting: de heer Sascha van

stichting op oproepbasis 7,0 medewerkers in

Veen. Hij is aangesteld via zijn management-b.v.

dienst (2020: 4,7). De oproepkrachten betreft het

voor onbepaalde tijd en heeft als nevenfunctie

eigen wervingsteam van Stichting van het Kind.
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Vrijwilligersbeleid
Stichting van het Kind is een jonge organisatie.

met de kinderen. Aan die regel hechten we veel

We zetten steeds sterker in op professionalisering waarde, omdat het om een bijzonder kwetsbare
van de stichting. Het vrijwilligersbeleid valt daar

doelgroep gaat. Daarom vinden wij het belangrijk

ook onder. Het opstellen van een uitgebreid

dat alleen gespecialiseerde professionals met

vrijwilligersbeleid met aandacht voor het werven,

een VOG bij projecten betrokken worden.

selecteren en behouden van vrijwilligers is een
van onze organisatorische ambities. Door corona

Verantwoord maatschappelijk handelen

zijn de ontwikkelingen rondom vrijwilligersbeleid

De stichting vindt het belangrijk om alleen met

tijdelijk tot stilstand gekomen. Als gevolg van de

erkende jeugdzorglocaties te werken. We letten er

coronamaatregelen werkten we in 2021 niet met

goed op alleen met betrouwbare partners in zee

vrijwilligers. Zodra het werken met vrijwilligers

te gaan. Over de zorg voor de medewerkers van

weer actueel wordt, pakken we de ontwikkeling

de organisatie staat vast dat de directeur jaarlijks

van het beleid verder op. Daarin zal in elk geval

een beoordelingsgesprek heeft met het bestuur.

aandacht zijn voor een belangrijke regel van

Medewerkers hebben twee keer per jaar een

Stichting van het Kind: vrijwilligers kunnen

functioneringsgesprek met de directeur, waarbij

alleen ingezet worden voor collectes. Zij zijn niet

uitgebreid stilgestaan wordt bij de ontwikkeling

actief bij projecten en komen niet in contact

van de medewerker.
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Integriteit: toegepaste gedragscodes
en reglementen

Voor de inhoud van deze documenten verwijzen

Stichting van het Kind wil haar doelstellingen

www.stichtingvanhetkind.nl. Verder heeft

realiseren op een integere en transparante manier.

de stichting haar informatiebeveiligingsbeleid

Daarom werkt de stichting met reglementen,

uitgeschreven in een notitie, waaronder meer

procedures en gedragscodes, die we in het

maatregelen zijn opgenomen rondom de

kader van openheid op onze website hebben

beveiliging van data.

wij naar de website van de stichting:

opgenomen. In de volgende paragrafen gaan wij
verder in op deze reglementen en codes. Wij

In het verslagjaar heeft de stichting geen

maken daarbij gebruik van interne reglementen,

klachten ontvangen van derden.

regels vanuit de wet en de goededoelensector en
van regels bij samenwerking.

Richtlijnen voor salarissen en
vergoedingen

Interne reglementen

De medewerkers ontvangen een salaris en

Stichting van het Kind heeft een aantal interne

emolumenten, die passend zijn voor een

reglementen en documenten opgesteld.

organisatie als onze stichting. Dit betekent dat

Die bepalen de lijnen en kaders van de

we bij de salariëring rekening houden met de

dagelijkse werkzaamheden van de stichting. De

aard en doelstellingen van de stichting, die

belangrijkste reglementen zijn achtereenvolgens:

ideëel van karakter zijn.

Check statuten,
Check directiereglement,

Voor alle functies (inclusief die van het bestuur) is

Check privacy-beleid,

een functieprofiel met competenties opgesteld.

Check en de klachtenprocedure.
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.
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Regels vanuit de goededoelensector

Reservebeleid

Bij het realiseren van onze doelstellingen en het

Het reservebeleid van Stichting van het Kind

uitvoeren van onze werkzaamheden nemen wij

luidt als volgt. De stichting houdt slechts

de volgende regels en codes in acht:

reserves aan voor specifieke risico’s, die niet op

Check Code Goed Bestuur van Samenwerkende

een andere manier kunnen worden afgedekt.

