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BESTUURSVERSLAG
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Stichting Nationaal Fonds
Het Gehandicapte Kind (Stinafo)
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Jaarverslag 2018

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.
Joeri was brandweerman voor een
dag tijdens een gezinsweek

Laat ze meedoen!

Uw euro goed besteed

Maak speciaal normaal!
18,10%

2,10%

Besteed aan doel
Wervingskosten

Woord vooraf

Beheer en administratie
79,80%

We danken iedereen die in 2018 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 de wal en het schip. Stinafo biedt
daarom onder meer een vangnet voor onbeantwoorde hulpvragen. Wij trekken ons daarbij dus ook
het lot aan van individuele kinderen en zijn daarin uniek in Nederland. Om nog meer impact te
hebben is daarom in 2017 een samenwerkingsverband geïnitieerd met een aantal
vermogensfondsen onder de naam Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulp voor
Gehandicapten, de SFIHG. SFIHG is een overkoepelende organisatie van fondsen, die hulp biedt
aan individuele gehandicapten in Nederland. 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.
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Wij werken hierin samen om aanvragen sneller te kunnen afhandelen, wachttijden te verkorten,
kosten te besparen en dubbele aanvragen te voorkomen. Stinafo is penvoerder van SFIHG.
Met de steun van onze donateurs hebben wij vele aanvragen kunnen honoreren. Wij konden in
2018, naast de hulp aan individuele kinderen, vele impactvolle projecten steunen zoals de
documentaireserie Kiloknallers, het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Kawasaki,
sportdagen voor kinderen met een beperking in Suriname en de Stichting Magic Care. Onze
samenwerking met KOO Den Haag werpt ook zijn vruchten af: Rap voor Zijn Raap is een jaarlijks
terugkerend project geworden voor kinderen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. In 2018 zijn
wij begonnen met een nieuw project: Droomweg. We zijn een Teek Out voorlichtings- en
preventiecampagne gestart in verband met het oprukken van de ziekte van Lyme bij kinderen.
Daarnaast is er een eigen Familiedag georganiseerd ten behoeve van gezinnen met kinderen met
een beperking en/of chronische ziekte.
De visie die wij het komende jaar gaan ontwikkelen heeft een aantal pijlers: ‘met de tijd mee
gaan’, de interne en externe communicatie verbeteren, meer contact maken met donateurs en de
doelgroep en ervoor zorgen dat Stinafo een financieel gezonde stichting blijft.
We zijn het afgelopen jaar volop bezig geweest om de richting te bepalen waarin we Stinafo willen
moderniseren. Een en ander was, na 30 jaar op eenzelfde wijze te werk gaan, hard nodig: de
website biedt te weinig mogelijkheden, online was te weinig kennis in huis, het aanvraagsysteem
dient gedigitaliseerd te worden en de zichtbaarheid moet vergroot worden, want donateurs weten
ons vaak niet te vinden en dat geldt ook voor onze doelgroep.
Wij willen ons mooie werk nog veel jaren kunnen voortzetten, dus het is tijd voor vernieuwing!
De wijze waarop wij onze organisatie willen vormgeven, de wijze waarop wij naar buiten willen
treden – daaronder valt ook een nieuwe aansprekende naam voor de stichting en een nieuwe
huisstijl. Een nieuwe naam en hoe en wat wij in de toekomst voor kinderen en jongeren met een
beperking en chronische ziekte willen betekenen, vraagt om aanpassingen in onze statuten en in
ons beleid. Daarbij moeten wij een en ander zorgvuldig afwegen, keuzes maken en voldoende de
tijd daarvoor nemen.
Spannende tijden, waar wij veel zin en vertrouwen in hebben. Er zullen heel wat veranderingen
gaan plaatsvinden. Wat niet verandert, is dat kinderen met een handicap of chronische ziekte
extra hulp nodig hebben om hun leven te verlichten, kansen te creëren en hun dromen waar te
maken, waardoor zij mee kunnen doen. Wat ook niet verandert is dat wíj op eenzelfde manier
blijven werken: betrokken, laagdrempelig en toegankelijk, zoals u van ons gewend bent!
Graag delen wij de resultaten 2018 met u in dit jaarverslag.
Bert van Bijnen
Voorzitter
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1.

Bestuurs- en directieverslag

1.1

Algemeen

1.1.1

Inleiding

Organigram Organisatie
Bestuur

Projectmanager

Officemanager

Bureau
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 de wal en
het schip terecht komen.
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, Stinafo, opgericht. Als eerste
vestigingsplaats werd Scheveningen gekozen. Met medewerking van Rederij Vrolijk kon Stinafo als
onderhuurder terecht in het gebouw waar ook de rederij van het hospitaal/kerk schip De Hoop
gevestigd was; aan de Vissershavenweg op de kop tussen de eerste en tweede haven. Dit pand
werd helaas onteigend en er staat nu een groot vrieshuis. Stinafo verhuisde naar de Nieuwe
Parklaan en is sinds 2002 weer bij de haven te vinden aan de Treilerdwarsweg.
Stinafo heeft zich voorspoedig ontwikkeld, dankzij de vele donateurs, vrijwilligers en medewerker
van Stinafo. Ondertussen zijn veel kinderen op individuele basis geholpen. Naast deze hulp op
individuele basis, geeft Stinafo ook steun bij projecten van derden.
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. Stinafo 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. Stinafo geeft overzee hulp aan gehandicapte en chronisch
zieke kinderen in Indonesië, Suriname, Curaçao en Aruba.
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Op het gebied van zorg was er 30 jaar geleden heel weinig en ook nu moet in al die gebieden nog
veel gebeuren.
Stinafo werkt nu al meer dan 30 jaar aan de zorg rondom gehandicapte en chronisch zieke kinderen
en jongeren. Heeft Stinafo 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. Stinafo wil deze kinderen nog graag het
vangnet blijven bieden. Wij hopen dan ook dat wij de komende jaren nog vaak ‘ja’ kunnen zeggen
op de hulpvragen van gehandicapte en chronisch zieke kinderen.
1.1.2

Omschrijving van de doelstelling, missie en visie

1.1.2.1 Statutaire doelstelling
De Stichting 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.
1.1.2.2 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 mee doen 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.

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.
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1.1.2.3 Visie
We streven naar een wereld waarin ieder kind met een handicap zonder belemmeringen kan
meedoen.
1.1.2.4 Missie
Ons werk berust op drie pijlers. We willen het leven van kinderen met een handicap verlichten en
hun kansen in de wereld vergroten door:
1.
2.
3.

ze financieel te steunen bij de aanschaf van onmisbare hulpmiddelen of leermethoden
waarvoor ze nergens anders terechtkunnen;
onderzoek te doen naar het behandelen en voorkomen van handicaps;
voorlichting te geven over het leven met (een kind met) een beperking.

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. Stinafo werkt met een klein team en heeft geen complexe organisatie. In 2018 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
teruglopen aantal donateurs of 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
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 nieuwe 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.
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1.2.3

Bestuur

Stinafo 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: tenminste een nieuw
bestuurslid aantrekken.
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 in 2016 hebben wij een grote bestemmingsreserve. Daar wij niet
veel eigen projecten initiëren, de laatste jaren met weinig medewerkers het werk deden 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.
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 2019 is
overgegaan tot een nieuw 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 basisbeleid is op
orde. In mei 2018 is een Privacy Compliance Scan gedaan. Enkele zaken vragen nog om aandacht.
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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.

