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Met dank aan onze
donateurs,
sponsors, partners,
vrienden
&
vrijwilligers

Wij kregen in 2020 steun van 11.264 donateurs

99 individuele kinderen en 63 projecten hebben steun gekregen en meer dan 7.500
kinderen met een beperking hadden baat bij onze steun.

In % van de lasten
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In een wereld die steeds sneller gaat,
hebben kinderen met een beperking of
chronische ziekte ook recht op gewoon mee doen:
leren, werken, sporten, een dagje weg met het gezin
en zo goed en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Daar hebben ze dan wel vaak een steuntje
in de rug voor nodig.

Woord vooraf
We danken iedereen die in 2020 heeft bijgedragen aan de zorg voor
kinderen en jongeren met een beperking en/of chronische ziekte.
Met de bijdrage van onze donateurs, van de deelnemers aan de vriendenloterij,
vermogensfondsen, bedrijven, het werk van onze leveranciers, allen die actie hebben
ondernomen én de inzet van ons medewerkersteam, is onze hulp aan veel kinderen ten goede
gekomen.
Het is nog steeds bittere noodzaak om ons het lot van individuele kinderen aan te trekken.
Kinderen met een beperking en/of chronische ziekte vallen vaak tussen wal en schip. Fonds Kind
& Handicap biedt daarom onder meer een vangnet voor onbeantwoorde hulpvragen. Wij trekken
ons daarbij dus ook het lot aan van individuele kinderen en zijn daarin vrij uniek in Nederland.
Het jaar 2020 was voor iedereen een jaar van ingrijpende veranderingen, zo ook voor Fonds Kind
& Handicap.
Onze samenleving werd en wordt geconfronteerd met een pandemie, met als gevolg dat het
zorgstelsel in zijn voegen kraakt, alle aandacht gaat naar de bestrijding van Covid-19 en zowel
de reguliere als de bijzondere zorg/ondersteuning komt in de knel.
Fonds Kind & Handicap heeft veel van haar geplande activiteiten moeten annuleren of naar 2021
moeten verplaatsen, hetgeen voor het medewerkersteam, donateurs, vrijwilligers en allen die
hebben meegeholpen bij het organiseren van acties weliswaar teleurstellend was, maar door de
tomeloze inzet van allen hebben wij weer vele aanvragen kunnen honoreren en zijn de meest
gestelde doelen toch gerealiseerd.
Zo hebben wij dit jaar 3 succesvolle publiekscampagnes ingezet.
De in het voorgaande bestuursverslag voorgenomen vernieuwingen zijn in 2020 gerealiseerd,
zoals het volledig invoeren van een digitaal aanvraagsysteem, het implementeren van een nieuw
CRM-systeem, het vergroten van de naamsbekendheid met gebruik van social media en de
website, meer campagnematig werken, en het opzetten van een nalatendesk.
We zijn heel dankbaar dat Fonds Kind & Handicap op het bestuurlijke vlak versterkt is met een
viertal zeer competente vrijwillige bestuursleden met expertise op het gebied van financiën,
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bestuurskundige zaken, juridische zaken en organisatorische/publiciteitszaken. De
in 2019 ingeslagen koers, kan in nauwe samenwerking met het fantastische team van Fonds Kind
& Handicap, met nog meer voortvarendheid worden opgepakt, zodat wij ook in de toekomst het
gehandicapte en chronisch zieke kind kunnen voorzien van de noodzakelijke hulpmiddelen en
ondersteuning, voor een eerlijke kans in onze samenleving.
Ook 2021 is voor ons allen heel spannend, wetende dat wij op een aantal belangrijke externe
factoren geen vat hebben. Wat blijft is onze toewijding voor kinderen met een handicap en
chronische ziekte, betrokken en laagdrempelig zoals u van ons gewend bent.
Graag delen wij met u de resultaten van 2020 in dit jaarverslag.
Bert van Bijnen
Voorzitter
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Bestuursverslag
1.1.

Algemeen

Organigram

Geschiedenis
In Nederland bestaat een uitgebreid net van hulpverlening aan gehandicapten dat met
gemeenschapsgelden wordt gefinancierd. Daarnaast zijn er tal van particuliere instanties en
fondsen. Elk hanteert zijn eigen regel en doelstellingen. In de praktijk betekent dit dat er
‘witte vlekken’ zitten in het circuit van de zorgverlening, met als gevolg dat vaak de
gehandicapte kinderen en jongeren die juist het hardste hulp nodig hebben, met hun zorgvraag
tussen wal en schip vallen.
Om hieraan wat te doen werd op 19 oktober 1987 door een kleine groep betrokken mensen in
Scheveningen de Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind opgericht. In 2019 is de
naam gewijzigd in Fonds Kind & Handicap.
Fonds Kind & Handicap heeft zich voorspoedig ontwikkeld, dankzij de vele donateurs,
vrijwilligers en medewerkers van Fonds Kind & Handicap. Ondertussen zijn veel kinderen op
individuele basis geholpen.

Naast individuele hulpverlening, onze
vangnetfunctie, geeft Fonds Kind & Handicap ook
steun aan projecten van derden.
Fonds Kind & Handicap Jaarverslag 2020
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Ook wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden om het leven van gehandicapte en
chronisch zieke kinderen te verlichten heeft gedurende de jaren aandacht gekregen, zoals
onderzoek naar spina bifida, het Sotos syndroom (groeistoornissen), taalgestoordheid en
autisme en de ziekte van Kawasaki. Fonds Kind & Handicap heeft in het verleden een leerstoel
ingericht aan de Universiteit van Groningen, inzake de opvoeding van jong gehandicapte en
chronisch zieke kinderen. Hulp overzee was en is een apart hoofdstuk. Fonds Kind & Handicap
geeft overzee hulp aan gehandicapte en chronisch zieke kinderen in Indonesië, Suriname,
Curaçao en Aruba. Op het gebied van zorg was er ruim 30 jaar geleden heel weinig en ook nu
moet in al die gebieden nog veel gebeuren.
Fonds Kind & Handicap werkt nu al meer dan 30 jaar aan de zorg rondom gehandicapte en
chronisch zieke kinderen en jongeren. Heeft Fonds Kind & Handicap ruim 30 jaar na dato nog
bestaansrecht, vanwege alle nieuwe initiatieven rondom gehandicapte en chronisch zieke
kinderen? Wij kunnen daar volmondig “Ja” op antwoorden! De vragen om hulp blijven ook nu
nog komen. Veel kinderen staan door slecht op elkaar afgestemde regelgevingen voor een
gesloten deur. Fonds Kind & Handicap wil deze kinderen nog graag het vangnet blijven bieden.
Wij hopen dan ook dat wij de komende jaren nog vaak ‘ja’ kunnen zeggen op hun hulpvragen.
1.1.1 Omschrijving van de doelstelling, missie en visie

Betere kwaliteit
van leven

1.1.2

Meer genezing

voorlichting

Statutaire doelstelling

De Stichting heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van gehandicapte- en chronisch
zieke kinderen, hetzij direct hetzij indirect, in de leeftijd van nul tot en met vijfentwintig
jaar. Onder gehandicapte en chronisch zieke kinderen wordt verstaan kinderen die lichamelijk,
geestelijk, meervoudig of zintuiglijk gehandicapt of chronisch ziek zijn.
Als werkterrein heeft de Stichting primair Nederland en daarnaast de landen waarmee
Nederland van oudsher een band mee heeft: Indonesië, Suriname, De Nederlandse Antillen en
Aruba.
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1.1.3 Visie
Wij streven naar een wereld waarin ieder kind en iedere jongere met een beperking of
chronische ziekte met zo min mogelijk belemmeringen kan meedoen.

1.1.4 Missie
Missie: Het leven van kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte
verlichten en hun kansen in de wereld vergroten door:
 ze financieel te steunen bij onder meer de aanschaf van onmisbare
hulpmiddelen, vervoermiddelen of leermethoden, waarvoor ze bij niemand
anders terechtkunnen.
 projecten te initiëren of te steunen zodat ze mee kunnen doen: op school,
thuis en daarbuiten.
 onderzoek te doen naar het behandelen en voorkomen van handicaps.
 voorlichting te geven over het leven met (een kind met) een beperking dan
wel over het voorkomen van een ziekte of beperking.
1.1.5 Strategische doelstellingen
Directe hulpverlening
● Het verlichten van pijn en ongemak
●
●

●
●

✔ Medisch, hulpmiddelen, ontspanning
Het verbeteren van de motorische-, spraak- en/of sociaal/emotionele ontwikkeling
✔ Therapie, hulpmiddelen, ontspanning
Het stimuleren van positieve ervaringen i.v.m. geluksgevoel, ontspanning gezin,
zelfontplooiing, verbeteren zelfvertrouwen, zelfbeeld en weerbaarheid
✔ Ontspanning, therapie
Het verbeteren van maatschappelijke kansen
✔ Leren, werken, vervoer
Inclusief leven: het mogelijk maken van het gewoon meedoen met het gezin en de
omgeving, school.
✔ Vervoer, hulpmiddelen, wonen, leren

Wetenschappelijk onderzoek
● Het stimuleren en realiseren van kennis over kind- en jongeren gerelateerde ziektes
waardoor preventie- en (kindvriendelijke) behandelmogelijkheden vergroot kunnen
worden.

Fonds Kind & Handicap Jaarverslag 2020
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Door onderzoek naar chronische ziekten en handicaps mogelijk te maken ontstaan
belangrijke nieuwe inzichten. Deze inzichten worden ingezet om bijvoorbeeld in een
eerder stadium diagnoses te stellen, behandelmethoden te verbeteren en de directe
omgeving beter met de aandoening te leren omgaan. Wij helpen daar graag aan mee.

Voorlichting/Preventie/Bewustmaking
●
●
●

Informatieverstrekking ter preventie van het ontstaan van handicaps en chronische
aandoeningen
Het bevorderen van de bekendheid met de rechten van gehandicapte en chronisch
zieke kinderen
Bewustmaking van de problematiek van gehandicapte en chronisch zieke kinderen en
hun gezin

Voor een succesvolle inclusieve samenleving is meer nodig dan alleen het zorg dragen voor goede
voorzieningen. Een voorwaarde is dat het Nederlandse publiek kinderen en jongeren met een
functiebeperking als een gelijke ziet. Als een kind die, behoudens zijn of haar beperkingen, niet
anders is of anders behandeld dient te worden. In de praktijk blijken veel mensen hier moeite
mee te hebben omdat er enerzijds van hen verlangd wordt dat zij rekening houden met de
beperkingen van de kinderen en er anderzijds van hen verwacht wordt hen als gelijken te
behandelen. Het is voor velen een grijs gebied, waarbinnen het moeilijk is de juiste
omgangsvorm te vinden.
Gebrek aan kennis over de handicap of ziekte zelf is een eerste probleem. Voorts is gebrek aan
inzicht in de positie en de algehele belevingswereld van iemand met een beperking of van zijn of
haar gezin een struikelblok. Is dit voor volwassen mensen al erg moeilijk, des te moeilijker is dit
voor kinderen en hun omgang met gehandicapte leeftijdgenootjes.
De oplossing voor dergelijke problematiek ligt in eerste instantie in een gedegen voorlichting.
Voorlichting en bewustmaking zijn daarbij twee sleutelwoorden. Iedere Nederlander zou zich er
van bewust moeten zijn wat de problemen zijn waar tegen aan wordt gelopen en zou eraan
moeten werken zijn bijdrage aan de oplossing ervan te leveren. Dit door zijn of haar eigen
houding te veranderen, maar ook door zijn of haar kinderen goed voor te lichten. Want een
volledige integratie van mensen met een beperking in de samenleving begint bij het leren met
elkaar om te gaan als kind.

Fonds Kind & Handicap Jaarverslag 2020
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Familie is
belangrijk!
Zo lang mogelijk
thuis kunnen
wonen ook !

1.2

Belangrijkste risico’s en onzekerheden

Geen enkele organisatie werkt zonder risico’s. We zijn ons bewust van de risico’s die onze
werkzaamheden met zich meebrengen en streven er naar om de risico’s zo veel mogelijk te
beperken. Fonds Kind & Handicap werkt met een klein team en heeft geen complexe
organisatie. In 2020 was het belangrijkste risico uitval van personeel, waardoor de continuïteit
van de werkzaamheden in het gedrang zou komen. Daartoe zijn maatregelen genomen. Zie
onder 1.2.2.
1.2.1 Inkomsten
We lopen voortdurend het risico dat we minder inkomsten krijgen dan we hadden voorzien,
door het teruglopen van het aantal donateurs of van een lagere gemiddelde gift. Dat geldt ook
voor inkomsten uit nalatenschappen. Risico: gemiddeld. Effect: gemiddeld. Kosten: groot.
Beheersing risico: Kwartaalrapportages, database donateurs.
1.2.2. Medewerkers
Kapitaal
Medewerkers zijn mede het kapitaal van onze stichting.
We proberen onze medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen. Wij zijn een kleine
organisatie en hebben constant communicatie met de werkvloer.