Brancheorganisaties Filantropie (SBF)
Check Gedragscode Fondsenwerving (NLFL)

Belangrijkste en tot nu toe enige reserve is de

Check Richtlijn Financieel Beheer goede doelen

continuïteitsreserve, die het volgende doel dient:

(GDN)
Check Gedragscode van Goede Doelen Nederland
(GDN)
Check Gedragscode van de Dutch Dialogue

De continuïteitsreserve wordt gevormd
om in tijden van tegenvallende inkomsten
of onverwachte uitgaven niet in
continuïteitsproblemen te geraken.

Marketing Association (DDMA)
Check Normen en regels, zoals opgenomen in de

Dit is een reserve die in de sector gebruikelijk

erkenningsregeling Categorie C van het

is en waarvoor een norm geldt met betrekking

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

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

Check Het publiceren van informatie zoals
verplicht voor ANBI goede doelen
Check Het opstellen van de jaarrekening

de jaarlijkse kosten van de organisatie. Stichting
van het Kind wenst een reserve aan te houden
in een bandbreedte van € 150.000 (minimum) tot

volgens Richtlijn RJ 650 van de Raad

€ 200.000 (maximum). De reserve komt hiermee

voor de Jaarverslaggeving

op circa 0,5 maal de jaarlijkse kosten en blijft
hiermee ruimschoots binnen de sectornorm.

Regels bij samenwerking
Bij het realiseren van onze doelstellingen en het

De stichting wenst deze reserve op te bouwen in

uitvoeren van onze werkzaamheden nemen wij

de periode 2019 tot en met 2022.

de volgende regels en codes in acht:
Check Gedragscode Samenwerken Bedrijven

Alle overtollige middelen die boven het

voor samenwerking met bedrijven van

maximum van deze reserve uitkomen, zullen

MVO Nederland

binnen een periode van maximaal twee jaar aan

Check Richtlijn Fondsenwervende Activiteiten

de doelstelling worden besteed.

voor lokale fondsenwervingsactiviteiten
Het bestuur kan voor specifieke doeleinden

Financieel beleid

bestemmingsreserves vormen.

In deze paragraaf staat het reserve- en
beleggingsbeleid zoals dat door het bestuur is

Beleggingsbeleid

geformuleerd. Bij het opstellen van dit beleid

Het beleggingsbeleid van Stichting van het Kind

heeft het bestuur de ‘Richtlijn Financieel Beheer

is als volgt geformuleerd. De stichting zal niet

Goede Doelen’ in acht genomen, zoals deze is

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

opgesteld door Goede Doelen Nederland.

of in duurzame goederen als onroerend goed en
dergelijke. Overtollige liquide middelen, die voor
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een ruimere tijd niet zullen worden uitgegeven,
kunnen voor een zekere periode op een

een onafhankelijke accountant
Check Interne volmacht met beperkingen van

spaarrekening worden gezet, b.v. ter belegging van
de continuïteitsreserve en nog niet afgewikkelde

bestuur aan directeur
Check Duidelijke afspraken over het aangaan van

verplichtingen, zoals projectverplichtingen e.d.

verplichtingen en het doen van betalingen
(wie is waartoe bevoegd?)
Check Geformaliseerd reserve- en beleggingsbeleid

Risicomanagement en interne
beheersing

Check Naleven gedragscodes en diverse (interne)

Voor een efficiënte en effectieve organisatie is

reglementen (zie afzonderlijke paragraaf

een goed stelsel van interne beheersingsmaat-

hierover)

regelen van groot belang. Stichting van het Kind

Check Aanbevelingen van de externe accountant

onderkent dat ook en heeft in haar korte bestaan

implementeren

een goed beheersingskader opgezet, dat past bij
de omvang van de activiteiten en organisatie. De

Belangrijk onderdeel van de interne beheersing

volgende interne beheersingsmaatregelen zijn tot

is een adequaat stelsel van risicobeheersing. Een

nu toe ingevoerd:

dergelijk systeem begint met een inventarisatie

Check Begrotingscyclus

van de onderkende risico’s en de kans dat deze

Check Adequate interne periodieke verslaggeving

zich voordoen met een analyse van de impact

op maand- en kwartaalbasis

daarvan. De stichting onderkent een aantal

Check Jaarverslaggeving en externe controle door

risico’s, die onderstaand in kaart zijn gebracht.

