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Het Oranje Fonds verbindt!

Het Oranje Fonds is er voor mensen en organisaties die mensen écht met
elkaar verbinden, in alle delen van ons Koninkrijk. Die verbinding zorgt dat
iedereen op zijn of haar manier mee kan doen in onze samenleving. We
doen dat met toewijding en persoonlijke aandacht. En met de warme
betrokkenheid van ons beschermpaar Koning WillemAlexander en Koningin Máxima.

We investeren in duizenden sociale initiatieven. Met
geld, kennis, communicatie en netwerken. Verbinding
leidt tot verbondenheid. Dit levert voor iedereen
maatschappelijk rendement op. Ons streven is dit
maatschappelijk rendement niet alleen manifest te maken,
maar om dit te onderbouwen en te meten aan de hand van
impactmetingen en evaluaties, waardoor de transparantie en
de effectiviteit van onze inspanningen worden bevorderd.

Onder het motto ‘meedoen op maat’ brengen we
mensen in hun kracht en bieden hen perspectief op
de toekomst. Zo bieden we hun steun, bijvoorbeeld door
direct een beroep te doen op vrijwilligers en andere onder
steuners of sociale ondernemers. Ook werken we samen met
andere fondsen. Zo stimuleren we op een veelzijdige en
actieve wijze de betrokkenheid en verbondenheid van
mensen binnen en met hun directe leefomgeving. Daarbij
hebben we extra aandacht voor mensen die om welke reden
dan ook minder kansen hebben en meer ondersteuning nodig
hebben om kansen op sociale verbinding te verzilveren.
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Profiel Oranje Fonds

Statutaire doelstelling Oranje Fonds
Stichting Oranje Fonds heeft ten doel het verlenen van steun voor initiatieven
binnen het Koninkrijk der Nederlanden op het gebied van maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder waar het gaat om projecten die sociale cohesie
bevorderen, waarbij mede wordt gelet op de pluriformiteit van de
samenleving.

Belofte
Er zijn in ons land nog te veel mensen die zich buitengesloten voelen. Mensen
die door bijvoorbeeld armoede, polarisatie of eenzaamheid niet mee kunnen
doen in de maatschappij. Het Oranje Fonds gelooft in een samenleving waarin
we er voor elkaar willen én kunnen zijn. Om dat te bereiken is een sterk
sociaal netwerk nodig. Daarom helpt het Oranje Fonds zo veel mogelijk
initiatieven die mensen duurzaam verbinden, te creëren, te ondersteunen én te
vergroten:
■■ Door initiatieven te financieren, te erkennen én te belichten met campagnes.
En door hen te helpen met nieuwe netwerken, inhoudelijke kennis-uitwisseldagen en programma’s.
■■ Door het grote publiek te inspireren en de mogelijkheid te geven iets voor
een ander te betekenen. Door vrijwilliger te worden bij een organisatie
tijdens Maatjes Gezocht en NLdoet of zelf iets te organiseren op Burendag.
■■ En natuurlijk door mensen en bedrijven in staat te stellen om te doneren.

Ontstaan als huwelijkscadeau aan Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima
Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan als huwelijkscadeau van alle
Nederlanders aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Zij zijn ons
beschermpaar.
De Koning en Koningin zetten zich uit volle overtuiging in om onze droom
werkelijkheid te laten worden en daarmee de onderlinge verbondenheid en
samenhang tussen alle mensen in Nederland en de Caribische delen van het
Koninkrijk te bevorderen. Wij worden met geld, tijd en kennis gesteund door
de Nationale Postcode Loterij, De Nederlandse Loterij, talloze Oranje Fondsen
op Naam en een toenemend aantal bedrijven, donateurs en Vrienden van het
Oranje Fonds.

Zo zorgt het Oranje Fonds dat we er voor elkaar zijn.
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Voorwoord Peter Douwes, directeur
Voor het Oranje Fonds was 2017 een bijzonder
jaar. Alweer vijftien jaar geleden ontstond
het Fonds als huwelijkscadeau van alle
Nederlanders aan ons beschermpaar.
We vierden dit op verschillende momenten in
het jaar, vooral met de mensen waar alles om
draait: vertegenwoordigers van de vele sociale
initiatieven die we ondersteunen.

Ik ben er trots op dat we ook in 2017 weer zoveel vrijwilligersinitiatieven
mochten faciliteren, met financiële middelen en met alle kennis die het Oranje
Fonds in huis heeft. Dit gebeurt door heel Nederland en in het Caribisch deel
van ons Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil iedereen laten meedoen. We helpen
sociale initiatiefnemers om de verbinding te zoeken tussen soms heel
verschillende mensen en organisaties. Ook het grote publiek willen we blijven
inspireren en mee laten doen, onder andere tijdens onze bekende campagnes
NLdoet en Burendag.
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Voorwoord

Ik heb bij mijn werkbezoeken in het land de dankbaarheid van mensen voor de
inzet van vele vrijwilligers zelf mogen ondervinden. Dat is precies waarom we
sociale initiatieven ondersteunen.
Het Oranje Fonds sluit aan bij de ontwikkelingen van de tijd. We willen inspelen
op de behoefte die er in de maatschappij leeft. Daarop stemmen we onze
programma’s en campagnes af. Meten is daarbij altijd weten. We blijven de impact
van ons werk en onze ondersteuning dus voortdurend monitoren en evalueren.
Zo kan het Fonds de programma’s verder verdiepen en vergroten, zodat ze nog
beter aansluiten op de vragen die in de samenleving bestaan.
De focus ligt ook op het werven van nieuwe fondsen. Dankzij die financiële
middelen kan het Oranje Fonds verder groeien en kunnen we ons werk in het
bevorderen van sociale verbinding nog beter vorm geven. Op deze plaats past het
ook om onze dankbaarheid uit te drukken voor de betrokkenheid en ondersteuning
van de Nationale Postcode Loterij en de Nederlandse Loterij als betekenisvolle
financiële partners.

Mede namens het bestuur en mijn collega’s bedank ik iedereen die bijdraagt
aan sociale verbinding in de samenleving. Dit geldt in het bijzonder voor alle
betrokken medewerkers van het Oranje Fonds. Een speciaal woord van dank gaat
naar mijn voorganger Ronald van der Giessen. Hij nam in 2017 na 14 jaar afscheid
als directeur van het Oranje Fonds. Mede door zijn bevlogenheid en inzet zijn
we geworden wat we nu zijn. Het is zowel een eer als een uitdaging om in zijn
voetspoor te treden en te helpen om verder vorm te geven aan het plan voor
de volgende 14 jaar.
In onze voortdurend veranderende samenleving blijft ons werk belangrijk. Iedereen
verdient het om naar wens en vermogen mee te kunnen doen! Het Oranje Fonds is
ambitieus. We blijven ons met volle kracht inzetten voor nog meer duurzame
verbinding in ons Koninkrijk!
Doet u mee?
Peter Douwes
Directeur

Het Oranje Fonds is bij veel inwoners van ons Koninkrijk een bekende naam.
Toch willen we onze bekendheid verder vergroten en vooral laten zien waar
onze organisatie als geheel voor staat. We vertellen graag aan alle inwoners
van het Koninkrijk wat voor verschillende sociale projecten we ondersteunen:
hét complete verhaal van het Oranje Fonds als initiator, inspirator, verbinder,
financier en communicator.
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Ambitie voor onze activiteiten in 2016-2019
(Doelstellingen zoals gepubliceerd in ons Meerjarenbeleidsplan 2016-2019)

2

Mensen bereikt

Initiatieven met kennis verrijkt

1 miljoen

Deelnemers Burendag

+ € 12 miljoen

6

50.000 vrijwilligers

Totale opbrengst
fondsenwerving

Ambitie

120

Sociale initiatieven

Mensen kans op participatie

388 gemeentes betrokken bij
‘Zorgen voor elkaar’-initiatief

Kennisvermeerdering
in het sociale veld

10.000

+ 10.000

100%

Bijdrage

2 miljoen

Sociale initiatieven in elke
gemeente

Bereik

+ € 1.250.000

geactiveerd, waarvan
400.000 in Koninkrijk Doet,
waaraan 9.000 organisaties
deelnemen.

100% 388 gemeentes

Kenniskringen
opgebouwd

Kennis
en expertise

90%

Opbrengst collecte

Meetinstrument voor impact
ontwikkeld

Doen mee aan collecte

20%

€ 3 miljoen

Spontane naamsbekendheid

Eigen fondsenwerving per jaar

> 50%

50

Oranje Fondsen op Naam

Fondsenwerving

35.000
Vrienden

Provincies jaarlijks kennisdag,
-café en -spreekuur

Goed

Algemene naamsbekendheid

2.000 organisaties

Alle

Bekendheid

50%

Inhoudsbekendheid

Impact

Toename welbevinden van
deelnemers van ondersteunde
initiatieven
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Resultaten 2017

15.981

Bijdrage

Sociale initiatieven

Kennisvermeerdering
in het sociale veld

Sociale
Ten minste
initiatieven in 386 van
de 388 gemeentes

1 miljoen

180

€ 3,2 miljoen

350.000

1

1 Sociaal initiatief in alle
388 gemeentes

2

Deelnemers Burendag

Opbrengst fondsenwerving

Resultaat

388

Gemeentes betrokken bij
‘Zorgen voor elkaar’-initiatief

Initiatieven met kennis verrijkt

Vrijwilligers NLdoet

Bereik

388

Deelnemende gemeentes

Kenniskring opgebouwd

Kennis
en expertise

3 Kennisdagen en
1 Spreekuur georganiseerd

€ 655.620
Opbrengst collecte

Ontwikkeld
als meet
instrument
voor impact

83%

830 organisaties

Algemene naamsbekendheid

Doen mee aan collecte

€ 3,2 miljoen

Eerste Theory of Change

Eigen fondsenwerving

4,6%

39

Oranje Fondsen op Naam

Fondsenwerving

24.750
Vrienden

Bekendheid

Spontane naamsbekendheid
(Dit jaar gebruiken wij
een meer specifieke
meetmethode.)

Toename

Impact

Welbevinden van deelnemers
van ondersteunde initiatieven
in onderzoek
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Highlights 2017
Fondsenwerving was een speerpunt in 2017.
Zo kunnen we nog meer projecten oppakken
die ervoor zorgen dat nog meer mensen in
onze samenleving mee kunnen doen en niet
aan de zijlijn staan.

Oranje Fonds Collecte
Van 6 tot en met 11 juni vond de derde landelijke Oranje Fonds Collecte plaats.
Ruim 800 organisaties gingen op pad om te collecteren. Alle stichtingen en verenigingen
in Nederland kunnen hier in principe aan meedoen. De helft van het bedrag dat met
de collecte wordt opgehaald is voor de eigen organisatie. Het Oranje Fonds besteedt
de andere helft aan sociale initiatieven in dezelfde provincie.

Programmamaker Bart Boonstra
maakte voor het Oranje Fonds
14 video’s waarin hij aandacht besteedt
aan de verschillende sociale initiatieven
die we jaarlijks ondersteunen.
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Lang leve de vrijwilliger!
Om onze waardering voor vrijwilligers kracht bij te zetten, werkten we mee aan
de film ‘Lang leve de vrijwilliger’. In deze bijzondere documentaire van Michiel van Erp

Samenwerking

vertellen deelnemers aan projecten en programma’s over hun persoonlijke inzet:
https://npo.nl/BV_101385653

We willen graag dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Dat onze campagnes,
programma’s en ondersteunde sociale initiatieven een duurzaam effect hebben. Om de
impact van ons werk beter te onderzoeken en te meten stelden we in samenwerking
met Avance en het Impact Centre van de Erasmus Universiteit Rotterdam een eerste

Nieuwe programma’s ontwikkeld

Theory of Change (TOC) voor het Oranje Fonds als geheel op. Voor het Groeiprogramma

In aansluiting op onze focus op armoede en eenzaamheid ontwikkelden we in 2017 drie

en voor Meedoen – Samen uit de Armoede zijn eigen TOC’s ontwikkeld. Die sluiten

nieuwe programma’s: Samen Ouder, Meer Kansen voor Jongeren en Vrijwillige Zorg

uiteraard nauw aan bij de algemene Oranje Fonds TOC. Eind 2017 vonden binnen het

in het Gezin. In september ging het programma Meedoen – Samen uit de Armoede

Groeiprogramma de eerste metingen bij de deelnemers al plaats.

daadwerkelijk van start.
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Highlights 2017

Eerste kenniscafé in Zeeland
In mei vond het eerste kenniscafé in Zeeland plaats
met als thema: Zorgen voor Elkaar. Met deze cafés
stimuleren we kennisuitwisseling en verbinding op
allerlei gebieden.

Caribische kennisdag
Verbinding was er zeker in het voorjaar: toen kwamen
onze Caribische collega’s van de Samenwerkende
Fondsen naar Nederland. In deze ervaringsweek

24 maart: Kick-off Groeiprogramma met Koning Willem-Alexander
Tijdens de kick-off van de vierde editie van ons Groeiprogramma gaf de Koning acte de présence in ons kantoor aan
de Maliebaan in Utrecht. Met dit programma ondersteunen we zestig sociale pioniers inhoudelijk en financieel om hun
initiatief te professionaliseren en te verduurzamen, zodat zij daarna mogelijk kunnen gaan groeien.

gingen ze op werkbezoek door het land en namen ze
deel aan verschillende seminars en uitwisselingen.
We vonden het fijn om hun dit aan te kunnen bieden.
Vooral de kennisdag en de uitwisseling werden zeer
op prijs gesteld.

11

Jaarverslag 2017

Doelstellingen
& resultaten

Highlights
2017

Koninklijke
werkbezoeken

Ons
vertrekpunt

Bestedingen
& Toekenningen

Communicatie

Fondsenwerving

Campagnes

Programma’s

Personeel en
organisatie

Financiering &
verantwoording

Highlights 2017

Directeur Ronald van der Giessen neemt afscheid van
het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds helpt slachtoffers van orkaan Irma

Op 20 juni nam directeur Ronald van der Giessen officieel afscheid van het Oranje

Binnen de Samenwerkende Fondsen droeg het Oranje Fonds onmiddellijk bij aan een

Fonds. Bij dat afscheid werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

donatie voor noodhulp aan het Rode Kruis. Ook sloegen de Samenwerkende Fondsen

Het Oranje Fonds is hem zeer erkentelijk voor zijn grote betekenis voor de groei en

de handen ineen en handelden aanvragen vanuit het gebied zo snel mogelijk af. Hulp en

ontwikkeling van het Fonds.

ondersteuning van de eilanden konden daarmee nog voor Kerst worden toegezegd.

De orkaan Irma richtte veel schade aan op de Bovenwindse eilanden van ons Koninkrijk.
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Vrijwilligers in de palliatieve zorg
In het najaar organiseerden we samen met Verdiwel,

Jubileum Oranje Fonds

de Vereniging Directeuren van Welzijnsorganisaties

Met als motto ‘Morgen is Vandaag’ vierden we ons 15-jarig bestaan op 7 december (Nationale Vrijwilligersdag)

een bijzondere kennisbijeenkomst over de inzet

met een feestelijke kennis- en inspiratiedag in de Fabrique in Maarssen. Ruim 750 maatschappelijke organisaties,

van vrijwilligers bij stervensbegeleiding en

relaties en donateurs bezochten workshops, een pop-up markt en inspirerende lezingen, o.a. over geluk. Ook de Koning

rouwverwerking. De verhalen van de vrijwilligers waren

woonde een deel van de dag bij en lanceerde onze nieuwe website door een kaart met alle toekenningen te onthullen.

erg indrukwekkend en ontroerend.

Door het jaar heen waren er diverse andere jubileumactiviteiten in het land.
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Koninklijke werkbezoeken
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, het beschermpaar van het
Oranje Fonds, bezochten in 2017 een groot aantal sociale initiatieven en
werkten mee tijdens NLdoet. Hun grote belangstelling voor de initiatieven
maakt hun bezoeken tot inspirerende gebeurtenissen voor alle betrokkenen.

Emma at Work, Amsterdam
14 februari 2017

Koningin Máxima bezocht Emma at Work in Amsterdam.
Ze sprak er onder meer met verschillende jongeren met een
chronische ziekte of handicap, die via Emma at Work een baan
hebben gekregen of daarmee bezig zijn. Emma at Work
ontstond in 2006 vanuit de visie van het Emma Kinderziekenhuis

dat het belangrijk is om naast medische zorg ook verantwoorde-

Met behulp van het Oranje Fonds zette Emma at Work afgelo-

lijkheid te nemen voor de maatschappelijke zorg voor deze

pen jaar ook een vrijwilligerspool op met vijftig vrijwilligers, die

groep jongeren. Door een flexibele of vaste baan, een bijbaan

onder meer actief zijn als coach. Deze coaches hebben een

of vakantiebaan kunnen zij hun kansen op de arbeidsmarkt

belangrijke rol in het Experience LAB, dat ook dit jaar startte.

en zelfredzaamheid vergroten. Afgelopen jaar meldden

Daarin staan ontwikkeling en training centraal. Ook wordt

421 jongeren zich bij Emma at Work.

verbinding gezocht met het bedrijfsleven, dat mentoren kan
aanleveren.
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Koninklijke werkbezoeken

Kick-off Groeiprogramma, Utrecht
24 maart 2017

Koning Willem-Alexander was aanwezig bij de kick-off van
de vierde editie van het Groeiprogramma van het Oranje
Fonds. Doel van het programma is het vergroten van de
professionaliteit van ondernemingen met een sociale
doelstelling. De deelnemers krijgen diverse workshops,
trainingen en bijeenkomsten aangeboden. Zo wordt niet

Stichting De Tussenvoorziening
en de Armoedecoalitie Utrecht

alleen hun kennis en expertise vergroot, maar ook hun
netwerk uitgebreid. Daarnaast stelt het Oranje Fonds ruim

22 februari 2017

drie jaar financiering beschikbaar. Tijdens de kick-off
maakten veertig sociale ondernemers nader kennis met het

Koningin Máxima bracht een bezoek aan De Tussenvoorziening

biedt hulp bij sociale activering, opvang en medische zorg voor

Groeiprogramma, met elkaar en met elkaars initiatieven.

en de Armoedecoalitie in Utrecht. De Tussenvoorziening biedt

prostituees en een gebruikersruimte voor alcohol- en drugs

Belangrijk element van de sessie is om de deelnemers te

al 23 jaar opvang, woon- en financiële begeleiding aan mensen

gebruikers.

motiveren. Tijdens zijn bezoek sprak Koning Willem-Alexander

die in een kwetsbare situatie verkeren, bijvoorbeeld door

met de ondernemers en de samenwerkingspartners.

psychische problemen of zware schulden. In en om Utrecht zijn

De Tussenvoorziening neemt actief deel aan de Armoedecoali-

meerdere opvanglocaties, waaronder nachtopvang, 24-uursop-

tie in Utrecht. Dat is een samenwerking tussen organisaties in

Aan eerdere edities van het Groeiprogramma deden onder

vang voor mensen zonder verblijfsdocumenten en crisisopvang.

de maatschappelijke opvang en hulp & dienstverlening, het

meer New Dutch Connections, Resto VanHarte en Jarige Job

De stichting geeft cliënten financiële begeleiding en leert hen

onderwijs, woningcorporaties, belangenorganisaties, ervarings-

mee. Het Oranje Fonds werkt in dit programma samen met

beter met geld om te gaan. De Tussenvoorziening heeft ook

deskundigen en kerken. Het platform werkt veel met ervarings-

ABN AMRO Foundation, McKinsey, PwC, Vebego en Avance/

een maaltijdvoorziening voor dak- en thuislozen (het Smulhuis),

deskundigen. Het doel is armoede te bestrijden en sociale

Erasmus Impact Centre.

ondersteunt de negen voedselbanken in de stad Utrecht en

uitsluiting tegen te gaan.
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Koninklijke werkbezoeken
‘Het Behouden Huis’ in Oudkarspel kreeg Koning Willem-Alexander op bezoek,
mede omdat zij deelnemen aan de Oranje Fonds Collecte. ‘Het Behouden Huis’
is een voormalig schoolgebouw uit 1883. Het is met behulp van de stichting
‘Hart van Oudkarspel’ behouden gebleven als cultureel erfgoed. Met steun uit
de gemeenschap is het gebouw opgeknapt en ingericht als onderkomen voor
verenigingen. Vrijwilligers organiseren er allerlei activiteiten voor buurtbewoners,
zoals het huisdiner, yoga, schilderen en kinderdisco.

Het Behouden Huis, Oudkarspel
6 juni 2017

Talentfabriek010, Rotterdam
29 maart 2017

Koning Willem-Alexander bracht een bezoek aan een van de vijf
locaties van de Talentfabriek010 in Rotterdam: Natuurtalent.
Hij sprak daar onder meer met deelnemers van deze sociale
onderneming, die Rotterdammers met afstand tot de arbeidsmarkt
kansen biedt om te leren en te werken aan hun persoonlijke
ontwikkeling. Talentfabriek is een coöperatie waarin ondernemers,
vaak uit de doelgroep zelf, zich verenigen. Talentfabriek010 kan zijn
maatschappelijke activiteiten voor een groot deel financieren vanuit
betaalde opdrachten. Er is een naaiatelier, er wordt gewassen en
gestreken voor de horeca, cateringopdrachten uitgevoerd en de
Talentfabriek verdient geld aan de verhuur van het theehuis van
Natuurtalent. Aangrenzend is een winkeltje dat producten uit eigen
tuin en de naaiateliers verkoopt. Het initiatief neemt deel aan het
programma Meedoen – Samen uit de Armoede.
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Koninklijke werkbezoeken

Omnizorg-Apeldoorn, Apeldoorn
21 september 2017

Koning Willem-Alexander kreeg een rondleiding door de tuin
van Omnizorg-Apeldoorn, deelnemer aan het programma ‘Groen

Stichting Buurtgezinnen.nl, Amerongen

24 augustus 2017

Koningin Máxima ging bij haar bezoek aan Buurtgezinnen.nl
in gesprek met onder meer de deelnemers aan dit initiatief,
dat overbelaste gezinnen koppelt aan steungezinnen.
Zij vertelden over hun ervaringen en wat de match hun
in het dagelijks leven oplevert.
Buurtgezinnen.nl grijpt in bij kwetsbare gezinnen, voordat
het te laat is. Het gaat om gezinnen met een geringe sociale
redzaamheid. Een steungezin kan ervoor zorgen dat de
kinderen uit deze gezinnen veilig en gezond kunnen
opgroeien in hun eigen gezin. Zo wordt uithuisplaatsing
voorkomen. Inmiddels is Buurtgezinnen.nl actief in twintig
Stichting Buurtgezinnen.nl won dit jaar

gemeentes en zijn meer dan 350 gezinnen aan elkaar

een van de drie Appeltjes van Oranje

gekoppeld.

binnen het thema Krachtige Kinderen.

Verbindt’. De deelnemers aan dit programma gebruiken groene
buitenruimtes om sociale samenhang en leefbaarheid in hun buurt
te vergroten. Omnizorg-Apeldoorn ondersteunt mensen met een
verslaving of psychiatrische problematiek die dak- of thuisloos
zijn geraakt. Vaak speelt een combinatie aan problemen. In het
verleden bleek het lastig te zijn deze doelgroep met de buurt
te verbinden. De aanleg van een gezamenlijke tuin heeft daar
verandering in gebracht. Dit is nu een plek voor ontmoeting
en ontspanning, voor zowel de cliënten als de buurtbewoners.
Ze werken zij aan zij in de tuin en dit bevordert het contact
en wederzijds begrip. Door deelname aan het Oranje Fondsprogramma Groen Verbindt heeft Omnizorg-Apeldoorn de tuin
en de activiteiten verder kunnen ontwikkelen.
Tijdens de rondleiding sprak de Koning met vertegenwoordigers
van Omnizorg-Apeldoorn en enkele buurtbewoners en cliënten
over het initiatief en wat het voor hen betekent.
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Koninklijke werkbezoeken
Weekend Academie, Amsterdam
17 november 2017

Koning Willem-Alexander bracht een bezoek aan Stichting
Weekend Academie. Deze organisatie ondersteunt
gemotiveerde jongeren en hun ouders bij hun
ontwikkeling en het vergroten van hun zelfredzaamheid
en zelfvertrouwen. Zo kunnen zij hun talenten maximaal
ontplooien. Tijdens het werkbezoek vertelt een aantal
kinderen over hun ervaringen met huiswerkbegeleiding,
de talenturen en de lessen van gastsprekers. De Koning
sprak ook met enkele vrijwilligers over hun ervaringen met
het geven van gastlessen.
Sinds de oprichting van de Weekend Academie in 2006
zijn al meer dan 10.000 kinderen en ouders bereikt. In
2013 is ook gestart met coaching aan huis om ouders
meer handvatten te geven bij de begeleiding en
ondersteuning van hun kinderen. De organisatie is actief
op twaalf locaties in Amsterdam, Haarlem en Almere en
biedt samen met 200 betrokken medewerkers, stagiairs
en vrijwilligers ondersteuning aan ruim 800 kinderen per
week.

Stichting Weekend Academie is winnaar
van het ‘grote’ Appeltje van Oranje 2017
binnen het thema Krachtige Kinderen.
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Koninklijke werkbezoeken
Koning Willem-Alexander was aanwezig bij de jubileumbijeenkomst van het Oranje Fonds, die
we vierden op 7 december, de Nationale Vrijwilligersdag. Op deze feestelijke dag waren ruim
750 vertegenwoordigers aanwezig van de vele sociale initiatieven die het Oranje Fonds ondersteunt.
De jubileumbijeenkomst had als titel ‘Morgen is Vandaag’. De Koning keek samen met de aanwezigen
kort terug op wat het Oranje Fonds afgelopen vijftien jaar bereikt heeft. Maar er werd vooral
gesproken over de ontwikkelingen voor de komende jaren.
Er waren presentaties van gesteunde initiatieven en interactieve sessies waarin het publiek om
hun mening werd gevraagd over verschillende onderwerpen. De Koning bezocht aansluitend het
Inspiratieplein waar hij in gesprek ging met diverse sociale initiatiefnemers. Op dit plein konden
de 750 aanwezigen kennismaken met elkaar en elkaars initiatieven, maar ook workshops volgen
en lezingen bijwonen. De volledige cast van de musical Soldaat van Oranje zorgde voor een grote
verrassing door hun lied ‘Morgen is Vandaag’ op te voeren.

Jubileum 15 jaar Oranje Fonds, Maarssen
7 december 2017

Refugee Company, Amsterdam
28 november 2017

Bij de Refugee Company in Amsterdam sprak Koningin Máxima met de medewerkers over de
opzet van deze sociale onderneming. De Refugee Company ondersteunt nieuwkomers in
Nederland bij het opbouwen van een werkend leven. Met een netwerk van vrijwilligers, bedrijven
en de gemeente Amsterdam begeleidt Refugee Company de nieuwkomers met het uitgangspunt
dat werk het beste middel is naar integratie.
De Koningin maakte een rondgang langs verschillende projecten, zoals een atelier waar
handgemaakte textielproducten en kleding worden geproduceerd en een zeefdrukstudio waar
met de hand shirts en hoodies worden gemaakt. Ze bezocht ook een restaurant en bar waar
nieuwkomers getraind worden tot kok, bedieningsmedewerker of barista. Refugee Company richt
zich op beroepsgroepen waar op dit moment een tekort aan is in Nederland. Ten slotte sprak
Koningin Máxima over het ‘connectors’-traject, waar veertig nieuwkomers gekoppeld zijn aan een
maatje uit Nederland met dezelfde professionele achtergrond. Refugee Company is gehuisvest
bij het asielzoekerscentrum in de voormalige Bijlmerbajes.
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Ons vertrekpunt: de lokale gemeenschap
De lokale gemeenschap is altijd ons vertrekpunt. Mensen voelen
meteen of hun eigen woon- en leefomgeving hecht is of niet.
Wij zoeken dus altijd de verbinding in de samenleving, op lokaal
niveau.