-

Ziekteverzuim
Bij een kleine organisatie is de uitval door ziekte of anderszins van een enkel personeelslid al
gauw een probleem en leidt dit tot een relatief hoog ziekteverzuim. Dit is niet altijd te
voorkomen. Risico: gemiddeld. Impact: beperkt. Kosten: gemiddeld. Beheersing risico: Door de
arbeidsomstandigheden te optimaliseren en stressfactoren te verminderen tracht de stichting
het ziekteverzuim terug te dringen. Contact met Arbodienst.
- Continuïteit

Fonds Kind & Handicap Jaarverslag 2020
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De stichting heeft 3.4 Fte. Dat legt druk op het waarborgen van de continuïteit van de
werkzaamheden. Risico: groot. impact: beperkt. Kosten: gemiddeld. Beheersing risico: In 2018
zijn twee parttime medewerkers aangetrokken, ook om de continuïteit van de werkzaamheden
te waarborgen in geval van ziekte van een van de medewerkers of anderszins. Een en ander
bracht meer loonkosten voor de stichting met zich mee.
1.2.3. Bestuur
Fonds Kind & Handicap heeft altijd gewerkt met een onbezoldigd bestuur en heeft geen
directeur. Nieuwe bestuursleden zijn evenwel moeilijk te vinden. Dat maakt de stichting
bestuurlijk kwetsbaar, indien een of meerdere bestuursleden opzeggen. Een en ander heeft
onze constante aandacht. Risico: gemiddeld. Impact: beperkt. Kosten: beperkt. Beheersing
risico: op dit moment is het bestuur meer dan compleet, geen actie vereist.
1.2.4. Partners en aanvragers
Betrouwbaarheid partners en aanvragers. Risico: niet waarschijnlijk. Impact: gemiddeld.
Kosten: gering. Beheersing risico: wij werken al jarenlang tot grote tevredenheid samen met
dezelfde partners. De projecten die wij subsidiëren, selecteren we zorgvuldig. Aanvragen van
individuele personen dienen ondersteund te worden door maatschappelijk werk, ook hierin
selecteren wij zorgvuldig. Een en ander heeft blijvende aandacht door middel van
projectadministratie, financiële controle, accountantscontrole.
1.2.5. Teruglopen en impact aanvragen
Het aantal aanvragen blijft al jaren stabiel. Risico: niet waarschijnlijk. Impact: gemiddeld.
Kosten: beperkt. Beheersing risico: Het aantal en de impact van de aanvragen dienen blijvend
aandacht te krijgen via de projectadministratie.
1.2.6. Afbouw bestemmingsreserve
Vanwege een grote nalatenschap die wij ontvingen in 2016 hebben wij een grote
bestemmingsreserve. Daar wij niet veel eigen projecten initiëren, met weinig medewerkers
het werk doen en alleen impactvolle aanvragen willen honoreren, hadden wij moeite met de
afbouw van de bestemmingsreserve. Dit dient, indien een dergelijke meevaller zich weer
voordoet, grote aandacht te krijgen, door zelf op zoek te gaan naar impactvolle projecten en
daarvoor capaciteit beschikbaar te stellen. Risico: gering. Impact: beperkt. Kosten: gering.
Beheersing risico: projectadministratie, financiële administratie, begroting,
meerjarenbegroting.
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1.2.7.Fraude

-

Partners/projecten
Risico: niet waarschijnlijk. Impact: gemiddeld. Kosten: gemiddeld. Beheersing: Wij hebben
een meer dan 30 jaar lange ervaring op het gebied van subsidieverstrekking en daarom
hebben we veel ervaring om eventuele fraude te signaleren. Wij werken al jarenlang met
dezelfde partners samen. Dit dient evenwel continue aandacht te krijgen via
projectadministratie, controle administratie en accountantscontrole.
- Intern
Risico; niet waarschijnlijk. Impact: groot. Kosten: gemiddeld. Beheersing risico: In 2020 is
overgegaan tot een nieuw digitaal administratief- en betalingssysteem. Extern hebben wij een
financieel bureau aangetrokken, die de financiën inboekt en de betalingen klaarzet. Intern is er
een (meer dan) vier ogen systeem. Bovendien accountantscontrole.
1.2.8. Risico op datalekken/AVG
Risico: gemiddeld. Impact: gemiddeld. Kosten: gemiddeld. Beheersing risico: Het beleid is op
orde. In mei 2018 is een Privacy Compliance Scan gedaan. Een en ander wordt constant
gemonitord door middel van preventieve controle en medewerkers worden constant bewust
gemaakt.
1.2.9 Reputatie- en imagoschade
Imagoschade is funest voor de inkomsten van een fondsenwervende organisatie. Het risico is
klein, de impact is groot. Kosten: groot. Beheersing risico: Blijvende aandacht wordt gegeven
aan controleprocessen (zie ook onder Fraude). Imagoschade door activiteiten van andere
fondsenwervende organisaties is altijd aanwezig en niet te voorkomen.
1.2.10 Besteding aan de doelstelling
Risico op minder bestedingsruimte. Risico: gemiddeld. Impact: gemiddeld. Kosten: groot. Zie
ook onder 1.2.1. Er worden geen langjarige afspraken gemaakt. Het honoreren van aanvragen
vindt plaats naargelang er voldoende inkomsten/bestemmingsreserves zijn. Beheersing risico:
kwartaalrapportages, begroting, projectadministratie.
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1.3. Doelrealisatie
1.3.1. Algemeen

Besteed aan directe hulpverlening
€ 1.329.894,00

Besteed aan doelstelling
267.696

535.956

Hulpverlening Nederland
Individuele hulp SFIHG Nederland

109.407

Hulpverlening buitenland
Voorlichting en bewustmaking

416.835

Fonds Kind & Handicap ondersteunt individuele kinderen met een beperking of chronische
ziekte en projecten die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van kinderen met een
chronische ziekte of een beperking.
Directe hulp aan individuele aanvragers
Fonds Kind & Handicap hecht veel waarde aan de rol en positie van zorgconsulenten en
maatschappelijk werkers in het werkveld. Bij individuele aanvragen worden ouders en/of
verzorgers van de kinderen dan ook verzocht hun aanvraag te laten ondersteunen door het
maatschappelijk werk. Hoewel de omvang van de individuele bestedingen in relatie tot de
andere bestedingscategorieën vrij bescheiden is, blijft de hulpverlening aan individuele
personen van grote waarde en een wezenlijk doel van Fonds Kind & Handicap. Fonds Kind &
Handicap fungeert immers als vangnet voor onbeantwoorde hulpvragen van gehandicapte
kinderen.
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Wat de aard van de aanvragen voor individuele hulpverlening betreft kan gesteld worden dat
deze, gecategoriseerd, er als volgt uit zien:
-

Hulpmiddelen
Therapie/medisch
Ontspanning/Sport
Leren/werken
Vervoer
Wonen

1.3.2. Bestedingen
1.3.2.1 Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulpverlening voor
Gehandicapten (SFIHG).
Om nog meer impact te hebben is in 2017 een samenwerkingsverband
geïnitieerd met een aantal vermogensfondsen onder de naam Samenwerkende Fondsen voor
Individuele Hulp voor Gehandicapten, de SFIHG. Elk fonds heeft zijn eigen unieke doelstelling;
de samenwerking in SFIHG richt zich specifiek op financiële steun voor de aanschaf van
aangepast vervoer of andere noodzakelijke hulpmiddelen, waarvoor bij de overheid tevergeefs
is aangeklopt. Wij werken hierin samen om aanvragen sneller te kunnen afhandelen,
wachttijden te verkorten, kosten te besparen en dubbele aanvragen te voorkomen. Fonds Kind
& Handicap is penvoerder van SFIHG.
SFIHG acteert als een overkoepelende organisatie voor verschillende stichtingen en fondsen
die zich hebben toegelegd op het helpen van (jonge of volwassen) gehandicapten, zoals
Stichting Kinderfonds van Dusseldorp en Fundatie van den Santheuvel, Sobbe. SFIHG
functioneert als een centraal ‘meldpunt’ voor aanvragen van of voor deze kinderen en jongeren
met een handicap, die met hun hulpvraag niet voldoende geholpen kunnen worden door
instanties als de overheid of verzekeraars. Op deze manier komt hun hulpvraag bij het juiste
fonds terecht en kan er sneller hulp geboden worden.
Enkele voorbeelden van hulpvragen:
Een rolstoelbus voor Ties
Ties heeft de ziekte Ehlers Danlos, een erfelijke aandoening waarbij het bindweefsel ongewoon
rekbaar en meegevend is. Hierdoor ondervindt Ties veel pijnklachten, vermoeidheid en
beperkingen. Dit alles belemmert hem fors in zijn dagelijkse functioneren. Ties zit nu in 3
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HAVO, maar volgt het grootste gedeelte van de
lessen vanuit huis. Hij krijgt een aangepast
lesprogramma en extra begeleiding.
Sinds 1,5 jaar maakt Ties gebruik van een rolstoel
met elektrische ondersteuning. Hiermee heeft Ties
een stuk zelfstandigheid teruggekregen en is zijn
leefwereld weer wat vergroot. Speciaal voor de
rolstoel hebben de ouders van Ties 2 jaar geleden
een grotere auto aangeschaft. Maar de rolstoel is
best zwaar en door het in en uit de auto tillen
kregen de ouders van Ties rugklachten.
Omdat de lichamelijke gezondheid van Ties achteruit gaat krijgt hij binnenkort een aantal
aanpassingen aan de rolstoel. Hierdoor zal de rolstoel niet alleen zwaarder worden, maar ook
niet meer in de auto passen en is een ander vervoermiddel nodig. Het is belangrijk dat
kinderen als Ties zoveel mogelijk vrijheid behouden; hun leven is al beperkt genoeg door hun
ziekte!
Zowel Ties als zijn ouders en zus zijn enorm blij met de rolstoelbus en genieten er elke dag
van!
Een duofiets voor Dion
Dion is een jongeman van 24 jaar. Op zijn 16de
kreeg hij de diagnose NBIA (Neurodegeneration with
Brain Iron Accumulation), een zeldzame erfelijke
stofwisselingsziekte. Dit zorgt voor aanhoudende
samentrekking van de spieren en dat zijn
kortetermijngeheugen wordt aangetast. Ook heeft
hij moeite om woorden te vinden en gaat zijn
gezichtsvermogen steeds verder achteruit.
Fietsen op een 'normale' fiets was door de ziekte al
geruime tijd niet meer haalbaar. En dat terwijl juist
in deze coronaperiode veel werd gefietst door de
groep waar Dion de gehele week verblijft. Gelukkig
kan hij nu dan eindelijk weer mee! Ook zijn broer
gaat vaak even bij hem langs en dan gaan ze samen
met de fiets op pad.

Fonds Kind & Handicap Jaarverslag 2020

14

Een rolstoelbus voor Dilara.
Er is een wereld voor het gezin open
gegaan, en vooral voor Dilara
natuurlijk.
Door de aangepaste auto kan ze gewoon
mee in haar elektrische rolstoel. Dolblij
is ze dat ze onbezorgd op pad kan, dat
ze gewoon mee kan naar de winkel, of
even lekker door het centrum of bos
kan struinen.

Fonds Kind & Handicap heeft binnen de Samenwerkende Fondsen Voor Individuele Hulp Voor
Gehandicapten (SFIHG) in 2020 de aanschaf van 46 rolstoelbussen mogelijk gemaakt.
1.3.2.2. De impact van onze steun op het leven van kinderen en jongeren met een
beperking of chronische ziekte.
Wij schatten dat in 2020 totaal meer dan 7.500 kinderen profiteerden van onze individuele en
projectmatige hulpverlening en onze bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek.
We schatten dat we meer dan 1.000.000 mensen (met en zonder handicap) hebben bereikt.

Hulpmiddelen
In 2020 hebben wij samen met onze samenwerkende partners binnen SFIHG de volgende
hulpmiddelen verstrekt:
-

4 sportrolstoelen
1 sta op stoel
1 aangepaste bureaustoel
2 trippelstoelen
1 elektrische achterdeur
Een paar aangepaste voetbalschoenen
1 handbike

Er is aan trainingen voor 3 hulphonden bijgedragen.
Fonds Kind & Handicap heeft daarnaast nog een motomed, een trippelstoel, een akkaplateau
en een bijdrage aan nog 2 opleidingen voor hulphonden verstrekt.
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Therapie
Fonds Kind & Handicap ondersteunt noodzakelijke therapieën die niet op andere wijze
gefinancierd konden worden. Zo hebben wij dolfijntherapie en therapeutisch paardrijden
mogelijk kunnen maken. Ook hebben wij onder meer Micky’s Foundation (Aruba) gesteund,
zodat 25 kinderen met ernstige motorische en verstandelijke problemen gespecialiseerde en
intensieve pediatrische therapie konden krijgen. Ten behoeve van therapie hebben wij ook
muziektherapie mogelijk gemaakt en diverse snoezelmaterialen verstrekt.