Risico

Kans

Impact

Maatregelen

Reputatie-

Circle Circle Circle

Circle Circle Circle

Belangrijkste zaken zijn:

schade

•

Crisisbeleid geformaliseerd

•

CBF-erkenning verkregen in 2019

•

Externe accountantscontrole

•

Organisatie is verder
geprofessionaliseerd

•

Processen aangescherpt en
beschreven

Wegvallen van

Circle Circle Circle

Circle Circle Circle

Organisatie is in 2021 verder
versterkt en uitgebreid, waardoor

de directeur

afhankelijkheid van de directeur
kleiner wordt

Circle Circle Circle

Circle Circle Circle

Circle Circle Circle

kans wordt als laag ingeschat

kans wordt als middelgroot ingeschat

kans wordt als hoog ingeschat
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Beleggings-

Circle Circle Circle

Circle Circle Circle

risico’s

•

Beleggingsbeleid geformaliseerd

•

Overtollige middelen worden
niet actief belegd en liquide
aangehouden

Terugval aantal

Circle Circle Circle

Circle Circle Circle

•

Het aantal donateurs is hard
gegroeid, waardoor de afhanke-

donateurs

lijkheid van een beperkt aantal
donateurs of het wegvallen
daarvan beperkter wordt
•

Inzet op verschillende kanalen
(donateurs, vermogensfondsen
en bedrijven)

Cyberrisico’s

Circle Circle Circle

Circle Circle Circle

•

Informatiebeveiligings- en
privacy-beleid is opgesteld en
geïmplementeerd

Fraude

Circle Circle Circle

Circle Circle Circle

•

Kleine informele organisatie met
goed ingerichte volmacht en
actief toezicht bestuur

Niet voldoen

Circle Circle Circle

Circle Circle Circle

•

aan wet- en

Bestuur staat een integere
bedrijfsvoering voor

•

regelgeving

Advies van derden op specifieke
terreinen

Samenwer-

Circle Circle Circle

Circle Circle Circle

•

Externe accountantscontrole

•

Zorgvuldige selectie

kingspartners in

samenwerkingspartners

opspraak

•

Bij twijfel en onregelmatigheden
wordt terstond afscheid genomen

Te weinig

Circle Circle Circle

Circle Circle Circle

•

vrijwilligers

Voor groei is toenemend aantal
donateurs belangrijk

•

Vrijwilligersbeleid is in hoofdlijnen
geformuleerd, aantal vrijwilligers
is vooralsnog toereikend en zeer
beperkt
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Financieel resultaat 2021
Ook het jaar 2021 stond in het teken van
de coronacrisis. Desondanks stegen de
inkomsten uit fondsenwerving zeer sterk
met 43% ten opzichte van 2020 en met
31% ten opzichte van de begroting 2021. De
daling van de baten van andere organisatieszonder-winststreven werd ruimschoots
gecompenseerd door hogere baten van
particulieren. De inkomsten vanuit bedrijven
bleven redelijk constant ten opzichte van het
vorige jaar en de begroting.
Door deze gunstige ontwikkeling kon in
2021 evenals vorig jaar weer meer aan
de doelstelling worden besteed dan in
voorgaande jaren (stijging met 51%). Ook
werd meer besteed dan in de begroting
2020 was voorzien (stijging met 42%). Op alle
aandachtsgebieden werd meer besteed dan
begroot. Ten opzichte van 2020 verdubbelden
de bestedingen in de categorieën Ontspanning
en Voorlichting en werd aan de categorie
Ontmoeting 33% meer uitgegeven. Alleen aan

Het voorgaande leidde tot een nadelig saldo

Ontplooiiing lagen de bestedingen in lijn met

over 2020 van € 87.000 ten opzichte van een

die van vorig jaar, waarin toen fors meer werd

nadelig saldo over 2020 van € 20.000 en een

uitgegeven ten opzichte van 2019.

begroot resultaat over 2020 van € 7.000. Het
is een bewuste keuze geweest om dit jaar

In het verslagjaar investeerden we in

meer uit te geven dan was begroot, gelet op

de verdere uitbreiding van de eigen

de impact van de coronacrisis en de daaruit

fondsenwerforganisatie, met name door groei

voortvloeiende maatregelen. Desalniettemin

van het aantal medewerkers. Mede hierdoor

blijft het de doelstelling van de stichting een

konden de baten van particulieren een sterke

continuïteitsreserve op te bouwen binnen de

groei doormaken. Het aantal donateurs steeg

bandbreedte van € 150.000 tot € 200.000. In het

dan ook met ruim 45% ten opzichte van 2020.

verslagjaar heeft een dotatie aan deze reserve
plaatsgevonden, waardoor het saldo ultimo 2021