Iedereen doet mee!
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1.3

Doelrealisatie

1.3.1

Totaal baten eigen fondsenwerving en totaal besteed aan de doelstelling

Dankzij de steun van onze trouwe donateurs en onze partners die gehandicapte en chronisch zieke
kinderen een warm hart toedragen, konden wij onze projecten realiseren. Via verschillende
kanalen hebben wij (potentiele) donateurs gevraagd een gift te doen. Onze structurele donateurs
worden benaderd door middel van brieven met giftverzoeken en via E-nieuwsbrieven. Via
telemarketing heeft een upgrade onder structurele donateurs plaatsgevonden. Potentiele
donateurs worden benaderd via advertenties in (dag)bladen en social media. Sommige mensen
zamelden met een actie geld in.
De Vriendenloterij heeft € 27.486 opgebracht.
Wij konden in 2018 ons prachtige werk doen dankzij 14.353 donateurs die een warm hart hebben
voor gehandicapte en chronisch zieke kinderen en jongeren. Het totaal aantal giften bedroeg in
2018 50.119.

Totaal baten eigen
fondsenwerving
€ 1.063.452,00

Baten
Particulieren excl. nalatenschappen

23.850

Nalatenschappen
226.578
Bedrijven
27.486
7.820

597.812
179.906

Loterijen

Verbonden organisaties zonder
winststreven
Overige organisaties zonder
winststreven
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1.3.2

Het effect van de gerealiseerde hulpverlening op de doelgroep

Directe hulpverlening
€ 1.250.231,00

Besteed aan doelstelling
199.460
416.880

Hulpverlening Nederland
Individuele hulp SFIHG Nederland
Wetenschappelijk onderzoek

239.123

Hulpverlening buitenland
Voorlichting en bewustmaking
89.000
305.768

Stinafo 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.
1.3.3

Directe hulp aan individuele aanvragers

Stinafo 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 Stinafo. Stinafo fungeert immers als vangnet voor onbeantwoorde hulpvragen van
gehandicapte kinderen.
Wat de aard van de aanvragen voor individuele hulpverlening betreft kan gesteld worden dat deze,
gecategoriseerd, er als volgt uit zien:
-

Hulpmiddelen
Therapie
Ontspanning
Leren/werken
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-

Vervoer
Medisch
Wonen
Wetenschappelijk Onderzoek
Preventie/Voorlichting/Bewustmaking

1.3.4

Bestedingen

1.3.4.1 Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulpverlening voor
Gehandicapten (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 Sandheuvel, Sobbe. SFIHG functioneert als een
centraal ‘meldpunt’ voor aanvragen van of voor deze kinderen en jongeren met een handicap, die
met hun hulpvraag niet 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. Stinafo is penvoerder van deze samenwerkende fondsen. Stinafo heeft binnen deze
samenwerking € 100.000 beschikbaar gesteld voor vervoer en hulpmiddelen.
1.3.4.2 De impact van onze steun op het leven van kinderen en jongeren met een beperking
of chronische ziekte
Wij schatten dat in 2018 totaal meer dan 5.000 kinderen profiteerden van onze individuele en
projectmatige hulpverlening en onze bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek. We schatten
dat we meer dan 1.0 miljoen mensen (met en zonder handicap) hebben bereikt.
Hulpmiddelen
2 sportrolstoelen, 1 hippocampe rolstoel en een plafondtillift zijn door de Samenwerkende Fondsen
Voor Individuele Hulp Voor Gehandicapten toegezegd aan individuele aanvragers. Stinafo heeft
daarnaast nog een driewielfiets en een elektrische handbike verstrekt.
Therapie
Stinafo 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 aan een medisch kinderdagverblijf een
Motomed ter beschikking gesteld en 2 snoezelruimtes.
Ontspanning
Wij vinden dat alle kinderen de mogelijkheid moeten hebben om te sporten en om buiten te spelen,
niet alleen ter ontspanning, maar ook zeker om ze mee te laten doen, voor hun lichamelijke
ontwikkeling en ten behoeve van het vergroten van het geluksgevoel.
- Zo werkten wij in 2018 samen met Ilonka Elmont Foundation. Met de Ilonka Elmont Foundation
maakten we het weer mogelijk dat meer dan 1.000 kinderen met een beperking in Suriname
geweldige sportdagen konden beleven.
- Ook waren wij partner van de Special Olympics in de Achterhoek. Een grandioos
sportevenement waar iedereen elkaar de overwinning gunt.
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Spelen is belangrijk voor kinderen. Buiten spelen helemaal! Daarom steunden wij projecten die
het buiten spelen voor kinderen mogelijk hebben gemaakt, zoals:
-

aangepaste schoolpleinen;
een inclusieve speeltuin in Boxmeer; en
buiten speeltoestellen zoals bij Zonnehof in Spijkenisse, waar kinderen en jongeren begeleid
worden met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Veel gezinnen en kinderen zijn blij gemaakt met een vakantie (5 gezinsweken en een
wigwamvakantie), zomerkamp (20 kinderen) of dagje (40 gezinnen 2-daagse Eftelingreis) weg.
Zo hebben wij ook de BOSK (een organisatie van en voor mensen met een aangeboren lichamelijke
handicap) familiedag mede mogelijk gemaakt en hebben wij in 2018 de eerste Stinafo Familiedag
georganiseerd waar 150 gezinnen met een gehandicapt of chronisch ziek kind van een onbezorgd
en feestelijk dagje uit konden genieten.
Leren en werken
Overzee hebben wij bijvoorbeeld diverse 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. Bovendien hebben wij in 2018 op Curaçao onder meer
ingezet op moestuinprojecten, zoals een rolstoeltoegankelijke moestuin op het erf van een school
en een grote kas om groenten in te verbouwen: ‘Nos hofi’. Dat was de grote wens van twee scholen
voor speciaal onderwijs op Curaçao. Stinafo hielp hen daarbij. Zo kunnen de kinderen zelf ervaren
waar groenten en fruit vandaan komen, en hoe je daarmee gezonde maaltijden kunt bereiden. Een
en ander zal de zelfredzaamheid van de kinderen -ook in hun volwassen leven- vergroten. Heel
belangrijk, want ze zullen dit steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
Stinafo steunde in 2018 ook het ouderinitiatief Stichting KDC Aandachtslab een voorziening voor
kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Naast de noodzakelijke zorg en ondersteuning
wordt in KDC Aandachtslab ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen. Stinafo heeft
daar een prachtige snoezelruimte mogelijk gemaakt.
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 steunden onder meer een tweejarig 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.
Ook de theatervoorstelling "Op zoek naar IK" van theaterwerkplaats Tiuri is mede mogelijk
gemaakt door Stinafo. Theaterwerkplaats Tiuri biedt jongeren met een verstandelijke
beperking theaterdagbesteding voor hen die van theater maken hun beroep willen maken.