Onze doelgroepen
Kwetsbare mensen
in de samenleving

Lokale
stakeholders

Het Oranje Fonds richt zich op lokale gemeenschappen in het hele Koninkrijk:
Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk: de landen Aruba, Curaçao en
Sint-Maarten en de bijzondere gemeentes Bonaire, Saba en Sint-Eustatius.
Beste
d
Toeke inge
nn
in

&
n
ge

Het Oranje Fonds
Verbindt!

Pro

Financiële
organisaties

Ca

Evaluatie

Begunstigers

Kennis

n

gnes
pa
m

Het Oranje Fonds bevordert de sociale verbinding in de samenleving in het algemeen
en in lokale gemeenschappen in het bijzonder. Door onze steun ontmoeten mensen
elkaar, zorgen zij voor elkaar en krijgen meer mensen de kans om deel te nemen en
bij te dragen aan de maatschappij. Wij zijn er voor iedereen die iets bij wil dragen aan
de sociale verbinding in de samenleving. Die samenleving verandert natuurlijk voort
durend en daar spelen wij in ons werk op in.

Lokaal
bedrijfsleven

g r a m m a’s

Steunpilaren die
sociale cohesie
bevorderen

Kwetsbare mensen in de samenleving
Wij zetten ons in voor onder meer kwetsbare mensen in de samenleving, waaronder
(sommige) ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, mensen met een psychosociale
of psychiatrische problematiek, migranten, kansarme jongeren, seksuele minderheden,
vrouwen in de bijstand, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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Ons vertrekpunt: de lokale gemeenschap

Lokale stakeholders
Bij sociale verbinding zijn veel lokale stakeholders betrokken, zoals buurtcomités,
gemeentes, woningcorporaties, lokale hulporganisaties (op het gebied van wonen,
jeugd en onderwijs, werken, gezondheid en ontspanning), scholen, wijkteams,
sportclubs, gezondheidsorganisaties, huisartsen, hulpverleners, verslavingshulp,
jeugdwerkers, lokale goededoelenstichtingen, buurtmedia, lokale kranten, social
media-initiatiefnemers en/of -beïnvloeders, buurtzorgnetwerken, hospices en
inloophuizen, zorgcoöperaties en andere lokaal actieve organisaties. Al deze
organisaties zijn relevant bij de vele sociale initiatieven die wij ondersteunen.

Lokale bedrijfsleven
Wij werken samen met bijvoorbeeld lokale en regionale bedrijven en grote bedrijven
met lokale vestigingen.

Steunpilaren die sociale cohesie helpen bevorderen
Wij steunen onder meer vrijwilligers, direct betrokkenen, betaalde sociale
professionals, sociaal ondernemers, lokale ngo’s.

Financiële organisaties
Wij werken samen met collegafondsen, banken, financiële experts, financiële
hulporganisaties, Oranje Fondsen op Naam, nalatenschapbeheerders, erfgenamen en
andere financiële organisaties.

Begunstigers
Wij onderhouden goede relaties met onder andere de Vrienden van het Oranje Fonds
(onze donateurs), vermogende partijen, de Nationale Postcode Loterij en de
Nederlandse Loterij.

Sociaal knooppunt
Het Oranje Fonds is een sociaal verbindingspunt voor kennis, mensen, bedrijven en
geld. Wij brengen deze partijen samen en zijn bijvoorbeeld initiator, aanjager,
financier, uitvoerder, coördinator en evaluator. Op lokaal niveau brengt het Oranje
Fonds verbinding tot stand, altijd samen met anderen: burgers, bedrijven, organisaties
en natuurlijk andere goededoelenorganisaties en fondsen.
Wij zijn een hybride fonds met een sterk ontwikkelde kennis- en verbindings
component. De sociale initiatieven die wij financieel of met kennis ondersteunen,
zorgen voor verbinding bij onze doelgroepen. Binnen lokale gemeenschappen zorgen
we dat er aandacht is voor bijvoorbeeld eenzaamheid, armoede, informele zorg,
ouderen- en vluchtelingen(zorg).
Het Oranje Fonds wil graag dat iedereen kan meedoen, naar wens en vermogen.
Het idee daarachter is: als je je thuis voelt in je eigen wijk en je buren kent, is dat
prettiger wonen. Buurtcontact draagt bij aan een gevoel van veiligheid en zekerheid.
Allerlei buurtvoorzieningen in een goed onderhouden wijk helpen om mensen dichter
bij elkaar te brengen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld buurtcommunicatie via social
media.
Wij steunen sociale initiatieven op uiteenlopende manieren. Enerzijds helpt het Oranje
Fonds om kleinschalige buurtinitiatieven met een beperkt budget goed op gang te
helpen. Aan de andere kant zetten wij grote publieksacties op. Die krijgen veel
financiële steun, omdat ze een grote impact hebben op de lokale samenleving in het
hele Koninkrijk. Daarnaast zetten wij specifieke programma’s op en ondersteunen wij
ook grotere sociale initiatieven met professionele inzet.
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Ons vertrekpunt: de lokale gemeenschap

Onze aanpak
Het Oranje Fonds kent een meervoudige aanpak met:
■■ Algemene aanvragen: organisaties die bijdragen aan het bevorderen van de sociale
samenhang kunnen een aanvraag indienen bij het Oranje Fonds. We hanteren geen
minimum- of maximumbijdrage. Onze toekenningen variëren van € 250 tot meer
dan € 100.000 per jaar. Aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden
ingediend. We financieren zo zeer uiteenlopende projecten. Een projectcheck, die
op onze website staat, geeft een aanvrager een eerste indicatie of een initiatief in
aanmerking kan komen voor financiering. Aanvragers kunnen met hun initiatief
daarna terecht op Mijn Oranje Fonds: hier kan iedere aanvrager altijd terugvinden
wat de actuele stand van zaken is.
■■ Campagnes: het Oranje Fonds ondersteunt organisaties die actief bijdragen aan
onderlinge verbondenheid tussen mensen in ons Koninkrijk. Via onze campagnes
Burendag, NLdoet en Maatjes Gezocht activeren we Nederlanders om zich in zetten
voor hun eigen buurt en voor anderen. Via de jaarlijkse Oranje Fonds Collecte
zamelen we geld in voor de sociale initiatieven.
■■ Programma’s: het Oranje Fonds wil bepaalde sociale vraagstukken dieper
verkennen. We onderzoeken dan of wij met een meerjarig traject een bepaald thema
verder kunnen brengen. Als dat zo is, dan starten we een programma waarvoor we
actief sociale initiatieven werven en selecteren om samen met ons aan dit vraagstuk
te werken. We bieden de deelnemende organisaties in een bepaald programma
professionele ondersteuning en sturen actief op het delen van kennis en expertise.
Voorbeelden zijn het Groeiprogramma, Groen Verbindt en Meedoen – Samen uit de
Armoede.
■■ Kennis- en expertiseontwikkeling: sociale initiatieven doen een beroep op ons
voor goede methodieken, voor het leren van vergelijkbare initiatieven en voor
toegankelijk onderzoek. Kennismanagement is een steeds belangrijkere drager
voor onze activiteiten.

Deze combinatie van algemene aanvragen, campagnes, programma’s en inzet op
kennis en expertise vormt onze aanpak. Die versterken we door actieve promotie.
Daarnaast werven we actief financiële middelen, zodat we meer sociale initiatieven
kunnen ondersteunen met een zo breed mogelijk draagvlak in de samenleving.

Kennis en expertise
Onze kennisactiviteiten kregen in 2017 verder vorm met informatiebijeenkomsten en
kenniscafés. Zo vond op 11 mei in Zeeland een kenniscafé plaats over het thema
informele zorg. Bij de bijeenkomst waren vijftien organisaties aanwezig. Op 23 mei
hielden we een spreekuur in Tiel.
We geven ook aan onze algemene voorlichtingsbijeenkomsten over nieuwe
programma’s een duidelijke kenniscomponent per thema mee. We willen bezoekers
aan een bijeenkomst naast informatie over een programma, ook nadrukkelijk hun
kennis over het thema laten verbreden. De werving van het programma Meedoen –
Samen uit de Armoede is bijvoorbeeld verrijkt met een interessant overzicht van
armoede in Nederland, verzorgd door Roeland van Geuns, lector Armoede aan de
Hogeschool van Amsterdam.
Naast fysieke bijeenkomsten zetten we steeds meer digitale vormen in, zoals een
webinar in het Groeiprogramma.
Voor de kenniscafés in de provincies versterken we de samenwerking met lokale en
regionale partners om zo goed mogelijk in te spelen op maatschappelijke vragen die
daar leven. Met de provincie Gelderland werken we bijvoorbeeld samen met de
Leefbaarheidsalliantie. Begin 2018 organiseren we samen een kenniscafé waarin
buurtinitiatieven centraal staan.
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De borging, ontwikkeling en evaluatie is na de komst van een vaste kennismanager
na de zomervakantie verder versterkt. Zij werkt hierin nauw samen met onze adviseur
voor onderzoek en evaluatie die ons team in 2016 kwam versterken. We willen de
kennis die wij opbouwen, graag nog meer met onze achterban delen om met de
geleerde lessen andere initiatiefnemers een snellere en betere start te kunnen geven.
Op strategisch niveau willen we graag goed onderbouwd bepalen wat onze eigen
impact is. Door het opstellen van een Theory of Change (TOC) die aansluit bij onze
missie en visie, heeft het Oranje Fonds een instrument dat ons hierbij helpt. Hierbij
wordt ook duidelijk welke activiteiten we kunnen ontplooien als we uitgaan van onze
hoofddoelstelling: het vergroten van sociaal-maatschappelijk welbevinden. In 2017
ontwikkelden we een eerste TOC. In 2018 zullen we een meetplan opzetten om onze
impact in kaart te brengen. Hiervan kunnen we leren en op basis daarvan hopen we
onze witte vlekken beter in kaart te brengen. We werken hierin nauw samen met
Avance en het Impact Centre van de Erasmus Universiteit.

Voortgang en maatschappelijke ontwikkelingen
2017 was het tweede jaar van ons Meerjarenbeleidsplan Meedoen op maat 2016 –
2019. Ook afgelopen jaar liepen de meeste initiatieven, campagnes en programma’s
door. We zoomen in ons werk in op de actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
Zo waren de gevolgen van de transitie in de zorg en de armoedebestrijding
belangrijke onderwerpen. Mensen – ook ouderen – wordt gevraagd om steeds meer
zelfredzaam te zijn en niet iedereen vindt dat makkelijk of kan dat zelfstandig.
In plattelandsgebieden zien we nog altijd een teruggang van de (sociale)
voorzieningen. Mensen die minder te besteden hebben, wonen vaker in stedelijke
achterstandswijken en ook het aantal vluchtelingen zorgt soms voor spanningen.
Dit vraagt om extra aandacht.

We zien gelukkig veel tegenbewegingen ontstaan: lokale gemeenschappen die zelf het
heft in handen nemen en nieuwe initiatieven in hun eigen omgeving ontplooien. We
zien hierdoor de sociale verbondenheid weer toenemen, er zijn Whatsapp-groepen op
allerlei terreinen en mantelzorgers krijgen meer aandacht in onze samenleving. Deze
verbindende tendensen zijn voor ons belangrijk: het laat zien dat ons werk ertoe doet
en verschil maakt, uiteraard samen met de inzet van alle vrijwilligers en organisaties.
Voor kwetsbare mensen en groepen blijft het Oranje Fonds zich inzetten met onze
programma’s, campagnes en ondersteuning van initiatieven. We liggen daarin op koers
in ons meerjarenbeleidsplan.

Kernwaarden
Onze kernwaarden – good governance, transparantie en excellentie – blijven de
toetsstenen voor onze organisatie-inrichting. Ze komen naar voren in al onze werk
processen, die wij blijven evalueren en verbeteren. Onze organisatie is zo efficiënt
mogelijk ingericht, in bemensing en in onze manier van werken. De governance van
het Oranje Fonds volgt nauwgezet wat de maatschappij vraagt van goededoelen
instellingen en wat certificerende instellingen als het CBF en onze branchevereniging
FIN van ons vereisen. Daarnaast voldoen we volledig aan de eisen die de Belasting
dienst stelt aan onze ANBI-status.
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Ons vertrekpunt: de lokale gemeenschap

Aanvragenproces

Toelichting besluiten

De werkwijze van het Oranje Fonds is als volgt:
■■ Een aanvraag wordt online ingediend via Mijn Oranje Fonds. Het Oranje Fonds werkt
met een zesogenprincipe: een aanvraag is altijd door ten minste drie personen
gezien voordat er definitief een besluit ligt. De adviseurs toetsen in teams van vier
tot zes personen alle aanvragen en doen een eerste beoordeling. Aanvragen die
duidelijk niet bij ons passen worden afgewezen, voor alle anderen start het
adviestraject. Hierin kijken we of alle benodigde gegevens voorhanden zijn. Als dat
niet zo is, stellen de adviseurs vragen per mail of telefoon of gaan op werkbezoek.
Op basis van alle verzamelde informatie schrijven zij een advies. Als het gaat om
een toekenning tot maximaal € 10.000, dan beoordeelt een andere adviseur het
advies. Adviezen met hogere bedragen bespreken we in het tweewekelijks overleg
van de projectadviseurs. Als het geadviseerde bedrag boven € 50.000 uitkomt, dan
wordt het advies ook door het Management Team besproken. Bij bedragen hoger
dan € 150.000 is een besluit van het Bestuur noodzakelijk.
■■ Na afronding van een traject wordt de aanvrager geïnformeerd. De besluit
vormingstijd is onder meer afhankelijk van de complexiteit, de volledigheid van de
informatie en hoe snel de aanvragers de informatie verstrekken. Een afwijzing komt
in de regel binnen zes weken tot stand, voor een toekenning is over het algemeen
meer tijd nodig, gemiddeld ongeveer drie maanden.
■■ Als aanvragers het niet eens zijn met een beslissing, kunnen ze een gemotiveerd
verzoek tot heroverweging indienen. We beoordelen dan of we een juist besluit
hebben genomen of dat er nieuwe informatie is aangeleverd die een nieuw licht
op de zaak werpt.
■■ Uiteraard vragen we aanvragers na het afronden van hun project om hun resultaten
met ons te delen en om een gedetailleerde verantwoording van de kosten. Hiervoor
hebben we speciale formulieren ontwikkeld.

We ontvingen 2.974 algemene aanvragen (2016: 2.572). Hiervan kregen 1.211 een
financiële bijdrage (2016: 1.278) voor in totaal bijna € 21 miljoen. Voor NLdoet
steunden we circa 3.600 klussen en voor Burendag deden we ruim 3.600 toekenningen
(2016: 2.000). Bovendien volgden we voor een groot aantal initiatieven een intensief
traject van begeleiding, kennisuitwisseling en ontwikkeling in één van onze zeven
inhoudelijke programma’s.

Overzicht totaal aantal besluiten 2017
Totaal aantal aanvragen*

2.974

Direct afgewezen

1.269

Totaal aantal negatieve besluiten
Totaal aantal positieve besluiten

114
1.211

* De opstelsom van de positieve en negatieve besluiten en de afwijzingen is niet exact gelijk aan het aantal ontvangen
aanvragen in 2017, omdat er ook besluiten zijn genomen over aanvragen die in 2016 zijn ingediend en ook alle aanvragen
die in 2017 zijn ingediend al tot een besluit hebben geleid.

Over alle Toekenningen wordt na afloop een inhoudelijke en financiële verantwoording
ingestuurd. Soms heeft een initiatief middelen niet helemaal of niet helemaal correct
besteed of kan het niet goed verantwoorden waaraan onze bijdrage is besteed.
Soms is het project goedkoper geworden dan begroot of soms ging het helemaal
niet door. Het Oranje Fonds kan dan besluiten om de bijdrage geheel of gedeeltelijk
in te trekken. In 2017 hebben we 50 aanvragers verzocht om (een deel van) hun
toekenning terug te storten. Het ging in totaal om € 236.043.
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Ons vertrekpunt: de lokale gemeenschap

Bij een negatief advies worden aanvragers direct geïnformeerd. Als aanvragers het
niet eens zijn met een beslissing, dan kunnen ze een gemotiveerd verzoek tot
heroverweging indienen. We beoordelen dan of we een juist besluit hebben genomen.
Hieronder het overzicht van heroverwegingen in 2017.

Overige klachten hadden onder meer betrekking op een niet verwerkte donateur
opzegging, het bellen van donateurs die ook in het ‘Bel-me-niet-Register’ zijn
geregistreerd, de werving van donateurs na het stemmen op de geselecteerde projecten
voor het Appeltje van Oranje, donateurswerving via telemarketing en de straatwerving.

Heroverwegingen in 2017

In 2018 scherpen we onze klachtenprocedure aan.

Afwijzing bleef afwijzing

43

Afwijzing werd toekenning

20

Heroverweging nog in behandeling
Totaal aantal heroverwegingen

7
70

Klachten
We ontvingen in 2017 19 klachten. Geen van die klachten ging over het optreden van
een medewerker van het Oranje Fonds. In zeven gevallen betrof het klachten namens
organisaties of buurtbewoners. Vijf van de klachten kwamen van bezorgde wijkbewoners
die wilden aangeven dat volgens hun waarneming er iets mis ging bij een organisatie die
geld van het Oranje Fonds kreeg. Wij hebben deze gevallen onderzocht en waar nodig
maatregelen genomen. Eén klacht ging over de locatie van een initiatief dat wij steunen.
Ook hebben de buurtbewoners een rechtszaak aangespannen. Wij wachten de
gerechtelijke uitspraak af. Eén klacht ging over de werving van een adviseur voor
de Samenwerkende Fondsen op Bonaire. Wij werden erop geattendeerd dat onze
advertentietekst ‘geboren en getogen op Bonaire’ de indruk zou kunnen wekken dat wij
alle andere mensen uitsluiten. Wij hebben onze tekst aangepast naar het doel ervan:
een adviseur vinden met relevante kennis en netwerken op Bonaire.

Duurzaamheid
We hechten veel waarde aan de duurzaamheid van alle initiatieven die we
ondersteunen. De beleggingsportefeuille van het Oranje Fonds is daarom 100%
maatschappelijk verantwoord. Wij volgen de criteria van koepelorganisatie Goede
Doelen Nederland (GDN), met betrekking tot bijvoorbeeld mensenrechten,
kinderarbeid, milieu, wapenhandel, alcohol en tabak, proefdieren en corruptie.
We laten onze portefeuilles op deze thema’s screenen door drie verschillende
researchbureaus. Dit kan leiden tot uitsluiting van bepaalde bedrijven. Ook passen
we positieve screening toe, zodat we bedrijven juist vanwege hun duurzaamheids
beleid opnemen in de portefeuilles.
Ook intern werkt het Oranje Fonds zo duurzaam mogelijk. Als dat kan, zetten we
digitale communicatiemiddelen in. Bij drukwerk gebruiken we altijd FSC-gecertificeerd
papier. Ook onze campagnes volgen de duurzame weg. Onze stakeholders ontvangen
zo veel mogelijk duurzame pakketten op maat. Organisaties kunnen onze spandoeken
en andere materialen een aantal jaren gebruiken. Verder zijn de T-shirts van NLdoet
volledig ecologisch en volgens fair tradeprincipes geproduceerd.
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Bestedingen & Toekenningen
Toekenningen 2017 in aantal
en bedragen per provincie

Toekenningen per provincie en Caribisch deel van het Koninkrijk

We ontvingen 2.974 algemene aanvragen.
Hiervan kregen 1.211 een financiële bijdrage voor in
totaal bijna € 21 miljoen. Voor NLdoet steunden we
circa 3.600 klussen en voor Burendag deden we ook
ruim 3.600 toekenningen. Bovendien volgden we voor
een groot aantal initiatieven een intensief traject van
begeleiding, kennisuitwisseling en ontwikkeling in
één van onze inhoudelijke programma’s.

4

28

0

Saba

Sint-Maarten

Sint-Eustatius

€ 5.655

€ 952.019

€–

Toekenningen

9

33

Aruba

Curaçao

Bonaire

Drenthe

€ 790.968

€ 175.307

29

82

Totaal aantal
positieve besluiten

Noord-Holland

Flevoland

Overijssel

€ 20.707.509 € 20.396.387

215

127

155

Zuid-Holland

Utrecht

Gelderland

1.211 1.278
Toekenningen

Toekenningen

€ 2.081.082

71

71

Toekenningen

€ 467.300

€ 2.106.715

19

133

Zeeland

Noord-Brabant

€ 129.190

€ 2.341.824

€ 573.300

188

€ 3.931.695

Toekenningen

Groningen

€ 736.250

23

€ 18.365.685 € 18.315.305

1.140 1.207

Friesland

7

€ 3.170.250

Totaal Caribisch deel 
van het Koninkrijk

52

€ 828.200

€ 417.875

Totaal Nederland

56

€ 1.110.375

€ 2.398.500

€ 2.104.210

51

Toekenningen

€ 809.700
Limburg

2017

2016

2017

2016

2017

2016
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Toekenningen 2017 per werksoort*
Bedragen en aantallen 2017
Sociale inclusie

€ 4.027.524

Accommodaties

€ 3.617.187
Vluchtelingen

€ 2.950.400
289

Diverse andere
initiatieven

Vrijwillige
hulpdiensten
Groen, sport
en kunst

€ 2.057.261

€ 1.655.660

€ 2.133.928

€ 1.852.088

220

Informele zorg

168
124

Maatjesprojecten

263
€ 1.211.716
93

93

Opvoedingsondersteuning

Buurtwerk en
(maatschappelijke)
zorg

€ 612.428
40

€ 589.317
37

140

Toelichting
We besteedden via algemene aanvragen, speciale programma’s en campagnes
in totaal bijna € 21 miljoen aan het versterken van sociale cohesie en het vergroten
van participatie. Ons budget gaven we grotendeels uit aan concrete zaken, zoals
investeringen in accommodaties, de werving van nieuwe vrijwilligers en coaching
en training van projectleiders en coördinatoren. Ook innovatieve initiatieven kregen
onze steun alsook de doorontwikkeling van bestaande initiatieven met als doel meer
mensen te bereiken en hen beter te kunnen helpen.

* Algemene aanvragen en Toekenningen, dit is exclusief de Toekenningen binnen de campagnes Burendag en NLdoet.
Het is mogelijk dat een toekenning meerdere werksoorten kent.
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Accommodaties
Voorzieningen

Samenkomen Delen Zelfbeheer
Contact Sociale cohesie
Dorps- en buurthuizen

Ontmoeten
Initiatief

Aantal toekenningen 2016/2017
2016

344

€ 4.663.730

2017

289

€ 3.617.187

Het buurthuis verrijkt
Dorps- en buurthuizen zijn belangrijke plekken waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Veel buurthuizen bieden een breed palet aan activiteiten en worden
dé plek waar nieuwe initiatieven ontstaan. Door veranderende wetgeving nemen
subsidies af en verdwijnen steeds meer van dit soort basisvoorzieningen.
Het Oranje Fonds zet zich daarom juist in voor het behoud ervan en voor
vernieuwing.

Het Oranje Fonds verbindt

Lotte Kammelar is secretaris van Stichting Villa Voorstad
Oost: ‘Ik kwam langs voor de gezelligheid, maar voor
ik het wist hielp ik de beheerster. Twee maanden later
was ik bestuurslid.’

Het nieuwe buurthuis in de wijk Voorstad Oost in Deventer zorgt ervoor dat mensen
elkaar weer ontmoeten en brengt leven in de wijk. Het buurthuis organiseert tal van
activiteiten, waaronder: kaartmiddagen en computerondersteuning voor senioren.
Voor kinderen en jongeren zijn er discomiddagen, bingo en kookworkshops. Vanuit
het buurthuis worden ook maaltijden rondgebracht en in het project Toffe Peren is
er bemiddeling als mensen in de wijk klusjes willen laten doen.
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Groen, sport en kunst als middel
Aantal toekenningen 2016/2017

Passie

Cohesie
Muren doorbreken

Samenwerken

Verbinden

2016

172

€ 2.573.101

2017

124

€ 1.655.660

Nieuwe energie

Een nieuwe start
Samen werken in de moestuin, schilderen, knutselen of een potje basketballen.
Groen, kunst en sport verbinden mensen en halen ze uit hun isolement. Ze zijn
een goed startpunt voor sociale projecten die leefbaarheid en betrokkenheid in
buurten vergroten.

Het Oranje Fonds verbindt

Voorzitter Nel Veldman: ‘Voor velen was de midwinter
ontmoeting in Natuurontmoetingstuin de eerste kans
om het asielzoekerscentrum en zijn inwoners van
dichtbij mee te maken. Het leverde meteen nieuwe
vrijwilligers voor de tuin en het AZC op.’

Wijkplatform Noorderhoek in Sneek veranderde een tegenslag in een prachtige
kans. De plannen voor een mooie wijktuin op een verlaten moestuincomplex
kwamen op losse schroeven te staan met de komst van een asielzoekerscentrum.
Al snel bleek er nog flink wat ruimte over op het terrein. Het nieuwe plan: een
natuurontmoetingstuin voor wijk- én AZC-bewoners. De officiële opening was
in juli 2017, maar al in december 2016 was er met een sfeervolle midwinter
ontmoeting een eerste activiteit. Er kwamen maar liefst 250 bezoekers naar
Natuurontmoetingstuin Noorderhoek.
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Vrijwillige hulpdiensten
Aantal toekenningen 2016/2017
2016

162

€ 2.744.514

2017

168

€ 2.057.261

Onmisbare steunpilaren
Vrijwilligers zijn erg belangrijk bij het versterken van de sociale samenhang in
buurten en wijken. Deze steunpilaren helpen mensen die door ziekte, ouderdom
of handicap niet alles meer zelf kunnen of weinig sociale contacten hebben.
Bovendien ontlasten ze mantelzorgers, zodat deze ook af en toe even vrijaf
hebben.

Belemmeringen wegnemen

Doorgaan
Cohesie

Voorzieningen

Aandacht geven

Luisterend oor

Hulp

Piet Cornelissen, voorzitter Stichting Duofietsen Helmond:
‘Met onze duofietsen komen de mensen weer buiten en
doen ze wat aan hun conditie. Ze leren andere mensen
kennen doordat we met meer fietsen tegelijk weggaan.’

Het Oranje Fonds verbindt
Het idee voor Stichting Duofietsen in Helmond ontstond toen een van de
vrijwilligers zo’n fiets met elektrische trapondersteuning zag op een markt.
Hij opperde het idee van de Duofiets bij de wethouder die positief reageerde.
De gemeente gaf een bijdrage aan het initiatief. De Stichting wil met geplande
fietstochten op de Duofiets mensen uit hun isolement halen. Dat zijn vaak
ouderen, maar er gaan ook slechtziende jongeren mee. De Stichting telt
inmiddels al zo’n dertig fietsmaatjes.
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Sociale inclusie
Integreren

Gelijkwaardige kansen

Emancipatie

Eigen kracht

Vertrouwen Inspiratie Motivatie
Vluchtelingen
Voorbeeld
Eerste stap naar werk

Aantal toekenningen 2016/2017
2016

224

€ 3.784.446

2017

263

€ 4.027.524

Mensen op weg helpen!
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om goed mee te komen in de
maatschappij. Om ervoor te zorgen dat mensen volwaardig deel kunnen nemen
aan de samenleving is de inzet op emancipatie, (re-)integratie en participatie
essentieel. Door mensen te motiveren, inspireren en te activeren horen ze er
weer bij! Het zelfvertrouwen van mensen neemt hierdoor toe en bijvoorbeeld
ook de sociale acceptatie en de kans op een baan.

Het Oranje Fonds verbindt

Opbouwwerker Melanie Barends: ‘Met de hulp van
kinderen betrekken we op een informele manier hun
ouders en andere buurtbewoners om het taboe op
armoede verder te doorbreken.’