De kosten voor beheer en administratie kwamen

€ 100.000 bedraagt. In de komende jaren zullen

ook hoger uit ten opzichte van 2020, maar bleven

dotaties plaatsvinden, totdat het gewenste

onder de begroting door lagere personeelskosten

niveau is bereikt. Het nadelig saldo 2021 is ten

en kosten voor administratie en advies.

laste gebracht van de reservedoelstelling.
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Kengetallen
Een aantal belangrijke kengetallen van de stichting over de afgelopen
vijf jaar en de begroting voor 2022 laat het volgende beeld zien:

Bedragen
x € 1.000

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Begroot

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Inkomsten uit

2.150

1.962

1.377

1.313

1.141

1.264

1.505

1.495

993

905

815

889

Wervingskosten

380

374

265

175

286

200

Kosten Beheer

250

180

138

172

133

93

70,0

76,2

72,1

68,9

71,4

70,3

17,7

19,0

19,3

13,4

25,1

15,8

Idem B&A

11,6

9,2

10,0

13,1

11,7

7,4

Doelbeste-

70,5

72,9

71,1

72,3

66,0

75,2

17,8

18,2

19,0

14,0

23,2

16,9

11,7

8,9

9,9

13,7

10,8

7,9

fondsenwerving

Doelbestedingen

en Administratie (B&A)

Doelbestedingen in %
van inkomsten

Idem
wervingskosten

dingen in % van
totale uitgaven

Idem
wervingskosten

Idem B&A
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Samenvatting en verwachtingen

2021

2022

Ondanks een turbulent jaar met de nodige

In hoeverre corona ook invloed op komend jaar

uitdagingen groeiden de inkomsten van Stichting

zal hebben, is niet bekend. Stichting van het

van het Kind flink. De stichting wist bijna

Kind hoopt dat de pijler Ontspanning in 2022

€600.000 meer inkomsten te genereren dan in

meer ruimte krijgt, zodat kinderen die niet meer

het voorgaande boekjaar en dat is een prestatie

thuis kunnen wonen ook kunnen genieten van

waar Stichting van het Kind trots op is. Veel

vakanties en dagjes weg. Succesvolle initiatieven

belangrijker nog vindt de stichting het dat met dit

zoals de Stichting van het Kind Zomertour en

geld zo veel mogelijk kinderen geholpen kunnen

het Fijne Feestdagenpakket krijgen in 2022

worden die niet meer thuis kunnen wonen. De

een vervolg en we blijven in gesprek met onze

uitbreiding van het netwerk aan jeugdzorglocaties

doelgroep om nieuwe projecten te ontwikkelen

en de groeiende focus op gezinshuizen gaat daar

die precies passen bij wat de kinderen nodig

komende jaren zeker bij helpen.

hebben.
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Onze plannen en ambities leiden tot de volgende begroting voor
het boekjaar 2022:

2022
Begroot
in €

Idem in %

2021
Werkelijk
in €

Idem in %

2.150

100,0

1.962

100,0

Doelbestedingen

1.505

70,0

1.495

76,2

Wervingskosten

380

17,7

374

19,0

Beheer en

250

11,6

180

9,2

2.135

99,3

2.049

104,4

15

0,7

-87

-4,4

Baten

Lasten

administratie

Totaal lasten

Saldo van baten
en lasten
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Tot slot
Afgelopen jaar liet Stichting van het Kind zien
te kunnen groeien in moeilijke tijden. Ook
komend jaar zet de stichting zich in om verder
te groeien, maar de focus ligt dan minder op
financiële groei en meer op ontwikkeling van de
inhoud. Zo is er de ambitie om meer samen te
werken met gezinshuizen, meer bij te dragen
aan de zelfredzaamheid van jongeren en met
meer jeugdzorgorganisaties een samenwerking
te kunnen opbouwen. Daarbij kijkt de stichting
specifiek ook naar kleinschalige organisaties. De
stichting ziet uit naar alle samenwerkingen en
projecten die nog komen gaan, en hoopt daarbij
op uw steun te mogen blijven rekenen.
Katwijk, 12 april 2022,

Het bestuur
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Jaarrekening
2021