26 november 2019 - 15

Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind
‘s-Gravenhage

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. Zo hebben we een schoolbus
op Aruba mogelijk gemaakt en in 2018 samen met onze samenwerkende partners (Samenwerkende
Fondsen Voor Individuele Hulpverlening Voor Gehandicapten) bijgedragen aan 32 rolstoelbussen en
een aangepaste fiets.
Medisch
In 2018 hebben wij geen medische aanvragen gekregen.
Wonen
Stinafo 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 2018 hebben wij een aanpassing van een tuin mogelijk gemaakt.
Wetenschappelijk onderzoek
Al een aantal jaren steunt Stinafo het onderzoek dat door het
team rond Professor T. Kuijpers bij het AMC in Amsterdam
uitgevoerd wordt naar de ziekte van Kawasaki. Doel van het
onderzoek is Verbetering van zorg en preventie van har en
vaatziekte met kans op overlijden bij kinderen en
jongvolwassenen na doormaken van deze ernstige en
onbegrepen vaatontsteking op jonge leeftijd.
Voorlichting/Preventie/Bewustmaking
Voorlichting, preventie en bewustwording zijn zowel een separate activiteit als een algemene
activiteit. Bij alle communicatiecontacten die Stinafo 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. Stinafo 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.
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
tekenbeten tijdens het spelen in het groen, op kamp of op vakantie. Daartoe hebben we in 2018
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. Wij hebben ruim 11.000 tekenverwijderaars uitgedeeld.
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In 2018 zijn wij een samenwerking aangegaan met de Kinderkrant Jong010. Met de krant worden
30.000 Rotterdamse kinderen bereikt. Stinafo vindt dat álle kinderen een podium moeten krijgen
in een jongerenkrant en zorgt ervoor dat er maandelijks een pagina van de kinderkrant wordt
besteed aan het leven van kinderen met een beperking of chronische ziekte. Meer dan 20.000
kinderen in Rotterdam die de Kinderkrant Jong010 lezen, hebben aangegeven dat zij anders over
kinderen met een chronische ziekte of handicap zijn gaan denken. Een prachtig resultaat!
1.3.4.3 Enkele aanvragen en projecten toegelicht
Kiloknallers (voorlichting)
De 8-delige documentaire werd mede mogelijk
gemaakt door Stinafo en trok bijna 2 miljoen kijkers.
Je hoort het overal in het nieuws: we worden te dik.
En iedereen denkt te weten wat we eraan moeten
doen. Maar hoe is het nou écht om te zwaar te zijn?
De documentaire Kiloknallers dook in het leven van
vijf kinderen tussen 10 en 12 jaar met obesitas die
een jaar lang op soms aangrijpende wijze hun leven
lieten zien, inclusief hun worstelingen en
overwinningen, hun zoektocht naar de feiten en de
fabels en hun gevecht tegen de vooroordelen.
Kiloknallers werd door VPRO/ZAPP in 2017 in 8 delen op zondag uitgezonden en herhaald. In januari
2018 volgde de Kiloknallers marathon. Iedere week verscheen er ook een kookvideo, waarin de
kinderen hun favoriete gerecht op een ‘healthy’ manier maakten. Het aantal kinderen met
(ernstig) overgewicht stijgt hard, met name in de jongste leeftijdsgroepen. Eén op de zeven
kinderen van twee tot zes jaar is te zwaar. In totaal telt Nederland 450.000 kinderen met
overgewicht en ruim 60.000 met obesitas. Stinafo zet zich daarom in om kinderen te stimuleren
gezonder te leven door hen en hun ouders voor te lichten en om deze kinderen beter in hun ‘vel’
te laten zitten.
Therapeutisch Paardrijden (therapie)
Stinafo heeft voor tientallen kinderen therapeutisch
paardrijden mogelijk gemaakt. Paardrijden heeft voor
veel kinderen met een handicap een therapeutische
werking. Het vermindert vaak lichamelijke klachten en
werkt ook emotioneel. Zoals bij Sarah, een meisje met een
verstandelijke beperking die blind is en epileptische en
astmatische aanvallen heeft, die sinds ze begon met
paardrijden minder epileptische en astmatische klachten
heeft.
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.
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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 Roos, Stichting Zorgeloos Kind, Stichting Wigwam
of door middel van het mogelijk maken van een uitstapje
met het gezin.
Stinafo en Magic Care, het blijft een magische samenwerking
Onder de naam Magic Care werkt een groep van meer
dan dertig mensen 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, oorlog 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. Alle goochelaars doen mee op
vrijwillige basis. De goocheldoosjes die de zieke kinderen na het bezoek van twee goochelaars van
Magic Care krijgen, worden volledig gesponsord door Stinafo. Stinafo heeft bijgedragen aan de aan
de kinderen na een optreden verstrekte goocheldoosjes en goochelcaps.
Familiedag
Speciaal voor gezinnen met een gehandicapt of chronisch ziek kind organiseerde Stinafo een
Familiedag: een dagje onbezorgd genieten in Duinrell met lotgenoten. De goochelaars van Stichting
Magic Care zorgden voor geweldig entertainment.
Het was de eerste keer dat Stinafo een familiedag organiseerde. Dus we vonden het maar wat
spannend met z’n allen: zou het lukken? Was alles goed georganiseerd? We hebben ons voor niks
zorgen gemaakt: onze gasten zeiden massaal en spontaan tegen ons en tegen onze meer dan 25
vrijwilligers: wat een fantastische dag! En dat vonden wij ook!
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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. Sinterklaas en zijn pieten waren er om de kinderen te voorzien van
een heleboel pepernoten en een cadeautje. Ieder jaar weer een groot succes met veel blije
kinderen die samen met hun lotgenootjes feest kunnen vieren en Sint van dichtbij kunnen
meemaken. De afgelopen jaren speelden talenten van een theatergroep een speciale voorstelling
voor deze bijzondere kinderen.
Ilonka Elmont Foundation (ontspanning)
Inmiddels een prachtige partnership geworden. De samenwerking
tussen Stinafo en de Ilonka Elmont Foundation is duurzaam. Dit
resulteert o.a. in zeer succesvolle sportstimuleringsprojecten en
sportdagen voor kinderen met een beperking. Rond Paramaribo zijn
er zo’n 1500 kinderen geregistreerd met een beperking. In Suriname
worden deze kinderen vaak thuisgehouden, er rustte en rust een
behoorlijk taboe op. Mensen schamen zich vaak dat ze ‘zo’n’ kind
hebben. Langzaam weten we het uit die sfeer te halen en nu is er
zeker van een omslag sprake.
De roep van de geboortegrond in Suriname kon ze uiteindelijk niet
weerstaan en de laatste vier jaar kan ex-wereldkampioene
thaiboksen Ilonka Elmont daardoor nog beter het werk met de naar
haar vernoemde foundation voortzetten. Zo speelt ze een
taboedoorbrekende rol voor kinderen met een beperking en werkt
ze samen met Stinafo. Voor al die kinderen waren er maar elf
sportdocenten. Veel te weinig, natuurlijk.