Ontspanning
Wij vinden dat alle kinderen de mogelijkheid moeten hebben om te sporten en buiten te
spelen, niet alleen ter ontspanning, maar ook om ze gewoon mee te laten doen, voor hun
lichamelijke ontwikkeling en ten behoeve van het vergroten van het geluksgevoel.
Spelen is belangrijk voor kinderen. Buiten spelen helemaal! Daarom steunden wij projecten die
het buiten spelen voor kinderen mogelijk hebben gemaakt, zoals
Een buitenspeelplaats voor City Kids
Speelpanelen voor Stichting Recreatie Overloon
Een rolstoelvogelnestschommel voor Stichting Het Mooi Leven Thuis
Een rolstoelschommel voor Stichting Gibraltar
Een dubbele schommel voor wooninitiatief Nederhof
Een multifunctioneel plein voor Prof Fritz Redlschool/UMC
Zo zijn er ook weer kinderen blij gemaakt met een vakantie.
Leren en werken
Overzee hebben wij bijvoorbeeld ICT projecten gerealiseerd, om de kinderen kennis te laten
maken met de hedendaagse ontwikkeling en om het leren toegankelijker te maken voor
kinderen die niet goed mee kunnen doen.
Kunst, muziek, cultuur en sport en bewegen zijn belangrijke ingangen om kinderen met een
beperking te motiveren, ze te leren samen te werken, om te gaan met winst en verlies én
creatief te denken.
Wij steunen onder meer een muziekproject op Bali. Volgens het 'train de trainer'concept werden docenten op Bali geïnstrueerd hoe zij met leerlingen van het
speciaal onderwijs aan de slag kunnen met muziek.
Samen met KOO Den Haag organiseerden wij het project Droomweg, een
geïntegreerd activiteitenprogramma, waarbij kinderen uit het speciaal onderwijs de
mogelijkheid krijgen om (spelenderwijs) hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen.
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Vervoer
Je vrij kunnen verplaatsen is een heel wezenlijk onderdeel van ons leven. Niet alleen naar
plekken waar je graag wilt zijn, naar school of naar je werk, maar ook om je kinderen wat
makkelijker te kunnen vervoeren naar artsen, ziekenhuizen, revalidatie etc. Voor gehandicapte
kinderen en hun ouders is die vrijheid en mogelijkheid er lang niet altijd. Hun aanvragen voor
aangepast vervoer worden regelmatig afgewezen: omdat instanties langs elkaar heen werken,
omdat er bezuinigd wordt, of omdat ze net niet aan alle nieuwe regeltjes voldoen. Wij steunen
ook in deze situaties. Als laatste vangnet. Samen met onze donateurs geven we kinderen en
hun ouders de vrijheid terug die ze zo hard nodig hebben. Hun leven is vaak al ingewikkeld
genoeg.
Samen met onze samenwerkende partners (Samenwerkende Fondsen Voor Individuele
Hulpverlening Voor Gehandicapten) hebben wij in 2020 onder meer bijgedragen aan
46 rolstoelbussen.
4 cantamobielen
1 brommobiel
1 duofiets
1 handbike
1 elektrische fiets
2 bakfietsen
4 aangepaste auto’s
Fonds Kind & Handicap heeft daarnaast nog een aangepaste buggy en een uitneembaar
autostoeltje verstrekt.
Medisch
In 2020 hebben wij geen medische aanvragen gekregen.
Wonen
Fonds Kind & Handicap vindt het belangrijk dat kinderen met een beperking (zo lang mogelijk)
thuis kunnen blijven wonen en zich daar zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Wij steunen
aanpassingen in woning en tuin. In 2020 hebben wij onder meer een rusthuisje mogelijk
gemaakt voor Mark:
Martine, de moeder van Mark voelde van meet af aan dat er ‘iets’ met Mark aan de hand was.
Toch duurde het nog vier jaar voor de diagnose werd gesteld: autisme, ADHD en een hoog IQ.
Daarna volgde een jarenlange zoektocht naar de juiste behandeling van haar zoon, die steeds
agressiever gedrag vertoonde, tot hij zelfs uit huis geplaatst moest worden. Tegen de
verwachting in woont Mark sinds kort gelukkig weer thuis. Mede dankzij een speciaal rusthuisje
voor hem in de tuin dat ze dankzij Fonds Kind & Handicap konden laten plaatsen.
Het verhaal van Mark is uitgebreid verteld in onze campagne ‘Een kind met een handicap. Impact
op je gezin’.
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Wetenschappelijk onderzoek
Al een aantal jaren steunt Fonds Kind
& Handicap het onderzoek dat door
het team rond Professor T. Kuijpers
bij Amsterdam UMC, locatie AMC en
het Emma Kinderziekenhuis in
Amsterdam uitgevoerd wordt naar de
ziekte van Kawasaki. Doel van het
onderzoek is verbetering van zorg en
preventie van hart en vaatziekte met
kans op overlijden bij kinderen en
jongvolwassenen na doormaken van
deze ernstige en onbegrepen
vaatontsteking op jonge leeftijd.
Om te voorkomen dat er blijvende gevolgen optreden, is het erg belangrijk dat de ziekte van
Kawasaki tijdig herkend wordt. Door artsen en ouders bewust te maken van de symptomen, kan
worden voorkomen dat kinderen blijvende zware hartbeperkingen oplopen. Het onderzoek richt
zich op het zo vroeg mogelijk herkennen van de ziekte door het ontwikkelen van een simpele
test. In 2020 berichtten artsen dat zij wat meer kinderen op de Intensive care zien met
symptomen die lijken op de ziekte van Kawasaki.
Er is veel nieuws geweest rond de huidige impact van Covid-19 en de ziekte van Kawasaki. Op
dit moment wordt ook daar veel onderzoek aan gedaan. In 2019, 2020 en 2021 draagt Fonds
Kind & Handicap ook bij aan de ontwikkeling van medicatie voor kinderen met de ziekte van
Kawasaki.

Voorlichting/Preventie/Bewustmaking
Voorlichting, preventie en bewustwording zijn zowel een separate activiteit als een algemene
activiteit. Bij alle communicatiecontacten die Fonds Kind & Handicap heeft en bij alles wat wij
doen delen wij informatie over kinderen met een beperking of chronische ziekte en over
preventieve maatregelen om een ziekte te voorkomen of om de impact van een ziekte te
verminderen. Wij communiceren zowel met de doelgroep als met donateurs en met iedereen
die zich door onze communicatiekanalen laat informeren. Fonds Kind & Handicap gebruikt
daarvoor haar nieuwsbrieven via de mailing, de e-mailing, via persoonlijke contacten en via
social media. De komende jaren zal social media steeds belangrijker worden.
Enkele voorlichtingsprojecten/campagnes uitgelicht
Teek Out campagne (Voorlichting, Preventie)
Wij vinden het belangrijk om ouders, kinderen en de maatschappij bewust te maken over het
voorkomen van (de gevolgen) van bepaalde ziektes, zoals de ziekte van Lyme. Kinderen hebben
meer risico op deze ziekte omdat zij zich vaker in het groen bevinden. Kinderen krijgen vaak
18
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tekenbeten tijdens het spelen in het groen, op kamp of op vakantie. Daartoe hebben we in
2020 weer een Teek Out campagne gedaan.
Dit voorlichtingsproject diende om met
name scholen, (groot)ouders en
kinderen bewust te maken van de
risico’s voor kinderen en het voorkomen
van de ziekte. Scholen waren helaas
slecht bereikbaar, vanwege Covid-19.
Maar dat dit speelt bij mensen, blijkt
wel uit onze cijfers. Via onze
Facebookcampagne hebben wij meer
dan 36.000 mensen bereikt, zijn er
4.296 tekenverwijderaars aangevraagd
en had 28% van deze aanvragers een
geef intentie. Een geweldig succes met
naar wij hopen meer bewustzijn bij
ouders, resulterend in minder
tekenbeten bij kinderen en een goed
gebruikte tekenverwijderaar.
Kinderkrant Jong 010 (Bewustmaking)
Sinds januari 2019 heeft Fonds Kind & Handicap een samenwerking met Kinderkrant Jong010.
Door de interviews met kinderen met een beperking of chronische ziekte wordt het onderwerp
'anders zijn' bespreekbaar gemaakt en treden kinderen met een beperking wat meer op de
voorgrond. De gratis kinderkrant heeft een oplage van 38.000. Hij wordt maandelijks
uitgedeeld op alle basisscholen in Rotterdam. De kinderen die hun verhaal vertellen zijn zelf
ook woonachtig in Rotterdam of directe omgeving, wat voor een stuk herkenning zorgt bij de
jonge lezers. In de meeste klassen wordt de krant klassikaal besproken, waarna de krant mee
naar huis gaat. Op deze manier wordt het thema anders zijn en het hebben van een handicap
op een laagdrempelige manier bespreekbaar gemaakt. Het zorgt voor meer begrip voor
kinderen die hier dagelijks mee te maken hebben.
In elke uitgave van de kinderkrant staan 1 of 2 interviews van kinderen die een beperking
hebben of een chronische ziekte. Zij vertellen er hun verhaal over hoe zij elke dag omgaan met
hun beperking, hoe het op school gaat, wat ze wel of niet kunnen doen, kunnen eten/drinken,
etc. Het geeft een mooi inkijkje in hun leven en zorgt voor meer begrip. Zoals het verhaal van
Iefke. Iefke heeft het Angelman syndroom en kan niet praten. Met hulp van haar klasgenootjes
en haar juf gaat ze gewoon naar school en speelt ze gewoon mee. Ze vindt het heel fijn in de
klas en ze communiceert via afbeeldingen.
Meer dan 24.000 kinderen in Rotterdam die de Kinderkrant Jong010 lezen, hebben vorig jaar
aangegeven dat zij anders over kinderen met een chronische ziekte of handicap zijn gaan
denken. Een prachtig resultaat!
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Scholentour 'Debiel' (Bewustmaking)
Elke klas maakt het wel eens mee: één of twee kinderen zijn nét even anders dan het
overgrote deel van de klas en worden de dupe van pestgedrag. Anders zijn is niet altijd
makkelijk, ook al maak je soms bewust andere keuzes. Als je er zelf niet voor kiest, maar
‘anders’ bent omdat je bijvoorbeeld een handicap hebt, is het vaak al helemaal niet makkelijk
om geaccepteerd te worden. Je kunt als kind in hele moeilijke situaties terecht komen, van
onschuldige plagerijtjes tot heel veel erger.
Fonds Kind & Handicap vindt het belangrijk dat er meer begrip en acceptatie komt voor
kinderen die een handicap hebben. Daar werken we actief aan door basisscholen de workshop
‘Debiel’ aan te bieden, geschikt voor groep 6, 7 en 8.
In samenwerking met regisseur Dewi Reijs heeft Fonds Kind & Handicap deze bijzondere
workshop ontwikkeld over anders zijn en omgaan met kinderen met een handicap. De workshop
is ontwikkeld rondom de bekroonde film 'Debiel’. De titel slaat op de mensen om de
hoofdpersoon heen die zich ‘debiel’ gedragen. De hoofdrolspeelster, Rahina Güngor, heeft een
verstandelijk beperking. In de film is te zien hoe zij achter de schermen van een modeshow
terecht komt en uiteindelijk uitgroeit tot een fashion icoon. De film speelt met vooroordelen
over verstandelijk gehandicapten en de excentrieke personages in de modewereld: wie is hier
nu eigenlijk gek?
In 2020 konden wij, ondanks de coronamaatregelen, toch nog 10 workshops realiseren op 4
scholen.
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Campagne ‘Een kind met een handicap. De impact op je Gezin’. (Bewustmaking)

Harmen & Kate

Stan & Max

Als je een kind krijgt, ziet je leven er anders uit. Natuurlijk, het is vermoeiend, zeker in het
begin, maar je bent toch vooral blij, en dankbaar. Zo’n klein wondertje, met alles erop en
eraan! Maar wat als je kind gehandicapt blijkt te zijn… ? Je leven staat vanaf nu voor altijd in
het teken van zorgen om en voor je kind.
Veel ouders van een kind met een handicap of chronische ziekte worden dagelijks
geconfronteerd met grote zorgen, een woud aan regelzaken en financiële problemen. Maar ook
met onbegrip over hun situatie, zelfs van vrienden en familie. Die niet goed beseffen wat het
betekent als je 24 uur per dag bij je kind moet zijn, en niet zomaar tussendoor even kunt
douchen of samen lunchen. Dat je alles moet plannen en niets vanzelfsprekend meer is.
Een handicap heb je vaak niet alleen. Het gezin is de belangrijkste basis voor een kind met een
handicap of chronische ziekte. De gezinnen hebben het dus vaak erg zwaar. Omdat het zo
belangrijk is dat het kind en zijn of haar gezin steun krijgt van de omgeving, is het heel
belangrijk dat de omgeving begrip heeft voor de situatie waarin het kind zich bevindt en begrip
heeft voor de gezinssituatie. Voor meer begrip en steun voor al die kinderen en ouders voeren
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Fonds Kind & Handicap bij Holland van Boven

wij zowel in 2020 als in 2021 de campagne ‘Een kind met een handicap. De impact op je
gezin.’
In december 2020 ging de campagne van start. De campagne werd via Facebook, Instagram,
YouTube, Kinderkrant Jong010 en NPO uitgezet. Centraal in de campagne staan vier gezinnen
en de vraag: Hoe is het dagelijks leven met een kind met een handicap? Drie moeders, een
vader en een broer vertellen erover in vier openhartige interviews. Zoals Jessica en Harmen,
ouders van Kate. Hun jongste dochter is ernstig meervoudig gehandicapt. Dat dit een grote
impact heeft op het hele gezin, wordt alleen al duidelijk als je hun huis binnenstapt. Alles is
gelijkvloers, in de woonkamer staat een grote bed-box van 1 bij 2 en ruim 1,5 meter hoog, en
in de slaapkamer van Kate domineert een hoog ledikant met een verschoontafel en een
spoelbak de ruimte. Aan het plafond rails voor de plafondlift die naar de aangrenzende
badkamer leiden. Alles om Kate thuis te kunnen laten wonen.
Zo vertellen Stan (11) en zijn broer Max (12) over de aandoening van Stan. Stan is geboren met
pseudochondroplasia. Dat is een aandoening aan zijn botten. Hij groeit veel minder dan dat hij
zou moeten groeien en zijn gewrichten slijten sneller. Zijn romp groeit wel. Max vindt het
vervelend dat ze vaak worden bekeken op straat omdat Stan er anders uitziet. Stan vindt het
ook heel vervelend dat mensen naar hem kijken. Kinderen die ziek zijn of een beperking
hebben, vinden het fijn om erbij te horen. Het is niet fijn als mensen anders op je reageren. Ik
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heb liever dat mensen aan mij vragen wat er met mij aan de hand is. Ik voel dan dat ze mij
respecteren zoals ik ben.”
De boodschap van de campagne slaat aan met een bereik op Facebook van 183.421, waarvan
12.127 mensen hebben doorgeklikt naar de landingspagina van de campagne. Dat was veel
meer dan wij hadden verwacht met het advertentiebudget dat we daarvoor beschikbaar
hadden gesteld. De reacties op de social media berichten waren zeer positief. Het verhaal van
Stan en Max stond ook op de sponsorpagina van Fonds Kind & Handicap in Kinderkrant Jong010.
Het bereik van de Kinderkrant is 38.000 kinderen in Rotterdam (en hun gezinnen).
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1.3.3 Enkele aanvragen en projecten uitgelicht.
Corona Noodhulp
Sociale onthouding. Thuisisolatie. Coronacrisis. In een paar weken tijd is ons leven compleet
veranderd. En kinderen met een chronische ziekte of een handicap krijgen het extra zwaar te
verduren!
Ook tijdens de coronacrisis zijn wij er voor gezinnen met chronisch zieke of gehandicapte
kinderen. Zij worden extra zwaar getroffen, hun wereld is nòg beperkter. Dat geldt ook voor
zorginstellingen die met de cliënten op de locaties 'vast' zaten of nog zitten.
In april is Fonds Kind & Handicap een noodhulpactie gestart om gezinnen en zorginstellingen te
helpen tijdens de coronacrisis. Er was behoefte aan praktische dingen, zoals extra
spelmateriaal, leerhulpmiddelen om het onderwijs thuis of de dagbesteding voort te kunnen
zetten en extra oefenmateriaal zoals een fietstrainer, zodat de kinderen hun spieren kunnen
blijven trainen, om zware achteruitgang te voorkomen.
Maar ook een klein gebaar kan heel welkom zijn. Het is maar net waar behoefte aan is.
Zo hebben wij enkele zorginstellingen verrast met iets lekkers. Als steuntje in de rug tijdens
deze bizarre tijd. Zoals zorglocatie Nederhof van Levin Zorg, een woonlocatie voor jongeren
tussen de 15 en 18 jaar met autisme en een verstandelijke beperking, die van ons heerlijke
taart ontving. De jongeren konden door alle Corona maatregelen niet naar hun ouders, of zelf
bezoek ontvangen, en daarom was er behoefte aan een kleine verrassing.