Balans per 31 december 2021
Na bestemming van saldo van baten en lasten

31 december
2021
€

31 december
2020
€

2.5.1

1.031

4.416

Vorderingen en overlopende activa

2.5.2

7.077

6.370

Liquide middelen

2.5.3

262.287

267.758

269.364

274.128

270.395

278.544

31 december
2021
€

31 december
2020
€

100.000

43.776

-142.806

-

-42.806

43.776

Crediteuren

135.483

59.327

Belastingen

7.703

7.111

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa

Passiva
Reserves en fondsen

2.5.4

Continuïteitsreserve
Reserve doelbesteding

Kortlopende schulden

Toezeggingen

2.5.5

103.187

109.143

Overige schulden en overlopende passiva

2.5.6

66.828

59.187

313.201

234.768

270.395

278.544
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Staat van baten en lasten 2021

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Baten
Baten van particulieren

2.6.1

1.792.363

1.260.000

1.131.383

Baten van bedrijfsleven

2.6.2

35.223

30.000

46.290

Baten van andere organisaties
zonder winststreven

2.6.3

134.984

210.000

199.232

1.962.570

1.500.000

1.376.905

A - Ontplooiing

292.965

190.000

337.725

B - Ontspanning

708.786

450.000

350.063

C - Ontmoeting

253.377

210.000

190.329

D - Voorlichting

239.940

200.000

115.110

1.495.068

1.050.000

993.227

Som van de baten

Lasten
Besteed aan
doelstellingen

2.6.4

Wervingskosten

2.6.5

373.972

230.000

265.131

Kosten van beheer
en administratie

2.6.6

180.112

212.500

138.427

2.049.152

1.492.500

1.396.785

-86.582

7.500

-19.880

-

-500

6

(86.582)

7.000

(19.874)

Som van de lasten

Saldo voor financiële
baten en lasten
Saldo van financiële
baten en lasten

Saldo van baten en lasten
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Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

56.224

-

(6.224)

(142.806)

-

(13.650)

(86.582)

-

(19.874)

Bestedingen doelstelling als %
van totale lasten

73,0%

70,4%

71,1%

Bestedingen doelstelling als %
van totale baten

76,2%

70,0%

72,1%

19,1%

15,3%

19,3%

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Reserve doelbesteding

Kengetallen

Wervingskosten als %
van geworven baten
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Kasstroomoverzicht

2021
€

2020
€

-86.582

-19.874

3.385

3.932

-707

552

78.433

158.764

81.111

163.248

-5.471

143.374

Stand liquide middelen 1 januari

267.758

124.384

Stand liquide middelen 31 december

262.287

267.758

-5.471

143.374

Kasstroom uit
operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiele vaste activa
Mutaties werkkapitaal:
* vorderingen en overlopende activa
* kortlopende schulden

Mutatie liquide middelen

Mutatie liquide middelen

Stichting van het Kind Jaarverslag 2021

pagina 42

Toelichting behorende bij de jaarrekening

Algemeen
De doelstelling van Stichting
van het Kind bestaat uit het
volgende:

Algemene grondslagen voor de
opstelling van de
jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform de

De stichting heeft ten doel: het

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en

ontwikkelen en uitvoeren van

specifiek RJ650 voor de Jaarverslaggeving van

projecten in de jeugdzorg en het

Fondsenwervende organisaties. De stichting

bijeenbrengen van diensten,

wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende

gelden en goederen ten behoeve

Instelling (ANBI) volgens artikel 5b Algemene

van kinderen in de jeugdzorg en

wet inzake rijksbelastingen. De jaarrekening is

al het andere dat bijdraagt aan de

opgesteld in euro’s.

01

doelstelling, en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks

De jaarrekening is opgemaakt op basis van

of zijdelings verband houdt of

historische kostprijs. De waardering van activa

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles

en passiva geschiedt, voor zover niet anders is

in de ruimste zin des woords.

vermeld, tegen nominale waarde.

De stichting tracht haar doel

Continuïteit

onder meer het organiseren

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de

van projecten en activiteiten,

continuïteitsveronderstelling

02

dienstbaar aan de doelstelling.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van

Vestigingsadres

een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar

Stichting van het Kind

valt samen met het kalenderjaar.

(geregistreerd onder
KvK-nummer 56648820)

Begroting

is feitelijk gevestigd op -

De gehanteerde grondslagen van waardering en

Oegstgeesterweg 206F

van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven

te Rijnsburg.

ten opzichte van het voorgaande jaar.
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ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen van
waardering van
activa en passiva

Operationele leasing

Materiële vaste activa

De stichting heeft leasecontracten waarbij het

Overige materiële vaste activa worden gewaar-

eigendom van de activa niet bij de stichting ligt.

deerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Deze leasecontracten worden verantwoord als

inclusief direct toerekenbare kosten, onder

operationele leasing. Leasebetalingen worden,

aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende

rekening houdend met ontvangen vergoedingen

de verwachte toekomstige gebruiksduur en

van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de

bijzondere waardeverminderingen.