26 november 2019 - 19

Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind
‘s-Gravenhage

De stichting is voor docenten een opleiding gaan verzorgen, in samenwerking met de ministeries
van onderwijs en jeugdzaken, en er zijn nu 1.000 kinderen per jaar aan het sporten.
1.4

Financieel beleid en financiële resultaten

1.4.1

De resultaten in 2018

De resultaten ten opzichte van 2017
Sinds maart 2018 heeft Stinafo een CBFkeurmerk. In 2018 is gekozen voor een andere accountant.
Het jaarverslag is volledig opgesteld conform richtlijn 650. Dat betekent dat enkele posten op
andere wijze in het jaarverslag verwerkt zijn dan vorig jaar, zoals de baten SFIHG en de waardering
van het onroerend goed (naar actuele waarde).
Stinafo 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 € 39.438 lager uitgevallen dan in 2017, maar liggen boven het
niveau van de begroting 2018. De baten SFIHG zijn hierin volledig meegenomen. De baten van de
SFIHG zijn jaarlijks terugkerend.
De ontvangsten uit nalatenschappen bedroegen € 179.906 tegenover € 293.029 in 2017. De
wervingskosten in percentage van de baten zijn 18,1 %, wat ruim binnen de doelstelling van het
bestuur om deze structureel onder de 25% te houden valt. Het percentage kosten beheer en
administratie komt op 2,1%, wat ruim binnen de doelstelling van het bestuur valt (<7%). Stinafo
gaf in 2018 meer uit dan in 2017 aan directe hulp voor individuele kinderen, vanwege de
samenwerking met andere fondsen op het gebied van individuele hulpverlening. De post hulp via
instellingen Nederland is toegenomen met € 116.563, vanwege de financiële ruimte die het
achterblijven van aanvragen overzee met zich meebracht, waardoor meer ruimte ontstond voor
projecten in Nederland.
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.
De bestedingen in cijfers ten opzichte van de begroting
Stinafo 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 zijn ruim boven de
begroting uitgekomen. Ook hier is een en ander het gevolg van het dit jaar anders toerekenen van
de baten/lasten/bestedingen SFIHG. In 2018 is een verhouding gerealiseerd van 68% versus 32%
voor respectievelijk hulpverlening in het binnenland en het buitenland.
Er is een onderverdeling te maken naar de verschillende bestedingscategorieën zoals die ook in de
jaarrekening en de begroting naar voren komen.
1.
2.

Primair individuele hulp aan gehandicapte en chronisch zieke kinderen.
Hulp via instellingen ten behoeve van: vervoerscapaciteit, onderwijs, verbouwprojecten,
sport en ontspanning en wetenschappelijk onderzoek.
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3.
4.

Hulp overzee via plaatselijke organisaties in de (voormalige) Nederlandse gebieden.
Voorlichting, preventie en maatschappelijke bewustwording.

1.4.2

Reservering

Reserves
Stinafo 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.
2.
3.

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;
het overige deel van onze reserves hebben we vastgelegd in de zogenaamde bestemmingsreserves;
er is een bestemmingsfonds in verband met een nalatenschap.

Het bestuur van Stinafo streeft naar het vormen van een continuïteitsreserve. 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 2018 werd afgesloten met een tekort van € 406.789 ten laste van de
bestemmingsreserves.

Thuis

Samen

Geluk
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Toekomst
1.4.3

Beleggingsbeleid

Stinafo 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 2018
geen geld in aandelen of obligaties belegd en er wordt gebruik gemaakt van de diensten van
meerdere Nederlandse banken. Onze gelden zijn direct opvraagbaar.
Stinafo 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 Stinafo – conform
de regels van het CBF- op verantwoordelijke wijze een aanvang maken de moeder te verzoeken
zich elders te huisvesten en het pand daarna te verkopen.
Onder de post overige vorderingen was een hypothecaire lening ad € 145.000 à 2½% rente
opgenomen. Deze lening is in maart 2018 afgelost. De persoonlijke lening bedroeg ad € 10.000 à
3,5%. Deze lening is in juni 2018 afgelost.
In het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de wel erge lage rentestand,
zal worden bekeken of wij een deel van ons vermogen -zonder veel risico- duurzaam gaan
beleggen.
Stinafo heeft het beleggingsbeleid in 2018 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

Gedragscodes

De Stichting onderschrijft naast een algemene Gedragscode van respect, privacy, transparantie
en kwaliteit de volgende gedragscodes en richtlijnen:
-

SBF-code voor Goed Bestuur;
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen;
Richtlijn voor financieel beheer.

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.
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-

Gedragscode straat- en huis-aan-huis-werving: we volgen deze gedragscode van de
brancheorganisatie Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland.
Bel-me-niet register: bij telemarketing conformeren wij ons aan de richtlijnen uit het Belme-niet register.

1.5.2

Klachtenprocedure

Stinafo wenst haar achterban en andere geïnteresseerden juist en volledig informeren over de
activiteiten van Stinafo. 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.
1.5.3

Keurmerken

ANBI
De ANBI status wordt door de Belastingdienst toegekend. Stinafo 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
Stinafo 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.
1.5.4

Bestuur

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 5 jaar. De samenstelling van het bestuur per
31 december 2018 is als volgt.
Naam

Profiel

Aanvang
termijn

Einde termijn

Termijnen

Bert van Bijnen
Vacature
Nico Teunissen
Ton Bruijns
Margriet Rota

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

11-09-2015

11-09-2020

14-12-2016
14-12-2017
14-04-2016

14-12-2021
14-12-2022
14-04-2021

1
1
1
1
1

Nevenfuncties bestuur
Bert van Bijnen
Nico Teunissen
Margriet Rota
Ton Bruijns

Marketing and Business Development Consultant Sathori-MRO
Hoofd Afdeling Sport & Cultuur De Onderwijsspecialisten
Bestuurslid Stichting Basketball Experience NL
Eigenaar Sports & Movements
Adviseur Sports4all
Voorzitter Dutch Archaeological and Historical Society
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1.5.4.1 Functieprofielen bestuur Stinafo
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

1.5.4.2 Vergoedingenbeleid bestuur
De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Zij krijgen een redelijke
vergoeding voor de gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden. Zij kunnen in aanmerking
komen voor niet bovenmatige vacatiegelden. In 2018 werden geen vacatiegelden uitgekeerd.
1.5.4.3 Het Bureau
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 werkt ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (minder
energiegebruik, bewustzijn bij het gebruik van papier en de printer tot de inzet van stagiaires en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).
Het Bureau bestond per 31 december 2018 uit 5 betrokken medewerkers (3.4 FTE). Stinafo hanteert
een eigen functiehuis en volgt daarbij de ontwikkelingen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening.
1.5.4.4 Auditcommissie
De auditcommissie, bestaande uit de penningmeester en twee bureaumedewerkers, houden
toezicht op 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).
1.5.4.5 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 2018
bestaat uit de secretaris van het bestuur, de Officemanager en een vrijwilligster. Aanvragen vanaf
€ 25.000,00 worden beoordeeld door het Bestuur.
1.5.4.6 Scheiding besturen, uitvoeren en toezicht
Stinafo 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.
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1.6

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De stichting werkt aan Maatschappelijk Bewust 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.
1.7

Verantwoordingsverklaring bestuur

Stinafo, Stichting Nationaal Fonds “Het Gehandicapte Kind”, onderschrijft de drie principes van
de Code Goed Bestuur te weten:
-

scheiding tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;
optimale besteding van de middelen;
optimale relaties met belanghebbenden.

Toezicht houden, besturen en uitvoeren
Stinafo is opgericht op 19 oktober 1987. De stichting is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage. Stinafo
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 Stinafo voor de middellange termijn vast.
Het meerjarenbeleidsplan 2019-2021 is ontwikkeld en vastgesteld in 2019. Het meerjarenbeleidsplan verwoordt het plan van aanpak van Stinafo. Of de ontvangen middelen optimaal
besteed worden, wordt door Stinafo 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. Stinafo 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 2018 bestaat uit de secretaris 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
Stinafo is een kleine organisatie met korte lijnen en overwegend vaste en trouwe leveranciers.
Stinafo 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 e-mail of telefonisch contact. Daarnaast maakt Stinafo 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.
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Individuelen en maatschappelijke instellingen die aanvragen doen bij Stinafo hebben direct
contact met de coördinator van de projectaanvraag.
De voorwaarden voor de projectaanvragen staan op de website. Leveranciers/uitvoerders worden
soms uitgenodigd voor kennis- en informatieoverdracht. Stinafo 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 maandelijks.
De verantwoordingsverklaring is op 3 juli 2019 vastgesteld door het bestuur van Stinafo.
1.8

Toekomst: 2019 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 het afgelopen jaar volop bezig geweest om de richting te bepalen waarin we Stinafo willen
moderniseren. Een en ander was na 30 jaar op dezelfde wijze te werk gaan hard nodig. In 2019
zullen wij daarmee verder gaan.
De wijze waarop wij onze organisatie willen gaan vormgeven, de wijze waarop wij naar buiten
willen treden – daaronder valt ook een nieuwe aansprekende naam voor de Stichting en een nieuwe
huisstijl- en hoe en wat wij in de toekomst voor kinderen met een beperking en chronische ziekte
willen betekenen, vraagt om aanpassingen in onze statuten en in ons beleid. Daarbij moeten wij
een en ander zorgvuldig afwegen, keuzes maken en voldoende de tijd daarvoor nemen. De nieuwe
naam en huisstijl zal in de loop van 2019 worden ingevoerd, waarna wij gaan werken aan onze
naamsbekendheid.
Ook zal voor het gebruikersgemak, zowel voor medewerkers als voor de aanvragers worden gewerkt
aan en nieuw digitaal aanvragensysteem, zowel voor aanvragers van SFIHG als voor de aanvragers
van Stinafo. Een en ander wordt het 1e kwartaal van 2020 ingevoerd. 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 (potentiele) donateurs meer en gerichter gaan betrekken bij
ons doel: een beter welzijn voor kinderen met een handicap of chronische ziekte.
De stichting werkt met slechts 3.4 FTE en heeft dus een beperkte capaciteit.
Het komende jaar zetten wij ons in op:

-

Zichtbaarheid
Naamsbekendheid
Organisatie

Vanaf 2020 gaan wij meer campagnematig werken en gaan wij werken aan een servicedesk nalaten.
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Stinafo zet zich ook in 2019 weer
met passie in voor kinderen met
een beperking of chronische ziekte

De begroting van Stinafo voor 2019
Voor 2019 is de begroting aan de inkomstenzijde behoudend opgemaakt. Wij verwachten dat de
inkomsten uit de mailing en de machtigingen wat teruglopen en dat de kosten in 2019 wat oplopen,
vanwege de reorganisatie, de nieuwe website en bovendien de marketingplannen die wij hebben.
Omdat wij over een hoge bestemmingreserve beschikken, zullen wij in 2019 de begroting voor de
bestedingen verruimen.
BATEN

€

Baten particulieren

805.000

Baten bedrijven

15.000

Baten loterijorganisaties

25.000

Baten van organisaties-zonder-winststreven

263.900

Som geworven baten

1.123.900

Overige baten

-

Som van de baten

1.123.900

LASTEN
Besteed aan de doelstellingen
Individuele hulp Nederland

403.900

Instellingen Nederland

300.000
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Wetenschappelijk onderzoek Nederland

90.000

Uitvoeringskosten Nederland

66.370

Hulp Buitenland

386.370

Voorlichting en bewustmaking

241.741
1.488.381

Wervingskosten

160.256

Kosten beheer en administratie

59.684

Som van de lasten

1.708.321

Saldo voor financiële baten en lasten

-584.421

Saldo financiële baten en lasten

2.000

Saldo van baten en lasten

-582.421

Bestemming saldo van baten en lasten
Onttrekking bestemmingsreserve

-

-

582.421
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Met dank aan onze partners en sponsoren

Dewi Reys

26 november 2019 - 29

Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind
‘s-Gravenhage

STINAFO
Stichting Nationaal
Fonds het
Gehandicapte kind
Treilerdwarsweg 91
2583 DA Den Haag
E-mail:
info@stinafo.nl
1

Telefoon:
070 – 3512784
www.stinafo.nl

KVK-nummer 41154947
RSIN-nummer 9290825

SAMEN VOOR HET
NL15
INGB 0000 5779 67
GEHANDICAPTE
KIND

26 november 2019 - 30

Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind
‘s-Gravenhage

2.

JAARREKENING 2018
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2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

€

€

278
----------------

8.850
---------------

341.000
10.216

353.000
8.213

351.216
----------------

361.213
---------------

----------------

155.000
---------------

197.790

1.798
162.895

197.790
----------------

164.693
---------------

2.327.089
----------------

2.607.083
---------------

2.876.373

3.296.839

Vaste activa
Immateriële vaste activa

2.7.1

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris

2.7.2

Financiële vaste activa
Leningen u/g

2.7.3

Vlottende activa
Vorderingen
2.7.4
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa

2.7.5
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PASSIVA

Reserves en fondsen

€

€

1.552.142
947.617
109.157
37.047

1.335.369
1.566.512
113.824
37.047

2.645.963
----------------

3.052.752
---------------

41.679
116.707
72.024

52.907
152.285
3.539
35.356

230.410
---------------

244.087
---------------

2.876.373

3.296.839

2.7.7

Crediteuren
Te besteden middelen SFIHG (aandeel derden)
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

31-12-2017

2.7.6

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve
Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden

31-12-2018
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2.2

Staat van baten en lasten
Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van verbonden organisatieszonder-winststreven
Baten van andere organisatieszonder-winststreven

2.8.1
2.8.2
2.8.3

777.718
7.820
27.486

895.500
40.000

955.552
42.623

2.8.4

226.578

-

104.715

23.850

15.000

-

1.063.452

950.500

1.102.890

505.880
239.123
305.768
199.460

400.757
383.490
100.000
193.478

319.044
277.304
168.673
165.184

1.250.231
---------------192.060
---------------30.216
---------------1.472.507

1.077.725
---------------239.025
------------------------------1.316.750

930.205
--------------234.943
--------------6
--------------1.165.154

-409.055

-366.250

-62.264

2.266
----------------406.789

10.000
----------------356.250

7.249
---------------55.015

Som van de (geworven) baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Hulpverlening binnenland
Hulpverlening buitenland
SFIHG
Voorlichting

2.4
2.4
2.4
2.4

Wervingskosten

2.4

Kosten beheer en administratie

2.4

Som van de lasten

Saldo baten en lasten voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
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2.3

Resultaatbestemming
Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Van continuiteïtsreserve naar bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve
Bestemmingsfonds

216.773
-618.895
-4.667
-

-356.250
-

-55.015
-1.566.512
1.566.512
-

Totaal

-406.789

-356.250

-55.015
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2.4

Overzicht lastenverdeling
hulpverlening
binnenland buitenland
€

Aankopen en verwervingen
Publicatie en communicatie
Personeelskosten
Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.6.1
2.6.2

€

SFIHG
€

418.253
49.568
2.805
3.641
5.143
21.998
4.472

154.517
47.859
2.708
3.516
4.966
21.239
4.318

305.768
-

505.880

239.123

305.768
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kosten
kosten
werving - beheer en
voorlichting baten administratie
€