Ook aan de jongeren die elders in quarantaine verbleven werd gedacht en is iets lekkers
bezorgd. Ze waren superblij met deze heerlijke traktatie! Zo deelden wij ook knuffelbeertjes
uit, of een individueel cadeautje, zoals een pop, of zorgden voor snoezelmateriaal thuis, een
zwembad voor het Westerhonk waar 60 jongeren met een beperking wonen. En andere
steuntjes in de rug tijdens de lockdown waar een hele groep plezier van heeft, zoals een
sjoelbak, een waterpretpakket, gezelschapsspellen, tovertafels en nog veel meer.
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Corona noodhulp overzee
Ook in Suriname hebben wij corona noodhulp gebracht, zoals bij de mr. Huber Stichting. De
mr. Huber Stichting vangt kinderen en jongeren met een beperking op die anders een
mensonwaardig bestaan tegemoet zouden zien. Op dit moment vangen zij in de dependance te
Temanredjo 8 jongeren met een beperking permanent op. De jongeren zijn verstoten, wees of
halfwees. De overige kinderen en jongeren, die normaal de dag- en weekopvang bezoeken,
zitten nu thuis vanwege de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. De meeste van
deze kinderen zijn ondervoed en verwaarloosd.
Met het bedrag dat wij voor de noodhulp beschikbaar hebben gesteld zijn primaire
levensbehoeften aangeschaft: voedingsmiddelen, incontinentiemateriaal, schoonmaak- en
desinfectiemiddelen en toiletartikelen . De kinderen en de verzorgers waren ontzettend blij
met deze donatie.

In Bali was en is de nood nog erg hoog bij gezinnen van ‘onze’ kinderen, de leerlingen van de
scholen van Sjaki-Tari-Us. Veel ouders zijn door de Corona maatregelen thuis komen te zitten,
zonder salaris. De kinderen van eten voorzien was en is nu ook nog de hulp die heel hard nodig
is.
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Tovertafels (leren, ontspanning)
Een tovertafel biedt een leuke afwisseling, geschikt voor ieder kind. De spellen zijn grappig en
roepen plezierige emoties op. Voor de kinderen is dit een mooie manier van samenzijn.
Passend bij wat zij kunnen en leuk vinden. De spellen zijn speciaal ontwikkeld voor mensen
met een verstandelijke beperking om hen te activeren en stimuleren. Zo worden de kinderen
onder meer uitgedaagd om een projectie op de tafel te volgen en met de hand aan te tikken.
Maar ook om samen te werken en elkaar aan te moedigen. Het zijn vooral de contactmomenten
tussen de kinderen, hun begeleiders en familieleden die het spel zo bijzonder maken. Zowel in
de groep, als in 1-op1-contact. Wij hebben zes tovertafels ter beschikking gesteld aan
zorginstellingen en medische kinderdagverblijven.
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Therapeutisch Paardrijden (therapie)
Paardrijden kan vaak veel meer zijn dan een recreatieve bezigheid. Zo is er paardrijden
speciaal voor kinderen met een handicap: Equitherapie (Equine Assisted Therapy oftewel
therapeutisch paardrijden). Bij therapeutisch paardrijden leren kinderen met hun nieuwe
vriend, die hem of haar zijn rug en benen leent, tot een harmonie te komen. Dat betekent dat
het kind zijn bewegingen moet aanpassen aan de beweging van het paard. De ruiter moet leren

ontspannen, in evenwicht zitten, bepaalde spieren gebruiken en rechtop zitten zonder
rugsteun. Zo helpt het enorm om een goede spierspanning op te bouwen. Bovendien geeft het
de kinderen een enorme vrijheid. Voor het kind is het paardrijden een fijne afwisseling en heel
anders dan oefenen bij een fysiotherapeut, terwijl toch de coördinatie en het
evenwichtsgevoel worden getraind. Daarnaast voelen de paarden haarfijn aan hoe de kinderen
zich voelen. Op de één of andere manier worden bepaalde poortjes in de hersenen geopend,
waardoor de kinderen zich toch weer verder ontwikkelen.
Fonds Kind & Handicap draagt het paardrijden voor kinderen met een handicap een warm hart
toe. Verschillende aanvragen daartoe zijn inmiddels gehonoreerd.
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Vakantietijd… (ontspanning) ook voor gehandicapte kinderen
Kinderen met een handicap hebben dezelfde dromen als andere kinderen. Maar lang niet altijd
komt die van hen uit. Want op vakantiekamp gaan is vaak al duur voor ‘gewone’ kinderen; voor
kinderen met een handicap wordt het simpelweg onbetaalbaar als er geen subsidies zijn. Want
er is aangepast vervoer nodig, en een aangepast verblijf en dan hebben we het nog niet over
de benodigde begeleiding ter plekke. Dure vakanties dus, maar van enorme waarde voor
de kinderen! Samen spelen met andere kinderen, het onder gelijken zijn, en dan natuurlijk de
aandacht die ze krijgen. Veel in de buitenlucht zijn, en lekker zorgeloos genieten. Dat is
allemaal zo belangrijk voor ze! Daarom steunen wij deze kinderen, zodat zij ook hun dromen
waar kunnen maken door een vakantie via Stichting Tante Lenie, Stichting Wigwam, Stichting
Wielewaal of door middel van het mogelijk maken van een uitstapje met het gezin. In
Coronatijd gingen veel vakanties niet door. Gelukkig waren er wel enkele die in 2020 nog wel
door konden gaan, zoals een vijfdaagse zeilreis met het schip de Eendracht. Iedereen aan
boord van de Eendracht is gelijk. En dat onderstreept het hoofddoel van de reis: het versterken
van de eigenwaarde en onbezorgd samenwerken met andere jongeren. En leren van elkaar, en
plezier maken.

De reis werd georganiseerd door Stichting Het Vergeten Kind en mede gefinancierd door Fonds
Kind &Handicap. In totaal konden 28 kinderen en begeleiders mee op deze bijzondere
zeiltocht. En ja, die kwamen allemaal helemaal ‘heppie’ van boord!
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Het Witte Bedjes Sinterklaasfeest (ontspanning)
Een begrip in Rotterdam. Ieder jaar mogen er meer dan 1.000 kinderen met een beperking naar
dit Sinterklaasfeest komen. Ieder jaar weer een groot succes met veel blije kinderen die samen
met hun lotgenootjes feest kunnen vieren en Sint van redelijk dichtbij kunnen meemaken. De
afgelopen jaren speelden talenten van een theatergroep een speciale voorstelling voor deze
bijzondere kinderen. Vanwege de coronamaatregelen ditmaal een interactieve voorstelling vol
zang en dans, te volgen via stream.

RaceRunning (sport, ontspanning, therapie)
RaceRunners winnen de laatste jaren aan populariteit bij sportverenigingen. Het zijn
driewielige loopframes zonder pedalen en met een borststeun en stuur. De RaceRunner is
uitermate geschikt voor kinderen met een lichamelijke beperking, zoals cerebrale parese of
spina bifida. Zij zijn in het dagelijks leven vaak afhankelijk van een rollator of rolstoel voor hun
mobiliteit. Met de handige loopfiets kunnen zij zich nu ook voortbewegen door te lopen of zelfs
te rennen. Voor deze groep kinderen is het soms één van de weinige mogelijkheden om aan
sport te doen! En het sterkt hun spieren ook nog eens! Een win-win situatie.
RaceRunning wordt dan ook steeds populairder bij de para-atletieksport. De atleet loopt of
rent verschillende afstanden op de atletiekbaan. De handige loopfiets wordt dus gebruikt als
sporthulpmiddel, net zoals een sportrolstoel of een ligfiets.
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Atletiekvereniging Olympus ‘070 uit Naaldwijk is in het najaar van 2020 gestart met
RaceRunner trainingen. Omdat de RaceRunners zoveel bijdragen aan het welzijn van
gehandicapte kinderen, hebben wij twee RaceRunners gedoneerd. Het leuke van
een RaceRunner is dat de kinderen er een behoorlijke snelheid mee kunnen ontwikkelen. Vaak
is dat een sensatie die de kinderen nog niet eerder zelfstandig hebben ervaren. De RaceRunner
geeft ze enorm veel vrijheid en plezier, wat duidelijk te zien is bij de kinderen van Olympus!

Magic Care (Therapie, Ontspanning)

Onder de naam Magic Care werkt een groep van meer dan vijftig goochelaars met verschillende
achtergronden samen. Wat hen bindt is om na hun werk goochelen op hoog niveau als hobby te
bedrijven. Daarbij hebben zij zich ten doel gesteld om door middel van goochelen, kinderen
die door ziekte, handicap of vervelende thuissituatie in de problemen zijn gekomen, te helpen.
Magic Care zet het zelf kunnen goochelen in als instrument om kinderen te helpen hun weg te
vinden, sterker te worden en meer zelfvertrouwen te krijgen; met andere woorden leren
goochelen met een therapeutisch doel. En de kinderen beleven er zelf ontzettend veel plezier
aan! Alle goochelaars doen mee op vrijwillige basis.
Ook in coronatijd bleek weer de creatieve magie van deze goochelaars. Van goochelen op een
buitenlocatie, tot online via een popup-studio, de goochelaars doen wat ze kunnen voor de
kinderen. De goocheldoosjes die de zieke kinderen van de goochelaars van Magic Care krijgen,
worden gesponsord door Fonds Kind & Handicap.
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Droomweg/Festival Gaaf
Den Haag & directe omgeving barst van het talent. De stad biedt allerlei podia waar die
talenten breed geëtaleerd kunnen worden. Toch is er een doelgroep die je daar nauwelijks
ziet, dat zijn de kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking! Om deze groep
ook een serieus en compleet podium te geven waarop zij hun talenten voor het voetlicht
kunnen brengen, hebben Fonds Kind & Handicap en KOO (organisatie voor kunstonderwijs in
Den Haag) samen Droomweg/Festival GAAF in het leven geroepen.
Iedereen heeft een talent, een passie of bijvoorbeeld een droom om eens te stralen op het
podium als een echte artiest. Droomweg is een geïntegreerd activiteitenprogramma. Kinderen
uit het speciaal onderwijs krijgen de mogelijkheid om (spelenderwijs) hun talenten te
ontdekken en ontwikkelen. Het project bestaat uit drie verschillende fases.
Fase 1 – Droomweg op school. Leerlingen uit de midden-en bovenbouw krijgen de mogelijkheid
om verschillende kunstdisciplines te ontdekken. Dit wordt gedaan gedurende één
workshopweek. Dat wil zeggen dat elke groep elke dag een workshop krijgt in een andere
kunstdiscipline: Beeldend, Dans, Muziek en Theater. Door middel van deze workshops willen
wij de leerlingen enthousiast maken om mee te doen aan fase 2: de naschoolse kunstlessen.
Fase 2 – Naschoolse kunstlessen. Vervolgens worden er naschoolse kunstlessen georganiseerd.
Deze cursussen zijn bedoeld voor leerlingen die graag door willen met één van de
kunstdisciplines.
Fase 3 – Festival GAAF Ten slotte, kinderen die mee hebben gedaan aan de buitenschoolse
cursus mogen in hun eindwerken laten zien op festival GAAF! in een echt theater.
Ondanks COVID19 zijn bijna alle workshops gerealiseerd, en is er een corona-proof variant van
Festival GAAF! neergezet. De leerlingen hebben, ondanks alles, veel plezier en waardering
gehaald uit het project.
De meerwaarde van de kunstlessen in een kleine, veilige omgeving, is wederom duidelijk
geworden. Een mooi voorbeeld hiervan is een leerling die meedeed aan de cursus beeldend. Hij
heeft autisme en praat normaal gesproken nooit. Maar nadat de beeldend les is afgelopen,
loopt hij vol trots naar zijn juf om te vertellen dat hij een mooi beeldje van was heeft
gemaakt. Dit is wat kunstonderwijs met deze kinderen doet!
Vanwege corona kon de knallende afsluiter van het project Droomweg: Festival GAAF! dit jaar
dus helaas niet plaatsvinden. Dus van ‘shinen’ in een echt theater was geen sprake. Dit jaar
zijn we online gegaan en konden de kinderen op hun eigen school de filmpjes bekijken van hun
optreden. Jammer, maar met onze gezellige goodiebags met ook allerlei gesponsorde
lekkernijen van Jumbo Scheveningen, cupcakes van de koekenbakkers van het Westerhonk,
werd er toch nog een extra feestelijk tintje gegeven aan de dag.
Droomweg & Festival GAAF waren in 2019 genomineerd voor de Onbeperkt070 prijs.
De Onbeperkt070 prijs is een prijs voor het beste initiatief of idee om toegankelijkheid,
inclusie en positieve beeldvorming te stimuleren.
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Het verkleinen van de stap naar het Haagse vrijetijdsaanbod is een van de uitgangspunten van
Droomweg. Om die stap nog kleiner te maken ontvangen een of meerdere kinderen een
Droombeurs waarmee zij een jaarlang hun passie kunnen voortzetten. De Droombeurs 2020 is
uitgereikt aan Maud. Maud kan zo haar passie voor beeldende kunst buiten school ontwikkelen.
Maud is destijds opgevallen door haar talent, passie en inzet.
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1.4