Ter vergelijking opgenomen cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven

staat van baten en lasten over de looptijd van
het contract.

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

Kortlopende schulden worden na eerste

om in tijden van tegenvallende inkomsten

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde

of onverwachte uitgaven niet in

kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)

continuïteitsproblemen te geraken. De stichting

agio en transactiekosten is de geamortiseerde

streeft er naar een reserve aan te houden in

kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

een bandbreedte van € 150.000 (minimum) tot
€ 200.000 (maximum). De stichting wenst deze
reserve in de komende boekjaren op te bouwen.

Grondslagen voor
resultaatbepaling

Alle overtollige middelen die boven het
maximum van deze reserve uitkomen, zullen

Resultaatbepaling

binnen een periode van maximaal twee jaar

Het resultaat wordt bepaald als het

aan de doelstelling worden besteed.

verschil tussen de op het verslagjaar

Het bestuur kan voor specifieke doeleinden

betrekking hebbende baten en lasten met

bestemmingsreserves vormen.

inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Baten worden

Kortlopende schulden

verantwoord op het moment dat ze zijn

Kortlopende schulden worden bij de eerste

gerealiseerd. Lasten worden toegerekend aan

verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

het jaar waarop zij betrekking hebben.
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Bestedingen doelstellingen

tijdsbesteding en de overeengekomen taakver-

De bestedingen in het kader van de doelstellingen

deling toegerekend aan de doelbestedingen,

worden verantwoord in het jaar dat zij zijn

wervingskosten en beheer & administratie.

toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging

Huisvestings-, kantoor- en administratiekosten

het geval is, in het jaar dat de omvang van de

worden toegerekend aan Beheer & Administratie.

verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Kosten voor Voorlichting worden toegerekend

Voorwaardelijke verplichtingen worden verant-

aan Doelbestedingen. Communicatiekosten

woord in het jaar waarin vast komt te staan

worden toegerekend aan Wervingskosten.

dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

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
renteopbrengsten 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

Personeelslasten

van deze schattingen. De schattingen en

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op

onderliggende veronderstellingen worden

grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van

in de staat van baten en lasten voor zover

schattingen worden opgenomen in de periode

ze verschuldigd zijn aan werknemers en op

waarin de schattingen wordt herzien en in de

basis van de in de arbeidsovereenkomst

toekomstige perioden waarvoor de herziening

overeengekomen beloningen en vergoedingen.

gevolgen heeft.

Toerekening van kosten

Kasstroomoverzicht

De personeelslasten van Stichting van het Kind

Het kasstroomoverzicht is op basis van de

worden op basis van de raming van de werkelijke

indirecte methode opgesteld.
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Toelichting op de balans

Inventaris 2021
€

Inventaris 2020
€

14.424

14.424

-10.008

-6.076

4.416

8.348

Investering boekjaar

-

-

Afschrijving boekjaar

-3.385

-3.932

Mutaties

-3.385

-3.932

14.424

14.424

-13.393

-10.008

1.031

4.416

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Waarborgsommen

3.200

3.200

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

3.877

3.170

7.077

6.370

Materiële vaste activa*
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cum. Afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

Mutaties

Boekwaarde per 31 december
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Vorderingen en
overlopende activa

*De materiële vaste activa bestaat uit inventaris
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

Rabobank

171.480

122.717

SNS Bank

90.807

145.041

262.287

267.758

Continuïteitsreserve
€

Reserve
doelbesteding
€

Totaal
€

43.776

-

43.776

56.224

-142.806

-86.582

100.000

-142.806

-42.806

Liquide middelen*

Reserves en fondsen**
Boekwaarde
per 1 januari 2021
Mutaties 2021
Resultaatbestemming 2021

Stand per 31 december 2021

* De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
** Het niet-bestemde resultaat wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan de Reserve doelbesteding van de stichting. De reserve
doelbesteding is tijdelijk negatief, omdat in het verslagjaar extra uitgaven aan de doelbesteding hebben plaatsgevonden in
verband met de coronacrisis. In de komende jaren zal de reserve weer worden aangevuld tot een beperkt positief saldo.
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