€

totaal
2018

€

€

begroting
2018

werkelijk
2017

€

€

128.699
37.603
2.128
2.762
3.901
16.688
4.286
3.393

154.536
18.802
1.064
1.381
1.951
8.344
4.286
1.696

17.092
967
1.256
1.773
7.586
1.542

878.538
283.235
170.924
9.672
12.556
17.734
75.855
8.572
15.421

755.000
335.000
130.500
11.000
19.700
12.050
45.500
8.000

667.144
308.732
87.835
14.092
17.158
6.978
43.227
17.208
2.780

199.460

192.060

30.216

1.472.507

1.316.750

1.165.154

Doelbestedingspercentage van de baten:
Besteed aan doelstellingen/
totale baten
117,6%

113.4%

84,3%

Doelbestedingspercentage van de lasten:
Besteed aan doelstellingen/
totale lasten
84,9%

81,8%

79,8%

Wervingspercentage:
Kosten werving baten/
Som van de geworven baten

18,1%

25,1%

21,3%

2,1%

0,0%

0,0%

Norm kosten beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie/
totale lasten
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2.5

Kasstroomoverzicht
2018

2017

€

€

Kasstroom uit activiteiten
Totaal baten
Totaal lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

1.063.452
-1.472.507
2.265

1.102.890
-1.165.154
7.249

-406.790
23.993

-55.015
19.988

-382.797
----------------

-35.027
---------------

-33.097
-13.675

25.688
222.924

-429.569

213.585

Investeringen in materiële vaste activa
Waarderingsverschillen materiële vaste activa

-5.425
-

-1.815
-11.000

Totaal kasstroom uit investeringen

-5.425

-12.815

Ontvangen aflossingen op leningen u/g
Mutatie reserves

155.000

105.000
-26.050

Totaal kasstroom uit financieringen

155.000

78.950

-279.994

279.720

Saldo liquide middelen begin
Totale kasstroom

2.607.083
-279.994

2.327.363
279.720

Saldo liquide middelen eind

2.327.089

2.607.083

Tekort
Afschrijvingen
Cashflow
Mutaties in:
Vorderingen
Kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit activiteiten
Kasstroom uit investeringen

Kasstroom uit financieringen

Totale kasstroom
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2.6

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.6.1

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 voor ‘Fondsenwervende organisaties' van de Raad
voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie
en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De
jaarrekening is opgesteld in euro’s. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2.6.2

Vergelijkende cijfers

Als gevolg van de implementatie van de nieuwe Richtlijn 650 zijn in de jaarrekening 2018 de volgende
wijzigingen verwerkt:
-

de presentatie van de staat van baten en lasten is gewijzigd conform het nieuwe model van
Richtlijn 650. De aanpassingen hebben geen impact op de omvang van de reserves en fondsen en
het saldo van baten en lasten. De aanpassingen hebben met name gevolgen gehad voor de
presentatie van de baten (nieuwe indeling naar de aard van de gever).

De cijfers over 2017 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk
te maken.
2.6.3

Stelselwijziging

Materiële vaste activa: Gebouwen en terreinen:
Met ingang van 1 januari 2018 is de waarderingsmethode van bedrijfsgebouwen en terreinen (de panden
in Den Haag en Alphen aan den Rijn) veranderd. Voor 2018 werd deze tegen vervangingswaarde
gewaardeerd, waardoor er elk jaar een herwaardering plaats vond. Per 2018 geldt dat deze categorie
vaste activa tegen historische kostprijs wordt gewaardeerd.
Hierbij wordt de boekwaarde (vervangingswaarde) ultimo 2017 verondersteld als historische kostprijs,
welke € 182.000 bedraagt (WOZ-waarde van waardepeildatum 1 januari 2018). Er wordt vanaf 2018 op
het pand afgeschreven en de bestaande herwaarderingsreserve wordt toegevoegd aan de overige
reserves.
Reden van de stelselwijziging betreft de wetswijziging waardoor waardering tegen vervangingswaarde
niet meer mogelijk is. Conform de overgangsbepaling in RJ 212.802 wordt de stelselwijziging prospectief
verwerkt, in afwijking van RJ 140.208. Derhalve heeft deze stelselwijziging geen invloed op het eigen
vermogen en/of het resultaat in de vergelijkende cijfers, met uitzondering van de toewijzing van de
herwaarderingsreserve en de overige reserve.
De wijziging van de waarderingsgrondslag van het pand in Den Haag brengt met zich mee dat de
herwaarderingsreserve € 41.584 negatief per ultimo 2017 wordt derhalve naar nihil gecorrigeerd, de
overige reserves worden met € 41.584 verlaagd. De wijziging van waarderingsmethode leidt vergeleken
met de vervangingswaarde tot een lager eigen vermogen en solvabiliteit. De impact op het resultaat in
2018 betreft de afschrijvingslast van € 7.333.
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2.6

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (vervolg)

De wijziging van de waarderingsgrondslag van het pand in Alphen aan den Rijn brengt met zich mee dat
de herwaarderingsreserve is herrekend op € 113.824. Dit bedrag wordt gevormd door het verschil tussen
de oorspronkelijke aanschafprijs van € 57.176 en de boekwaarde per 31 december 2017 van € 171.000.
De wijziging van waarderingsmethode leidt vergeleken met de vervangingswaarde tot een lager eigen
vermogen en solvabiliteit. De impact op het resultaat in 2018 betreft de afschrijvingslast van € 4.667.
Grondslagen van waardering
2.6.4

Immateriële vaste activa

De kosten en baten van de MIEC campagne hangen samen met het bewustmaken van het publiek en het
werven van langlopende machtigingen onder donateurs. De opbrengsten uit deze machtigingen zullen
(o.b.v. ervaringen met een eerdere soortgelijke actie) lopen over meerdere jaren en zullen in de eerste
jaren hoger zijn dan in de latere jaren. De geactiveerde kosten worden middels afschrijving verdeeld
over de toekomstige jaren (de inschrijvingsperiode is 5 jaar). De afschrijving is degressief. Hierdoor
zullen de afschrijvingskosten in de eerste jaren hoger zijn dan in latere jaren.
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de
toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode
worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld. De afschrijvingen van de immateriële vaste
activa gebeurt naar rato conform het volgende schema: 40% eerste jaar, 30% tweede jaar, 15% derde
jaar, 10% vierde jaar, 5% vijfde jaar.
2.6.5

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd
tegen historische waarde met ingang van 2018 (zie hiervoor de toelichting onder stelselwijziging). 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.
2.6.6

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.
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2.6.7

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
2.6.8

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 toegekende donaties en andere
fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa.
2.6.9

Lang- en kortlopende schulden

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen van resultaatbepaling
2.6.10 Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
2.6.11 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 vastgesteld. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij
worden ontvangen.
2.6.12 Personeelsbeloning
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.
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2.6.13 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
Telemarketing
Kosten “Direct dialogue”

: 25% voorlichting, 75% kosten werving baten
: 25% voorlichting, 75% kosten werving baten
: 100% kosten werving baten

Uitvoeringskosten
Voor de toerekening van de uitvoeringskosten worden de volgende verdeelsleutels gehanteerd:
Hulpverlening binnenland
Hulpverlening buitenland
Voorlichting
Kosten werving baten
Kosten beheer en administratie

29%
28%
22%
11%
10%

Deze verdeelsleutel zijn gebaseerd op de tijdsbesteding van de medewerker welke in direct verband
staan met de doelstelling.
Afschrijvingen
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.
De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn voor 50% verantwoord onder de kosten eigen
fondsenwerving en voor 50% onder de kosten met betrekking tot voorlichting en bewustmaking, op basis
van een inschatting dat circa de helft van de kosten en baten van de MIEC campagne hangen samen met
het bewustmaken van het publiek en de helft met het werven van langlopende machtigingen onder
donateurs.
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ACTIVA
VASTE ACTIVA
2.7.1

Immateriële vaste activa
Kosten MIEC
Campagne
€

Stand per 1 januari 2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

172.715
-163.865
8.850

Mutaties boekjaar 2018
Afschrijvingen

8.572
8.572

Stand per 31 december 2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

172.715
172.437
278

Afschrijvingspercentage
Kosten MIEC Campagne

5-40%

De kosten en baten van de MIEC campagne hangen samen met het bewustmaken van het publiek en het
werven van langlopende machtigingen onder donateurs. De opbrengsten uit deze machtigingen zullen
(o.b.v. ervaringen met een eerdere soortgelijke actie) lopen over meerdere jaren en zullen in de eerste
jaren hoger zijn dan in de latere jaren. De geactiveerde kosten worden middels afschrijving verdeeld
over de toekomstige jaren (de inschrijvingsperiode is 5 jaar)/De afschrijving is degressief. Hierdoor
zullen de afschrijvingskosten in de eerste jaren hoger zijn dan in de latere jaren.
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2.7.2

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:
Gebouwen en
terreinen
€
Stand per 1 januari 2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar 2018
Investeringen
Afschrijvingen
Terugname geheel afgeschreven activa
Desinvesteringen aanschafwaarde

Stand per 31 december 2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Inventaris

Totaal

€

€

607.334
-254.334

104.617
-96.404

711.951
-350.738

353.000

8.213

361.213

-12.000
-

5.425
-3.422
-10.338
10.338

5.425
-15.422
-10.338
10.338

-12.000

2.003

-9.997

607.334
-266.334

99.704
-89.488

707.038
-355.822

341.000

10.216

351.216

De gebouwen betreffen:
Treilerdwarsweg 91 te ’s-Gravenhage
Magerhorst 51 te Alphen aan den Rijn
De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:
Gebouwen (exclusief grond)
Inventaris

2,5%
20%
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Financiële vaste activa
31-12-2018

31-12-2017

Lening u/g
Hypothecaire lening u/g

€
-

€
145.000
10.000

Saldo per 31 december

-

155.000

2018

2017

€

€

10.000
-10.000

10.000
-

-

10.000

145.000
-145.000

250.000
-105.000

-

145.000

Leningen u/g
Saldo per 1 januari
Aflossingen
Saldo per 31 december

Hypothecaire lening u/g
Saldo per 1 januari
Aflossingen
Saldo per 31 december

Beide leningen u/g zijn in 2018 volledig afgelost.
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31-12-2018

31-12-2017

€

€

VLOTTENDE ACTIVA
2.7.4

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen nalatenschappen
Rente
Ziekengeld
Overige vorderingen

175.940
949
20.901

142.232
5.985
4.992
9.686

Saldo per 31 december

197.790

162.895

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

2.054.433
272.264
392

2.133.627
473.374
82

Saldo per 31 december

2.327.089

2.607.083

2.7.5

Liquide middelen

Op de bankrekening van het samenwerkingsverband SFIHG, dat onder beheer van Fonds Kind & Handicap
valt, staat per 31-12-2018 een bedrag van € 165.402. Hierop dient nog in mindering gebracht te worden
het onder de vordering opgenomen bedrag van € 22.495. Per saldo komt toe aan het samenwerkingsverband per 31-12-2018 een bedrag van € 142.907.
Op de bankrekening van het samenwerkingsverband SFIHG, dat onder beheer van Fonds Kind & Handicap
valt, staat per 31-12-2017 een bedrag van € 215.935. Hierop dient nog in mindering gebracht te worden
het onder de vordering opgenomen bedrag van € 27.608. Per saldo komt toe aan het samenwerkingsverband per 31-12-2017 een bedrag van € 188.327.
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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PASSIVA
2.7.6

Reserves en fondsen
2018

2017

€

€

Reserves
Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Onttrekking voor vorming bestemmingsreserves
Verschillen voorgaande jaren
Mutatie volgens resultaatbestemming
Effecten stelselwijziging (zie 2.6.3)

1.335.369
216.773
-

3.075.171
-1.566.512
-37.050
-55.015
-81.225

Saldo per 31 december

1.552.142

1.335.369

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. Voor het meerdere is een
bestedingsplan opgesteld, wat voorziet welke bestedingen er in de komende
jaren ten laste van de continuïteitsreserve en ten behoeve van het doel
van de stichting worden gedaan.
31-12-2018
€

31-12-2017
€

Bestemmingsreserves
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
Saldo per 31 december

1.566.512
-618.895

1.566.512

947.617

1.566.512
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2018

2017

€

€

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve materiële vaste activa
Bestemmingsreserve innovatie, reorganisatie en marketing
Bestemmingsreserve Bestedingen Nederland
Bestemmingsreserve Bestedingen Overzee

50.000
181.802
487.433
228.382

50.000
200.000
850.313
466.199

Saldo per 31 december

947.617

1.566.512

Bestemmingsreserve materiële vaste activa
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

50.000
-

50.000

Saldo per 31 december

50.000

50.000

Bestemmingsreserve innovatie, reorganisatie en marketing
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

200.000
-18.198

200.000

Saldo per 31 december

181.802

200.000

850.313
-362.880

850.313

487.433

850.313

Per 31 december 2017 zijn, conform bestuursbesluit, een viertal
bestemmingsreserves gevormd.
De dotatie aan deze reserves is onttrokken aan de continuïteitsreserve.

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

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.
Bestemmingsreserve Bestedingen Nederland
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
Saldo per 31 december

Deze reserve wordt noodzakelijk geacht voor doelbesteding in toekomstige
jaren aan meer welzijn voor gehandicapte en chronisch zieke kinderen
en jongeren in Nederland.
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Bestemmingsreserve Bestedingen Overzee
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

2018

2017

€

€

466.199
-237.817

466.199

228.382

466.199

Saldo per 1 januari
Mutatie (rechtstreekse mutatie)
Mutatie volgens resultaatbestemming
Stelselwijziging

113.824
-4.667
-

21.599
11.000
81.225

Saldo per 31 december

109.157

113.824

Saldo per 1 januari
Mutatie

37.047
-

37.047
-

Saldo per 31 december

37.047

37.047

Saldo per 31 december
Deze reserve wordt noodzakelijk geacht voor doelbesteding in toekomstige
jaren aan meer welzijn voor gehandicapte en chronisch zieke kinderen
en jongeren overzee.
Herwaarderingsreserve

De herwaarderingsreserve per 31 december 2018 heeft betrekking op
de in het verleden gedane herwaarderingen op het pand minus de
gerealiseerde herwaardering door afschrijvingen vanaf 2018.
Zie paragraaf 2.6.3 voor toelichting op de stelselwijziging.
Fondsen
Bestemmingsfonds Philip
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2018

2017

€

€

Kortlopende schulden

Te besteden middelen SFIHG (aandeel derden)
Saldo per 1 januari
Ontvangen bijdragen deelnemers
Bestede bijdragen deelnemers

188.327
260.518
-305.938

357.000
-168.673

Rekening-courant SFIHG
Af: Aandeel Fonds Kind & Handicap

142.907
-26.200

188.327
-36.042

Saldo per 31 december

116.707

152.285

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.
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Reservering vakantiegeld
Rente en bankkosten
Overige schulden

7.283
1.401
63.340

4.795
1.588
28.973

Saldo per 31 december

72.024

35.356

Overige schulden en overlopende passiva
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2.7.8

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum
Volgens mededeling van het bestuur hebben zich tussen balansdatum en rapporteringsdatum geen gebeurtenissen of ontwikkelingen voorgedaan die het door de jaarrekening weergegeven beeld van de
stichting geheel in belangrijke mate beïnvloeden.
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Gerealiseerd
2018
€

Begroting
2018

Gerealiseerd
2017

€

€

BATEN
2.8.1

Baten van particulieren

Ontvangsten mailings
Ontvangsten overige acties
Ontvangsten machtigingen
Schenkingen
Nalatenschappen

2.8.2

266.543
621
330.648
179.906

320.000
340.000
25.500
210.000

289.237
3.300
349.486
20.500
293.029

777.718

895.500

955.552

7.820

-

-

7.820

-

-

27.486

40.000

42.623

27.486

40.000

42.623

226.578

-

104.715

226.578

-

104.715

Baten van bedrijven

Ontvangsten mailings

2.8.3

Baten van loterijorganisaties

Bijdragen uit nationale loterijen

2.8.4

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven

Baten van SFIHG
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Gerealiseerd
2018
€

2.9.1

Gerealiseerd
2017

€

€

Aankopen en verwervingen

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

2.9.2

Begroting
2018

25.915
29.458
273.880
89.000
41.111
30.771
74.980
7.655
305.768

35.000
30.000
200.000
70.000
150.000
150.000
20.000
100.000

36.827
157.317
75.000
73.475
24.455
130.570
827
168.673

878.538

755.000

667.144

92.506
397
16.255
32.184
25
13.943
36.392
66.991
17.837
6.705

80.000
14.000
60.000
50.000
1.000
30.000
20.000
40.000
40.000
-

77.965
12.767
30.167
48.361
39.246
30.103
67.446
2.677
-

283.235

335.000

308.732

Publiciteit en communicatie

Mailingskosten
Verwerkingskosten acceptgiro’s
Website en social media
Kosten “Direct dialogue”
Notariskosten nalatenschappen
Advieskosten
E-mailingskosten
Telemarketing
Overige campagnes en advertenties
Overige kosten voorlichting en bewustmaking
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Gerealiseerd
2018
€

2.9.3

Begroting
2018
€

Gerealiseerd
2017
€

Personeelskosten

Lonen en salarissen
Af: ontvangen ziekengeld
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

148.009
-12.901
33.318
11.193
4.859

100.000
30.000
8.000
3.500

107.610
-41.080
24.838
4.765
3.334

Af: ontvangen vergoeding samenwerkingsverband SFIHG

184.478
-13.554

141.500
-11.000

99.287
-11.452

170.924

130.500

87.835

Personeelsleden
Het gemiddeld aantal medewerkers, uitgedrukt in fulltime arbeidskrachten, bedroeg gedurende het
boekjaar 2018: 3 (2017: 3).
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.
Gerealiseerd
2018
€
2.9.4

Begroting
2018
€

Gerealiseerd
2017
€

Bestuurskosten

Onkostenvergoeding bestuur
Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering
Reis- en verblijfkosten

4.221
1.625
3.826

9.000
1.000
1.000

12.471
756
865

9.672

11.000

14.092
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Gerealiseerd
2018
€

2.9.5

€

1.146
520
2.297
3.767
807
1.438
2.581

2.600
4.000
3.100
5.000
800
1.500
2.700

2.544
1.394
3.091
5.216
748
1.424
2.741

12.556

19.700

17.158

682
169
221
6.937
1.862
1.149
4.609
2.105

1.500
1.500
300
3.500
3.000
1.500
750
-

1.117
269
1.274
2.848
1.470
-

17.734

12.050

6.978

60
817
2.707
4.088
181
18.198
21.604
12.220
15.980
-

100
2.000
1.600
26.000
9.500
600
1.700
4.000

90
3.099
2.060
26.441
9.544
74
1.732
187

75.855

45.500

43.227

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Onderhoud en assuranties inventaris
Automatiseringslasten
Telefoonkosten
Portokosten
Contributies en abonnementen
Overige kantoorkosten

2.9.7

€

Gerealiseerd
2017

Huisvestingskosten

Energiekosten
Onderhoud onroerende zaak
Verzekeringen
Schoonmaak- en servicekosten
Bewakingslasten
Overige vaste lasten onroerende zaak
Overige huisvestingskosten

2.9.6

Begroting
2018

Algemene kosten

Verzekeringen
Advertentiekosten
Representatiekosten
Workshops en cursussen
Advieskosten
Juridische kosten
Innovatiekosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Belastingen en heffingen
Bankkosten
Overige kosten
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Vaststelling en goedkeuring

Vastgesteld en goedgekeurd te ‘s-Gravenhage op .. - .. - ....

H.H.A.S. van Bijnen
Voorzitter

N. Teunissen
Penningmeester

M. Rota
Bestuurslid

A. Bruijns
Bestuurslid

26 november 2019 - 56

Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind
‘s-Gravenhage

3.

OVERIGE GEGEVENS

26 november 2019 - 57

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind
Treilerdwarsweg 91
2583 DA ‘s-GRAVENHAGE

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind te ‘s-Gravenhage
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2018
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nationaal Fonds het
Gehandicapte Kind, te ‘s-Gravenhage per 31 december 2018 en van het resultaat over de periode 1 januari 2018
tot en met 31 december 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650
‘Fondsenwervende organisaties’.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2018 met een balanstotaal van € 2.876.373;
de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 met een resultaat van
€ -406.789 (tekort); 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 Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind 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 Gedragsen Beroepsregels Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:




het bestuursverslag;
de overige gegevens;
bijlage.
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Op 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 RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties 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 RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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 bestaan 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, 28 november 2019.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlagen.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte
Kind 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
controle-informatie 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.
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Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind
‘s-Gravenhage
Begroting 2019
Begroting
2019

Realisatie
2018

Begroting
2018

€

€

€

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van verbonden organisatieszonder-winststreven
Baten van andere organisatieszonder-winststreven
Som van de (geworven) baten

805.000
15.000
25.000

777.718
7.820
27.486

895.500
40.000

263.900

226.578

-

15.000

23.850

15.000

1.123.900

1.063.452

950.500

790.270
386.370
70.000
241.741

505.880
239.123
305.768
199.460

400.757
383.490
100.000
193.478

1.488.381
---------------160.256
---------------59.684
---------------1.708.321

1.250.231
---------------192.060
---------------30.216
---------------1.472.507

1.077.725
--------------239.025
----------------------------1.316.750

-584.421

-409.055

-366.250

2.000
----------------582.421

2.265
----------------406.790

10.000
---------------356.250

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Hulpverlening binnenland
Hulpverlening buitenland
SFIHG
Voorlichting

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

Saldo baten en lasten voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
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