Financieel beleid en financiële resultaten

1.4.1. Totaal baten eigen fondsenwerving

Totaal baten eigen fondsenwerving
€ 1.675.766,00

Baten
Particulieren excl. nalatenschappen

15.215

Nalatenschappen
337.645
536.010
54.111
7.444

Bedrijven
Loterijen
Verbonden organisaties zonder winststreven

725.341
Overige organisaties zonder winststreven

Donateurs
Dankzij de steun van onze trouwe donateurs en onze partners die gehandicapte en chronisch
zieke kinderen en jongeren een warm hart toedragen, konden wij onze projecten realiseren.
Wij konden in 2020 ons prachtige werk doen dankzij 11.264 donateurs, die een warm hart
hebben voor gehandicapte en chronisch zieke kinderen en jongeren. Het totaal aantal giften
bedroeg in 2020 39.087.
De Vriendenloterij heeft € 54.111 opgebracht.
Onze structurele donateurs worden benaderd door middel van brieven met giftverzoeken en via
E-nieuwsbrieven. Via telemarketing heeft een upgrade onder structurele donateurs
plaatsgevonden. Potentiële donateurs worden benaderd via advertenties in (dag)bladen en
social media. Sommige mensen zamelden met een actie geld in.
Nalatenschappen
Ons werk is alleen mogelijk dankzij de steun van duizenden donateurs. Zo ook van mensen die
Fonds Kind & Handicap met een nalatenschap hebben bedacht. Steeds minder mensen worden
vaste donateur van een goed doel, ook wij hebben moeite onze donateurs ‘vast’ te houden.
Maar inkomsten zijn hard nodig om ons werk te kunnen blijven doen. Voor een fonds als het
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onze zijn nalatenschappen daarom van onschatbare waarde. Schenkingen en nalatenschappen
geven naast de incidentele giften Fonds Kind & Handicap de mogelijkheid om bijzondere dingen
te kunnen doen, en voor een langere termijn.
Het is altijd weer heel bijzonder om een bijdrage te mogen ontvangen uit een nalatenschap.
Wij hechten er grote waarde aan om de erflater te kennen, of om meer over de erflater te
vernemen, zodat het testament kan worden uitgevoerd zoals het de bedoeling van de erflater
was. In 2020 ontving Fonds Kind & Handicap € 725.341 uit nalatenschappen. Een ongelooflijk
hoog bedrag, waar we heel dankbaar voor zijn. De nalatenschappen worden afgewikkeld vanuit
het eigen Bureau.
Acties
Wij zijn heel dankbaar voor alle bijzondere initiatieven om kinderen met een beperking mee te
laten doen! Zo kregen we ook de opbrengst van de emballage box bij de Jumbo Scheveningen
en doneerden velen hun (huwelijks- en/of verjaardags) geldcadeau aan Fonds Kinds &
Handicap.
Enkele acties uitgelicht:
Tijdens de nieuwjaarsduik hebben 12 jonge vrienden uit ’s-Gravenzande uiteindelijk €1000
opgehaald voor het goede doel! Zij wilden deze ijskoude prestatie niet zomaar doen, maar er
graag een sponsoractie van maken. De kinderen, in de leeftijd van 11 tot 14 jaar, besloten om
geld op te gaan halen voor kinderen met een handicap. Opa’s en oma’s, ooms en tantes,
vrienden en kennissen werden gevraagd om hun ijskoude duik in de zee te sponsoren. Samen
haalden ze een fantastisch bedrag van €880 op, dat ná de duik nog eens werd verhoogd naar
€1000! Wij stelden de warme chocolademelk en een warme Fonds Kind & Handicap muts ter
beschikking, want het was ijs- en ijskoud….!!!!!
Elk jaar zoekt Fonds Kind & Handicap deelnemers van de NN CPC Loop in Den Haag, die hun
hardloopprestatie aan een goed doel willen verbinden. Dit jaar besloten we zelf ook mee te
gaan lopen. Omdat wij toch meer van wandelen houden dan van hardlopen meldden we een
team aan voor de City Pier Night Walk op de vrijdagavond vóór de CPC Loop in maart, dat was
daags voor de lockdown. Daar bleken meer mensen animo voor te hebben. Met een leuke groep
gingen we op pad en behaalden ook nog de finish met een mooi sponsorbedrag van € 3.000!
Het sponsorgeld van de nieuwjaarsduik en de City-pier-night-walk werd besteed aan een
zwemproject in Den Haag voor kinderen met een verstandelijke beperking.
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Communicatie naar (potentiële) donateurs
Nieuwsbrieven
Zesmaal per jaar houden wij onze donateurs op de hoogte van ons werk en de steun die zij aan
de kinderen geven. Tenminste zesmaal per jaar wordt een digitale nieuwsbrief aan
belangstellenden verzonden.
Website en social media
In 2019 hebben wij een nieuwe website gelanceerd. In 2020 hadden wij110.086
websitebezoekers en 127.546 paginabezoeken. Vanaf 2019 is onze communicatie sterk
uitgebreid via social media, met name via Facebook en Instagram. Wij maken (nog) niet veel
gebruik van Twitter en LinkedIn. Op 31 december 2020 hadden wij 5.182 volgers op Facebook
(2019: 2.510) en 439 volgers op Instagram (2019: 132).

Jaarverslag
Wij publiceren ons jaarverslag op de website om verantwoording af te leggen over de aan ons
toevertrouwde gelden.

1.4.2. De resultaten in 2020
1.4.1. Algemeen
Fonds Kind & Handicap heeft zeer loyale donateurs, vaak ook multigevers (meerdere giften per
jaar). De baten, exclusief nalatenschappen, bestaan met name uit jaarlijks terugkerende
baten. De baten, excl. nalatenschappen, zijn in totaal € 34.648 lager uitgevallen dan in 2019,
en liggen € 44.025 boven het niveau van de begroting 2020. De baten SFIHG zijn hierin volledig
meegenomen. De baten voor de SFIHG zijn jaarlijks terugkerend. De ontvangsten uit
nalatenschappen bedroegen € € 725.341 tegenover € 413.641 in 2019.
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De wervingskosten in percentage van de geworven baten is 10,3 %, wat ruim binnen de
doelstelling van het bestuur om deze structureel onder de 25% te houden valt. Het percentage
kosten beheer en administratie op het totaal van de totale lasten komt op 1,6 %, wat ruim
binnen de doelstelling van het bestuur valt (<7%).
Fonds Kind & Handicap gaf in 2020 meer uit aan individuele hulp dan in 2019 en ook meer dan
begroot was. Onze hulpverlening in het buitenland nam vanwege de coronacrisis sterk af omdat
de meeste projecten daar stil lagen en bestond voornamelijk uit primaire noodhulp. Vanwege
de financiële ruimte die het achterblijven van bestedingen overzee met zich meebracht,
ontstond meer ruimte voor individuele hulp en projecten in Nederland dan begroot was.
De terugloop van de inkomsten uit mailings blijkt structureel van aard te zijn. De oorzaken
moeten gezocht worden in de toenemende vergrijzing van de bevolking en de toenemende
digitalisering. Toch blijven wij dit medium inzetten om
nieuwe donateurs te werven, ondanks de stijging van de
kosten van de mailings. Het inzetten van andere
wervingsmethoden heeft tot nog toe deze trend namelijk
nog niet kunnen ombuigen. Het bestuur blijft attent op de
mogelijkheden die zich hier voordoen en die meer op een
verjonging van de groep begunstigers gericht is.
Fonds Kind & Handicap is voor haar inkomsten voor het
overgrote deel afhankelijk van vrijwillige bijdragen.
De hoogte van het bestedingsbudget is op korte en op
middellange termijn dan ook voor een belangrijk deel
afhankelijk van de ontwikkeling van de inkomstenwerving.
De bestedingen 2020 zijn, mede dankzij de veel meer dan
begrote baten uit nalatenschappen, ruim boven de
begroting uitgekomen.
In 2020 is een verhouding gerealiseerd van 92% versus 8%
voor respectievelijk hulpverlening in het binnenland en het
buitenland.
1.4.2. Reservering
Reserves
Fonds Kind & Handicap heeft substantiële reserves. Die zijn met name ontstaan door een grote
nalatenschap in 2016. Wij streven ernaar om onze reserves op verantwoorde wijze af te
bouwen. De bestemming hebben we als volgt vastgelegd:
1. De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s en om zeker te stellen
dat de fondsenwervende organisatie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan
voldoen. Deze reserve bedraagt circa 1,5 keer de jaarlijkse kosten van de
werkorganisatie.
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2. Het overige deel van onze reserves hebben we vastgelegd in de zogenaamde
bestemmingsreserves.
3. Er is een bestemmingsfonds in verband met een nalatenschap.
Het bestuur van Fonds Kind & Handicap streeft naar het vormen van een continuiteitsreserve.
Het bestuur acht het wenselijk ter borging van de continuïteit van de hulpverlening, over een
reserve te kunnen beschikken van minimaal de omvang van anderhalf keer de jaarexploitatie
van het fonds. Onze doelgroep moet ook in de toekomst met hulpvragen terecht kunnen.
Derhalve dient er overeenkomstig dit beleid ook continuïteit te zijn in het beschikbaar komen
van financiële middelen. Het risico van het mislukken van een fondsenwervende activiteit of
verdere terugloop in de opbrengsten van fondsenwervende activiteiten ligt continu op de loer.
Om de risico’s enigszins af te dekken is reservevorming absoluut noodzakelijk.
Het bestuur streeft er naar om een liquide weerstandsvermogen van anderhalf maal de
jaarexploitatie te vormen ter waarborging van de continuïteit van de hulpverlening door de
stichting. Het jaar 2020 werd afgesloten met een overschot van € 150.447 die wordt
toegevoegd aan de continuiteitsreserve en de bestemmingsreserves.

1.4.3. Beleggingsbeleid
Fonds Kind & Handicap hanteert een terughoudend beleggingsbeleid in aandelen en obligaties,
omdat zij geen risico wil lopen met de aan ons door donateurs geschonken gelden, mede
vanwege de instabiele situatie in de wereld en de daarmee gepaard gaande volatiele financiële
markten. Er werd in 2020 geen geld in aandelen of obligaties belegd en er wordt gebruik
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gemaakt van de diensten van meerdere Nederlandse banken. Onze gelden zijn direct
opvraagbaar.
Fonds Kind & Handicap beschikt al jaren over een pand, waar een moeder met 2 zoons met een
beperking in mochten verblijven. Omdat het doel waarvoor het gebruikt werd is vervallen zal
Fonds Kind & Handicap – conform de regels van het CBF- op verantwoorde wijze een aanvang
maken de moeder te verzoeken zich elders te huisvesten en het pand daarna te verkopen.
In het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de wel erge lage
rentestand, zal jaarlijks worden bekeken of wij een deel van ons vermogen -zonder veel risicoduurzaam gaan beleggen.
Fonds Kind & Handicap heeft het beleggingsbeleid vastgelegd in een beleggingsstatuut. Hierin
staat onder andere dat maximaal 30 procent van de portefeuille in aandelen belegd mag
worden en de rest in obligaties (0-40%), alternatief (0-10%) en liquiditeiten (60-100%). In het
beleggingsstatuut is eveneens opgenomen dat al onze beleggingen diervriendelijk en duurzaam
moeten zijn.

1.5

Governance

1.5.1. Bestuur
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 5 jaar. De samenstelling van het bestuur
per 31 december 2020 is als volgt.
Naam

Profiel

Aanvang termijn

Einde termijn

Termijnen

Bert van Bijnen
Vacature
Nico Teunissen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

11-09-2020

11-09-2025

14-12-2016

14-12-2021

2
1
1

Ton Bruijns
Caroline Ooms
Anne van Gelder
Sandra Roelofsen

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

14-12-2017
01-07-2020
23-11-2020
23-11-2020

14-12-2022
01-07-2025
23-11-2025
23-11-2025

1
1
1
1

Nevenfuncties bestuur
Bert van Bijnen
Nico Teunissen
Ton Bruijns
Caroline Ooms

Mede eigenaar garagebedrijf
Gepensioneerd
Hoofd Afdeling Sport & Cultuur De Onderwijsspecialisten
Bestuurslid Stichting Basketball Experience NL
Voorzitter Dutch Archaeological and Historical Society
Member of the executive editorial board of TALANTA
Co-founder UP Adaptive Sports
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Anne van Gelder
Sandra Roelofsen

Beleidsmedewerker KNBRD
Jurist Jeugd- en familierecht
Kindercoach
Advocaat KVLO,
cao-onderhandelaar FvOv,
lid Raad van Toezicht Delta Scholengroep

Functieprofielen bestuur Fonds Kind & Handicap
Kernactiviteiten van het bestuur
- Aansturen organisatie
- Uitzetten van beleid en bepalen van de (fondsenwervings-)strategie
- Verantwoordelijk voor (het fiatteren van) bestedingen
- Toezicht houden op de activiteiten van de stichting
- Fungeren als klankbord voor de bureaumedewerkers t.a.v. uitvoering van het beleid
- Extern verantwoorden van de activiteiten van het fonds
Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar. Het bestuur heeft in 2020 zesmaal
(digitaal) vergaderd.

Vergoedingenbeleid Bestuur
Fonds Kind & Handicap heeft geen directeur, maar heeft een team van betrokken
bestuursleden. De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Zij
krijgen een redelijke vergoeding voor de gemaakte kosten. Zij kunnen in aanmerking komen
voor niet bovenmatige vacatiegelden. In 2020 werden geen vacatiegelden uitgekeerd.
1.5.2. Het Bureau

Van links naar rechts: Mirjam
Ephraïm, Marjan van der Houwen,
Vanessa Veenman- Vissers,
Marcelina Rasmijn, Regina van
Rijckevorsel van Kessel.
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Het Bureau ondersteunt het bestuur bij de hele bedrijfsvoering, van aanvraag tot besteding,
van huisvesting tot fondsenwerving en bij het vertegenwoordigen van de stichting bij externe
contacten.
Het Bureau bestond per 31 december 2020 uit 5 medewerkers (3.4 fte). Fonds Kind & Handicap
hanteert een eigen functiehuis en volgt daarbij de ontwikkelingen van de CAO Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening.
Het Bureau werkt vanuit een eenvoudig kantoor in Scheveningen/Den Haag. In 2020 werd
afwisselend vanuit huis gewerkt.
1.5.3. Gedragscodes
De Stichting onderschrijft naast een algemene Gedragscode van integriteit, respect, privacy,
transparantie en kwaliteit de volgende gedragscodes en richtlijnen:
●
●
●
●

SBF-code voor Goed Bestuur voor Goede Doelen
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen
Richtlijn voor financieel beheer
Gedragscode Gegevensbescherming

Bij het werven van fondsen houdt de Stichting zich aan onderstaande gedragscodes:
● Gedragscode fondsenwerving: we verstrekken geen gegevens over donateurs, relaties
en begunstigden aan derden.
● Gedragscode straat- en huis-aan-huis-werving: we volgen deze gedragscode van de
brancheorganisatie Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland.
Integriteit
Integriteit ligt aan de wortel van elke onderneming en elke menselijke interactie. Onze
basiswaarden zijn respect, privacy, transparantie, betrouwbaarheid en kwaliteit. Wij streven
naar een veilig werkklimaat. Wij stellen eisen aan onze integriteit en aan de mensen en
organisaties waar we mee samen werken. Ons integriteitsbeleid is vastgelegd in een protocol
gedragscode- en integriteit.
Onze medewerkers onderschrijven deze waarden en dienen zich er aan te houden. Wij
stimuleren werknemers met elkaar in gesprek te gaan wanneer ze te maken krijgen met een
dilemma. Een aantal malen per jaar wordt een dilemma behandeld tijdens een
werkbespreking.
Het bestuur zorgt voor controle en naleving van deze regels. Voor de normen en waarden van
de Stichting en haar integriteitsbeleid verwijzen we hier naar het beleidsstuk Gedragscodes &
Integriteitsbeleid, welke op onze website te downloaden is: onder Fondskindenhandicap.nl –
Over ons – Publicaties.
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We hebben twee regelingen die het melden van integriteitsschendingen mogelijk maken. Een
interne regeling melding integriteitsschendingen is van toepassing voor medewerkers.
Waardoor een medewerker veilig een melding kan doen van een schending van de gedragscode.
De externe regeling melding integriteitsschendingen is van toepassing voor derden.
In het verslagjaar 2020 hebben zich geen meldingen voorgedaan en zijn de
vertrouwenspersonen niet geraadpleegd.

1.5.4. Klachtenprocedure
Fonds Kind & Handicap wenst haar achterban en andere geïnteresseerden juist en volledig
informeren over de activiteiten van Fonds Kind & Handicap. Daartoe worden o.a. campagnes
gevoerd en publiceren wij informatie in jaarverslagen, nieuwsbrieven, social media en andere
website( s) waaronder ook onze eigen website. Mogelijk geven deze activiteiten, publicaties of
andere uitingen, zoals vermeldingen in de media, aanleiding tot het stellen van vragen, het
doen van suggesties of wellicht het indienen van een klacht. Deze kunnen kenbaar gemaakt
worden via e-mail, telefoon, post of privéberichten via social media. Getracht zal worden
binnen 5 werkdagen een reactie te geven.
Er zijn in 2020 geen klachten geweest. Wij behandelen elke serieuze op en/of aanmerking van
onze donateurs evenwel als een klacht. Wij hebben vier serieuze op- en/of aanmerkingen
gekregen. Deze gingen over het niet meer willen ontvangen van post en verkeerde
afschrijvingen van machtigingen.

1.5.5. Keurmerken
ANBI
De ANBI status wordt door de Belastingdienst toegekend. Fonds Kind & Handicap is aangemerkt
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of
schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die zij ontvangt en dat donateurs hun giften –
onder voorwaarden- mogen hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
CBF
Fonds Kind & Handicap mag zich vanaf april 2018 een Erkend Goed Doel noemen. Een Erkend
Goed Doel voldoet aan de strengste kwaliteitseisen op financieel, bestuurlijk en organisatorisch
gebied. Toezichthouder CBF controleert dit. Donateurs ervan uitgaan dat wij bijdragen aan een
betere wereld, zorgvuldig omgaan met donateursgelden en daarover verantwoording afleggen.
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1.5.6. Vrijwilligers
Fonds Kind & Handicap kan een beroep op meer dan 35 vrijwilligers doen voor speciale
evenementen zoals de jaarlijkse ‘Familiedag’ op Duinrell. In 2020 is geen beroep gedaan op
onze vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers heeft in maart 2020 meegedaan aan een sponsorloop.

1.5.7. Intern toezicht
De penningmeester en twee bureaumedewerkers, houden zich bezig met de financiële gang van
zaken binnen de stichting en toetsen de werking van de interne controle op de administratieve
organisatie, in het bijzonder op die van de betalingen (>4 ogensysteem). Het bestuur houdt
daar toezicht op.

1.5.8. Bestedingencommissie
Aanvragen tot € 2.500,00 worden beoordeeld op Bureauniveau. Aanvragen van € 2.500,00 tot
€ 25.000 worden beoordeeld door de Bestedingencommissie. De Bestedingencommissie 2020
bestaat uit de penningmeester van het bestuur, de Officemanager en een vrijwilligster.
Aanvragen vanaf € 25.000,00 worden beoordeeld door het Bestuur.

1.5.9. Scheiding besturen, uitvoeren en toezicht
Fonds Kind & Handicap heeft een kleine organisatie en heeft geen directeur. Het onbezoldigde
bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en is
eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De uitvoering van het door het bestuur
goedgekeurde beleid ligt bij de Bureaumedewerkers van de stichting. Het dagelijks bestuur
heeft een toezichthoudende taak op het Bureau. Het algemene bestuur houdt toezicht op het
dagelijks bestuur. Het Bureau rapporteert aan het bestuur.

1.6

Maatschappelijke verantwoord ondernemen

De stichting werkt aan Maatschappelijk verantwoord ondernemen door: bewust om te gaan met
energiegebruik, bij het gebruik van papier en de printer, het gebruik van Ledlampen, het
zorgvuldig omgaan met medewerkers tot aan de inzet van stagiaires en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en een beleid dat de stichting geen onderzoeksprojecten financiert
waarbij getest wordt op dieren. Ook met het kerstpresent aan personeel is met het laatste
rekening gehouden.
1.7. Verantwoordingsverklaring bestuur
Fonds Kind & Handicap, Stichting Nationaal Fonds “Het Gehandicapte Kind”, onderschrijft de
drie principes van de Code Goed Bestuur te weten:
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●
●
●

Scheiding tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren
Optimale besteding van de middelen
Optimale relaties met belanghebbenden

Toezicht houden, besturen en uitvoeren
Fonds Kind & Handicap is opgericht op 19 oktober 1987. De stichting is statutair gevestigd te ‘sGravenhage. Fonds Kind & Handicap heeft een kleine organisatie en heeft geen directeur. Het
onbezoldigde bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en is
eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De uitvoering van het door het bestuur
goedgekeurde beleid ligt bij de Bureaumedewerkers van de stichting. Het dagelijks bestuur
heeft een toezichthoudende taak op het Bureau. Het algemene bestuur houdt toezicht op het
dagelijks bestuur. Het Bureau rapporteert aan het bestuur.
Optimale besteding van de middelen
In het meerjarenbeleidsplan liggen de ambities van Fonds Kind & Handicap voor de middellange
termijn vast. Het meerjarenbeleidsplan 2019-2021 is ontwikkeld en vastgesteld in 2019. Het
meerjarenbeleidsplan verwoordt het plan van aanpak van Fonds Kind & Handicap. Of de
ontvangen middelen optimaal besteed worden, wordt door Fonds Kind & Handicap scherp
gemonitord en geëvalueerd d.m.v. periodieke rapportages, financiële overzichten en
projectevaluaties. Besteding van de middelen wordt continue getoetst aan de daaraan ten
grondslag liggende afspraken en de beschikbare middelen. In relatie met de voortgang van de
activiteiten worden de budgetten per kwartaal uitvoerig besproken in het bestuur. Een en
ander kan leiden tot het aanpassen van de budgetten dan wel het heroverwegen en zo nodig
aanpassen van voorgenomen beleid. Aanvragen worden via uitgebreide toetsing beoordeeld.
Fonds Kind & Handicap kent een bestedingscommissie die de aanvragen beoordeelt. Aanvragen
tot € 2.500,00 worden beoordeeld op Bureauniveau. Aanvragen van € 2.500,00 tot € 25.000
worden beoordeeld door de Bestedingencommissie. De Bestedingencommissie 2020 bestaat uit
de penningmeester van het bestuur, de officemanager en een vrijwilliger. Aanvragen vanaf
€ 25.000,00 worden beoordeeld door het Bestuur. Individuele aanvragen worden ondersteund
door maatschappelijk werkers.
Optimale relaties met belanghebbenden
Fonds Kind & Handicap heeft een kleine organisatie met korte lijnen en overwegend vaste en
trouwe leveranciers.
Fonds Kind & Handicap hecht grote waarde aan goede relaties. Wij onderhouden relaties met
onze medewerkers, donateurs, sponsors, aanvragers, partners (waaronder de Vriendenloterij,
Koo te Den Haag en samenwerkende fondsen, onderwijsinstellingen, stagiaires, adviseurs,
lokale contacten, leveranciers, uitvoerders en andere organisaties. Voor een goede
communicatie achten wij interactieve en transparante communicatie van groot belang.
Communicatie vindt plaats via persoonlijk, postaal, per email of telefonisch contact. Daarnaast
maakt Fonds Kind & Handicap gebruik van diverse online mogelijkheden. De donateurs en
sponsors ontvangen brieven, nieuwsbrieven en worden daarnaast via internet op de hoogte
gehouden van de besteding van de middelen. Individuelen en maatschappelijke instellingen die
aanvragen doen bij Fonds Kind & Handicap hebben direct contact met de coördinator van de
projectaanvraag. De voorwaarden voor de projectaanvragen staan op de website.
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Leveranciers/uitvoerders worden soms uitgenodigd voor kennis- en informatie-overdracht.
Fonds Kind & Handicap houdt bovendien via de Social Media contact met haar achterban. De
digitale nieuwsbrief wordt gestuurd naar degenen waarvan wij een emailadres hebben
gekregen en verschijnt vanaf 2021 tweemaandelijks.
De verantwoordingsverklaring is op 30 juni 2021 vastgesteld door het bestuur van Fonds Kind &
Handicap.
1.8 Toekomst: 2021 en verder
De visie die wij het komende jaar gaan ontwikkelen heeft een aantal pijlers: met de tijd mee
gaan, intern en extern, en de financiële gezondheid van de stichting bevorderen.
We zijn de afgelopen jaren volop bezig geweest om Fonds Kind & Handicap te moderniseren en
te digitaliseren. In 2021 zullen wij daarmee verder gaan. Bovendien zullen wij verder gaan
werken aan onze naamsbekendheid. In 2021 zullen wij volledig overgestapt zijn naar een nieuw
CRM systeem: Salesforce.
Donateurs willen steeds meer de impact zien van hun gift. Wij zijn het afgelopen jaar druk
bezig geweest meer naar buiten te treden, ook via social media met foto’s en verhalen. De
komende jaren zullen we daar nog meer aandacht aan gaan besteden en onze (potentiële)
donateurs meer en gerichter gaan betrekken bij ons doel: een beter welzijn voor kinderen met
een handicap of chronische ziekte.
Bij dit alles wordt de kostenkant zeer goed in de gaten gehouden. We leven immers in een dure
eeuw, vanwege alle digitalisering e.d. die plaatsvindt. Maar telkens wordt de afweging
gemaakt: Externe hulp? Of doen we het zelf? Technische zaken besteden we liever uit. Maar
andere zaken zijn veel goedkoper als we het in eigen hand houden. Zo maken wij de foto’s
zelf, of vragen wij vrijwilligers dat te doen, nemen interviews af, maken advertenties, maken
de teksten voor de website, wordt social media niet uitbesteed, hebben wij de expertise in
huis om zelf de nalatenschappen af te handelen en schrijven wij het bestuursverslag, inclusief
de opmaak. Het Bureau werkt vanuit een eenvoudig kantoor op Scheveningen, de
huisvestingskosten kunnen daardoor laag zijn. De zeer bij de doelgroep betrokken
Bureaumedewerkers doen geregeld veel in hun vrije tijd en initiëren in hun vrije tijd ook
acties. De kosten van beheer en administratie zijn beperkt, mede vanwege ons onbezoldigde
bestuur. Wij hebben geen ‘dure’ directeur. Op deze wijze komt ook in 2021 zo veel mogelijk
donateursgeld bij de kinderen terecht, wat een grote wens is van al onze donateurs.
De stichting werkt met slechts 3.4 FTE en heeft dus een beperkte capaciteit. Vanwege
langdurige uitval van een van onze medewerkers en daarmee een grote belasting op de overige
medewerkers zal in 2021 naar oplossingen worden gezocht.
Het komende jaar hebben wij de volgende attentiepunten:
- Oude dossiers digitaliseren
- Zichtbaarheid
- Naamsbekendheid
- Organisatie, verdeling bestuurstaken
- In gebruik nemen van Salesforce
- Campagnematig werken
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Vanwege de ongekende coronacrisis zullen onze eigen evenementen zoals een zomerse
sportdag op het strand dit jaar waarschijnlijk geen doorgang vinden of zwaar aangepast.
Projecten van derden worden wellicht ook weer uitgesteld. Zoals het zich op moment van
schrijven laat aanzien, zal de Familiedag -aangepast- doorgang vinden.
De coronacrisis zal een impact hebben op onze baten.
Projecten van derden zullen wellicht vertragingen oplopen. Bij de projecten van derden lopen
wij niet het risico, omdat wij medefinancier zijn. Wij hebben geen beleggingsportefeuille en
wij zijn voor onze baten niet afhankelijk van collectes of grootschalige fondsenwervende
acties, zodat die impact gering zal zijn. Een terugloop van baten zal met name afkomstig zijn
uit een minder geefbereidheid van onze vaste donateurs en minder aanwas van nieuwe
donateurs. Daartegenover beschikken wij over een behoorlijke continuiteitsreserve om een
eventuele tegenslag op te vangen.
Wij weten niet wat we kunnen verwachten wat betreft het aantal aanvragen. Aan de ene kant
zullen gezinnen met kinderen met een beperking juist nu een beroep op ons willen doen,
vanwege de negatieve economische impact van de crisis. Aanvragen met betrekking tot sport,
cultuur en vakanties zullen dit jaar juist sterk teruglopen.
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Fonds Kind & Handicap zet zich ook in 2021 weer met passie in voor
kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte
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De begroting van Fonds Kind & Handicap voor 2021
Voor 2021 is de begroting aan de inkomstenzijde behoudend opgemaakt. Wij verwachten dat de
inkomsten uit de mailing en de machtigingen wat zullen teruglopen.
2021
BATEN

€

Baten particulieren

765.000

Baten bedrijven

25.000

Baten loterijorganisaties

25.000

Baten van organisaties zonder winststreven

300.000

Som geworven baten
Overige baten
Som van de baten

1.115.000
10.000
1.125.000

LASTEN
Besteed aan de doelstellingen
Individuele hulp Nederland

395.000

Instellingen Nederland

200.000

Wetenschappelijk onderzoek Nederland

65.000

Uitvoeringskosten Nederland

73.116

Hulp Buitenland

210.408

Voorlichting en bewustmaking

257.073
1.200.597

Wervingskosten

176.496

Kosten beheer en administratie

24.372

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

- 276.465
-7.000
- 283.465

Bestemming saldo van baten en lasten
Onttrekking bestemmingsreserve
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Met dank aan onze donateurs, (project)partners,
vrienden, vrijwilligers en sponsors.
Zonder elkaar is iedereen alleen en zijn we nergens. Dank aan al die fantastische mensen en
organisaties die een warm hart hebben voor kinderen en jongeren met een handicap of
chronische ziekte. Dank aan onze projectpartners die met hun initiatieven en tomeloze inzet
zoveel voor deze kinderen betekenen! Hieronder noemen wij graag een aantal van deze
fantastische mensen en organisaties.
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Stichting Fonds Kind & Handicap
Treilerdwarsweg 91
2583 DA Den Haag
070 351 27 83
info@fondskindenhandicap.nl
KVKnummer 41154947
RSINnummer 9290825
NL15 INGB 0000 5779 67
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

1
2

49.191
340.962
390.153

15.918
343.358
359.276

3
4
5

211.805
2.199.188
2.410.993

6.696
237.430
1.974.470
2.218.596

2.801.146

2.577.872

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

1.350.000
929.104
99.823
37.047
2.415.974

1.366.936
764.594
104.490
37.047
2.273.067

2.659
382.513
385.172

304.805
304.805

2.801.146

2.577.872

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Te ontvangen middelen SFIHG (aandeel derden)
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Herwaarderingsreserve
Bestemmingsfondsen
Totaal reserves en fondsen

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Te besteden middelen SFIHG (aandeel derden)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva

6

3
7
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020

Ref.

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€

€

€

9

1.261.351

790.000

968.995

Baten van bedrijven

10

7.444

15.000

4.545

Baten van loterijorganisatie

11

54.111

27.500

51.191

Baten van verbonden organisaties-zonder-winststreven

12

337.645

263.900

350.403

Baten van andere organisaties-zonder-winststreven

13

15.215

-

23.580

1.675.766

1.096.400

1.398.714

535.956
109.407
416.835
267.696

389.000
241.000
250.000
200.000

614.433
269.508
443.348
257.602

BATEN:
Baten van particulieren

Som van de baten

LASTEN:
Besteed aan doelstellingen
Hulpverlening binnenland
Hulpverlening buitenland
SFIHG
Voorlichting
Som van besteding aan doelstellingen

14

1.329.894

1.080.000

1.584.891

Wervingskosten

14

178.214

175.000

156.718

Kosten beheer en administratie

14

24.300

23.382

28.647

1.532.409

1.278.382

1.770.256

143.357

-181.982

-371.542

450

-1.000

1.354

142.907

-180.982

-372.896

Som van de lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

15

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN:
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve Bestedingen Nederland
Bestemmingsreserve Bestedingen Overzee
Herwaarderingsreserve

Berekening diverse kostenpercentages:
Bestedingsratio lasten (besteed aan doelstelling/lasten)
Bestedingsratio baten (besteed aan doelstelling/baten)
Wervingskosten t.o.v. totale baten
Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€

€

€

147.574
-4.667
142.907

-185.649
4.667
-180.982

-185.206
-151.281
-31.742
-4.667
-372.896

86,8%
79,4%
10,6%
1,6%

84,5%
98,5%
16,0%
1,8%

89,5%
113,3%
11,2%
1,6%
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2.3 Overzicht lastenverdeling over 2020

Bestemming

Lasten

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

Werving baten

Hulpverlening
binnenland

Hulpverlening
buitenland

SFIHG

Voorlichting

Fondsenwerving

Beheer en
administratie

Totaal 2020

Begroting 2020

Totaal 2019

Ref.
€

€

€

€

€

€

€

€

€

386.463
97.761
1.288
8.062
8.899
24.883
8.600

78.955
19.914
262
1.642
1.813
5.069
1.752

416.835
-

197.102
45.863
604
3.782
4.175
11.673
462
4.034

143.607
21.725
286
1.792
1.977
5.529
1.387
1.911

15.891
209
1.311
1.446
4.045
1.398

882.253
340.709
201.154
2.651
16.589
18.310
51.199
1.849
17.695

742.306
276.276
169.000
2.900
14.500
14.700
58.700
-

1.159.136
293.086
182.044
3.878
15.369
15.930
84.165
278
16.372

535.956
48,6%

109.407
9,9%

416.835
0,0%

267.696
22,8%
25,0%

178.214
10,8%
75,0%

24.300
7,9%

1.532.409

1.278.382

1.770.258

Doelbestedingspercentage van de baten:
Besteed aan doelstellingen/totale baten

79,4%

98,5%

113,3%

Doelbestedingspercentage van de lasten:
Besteed aan doelstellingen/totale lasten

86,8%

84,5%

89,5%

Wervingspercentage
Kosten werving/Som van de geworven baten

10,6%

16,0%

11,2%

Norm kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie/totale lasten

1,6%

1,8%

1,6%

Verstrekte subsidies en (project)bijdragen
Publicatie en communicatie
Personeelskosten
Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Totaal lasten

14
14
14
14
14
14
14
14
14

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Toelichting kostentoerekening:
Bestedingen doelstellingen (eigen activiteiten)
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij de 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.
Publiciteit en communicatie
De niet direct toerekenbare kosten van publiciteit en communicatie zijn toegerekend aan voorlichting en kosten werving baten in de volgende verhoudingen:
- Mailingskosten : 25% voorlichting, 75% kosten werving baten.
- Telemarketing : 25% voorlichting, 75% kosten werving baten.
- Kosten 'Direct dialogue': 100% kosten werving baten.
Uitvoeringskosten
Voor de toerekening van de uitvoeringskosten worden de volgende verdeelsleutels gehanteerd: hulpverlening binnenland 48,6%, hulpverlening buitenland 9,9%, voorlichting 22,8%, kosten werving baten 10,8%, kosten beheer en administratie 7,9%. Deze
verdeelsleutel zijn gebaseerd op de tijdsbesteding van de medewerker welke in direct verband staan met de doelstelling.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn voor 75% verantwoord onder de kosten eigen fondsenwerving en voor 25% onder de kosten met betrekking tot voorlichting en bewustmaking, op basis van een inschatting dat circa een kwart van de
kosten en baten van de MIEC campagne hangen samen met het bewustmaken van het publiek en driekwart met het werven van langlopende machtigingen onder donateurs.
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2.4 Kasstroomoverzicht over 2020
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen

2020
€

€

143.357

14

19.544

-371.542

16.650
19.544

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

4
3

25.625
9.355

7

77.708

Ontvangen interest
Betaalde interest

15
15

-46.336
74.395

-450

28.059
-326.833
342
-1.696

-450
275.139

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa

16.650

112.688
275.589

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

2
1

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

2019
€

-15.299
-35.122

-1.354
-328.187

-8.514
-15.918
-50.421

-24.432

224.718

-352.619

1.974.470
2.199.188
224.718

2.327.089
1.974.470
-352.619

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

5
5

Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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2.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling jaarrekening
2.5.1 Algemeen
Activiteiten
Stichting Fonds Kind & Handicap heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van gehandicapte- en chronisch zieke
kinderen, hetzij direct hetzij indirect, in de leeftijd van nul tot en met vijfentwintig jaar. Onder
gehandicapte en chronisch zieke kinderen wordt verstaan kinderen die lichamelijk, geestelijk, meervoudig of zintuiglijk
gehandicapt of chronisch ziek zijn. Als werkterrein heeft de Stichting primair Nederland en daarnaast de landen waarmee
Nederlands van oudsher een band mee heeft, zoals Indonesië, Suriname, De Nederlandse Antillen en Aruba.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Treilerdwarsweg 91 te Den Haag.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Fonds Kind & Handicap, statutair gevestigd te Den Haag, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 41154947.
Verslaggevingsperiode
Het boekjaar loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 voor 'Fondsenwervende organisaties' van de Raad voor de
Jaarverslaggeving en Titel 9 BW 2. Doel van de richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van
de gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor jaar 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met jaar 2020 mogelijk te maken.
Oordelen en schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en 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 schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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2.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling jaarrekening
2.5.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de
instelling zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de
balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de
afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede
voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden
verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties
geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke
verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar
waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is
dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg
alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan
een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de resultatenrekening
opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de
transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Fonds Kind & Handicap.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreffende de software wordt gewaardeerd tegen historische waarde. De waarde wordt
verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van
een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.
De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte
levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een
percentage van deze verkrijgingsprijs.
De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van een vast percentage van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van
materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten alleen voor zover de boekwinsten niet in
mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. De afschrijvingslasten worden zoals de genoemde verdeelsleutel bij
de uitvoeringskosten toegerekend.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen / zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de
overlopende passiva opgenomen.
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2.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling jaarrekening
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs (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.
De vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 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 de nominale waarde.
Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden
voor aanwending aan een specifiek doel.
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn
gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van de toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste
activa.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De
kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende
schulden.
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2.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling jaarrekening
2.5.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar
waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze
betrekking hebben.

Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden
gesteld. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zijn worden ontvangen.
Personele kosten
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming
met de arbeidsovereenkomsten. De pensioenpremies worden afgedragen aan de pensioenmaatschappij. Op grond van de
uitvoeringsovereenkomst en RJ 271 is het de stichting toegestaan de pensioenregeling te verwerken overeenkomstig de
verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. Uit dien hoofde worden de over een jaar verschuldigde
pensioenpremies als pensioenlasten in de staat van baten en lasten verwerkt.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

2.5.4 Grondslagen van de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als
gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.
2.5.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van
het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening
verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening,
worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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2.6 Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

Software

49.191

15.918

Totaal immateriële vaste activa

49.191

15.918

2020
€

2019
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

15.918
35.122
1.849

278
15.918
278

Boekwaarde per 31 december

49.191

15.918

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht.

2. Materiële vaste activa
31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

Gebouwen
Inventaris

321.437
19.525

329.000
14.358

Totaal materiële vaste activa

340.962

343.358

2020
€

2019
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

343.358
15.299
17.695

351.216
8.514
16.372

Boekwaarde per 31 december

340.962

343.358

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht.
De gebouwen betreffen:
- Treilerdwarsweg 91 te ’s-Gravenhage ten behoeve van bedrijfsvoering.
- Magerhorst 51 te Alphen aan den Rijn ten behoeve van de doelstelling.
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2.6 Toelichting op de balans per 31 december 2020
ACTIVA
3. Vorderingen uit hoofde van SFIHG en schulden uit hoofde van SFIHG (aandeel derden)
De specificatie is als volgt:

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

Saldo per 1 januari
Af: ontvangen bijdragen deelnemers
Bij: bestede bijdragen deelnemers
Bij: te verrekenen bedragen Fonds Kind & Handicap

28.882
476.565
416.836
18.040

-142.907
271.559
443.348
-

Rekening-Courant Fonds Kind & Handicap

-12.807

28.882

Af: aandeel Fonds Kind & Handicap

-10.148

22.186

-2.659

6.696

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

2.659

6.696
-

2.659

6.696

Saldo per 31 december

Waarvan gespresenteerd als:
Te ontvangen middelen SFIHG (aandeel derden)
Te besteden middelen SFIHG (aandeel derden)

Toelichting:
De SFIHG is een samenwerkingsverband van een viertal goede doelen. Dit samenwerkingsverband heeft tot doel bijdragen te
leveren voor het vervoer van gehandicapte kinderen. Fonds Kind & Handicap is de penvoerder van de SFIHG en beheert de
financiële middelen.

4. Overige vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:

Rente
Pensioenen
- Vooruitbetaalde bedragen:
Vooruitbetaalde personeelskosten
Vooruitbetaalde huisvestingskosten
Vooruitbetaalde kosten machines, installaties en inventaris
Vooruitbetaalde kantoorkosten
Vooruitbetaalde algemene kosten
Vooruitbetaalde kosten besteed aan doelstellingen
- Nog te ontvangen bedragen:
Nog te ontvangen nalatenschappen
Nog te ontvangen baten Vriendenloterij
- Overige overlopende activa:
Overige vorderingen
Totaal overige vorderingen en overlopende activa

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

1.815

342
5.131

17.100
759
1.297
908
4.260

12.144
1.567
247
283
2.255

168.600
16.966

203.873
11.488

100

100

211.805

237.430
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2.6 Toelichting op de balans per 31 december 2020
ACTIVA
5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

ING Bank N.V.
ABN AMRO Bank N.V.
Kas

734.608
1.464.524
56

363.405
1.610.828
237

Totaal liquide middelen

2.199.188

1.974.470

Toelichting:
Op de bankrekening van het samenwerkingsverband SFIHG, dat onder beheer van Fonds Kind & Handicap valt, staat per 31
december 2020 een bedrag van € 165.011. Hierop dient nog in mindering gebracht te worden een bedrag van € 122.768. Per
saldo heeft het samenwerkingsverband een vordering op Fonds Kind & Handicap van € 43.243.
Op de bankrekening van het samenwerkingsverband SFIHG, dat onder beheer van Fonds Kind & Handicap valt, staat per 31
december 2019 een bedrag van € 90.624. Hierop dient nog in mindering gebracht te worden een bedrag van € 114.065. Per
saldo heeft het samenwerkingsverband een schuld aan Fonds Kind & Handicap van € 23.441.
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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2.6 Toelichting op de balans per 31 december 2020
PASSIVA
6. Reserves en fondsen
De reserves en fondsen bestaan uit de volgende componenten:
Reserves:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve materiële vaste activa
Bestemmingsreserve innovatie, reorganisatie en marketing
Bestemmingsreserve Bestedingen Nederland
Bestemmingsreserve Bestedingen Overzee
Herwaarderingsreserve
Fondsen:
Bestemmingsfonds Philip

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

1.350.000
50.000
181.802
500.662
196.640
99.823

1.366.936
50.000
181.802
336.152
196.640
104.490

37.047

37.047

2.415.974

2.273.067

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
Overige mutaties

1.366.936
147.574
-164.510

1.552.142
-185.206
-

Saldo per 31 december

1.350.000

1.366.936

Totaal reserves en fondsen

Continuïteitsreserve
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst
aan verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 1.350.000.
Het bestuur acht het wenselijk ter borging van de continuïteit van de hulpverlening om over een reserve te beschikken van
tenminste anderhalf keer de omvang van de jaarexploitatie van het fonds.

Bestemmingsreserve materiële vaste activa
Het verloop is als volgt weer te geven:

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

Saldo per 1 januari

50.000

50.000

Saldo per 31 december

50.000

50.000

Toelichting:
Deze reserve betreft de eigen middelen die zijn aangewend ter financiering van de materiële vaste activa.

Bestemmingsreserve innovatie, reorganisatie en marketing
Het verloop is als volgt weer te geven:

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

Saldo per 1 januari

181.802

181.802

Saldo per 31 december

181.802

181.802

Toelichting:
Deze reserve wordt noodzakelijk geacht voor het realiseren van de doelstellingen op lange termijn. Uit deze reserve wordt een
deel van de jaarlijkse exploitatiekosten die verband houden met de intensivering van de communicatie gefinancierd.
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2.6 Toelichting op de balans per 31 december 2020
PASSIVA
Bestemmingsreserve Bestedingen Nederland
Het verloop is als volgt weer te geven:

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
Overige mutaties

336.152
164.510

487.433
-151.281
-

Saldo per 31 december

500.662

336.152

Toelichting:
Deze reserve wordt noodzakelijk geacht voor doelbesteding in toekomstige jaren aan meer welzijn voor gehandicapte en
chronisch zieke kinderen en jongeren in Nederland.

Bestemmingsreserve Bestedingen Overzee
Het verloop is als volgt weer te geven:

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

196.640
-

228.382
-31.742

Saldo per 31 december

196.640

196.640

Toelichting:
Deze reserve wordt noodzakelijk geacht voor doelbesteding in toekomstige jaren aan meer welzijn voor gehandicapte en
chronisch zieke kinderen en jongeren overzee.

Herwaarderingsreserve
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
Saldo per 31 december

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

104.490
-4.667

109.157
-4.667

99.823

104.490

Toelichting:
De herwaarderingsreserve per 31 december 2020 heeft betrekking op de in het verleden gedane herwaarderingen op het pand
minus de gerealiseerde herwaardering door afschrijvingen vanaf 2018.

Bestemmingsfonds Philip
Het verloop is als volgt weer te geven:

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

Saldo per 1 januari

37.047

37.047

Saldo per 31 december

37.047

37.047

Toelichting:
In 2016 is een nalatenschap ontvangen van mevrouw Philip. Zij heeft in haar testament aangegeven dat van dit legaat uitsluitend
de opbrengst/het rendement mag worden besteed aan de realisatie van de doelstelling. Derhalve is een bestemmingsfonds
gevormd voor het bedrag van het legaat, zijnde € 37.047.
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2.6 Toelichting op de balans per 31 december 2020

7. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-2020
€

31-dec-2019
€

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Reservering vakantiegeld
Te betalen nettolonen
- Nog te betalen kosten:
Nog te betalen kosten besteed aan doelstellingen
Nog te betalen kosten inventaris, machines of materieel
Nog te betalen kantoorkosten
Nog te betalen rentelasten
Nog te betalen algemene kosten
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen aanvragen/projecten
Nog te betalen aanvragen SFIHG

50.087
4.559
8.214
-

15.936
5.415
8.713
50

23.098
148
2.092
11.169
17.805
162.874
102.467

4.733
278
37
41
6.663
21.033
136.395
105.511

Totaal overige kortlopende schulden

382.513

304.805

8. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen
Er is geen sprake van 'niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen'.
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2.7 Mutatieoverzicht immateriële vaste activa

Software
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde

15.918

15.918

Boekwaarde per 1 januari 2020

15.918

15.918

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

35.122
1.849
33.273

35.122
1.849
33.273

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

51.040
1.849

51.040
1.849

Boekwaarde per 31 december 2020

49.191

49.191

Afschrijvingspercentage

20,0%
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2.8 Mutatieoverzicht materiële vaste activa

Gebouwen
€

Inventaris
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

607.334
278.334

108.218
93.860

715.552
372.194

Boekwaarde per 1 januari 2020

329.000

14.358

343.358

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

5.308
12.871

9.991
4.824

15.299
17.695

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-7.563

5.167

-2.396

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

612.642
291.205

118.209
98.684

730.851
389.889

Boekwaarde per 31 december 2020

321.437

19.525

340.962

2,5%

20,0%

Afschrijvingspercentage
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2.9 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

BATEN
9. Baten van particulieren
De specificatie is als volgt:

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

Ontvangsten mailings
Ontvangsten overige acties
Ontvangsten machtigingen
Nalatenschappen

230.955
305.055
725.341

260.000
10.000
330.000
190.000

245.447
2.000
307.907
413.641

1.261.351

790.000

968.995

2020
€

2020
€

2019
€

Ontvangsten mailings
Ontvangsten overige acties

7.444
-

15.000
-

2.245
2.300

Totaal Baten van bedrijven

7.444

15.000

4.545

2020
€

2020
€

2019
€

Bijdragen uit nationale loterijen

54.111

27.500

51.191

Totaal Baten van loterijorganisatie

54.111

27.500

51.191

2020
€

2020
€

2019
€

Baten van SFIHG

337.645

263.900

350.403

Totaal Baten van verbonden organisaties-zonder-winststreven

337.645

263.900

350.403

2020
€

2020
€

2019
€

Ontvangsten Familiedag
Overige baten

15.215

-

3.400
20.180

Totaal Baten van andere organisaties-zonder-winststreven

15.215

-

23.580

Totaal Baten van particulieren

10. Baten van bedrijven
De specificatie is als volgt:

11. Baten van loterijorganisatie
De specificatie is als volgt:

12. Baten van verbonden organisaties-zonder-winststreven
De specificatie is als volgt:

13. Baten van andere organisaties-zonder-winststreven
De specificatie is als volgt:
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2.9 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
LASTEN
14.1 Verstrekte subsidies en (project)bijdragen
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

Individuele hulpverlening Nederland
Familiedag Nederland
Instellingen Nederland
Wetenschappelijk onderzoek Kawasaki Nederland
Projecten Suriname
Projecten Antillen/Aruba
Projecten Curacao
Projecten Indonesië
Besteed aan projecten SFIHG

26.456
271.007
89.000
30.517
26.274
11.115
11.049
416.835

19.854
25.000
185.000
89.000
40.000
53.452
60.000
20.000
250.000

21.599
33.968
379.472
94.000
75.502
22.543
76.129
12.575
443.348

Totaal Verstrekte subsidies en (project)bijdragen

882.253

742.306

1.159.136

2020
€

2020
€

2019
€

55.177
15.097
21.201
30.661
15
22.840
26.890
66.042
83.472
19.313

62.666
16.000
25.000
1.000
48.787
18.666
53.333
25.000
25.824

49.475
11.487
69.303
38.333
33.691
51.024
18.558
13.056
8.159

340.708

276.276

293.086

De specificatie is als volgt:

14.2 Publicatie en communicatie
De specificatie is als volgt:

Mailingskosten
Verwerkingskosten acceptgiro's
Website en social media
Database management donateurs
Notariskosten nalatenschappen
Advieskosten
E-mailingskosten
Telemarketing
Overige campagnes en advertenties
Overige kosten voorlichting en bewustmaking
Totaal Publicatie en communicatie
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2.9 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

LASTEN

14.3 Personeelskosten
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

163.436
-8.484
28.457
14.886

130.000
-10.000
22.000
12.000

175.403
-41.757
29.495
14.310

Subtotaal
Ontvangen vergoeding samenwerkingsverband SFIHG

21.315
219.610
-18.456

15.000
169.000
-

18.681
196.132
-14.088

Totaal Personeelskosten

201.154

169.000

182.044

De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Ontvangen ziekengeld
Sociale lasten
Pensioenlasten
Andere personeelskosten:
Overige personeelskosten

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

3,4

3,5

Toelichting:
Het gemiddeld personeelsleden (FTE's) is bepaald o.b.v. het aantal SV-dagen volgens de salarisadministratie gedeeld door 261 dagen.
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging, alleen een onkostenvergoeding op basis van
daadwerkelijk gemaakte kosten.

14.4 Bestuurskosten
De specificatie is als volgt:

2020
€

2020
€

2019
€

Onkostenvergoeding bestuur
Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering
Reis- en verblijfkosten
Overige bestuurskosten

998
1.184
469

500
900
1.000
500

1.078
998
1.027
775

Totaal Bestuurskosten

2.651

2.900

3.878

2020
€

2020
€

2019
€

2.469
428
3.030
4.705
1.867
1.587
2.503

2.000
1.000
3.000
4.000
1.000
1.500
2.000

1.976
3.026
5.965
518
1.456
2.428

16.589

14.500

15.369

14.5 Huisvestingskosten
De specificatie is als volgt:

Energiekosten
Onderhoud onroerende zaak
Verzekeringen
Schoonmaak- en servicekosten
Bewakingslasten
Overige vaste lasten onroerende zaak
Overige huisvestingskosten
Totaal Huisvestingskosten
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2.9 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
LASTEN
14.6 Kantoorkosten
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

1.015
613
981
247
6.693
2.250
839
4.280
1.392

1.000
800
500
5.000
2.000
900
3.000
1.500

1.190
131
624
834
4.105
2.154
1.264
3.180
2.448

18.310

14.700

15.930

2020
€

2020
€

2019
€

Verzekeringen
Representatiekosten
Workshops en cursussen
Advieskosten
Juridische kosten
Innovatiekosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Overige kosten

359
417
333
1.423
19.641
28.776
250

200
500
1.000
500
1.500
24.000
30.000
1.000

213
693
1.899
1.339
2.620
42.384
35.814
-797

Totaal Algemene kosten

51.199

58.700

84.165

2020
€

2020
€

2019
€

Software

1.849

-

278

Totaal Afschrijvingen immateriële vaste activa

1.849

-

278

2020
€

2020
€

2019
€

Gebouwen
Inventaris

12.871
4.824

-

12.000
4.372

Totaal Afschrijvingen materiële vaste activa

17.695

-

16.372

2020
€

2020
€

2019
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

-

-1.000
-1.000

-342
-342

Rentelasten
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten

42
408
450

-

891
805
1.696

Totaal financiële baten en lasten

450

-1.000

1.354

De specificatie is als volgt:

Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Klein inventaris
Huur inventaris
Onderhoud en assuranties inventaris
Automatiseringslasten
Telefoonkosten
Portokosten
Contributies en abonnementen
Overige kantoorkosten
Totaal Kantoorkosten

14.7 Algemene kosten
De specificatie is als volgt:

14.8 Afschrijvingen immateriële vaste activa
De specificatie is als volgt:

14.9 Afschrijvingen materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

15. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
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2.10 Opmaking en vaststelling
Opmaking en vaststelling jaarrekening
De pennigmeester van Stichting Fonds Kind & Handicap heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt in de vergadering van 30 juni 2021.

Het bestuur van Stichting Fonds Kind & Handicap heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2021.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.2.
Ondertekening door bestuur

w.g.
H.H.A.S. van Bijnen (voorzitter)

30 juni 2021

w.g.
N. Teunissen (penningmeester)

30 juni 2021

w.g.
A. Bruijns (bestuurslid)

30 juni 2021

w.g.
C. Ooms (bestuurslid)

30 juni 2021

w.g.
S. Roelofsen (bestuurslid)

30 juni 2021

w.g.
A. van Gelder (bestuurslid)

30 juni 2021
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3. OVERIGE GEGEVENS
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3. Overige gegevens

3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 3 dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting Fonds
Kind & Handicap.
3.2 Nevenvestigingen
Stichting Fonds Kind & Handicap heeft geen nevenvestigingen.
3.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die een impact hebben op de jaarrekening 2020.
3.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant zal na afronding van de controle door WITh Accountants
opgenomen worden op de volgende pagina.
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting Fonds Kind & Handicap
Treilerdwarsweg 91
2583 DA ‘s-GRAVENHAGE

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Fonds Kind & Handicap
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Fonds Kind & Handicap te ‘s-Gravenhage gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2020
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Fonds Kind & Handicap,
te ‘s-Gravenhage per 31 december 2020 en van het resultaat over de periode 1 januari 2020 tot en met
31 december 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
‘Fondsenwervende organisaties’ (RJ 650).
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 2.801.146;
de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 met een resultaat
van € 142.907 (overschot); en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fonds Kind & Handicap te ‘s-Gravenhage, zoals vereist in de Verordening inzake
de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels
Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
−
−
−
−

een woord vooraf;
het bestuursverslag;
de overige gegevens;
bijlage begroting 2021.

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

-2Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland
geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties” (RJ 650) vereist is. Wij hebben de
andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of
anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij
voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties” (RJ 650).
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende organisaties’ (RJ 650). In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen ontstaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met
een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet
alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op
de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 26 juli 2021.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlage.

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Stichting Fonds Kind & Handicap te
‘s-Gravenhage
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening
vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:
−

−

−
−

−
−

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Bijlage: Begroting 2021

Ref.

Begroting
2021

Realisatie
2020

Begroting
2020

€

€

€

9

765.000

1.261.351

790.000

Baten van bedrijven

10

25.000

7.444

15.000

Baten van loterijorganisatie

11

25.000

54.111

27.500

Baten van verbonden organisaties-zonder-winststreven

12

300.000

337.645

263.900

Baten van andere organisaties-zonder-winststreven

13

-

15.215

-

10.000

-

-

1.125.000

1.675.766

1.096.400

383.116
210.408
350.000
257.073

535.956
109.407
416.835
267.696

389.000
241.000
250.000
200.000

BATEN:
Baten van particulieren

Overige baten
Som van de baten

LASTEN:
Besteed aan doelstellingen
Hulpverlening binnenland
Hulpverlening buitenland
SFIHG
Voorlichting
Som van besteding aan doelstellingen

14

1.200.597

1.329.894

1.080.000

Wervingskosten

14

176.496

178.214

175.000

Kosten beheer en administratie

14

24.372

24.300

23.382

1.401.465

1.532.409

1.278.382

-276.465

143.357

-181.982

7.000

450

-1.000

-283.465

142.907

-180.982

85,7%
106,7%
15,7%
1,7%

86,8%
79,4%
10,6%
1,6%

84,5%
98,5%
16,0%
1,8%

Som van de lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Berekening diverse kostenpercentages:
Bestedingsratio lasten (besteed aan doelstelling/lasten)
Bestedingsratio baten (besteed aan doelstelling/baten)
Wervingskosten t.o.v. totale baten
Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten

15
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