103.187

109.143

103.187

109.143

9.203

9.618

57.625

49.569

66.828

59.187

Toezeggingen
Toezeggingen

Kortlopende schulden
Reservering vakantiegeld (dagen)
Overige nog te betalen
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Niet uit de balans blijkende
rechten en verplichtingen
Huur

Leasing

De stichting is per 1 mei 2019 een overeenkomst

De stichting is een operationeel lease

aangegaan voor 2 jaar inzake de huur van een

verplichting aangegaan voor een auto met

kantoorpand. Deze overeenkomst is in 2021

een looptijd tot 31 oktober 2022. De totale

stilzwijgend verlengd voor 2 jaar. De verplichting

verplichting voor 2022 bedraagt € 4.373.

voor 2022 bedraagt € 27.000 en voor de periode
daarna € 9.000.
Na afloop van de huurperiode kan de
overeenkomst voor telkens twee jaar worden
verlengd.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie
2021
€

Begroot
2021
€

Realisatie
2020
€

1.791.310

1.250.000

1.127.477

1.053

10.000

3.906

1.792.363

1.260.000

1.131.383

35.223

30.000

46.290

35.223

30.000

46.290

134.984

200.000

198.892

-

10.000

340

134.984

210.000

199.232

Baten van particulieren*
Donaties en giften
Collecten

Baten van bedrijven**
Bedrijven: inclusief donaties in natura

Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Stichtingen
Kerkgenootschappen

*

De baten uit donaties en giften zijn hoger dan vorig boekjaar, mede als gevolg van een toename van het aantal (structurele)
donateurs en enkele succesvolle wervingsacties.
** De donaties van bedrijven komen conform verwachting lager uit dan vorig jaar als gevolg van de coronacrisis.
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Realisatie
2021
€

Begroot
2021
€

Realisatie
2020
€

256.649

190.000

310.711

360

-

27.014

35.956

-

-

292.965

190.000

337.725

647.636

350.000

349.209

Vakantieproject

16.918

30.000

-

Samen eropuit

44.232

70.000

854

708.786

450.000

350.063

225.919

170.000

174.002

27.458

40.000

16.327

253.377

210.000

190.329

239.940

200.000

115.110

239.940

200.000

115.110

Wervingskosten

342.668

210.000

243.947

Kosten incasso

31.304

20.000

21.184

373.972

230.000

265.131

Besteed aan doelstellingen
A - Ontplooiing
Meedoen in de samenleving*
Papieren knuffel voor jou
Kerstbox

B - Ontspanning
Sportproject

C - Ontmoeting
Pleegzorgproject
WIJ-magazine

D - Voorlichting
Communicatie, voorlichting en
bewustwording

Wervingskosten**

* De toename van de bestedingen aan het project Meedoen in de samenleving ten opzichte van de begroting 2021 zijn het
gevolg van de coronacrisis. De stichting heeft evenals in 2020 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.
** In het verslagjaar is fors geïnvesteerd in fondsenwerving door uitbreiding van het aantal medewerkers op de afdeling werving.
Deze lange-termijn-investering heeft in 2021 geleid tot een sterke stijging van de baten uit fondsenwerving bij particulieren.
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Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Personeelskosten

41.423

76.500

35.622

Administratie- en advieskosten

78.820

65.000

50.130

3.391

10.000

2.653

Kantoorkosten

21.652

24.500

15.937

Huisvestingskosten

31.441

33.500

30.153

Afschrijvingskosten

3.385

3.000

3.932

180.112

212.500

138.427

Lonen en salarissen

230.969

190.000

163.836

Inhuur management

87.120

90.000

72.600

Reservering vakantiedagen en- toeslag

10.331

25.000

12.540

Sociale lasten

51.944

40.000

38.150

225

500

168

Reiskostenvergoeding onbelast

1.539

-

-

Overige personeelskosten

1.893

6.000

1.718

384.021

351.500

289.012

-342.598

-275.000

-253.390

41.423

76.500

35.622

Beheer en administratie

Autokosten

Personeelskosten

Ziekengeld

Doorbelaste personeelskosten*

* 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 2021 bedroeg het aantal medewerkers op fte-basis 2,0 (2020: 2,0).
Daarnaast had de Stichting op oproepbasis 7,0 medewerkers in dienst (2020: 4,7).
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Bezoldiging directie
De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de