Welzijnsorganisatie KEaRN Welzijn Tytsjerksteradiel wil het thema armoede
beter bespreekbaar maken. Dit gebeurt met het augmented reality game
Beweeg Actie Armoede Straatspel (BAAS), speciaal voor kinderen van 8 tot en
met 12 jaar. Dit spel – het lijkt op Pokémon – voegt beelden aan het straatbeeld
toe die zijn gekoppeld aan een vraag rond armoede. Om kinderen de game te
laten spelen, wordt een hele straat afgesloten. Daarbij zijn weer buren nodig die
meehelpen en zo ontstaat ook verbinding. Met de data uit de BAAS-game-app
kunnen weer nieuwe spellen rond andere sociale thema’s gemaakt worden.
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Informele zorg
Aantal toekenningen 2016/2017
2016

92

€ 1.628.980

2017

93

€ 1.211.716

Kwetsbare mensen zo vroeg mogelijk opvangen

Druk op hulpverleners verlichten

Effectieve hulp

Kwetsbare jongeren en ouderen verdienen een steuntje in de rug. Lotgenoten,
vrijwilligers en mantelzorgers slaan daarvoor de handen ineen, ondersteund door
professionals en welzijnsorganisaties. Deze organisaties bieden hulp, verzorgen
trainingen en brengen doelgroepen en zorgverleners bijeen. Daardoor kunnen
kwetsbaren in een vroeg stadium worden opgevangen en krijgen ze tijdig hulp
bij het vergroten van hun sociale netwerk.

Training van hulpverleners
Knelpunten signaleren

Vroeg opvangen

Integratie formele – informele zorg

Steun geven

Aandacht

Vrijwilligster Agaath Grootjans: ‘Als je deze week geen
zin hebt in uien, hoeft dat ook niet. Bij de Sociale
Kruidenier bepaal je zelf wat je eet. Zie het als een
eerste stap om de regie van je leven weer in eigen
hand te nemen.’

Het Oranje Fonds verbindt
De Sociale Kruidenier rijdt in een opgeknapte SRV-wagen door Den Haagzuidwest, speciaal voor mensen die anders naar de Voedselbank gingen.
Voordeel is dat mensen hier zelf kunnen kiezen wat ze eten en geen standaard
krat met voedsel krijgen. Keuzes maken geeft mensen weer eigenwaarde.
Vrijwilligers praten ook met de klanten om ze verder op weg te helpen en hun
dromen te realiseren, bijvoorbeeld de route naar werk of meer contact met de
familie.
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Maatjesprojecten
Aantal toekenningen 2016/2017

Een-op-eensupport

2016

Eenzaamheid bestrijden
Sociale cohesieActivatie

2017

Extra aandacht
Steun

109
93

€ 1.988.432

€ 1.211.716

Verbinding

Maatjes helpen

Maatjes helpen én verbinden
Een potje schaak, een wandelingetje of een praatje: een-op-een maatjes
contacten zijn een effectief en inspirerend middel om mensen aan elkaar te
verbinden en iets voor elkaar te laten betekenen. Denk aan ouderen, jongeren
met een achterstand, chronisch zieken, vluchtelingen en andere mensen die
extra aandacht nodig hebben.

Het Oranje Fonds verbindt

Initiatiefneemsters Kimberley van der Wees en
Esmeralda Reyes: ‘We vinden dat ieder kind het
beste moet halen uit zijn talent, vaardigheden
en kennis.’

Het project Every Child is a Champion in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet
geeft vooral kinderen in achterstandssituaties de kans om hun talenten te
ontdekken en daarmee hun zelfvertrouwen te vergroten. Kinderen uit groep 8
krijgen twintig weken op zondag les en dan vooral in de onderwerpen waarin
ze goed zijn. Verder krijgen de kinderen allemaal maatschappijleer en Engels
om een basis te leggen voor de middelbare school. Ook de ouders worden
erbij betrokken, de kinderen gaan op excursie en aan het eind krijgen ze een
certificaat.
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Opvoedingsondersteuning
Aantal toekenningen 2016/2017

Opvoeding

Desintegratie voorkomen
Tweede kans Training Interventies

Voorlichting Kinderen helpen

‘Meeleven’

2016

37

€ 831.232

2017

40

€612.428

Ouders en kinderen helpen
Opvoeden kan een zware taak zijn. Wanneer ouders er zelf niet uitkomen,
kunnen ze voor informatie, advies, cursussen en trainingen terecht bij vrij
willigers en gespecialiseerde professionals. Van groepscursussen voor
opvoedvaardigheden, actief ‘meeleven’ en advies voor het oplossen van
pedagogische problemen tot (de aanzet tot) interventies bij (ernstige)
emotionele en gedragsproblemen.

Het Oranje Fonds verbindt

Woongroepbewoner Mario: ‘De woonkamer is heel mooi
geworden. Er staan bankstellen en een eettafel. We
hebben ook een super-tv met Netflix!’

In Woongroep Bussum wonen in totaal 21 licht verstandelijk beperkte jongeren
van 17 tot 31 jaar samen in drie woongroepen. Iedereen heeft een eigen studio
en per woongroep is er een huiskamer waar ze samen kunnen eten, tv kijken
of knutselen. Een aantal ouders van deze jongeren namen het initiatief voor
Woongroep Bussum. Ze wilden een fijne plek creëren waar hun kinderen samen
met leeftijdsgenoten van hun eigen niveau, zo zelfstandig mogelijk kunnen
wonen. Met het geld van het Oranje Fonds werden de drie gezamenlijke
woonkamers ingericht.
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Buurtwerk en (maatschappelijke) zorg
Aantal toekenningen 2016/2017
2016

54

€ 885.917

2017

37

€ 589.317

Opvang voor kwetsbare mensen
Buurtwerk en maatschappelijke opvang zetten in op hulp aan mensen die
door een combinatie van problemen (tijdelijk) geen dak meer boven hun hoofd
hebben, of die hun problemen niet op eigen kracht kunnen oplossen. Dit doen
zij onder meer door bescherming, woonbegeleiding of (crisis)opvang te bieden.

Dak boven je hoofd

Kracht geven

Buurtgevoel
Sociale cohesie
Opknappen
Upgrade voorzieningen

Opvangen (crisis)opvang

Woonbegeleiding

Henk Wolbers van Stichting Dorpsbelangen:
‘Elke maand komen op drie dinsdagavonden oudere
dorpsbewoners in ons dorpshuis langs om gezamenlijk
te eten. We willen zo voorkomen dat ze zich eenzaam
voelen.’

Het Oranje Fonds verbindt
Stichting Dorpsbelangen Zwiggelte wil ouderen in het Drentse dorp meer
aandacht geven. Zo ontstond Met Mekaor an Taofel: een gezamenlijke eettafel
voor 65-plussers en alleenstaande ouderen. Nu schuiven op dinsdagavond 20
tot 45 mensen aan voor een heerlijk driegangenmenu in het dorpshuis. Voor de
alleroudste bewoners, die gewend zijn om ’s middags warm te eten, serveren de
vrijwilligers een warme maaltijd in de middag. De ouderen kijken echt uit naar dit
uitje: sommigen hebben nauwelijks een sociaal netwerk meer. Mensen die slecht
ter been zijn, worden opgehaald en weer thuisgebracht. Er komen verder
regelmatig dertigers binnen die een praatje maken met de ouderen en hulp
aanbieden bij bijvoorbeeld klusjes in huis.
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Vluchtelingen
Traumatisering

Nederlandse taal Omgangsvormen
Identiteit

Integratie

Cultuur Thuis voelen
Gezinshereniging

Aantal toekenningen 2016/2017
2016

3 € 75.800
2017

220

€ 2.950.400

Opvang voor kwetsbare mensen
Vluchtelingen komen naar Nederland nadat ze huis en haard verlaten hebben.
Soms zijn ze door een oorlog in hun thuisland getraumatiseerd. Het Oranje Fonds
steunt initiatieven die deze groepen mensen een welkom geven, in praktische hulp
en ondersteuning en in het wegwijs maken in Nederland en onze taal en cultuur.

Het Oranje Fonds verbindt

Tessa van Grafhorst van Stichting Taartrovers Festival:
‘In de Taartrovers Keet bakken kinderen van
vluchtelingen niet alleen taarten, ze runnen de
boel! Daarmee leren ze alles, bijvoorbeeld over de
Nederlandse omgangsvormen tijdens het serveren.’

In de Taartrovers Keet naast het Asielzoekerscentrum in de voormalige Bijlmerbajes
is het bakken wat de klok slaat. De kinderen uit het AZC bakken zelf de taarten en
serveren die aan de bezoekers. Die komen vooral van de bedrijven in de buurt of het
zijn volwassenen uit het AZC. Doordat de kinderen zelf de recepten maken, leren ze
meteen Nederlands lezen. Ook door het zelf serveren van hun taarten, leren ze meer
over de gebruiken in Nederland. Ze verdienen een soort salaris: met de munten
kunnen ze weer eten en drinken kopen in de Taartrovers Keet. Het geld van het
Oranje Fonds hebben de Taartrovers besteed aan keukenspullen; ze betalen er ook
de huur van de ruimte mee.
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Diverse andere initiatieven

315

Oranje Fonds Buurtcadeau

Buurtevenementen

Buurtgevoel

Opknappen

Samenhang bevorderen
Maatschappelijk welzijn
Kinderen laten meedoen

Cohesie

Het Oranje Fonds Buurtcadeau, dat gekoppeld is aan de Postcode Loterij Straatprijs, is
‘een cadeautje voor de buurt’. Lokale maatschappelijke organisaties mogen € 3.000
besteden om de sociale cohesie in buurten te versterken. Van het opknappen van
tuinen tot de organisatie van evenementen of een kinderdag. Zo hebben niet alleen
deelnemers van de Nationale Postcode Loterij profijt van de Straatprijs, maar hebben
ook alle omwonenden hiervan langdurig plezier. Buurten zijn immers de haarvaten van
de samenleving. Lokale organisaties waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten zijn van
grote waarde voor de samenhang en veiligheid van Nederland. Vandaar dat het Oranje
Fonds extra investeert in de buurt.

Kinderen helpen

Leefomgeving

Rita van Gaal en Frank Roeken van het Dorpsplatform
Putte: ‘De bijdrage helpt bij de ontwikkeling van
onze plannen voor het multifunctioneel centrum.’

Het Oranje Fonds verbindt
Het Oranje Fonds heeft aan Stichting Dorpsplatform Kern Putte een cheque
uitgereikt ter waarde van € 3.000 voor de realisatie van een jeu de boulesbaan
bij MFC De Biezen.
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Communicatie
Het Oranje Fonds is een knooppunt voor sociale verbinding. Om dat
te blijven is geld onmisbaar, naast een actief en onderscheidend
communicatiebeleid.
Het Oranje Fonds zet vooral in op een grotere naamsbekendheid. Dit doen we
onder andere door verhalen die raken in een doordachte en scherpere middelenmix.
Onze campagnes als NLdoet, Burendag en Maatjes Gezocht zijn belangrijk, maar we
willen graag dat het publiek weet waar het Oranje Fonds als organisatie voor staat.
We werkten met ondersteuning van Havas Lemz in 2017 hard aan het versterken
van het merk Oranje Fonds. DVJ Insights deed in het voorjaar onderzoek onder
1.000 Nederlanders naar de associatie die de naam Oranje Fonds oproept. We willen
in onze communicatie graag behouden wat goed is én vernieuwen wat beter kan.
Het Oranje Fonds is en blijft een lerende organisatie.

Doelen

De werving laat zien welke financiële middelen we van welke organisaties
binnenhalen. Onze verantwoording laat zien waarom we organisaties steunen en hoe
het geld is besteed. Bij erkenning zetten we de schijnwerpers op lokale projecten.
Denk aan de Appeltjes van Oranje, de voorbeeldprojecten op onze website en social
media en natuurlijk de werkbezoeken van ons beschermpaar.

Communicatiebeleid
Ons merkverhaal is de basis voor alle communicatie-uitingen. In de campagne
Maatjes Gezocht, onze vernieuwde website, advertenties en reclame kwam onze
nieuwe merkstrategie in 2017 al tot uiting.
We vertellen hiermee ons verhaal en laten zien voor welke ondersteuning maat
schappelijke organisaties bij ons kunnen aankloppen. Organisaties waarmee we
al werken, informeren we actief over nieuwe programma’s en campagnes en hoe
ze nieuwe initiatieven kunnen financieren.

Onze communicatie heeft drie subdoelen:
■■ werving;
■■ verantwoording;
■■ erkenning.
Met een actieve communicatie willen we zoveel mogelijk sociale initiatieven laten zien
wat we voor hen kunnen betekenen. We willen alle Nederlanders betrekken bij de
samenleving en laten ervaren dat het relatief eenvoudig is om goed te doen voor een
ander. Dit kan door tijd, kennis of aandacht. Maar ook door het doneren van geld aan
het Oranje Fonds.
De communicatie loopt via onze website, digitale nieuwsbrieven, het Oranje Fonds
Bericht en folders. We doen dit ook via social media en door het plaatsen van
voorbeeldprojecten op onze website.
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Communicatie

Het online platform Mijn Oranje Fonds zorgt ervoor dat aanvragen centraal binnen
komen. Iedere aanvrager kan hier ook de informatie vinden die hij of zij nodig heeft.
Onze achterban krijgt verder maandelijks een gepersonaliseerde digitale nieuwsbrief
met een voorbeeldproject uit de eigen provincie. Ook via Twitter en Facebook zoeken
burgers en organisaties contact met ons.

Meten is weten
In 2017 startten we de ontwikkeling van een nieuwe meetmethode om de bekendheid
van, en associaties bij, het Oranje Fonds te gaan meten. Die methode zal in 2018
worden geïmplementeerd, met doorlopende metingen en een diepgravender inzicht in
wat het Nederlands publiek van ons weet en bij ons voelt. Hiermee hebben we meer
inzicht en een realistisch beeld bij de stand van zaken. Met dit nieuwe instrument
maten we in 2017 al wel de spontane (4,6%) en geholpen (83%) bekendheid onder een
representatieve steekproef van 1.050 Nederlanders van 18 jaar of ouder.

Dankzij de Nationale Postcode Loterij en de Nederlandse Loterij kunnen wij
structureel investeren in de sociale kant van Nederland en het Caribisch deel
van het Koninkrijk en zo aan onze doelstelling werken. De Nationale Postcode
Loterij en de Nederlandse Loterij functioneren dankzij alle Nederlanders die
meespelen. We bedanken al die Nederlanders én de loterijen hartelijk voor
hun bijdrage aan ons werk!

Desgevraagd benoemen respondenten vooral onze campagnes als we vragen waar ze
aan denken bij het Oranje Fonds. Zij zorgen voor veel herkenning. Ook passen daar de
waarden verbondenheid, meedoen, samen en ontmoeting goed bij.
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Communicatie-effect
(Bereik in aantallen)
Oranje Fonds Nieuws
(voor sociale initiatieven)

2016
2017

Online nieuwsbrief Maatjes

3.400
n.v.t.

Voor Vrienden
(online nieuwsbrief)

2016
2017

oranjefonds.nl

2016
2017

mijn.oranjefonds.nl

2016
2017

stem.oranjefonds.nl
nldoet.nl

2016
2017

maatjesgezocht.nl

2016
2017

26.000
37.000
237.215
243.421
78.669

Websites

94.237

278.796 344.231
293.250
89.891

146.379
135.226

161.896

4.168
4.592

kinderenmakenmuziek.nl

2.095
n.v.t.

Twitter @oranjefonds

2016 10.341
2017 11.247

Twitter @nldoet

Online nieuwsbrieven

2016 (14.231 stemmen) 53.644
2017
53.644
n.v.t.
2016
2017

burendag.nl

samenwerkendefondsen.org

34.000
36.350

Social media

6.298
6.544

Facebook Oranje Fonds

2016
2017

15.000
19.000

Facebook NLdoet

2016
2017

18.322
18.647

youtube.com/oranjefonds

2016
2017

Jaarverslag

400
150

Jaarbericht

2016
n.v.t.
2017

Oranje Fonds Bericht

2016
2017

20.000
23.000

Voor Vrienden (drukwerk)

2016
n.v.t.
2017

23.000

240.790

598.494
Drukwerk / Periodieken

43.000 en online 1.175
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Fondsenwerving
Fondsenwerving is een belangrijk deel van ons werk. Met de juiste
financiële middelen kunnen we nog meer sociale initiatieven
ondersteunen. Iedereen die dat wil kan ons daarbij helpen.
Dit geldt dus voor particulieren, maar zeker ook voor bedrijven
en organisaties. Het kan eenmalig, bijvoorbeeld via onze jaarlijkse
collecte, en het kan duurzaam.

Speciale aandacht hebben we voor de werving rond de campagnes zoals NLdoet en
Maatjes Gezocht. We zetten meer in op de integratie tussen meedoen en werving.
De vrijwilligers die meedoen aan onze campagnes willen we de komende jaren aan ons
blijven binden. Dus vragen we of ze volgend jaar ook weer mee willen doen. Dit is erg
belangrijk in het werven van nieuwe vrijwilligers.

We willen Oranje Fondsen op Naam, donateurs en Vrienden van het Oranje Fonds nog
meer betrekken bij onze projecten. Goed relatiebeheer zorgt voor loyaliteit van onze
achterban. We leggen dus goed uit wat we doen en hoe we dat doen.

Tijdens de jaarlijkse Oranje Fonds Collecte blijkt vooral de lokale relevantie van
belang. Het blijkt een belangrijke manier om het verhaal van het Oranje Fonds te
koppelen aan lokale verenigingen of stichtingen. Dat de helft van de opbrengst direct
naar de deelnemende organisatie gaat en de andere helft van de opbrengst naar
projecten in de regio, blijkt goed te werken.

Een goede relatie met onze donateurs is van groot belang. Onze contacten worden
zorgvuldig bijgehouden. Dit loopt van het allereerste contact per telefoon, via
straatwerving of online tot het opvolgen van donaties met bedankjes. Ook mensen
die niet direct doneren, willen we een positief gevoel geven. Iedereen is welkom.

Meedoen op Maat
Met als motto ‘Meedoen op Maat’ willen we iedereen die dat wil bij het Oranje Fonds
betrekken. Iedereen die iets bij wil dragen in de vorm van tijd, geld, energie, kennis
of aandacht kan bij ons terecht. Een goede band met onze achterban is belangrijk.
We streven er naar om meer mensen actief mee te laten doen en naar groter
maatschappelijk draagvlak. Dit ‘duurzaam binden’ van het publiek blijft een altijd
doorgaand proces en de levensader van onze organisatie.
Fondsenwerving vindt ook plaats via persoonlijke gesprekken met donateurs.
Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het oprichten van Oranje Fondsen op Naam, speciale
nalatenschappen, in de samenwerking met provinciefondsen en integratie van reeds
aanwezige fondsen binnen het Oranje Fonds.

Oranje Fonds Collecte

Oranje Fondsen op Naam
Het Oranje Fonds zette in 2017 in op het werven van meer Oranje Fondsen op Naam.
Dit blijven we doen. We leggen daarbij goed uit wat de voordelen voor bedrijven
en vermogende particulieren zijn. De komende jaren gaan we hierin proactief te werk
en hebben we speciale aandacht voor de vermogende jonge ondernemer.

Bedrijven
Inmiddels is ook de strategie voor samenwerking met bedrijven ontwikkeld.
Bedrijven die willen investeren in sociale verbinding, lokaal, regionaal of nationaal,
kunnen bij het Oranje Fonds terecht voor een zo hoog mogelijk maatschappelijk
rendement.
Er is een breed portfolio van mogelijkheden tot samenwerking en ondersteuning
ontwikkeld. Dit varieert van bedrijfsdonaties tot en met uitgebreide partnerships
rondom campagnes en programma’s. In het najaar voerden we met verschillende
bestaande en nieuwe relaties al gesprekken voor verdere samenwerking.
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Appeltjes van Oranje
200

Aanmeldingen

Looptijd
jaarlijks

40

Pitches

10

Genomineerden
Nederland

2

Genomineerden
Cariben

3

Winnaars

Budget 2017
€ 450.000 (inclusief € 45.000 toekenningen)

Appeltjes van Oranje is de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds
voor bestaande sociale initiatieven die succesvol én innovatief
groepen mensen verbinden.

Prijsuitreiking op Paleis Noordeinde
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima reikten op 18 mei de prijs uit aan
de winnaars op Paleis Noordeinde. Hiervan was een livestream met SBS, zodat het
grote publiek, maar vooral ook de achterban van de genomineerden en winnaars,
konden meekijken. Er waren ruim 6.000 kijkers.

Krachtige Kinderen
Dit jaar draaiden de Appeltjes van Oranje om het thema Krachtige Kinderen.
De selectie van 40 kanshebbers verzamelde stemmen onder het Nederlands
publiek en pitchte voor elkaar en de vakjury. Deze jury, bijgestaan door
Margrite Kalverboer, Kinderombudsvrouw, en Sophie Vriends, programma
directeur Nederlands Jeugdinstituut, selecteerde uit de groep tien Nederlandse
genomineerden. Op de Cariben waren in november al twee projecten
genomineerd. De jury uit het bestuur verkoos uiteindelijk Buurtgezinnen.nl,
Ervaringsmaatjes van Stichting Informele Zorg Twente en de Weekend Academie
als winnaars.
Appeltjes van Oranje 2018
De werving voor de Appeltjes van Oranje 2018 startte najaar 2017. Thema is:
Jong en sociaal ondernemend. Inmiddels zijn de eerste twee genomineerden
bekend: Excel Arts Academy en de naschoolse opvang We Believe Kids
Foundation, beide op Curaçao.
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Appeltjes van Oranje

Ervaringsmaatjes
Stichting Informele Zorg viel in de prijzen omdat hun Ervaringsmaatjes zich op een
bijzondere manier inzetten voor kinderen die opgroeien met een ziek gezinslid.

De Weekend Academie

Buurtgezinnen.nl

De Weekend Academie laat kinderen tussen de tien en vijftien jaar dromen over
een betere toekomst. En ze laten zien dat deze dromen werkelijkheid kunnen
worden. De Weekend Academie ontving in 2017 het grote Appeltje van Oranje.

Buurtgezinnen.nl koppelt overbelaste gezinnen aan een gezin uit de buurt.
Zo kunnen ouders weer op adem komen, terwijl hun kinderen zich positief blijven
ontwikkelen.
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NLdoet/Koninkrijk doet
350.000 9.500*
Vrijwilligers

Looptijd
jaarlijks

Klussen

Data 2017
10 en 11
maart

700

Klussen op de Cariben

Budget 2017
€ 2.529.105 (inclusief € 1,15 miljoen aan toe
kenningen; Het Postcode Loterij Vrijwilligersfonds
financiert daarnaast nog € 1.250.000)

* Waarvan 7.134 met financiële bijdrage.

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van ons land. Duizenden
maatschappelijke organisaties melden hun klus aan. Het gaat vaak
om werk dat blijft liggen of waar meer handen voor nodig zijn dan
beschikbaar bij een organisatie.
Vervolgens zoeken teams, bestaande uit bijvoorbeeld schoolklassen en groepjes
collega’s of vrienden, een leuke klus uit om tijdens NLdoet te klaren. Ook op Bonaire,
Aruba, Curaçao, Sint-Eustatius en Sint-Maarten worden op dezelfde dag acties
gehouden onder de namen Bon doet, Aruba doet, Cura doet, Statia doet en
SXM doet.

Koning en Koningin aan de slag in Breda
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima gingen samen met ongeveer
85 vrijwilligers aan de slag in Buurttuin Breda. Er was genoeg te doen in de tuin:
van het bouwen van een nieuw hok voor de Indische loopeenden, tot het maken
van bruggetjes over slootjes en het schoonmaken, beitsen en schilderen van
houtwerk. De Buurttuin in Breda werkt samen met het naastgelegen verzorgings
huis, kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties uit de wijk en heeft
daarmee een verbindende functie.

Geslaagde NLdoet-editie
Op 10 en 11 maart 2017 vierden we een wederom geslaagde NLdoet-editie. Op alle
Caribische eilanden werden records verbroken, zowel qua klussen als aantallen
vrijwilligers. In Nederland was een lichte stijging te zien in aantal klussen, het aantal
vrijwilligers bleef ongeveer gelijk. Ook dit jaar mochten we rekenen op de gulle
deelname van de Koninklijke familie en enkele bewindslieden, wat de media
belangstelling versterkte. In de campagne hebben we dit jaar meer de aandacht
gelegd op social media: een stuk goedkoper dan traditionele media, met meer
mogelijkheden en net zulke goede resultaten. Dankzij Gamma
konden we alle vrijwilligers een kortingsbon geven.
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Collecte
Collectepakket
Het collectepakket heeft een metamorfose
gekregen. De drukmaterialen hebben een frisse
nieuwe oranje uitstraling gekregen met
herkenbare grafische elementen. Zo wordt de
Oranje Fonds Collecte nog meer een op zichzelf
staande campagne met eigen middelen.

1.280
Deelnemers

Looptijd
2014 en verder

€ 655.620
Opbrengst

334

Gemeentes

Budget 2017
€ 245.390 (voor directe en communicatiekosten)

Alle stichtingen en verenigingen die hun werkgebied in Nederland
hebben, kunnen zich aanmelden om mee te doen met de Oranje
Fonds Collecte. Zij zorgen voor collectanten, het Oranje Fonds
zorgt voor de rest. De helft van de opbrengst gaat naar de
collecterende organisatie, de andere helft besteedt het Oranje
Fonds in de provincie waar het geworven is.
Collectes
De Oranje Fonds Collecte werd in twee weken gehouden: in achttien gemeentes in
mei en in de rest van de gemeentes in de week van 6 tot en met 10 juni. De drie
organisaties met de hoogste collecteopbrengst (per collectegebied) kregen een
bonus van € 500. Daarnaast werden twintig toegangskaarten verloot voor de musical
‘Soldaat van Oranje’ voor de vier organisaties die de collecte op de leukste manier
hebben gepromoot in hun eigen omgeving. Uit een enquête blijkt dat stichtingen
en verenigingen door de deelname aan de collecte een veel positiever beeld van
het Oranje Fonds kregen en beter weten waar het Oranje Fonds voor staat.

Het Behouden Huis
Koning Willem-Alexander bezocht op 6 juni, bij aanvang van de reguliere collecte
week, Het Behouden Huis in Oudkarspel. De stichting achter dit initiatief deed
voor het derde jaar mee aan de collecte en had al twee keer een bovengemiddelde
opbrengst behaald. ‘Het Behouden Huis’ is een voormalig schoolgebouw uit 1883.
Met steun uit de gemeenschap is het gebouw opgeknapt en ingericht als onder
komen voor verenigingen. Vrijwilligers organiseren er allerlei activiteiten voor
buurtbewoners, zoals het huisdiner, yoga, schilderen en kinderdisco.

Samenwerking Regiobank
De samenwerking met de RegioBank, waarmee in 2016 werd gestart, heeft goede
resultaten opgeleverd. De samenwerking verliep heel soepel en ook de adviseurs van
de RegioBank zijn hier enthousiast over. We gaan dan ook samen verder in 2018.
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Maatjes Gezocht
Nieuwe campagne

Looptijd
2017-2018

Nieuwe website

1.000 Aanmeldingen

Budget 2017
€ 750.000 (geheel vanuit het Postcode Loterij Vrijwilligersfonds)

Met Maatjes Gezocht werven we voor meer dan 300 deelnemende
maatjes-, mentor- en buddyorganisaties nieuwe vrijwilligers.
Daarnaast zetten we door de media-aandacht het thema op de
publieke agenda.

Maatjes geven wekelijks of tweewekelijks extra
aandacht, ondersteuning of begeleiding aan
iemand die dat nodig heeft. Dat kan op heel
veel manieren: samen koffiedrinken, wandelen
of hardlopen, voorlezen, boekhouden, taal
lessen, theater en nog veel meer. Dat kan voor
kortere of langere periodes. Er is altijd iemand
die hulp kan gebruiken.

Rahel en Saskia
Een paar jaar geleden vluchtte de 18-jarige Rahel vanuit Eritrea naar Nederland.
Ze moest daarbij al haar familieleden achterlaten. In Nederland staat Rahel er
alleen voor. En als alles nieuw voor je is, kun je wel wat hulp gebruiken. Via de
organisatie Buddy to Buddy kwam ze in contact met Saskia. Het klikte meteen.
Saskia helpt Rahel met de Nederlandse taal en zaken als school en de post.
Rahel komt ook regelmatig bij Saskia over de vloer om mee te eten of gewoon
voor de gezelligheid. Ze zijn enorm hecht en Saskia ziet Rahel echt als familie.

Nieuwe campagne
In 2017 startte een nieuwe Maatjes-campagne. Er kwam een nieuwe website:
www.maatjesgezocht.nl. De website is in een nieuw jasje gestoken wat betreft ‘look
and feel’ en meet de resultaten van onze inspanningen. Vrijwilligers en hulpvragers
kunnen zich er makkelijk aanmelden. Meer dan 1.000 mensen meldden zich aan
om Maatje te worden. We kregen ook veel verzoeken van organisaties en Maatjes
projecten.
Deelnemende organisaties zijn tevreden over het programma Maatjes Gezocht.
De betrokkenheid van de deelnemers hoog houden, blijft een aandachtspunt.
Tv-programma
In november was de campagneperiode voor televisie, online en social media.
Dit jaar hebben we de campagne extra ondersteund door het tv-programma
‘Maatjes Gezocht’, uitgezonden op NH/AT5 en Omroep Gelderland. In ‘Maatjes
Gezocht’ gaan Tatum Dagelet voor NH/AT5 en Frans Duijts voor Omroep Gelderland
langs bij mensen die wel een Maatje kunnen gebruiken en gaan ze op stap met
mensen die al Maatje zijn.
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Burendag
11e
Editie

Looptijd
jaarlijks

5.900
Activiteiten

€400

Bijdrage per activiteit

Budget 2017
€ 2.027.405 (waarvan ruim € 1,2 miljoen aan toekenningen)

Burendag is een doedag met je buren. Het versterkt de sociale
banden op microniveau door samen activiteiten te organiseren
als een straatspeeldag, fietstocht, opknapbeurt van een
speelplaatsje of een schoonmaakactie. Burendag is een
initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds.
Activiteiten met de buren
Op 23 september vierden we alweer voor de elfde keer Burendag. Op 12 juni gaf
Koningin Máxima in Nieuw-Buinen het startschot voor Burendag 2017. Vanaf die
datum konden er ook weer activiteiten op de website aangemeld worden en kon
men een bijdrage bij ons aanvragen voor deze activiteiten. In totaal zijn bijna
5.900 activiteiten aangemeld en hebben we ruim 3.600 toekenningen gedaan.

Groot burendagontbijt
Omdat het Oranje Fonds dit jaar 15 jaar bestaat en ons kantoor op de Maliebaan
staat, pakten we op Burendag uit met een gezellig Burendagevenement. Samen
met het Maliekwartier organiseerden wij een gezellig Burendagontbijt en een
speeddate-sessie voor alle buurtgenoten.
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Caribisch deel van het Koninkrijk
Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk is het Oranje
Fonds volop actief. De activiteiten blijven op alle eilanden
doorgroeien. Het Oranje Fonds werkt in het Caribisch deel
binnen het samenwerkingsverband Samenwerkende Fondsen
voor het Caribisch Deel van het Koninkrijk (SFC).
Alle aanvragen komen binnen via de lokale adviseurs van de Samenwerkende
Fondsen. Dat zijn Kansfonds, Stichting Kinderpostzegels, Fonds Sluyterman van
Loo en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Oranje Fonds. Afgelopen
vier jaar coördineerde het Oranje Fonds de activiteiten van het samenwerkings
verband. Per 1 januari 2018 dragen we de coördinatie over aan Kansfonds.
De Samenwerkende Fondsen worden vanaf 2018 verder uitgebreid met het
Rooms Catholijk Ouderen Armen Kantoor (RCOAK).
Inzet rond orkaanschade
De activiteiten stonden in het najaar vooral in het teken van de orkanen Irma
en Maria die grote schade aanrichtten op de Bovenwindse eilanden. Vooral
Sint-Maarten werd hard getroffen. De Samenwerkende Fondsen konden snel
€ 500.000 toekennen aan het Rode Kruis voor het bieden van eerste noodhulp.
Daarna ging de focus op het mede financieren van de wederopbouw.
In eerste instantie richtten we ons op het helpen van organisaties die we al
eerder hadden gefinancierd. Onze adviseurs op Sint Maarten bezochten hen
allemaal en maakten een rapport over de schade. Omdat we de organisaties
al kenden en reeds beschikten over de relevante informatie konden we de
aanvragen die op 14 december bij ons binnenkwamen nog voor de Kerst
afhandelen. Het ging hier vooral om het herstel van de schade en het vervangen
van de inventaris. Alle andere organisaties zijn van harte uitgenodigd om een
aanvraag bij ons in te dienen. We bieden graag hulp om de boel op orde te
brengen voordat het nieuwe orkaanseizoen begint.
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Caribisch deel van het Koninkrijk
Werkbezoeken en kennis delen
In maart was de algemeen coördinator op Curaçao en Sint-Maarten om daar met
name aan personele zaken aandacht te schenken. In juni vond het werkbezoek van
de adviseurs plaats. Oud-directeur Ronald van der Giessen nam bij deze gelegenheid
afscheid van een aantal sleutelcontactpersonen.
In de week van de uitreiking van de Appeltjes van Oranje brachten 16 Caribische
collega’s van de Samenwerkende Fondsen een werkbezoek aan Nederland. Binnen
ons 15-jarig jubileum vonden we dit een gepast gebaar. Slotstuk van een week vol
kennisuitwisselingen en werkbezoeken vormde de uitreiking van de Appeltjes van
Oranje op Paleis Noordeinde.
In november bezochten de directeuren van de Samenwerkende Fondsen Aruba,
Curaçao, Bonaire en Sint Maarten. Ze werden vergezeld door de directeur van het
Rooms Catholijk Ouderen Armen Kantoor (RCOAK), een Amsterdams vermogensfonds
dat zich richt op ouderen. RCOAK treedt toe tot de Samenwerkende Fondsen.
Het werkbezoek was een mengeling van gesprekken, werkbezoeken en informatie
sessies over de ontwikkelingen in het sociale domein.
Op Curaçao vergaderde de Raad van Toezicht en sloten de directeuren aan bij de
vergadering van het bestuur van ons Adviescollege. Ook was er werkoverleg met de
nieuwe projectadviseur die op 1 augustus ons kantoor op Curaçao kwam versterken.
Op Bonaire spraken we onder meer met de scheidend Rijksvertegenwoordiger, op
Aruba met het bestuur van CEDE Aruba.
Het bezoek aan Sint Maarten was zeer indrukwekkend. Mensen waren hard aan het
werk om de rommel op te ruimen en de schade te herstellen. Veel mensen deelden
hun persoonlijke ervaring met de orkaan met ons. Samen met onze adviseurs maakten
we een plan van aanpak om de organisaties die we financierden snel hulp te bieden.
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Programma’s
Met de programma’s heeft het Oranje Fonds aandacht voor brede maatschappelijke
ontwikkelingen als schooluitval onder jongeren, een tekort aan sociale samenhang
in buurten of eenzaamheid bij ouderen. We doen dit samen met twintig tot dertig

organisaties in meerjarige projecten, waarvoor het Oranje Fonds aparte budgetten
beschikbaar stelt. Het Oranje Fonds vindt het daarbij belangrijk om vernieuwende
methodieken te ontwikkelen en kennis op te doen en te delen over deze thema’s.

Programma

Maatschappelijke aanleiding

Invalshoek programma’s

Kennis- en expertisefunctie

Het Oranje Fonds heeft meer impact, als we (wetenschappelijke) kennis
over de onderwerpen waarmee we ons bezighouden vergroten en delen.

Oprichting kennis- en expertisefunctie van het Oranje Fonds.

Groeiprogramma

Van de samenleving wordt steeds meer eigen initiatief verwacht. Sociale
ondernemingen gaan deze uitdaging aan en kunnen hulp gebruiken bij
professionalisering en de continuïteit van de onderneming.

Versterken en aanjagen van leiderschap en ondernemerschap bij sociale
ondernemingen. Onder meer door het ontwikkelen van een groeistrategie,
resultaat- en impactmeting en verdienmodellen.

Groen Verbindt

Er zijn te weinig contacten tussen bewoners van maatschappelijke instellingen
(mensen met een beperking, ouderen, vluchtelingen) en de bewoners in de
directe omgeving.

Tuinen laten functioneren als ontmoetingsplek waar men elkaar leert
kennen en samen activiteiten onderneemt.

Kansen Voor Jongeren

Jongeren gaan zonder startkwalificatie van school en dreigen buiten de
maatschappij te vallen.

Jongeren ondersteunen om alsnog een startkwalificatie te halen en te
werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Meer Kansen voor Jongeren

Jongeren in kwetsbare posities nemen te weinig deel aan de samenleving.

Kwetsbare jongeren worden begeleid richting een startkwalificatie, baan
of een erkend diploma of certificaat.

Kansen Voor Jongeren Cariben
(Samenwerkende Fondsen)

Jongeren gaan zonder startkwalificatie van school en dreigen buiten
de maatschappij te vallen.

Jongeren ondersteunen om alsnog een startkwalificatie te halen en te
werken aan hun persoonlijke ontwikkeling; ontwikkeling van rol vrijwilligers
en bedrijven.

Kinderen maken Muziek

Het ontbreekt aan cultuureducatie. Muziek is goed middel om verbinding
te maken.

Experimenten voor alternatieve opzet / financiering voor sociale
muziekprojecten, met vrijwilligers. Werken aan samenspel, teambuilding,
plezier, zelfvertrouwen, trots, duurzaamheid.

Impact investeringen:
Social Impact Bonds (SIB’s)

(Hardnekkige) maatschappelijke vraagstukken vragen om hybride inzet
van filantropie én privaat kapitaal. Sociale waardecreatie.

(Mede)ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen, gericht op een
combinatie van financieel en maatschappelijk rendement. Sociale
financiering.

Meedoen:
Samen uit de Armoede

Leven in armoede zet mensen in vele opzichten op achterstand. Er zijn veel
sociale initiatieven om hen te helpen om een stap uit de armoede te zetten.
Er liggen kansen om deze interventies verder te ontwikkelen.

Met een nieuw programma zorgen we voor capaciteitsversterking van
bestaande initiatieven. Op deze sterkere basis bouwen zij vervolgens
hun dienstverlening verder uit.

Samen Ouder

Eenzaamheid onder ouderen is een maatschappelijk probleem, dat we willen
bestrijden en voorkomen.

We willen aandacht voor het probleem, de bekendheid en kennis erover
vergroten en bijdragen aan een integrale aanpak.

Vrijwillige Zorg in het Gezin

Er is veel aandacht voor informele zorg voor ouderen die alleen of samen thuis
blijven wonen. Ook kinderen wonen soms in een omgeving die voor hen niet het
meest ondersteunend is. Dit programma richt zich op de vraag hoe de
professionele betaalde zorg en de vrijwillige zorg zich tot elkaar verhouden.

We steunen sociale initiatieven die vrijwillige zorg aan kinderen en
jongeren tot 21 jaar in een complexe gezinssituaties versterken.
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In ontwikkeling: kennis- en expertisefunctie
Looptijd
2014-2019

Budget 2017
€ 410.000

Verkenning en opzetten van een plan van aanpak voor de invulling
van de ambitie rondom de kennis- en expertisefunctie van het
Oranje Fonds.
■■ Onze kennisactiviteiten beginnen voorzichtig verder vorm te krijgen; na de zomer
is een kennismanager aangesteld om de ontwikkelingen een boost te geven.
■■ Op 11 mei vond in Zeeland een kenniscafé plaats over het thema informele zorg.
Bij de bijeenkomst waren vijftien organisaties aanwezig. Op 23 mei hebben wij
spreekuur gehouden in Tiel. Daarnaast staan er verschillende kenniscafés en
spreekuren op de planning voor de komende maanden.
■■ We gaven aan onze algemene voorlichtingsbijeenkomsten over nieuwe
programma’s een duidelijke kenniscomponent op het thema mee. Doel hiervan is
om de bezoekers van de bijeenkomst naast informatie over wat het programma
beoogt en wat we te bieden hebben, ook nadrukkelijk de kennis over het thema
te verbreden. De wervingsbijeenkomst van het programma Meedoen – Samen uit
de Armoede, is bijvoorbeeld verrijkt met een interessant overzicht van armoede in
Nederland door Roeland van Geuns, lector Armoede aan de Hogeschool van
Amsterdam.
Vooruitblik
De adviseurs voor kennis en onderzoek
vormen samen een team om zo het
ophalen en verspreiden van kennis
integraal te kunnen ontwikkelen.
Daarmee hebben we voorwaarden
gecreëerd om in 2018 daadwerkelijk
stappen te zetten op dit belangrijke
thema.

Verder zijn we bezig met het ontwikkelen van ons eigen evaluatiebeleid. De komst
van een adviseur met evaluatie als speerpunt in het najaar van 2016 heeft hieraan
een goede impuls gegeven. Zij ondersteunt alle teams met het opzetten van hun
onderzoeken en evaluaties en draagt zo ook zorg voor een consistent algemeen
beleid. Onze bestuurscommissie voor evaluatie denkt hierin met ons mee.
Om onze eigen kennis over onderzoek en evaluatie te vergroten volgden
zeven medewerkers een in-companytraining, georganiseerd door de VU.

51

Jaarverslag 2017

Doelstellingen
& resultaten

Highlights
2017

Koninklijke
werkbezoeken

Ons
vertrekpunt

Bestedingen
& Toekenningen

Communicatie

Fondsenwerving

Campagnes

Programma’s

Personeel en
organisatie

Financiering &
verantwoording

Groeiprogramma (editie 4)
Looptijd
2016-2021

Budget 2017
€ 1.855.000

In maart startte het Oranje Fonds de vierde editie van het
Groeiprogramma. Daarin steunen we 60 sociale pioniers,
inhoudelijk en financieel, bij de ontwikkeling en groei van hun
initiatieven. Nieuw is dat het programma in meerdere modules is
opgedeeld, met meerdere instroommomenten.
Voortgang
■■ Er waren 277 aanmeldingen, waarvan er 101 doorgingen. Van hen zijn er veertig
geselecteerd voor deelname aan module 1 en twintig voor deelname aan module 2.
In module 1 staat het opstarten centraal en in module 2 de continuïteit van het
initiatief.
■■ De deelnemers kregen onder meer workshops in de Lean Startup-methode, die
helpen om een gestructureerd plan op te zetten. &Samhoud gaf een workshop
over persoonlijke ontwikkeling.
■■ De partners McKinsey&Company, PwC, ABN AMRO en Vebego gaven alle één
of meerdere workshops en ABN AMRO leverde zeven coaches.
■■ Met de Erasmus Universiteit, die gezamenlijk met Avance impact het evaluatie
onderzoek en bijbehorende metingen uitvoert, is de Theory of Change van het
programma opgesteld. Tevens zijn de eerste metingen bij de deelnemers
uitgevoerd.
Vooruitblik
Begin 2018 hebben alle deelnemers een
gevalideerde canvas met een Lean Agile
Workbook en een eerste aanzet voor een
Groeistrategie ingediend waarmee ze hun
groeipotentie aantonen. Inmiddels is bekend
welke twintig deelnemers verder gaan werken
aan een gefundeerde groeistrategie.
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Groen Verbindt
Looptijd
2015-2018

Budget 2017
€ 935.000 (waarvan € 500.000 aan toekenningen)

Groen Verbindt richt zich op het vergroten van de sociale
samenhang in buurten, waarbij groen als middel wordt ingezet.
Voortgang
■■ Het was een prima jaar met veel activiteiten en bijna alle projecten hebben een
ontwikkeling doorgemaakt. Om verschillende redenen is de steun aan drie
projecten niet voortgezet. Zo bleven er 24 initiatieven over.
■■ We organiseerden verschillende activiteiten voor de programmadeelnemers,
zoals een Kennisdag, een Inspiratiedag en er waren drie Oogstfeesten.
■■ Er kwam een ‘wie=wie-boek’, waarin alle programmadeelnemers en contact
personen zijn vermeld én een digitale handleiding voor het werken met
vrijwilligers in groene buurtprojecten.
■■ Op 21 september bracht Koning Willem-Alexander een bezoek aan Havenpark
Omnizorg.
■■ Uit onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut blijkt onder meer dat de
buurttuinen bijdragen aan sociale samenhang, dat de kennis over groen en natuur
wordt vergroot en dat de tuinen zorgen voor geluk van deelnemers. Qua deelname
zijn de tuinen goed op weg. De naamsbekendheid kan beter.
■■ Voor de Kerst ontvingen de programmadeelnemers bericht over de voortzetting
van onze steun voor het derde en laatste projectjaar: 2018.
Vooruitblik
Aandachtspunten in 2018 zijn onder
meer de verduurzaming van de
initiatieven, het vergroten van de
bekendheid in de buurt en: of en hoe
verder met een groen en sociaal
programma vanuit het Fonds na 2018.
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Kansen Voor Jongeren (editie 1)
Looptijd
2012-2016

Budget 2017
€ 35.000

Kansen Voor Jongeren wil 3.000 voortijdige schoolverlaters in de
leeftijd van 18 tot en met 22 jaar helpen bij het behalen van hun
startkwalificatie. Daarvoor ondersteunt het Oranje Fonds twintig
initiatieven. Bij alle projecten zijn vrijwilligers betrokken.
Voortgang
■■ Half september 2015 liep het programma formeel af. Uit een inventarisatie in april
en mei 2017 is gebleken dat alle projecten nog doorlopen met middelen van
andere fondsen en overheden, hoewel sommige in een wat gewijzigde opzet.
■■ Bijna alle projecten hebben zich inmiddels zowel inhoudelijk als financieel
verantwoord, zodat binnenkort ook de interne evaluatie van het programma kan
worden opgemaakt. De externe evaluatie door het Kohnstamm Instituut is
nagenoeg afgerond. Het concepteindrapport met uitkomsten op programma- en
deelnemersniveau is medio juni verschenen. Begin 2018 vindt een afsluitend
gesprek plaats met Kohnstamm Instituut, waarna we het programma ook formeel
zullen sluiten.
Vooruitblik
Na onderzoek en een expertmeeting
in juli, georganiseerd samen met het
Nederlands Jeugdinstituut, is het
Oranje Fonds tot de conclusie gekomen
dat het haalbaar is om een tweede
editie te starten van het programma
Kansen voor Jongeren. Dat programma
gaat Meer Kansen voor Jongeren heten.
Uiteraard zijn in de ontwikkeling hiervan
de succesfactoren en geleerde lessen
uit de eerste editie meegenomen.
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Meer Kansen voor Jongeren (editie 2)
Looptijd
2017-juni 2022

Budget 2017
€ 1.750.000

Meer Kansen voor Jongeren wil eraan bijdragen dat jongeren
in kwetsbare posities deelnemen aan de samenleving en zich
daarbinnen kunnen ontwikkelen. Via 20 tot 22 sociale initiatieven
bereiken we ten minste 1.800 jongeren van 16 tot en met 27 jaar.
Zij worden begeleid richting een startkwalificatie, baan of een
erkend diploma of certificaat.

Vooruitblik
Het komende halfjaar staat in het teken
van de selectie van 22 deelnemers aan
het voortraject voor het programma, dat
loopt tot september 2018. Tijdens het
voortraject doorlopen de deelnemers
iedere maand trainingen en werken ze
aan hun plannen en samenwerkings
relaties en treffen ze alle praktische
voorbereidingen voor het eerste
projectjaar, dat start in september 2018.

Voortgang
■■ Het Nederlands Jeugdinstituut deed een vooronderzoek naar wat de overheid
doet voor jongeren die hun school niet afmaken. Tevens werd er onderzoek
gedaan naar de aanpak van jeugdwerkloosheid. Bij welke (sub)doelgroepen ligt
de grootste behoefte aan extra ondersteuning en begeleiding?
■■ Vervolgens is geïnventariseerd waar een tweede editie van het programma
Kansen Voor Jongeren zich op zou moeten richten en is een programmavoorstel
geschreven, dat door ons bestuur is goedgekeurd.
■■ We startten met het werven van mogelijke deelnemers, maakten een informatie
filmpje en hadden drie informatiebijeenkomsten in oktober op verschillende
locaties in Nederland. Op 1 december 2017 sloot de deadline voor aanmeldingen,
waarna de selectie kon beginnen.
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Kansen Voor Jongeren Cariben
Looptijd
2013-2017

Budget 2017
€ 865.000 (waarvan € 500.000 aan toekenningen)

Kansen Voor Jongeren Cariben ondersteunt 1.200 kwetsbare
jongeren en (potentiële) voortijdige schoolverlaters in de leeftijd
van 12 tot en met 25 jaar in hun ontwikkeling en bij het behalen
van hun diploma. Het programma telt zestien initiatieven verdeeld
over vijf van de zes Caribische eilanden. Bij alle projecten zijn
vrijwilligers betrokken.
Voortgang
■■ In juni en november waren er werkbezoeken aan enkele projecten en er waren
intervisiedagen met deelnemers op Curaçao.
■■ In 2017 is het programma zijn vierde en laatste jaar ingegaan. Alleen projecten die
het schooljaar in plaats van het kalenderjaar volgen, lopen door tot de zomer van
2018.
■■ Met het oog op verduurzaming hebben elf deelnemende organisaties een
aanvraag bij de eigen eilandelijke overheid ingediend – sommige zelfs op verzoek
van de overheid – voor financiering vanaf 2018. Eind 2017 was nog niet bekend of
die zijn gehonoreerd. De Fondsen zullen in overleg met de initiatieven kijken hoe
hiermee om te gaan.

Orkanen Irma en Maria

Vooruitblik

Drie Bovenwindse eilanden hadden te maken met orkanen Irma en Maria. Vooral
de twee projecten op Sint-Maarten hebben grote schade ondervonden van Irma.
Veel boten en ander materiaal van Kidz at Sea is verloren gegaan. Het vermelden
waard is dat de jongeren van Voice of the Youth op veel plekken samen met de
Nederlandse mariniers bijstand verleenden aan de getroffen burgers van SintMaarten. Het project op Sint-Eustatius heeft relatief weinig schade opgelopen.

Het programma wordt eind zomer
2018 afgesloten; enkele maanden
later volgt de eindrapportage.
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Kinderen Maken Muziek (editie 3)
Looptijd
2015-2017

Budget 2017
€0

Binnen het programma Kinderen Maken Muziek leren minimaal
honderd kinderen per deelnemende organisatie in twee jaar tijd
groepsgewijs een instrument bespelen. Er is naast de muzikale
vorming ook veel aandacht voor samenspel en samen een doel
bereiken. De inzet van vrijwilligers is een belangrijk onderdeel
van dit programma.

NIEUW BEELD?

In de zomer van 2017 liep de projectperiode van de derde editie Kinderen Maken
Muziek af. De adviseurs van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie
hebben voortgangsgesprekken gevoerd. Met het gros van de 25 deelnemers gaat
het goed, zij zullen ook na afloop van Kinderen Maken Muziek blijven voortbestaan.
Op 8 juni kwamen de projectleiders voor de laatste keer samen om hun successen
en leerpunten te delen. Hoewel we geen budget hadden gereserveerd, hebben wij
toch bijgedragen aan de slotconcerten die veel van de deelnemende initiatieven
organiseerden. De evaluatie van het programma volgt in 2018.
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Impact investeringen: Social Impact Bonds
Looptijd
2015 en verder

Budget 2017
€ 2-2,5 miljoen (exclusief uitvoeringsmiddelen)

Een Social Impact Bond is een financieringsconstructie waarbij private partijen
financiering ter beschikking stellen voor de aanpak van een maatschappelijk
vraagstuk. De partij die hierdoor geld bespaart, veelal de overheid, betaalt deze
investering bij gebleken succes terug en keert een vooraf afgesproken rendement uit.
Het Oranje Fonds onderzoekt de mogelijkheden van dit nieuwe financierings
instrument en werkt aan een aantal concrete bonds. Het Oranje Fonds is als
investeerder betrokken bij twee Social Impact Bonds, te weten de SIB Buzinezzclub
Utrecht (SIBBU) en de SIB Werk na Detentie.
Voortgang SIBBU
■■ De SIBBU is een samenwerking met gemeente Utrecht, ABN AMRO Social Impact
Fonds als mede-investeerder en de Buzinezzclub als uitvoerder, die voor een deel
ook zelf investeert. Buzinezzclub begeleidt jongeren tussen de 18 en 30 jaar naar
scholing, werk of een eigen bedrijf. De besparingen op de uitkeringslasten worden
conform de afspraken verdeeld over de investeerders en de gemeente Utrecht.
■■ Uit de tussenrapportage van eind november blijkt dat het eerste jaar 71 jongeren
zijn begeleid en het tweede jaar 83. Deze aantallen blijven wel wat achter bij de
streefaantallen: in het eerste jaar minimaal tachtig jongeren en de maximaal drie
jaren hierna minimaal 100 jongeren. Dit komt mede door de aantrekkende
economie en de daarmee samenhangende dalende jeugdwerkloosheid en het feit
dat de gemeente verschillende (arbeidstoeleidings)trajecten financiert voor deze
doelgroep.
■■ In overleg met de gemeente wordt begin 2018 gekeken of de lagere instroom
gevolgen heeft voor de opzet en duur van de SIB, zo is in de stuurgroepvergadering van 1 december besproken.
■■ De gemeente maakte de eerste uitbetaling van € 68.899 in 2018 over naar
aanleiding van de resultaten over 2016.
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Impact investeringen: Social Impact Bonds
Voortgang SIB na Detentie
■■ De SIB Werk na Detentie is een samenwerking met het ministerie van Veiligheid
en Justitie, ABN AMRO Social Capital Fund, Start Foundation en een uitvoerend
consortium, bestaande uit Stichting 180, Stichting Exodus Nederland en Restart.
Deze SIB startte juli 2016 en heeft tot doel 150 ex-gedetineerden naar werk of een
opleiding te begeleiden.
■■ De instroom van de 150 kandidaten diende volgens het afgesproken tijdspad plaats
te vinden vóór 1 februari 2017, maar verliep zo moeizaam dat de termijn verlengd is
tot 1 augustus 2017.
■■ Aan het einde van de instroomperiode bleken er 118 deelnemers in traject te zijn.
Dat is beduidend minder dan het beoogde aantal van 150. De getallen in de
business case en het verrekenmodel moesten aangepast worden.
■■ De eerste cijfers van de effectmeting, met name van het aantal arbeidsmaanden,
verwacht onderzoeksbureau Panteia in het voorjaar van 2018.
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Meedoen – Samen uit de Armoede
Looptijd
2017-2021

Budget 2017
€ 1.490.000

Het doel van dit programma is dat meer mensen in armoede
kunnen meedoen in onze samenleving. Via 20 tot 22 sociale
initiatieven bereiken we ruim 2.500 mensen, waarvan minimaal
de helft duurzaam een stap uit armoede zet. De eerste twee jaar
gaat het om capaciteitsversterking; daarna richten we op de
doorontwikkeling (en een breder bereik) van de deelnemende
initiatieven.

Vooruitblik
De inzet is om in ieder geval tot de
zomer elke maand een collectieve
werksessie te organiseren. Ook
ontwikkelen we voor het programma
een Theory of Change waarop ons
meetinstrument zal worden afgestemd.

Voortgang
■■ Er waren vier wervingsbijeenkomsten in het land waarop 260 mensen afkwamen,
(met 100 personen overtekend). Aan de bijeenkomsten leverde ook de lector
Armoede van de Hogeschool van Amsterdam een bijdrage.
■■ In een intensieve selectieprocedure spraken we met 44 kandidaten.
■■ Eind oktober is besloten tot toelating van 22 van hen tot het programma, conform
de doelstelling. De deelnemers zijn divers, van schuldhulpverlening en toeleiding
naar (vrijwilligers)werk tot een voedselbank-‘plus’ en integrale interventies.
■■ Eind november maakten de deelnemers kennis met elkaar en het programmateam,
tijdens een succesvol startweekend.
■■ De deelnemers maakten kennis met de zogenaamde methodische veranderaanpak,
die kenmerkend is voor dit programma. De aanpak ondersteunt deelnemers om
gestructureerd overzichtelijke ontwikkelopgaven uit te voeren die bijdragen aan
het versterken van de capaciteit van hun initiatief. We werken in deze aanpak
samen met Van de Bunt adviesbureau.
■■ Ook gaf het onderzoeksteam van Avance/ICE toelichting op het meelopende
onderzoek. Net als bij de veranderaanpak geldt ook hier dat experimenteren,
opdoen van voortschrijdend inzicht en leren van elkaar, belangrijke
uitgangspunten zijn.
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Samen Ouder
Looptijd
2017-2020

Budget 2017
€ 1.780.000 (waarvan € 736.400 aan toekenningen)

Met het programma Samen Ouder steunt het Oranje Fonds
25 initiatieven die eenzaamheid bij ouderen moeten bestrijden
en voorkomen. Het gaat om minimaal 1.250 ouderen. Dat doen we
door meer ouderen te bereiken, kennis te verspreiden, bekendheid
met het vraagstuk te vergroten, onze fondsenwerving te
versterken in een integrale aanpak.
■■ We startten op 7 juni met de werving met onder meer spreekbeurten en een
drukbezochte informatiebijeenkomst met 180 deelnemers.
■■ Er zijn in totaal 245 inschrijvingen voor het programma ontvangen. Hiervan zijn
er 44 uitgenodigd voor een gesprek, waarna uiteindelijk 25 programmadeelnemers
zijn geselecteerd. Hiermee is een bedrag van € 736.400 gemoeid aan
toekenningen voor het eerste jaar.
■■ Daarnaast hebben ruim twintig aanvragers een reguliere toekenning gekregen,
omdat hun initiatief zich weliswaar niet leent voor deelname aan het programma,
maar wel steunwaardig is.
■■ Van circa honderd inschrijvingen hebben we meer informatie nodig om te
beoordelen of zij ook een reguliere bijdrage van ons zouden kunnen ontvangen.
Die afhandeling loopt.
■■ De kick-off was op 7 december, de jubileumviering van het Oranje Fonds.

Vooruitblik
De programmadeelnemers begonnen in
januari 2018 met de uitvoering van de
projecten. In februari vond het
startweekend voor de deelnemers
plaats.
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Vrijwillige Zorg in het Gezin
Looptijd
2018-2021

Budget 2017
€ 1.275.000

Met het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin wil het
Oranje Fonds 20 tot maximaal 25 sociale initiatieven steunen.
Het gaat om zowel startende als bestaande initiatieven die met
vrijwillige zorg kinderen en jongeren tot 21 jaar in een complexe
gezinssituatie versterken. We willen hiermee 1.500 kinderen en
jongeren en hun gezinsleden bereiken in de periode 2018-2021.
■■ We hebben het thema informele zorg, een van de nieuwe speerpunten uit ons
meerjarenbeleidsplan, nader verkend.
■■ Zowel intern als extern is veel informatie verzameld. Intern door ons beleid en
onze aanvragenpraktijk te analyseren en extern onder andere via een
literatuuronderzoek door MOVISIE alsook een expertmeeting met spelers uit
het veld om onze ideeën voor feedback voor te leggen.
■■ Het resultaat van deze ontwikkeling was geagendeerd voor de vergadering van
ons bestuur van 11 december en leidde tot goedkeuring van het programma
voorstel ‘Vrijwillige Zorg in het Gezin’.

Vooruitblik
We gaan met dit mooie
thema in 2018 daadwerkelijk
aan de slag.
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Onze activiteiten in 2018
Voor 2018 hebben we een jaarplan opgesteld met een begroting.
Kern van ons werk blijft de continuïteit waarborgen van het
beoordelen van circa 3.000 aanvragen, het houden van drie
nationale campagnes en een collecte en de uitvoering van zeven
programma’s, waaronder twee nieuwe.
De focus in de uitvoering van ons werk ligt op het aanpakken van drie speerpunten:
1. Doelmatige organisatie.
2. Kennismanagement en impact.
3. Doorontwikkeling van fondsenwerving.

Doelmatige organisatie
Wat betreft de doelmatige organisatie richten we ons op het verder actualiseren
van processen en aansluitend het onderzoeken van de vereisten voor een nieuw
te selecteren ICT systeem. Dat wordt in de komende jaren ontwikkeld.
Gezien de groei van de organisatie in de afgelopen jaren is er behoefte om
de HR-functie verder te ontwikkelen. Er komt in de loop van het jaar een HR-manager
in dienst. Naast de reguliere personeelsgerichte activiteiten gaat het hierbij ook
om ondersteuning van organisatiebrede aspecten, zoals leiderschap, waarden
en talentonwikkeling van onze professionals.

Kennisontwikkeling en impact meten
Steeds meer ligt de nadruk van ons inhoudelijke werk op kennisontwikkeling en
impact meten en de lerende organisatie die we willen worden. Met de voor twee
nieuwe programma’s gemaakte Theories of Change gaan we ervaring opdoen, net
als met de Theory of Change gericht op de organisatie als geheel. Vanuit de drive van
het leren over ons werk, vooral in het ondersteunen van initiatieven, krijgen ook ons
kennismanagement en innovatie aandacht.

Fondsenwerving
In fondsenwerving ligt een solide basis die vertrouwen geeft en die we verder willen
versterken. Zo kunnen we het bereik van onze activiteiten en de impact daarvan in de
toekomst vergroten. In de eerste plaats denken we daarbij aan het stimuleren van
meer Oranje Fondsen op Naam. De collecte vormt een groeiende inkomstenbron
doordat we deze verder optimaliseren. Ook verwachten we dat het aantal particuliere
donateurs toeneemt. Daarnaast bieden we bedrijven meer mogelijkheden om actief bij
te dragen vanuit een win-wingedachte. De samenwerking met grote, bestaande
partners koesteren we en zullen we nog meer inhoud geven.
De ambitie achter deze speerpunten in 2018 houdt verband met het bouwen
aan een organisatie die het sociale netwerk in ons land versterkt en die
maatschappelijke initiatieven, campagnes en programma’s ondersteunt waardoor
meer mensen kunnen meedoen aan de samenleving.

In januari 2018 zetten we ook een eerste stap om het lopende Meerjarenbeleidsplan
2016 – 2019 te actualiseren.
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Personeel en organisatie
Het Oranje Fonds telt 62 betrokken medewerkers die zich
vanuit hun eigen expertise en functie inzetten voor onze doelen.
Ze beoordelen de aanvragen en kennen bedragen toe.
Daarnaast zorgen ze voor communicatie, reputatiemanagement
en fondsenwerving. Onze medewerkers begeleiden en coachen
ook de deelnemers aan programma’s en campagnes.

45,9

Aantal fte’s
2016: 42,2

3,95%
Ziekteverzuim
2016: 4.19%

€ 56.136
Investeringen in
opleiding en training
2016: € 45.185

14

Medewerkers
instroom

9

Medewerkers
uitstroom

Groei van de organisatie
Het Oranje Fonds groeide in de afgelopen jaren verder door. Vanaf 2018 bekijken we
in een aantal strategische sessies hoe deze groei verder vorm krijgt. De organisatie
willen we namelijk zo goed mogelijk laten aansluiten bij de uitdagingen en vragen van
een voortdurend veranderende samenleving.
Om deze groei ook praktisch in goede banen te leiden hebben we in 2017 ons pand
aan de Utrechtse Maliebaan gerenoveerd. Uiteraard gebeurde dit met veel aandacht
voor het monumentale karakter van ons kantoor. Een aantal ruimtes is opnieuw
ingericht, er is geschilderd, de vloerbedekking is vervangen en we gingen over naar
werken op vernieuwde flexplekken met in hoogte verstelbare bureaus.
In aansluiting hierop is ook de ICT-infrastructuur onder handen genomen. De mede
werkers werken nu op laptops waarmee ze vanaf iedere werkplek in het pand toegang
tot het netwerk kunnen krijgen. Ook de kantoortelefonie vervingen we in het najaar
voor de communicatiesoftware van Innovaphone. Dit hield naast nieuwe toestellen

in dat medewerkers vanaf het netwerk onder andere kunnen bellen, chatten en
deelnemen aan conference calls. Bij deze professionaliseringsslag van onze ICT en
telefonie hoorde ook het aannemen van een systeembeheerder, een taak die we tot
nu toe uitbesteedden.
In 2017 is ons HR-beleid geëvalueerd en we namen een vaste adviseur op dit gebied
in dienst, die in de loop van 2018 zal starten. In aansluiting hierop staan onze personele
regelingen inmiddels beschreven in een handboek. De hoge werkdruk bleef en blijft
een aandachtspunt net als het ziekteverzuim. In 2017 daalde dit verder naar 3,95 %
(2016: 4,19%). Sinds begin 2017 werkt het Oranje Fonds met een nieuwe ARBO-dienst.
Om ons vermogensbeheer verder te professionaliseren heeft het Oranje Fonds bij
de afdeling financiën & control een coördinator voor de alternatieve beleggingen
aangetrokken. Eerder was dit specialisme ondergebracht bij een vermogensadviseur.
We hanteren een beleggingsbeleid met als uitgangspunt dat er voldoende
risicospreiding moet zijn. We beleggen onder andere op terreinen die aansluiten
bij onze maatschappelijke doelen.

Beloningsbeleid
De salariëring vindt plaats volgens een bij de arbeidsvoorwaardenregeling behorende
salaristabel. Deze salaristabel bestaat uit tien schalen met tien treden in iedere schaal.
Afhankelijk van het functieprofiel is iedere werknemer ingedeeld in een bijbehorende
schaal. Elk jaar worden de salarissen aangepast op basis van de loonindexatie van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ondernemingsraad
Door de groei van de organisatie is de oude personeelsvertegenwoordiging vervangen
door een ondernemingsraad (OR). Na een goed verlopen verkiezing zijn de vijf leden in
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Personeel en organisatie

april 2017 met hun werk begonnen. De OR-leden volgden een cursus over de rol en het
functioneren van een OR. Dit geldt ook voor het managementteam.

Lerende organisatie
Het Oranje Fonds is een voortdurend lerende organisatie. We leggen onze kennis en
expertise steeds beter vast, zodat die ook toegankelijk is voor anderen, bijvoorbeeld in
workshops en kennisbijeenkomsten. De persoonlijke ontwikkeling en opleiding van onze
medewerkers blijft een speerpunt. Veel aandacht was er in 2017 voor meer projectmatig
werken en dit op een eenduidige en efficiënte manier doen. In 2018 gaan we hiermee verder.
We stimuleren onze medewerkers om hun kennis actief te delen in de praktijk.
Om goed te weten wat er speelt, zoeken ze actief netwerken op en brengen
werkbezoeken. Ook reiken onze medewerkers Buurtcadeaus uit en geven we op onze
jaarlijkse personeelspraktijkdag aandacht aan organisaties die wij ondersteunen.
Verder doen alle medewerkers mee aan NLdoet en kunnen ze elk jaar een halve
werkweek vrijwilligerswerk doen onder werktijd. Jubilerende medewerkers mogen
een sociaal initiatief aanwijzen voor een eenmalige schenking.

staan van onze externe accountant. Aan de hand van het Meerjarenbeleidsplan met
bijpassende meerjarenbegroting stellen we jaarlijks een uitvoeringsplan en een
actuele begroting op. Optimale transparantie is hierbij van belang. We beseffen
dat alles altijd weer beter kan; feedback is dus een belangrijke stimulans voor ons.
Organogram
Bestuur

Evaluatiecommissie

Remuneratiecommissie

Auditcommissie

Prijzencommissie

Directie

Bedrijfsvoering

Financiën

Projectadvies

Communicatie,
Fondsenwerving
en Campagnes

Nieuwe directeur
Peter Douwes is per 1 mei 2017 begonnen als nieuwe directeur van het Oranje Fonds.
Hij was directeur bij Make A Wish Nederland en volgde Ronald van der Giessen op
die na 14 jaar Oranje Fonds met pensioen ging. We namen in juni 2017 op gepaste
manier afscheid van Ronald. Hij kreeg een Koninklijke onderscheiding voor zijn inzet
en werk voor het Oranje Fonds.

Bestuursmodel
Het bestuursmodel van het Oranje Fonds volgt het model met een bestuur in de zin
der wet met een gevolmachtigd directeur. De inrichting van de geldstromen en de
besluitvorming daarover zijn geborgd in zorgvuldige procedures, die onder controle

Medewerkers 2017 (stand 31 december 2017)*
Directie en managementteam
Drs. Peter Douwes (directeur per 1 mei 2017), drs. Anne Maljers (plaatsvervangend
directeur/hoofd Projectadvies), drs. ing. Kees Beeldman (hoofd Bedrijfsvoering),
drs. Marc van Hal MBA (plaatsvervangend directeur/hoofd Communicatie,
Fondsenwerving en Campagnes), drs. Ida Riepma (hoofd Financiën & Control).
* Vaste, tijdelijke en oproepkrachten.
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Personeel en organisatie

Projectadvies
Mr. drs. Pim Achterkamp (senior projectadviseur), mr. Bas Arends (senior project
adviseur), drs. Kristel Ashra-Coolen (projectadviseur), Monique Bais-Warmerdam
(tijdelijk projectadviseur), drs. Maayke Botman (projectadviseur), Carolien Brugmanvan Wijk (projectadviseur), Timo Hendrikx BSW (projectadviseur), drs. Mariëlle
Hoeijmakers (projectadviseur), drs. Liza de Laat (projectadviseur), drs. Mirjam
Lammers (projectadviseur), Froukje Leijenaar-Veenstra MSc (projectadviseur),
drs. Freek Mekking (senior projectadviseur), drs. Arsine Nazarian (projectadviseur),
Bas Pieck (tijdelijk projectadviseur), drs. Marlou Pijnappel-Clark (projectadviseur),
drs. Miro Popovic (projectadviseur), drs. Bea Stalenhoef (projectadviseur),
drs. Melanie Vaessen (projectadviseur), drs. Niels van Zeben (projectadviseur).
Financiën & Control
mr. Bas Arends (coördinator Vermogensbeheer), Kitty Looten (medewerker Financiën)
Jeannette Veldhuizen-Ansmink (medewerker Financiën).
Communicatie, Campagnes & Fondsenwerving
Marjolein Beeuwkes (campagnemedewerker), Kara Blok (campagnemedewerker),
Michelle Cramwinckel-Emmen MA (communicatieadviseur), Angélique van Dijk-Vos
(secretaresse), Yolanda Hakkenberg van Gaasbeek-van de Brug (secretaresse),
Michael Heusinkveld (campagnemedewerker), drs. Berrie Jurg (fondsenwerver),
Lisanne de Keijzer-Wolters (collectecoördinator), Yvette Kordes (campagnemede
werker), Judith van Kranenburg-Miltenburg (fondsenwerver), Pauline Mebrahtu-Verweij
(medewerker donateursservice), Marije Neuman BSc (campagnemedewerker),
drs. Marinka Peerdemann (communicatieadviseur), Rosanne Prinsen-Wink MSc
(communicatieadviseur), Marcel van Spronsen BBA (communicatieadviseur), Nerina
Vilchez (adviseur Publiciteit en Sociale Media), Floris Zijlstra MA (adviseur publicaties
en online media).

Bedrijfsvoering
Monique Arends-Mensink (projectbegeleiding), Saliha El Abouti (officemanager en
projectbegeleiding), Ariane van Doorn (directiesecretariaat), Yolande Elderenbosch
(receptie en post), Monique van Galen (projectbegeleiding), Leila van den Heuvel
(receptie en post), Timo van der Hoeven (stagiair), Linda Jonkman (project
begeleiding), John Kosterman (post en archief), Maudy van Lingen-Lagarde (catering),
Sebastian Lo (projectbegeleiding), Richard Lutter (systeembeheerder), Jos van
de Mheen-Postma (receptie en post), Bert Neuman (facilitair manager), Hanneke
Phielix-van Beek (applicatie- en bestandsbeheerder), Carola Poetsma (CRM / data
basebeheerder), Anita Rampersad (post en bestandsbeheer), Erica Simon (catering),
Margreet Zwart (projectbegeleiding).
In dienst

Kara Blok, Peter Douwes, Michael Heusinkveld,
Timo van der Hoeven, Froukje Leijenaar-Veenstra,
Kitty Looten, Sjaak Louwerse, Richard Lutter,
Arsine Nazarian, Elisa Nieman, Bas Pieck (tijdelijk),
Marlou Pijnappel-Clark, Erica Simon, Margreet Zwart.

Uit dienst

Eveline Breugem-van Vliet, Eline Crins-Wubbels,
Ronald van der Giessen, Sjaak Louwerse, Elisa Nieman,
Mariëlle van Veen, Wiwid Titaheluw-Widanarti,
Annemarie Weeda, Janneke Zerner.
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Financieel beleid
Het Oranje Fonds is een fondsenwervende instelling met vermogen.
De opbrengst van dit vermogen heeft als doel ten minste de kosten
van onze organisatie te dekken. Daardoor kunnen we de inkomsten
die we ontvangen uit loterijbijdragen, schenkingen, donaties van
Vrienden, giften en collectes voor 100% inzetten voor activiteiten
gericht op onze doelstelling: het bevorderen van betrokkenheid in
onze samenleving.
Financiële resultaten
Het Oranje Fonds sluit het jaar 2017 met een positief resultaat van per saldo
€ 210.000. Via de specifieke resultaatverdeling wordt dit toegevoegd aan de reserves
en fondsen. De gerealiseerde opbrengsten uit het belegd vermogen waren
ruimschoots voldoende om de kosten van onze eigen organisatie te dekken en de
afgesproken rendementsvergoeding aan de Oranje Fondsen op Naam en de Samen
werkingsfondsen te financieren. Het overschot wordt toegevoegd aan de eigen
reserve van het fonds. Dit dient als buffer voor jaren met mogelijk tegenvallende
opbrengsten uit het belegd vermogen, om het vermogen inflatiebestendig te houden
of om ten dele het toekenningenbudget in enig jaar te versterken.
De totale baten (inclusief baten beleggingen) bedroegen in 2017 € 36,4 mln. (2016:
€ 87,0 mln., extra hoog in 2016 door gift Neyenburgh). De baten zijn structureel en
zijn niet beïnvloed door eenmalige of correctiebedragen uit voorgaande jaren. Hiervan
werd € 32,7 mln. (2016: € 30,5 mln.) besteed aan de doelstelling, een percentage van
92% (2016: 93%).

BATEN
Baten van particulieren
In 2017 zijn de baten van particulieren hoger uitgevallen. De baten van particulieren
komen in 2017 uit op € 1,5 mln. (2016: € 1,4 mln). In 2017 is Els van den Nagel een
nieuw Oranje Fonds op Naam.
Giften van vrienden en collecte maken deel uit van de baten van particulieren.
Ook in 2017 hebben we hard gewerkt om het aantal Vrienden, dat het werk van het
Oranje Fonds wil steunen met een periodieke bijdrage, te vergroten. Dit deden we
door een combinatie van straatwerving, belacties en online werving. Het aantal
Vrienden van het Oranje Fonds steeg met ruim 5,3% tot een totaal van 24.750
(2016: 23.500).
In alle provincies werd in mei gecollecteerd door organisaties uit ons werkveld voor
het Oranje Fonds. De helft van de opbrengst mag de deelnemende organisatie
besteden aan een bestemming ten goede van de eigen organisatie. De collecte bracht
in totaal ruim € 0,6 mln. op (2016: € 0,6 mln.).
Baten van bedrijven
De gerealiseerde baten van bedrijven in de vorm van een financiële bijdrage zijn
zowel in 2017 als in 2016 nihil. Begroot was een bedrag van € 0,5 mln. De realisatie
is op nihil uitgekomen, omdat het plan om bedrijven te werven eind 2017 gereed
is gekomen. Het effect van dit plan zal in 2018 zichtbaar worden. Het Oranje Fonds
is blij met de verschillende bijdragen van bedrijven in tijd, kennis en netwerk bij
verschillende programma’s en campagnes.
Baten van loterijorganisaties
Vanuit de opbrengsten uit kansspelen ontvingen we in 2017 in totaal € 20,6 mln.
(2016: € 20,3 mln.). Deze baten zijn de grootste en oudste bron van inkomsten voor
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het Oranje Fonds. Als gevolg van toename van concurrentie op de loterijenmarkt door
onder andere buitenlandse loterijorganisaties en online-kansspelen staan deze
inkomsten meer en meer onder druk. Daar staat tegenover dat door de fusie tussen
de Staatsloterij en de Stichting Nationale Sporttotalisator (onder andere Lotto, Toto
en Krasloterij), die in 2016 zijn beslag heeft gekregen en waarvan het Oranje Fonds
een van de beneficianten is, er een sterke speler is ontstaan.
Baten subsidies en overheden
In 2017 heeft de provincie Limburg een bijdrage gedaan voor het samenwerkingsfonds
Limburg (€ 100.000 per jaar tot en met 2018).
Baten van organisaties zonder winststreven
Het Oranje Fonds ontving een totaalbedrag van € 1,9 mln. (2016: € 51,7 mln) aan
schenkingen ten gunste van de Oranje Fondsen op Naam. Hiervan was € 1,5 mln. als
gift in het Oranje Fonds op Naam Timmers Van Nieuwenhuijzen. In 2016 waren de
baten hoog in verband met een gift van Neyenburgh voor het Oranje Fonds.

LASTEN
Kosten eigen organisatie
Het Oranje Fonds moet kosten maken om inkomsten te verwerven, te besteden en
te beheren. In 2017 was daar een bedrag van € 7,2 mln. voor nodig (2016: € 6,0 mln.).
Het Oranje Fonds stuurt op de omvang van de kosten eigen organisatie door een
norm te hanteren van maximaal 20% kosten (exclusief de kosten van beleggen en
vermogensbeheer) ten opzichte van de totale besteding aan de doelstelling. In 2017
kwam deze norm uit op 20,7% (2016: 18,0%). Dit percentage neemt toe, doordat de
kosten van de organisatie percentueel meer stijgen dan de toename van de
bestedingen).
Kosten eigen organisatie waren hoger in vergelijking met 2016. Het aantal
medewerkers bij het Oranje Fonds nam toe (gepland in meerjarenbeleidsplan 2016 –
2019, waarin wordt aangegeven dat het Oranje Fonds onder andere meer op
programma’s wil inzetten; programma’s zijn arbeidsintensiever) bij de afdeling
projectadvies, fondsenwerving, ICT, vermogensbeheer. Als gevolg daarvan is ook
geïnvesteerd in huisvesting en hardware. Verder is er extra geïnvesteerd in
automatisering (advies), procesontwerp en communicatie.
Toerekening van de kosten van de eigen organisatie aan activiteiten voor
de doelstelling
De brancheorganisatie voor goede doelen Goede Doelen Nederland (GDN) heeft
verschillende activiteiten benoemd waaraan de kosten van de eigen organisatie
kunnen worden toegerekend. Het Oranje Fonds hanteert voor de toerekening van
personeels-, huisvestings- en kantoorkosten een systematiek op basis van een analyse
van functies, arbeidsomvang en kosten van de personeelsformatie van het fonds.
Deze analyse wordt elk jaar opnieuw gemaakt en kan leiden tot andere toerekenings
percentages, omdat het aantal fte’s per activiteit per jaar kan variëren.
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Besteed aan doelstelling
De besteding aan de doelstelling bedroeg in 2017 € 32,7 mln. (2016: € 30,5 mln.).
Dat is 92,2% (2016: 92,9%) van de lasten. Daarvan werd € 28,3 mln. (2016:
€ 26,9 mln.) besteed aan directe financiële bijdragen. Een bedrag van € 0,6 mln.
van toegekende bijdragen in voorgaande jaren kwam retour. Het terugstorten van
bedragen heeft te maken met gelden die niet besteed zijn aan het project en daarom
terugbetaald worden aan het Oranje Fonds. De directe kosten voor programma’s en
campagnes bedroegen € 5,0 mln. (2016: € 4,0 mln.). De kosten van de eigen
organisatie die kunnen worden toegerekend aan de doelstelling bedroegen in 2017
€ 4,5 mln. (2016: € 3,6 mln.).

Kosten van beheer en administratie
Het gaat hier om de kosten van bestuur, directie en management, administratieve en
financiële ondersteunende functies, kosten van huisvesting, kantoor en controle en
advies. Deze bedroegen in 2017 € 1,4 mln. (2016: € 1,1 mln.). Dit is 4,0% van de totale
lasten (2016: 3,3%). Het Oranje Fonds stelt een norm voor deze kosten van maximaal
5%. Dit percentage is toegenomen omdat enerzijds de organisatiekosten toenemen,
maar ook vanwege hogere controle- en advieskosten. Deze advieskosten betroffen
automatisering financiële rapportages, procesontwerp en hogere accountantskosten.

Wervingskosten
Om inkomsten te verwerven moeten kosten gemaakt worden. Denk hierbij aan kosten
van (ook digitale) communicatiemiddelen, telemarketing en mailingen en kosten om
de Oranje Fonds Collecte uit te kunnen voeren. Deze kosten bedroegen in totaal ruim
€ 1,3 mln (2016: € 1,2 mln.). Onderdeel daarvan zijn wervingskosten eigenfondsen
werving: € 1,1 mln, 2017 (2016: € 1,0 mln). Voor het Oranje Fonds is dit percentage in
2017 5,6% (2016: 1,7%). Het percentage komt in 2016 laag uit, omdat de inkomsten
fondsenwerving in 2016 hoog zijn. De inkomsten waren hoog door baten Neyenburgh
(€ 51 mln). In 2017 waren de baten fondsenwerving lager, waardoor het percentage
hoger is. Ook om loterijgelden te verwerven en te behouden moeten kosten gemaakt
worden. Dit zijn met name kosten van communicatie. In 2017 bedroegen deze
€ 0,2 mln. (2016: € 0,2 mln.).

69

Jaarverslag 2017

Doelstellingen
& resultaten

Highlights
2017

Koninklijke
werkbezoeken

Ons
vertrekpunt

Bestedingen
& Toekenningen

Communicatie

Fondsenwerving

Campagnes

Programma’s

Personeel en
organisatie

Financiering &
verantwoording

Financieel beleid

Saldo van financiële baten en lasten
2017 was een overgangsjaar voor de beleggingen van het Oranje Fonds.
We behaalden een brutorendement van 4,9%. Als we dat afzetten tegen ons streef
rendement van 3,5 à 4% kunnen we tevreden zijn. De samengestelde benchmark steeg
per saldo echter met 8,2% en daarmee is onze performance ogenschijnlijk achter
gebleven. Bij nadere beschouwing is het verschil evenwel goed te verklaren. In lijn met
de uitgangspunten van het eind 2016 opnieuw vastgestelde beleggingsstatuut zijn we
in 2017 namelijk bezig geweest om een aanzienlijk deel van de beleggingsportefeuille
om te zetten naar alternatieve beleggingen. Dat was alleen stapsgewijs mogelijk en
daarvoor hebben we gedurende het hele jaar relatief veel liquiditeiten moeten
aanhouden (bijna 25% van het vermogen begin 2017 en circa 16% per ultimo 2017).
Het moge duidelijk zijn dat ons dit, gelet op de nihilopbrengst van liquiditeiten,
rendement heeft gekost. In de benchmark daarentegen wordt strategisch uitgegaan
van 0% liquiditeiten. Dat verklaart voornamelijk het verschil tussen de performance
van de samengestelde benchmark en ons eigen behaalde rendement.
Een flinke opsteker bij dit alles is geweest dat binnen de alternatieve beleggingen
met name de woningfondsen over geheel 2017 uitstekende rendementen hebben
laten zien.

Samenstelling portefeuille
Het beleggingsbeleid van het Oranje Fonds is in 2016 aangepast en als gevolg
daarvan is de beleggingsportefeuille in 2016 – 2017 geherstructureerd. Afgesproken
is dat de verdeling in de portefeuille aan de onderstaande bandbreedtes dient te
voldoen.
In het onderstaande overzicht wordt de verdeling van de beleggingsportefeuille over
de verschillende beleggingscategorieën weergegeven per eind 2017.
Verdeling per
31-12-2017
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Als gevolg van de herstructurering zijn er obligaties verkocht de afgelopen jaren en is
de categorie ‘alternatieven’ toegenomen met 12,7% in 2017. De categorie alternatieven
bestaat uit landbouwgrond, hypotheekfondsen, woningbouwfondsen en missie
gerelateerd vastgoed, zoals bijvoorbeeld stadsherstelorganisaties.
Categorie

Waarde (€)

Categorie

Totaal

Onroerend goed

43.266.129

57,1%

16,8%

Impact investeringen

22.567.497

29,8%

8,8%

9.915.577

13,1%

3,9%

76.748.203

100,0%

29,5%

Hypotheken
Alternatieven totaal

Obligaties
De opbouw van de obligatieportefeuille is als volgt:
Categorie

Waarde (€)

Categorie

Totaal

Staatsobligaties

14.642.494

36,6%

5,7%

6.036.112

15,1%

2,3%

868.749

2,2%

0,3%

Bedrijfsobligaties

18.433.868

46,1%

7,2%

Totaal

38.881.223

100,0%

15,5%

Staatsobligaties gerelateerd
Onderpand

Obligaties krijgen een classificatie mee. De Moody’s rating gaat van AAA tot C.
Het Oranje Fonds heeft gekozen voor een laag risicoprofiel en kiest daarom alleen
voor obligaties die van goede kwaliteit zijn, en die daardoor een wat lager rendement
hebben. Obligaties met een B- of C-rating voldoen hier niet aan en komen daarom niet
in de portefeuille voor.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Het Oranje Fonds wil maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat past bij onze
missie. Daarom is duurzaamheid een belangrijk thema in ons beleid. We volgen hierbij
de criteria die zijn opgesteld door Goede Doelen Nederland (VFI) met betrekking tot
bijvoorbeeld mensenrechten, kinderarbeid, milieu, wapenhandel, alcohol en tabak,
proefdieren en corruptie. We laten onze portefeuilles op die thema’s screenen door
drie verschillende researchbureaus. Dit kan leiden tot uitsluiting van bepaalde
bedrijven. Ook passen we positieve screening toe, zodat bedrijven juist op basis
van hun duurzaamheidsbeleid worden opgenomen in de portefeuilles.
Het Oranje Fonds oriënteert zich momenteel op SDG’s (Sustainable Development
Goals) en gaat de mogelijkheden verkennen om hier ook vanuit vermogensbeleid
aan bij te dragen.
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft het Oranje Fonds
samen met het ABN AMRO Social Impact Fund BV (AASIF) de Stichting Social Impact
Bonds Utrecht opgericht. Een Social Impact Bond is een contract waarbij private
partijen investeren in een maatschappelijk project. We zijn begonnen met
investeringen in projecten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid in Utrecht.
Verder nemen we deel in een Social Impact Bond ‘Werk na Detentie’. Daarin partici
peren we samen met de Start Foundation en ABN AMRO Social Impact Fund BV
(AASIF). We doen dit in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Deze samenwerkingen worden voortgezet in 2018.
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Risico’s
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Ons daarvan bewust zijn is noodzakelijk.
We laten ons daarbij adviseren door deskundigen. Ook houden we een risicoprofiel
aan dat past bij de organisatie en de doelstelling van ons vermogensbeleid.
We beleggen niet in hedge funds, opkomende markten en derivaten.
In onderstaand overzicht worden de risico’s waar het Oranje Fonds vooral rekening
mee houdt weergegeven en ook de manier waarop deze worden beheerst.
Marktrisico
Voor beleggingen beschikbaar kapitaal investeren we voor de lange(re) termijn onder
andere in de kapitaalmarkten. Het risico bestaat dat het beleggingsresultaat negatief
wordt beïnvloed door de schommeling in de prijzen van aandelen en obligaties.
Dit risico wordt beperkt door een evenwichtige spreiding over diverse beleggingscategorieën en regio’s en binnen de beleggingscategorieën zelf. Ter illustratie de
regionale verdeling van onze aandelenbeleggingen:
60%

54,0%

47,7%

Oranje Fonds
Benchmark

44,7%

40%
20%

21,9%
7,6%

0

Europa

Noord-Amerika

12,5%

Azië

11,5%

Valutarisico
Het grootste deel van de beleggingen noteert in euro’s. Bij het risicodragende deel
van de beleggingen (aandelen) is wel sprake van valutarisico vanwege de spreiding
over de verschillende regio’s. Dit risico wordt niet specifiek afgedekt. Dit is een vrij
duur instrument.
Renterisico
Door te beleggen in vastrentende waarden, zoals obligaties, bestaat het risico op een
negatief beleggingsresultaat als gevolg van rentestijgingen. Dit risico wordt beperkt
door de ruimte die is gegeven aan de vermogensbeheerders. Zij kunnen de
gemiddelde looptijden van de in de portefeuille opgenomen obligaties laten afwijken
van de gemiddelde looptijd van de overeengekomen referentie-index. Door het recent
afbouwen van de obligatieportefeuille is de potentiële impact van het renterisico
afgenomen.
Inflatierisico
Als gevolg van geldontwaarding ontstaat het risico dat het vermogen niet in stand
kan worden gehouden en onvoldoende rendement oplevert om de kosten van
de kantoororganisatie op termijn te dekken. Door een percentage in aandelen
en alternatieven te beleggen wordt dit risico beperkt. Daarnaast hebben de
vermogensbeheerders de ruimte om inflatie-geïndexeerde obligatieleningen op te
nemen.

0,0%
Opkomende Markten

Benchmark: MSCI World All Country.
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Kredietrisico
Kredietrisico betreft het risico van financiële verliezen als gevolg van afnemende
kredietwaardigheid (faillissement, betalingsonmacht, etc.) van partijen die vast
rentende waarden hebben uitgegeven waarin het Oranje Fonds belegt. Dit risico
wordt beheerst doordat het fonds strikte regels voor de kredietwaardigheid (rating)
vastlegt waaraan vermogensbeheerders zich moeten houden. In onderstaande grafiek
geven we de kredietwaardigheid van de actief beheerde obligatieportefeuilles weer.
Hieruit blijkt dat de gemiddelde rating met AA of hoger 63,9% is.

Kosten van beleggingen
Vermogensbeheer en beleggen kost geld. Deze kosten zijn veelal afhankelijk van de
hoogte van het belegd vermogen. Ondanks de aanpassing van ons beleggingsbeleid,
als reactie op de volatiele en steeds complexere kapitaalmarkt, zijn de kosten van
vermogensbeheer gelijk gebleven. Een deel van de beleggingsportefeuille werd
herbelegd in andere vormen van beleggingen dan aandelen en obligaties aangeduid
als alternatieve beleggingen, zoals landbouwgrond, woningbouwfondsen, hypotheek
fondsen en in stadsherstel. Met alle mutaties van dien bleven de gemiddelde kosten
voor vermogensbeheer 0,3% (2016: 0,3%).

Ratingallocatie

36,1%

40,9%

AAA
AA
A

Voor een verdere toelichting op de balans, de baten en lasten, de grondslagen
voor het opstellen van de jaarrekening en bepaling van het vermogen en
resultaat verwijzen wij naar de toelichting bij de jaarrekening 2017 of
www.oranjefonds.nl/jaarverslag.

23,0%

Uitbestedingsrisico
Een voor ons belangrijke uitbesteding betreft het vermogensbeheer. Het risico dat
een externe vermogensbeheerder zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, wordt
beperkt door gebruik te maken van aanvullende diensten van een onafhankelijk
adviseur. Deze rapporteert en analyseert maandelijks de voortgang van de
verschillende portefeuilles en op totaalniveau. Deze rapportage ondersteunt
de interne monitoring.
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Verslag van het bestuur
Het bestuur is het hoogste orgaan binnen het Oranje Fonds en
draagt verantwoordelijkheid voor het algemene beleid van de
stichting, toezicht op het beheer van de organisatie en vaststelling
van het bestedingsbeleid, de begroting en de jaarrekening. Eind
2017 telde het bestuur van het Oranje Fonds acht onbezoldigde
leden (eind 2016: idem).

Het bestuur gaf akkoord op de volgende programma’s: Samen Ouder, Meedoen Samen uit de Armoede, Meer Kansen voor Jongeren en Vrijwillige Zorg in het Gezin.

Vergaderingen

Bestuurscommissies

Het bestuur kwam vier keer bijeen. Naast de begroting besprak het bestuur onder
meer de jaarrekening, het vermogensbeleid, de fondsenwerving, het Meerjaren
beleidsplan 2016-2019 en de ontwikkeling van een meetinstrument voor het meten
van de impact en de programmering.

Er waren in dit verslagjaar vier bestuurscommissies actief. De auditcommissie hield
namens het bestuur toezicht op financiële zaken en kwam daarvoor vier keer bijeen.
De prijzencommissie stelde de winnaars vast van de Tom Sebastiaan Gansprijs en de
Appeltjes van Oranje. De evaluatiecommissie kwam in het verslagjaar niet bijeen, maar
beoordeelde samen met de betrokken adviseurs diverse voorstellen voor het doen van
onderzoek binnen de programma’s van het Oranje Fonds. De remuneratiecommissie,
ten slotte, vergaderde over aanstelling en beloning van de directeur.

Bestuurssamenstelling
In 2017 nam mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten afscheid van het bestuur.
Mevrouw mr. P.C. van Hoeken trad toe tot het bestuur en de auditcommissie. De heer
mr. B.L.J.M. Beerkens is herbenoemd voor een tweede termijn. Bij de jaarlijkse toetsing
van de cv’s van onze bestuursleden is geen mogelijke belangenverstrengeling
geconstateerd.

Belangrijkste besluiten in 2017
Per 1 mei 2017 trad Peter Douwes aan als nieuwe directeur van het Oranje Fonds.
Hij volgde Ronald van der Giessen op die na 14 jaar trouwe dienst afscheid nam.
Het bestuur wil Ronald heel hartelijk danken voor zijn tomeloze inzet. Hij heeft samen
met de medewerkers het Oranje Fonds gemaakt wat het nu is.

Het bestuur ging eveneens akkoord met het thema ‘Jong en Sociaal ondernemend’
voor de Appeltjes van Oranje 2018.
De begroting en de jaarrekening zijn ook goedgekeurd door het bestuur.

Verantwoordingsverklaring
Het bestuur stelt vast dat de jaarverslaggeving over 2017 is gebeurd volgens
Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is van mening dat
de organisatie in 2017 de middelen efficiënt en effectief besteedde, dat er
voldoende scheiding was in de functies van toezicht houden en uitvoeren
en dat het Fonds de relaties met belanghebbenden goed onderhield. In dit
jaarverslag beschrijven we hoe we deze principes toepasten op ons beleid.
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Doelstellingen
& resultaten

Highlights
2017

Koninklijke
werkbezoeken

Ons
vertrekpunt

Bestedingen
& Toekenningen

Communicatie

Fondsenwerving

Campagnes

Programma’s

Personeel en
organisatie

Financiering &
verantwoording

Samenstelling bestuur
(Stand van zaken per 31 december 2017)
Naam en functie

Belangrijkste nevenfuncties**

Termijn tot

drs. D.A. Benschop (voorzitter)

Voorzitter Raad van Toezicht The Hague Institute for Global Justice, lid bestuur Stichting

01-07-2020*

Vice-President Non-Operated Ventures, Shell International

Dr J.M. den Uyl-lezing

mr. B.L.J.M. Beerkens (penningmeester)

lid van de Raad van Toezicht van Goedland N.V., lid Raad van Commissarissen Verder International B.V.,

Chief Strategy and Operating Officer, Cofra Holding A.G. Group

bestuurslid Board of Founding Friends van United World Colleges NL

prof. dr. R.J.M. Dassen (plaatsvervangend penningmeester)

Hoogleraar Accountantscontrole, faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde VU Amsterdam,

Vice Chairman Executive Board Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.

lid hoofdredactie Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB),

01-07-2021
01-01-2019

lid Limburgforum van provincie Limburg
prof. dr. G.B.M. Engbersen (plaatsvervangend voorzitter)

Voorzitter Erkenningscommissie Maatschappelijke Ondersteuning, Participatie en Veiligheid, Lid adviesraad van

Raadslid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR),

het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), Benoemd raadslid Wetenschappelijke Raad

hoogleraar Algemene Sociologie en onderzoeksdirecteur afdeling

voor het Regeringsbeleid (WRR), Lid regiegroep Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, een samenwerking van

sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit en de Gemeente Rotterdam, Comité van aanbeveling, Resto van Harte, Benoemd lid

30-06-2018

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), Benoemd lid Koninklijke Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen
mr. P.C. van Hoeken

Member Supervisory Board and Audit & Risk Cte Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB Bank), Member North

Member Executive Board/Chief Risk Officer Coöperatieve

America Board of Directors Utrecht-America Holdings, Inc., Member North America Board Risk Committee

Rabobank U.A.

Utrecht-America Holdings, Inc., Member Advisory Board Amsterdam Institute of Finance

prof. dr. K. Putters

Bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat, Erasmus Universiteit

Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en

Rotterdam, lid curatorium Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), lid curatorium Management Centrum

bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de

VNO-NCW De Baak (Noordwijk/Driebergen), lid Raad van Toezicht Museum Catharijneconvent, Member

Veranderende Verzorgingsstaat bij het instituut Beleid en

Scientific Committee European Health Management Association, voorzitter Programma Effectief Werken

Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit

in de Jeugdzorg van ZonMw, Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Hardinxveld-Giessendam,

Rotterdam

voorzitter curatorium Den Uyl leerstoel, Universiteit van Amsterdam, Kroonlid SER

J.H. Raymann

Voorzitter Suriprofs, Raad van Toezicht Stichting Right About Now, Oprichter P.I.E.T.-fonds, Ambassadeur

Cabaretier/presentator

Unicef, Speciale vriend van Het Vergeten Kind, Minister van Vrede (Pax Christi), Ambassadeur Samenloop voor

01-06-2021*

10-10-2020*

01-01-2019*

Hoop Almere
P.A.C.M. van der Velden

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Amarant Groep, Voorzitter Leergeld Nederland, Voorzitter Vrienden van

Voorzitter Coöperatie Werk en Vakmanschap u.a.

Amphia Breda, Voorzitter Vewin, Vereniging van Waterbedrijven, Voorzitter Stichting Pierre de Jonge Sr.

30-06-2019

Foundation, Lid van het Kapittel voor de Civiele Orden, Lid Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland,
Bestuurslid Swoon - Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en onderzoek NLDA (Nederlandse Defensie
Academie), Extern lid Dagelijk Bestuur Werkvoorzieningschap West-Brabant
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DOE JE MEE?

Balans per 31 december 2017
In euro’s

2017

2016

6.697.725

6.524.523

21.364.299

16.946.658

28.062.024

23.471.181

3.188.864

3.242.246

223.155.615

235.394.247

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

ref. 1
ref. 2

ref. 3
ref. 4
ref. 5

Totaal activa

12.333.464

3.538.391

238.677.943

242.174.883

266.739.967

265.646.064

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
Reserve als bron van inkomsten
Fondsen
Oranje Fondsen op Naam
Samenwerkingsfondsen
Provinciefondsen

ref. 6
ref. 6.1
ref. 7
ref. 7.1
ref. 7.2
ref. 7.3

161.742.906

161.794.394

161.742.906

161.794.394

83.066.081

82.730.136

767.833

844.335

1.475

-543

83.835.389

83.573.928

245.578.295

245.368.322

Voorzieningen

ref. 8

593.395

582.542

Kortlopende schulden
Totaal passiva

ref. 9

20.568.277

19.695.200

266.739.967

265.646.064
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Staat van baten en lasten 2017
In euro’s

2017
realisatie

2017
begroting

2016
realisatie

1.457.070

1.810.000

1.358.285

0

500.000

0

20.556.668

21.000.000

20.308.697

100.000

0

125.000

1.860.616

2.300.000

51.731.618

23.974.354

25.610.000

73.523.599

326.287

344.500

347.346

24.300.641

25.954.500

73.870.945

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies en overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten

ref. 10
ref. 11
ref. 12
ref. 13
ref. 14

Baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten
Som van de baten

ref. 15
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Staat van baten en lasten 2017
In euro’s
2017
realisatie

2017
begroting

2016
realisatie

32.749.044

35.759.884

30.460.899

1.332.996

1.327.326

1.230.665

Lasten
Besteed aan doelstelling
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

ref. 16 en 17
ref. 17
ref. 17

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

ref. 19

Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
Reserve als bron van inkomsten

ref. 6.1

Fondsen
Oranje Fondsen op Naam
Samenwerkingsfondsen
Provinciefondsen

ref. 7
ref. 7.1
ref. 7.2
ref. 7.3

1.437.418

1.337.423

1.085.514

35.519.458

38.424.633

32.777.078

-11.218.817

-12.470.133

41.093.867

11.428.790

9.286.241

12.451.865

209.973

-3.183.892

53.545.732

-51.488

634.568

5.022.228

335.945

-3.586.800

48.675.575

-76.502

-231.660

-145.171

2.018

0

-6.901

209.973

-3.183.892

53.545.731
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Staat van baten en lasten 2017
In euro’s

Ratio’s
Besteding van baten aan doelstelling
Besteding aan doelstelling als aandeel
van totale lasten
Kosten/baten wervingskosten
Kosten van beheer en administratie
Kosten eigen organisatie
Nettorendement beleggingen

2017
realisatie

2017
begroting

2016
realisatie

134,8%

137,8%

41,2%*

92,2%

93,1%

92,9%

5,6%

5,2%

1,7%*

4,0%

3,5%

3,3%

20,7%

18,9%

18,0%

4,8%

3,5%

5,2%

De ratio ‘besteding van baten aan doelstelling’ geeft inzicht in het deel van de baten dat aan de
doelstelling wordt besteed. Meer dan 100% betekent dat er ook een deel van de beleggingsinkomsten aan
de doelstelling wordt besteed. Ratio Kosten/baten wervingskosten is de wervingskosten gedeeld door de
som van de geworven baten. In de ratio ‘kosten eigen organisatie’ worden de totale kosten van de eigen
organisatie, verminderd met de kosten van beleggingen, vergoeding van administratiekosten en uitleen van
personeel, afgezet tegen de besteding aan de doelstelling.
* Percentages in 2016 wijken af door baten fonds Neyenburgh in 2016 van € 51 mln.

80

Kasstroomoverzicht 2017
In euro’s

Het kasstroomoverzicht is een overzicht waaruit de in- en uitgaande kasstromen in het boekjaar blijken.
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het boekjaar beschikbaar zijn
gekomen en hoe die geldmiddelen zijn benut in hetzelfde boekjaar. De exploitatierekening wordt op
deze manier ontdaan van de invloeden die de waarderingsgrondslagen met zich meebrengen.
2017

2016

209.973

53.545.731

415.537

388.920

-

-

-

-

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat boekjaar
Aanpassing voor:
–– afschrijvingen/afwaarderingen
–– boekwinst verkoop onroerende zaak
–– mutaties in langlopende schulden
–– mutaties in werkkapitaal
* vorderingen
* schulden op korte termijn
–– mutatie voorzieningen
–– ongerealiseerd koersresultaat

-

-

53.382

-86.212

873.077

-676.597

10.853

25.979

-6.174.149

-8.522.775

-4.611.327

44.675.046

-588.739

-166.169

0

-

-588.739

-166.169

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in kantoorpand
Des-/investeringen in overige bedrijfsmiddelen
Des-/investering onroerend goed
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Kasstroomoverzicht 2017
In euro’s
2017

2016

13.995.140

-44.721.089

13.995.140

-44.721.089

Nettokasstroom

8.795.074

-212.212

Stand liquide middelen 1 januari
Stand liquide middelen 31 december

3.538.390

3.750.602

12.333.464

3.538.390

8.795.074

-212.212

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename beleggingen

Mutatie liquide middelen
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Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn RJ650 Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
In 2017 is de Richtlijn RJ650 gewijzigd. Voorbeelden van wijzigingen in de richtlijn zijn:
■■ indeling baten op basis van herkomst (particulieren, organisaties zonder
winststreven, enzovoort);
■■ beleggingsinkomsten zijn opgenomen bij het saldo van financiële baten & lasten.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting.
Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
In deze jaarrekening zijn tevens verwerkt de activa, passiva, baten, lasten en
kasstromen van de Stichting Maliebaan 18. Deze stichting is eigenaar van het
kantoorpand aan de Maliebaan te Utrecht. Er is sprake van overheersende
zeggenschap en economische verbondenheid van het Oranje Fonds. De financiering
van de investeringen en exploitatie van Stichting Maliebaan 18 geschiedt geheel vanuit
de Stichting Oranje Fonds. Stichting Maliebaan 18 heeft geen eigen ondersteunend
apparaat maar steunt geheel op de organisatie van het Oranje Fonds. De bestuurs
leden van de Stichting Maliebaan 18 zijn tevens bestuurslid respectievelijk directeur
van de Stichting Oranje Fonds. Gezien de verwevenheid is ervoor gekozen geen
enkelvoudige jaarrekening van de Stichting Oranje Fonds op te nemen.
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen
en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een
vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische
voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of
verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting
niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet
meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan
aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische
voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De
volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest
kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en
veronderstellingen: de onderhoudsvoorziening, waardering van direct vastgoed en
gronden en de waardering van materiële en financiële vaste activa.
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Grondslagen voor bepaling van het vermogen
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, waardeert het Oranje Fonds zijn activa en passiva
tegen de nominale waarde of de aanschafprijs.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in effecten (aandelen en obligaties),
handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, handelsschulden en overige te
betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt
tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de
hierna beschreven manier gewaardeerd.
Saldering van financiële instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de
stichting beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief
en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het
stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.
Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering
uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee
samenhangende verplichting niet gesaldeerd.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreffen missiegerelateerde verstrekte leningen,
Social Impact Bonds (=SIB’s) en participaties (zonder invloed van betekenis).
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode,
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Beleggingen in aandelen zonder beursnotering worden na eerste opname tegen
kostprijs of lagere marktwaarde gewaardeerd en, indien van toepassing,
vermeerderd met stockdividend.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar zijn gesteld.
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.
Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met
waardewijzigingen in de winst-en-verliesrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of
lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er
objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering
heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een
bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de
eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een
negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief
en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
De afgesproken rentepercentages van de verstrekte leningen zijn ultimo 2017
vergelijkbaar met, bij de geldende looptijden, gangbare hypotheekrente.
Waardering kan daarom plaatsvinden op basis van nominale waarde.
Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen
die door de stichting worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden
zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking
genomen. Van alle individueel significante vorderingen en beleggingen wordt
beoordeeld of deze specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering.
Alle individueel significante vorderingen en beleggingen waarvan is vastgesteld dat
deze niet specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering worden
vervolgens collectief beoordeeld op een eventuele waardevermindering die zich
al heeft voorgedaan maar nog niet is vastgesteld.
Verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan
een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden
via oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.
Als in een latere periode het actief, onderhevig aan een bijzondere waarde
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vermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met
een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waarde
verminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal
de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst-en-verliesrekening.
Effecten
De beleggingsportefeuille van het Oranje Fonds bestaat uit beursgenoteerde
obligaties, aandelen, missiegerelateerde leningen u/g en beleggingen en (tijdelijk) voor
belegging beschikbare liquiditeiten. De missiegerelateerde leningen en beleggingen
zijn vanwege hun langlopend karakter onder de financiële vaste activa vermeld.
De rest van de beleggingsportefeuille is kortlopend en onder ‘Effecten’ opgenomen.
In de toelichting blijkt de nadere specificatie van de aard van de verschillende
onderdelen.
Obligaties betreffen aan een beurs genoteerde obligaties en zijn gewaardeerd tegen
reële waarde, zijnde de beurskoers op 31 december. Wijzigingen in die reële waarde
worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
De beleggingen in aandelen betreffen aandelen met een beursnotering en zijn
gewaardeerd tegen reële waarde. Veranderingen in de reële waarde worden
verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
De tot de beleggingsportefeuille behorende opgelopen rente, overige vorderingen,
deposito’s en overige liquiditeiten zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De resultaten van de beleggingsportefeuille worden in de staat van baten en lasten
opgenomen en worden niet rechtstreeks ten gunste of ten laste van het vermogen
gebracht. Indien effecten op de beurs zijn genoteerd, worden zowel de ongerealiseerde
als de gerealiseerde waardeverschillen in de staat van baten en lasten verantwoord.

Overige financiële instrumenten
De niet tot de beleggingsportefeuille behorende vorderingen, overlopende activa,
liquide middelen, overige activa, handelsschulden en kortlopende schulden worden
gewaardeerd tegen nominale waarde. Bij vermoeden van mogelijke oninbaarheid
van vorderingen wordt een voorziening gevormd.
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties en andere vaste activa
in gebruik voor de bedrijfsuitoefening worden gewaardeerd tegen verkrijgingsof vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen.
De afschrijvingen hierop worden berekend als een percentage over de aanschafprijs
volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.
Het kantoorpand wordt gewaardeerd als bedrijfspand volgens de RJ612 conform
de systematiek van het kostprijsmodel. Afschrijvingen worden aan de hand van
de levensduur van de onderscheiden componenten berekend.
Op de waarde van de grond, fundering en ruwbouw van het pand Maliebaan 18
wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden bij de overige vaste activa
gehanteerd:
Bedrijfsgebouwen:
2,5
Machines en installaties:
5,0
Tuinen, -muren en -voorzieningen:
1,25-7,0
Overige bedrijfsmiddelen:
10-33,3
Vorderingen, overlopende activa, liquide middelen, overige activa,
handelsschulden en kortlopende schulden
De grondslagen voor financiële vaste activa en vorderingen, liquide middelen,
overige activa, handelsschulden en kortlopende schulden zijn opgenomen onder
het hoofd Financiële instrumenten.
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Reserves en Fondsen
Reserves
Reserve als bron van inkomsten
Jaarlijks wordt het saldo van de resultatenrekening via de resultaatverdeling
toegevoegd (batig saldo) dan wel onttrokken (nadelig saldo) aan deze reserve.
Het doel van deze reserve is om met de opbrengst hiervan in ieder geval de kosten
van de eigen organisatie te financieren. Een surplus wordt aangewend voor
compensatie als gevolg van inflatie. Verder kan een deel van de reserve, of de
opbrengst daarvan, jaarlijks voor maximaal € 5 miljoen worden aangesproken ter
versterking van het toekenningenbudget. Wanneer de reserve substantieel groter
wordt dan voor deze bestemmingen noodzakelijk is, zal het meerdere als ‘overige
reserve’ worden gelabeld. Het bestuur zal dan hiervoor een bestemming bepalen.
Fondsen
Onder Fondsen worden de door derden met een specifieke bestemming toegezegde
gelden in de vorm van een Oranje Fonds op Naam, een Provinciefonds of een
Samenwerkingsfonds verantwoord. Aan deze fondsen voegt het Oranje Fonds,
afhankelijk van de per fonds gemaakte afspraken, jaarlijks bij de resultaat
bestemming, een rentevergoeding toe. Voor een groot deel van deze fondsen geldt
een instandhoudingverplichting.
Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:
■■ een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van
een gebeurtenis in het verleden; en
■■ waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
■■ het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom
van middelen nodig is.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
Voorziening groot onderhoud
Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van het pand Maliebaan 18 is
een voorziening gevormd. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald
op basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en de periode die telkens
verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud, een en ander zoals
blijkend uit een meerjarenonderhoudsplan. Dit is in 2015 geactualiseerd en de
jaarlijkse dotatie is daarop aangepast. De kosten van groot onderhoud worden
verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd voor de
beoogde kosten.
Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan
de over die periode aan het pensioenfonds PFZW verschuldigde pensioenpremies.
Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt
hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies
de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen
voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door PFZW of van verrekening met in
de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum indien noodzakelijk een voorziening opgenomen voor
bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van PFZW en de werknemers,
indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een
uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele
verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met
PFZW, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of
impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt (indien van
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toepassing) gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Verplichtingen inzake toegezegde bijdragen
(Meerjarige) verplichtingen tot het doen van giften worden in het boekjaar
verwerkt waarin een besluit daartoe is genomen en dit kenbaar is gemaakt aan
de begunstigde. Indien aan de toekenning voorwaarden zijn verbonden wordt
de verplichting opgenomen wanneer de aanvragers door de voldoening aan
de voorwaarden een beroep kunnen doen op de toekenning. Betalingen
van toekenningen aan aanvragers worden via deze balanspost afgewikkeld.
Kasstroomoverzicht
Het kastroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Deze toerekening volgt een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten
rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in
een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
Bestemmingsgiften
De giften worden verantwoord als bate bij ontvangst van de gift. De besteding
van geoormerkte giften met een specifieke bestemming wordt afzonderlijk vermeld.
Indien deze baten niet volledig in het boekjaar zijn besteed, wordt het nog niet
bestede deel via de resultaatbestemming in een bestemmingsfonds verantwoord.
Specifieke bestedingen in het daaropvolgende jaar worden aan deze fondsen
onttrokken.
Nalatenschappen en legaten
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Dit wordt in ieder geval verondersteld op het
moment dat de akte van verdeling is ontvangen. Voorlopige uitbetalingen in de vorm
van voorschotten worden als baten uit nalatenschappen verantwoord in het boekjaar
waarin ze ontvangen worden voor zover deze niet reeds eerder zijn verantwoord en
er geen voorwaardelijke verplichtingen bestaan. De richtlijn voor de
jaarverslaggeving RJ 650 bepaalt dat giften belast met vruchtgebruik vanaf 2017
worden geactiveerd. Giften belast met vruchtgebruik welke niet voldoen aan de
activeringscriteria worden alleen in de toelichting vermeld. Verantwoording hiervan
in de staat van baten en lasten vindt pas plaats in de staat bij het einde van het
vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van het blote eigendom.
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Subsidies en bijdragen
Subsidies en bijdragen die worden verkregen onder voorwaarden worden tot de
voldoening aan die voorwaarden in de balans opgenomen als vooruitontvangen
baten en bij c.q. in de mate van voldoening aan die voorwaarden als bate
verantwoord.
Doelsubsidies en doelbijdragen waaraan geen voorwaarden zijn verbonden worden
verantwoord in het jaar waarin deze worden toegezegd. Voor eventuele nog niet in
het verslagjaar bestede delen van deze doelsubsidies en doelbijdragen wordt een
bestemmingsfonds gevormd. Toekomstige bestedingen komen ten laste van de
toekomstige jaren en worden bij de resultaatbestemming in mindering gebracht
op de betreffende bestemmingsfondsen.

Op basis van de loonkosten en formatie, bekeken over meerdere jaren, worden de
totale kosten van de eigen organisatie aan de hieronder genoemde categorieën
toegerekend.
Categorie
Beheer en administratie
samenstelling:
■■ directie
■■ financiële administratie
■■ ondersteunende diensten
■■ Totaal fte

% toerekening
23%

Bestedingen
Toegekende bijdragen aan projecten worden als last verantwoord in de staat van
baten en lasten in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de
aanvrager is meegedeeld. Onvoorwaardelijke meerjarige toekenningen worden
volledig in het jaar van toezegging als last en als verplichting opgenomen.

Besteding aan doelstelling
samenstelling:
■■ projectadvies
■■ pers en communicatie
■■ projectbegeleiding
■■ Totaal fte

71%

Fondsenwerving
samenstelling:
■■ fondsenwerving
■■ Totaal fte

6%

Resultaat beleggingen
Alle financiële baten en lasten inzake de beleggingen worden in de staat van baten
en lasten verantwoord (zie ook grondslagen ‘Effecten’).
Kostentoerekening
De richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 650 bepaalt dat de kosten van de eigen
organisatie gespecificeerd moeten worden naar verschillenden kostencategorieën.
Elke medewerker van het Oranje Fonds (met uitzondering van de campagne
medewerkers en oproepkrachten) wordt toegerekend aan één van die categorieën.
De VFI heeft richtlijnen voor hoe welke kosten toegerekend dienen te worden aan
de kostencategorie ‘beheer en administratie’, namelijk: kosten voor directie,
financiën, planning en control, ICT, receptie, postverwerking, archief en algemeen
secretariaat. Het Oranje Fonds volgt deze richtlijnen.

10,6 fte

30,6 fte

2,6 fte
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Ratio’s
Zowel de richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 650 als het CBF-keurmerk schrijft
het hanteren van een aantal ratio’s voor, die hieronder nader worden toegelicht.
Daarnaast hanteert het Oranje Fonds zelf nog een ratio die de relatie laat zien
tussen de kosten van de eigen organisatie en de bestedingen aan de doelstelling.
Deze ratio’s zijn een belangrijk financieel sturingsinstrument en worden maandelijks
in de managementrapportage weergegeven.
Besteding van baten aan de doelstelling
Deze norm geeft weer welk percentage van de totale baten aan de doelstelling is
besteed. Hiervoor rekent het Oranje Fonds met twee normen: één waarbij alle baten
en bestedingen worden meegerekend en één waarbij deze worden verminderd
met baten en bestedingen vanwege de Oranje Fondsen op Naam en
Samenwerkingsfondsen. Deze laatstgenoemde norm geeft een evenwichtiger beeld
voor vergelijkingsdoeleinden over meerdere jaren. De baten vanwege Fondsen op
Naam en Samenwerkingsfondsen betreffen in de meeste gevallen stortingen van een
hoofdsom die in stand moet worden gehouden dan wel gespreid over een langere
periode uitgegeven moet worden. Het rendement dat door het Oranje Fonds over de
hoofdsom wordt vergoed is voor bestedingen beschikbaar. Verder worden in deze
norm ook een deel van de kosten van de eigen organisatie meegerekend.
Deze kosten hebben direct betrekking op het (kunnen) realiseren van de doelstelling.
Ze worden betaald vanuit de opbrengst van het vermogen. Op die manier worden
ook zelf gegenereerde baten aan de doelstelling besteed.
Besteding aan doelstelling als aandeel van totale lasten
Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen de besteding aan de doelstelling
en de totale lasten.

Kosten van beheer en organisatie
Dit betreft het percentage van de kosten voor beheer en administratie ten opzichte
van de totale lasten. Het is dat deel van de organisatiekosten dat niet direct kan
worden toegerekend aan besteding aan de doelstelling of aan de fondsenwerving.
Het Oranje Fonds stelt het streefpercentage op maximaal 5%.
Kosten fondsenwerving
Deze norm betreft de verhouding tussen de kosten van eigen fondsenwerving
en de gerealiseerde inkomsten daarvan. Het Oranje Fonds hanteert de norm van
een maximumpercentage van 25% per jaar.
Kosten eigen organisatie
Deze norm betreft het totaal van de kosten van de eigen organisatie, verminderd
met ontvangen vergoedingen voor administratiekosten en voor detachering
van personeel, gerelateerd aan de totale besteding aan de doelstelling.
De beleggingskosten worden niet meegewogen in deze ratio, omdat deze geen
directe relatie hebben met de kosten die nodig zijn om de doelstelling te realiseren.
Als streefpercentage stuurt het Oranje Fonds op maximaal 20,0%.
Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening
verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover
nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde
bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen
als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.
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1. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit bedrijfsmiddelen ten behoeve van de bedrijfsvoering van het Oranje
Fonds.

Kantoorpand
Overige bedrijfsmiddelen

1.1. Kantoorpand
Aanschafwaarde per 1 januari
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari
Bijzondere afwaardering (2011) per 1 januari
Boekwaarde 1 januari
Mutaties in de boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving
Saldo mutaties in de boekwaarde
Aanschafwaarde per 31 december
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december
Bijzondere afwaardering (2011) per 31 december
Boekwaarde per 31 december

2017

2016

6.009.177

6.184.429

688.548

340.094

6.697.725

6.524.523

8.686.880

8.686.880

-1.818.979

-1.643.727

-683.472

-683.472

6.184.429

6.359.681

-

-

-

-

-175.252

-175.252

-175.252

-175.252

8.686.880

8.686.880

-1.994.231

-1.818.979

-683.472

-683.472

6.009.177

6.184.429

In juli 2006 is een kantoorpand aangeschaft aan de Maliebaan te Utrecht. Dit pand is na een renovatie
in december 2007 in gebruik genomen. Het kantoorpand wordt gewaardeerd als bedrijfspand volgens
de RJ212 conform de systematiek van het kostprijsmodel. Afschrijvingen worden aan de hand van
de levensduur van de onderscheiden componenten berekend. In 2011 heeft een taxatie plaatsgevonden
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op basis waarvan een bijzondere waardevermindering als gevolg van de economische situatie en de sterk
dalende waarde van vastgoed heeft plaatsgevonden. In 2016 is wederom een taxatie uitgevoerd.
Er zijn geen significante indicaties dat de opbrengst- of taxatiewaarde van het pand tussen 2011 en 2016
belangrijk (+ 10%) is gestegen. In de meerjarenbegroting is in de exploitatie voldoende ruimte voor
afschrijvingen op het pand ter waarde van circa € 175.000.

1.2. Overige bedrijfsmiddelen
Aanschafwaarde per 1 januari
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties in de boekwaarde
Investeringen
Tegenboeking aanschafwaarde volledig afgeschreven activa
Tegenboeking cumulatieve afschrijvingen volledig afgeschreven activa
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties in de boekwaarde
Aanschafwaarde per 31 december
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december
Boekwaarde per 31 december

2017

2016

2.023.776

1.857.607

-1.683.682

-1.470.015

340.094

387.592

588.739

166.569

-704.474
704.474
0

-400

-240.285

-213.668

348.454

-47.498

1.908.041

2.023.776

-1.219.493

-1.683.682

688.548

340.094
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2. Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit verstrekte langlopende leningen aan en aandelenparticipaties in
organisaties op het gebied van behoud en exploitatie van historisch en industrieel vastgoed. Deze activa
zijn bestemd om duurzaam te worden aangehouden. Er wordt rente resp. dividend vergoed, hetgeen wordt
verantwoord in de staat van baten en lasten. Ook maken de Social Impact Bonds (SIB’s) deel uit van de
financiële vaste activa.
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:
2017

Stand per 1 januari
Aanschafprijs
Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar
Waardeveranderingen
Aankopen
Verkopen
Stockdividend
Koerswijzigingen
Nieuwe verstrekkingen
Vervallen verstrekkingen
Aflossing leningen
Saldo
Stand per 31 december
Aanschafprijs
Cumulatieve waardeveranderingen
Boekwaarde

2016

Leningen

Participaties

Leningen

Participaties

13.201.749

3.744.909

11.750.000

3.668.987

13.201.749

3.744.909

11.750.000

3.668.987

-50.903
0
0
-42.780

75.922

0
5.534.599

1.451.749

-950.000
-73.275
4.460.421

-42.780

1.451.749

75.922

17.662.170

3.702.129

13.201.749

3.744.909

17.662.170

3.702.129

13.201.749

3.744.909
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De specificatie van de leningen en participaties is als volgt:
Leningen

Stadsherstel Amsterdam N.V.
Stadsherstel Amsterdam N.V.
Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.
Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V.
NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Deventer
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.
BOEi B.V.
Vereniging Hendrick de Keyser Utrecht
Vereniging Hendrick de Keyser Utrecht
Vereniging Hendrick de Keyser Utrecht
Lening Donderen
SIB – Buzinezzclub Utrecht
SIB – Werken na detentie

Participaties

Hoofdsom

Einde looptijd

Rente %

€

Aantal

Belang %

6.000.000

onbepaald

4,50

999.900

2.222

1,60

5.000.000

2037

4,50

-

-

1.749.786

38.039

10,00

800.000

2020

2,33

208.500

2.085

1,62

0

2020

5,00

250.000

250.000

2,57

-

-

200.000

435

2,22

293.943

637

9,96

500.000

2020

5,00

2.500.000

2020

3,95

1.000.000

2024

3,35

1.000.000

2021

2,00

300.000
215.743

2023

346.427

2019

17.662.170

3.702.129

De participaties betreffen illiquide beleggingen waarin geen verhandeling plaatsvindt. De waardering vindt
plaats op basis van nominale waarde. De leningen worden eveneens gewaardeerd op nominale waarde.
De overeengekomen rentepercentages zijn vergelijkbaar met, bij de geldende looptijd, gangbare
hypotheekrentes. In de leningovereenkomsten met een einde looptijd is de mogelijkheid tot verlenging met
tien jaar opgenomen. De leningovereenkomst met Stadsherstel Utrecht is in 2015 vervallen als gevolg van
vervroegde en volledige aflossing van de opgevraagde hoofdsom. De leningovereenkomst met Stadsherstel
Den Haag is nooit geactiveerd en werd in 2015 ontbonden. In plaats daarvan heeft het Oranje Fonds zijn
deelneming uitgebreid tot een percentage van maximaal 10% van het geplaatste kapitaal.
Social Impact Bonds zijn opgenomen tegen nominale waarde. Daaraan ligt een leningovereenkomst ten
grondslag. Er wordt op dit moment nog geen rente berekend. Social Impact Bond “Werk na Detentie” is
opgenomen tegen een lagere waarde door afwaardering. De rente is afhankelijk van de toekomstige
ontwikkelingen van de Social Impact Bonds.
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Inmiddels zijn er opbrengsten ontvangen voor de SIB Utrecht van € 211.073. Dit betrof het begeleiden
van deelnemers naar de arbeidsmarkt en een gering bedrag aan boete in verband met het aanleveren
van minder deelnemers. Voor Werk na Detentie heeft een afwaardering plaatsgevonden van € 50.903.
Er zijn minder deelnemers (31) dan verwacht.

3. Vorderingen en overlopende activa

Afrekeningen kansspelorganisaties
Nog te ontvangen stortingen in Oranje Fondsen op Naam
Nog te ontvangen subsidies OCW
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Voorziening voor oninbare vorderingen

2017

2016

1.786.307

1.549.252

220.620

515.000

1.260.443

1.177.994

3.267.370

3.242.246

-78.506

0

3.188.864

3.242.246

De voorziening is gevormd voor bijdragen aan projecten die moeten worden teruggevorderd in verband
met het niet verantwoorden van deze projecten.
Alle overige vorderingen hebben naar verwachting een looptijd korter dan 1 jaar. De boekwaarde van de
opgenomen vorderingen benadert de reële waarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen
en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
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4. Effecten
De effectenportefeuille bestaat uit vastrentende waarden (obligaties), zakelijke waarden (aandelen) en
alternatieve beleggingen (te weten: participaties in een duurzaam vastgoedfonds en microfinancefonds).
Het profiel is als volgt:

Aandelen
Obligaties
Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten

Huidige
verdeling
(excl. SIB’s)

Maximaal
defensief

Strategisch

Maximaal
offensief

39,0%

0%

35%

40%

15,5%

0%

35%

100%

29,5%

0%

30%

40%

16,0%

0%

0%

100%

De beleggingsportefeuille is geherstructureerd in 2015 – 2017. De assets vallen nu weer binnen de
bandbreedtes. De herstructurering heeft als doel minder volatiliteit en meer rust in de portefeuille te
creëren door minder afhankelijkheid van beursgenoteerde beleggingen. De lange beleggingshorizon die het
Oranje Fonds in zijn beleid hanteert ligt hieraan ten grondslag.
In 2017 is een brutorendement behaald van + 4,94% (2016: + 5,36%). Het streefrendement voor het Oranje
Fonds bedraagt 3,5% à 4%. Aandelen (+ 8,23%) en alternatieven (+ 6,94%) hebben de grootste bijdrage
geleverd aan rendement. In verband met de herstructurering van de portefeuille zijn er meer liquide
middelen aangehouden.
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Het effectenbezit en de overige waarden bestaan uit:
2017

Vastrentende waarden
Aandelen
Vastgoed (fondsen)
Beurswaarde per 31 december
Opgelopen coupon- en overige rente
Overige vorderingen en overlopende transacties
Beleggingsrekeningen
Totale waarde per 31 december

2016

39.411.856

17,7%

48.791.072

20,7%

103.197.447

46,2%

100.585.242

42,7%

51.971.626

23,3%

22.965.689

9,8%

194.580.929

87,2%

172.342.004

73,2%

619.057

0,3%

655.764

0,3%

-10.382

0,0%

-12.397

0,0%

27.966.011

12,5%

62.408.877

26,5%

223.155.615

100,0%

235.394.247

100,0%

Het effectenoverzicht is exclusief leningen en participaties. In de totale beleggingsportefeuille zijn deze
wel opgenomen.
Het verloop van de effectenportefeuille is als volgt:

Beurswaarde per 1 januari
Aankopen
Verkopen
Boekwaarde per 31 december
Koersresultaten ultimo
Beurswaarde per 31 december
Gerealiseerde koersresultaten bij verkoop

2017

2016

172.342.004

109.515.617

98.597.901

114.256.123

270.939.905

223.771.740

-82.920.397

-60.763.453

188.019.508

163.008.287

6.561.421

9.333.717

194.580.929

172.342.004

387.273

810.946
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5. Liquide middelen

Betreffen direct opvraagbare banktegoeden en kasmiddelen welke
geen onderdeel zijn van de beleggingsportefeuille.

2017

2016

12.333.464

3.538.391

2017

2016

161.742.906

161.794.394

161.742.906

161.794.394

6. Reserves
De samenstelling van de reserves en fondsen is als volgt:

Reserve als bron van inkomsten

6.1. Reserve als bron van inkomsten
Het eigen vermogen van het Oranje Fonds wordt weergegeven als ‘reserve als bron van inkomsten’.
Hiermee wordt verduidelijkt dat het vermogen van het Oranje Fonds een belangrijke en zelfstandige bron van
inkomsten is. Met het rendement op dit vermogen worden de kosten van de eigen organisatie gefinancierd,
waardoor alle inkomsten uit externe bronnen volledig kunnen worden besteed aan de doelstelling.
De mutatie over 2017 is als volgt te specificeren:

Stand per 1 januari
Mutatie als gevolg van:
–– resultaatverdeling 2017 (resp. 2016)
–– toevoeging vanuit de continuïteitsreserve
–– bijdrage aan Fonds Alleato
–– bijdrage aan Joan Ferrier Emancipatiefonds
Stand per 31 december

2017

2016

161.794.394

156.832.166

16.012

5.022.228

-

-

-7.500

-

-60.000

-60.000

161.742.906

161.794.394
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7. Fondsen
7.1 Oranje Fondsen op Naam
Oranje Fondsen op Naam betreffen fondsen waaraan door derden een bestemmingsdoel is bepaald.
De vermogens van deze fondsen zijn uitsluitend beschikbaar voor besteding aan de daarvoor
bepaalde doelstelling. In de meeste gevallen moet de hoofdsom in stand blijven en wordt daarover een
overeengekomen rendement vergoed. Vanuit dit rendement vindt de besteding aan de doelstelling plaats.
Het verloop van de Oranje Fondsen op Naam is als volgt:

Stand per 1 januari
Ontvangen schenkingen
Rentevergoeding
Bestedingen
Subtotaal

2017

2016

82.730.136

33.994.561

1.928.772

51.521.894*

3.458.054

2.751.252

88.116.963

88.267.707

-5.118.382

-5.597.571

82.998.581

82.670.136
-

Overige toevoegingen
Bijdrage aan Oranje Fonds op Naam Joan Ferrier Emancipatiefonds
Vermogensmutatie a.g.v. Alleato
Stand per 31 december

60.000

60.000

7.500

-

83.066.081

82.730.136

De Oranje Fondsen op Naam ontvangen een rendementsvergoeding van 3,0% (tenzij anders is
overeengekomen) op basis van de gemiddelde hoofdsom.
* Ontvangen schenking Neyenburgh (€ 51 mln).
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Specificatie van de Oranje Fondsen op Naam
Oranje Fonds op Naam

Adoptiefonds Cloeck
Fonds Mollison
Jeugdfonds
Fonds Kreatum/OpSlag
Andries Haanstra Fonds
Tom Sebastiaan Gans Fonds
Fonds Stichting Zorg en Zekerheid
Reinoud Gorissen Fonds
Fonds De Drie Linden
Helffer Kootkar Prijs
FINAS Fonds
Labouchere-Van Weede Fonds
Muller Cohen Fonds
Neyenburghfonds
Barnard Hillenius Fonds
Van Harskamp Verspoor Fonds
Romoli Polak voor Nederland Fonds
Fonds De Achterste Molen
Robert en Josephine ter Linden Fonds
Fonds Ons Limburg
Fonds Zorg en Welzijn
Trijna Feenstra Fonds
Louis Speth Fonds
Fonds van de sociale integratie van hoogbegaafde
jongeren

Vermogen
1 januari 2017

Schenkingen

Rentevergoeding

Bestedingen

Vermogensmutaties en
resultaatbestemming

Vermogen
31 december
2017

233.739

0

8.181

-1.169

0

240.751

4.371.126

0

150.873

-153.053

0

4.368.946

882.208

0

30.187

-31.312

0

881.083

201.415

0

6.934

-5.491

0

202.858

1.431.239

0

49.433

-50.493

0

1.430.179

119.862

0

4.195

-599

0

123.458

-24.300

156.870

0

-132.570

0

0

131.873

0

7.791

-4.649

0

135.015

2.491.122

0

85.948

-87.278

0

2.489.792

1.177.055

0

64.738

-5.885

0

1.235.908

1.424.964

0

49.653

-50.093

0

1.424.524

199.397

0

6.961

-6.994

0

199.364

38.278

6.000

1.270

-6.181

0

39.367

51.099.634

-6.363

2.208.864

-1.514.828

0

51.787.307

282.350

0

9.781

-10.397

0

281.734

505.610

0

17.541

-14.506

0

508.645

1.030.764

0

36.077

-35.154

0

1.031.687

126.841

0

7.409

-4.617

0

129.633

127.327

0

7.579

-4.632

0

130.274

6.028.425

0

359.685

-210.520

0

6.177.590

592.228

0

21.947

-162.000

0

452.175

94.006

0

5.489

-3.457

0

96.038

4.790.314

0

287.246

-80.437

0

4.997.123

276.917

0

9.692

-1.385

0

285.224
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Oranje Fonds op Naam

Fonds Soldaat van Oranje
Fonds Kinderen Maken Muziek
Fonds Stichting Van der Toorn
Roelie van Seumeren Fonds
Postcode Loterij Vrijwilligers Fonds
Fonds Bayer voor Sociale Betrokkenheid
Van der Lee-van Groeningen Fonds
Fonds Gamma Dienstverlening
Joan Ferrier Emancipatiefonds
Xandra Fonds
Fonds Klinkerpad
Fonds Sociaal Cultureel Belang Ede
Alleato Fonds voor de provincie Utrecht
Els van den Nagel Fonds
Calibris Fonds
Fonds Timmers Van Nieuwenhuijzen

Vermogen
1 januari 2017

Schenkingen

Rentevergoeding

Bestedingen

Vermogensmutaties en
resultaatbestemming

Vermogen
31 december
2017

43.587

0

1.157

-21.238

0

23.506

201.674

0

0

-15.632

0

186.042

10.753

25.000

0

-17.500

0

18.253

0

30.000

0

-30.000

0

0

4.263.692

0

0

-2.229.376

0

2.034.316

13.680

0

0

-13.680

0

0

39.333

0

1.123

-4.968

0

35.488

47.893

0

1.314

-7.560

0

41.647

62

0

0

-60.000

60.000

62

10.128

10.000

0

-9.936

0

10.192

341.772

130.000

11.350

-31.563

0

451.559

151.013

0

5.285

-8.100

0

148.198

-25.845

100.000

311

-77.328

7.500

4.638

0

10.800

40

-10.800

0

40

0

0

0

0

0

0

0

1.466.465

0

-3.000

0

1.463.465

82.730.136

1.928.772

3.458.054

-5.118.382

67.500

83.066.081

In 2017 zijn er drie nieuwe fondsen gevormd, namelijk het Els van den Nagel Fonds, Calibris Fonds en
Timmers Van Nieuwenhuijzen. De andere vermogensmutaties betreffen de toegezegde bijdragen uit de
eigen reserve van het Oranje Fonds aan het Oranje Fonds op Naam Joan Ferrier Emancipatiefonds en aan
het Alleato Fonds voor de provincie Utrecht.
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7.2 Samenwerkingsfondsen
Met de provincies Overijssel en Limburg zijn in 2014 overeenkomsten gesloten om gezamenlijk een
substantiële en duurzame bijdrage te leveren aan sociaal-maatschappelijke initiatieven in beide provincies.
In deze overeenkomsten is bepaald dat vanuit de provincies een financiële bijdrage wordt gedaan aan
speciaal daarvoor in te stellen samenwerkingsfondsen (Overijssels Noaberschapsfonds resp.
Samenwerkingsfonds Limburg) waaruit ondersteuning aan sociaal-maatschappelijke organisaties in de
desbetreffende provincies wordt gefinancierd. Het samenwerkingsfonds Limburg is afgerond in 2017 en er
is een nieuw samenwerkingsfonds met de provincie Limburg, namelijk Zorgen voor Elkaar provincie
Limburg.
De provincie Limburg heeft in 2017 € 100.000 gedoteerd en zal in 2018 eenzelfde bedrag doteren.
Het verloop wordt als volgt weergegeven:

Overijssels Naoberschapsfonds
Samenwerkingsfonds Limburg
Zorgen voor Elkaar Provincie Limburg

Vermogen
1 januari 2017

Dotaties
2017

Rentevergoeding
2017

Bestedingen
2017

Vermogen
31 december
2017

827.014

0

11.792

-123.500

715.306

17.321

0

261

-17.582

0

0

100.000

501

-47.974

52.527

844.335

100.000

12.554

-189.056

767.833

7.3 Provinciefondsen
In 2015 is de Oranje Fonds Collecte landelijk uitgerold. Sociale organisaties uit het brede werkveld van het
Oranje Fonds zijn partners in deze fondsenwervingsactie. Zij ontvangen een bedrag ter hoogte van de helft
van de door hen gerealiseerde collecte-opbrengst ter besteding aan een of meerdere sociale projecten
bij hun eigen organisatie of in hun eigen werkveld. De opbrengsten van de collecte worden gestort in
speciale door het Oranje Fonds ingestelde provinciefondsen en besteed aan sociale initiatieven in de
desbetreffende provincies.
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Het verloop in 2017 is als volgt:

Provinciefonds Groningen
Provinciefonds Friesland
Provinciefonds Drenthe
Provinciefonds Overijssel
Provinciefonds Gelderland
Provinciefonds Utrecht
Provinciefonds Flevoland
Provinciefonds Noord-Holland
Provinciefonds Zuid-Holland
Provinciefonds Noord-Brabant
Provinciefonds Limburg
Provinciefonds Zeeland

Vermogen
1 januari 2017

Dotaties
2017

Bestedingen
2017

Vermogen
31 december
2017

234

31.421

-31.422

233

161

45.369

-45.294

236

71

17.721

-17.329

463

43

50.060

-50.005

98

8

90.117

-89.962

164

3

52.775

-52.607

171

85

16.886

-16.806

165

17

94.974

-94.888

103

-403

120.012

-119.603

6

-790

87.681

-87.082

-191

15

33.360

-33.360

15

10

15.244

-15.244

10

-543

655.620

-653.602

1.475

8. Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud Maliebaan 18
Op basis van een Meerjaren Onderhouds Begroting van vijftien jaar wordt een voorziening gevormd
voor groot onderhoud ten behoeve van het kantoorpand aan de Maliebaan 18 te Utrecht. In 2015 is het
onderhoudsplan geactualiseerd op basis van onttrekkingen in de vijf voorgaande jaren en verwachtingen
voor de komende vijftien jaar. Dit heeft geresulteerd in een lager benodigde jaarlijkse dotatie.
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Het verloop van de voorziening is als volgt:

Stand van de voorziening per 1 januari
Bij: dotatie
Af: onttrekking vanwege besteding conform onderhoudsplan
Stand per 31 december

2017

2016

582.542

556.562

27.000

27.000

-16.147

-1.020

593.395

582.542

2017

2016

536.130

314.784

536.130

314.784

58.955

91.734

1.735

3.788

60.690

95.522

193.705

156.980

145.295

127.954

4.243

0

9. Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Handelscrediteuren
Belastingen en sociale verzekeringen
Loonheffing
Omzetbelasting
Nog te betalen personeelsgerelateerde kosten
Nog te betalen vakantiedagen
Nog te betalen vakantietoeslag
Nog te betalen nettolonen
Nog te betalen pensioenpremies
Overige schulden en overlopende passiva
Aan aanvragers toegezegde bijdragen minus betaalde voorschotten
Vooruitontvangen subsidie Ministerie van SZW inzake Diaspora
Diverse schulden en vooruitontvangen bedragen

Totaal kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

-15.207

4.319

328.036

289.253

18.965.168

18.943.344

180.000

0

498.253

52.297

19.643.421

18.995.641

20.568.277

19.695.200
103

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
In euro’s

Materiële vaste activa
Het Oranje Fonds heeft in 2016 een toekenning gedaan (€ 121.350, AFL 250.000) inzake de huisvesting
van het adviescollege (Cede Aruba). Bij verkoop van dit pand op Aruba zal het Oranje Fonds 33,3%
ontvangen van de opbrengst.
Fondsen
Fonds Stichting Van der Toorn
Met de Stichting Van der Toorn is een overeenkomst gesloten met betrekking tot het instellen van
een Oranje Fonds op Naam, waarin een deel van het vermogen van de Stichting Van der Toorn door middel
van jaarlijkse schenkingen zal worden ingebracht. De jaarlijkse schenking bedraagt € 25.000. In 2017 werd
de zesde schenking ontvangen.
Fonds Klinkerpad
Met de initiatiefnemer van dit Oranje Fonds op Naam is in 2014 overeengekomen dat er vijf jaar lang een
storting van € 130.000 per jaar gedaan zal worden. In 2018 is de vierde storting ontvangen over 2017.
Xandra Fonds
Met de initiatiefnemer van dit Xandra Fonds is in 2014 overeengekomen dat er vijf jaar lang een storting
van € 10.000 per jaar gedaan zal worden. In 2017 is de vierde storting ontvangen.
Fonds Stichting Zorg en Zekerheid
Op 16 december 2015 is met de Stichting Zorg en Zekerheid een tweejarige overeenkomst gesloten
voor het instellen van een Oranje Fonds op Naam bij het Oranje Fonds. Vanuit dit fonds zullen sociale
initiatieven worden ondersteund waarbij vrijwilligers (chronisch) zieke mensen bijstaan en hen
betrekken bij de samenleving. Per jaar wordt een budget beschikbaar gesteld van maximaal € 500.000.
Bestedingen hieruit vinden plaats in 2016 en 2017. In 2017 is er € 156.870 gestort.
Overijssels Noaberschapsfonds
Met de provincie Overijssel is een samenwerkingsoverenkomst gesloten met als doel gezamenlijk een
duurzame bijdrage te leveren aan sociaal-maatschappelijke initiatieven in die provincie. Daartoe heeft
de provincie Overijssel in 2014 een bijdrage van € 1 miljoen gestort in een speciaal daarvoor bij het
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Oranje Fonds ingesteld fonds, het Overijssels Noaberschapsfonds. Het Oranje Fonds heeft zich
gecommitteerd elke toekenning uit dit fonds van maximaal € 5.000 per project te matchen met minimaal
eenzelfde bedrag.
Daarmee heeft het Oranje Fonds ultimo 2017 een toekomstige bestedingsverplichting van ruim € 700.000.
Dit bedrag zal worden toegekend in de jaren 2018 t/m 2023.
Subsidie Ministerie SZW
Eind 2017 is een subsidie van € 300.000 toegekend voor de periode 2018 - 2020. Hiervan is een bedrag
van € 180.000 ontvangen in 2017. Het resterende bedrag zal worden ontvangen in 2018 tot en met 2020.
Beleggingen
Stadsherstel Amsterdam
Aan Stadsherstel Amsterdam is een financieringsfaciliteit geboden van max. € 10 miljoen. Hiervoor is in
2015 een leningovereenkomst opgesteld. De eerste tranche van € 5 miljoen is opgevraagd eind 2017.
Uiterlijk 2018 wordt de overige € 5 miljoen opgevraagd.
Social Impact Bonds
Het Oranje Fonds wil met zijn investeringen naast een financieel ook een sociaal rendement behalen.
Een Social Impact Bond is een contract waarbij private partijen investeren in een maatschappelijk project.
Op 17 december 2015 is samen met ABN Amro Social Impact Fund BV (AASIF) de Stichting Social Impact
Bonds Utrecht opgericht. Deze stichting heeft als doel bestrijding van de jeugdwerkloosheid en
contracteert met diverse partijen om initiatieven op dit gebied te faciliteren en te financieren.
AASIF en het Oranje Fonds hebben eind december 2015 met de Stichting Social Impact Bonds een
leningovereenkomst gesloten voor een bedrag van maximaal € 1.707.264 met een looptijd tot uiterlijk
1 januari 2023. De maximale contractuele verplichting voor het Oranje Fonds bedraagt 50% hiervan,
oftewel € 853.632. In de eerste twee jaren is reeds € 426.816 bijgedragen.
Op 7 september 2016 heeft het Oranje Fonds met AASIF en de Start Foundation een overeenkomst
gesloten met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het doel is om ex-gedetineerden te begeleiden
naar werk. Er is een bedrag van € 1.277.439 overeengekomen met een looptijd tot 1 juli 2019.
De maximale contractuele verplichting voor het Oranje Fonds is 33,33% hiervan, oftewel € 425.318.
In 2016/2017 is reeds voor € 397.329 bijgedragen.
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Beleggingsportefeuille – resumé
Stadsherstel Amsterdam
Stichting Social Impact Bonds Buzinezzclub
SIB: Werk na Detentie

< 1 jaar

1 – 5 jaar

> 5 jaar

5.000.000

-

-

213.408

213.408

-

27.249

1.235

-

Meerjarige projecten
Het Oranje Fonds kan in principe gelden toekennen voor meerdere jaren. Het betreft hier voorwaardelijke
toezeggingen die afhankelijk zijn van de realisatie en voortgang van het project. De ontvangende
organisatie is verplicht jaarlijks een voortgangsrapportage in te dienen. De toetsing hiervan is de basis om
te beslissen over de toekenning van vervolgfinanciering voor het volgende projectjaar. Op basis van de
toekenningen in voorgaande jaren heeft het Oranje Fonds zich voor de komende jaren in principe
gecommitteerd voor de volgende bedragen:

Voorwaardelijk toegezegde bijdragen aan projecten

< 1 jaar

1 – 5 jaar

> 5 jaar

4.804.661

804.550

-

Het Oranje Fonds doet geen meerjarige toezeggingen voor langer dan drie jaar.
Leasecontracten
Het Oranje Fonds least de in gebruik zijnde copiers en printers. Hiervoor zijn meerjarige contracten
afgesloten met de leverancier. De overeengekomen einddatum van deze contracten ligt tussen 1 februari
2018 tot en met 31 januari 2023. De verplichting in het eerste jaar bedraagt € 22.551. De daaropvolgende
jaren in totaal € 25.994.

Verplichting als gevolg van leasecontracten

< 1 jaar

1 – 5 jaar

> 5 jaar

22.551

82.652

1.581

106

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
In euro’s

10. Baten van particulieren
10.1. Oranje Fondsen op Naam particulieren
Oranje Fondsen op Naam – begroot
Andries Haanstra Fonds
Tom Sebastiaan Gans Fonds
Labouchere-Van Weede Fonds
Romoli Polak voor Nederland Fonds
Fonds De Achterste Molen
Robert en Josephine ter Linden Fonds
Trijna Feenstra
Fonds van de sociale integratie van hoogbegaafde
jongeren
Van der Lee-van Groeningen Fonds
Xandra Fonds
Fonds Klinkerpad
Els van den Nagel Fonds

10.2. Overige baten van particulieren
Deur-aan-deurcollecte
Nalatenschappen
Donaties en giften

Baten van particulieren

2017
realisatie

2017
begroting

2016
realisatie

200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000

10.000

130.000

130.000

10.800
156.800

200.000

140.000

655.620

900.000

602.126

15.645

50.000

10.000

629.005

660.000

606.158

1.300.270

1.610.000

1.218.285

1.457.070

1.810.000

1.358.285
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11. Baten van bedrijven
11.1. Oranje Fondsen op Naam bedrijven
Oranje Fondsen op Naam bedrijven
11.2. Overige baten van particulieren
Bedrijfsfondsen
Baten van bedrijven

2017
realisatie

2017
begroting

2016
realisatie

0

0

0

0

0

0

0

500.000

0

0

500.000

0

0

500.000

0

2017
realisatie

2017
begroting

2016
realisatie

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

5.078.039

6.000.000

4.770.504

478.629

0

538.192

5.556.668

6.000.000

5.308.697

20.556.668

21.000.000

20.308.697

12. Baten van loterijorganisaties
12.1. Nationale Postcode Loterij
Aandeel lopend jaar
12.2. Stichting De Nationale Sporttotalisator
Aandeel lopend jaar
Aandeel voorgaand jaar
Baten van loterijorganisaties
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13. Baten van subsidies en overheden
Het gaat hier om subsidies en bijdragen vanuit de volgende overheden:
De in 2017 toegekende subsidies zijn incidenteel.
Landelijk
Dit betreft subsidietoekenningen door het Ministerie van OCW ten behoeve van:

Kansen Voor Jongeren Cariben

2017
realisatie

2017
begroting

2016
realisatie

0

0

50.000

0

0

50.000

De bijdrage voor Kansen voor Jongeren loopt tot en met 2017, voor Kansen voor Jongeren Cariben wordt
in 2018 de laatste bijdrage verantwoord.
Provinciaal
Dit betreft de bijdragen die door de provincies Overijssel en Limburg zijn gedaan ten behoeve van
ondersteuning van sociaal-maatschappelijke initiatieven in de desbetreffende provincies.

Bijdrage provincie Overijssel aan Noaberschapsfonds
Bijdrage provincie Limburg aan Samenwerkingsfonds
Limburg – Zorgen voor Elkaar

2017
realisatie

2017
begroting

-

-

2016
realisatie

100.000
100.000

0

75.000

0

75.000

De begrote bijdrage van € 100.000 vanwege het Noaberschapsfonds Overijssel is beschikbaar in de vorm
van een jaarlijkse vrijval van 1/10 deel van de totale bijdrage van de provincie Overijssel aan dit fonds, die
in 2014 in één keer werd uitgekeerd. Dit bedrag werd in 2014 in zijn geheel als bate genomen.
Baten uit subsidies van overheden

100.000

0

125.000
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14. Baten van andere organisaties zonder winststreven
14.1. O
 ranje Fondsen op Naam andere organisaties zonder winststreven
2017
realisatie

Oranje Fondsen op Naam - begroot organisaties
zonder winststreven
Adoptiefonds Cloeck
Fonds Mollison
Jeugdfonds
Fonds Kreatum/OpSlag
Fonds Stichting Zorg en Zekerheid
Reinoud Gorissen Fonds
Fonds De Drie Linden
Helffer Kootkar Prijs
Neyenburghfonds
Barnard Hillenius Fonds
Van Harskamp Verspoor Fonds
Fonds Ons Limburg
Fonds Zorg en Welzijn
Louis Speth Fonds
Fonds Soldaat van Oranje
Fonds Kinderen Maken Muziek
Fonds Stichting Van der Toorn
Roelie van Seumeren Fonds
Postcode Loterij Vrijwilligers Fonds
Fonds Bayer voor Sociale Betrokkenheid
Fonds Gamma Dienstverlening
Joan Ferrier Emancipatiefonds
Vluchtelingenfonds Amsterdam
Fonds Sociaal Cultureel Belang Ede

2017
begroting

2016
realisatie

2.300.000
0
0
0
0
156.870

303.750

0
0
0
-6.363

51.019.828

0
0
0
0
0
0
0

3.317

25.000

25.000

30.000

30.000

0
0
0
0

60.000

0
0
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2017
realisatie

Alleato Fonds voor de provincie Utrecht
Calibris Fonds
Fonds Timmers Van Nieuwenhuijzen

Samenwerkende Fondsen Cariben inzake Kansen
voor Jongeren Cariben
Baten van andere organisaties zonder winststreven

2017
begroting

2016
realisatie

1.771.972

2.300.000

51.441.895

88.644

0

289.723

88.644

0

289.723

1.860.616

2.300.000

51.731.618

0

0

0

287.537

308.000

304.043

6.188

0

9.372

100.000
0
1.466.465

15. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Rente aangehouden liquide middelen
Beheerfee Oranje Fondsen op Naam
en Samenwerkingsfondsen
Idem Transnational Giving Europe
Detachering personeel

32.562

36.500

33.932

326.287

344.500

347.346

Voor de toekenning en administratieve afwikkeling van projectbijdragen t.l.v. de budgetten van de Oranje
Fondsen op Naam en de Samenwerkingsfondsen mag het Oranje Fonds een vooraf overeengekomen fee
berekenen. Transnational Giving Europe is een Europees netwerk van grensoverschrijdende filantropie. In
elk van de aangesloten landen fungeert een vooraanstaand fonds als loket voor informatie en afhandeling
van donaties. Daarbij mag het fonds een kleine fee berekenen (2%) als vergoeding voor handlingskosten.
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16. Bestedingen aan doelstelling
16.1. Eigen budget

Algemene projecten
Nederland
Caribisch deel van het Koninkrijk
Programma’s en campagnes
Burendag
NLdoet (exclusief de bestedingen via het Nationale
Postcode Loterij Vrijwilligers Fonds)
De Beste Maatjes (idem)
Oranje Fonds Buurtcadeau
Oranje Fonds Groeiprogramma 3 & 4
Masters in mentoring
Kracht van Sport
Appeltjes van Oranje
Kansen voor Jongeren
Kansen voor Jongeren Cariben
Kennis- en expertiseplatform
Alle Jaren Tellen
Groen Verbindt (2014: Groen Dichterbij)
Samen Oud Cariben
Vluchtelingen
Meedoen
Virtuele buurt samen ouder
Kansen voor kwetsbaren
Informele zorg
Onvoorzien

2017
realisatie

2017
begroting

2016
realisatie

10.089.446

5.849.500

12.659.264

1.160.435

900.000

674.734

11.249.881

6.749.500

13.333.998

1.784.681

2.027.405

1.474.696

2.529.105

2.867.726

8.929

35.000

-

112.800

161.000

151.337

1.589.146

1.855.000

93.318

-

-

-

0

0

56.823

417.294

450.000

461.754

2.880.044

84.044

1.785.000

18.039

299.905

865.000

986.478

320.275

410.000

60.944

95.634

0

876.267

787.733

935.000

639.722

52.549

450.000

-2.445

1.529.065

1.700.000

35.147

918.872

1.490.000

811.461

1.780.000

0

790.000

19.764

1.275.000

0

100.000

-

11.712.197

18.637.510

7.719.807
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Vanuit het voor 2017 beschikbare budget van het Nationale Postcode Loterij Vrijwilligers Fonds zijn ook
toekenningen en kosten voor een campagne gefinancierd, namelijk € 1,25 miljoen aan NLdoet.
Gedurende het boekjaar worden de opzet en uitvoer van de programma’s en campagnes gevolgd in relatie
tot de begroting en de inzet van de middelen. Niet-besteed budget of juist extra benodigd budget wordt
geleveld met het budget voor Algemene projecten (niet binnen een programma of campagne vallend),
zodat het volledige voor het boekjaar beschikbare budget voor ‘besteding aan de doelstelling’ aangewend
wordt. De programma’s Kansen voor Jongeren en Informele Zorg zijn eind 2017 opgestart. Daardoor is de
begroting voor deze programma’s niet gerealiseerd.
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Provinciefondsen
Provinciefonds Groningen
Provinciefonds Friesland
Provinciefonds Drenthe
Provinciefonds Overijssel
Provinciefonds Gelderland
Provinciefonds Utrecht
Provinciefonds Flevoland
Provinciefonds Noord-Holland
Provinciefonds Zuid-Holland
Provinciefonds Noord-Brabant
Provinciefonds Limburg
Provinciefonds Zeeland

Intrekkingen verleende bijdragen
Totaal bestedingen eigen budget

16.2. Oranje Fondsen op Naam
Bestedingen ten laste van
de Oranje Fondsen op Naam
Totaal Oranje Fondsen op Naam
16.3. Samenwerkingsfondsen
Bestedingen ten laste van de Samenwerkingsfondsen
Totaal Samenwerkingsfondsen
Totaal bestedingen aan doelstelling

2017
realisatie

2017
begroting

2016
realisatie

31.422

20.754

45.294

37.796

17.329

17.436

50.005

44.474

89.962

86.908

52.607

45.695

16.806

15.465

94.888

83.767

119.603

112.542

87.082

98.281

33.360

30.733

15.244

15.166

653.602

900.000

609.017

-645.720

-800.000

-740.062

22.969.960

25.487.010

20.922.761

2017
realisatie

2017
begroting

2016
realisatie

5.446.800

5.657.571

5.117.544

5.446.800

5.657.571

189.056

231.660

236.144

189.056

231.660

236.144

28.276.559

31.165.470

26.816.476

5.117.544
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17. Toerekening lastenverdeling organisatie (bijlage 3 cf. RJ 650)
Besteding aan
de doelstelling

Bestedingen aan doelstelling
Totale bestedingen
Kosten eigen organisatie
Personeelskosten
Communicatie en Fondsenwerving
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Bestuur- en adviescommissie
Controle- en advieskosten
Afschrijvingskosten
Totaal

Wervingskosten

Beheer en
administratie

28.276.559

Totaal 2017

Begroting 2017

Totaal 2016

28.276.559

31.165.470

26.816.476

3.026.269

255.741

980.341

4.262.351

4.254.773

3.411.981

735.592

1.017.202

–

1.752.794

1.854.390

1.598.635

278.045

23.497

90.071

391.613

394.500

358.417

277.914

23.486

90.028

391.428

405.000

292.164

–

–

19.195

19.195

14.500

13.921

–

–

207.681

207.681

108.000

92.912

154.665

13.070

50.103

217.838

228.000

192.572

4.472.485

1.332.996

1.437.418

7.242.899

7.259.162

5.960.603

32.749.044

1.332.996

1.437.418

35.519.458

38.424.633

32.777.078
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18. Kosten van de eigen organisatie
18.1. Totale kosten van de eigen organisatie naar kostensoort

Personeelskosten
Brutobeloningen
Jubileumuitkeringen
Sociale lasten
Onbelaste vergoedingen
Reis- en verblijfkosten
Wervingskosten
Inhuur derden
Deskundigheidsbevordering
Overige personeelskosten

Pensioen
Pensioenlasten

2017
realisatie

2017
begroting

2016
realisatie

2.778.787

3.036.161

2.386.883

14.656

4.200

24.812

419.155

504.781

367.537

850

18.000

10.300

86.400

91.500

71.165

102.002

65.000

114.280

185.347

10.000

61.072

58.270

72.000

45.185

289.774

82.000

46.454

3.935.241

3.883.642

3.127.688

327.109

371.131

284.293

In het voor 2017 begrote bedrag voor brutobeloningen zijn de sociale lasten en de pensioenlasten
meeberekend. De beloningen inclusief sociale lasten en pensioenpremies zijn lager dan begroot. Niet alle
vacatures werden direct ingevuld. De wervingskosten zijn hoger dan begroot, doordat er diverse functies
ingevuld zijn, waaronder de functie van directeur. De brutobeloningen zijn hoger door o.a. toename van het
personeelsbestand met 5,1 fte’s. Bij enkele functies is daar een werving- & selectiebureau bij betrokken.
Voor een enkele functie heeft er inhuur plaatsgevonden om zo werkzaamheden voort te zetten. Dit had
te maken met zwangerschapsverloven, maar ook functies die nog niet vervuld waren.
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Overige kosten
Door de groei van het Oranje Fonds zijn de overige kosten toegenomen. Kosten voor catering en
contributies zijn hoger uitgevallen. Ook wordt er geïnvesteerd in ICT. ICT-kosten zijn lager uitgevallen dan
begroot, maar er is het afgelopen jaar geinvesteerd in hardware, beveiliging en advies voor vervanging
ICT-applicaties. Controlekosten zijn hoger uitgevallen. Door toegenomen complexiteit zijn kosten
voor accountantscontrole hoger. Processen zoals fondsenwerving – vermogensbeheer zijn ontworpen.
Voor financiën is geïnvesteerd in het automatisch genereren van rapportages.

Communicatie & fondsenwerving
Directe wervingskosten
Communicatiekosten

Overige kosten
Kosten bestuur en adviescommissie
Kantoorkosten
Verzekeringen en afschrijvingen
ICT-kosten
Controle- en advieskosten
Huisvestingskosten
Dotatie voorziening groot onderhoud

Totale kosten eigen organisatie

2017
realisatie

2017
begroting

2016
realisatie

756.266

785.390

789.857

996.528

1.069.000

808.778

1.752.794

1.854.390

1.598.635

19.195

14.500

13.921

114.815

89.000

85.067

226.152

238.000

199.575

268.300

306.000

200.094

207.681

108.000

92.912

364.613

319.500

331.417

27.000

75.000

27.000

1.227.689

1.150.000

949.987

7.242.899

7.259.162

5.960.603
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18.2. Personeel eigen organisatie
Aantal medewerkers ultimo
2017

Personeelssamenstelling
Directie
Afdelingshoofden
Projectadvies
Communicatie en fondsenwerving (incl. campagnes)
Ondersteunende diensten
Financiën
Stagiair(e)s
Totaal
Jaargemiddelde

2016

Aantal fte’s ultimo
2017

2016

1

1

1,3

1,0

4

4

3,7

3,7

18

16

13,2

13,2

17

17

13,4

13,7

18

15

12,9

9,8

3

1

1,4

0,8

1

0

0,8

62

54

46,7

42,2

53

47

47,7

43,3

Bij de afdeling Financiën is ook een medewerker vermogensbeheer opgenomen.

19. Saldo financiële baten en lasten
Baten uit beleggingen
Couponrente, dividenden en overige rentebedragen
Gerealiseerde koersresultaten
Niet-gerealiseerde (koers)resultaten

Kosten van beleggingen
Kosten van beleggingen

Saldo financiële baten en lasten

2017
realisatie

2017
begroting

2016
realisatie

5.546.584

0

3.795.314

387.273

0

810.946

6.174.148

9.961.241

8.522.775

12.108.005

9.961.241

13.129.035

679.215

675.000

677.170

679.215

675.000

677.170

11.428.790

9.286.241

12.451.865
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Beloning directeur
Het brutojaarloon van de directeur, begonnen per 1 mei 2017, bedroeg in 2017 € 88.085. Het werk
geversdeel van de pensioen- en vrijwillige verzekeringen bedraagt € 8.779.
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Ook zijn aan hen noch aan de
statutair directeur leningen, voorschotten, garanties of dienstauto’s verstrekt. Voor een toelichting op het
beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen wij naar het hoofdstuk ‘Personeel en
organisatie’ in het jaarverslag.

Naam
Functie
Dienstverband
Aard
Uren
Parttimepercentage
Periode
Bezoldiging
Jaarinkomen
- brutoloon
- vakantiegeld
- eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
- variabel inkomen

P.H.M. Douwes
directeur

bepaald
37,5
100
1/05 - 31/12

81.560
6.525
88.085

- sociale verzekeringen
- belastbare vergoedingen/bijtellingen
- pensioenlasten (werkgeversdeel)
- overige beloningen
Totaal 2017
Totaal 2016

7.403
8.779
104.267

n.v.t
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Het brutojaarloon van de voormalig directeur R.C. van der Giessen bedroeg € 138.046. Er is een
pensioenuitkering gedaan van € 45.657 over de levensloopuitkering van R.C. van der Giessen.
Over het ontvangen salaris is € 12.918 pensioen afgedragen. Er is een vergoeding uitgekeerd
van € 75.000. Deze is conform WNT Norm voor uitkeringen wegens beëindiging dienstverband. 		

Naam
Functie
Dienstverband
Aard
Uren
Parttimepercentage
Periode
Bezoldiging
Jaarinkomen
- brutoloon
- vakantiegeld
- eindejaarsuitkering, 13e/14e maand
- variabel inkomen

R.C. van der Giessen
directeur

n.v.t.
37,5
100
1/1 - 31/07

100.635
37.411
138.046

- sociale verzekeringen
- belastbare vergoedingen/bijtellingen
- pensioenlasten (werkgeversdeel)
- eenmalige uitkering – einde dienstverband
Totaal 2017
Totaal 2016

3.942
58.575
75.000
275.563

239.946
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Aan: het Bestuur van Stichting Oranje Fonds
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Oranje Fonds (hierna ‘de stichting’)
te Utrecht (hierna ‘de jaarrekening’) gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Oranje Fonds per
31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017;
3. het kasstroomoverzicht over 2017; en
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige 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 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:
■■ Financieel beleid;
■■ Verslag van het bestuur; en
■■ De overige andere informatie in het jaarverslag op pagina 2 tot en met 66.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en
ons begrip, verkregen vanuit de controle van de jaarrekening 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.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Oranje Fonds zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van
de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
‘Fondsenwervende instellingen’. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als 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 fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheids
eisen. 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 stichting;
■■ 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 bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
122

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
■■ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en
■■ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen
die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Amstelveen, 29 juni 2018
KPMG Accountants N.V.
M. Frikkee RA
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Verklaring van het bestuur
Vaststelling
Het bestuur heeft de jaarrekening 2017 van de Stichting Oranje Fonds vastgesteld in de vergadering van 9 april 2018.
Resultaatbestemming
Het bestuur heeft de resultaatverdeling zoals opgenomen in de Staat van baten en lasten vastgesteld.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier gemeld moeten worden.
Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen in het financieel katern behorende bij dit jaarverslag.
Verantwoordingsverklaring in het kader van het CBF-keurmerk
Onder verwijzing naar de hoofdstukken in dit jaarverslag verklaart het bestuur van het Oranje Fonds hierbij dat:
■■ het bestuur van het Oranje Fonds een toezichthoudende rol heeft en dat er voldoende
scheiding is tussen toezicht en uitvoering;
■■ als in ieder jaar ook in 2017 gestreefd is naar het optimaliseren van de efficiëntie
en effectiviteit van de bestedingen;
■■ in 2017 het beleid is gecontinueerd om de relatie tussen het Oranje Fonds
en alle belanghebbenden op uiteenlopende wijze te optimaliseren.
Utrecht, 9 april 2018
drs. D.A. Benschop, voorzitter
mr. B.L.J.M. Beerkens, penningmeester
prof. dr. R.J.M. Dassen
prof. dr. G.B.M. Engbersen
mr. P.C. van Hoeken
prof. dr. K. Putters
J.H. Raymann
P.A.C.M. van der Velden
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