complexiteit en omvang van de organisatie. Voor

directeur van de stichting, de heer Sascha

het jaar 2021 zijn aan de directeur 345 punten

van Veen. De directeur wordt maandelijks

toegekend in het kader van de zogenoemde

een management fee vergoed. De beloning

BSD-score, hetgeen overeenkomst met een

van de heer van Veen vindt plaats op basis

inschaling in functiegroep F van voornoemde

van de Regeling beloning directeuren van

beloningsregeling. Het jaarinkomen (brutoloon

goededoelenorganisaties, zoals opgesteld

en vakantiegeld) blijft binnen het maximum van

door de branchevereniging Goede Doelen

€ 100.527 volgens functiegroep F van de GDN

Nederland. In deze normering wordt er rekening

beloningsregeling. Voor het gehele jaar 2021 is

gehouden met de zwaarte van de functie en de

het jaarinkomen als volgt gespecificeerd:

Stichting van het Kind
Naam
Functie
Aard dienstverband
Uren
Parttime percentage

S.A. van Veen
Directeur
Onbepaalde tijd
40
100%

2021
€

2020
€

-

-

72.000

60.000

vakantietoeslag

-

-

vaste eindejaarsuitkering

-

-

niet opgenomen vakantiedagen

-

-

72.000

60.000

-

-

15.120

12.600

87.120

72.600

Bezoldiging directie
Jaarinkomen
brutoloon
managementfee

Belaste vergoedingen/bijtellingen
BTW management fee
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Bezoldiging Bestuur
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

Realisatie
2021
€

Begroot
2021
€

Realisatie
2020
€

Administratiekosten

21.848

22.000

17.458

Accountantskosten

15.583

16.000

15.173

Loonadministratie

3.303

2.000

5.779

Advieskosten

21.671

25.000

11.720

Overige inhuur derden

16.415

-

-

78.820

65.000

50.130

Leasekosten

5.642

6.000

4.861

Brandstofkosten

3.077

2.000

1.791

Overige autokosten

1.557

2.000

1.388

-6.885

-

-5.387

3.391

10.000

2.653

27.069

29.000

26.313

3.221

3.500

3.179

-

-

62

1.151

1.000

599

31.441

33.500

30.153

Administratie- en advieskosten

Autokosten

Doorbelaste autokosten

Huisvestingkosten
Huurkosten
Schoonmaakkosten
Gas, water en elektra
Overige huisvestingskosten
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Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

-

1.000

-

Kantoorbenodigdheden

2.421

7.000

4.706

Telefoon- en internetkosten

8.443

9.000

6.186

Automatiseringskosten

4.458

-

-

Contributies en abonnementen

4.546

6.000

4.312

Bestuurskosten

653

-

657

Representatiekosten

373

-

-

Bank- en overige kosten

758

1.500

76

21.652

24.500

15.937

Kantoorkosten
Drukwerk
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Doelstellingen
€

Werving
baten
€

Beheer en
administratie
€

Financiële bijdragen

971.884

-

-

Publiciteit en communicatie

239.940

314.618

-

Personeelskosten

283.244

59.354

41.423

Huisvestingskosten

-

-

31.441

Kantoor- en algemene kosten

-

-

103.863

Afschrijvingen

-

-

3.385

1.495.068

373.972

180.112

Totaal
2021
€

Begroot
2021
€

Totaal
2020
€

Financiële bijdragen

971.884

671.250

671.726

Publiciteit en communicatie

554.558

333.750

323.272

Personeelskosten

384.021

351.500

289.012

31.441

33.500

30.153

103.863

99.500

78.690

3.385

3.000

3.932

2.049.152

1.492.500

1.396.785

Lastenverdeling
Bestemming

Lastenverdeling
Bestemming

Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijvingen
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Ondertekening bestuur voor akkoord
Rijnsburg, 12 april 2022

M.P. van der Heide (voorzitter)

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

D. Kuperus (secretaris)

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

Gebeurtenissen na balansdatum
Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening
2021 lopen de beperkende maatschappelijke
maatregelen als gevolg van de bestrijding van
het Corona-virus op hun einde. Het bestuur
en de directie hebben geconcludeerd dat het
voorgaande geen impact meer zal hebben
op de continuïteit en de jaarrekening 2022
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.
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.
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De inkomsten vanuit
particulieren
zullen naar
verwachting
verder stijgen
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Controle
verklaring
2021
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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:

