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”Kan niet, bestaat niet”
Uit onderzoek van Movisie blijkt dat 62% van alle mensen met een beperking zich eenzaam voelt. Dat
is een schokkend cijfer. Veel mensen denken: in Nederland is het toch goed geregeld? Dat klopt in
zekere zin: we hebben hier speciale scholen voor kinderen met een handicap, speciale sportclubs,
internaten, we bouwden zelfs een heel dorp exclusief voor mensen met een beperking, voorzien van
alle gemakken.
Maar dat er zo veel in Nederland ‘speciaal’ geregeld is, is ook een probleem. Van de kinderen en
jongeren voor wie wij ons inzetten, horen we dat ze nauwelijks leeftijdgenootjes in hun eigen buurt
kennen doordat ze naar een speciale school ver van huis gaan. Dat ze niet kunnen meespelen omdat
de speeltuin niet toegankelijk is. Dat ze bij de sportvereniging in de buurt niet welkom zijn. Het zijn
vormen van - vaak onbedoelde - uitsluiting die leiden tot eenzaamheid.
Gelukkig blijkt, uit een eigen onderzoek van NSGK, dat Nederlanders er wel voor openstaan om
gehandicapte kinderen de kans te geven gewoon mee te doen. Niet voor niets dragen tienduizenden
donateurs en vrijwilligers elk jaar weer bij aan ons werk om dat mogelijk te maken. Met die steun
realiseerden we afgelopen jaar 218 concrete projecten die kinderen met een handicap helpen om
voluit mee te doen. Bijvoorbeeld door speeltuinen en sportclubs toegankelijk te maken. Het
uitgangspunt daarbij wordt heel mooi verwoord door onze kinderambassadeur Merijn (14): “Kan niet,
bestaat niet”.
We willen ons werk graag blijven doen de komende jaren, met nóg ambitieuzere doelen. Met een
groeiende groep gevers en partners gaan we ervoor zorgen dat de nieuwe generatie kinderen en
jongeren met een handicap niet uitgesloten, maar juist voluit íngesloten wordt. Hoe we dat gaan doen
hebben we vastgelegd in ons meerjarenplan 2018-2020, waarover u in dit jaarverslag kunt lezen.
De eerste stappen uit dat plan hebben we in 2018 gezet. We kozen bijvoorbeeld vier
kinderambassadeurs: Merijn, Robin, Marie Claire en Julian. Zij gaan Nederland vertellen waarom het
zo belangrijk is dat kinderen met een handicap meedoen – want wie kunnen dat beter vertellen dan de
kinderen zelf? Daarnaast mochten we zanger Douwe Bob verwelkomen als ambassadeur. Samen met
Merijn liep hij de eerste editie van de Madurodam Marathon, een unieke fondsenwervende loop
waarmee we in 2018 zijn gestart. Komende jaren zullen we deze minimarathon blijven organiseren om
geld in te zamelen voor onze Samen naar School klassen.
Nog een belangrijk voornemen uit 2018: onze gevers in het zonnetje zetten. We deden dat
bijvoorbeeld met een ‘Thankathon’ op Thanksgiving. Een dag lang belden we donateurs en
vrijwilligers om hen te bedanken voor hun steun. En dat doe ik hier graag nogmaals:
Beste gevers, dankzij jullie kunnen wij kinderen en jongeren met een handicap betere kansen geven.
Daarom delen we in dit jaarverslag graag onze activiteiten en resultaten met jullie. We bedanken
iedereen die hieraan heeft bijgedragen: collectanten, organisatoren, donateurs, sponsorlopers,
bedrijven, vermogensfondsen, de deelnemers van de VriendenLoterij, kinderambassadeurs,
(bekende) ambassadeurs en vrienden – hartelijk dank voor jullie steun in 2018. Graag blijven we ons
in 2019 samen met jullie inzetten voor kinderen met een handicap. Zodat ze kunnen meedoen, en niet
eenzaam hoeven te zijn.
Hartelijke groet,
Henk-Willem Laan
directeur/bestuurder
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1

Missie en doelstellingen

Hebt u weleens kinderen met en zonder handicap samen zien spelen? Misschien moeten ze heel
eventjes aan elkaar wennen. Maar al snel maakt iedereen – op zijn eigen manier – gewoon deel uit
van het spel. Kinderen doen niet zo moeilijk. Toch staan veel kinderen en jongeren met een handicap
langs de zijlijn. Ze gaan naar aparte scholen, zijn niet welkom bij reguliere (sport)clubs en kunnen niet
meedoen in de speeltuin. Bij NSGK geloven we in een inclusieve samenleving. En samen leven begint
met samen opgroeien. Daarom willen wij dat kinderen met een handicap zo veel mogelijk gewoon met
hun niet-gehandicapte leeftijdgenoten kunnen spelen, leren, sporten en werken. We zorgen ook dat
kinderen met een handicap niet als zielig worden weggezet – want voor hen is dat vaak nog steeds de
grootste drempel.
We doen ons werk niet alleen. Samen met onze partners initiëren en ontwikkelen we programma’s en
projecten op alle leefgebieden. Dit kunnen we doen dankzij de geweldige steun van donateurs,
vrijwilligers en organisaties die ons een warm hart toedragen.
NSGK zet zich in voor alle kinderen en jongeren met een handicap in Nederland, ongeacht of zij een
lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap hebben. We helpen hen om zo veel
mogelijk een eigen leven op te bouwen. Daar ben je vaak nog niet mee klaar op je 18e. Daarom zijn
we er voor jongeren tot 30 jaar. Wij helpen ook de mensen om hen heen, zoals ouders of verzorgers.
Zij spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind en kunnen daarbij vaak wel een steuntje
in de rug gebruiken.
De missie van NSGK is als volgt verwoord in de statuten:
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
• het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven die de participatie en/of integratie in
de samenleving beogen van personen met een handicap tot de leeftijd van dertig (30) jaar in
Nederland;
• het bewust maken van het Nederlandse publiek van de mogelijkheden tot participatie en
integratie van bovenstaande personen door middel van informatie en voorlichting;
• het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Kwantitatieve doelstellingen (bedragen x € 1.000)
Activiteit

Resultaat
2018

Begroot 2018

Resultaat 2017

Bestedingen aan doelstelling
Bestedingen in € (inclusief kosten/reserves)
Aantal toegewezen aanvragen

4.217

4.478

4.799

218

200

200

1.361

1.545

1.418

Baten
Baten donaties en giften
Baten collecte
Aantal collectanten
Baten nalatenschappen

929

825

853

11.309

11.675

11.170

1.240

950

1.570
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Baten van bedrijven

36

-

48

Baten VriendenLoterij

331

325

492

Baten van andere organisaties zonder winststreven

932

925

538

4.846

4.570

4.803

Bekendheid1

41

25

52

Waardering

32

25

33

Totale baten
Communicatie

2

Activiteiten en resultaten

Doelbesteding
Ons ideaal is een inclusieve samenleving waarin kinderen met en zonder handicap met elkaar
opgroeien. Met ons werk richten we ons op kinderen en jongeren tot 30 jaar met een beperking, en
hun naasten.
2.1.1 Aanpak
We ondersteunen en initiëren initiatieven die een positieve verandering teweegbrengen op het gebied
van:
• Toegankelijkheid: gebouwen, producten en diensten zijn toegankelijk voor kinderen en
jongeren met een beperking.
• Beeldvorming: kinderen en jongeren met een beperking worden gezien als autonome
personen met mogelijkheden en beperkingen die een bijdrage aan de samenleving willen en
kunnen leveren.
• Empowerment: kinderen en jongeren met een beperking vergroten hun zelfvertrouwen,
ontdekken waar hun eigen kracht ligt en bepalen zelf hoe zij hun leven willen inrichten op
basis van hun persoonlijke voorkeuren, waarden en doelen.
We dragen bij aan projecten die een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van inclusie en die
inclusie verder versterken. Duurzame ontmoeting en samenwerking tussen mensen met én zonder
beperking staan daarbij voorop. Onze eigen initiatieven en de projecten van andere organisaties
beoordelen we op een aantal vaststaande, heldere criteria. We kijken naar inhoud, financiële
noodzaak en toetsen aan het geldende beleid. Ook onderzoeken we kritisch of het project en/of de
organisatie voldoen aan onze kwaliteitseisen, bijvoorbeeld hoe het project doorgaat als onze steun
stopt.
2.1.2 Mogelijk gemaakt
In 2018 heeft NSGK 311 aanvragen beoordeeld (2017: 298). In totaal deden we 218 toekenningen
aan projecten (2017: 200). De toekenningen bestaan uit 132 eigen toekenningen (113 unieke
projecten) en 86 projecten via de NSGK-Plusregeling. De NSGK-Plusregeling is een regeling waarbij
wij samen met een serviceclub (bijvoorbeeld een Rotary) een specifiek project steunen. Daarnaast
deden we 25 toekenningen vanuit de Racerunner regeling en kregen 175 projecten steun vanuit onze
collecte via de Fifty-Fifty regeling.
In 2017 zorgden een personeelstekort en problemen met de ICT rondom de projectadministratie voor
een afname van het aantal beoordeelde projecten. Inmiddels zijn de problemen gelukkig opgelost. Op
1 februari 2018 hebben we het aanvraagloket van NSGK – na een tijdelijke stop vanwege de
genoemde problemen – weer geopend. Het toekenningspercentage is uitgekomen op 60% van het
totaal ingediende projectaanvragen (2017: 67%).
1

Dit is de plaats in rangorde van de zogenoemde Charibarometer; een lager getal betekent een hogere plaats.
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De telbare resultaten van onze uitgaven zijn per domein als volgt:
Wonen & logeren: totaal 14 projecten.
8 startbijdrages
1 adviestraject
3 inrichting wooninitiatief
2 overig
Voorlichting/beeldvorming: totaal 7 projecten
3 projecten gericht op voorlichting en beeldvorming over inclusief onderwijs.
4 projecten gericht op beeldvorming over en empowerment van kinderen en jongeren met een
handicap
Scholing en werk: totaal 20 toekenningen
9 projecten van aanvragers
6 projecten vanuit de bestemmingsreserve
2 inrichting van een dagbestedingsinitiatief
2 Samen naar School klas
1 onderzoek naar samenspel kinderen met en zonder handicap
Vrije Tijd: totaal 67 toekenningen
12 sportprojecten
10 vakantieprojecten
17 buitenspeelvoorzieningen
9 vrije tijd-divers
19 kunst en cultuur
Technologieprogramma: 5 toekenningen

2.1.3 Impact van ons werk
Onze belangrijkste vraag is: wat verandert er dankzij een NSGK-project allemaal in het leven van
kinderen en jongeren met een beperking? Om inzicht te krijgen in de impact van ons werk, vragen wij
van alle aanvragers een inhoudelijke en financiële eindverantwoording. Voor onze eigen projecten
maken we de eindverantwoording zelf.
Op basis van onze veranderstrategie (Theory of Change) kunnen we op basis van het type projecten
dat we ondersteunen aangeven welke impact we nastreven.
Wonen & logeren
Bij NSGK vinden we het belangrijk dat mensen met en zonder beperking met elkaar samenleven in
een woonwijk. Zo ontstaat aan beide kanten een realistisch beeld over de mogelijkheden en
beperkingen.
• Met acht startbijdrages konden ouders van jongeren met een beperking dit jaar de
mogelijkheid onderzoeken om een wooninitiatief voor hun kind te ontwikkelen in een
woonwijk. De jongeren die er gaan wonen, kunnen aansluiten bij het sociale leven en de
activiteiten in de buurt. Dit stimuleert hen bij de ontdekking en ontplooiing van hun interesses,
kracht en ambities.
Voorlichting en beeldvorming:
NSGK wil dat kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders goed geïnformeerd zijn over
hun mogelijkheden. Alleen dan kunnen zij gefundeerde keuzes maken.
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•

Dit jaar steunden we onder meer de campagne ‘Dat Kan Ik Zelf Wel’ van de BOSK.
Achterliggende gedachte van deze campagne is dat jongeren met een lichamelijke beperking
graag zelf het heft in handen willen hebben in hun leven, maar dat niet altijd kunnen, mogen of
doen. Met het project wil de BOSK bijdragen aan de bewustwording van deze kinderen en hun
ouders over hun rol. Daarnaast worden tools ontwikkeld waarmee kinderen hun
zelfvertrouwen van jongs af aan kunnen vergroten. NSGK vindt ook dat álle kinderen naar
school moeten kunnen.

•

We droegen eveneens bij aan het voorlichtingsproject ‘Zorgeloos met Diabetes naar School’.
Dit project geeft scholen, leerlingen en hun ouders praktische informatie hoe je kinderen met
diabetes in de klas kunt opvangen.

Scholing en werk:
Bij NSGK heeft onderwijs prioriteit; het vormt de basis van een gelijkwaardige maatschappelijke
participatie. We vinden dat alle kinderen recht hebben op onderwijs.
• Met steun van NSGK realiseert het ouderinitiatief Stichting KDC Aandachtslab een
voorziening voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Naast de noodzakelijke
zorg en ondersteuning wordt in KDC Aandachtslab ook nadrukkelijk gewerkt aan de
ontwikkeling van de kinderen. Hoe dat gebeurt, staat in het interview met initiatiefneemster
Maud Halkes.
•

Als je met elkaar opgroeit, vind je het later ook gewoon om samen te leven. Daarom wil NSGK
dat kinderen met een handicap naar dezelfde school kunnen als hun buurtgenootjes, broertjes
en zusjes en dat ze worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Met onze Samen naar School
klassen hebben we in 2018 het aanbod van onderwijs en zorg voor kinderen met een
handicap binnen een reguliere basisschool verder uitgebreid met twee klassen. Daarmee zijn
sinds 2015 al 31 klassen gerealiseerd.2 De Samen naar School klassen vormen dé basis voor
een inclusieve samenleving. De Universiteit Groningen brengt in een meerjarig onderzoek de
effecten van de Samen naar School klassen in kaart.
Voorheen telden we het aantal stichtingen dat een Samen naar School klas heeft opgericht.
Onder een stichting vallen echter soms meerdere locaties en daarom zijn we overgegaan naar
het tellen van het aantal actieve klassen.

•

Bij de Techniekfabriek ontwikkelen kinderen met en zonder beperking technische
vaardigheden. Ondertussen leren ze zichzelf en elkaar beter kennen. Ook dit jaar
ondersteunden wij mooie initiatief, zodat de Techniekfabriek inclusieve, naschoolse
activiteiten kan blijven aanbieden.

Vrije Tijd.
• Sport: naast het aanpassen van sportaccommodaties en aanschaffen van materialen werkten
we in 2018 samen met het Foppe Fonds en de Esther Vergeer Foundation. Met het Foppe
Fonds maakten we het mogelijk dat kinderen met een handicap de sport Racerunning kunnen
beoefenen bij 25 Nederlandse atletiekverenigingen. Met de Esther Vergeer Foundation
zorgden we ervoor dat vijf tennisverenigingen toegankelijk werden voor kinderen met een
handicap. Daarmee kunnen nog meer kinderen met en zonder beperking samen sporten en
plezier maken. Kinderen met een beperking leren bovendien hun mogelijkheden kennen en
functioneren in teamverband.
•

Buitenspelen: spelen is zo belangrijk voor kinderen! Spelenderwijs leren ze hun grenzen
aangeven, met anderen omgaan en hun eigen en elkaars (on)mogelijkheden kennen. Soms

2

Voorheen telden we het aantal stichtingen dat een Samen naar School klas heeft opgericht. Onder een stichting vallen echter soms
meerdere locaties en daarom zijn we overgegaan naar het tellen van het aantal actieve klassen.
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doen kinderen met een handicap dingen net een beetje anders. Maar dat maakt niets uit. Ze
doen wel gewoon mee! Daarom hebben we bijgedragen aan de Speeltuinbende, en 17
toegankelijke schoolpleinen en toegankelijke speeltuinen.3
•

Kunst & cultuur: je talent ontdekken, ontwikkelen én laten zien aan een enthousiast
publiek… wie wil dat nou niet? Met onze steun aan Wij zijn 5D, Theater Babel en
Theaterwerkplaats Tiuri zorgen we ervoor dat jonge acteurs, dansers en theatermakers met
een beperking een goede opleiding krijgen en kunnen shinen op het podium. Ook zetten we
ons in voor de toegankelijkheid van festivals, voorstellingen en locaties, zoals bij Stichting
Pleinbioscoop.

Onze impact langs de interne meetlat
Dankzij onze donateurs steunen we jaarlijks honderden prachtige projecten. Aan de inzet en
betrokkenheid van onze projectpartners twijfelen we geen seconde. Maar we willen natuurlijk
wel graag weten: wat is het effect van deze mooie initiatieven? Na de evaluatie van Disability
Studies in 2017 proberen we het meten van impact nóg beter in ons werk te integreren.
Jongeren die het kunnen (JDK)
Veel jongeren met een (licht-) verstandelijke beperking en gedragsproblemen dreigen tussen wal en
schip te vallen. Ze hebben na schooltijd niks te doen en staan bloot aan negatieve verleidingen.
Hierdoor is hun maatschappelijk perspectief erg laag. Met steun van NSGK richtte sociaal pedagoog
Virgil Tevreden JDK op. Deze stichting biedt jongeren een zinvolle naschoolse tijdsbesteding op het
gebied van sport, dans, muziek en fysiek-sociale activiteiten. Ook krijgen ze intensieve begeleiding,
waarbij de nadruk ligt op discipline en goed gedrag.
In samenwerking met Disability Studies ontwikkelden we voor JDK een vragenlijst die zij kunnen
inzetten om de impact van hun werk op de deelnemende jongeren beter in kaart te brengen.
Lees meer over Jongeren die het kunnen.
De speeltuinbende
Voor kinderen met een beperking is meedoen in de speeltuin niet vanzelfsprekend. Veel speeltuinen
zijn niet toegankelijk en speeltoestellen zijn vaak ongeschikt voor kinderen met een beperking. Het
gevolg? Verdriet en frustratie bij kinderen met een handicap. Zij worden buitengesloten en lopen op
allerlei gebieden een achterstand op. Spelen met andere kinderen is belangrijk voor de ontwikkeling.
De Speeltuinbende zorgt op alle mogelijke manieren dat kinderen met en zonder beperking zo veel
mogelijk samen kunnen spelen. Ze doen dit door informatievoorziening, empowerment en advies aan
kinderen, ouders, speeltuinen, scholen, gemeenten en organisaties.
Ook voor dit project ontwikkelden we in samenwerking met Disability Studies een vragenlijst om het
effect van deelname aan de Speeltuinbende beter te kunnen begrijpen en daarop in te spelen.
Lees meer over de Speeltuinbende
Young Impact
Young Impact heeft een programma voor het regulier voortgezet onderwijs ontwikkeld waarin jongeren
leren hoe zij positieve impact kunnen hebben op hun omgeving. Ze krijgen workshops waarin ze een
‘challenge’ bedenken die ze zelf ook moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld: met eenzame ouderen naar
Madurodam, koken met verschillende culturen en hardlopen tegen depressie. De thema’s voor een
challenge zijn: milieu, gelijke kansen, iedereen hoort erbij, gezonder leven en veiligheid.
In 2018 is dit lesprogramma met steun van NSGK (en VSBfonds) aangepast voor jongeren met een
handicap. NSGK en Young Impact stelden vooraf indicatoren op om de impact van het project in kaart
te brengen. Aan alle doelstellingen is voldaan. De resultaten waren als volgt:
3

Daarnaast hebben we nog bijgedragen aan de realisatie van toegankelijke speelpleinen en -tuinen via de NSGK Plusregeling.
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•

Er deden 100 jongeren uit vijf verschillende doelgroepen van vier organisaties in negen
workshops mee.
• 89% zegt dat het zelfvertrouwen is gegroeid
• Ongeveer 70% is in actie gekomen
• 87% heeft gevoel impact te hebben gehad
• 73% weet nu hoe hij in actie moet komen
Uit de pilot bleek dat jongeren met een handicap meer tijd en begeleiding nodig hebben om hun
challenge uit te voeren. Dit wordt uitgewerkt in een vervolgproject.
Lees meer over Young Impact.
Rolstoelvaardigheidstraining
NSGK ondersteunt al jaren de rolstoelvaardigheidstrainingen van Kees-Jan van der Klooster.
Kinderen die gebruikmaken van een rolstoel leren van Kees-Jan allerlei tips en tricks zoals over los
grind rijden, stoepjes nemen en met rolstoel en al een roltrap opgaan (!).Tijdens de training bouwen
kinderen zelfvertrouwen op en is er ook aandacht voor de rol van de ouders.
In 2018 deed de Hogeschool Utrecht onderzoek naar de effecten van de rolstoelvaardigheidstraining.
Dat leverde mooie, wetenschappelijk onderbouwde resultaten op:
• De trainingen van Kees-Jan hebben een positief effect op de rolstoelvaardigheid, de fitheid
van de deelnemers en hun participatie in de samenleving.
• De onderzoekers constateerden een verband tussen rolstoelvaardigheid en zelfvertrouwen.
• Kinderen ervaren door de training minder angst en zijn zelfverzekerder geworden.
• Ouders gaven aan dat hun kind door de trainingen meer zelfvertrouwen heeft gekregen.
Extra leuk: het onderzoek van de Hogeschool Utrecht won de Klokhuis wetenschapsprijs 2018.
Lees een interview met Kees-Jan van der Klooster
Impact-coördinator
In 2018 heeft een van onze projectadviseurs de cursus ‘Doelrealisatie’ van Goede Doelen Nederland
afgerond. In deze cursus maken deelnemers (nader) kennis met impactmeting en de instrumenten die
je daarvoor kunt gebruiken. Omdat NSGK het meten van impact meer centraal wil stellen, hebben we
deze projectadviseur aangesteld als ‘impact-coördinator’. In 2018 maakten we een begin met het
ontwikkelen van onze verandertheorie, wisselden we informatie uit met collega-fondsen en deelden
we kennis en advies over impactmeting met onze projectpartners. Ook brachten we in kaart hoe we
impact meten beter kunnen integreren in onze werkprocessen.
Impact Challenge
Als erkend CBF-doel doen wij mee aan de Impact Challenge; zo meten we intern onze impact. Extern
laten we onze impact ook meten door mee te doen aan de Impact Challenge Award. De beoordeling
van de inzendingen vindt plaats in 2019, maar in 2018 waren de voorbereidingen in volle gang.

Onze impact langs de externe meetlat
Bij NSGK zetten we ons, samen met heel veel bevlogen partners, in voor een samenleving
waarin kinderen met een handicap gewoon mee kunnen doen. Dat doen we met hart en ziel,
maar: heeft ons werk ook altijd het gewenste effect? Ook in 2018 hebben we de impact van
onze projecten extern gemeten. Dat deden we met de voorbereiding van de Impact Challenge
Award. Bij deze meting is ‘Samen naar School’ ons ‘best practice-project’.
Over de Impact Challenge Award
In 2017 is de Transparantprijs in de goededoelensector vervangen door de Impact Challenge. Doel
van dit nieuwe initiatief is om de maatschappelijke impact van de sector te vergroten en zichtbaarder
te maken. Toen in 2018 de Impact Challenge Award werd aangekondigd, zijn wij begonnen met de
voorbereidingen door onze ervaringen te delen. Samen met vier andere goede doelen zijn we
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genomineerd voor de finale. Een mooie prestatie! Op 29 maart 2019 wordt de winnaar bekend
gemaakt.
Over Samen naar School
NSGK is genomineerd met het ‘Samen naar School’ project. Samen naar School is een krachtig en
concreet initiatief. Op reguliere basisscholen helpen we bij de oprichting van speciale klassen voor
kinderen met ernstige handicaps. Zij krijgen de kans om gewoon naar school te gaan, zich te
ontwikkelen en vriendjes en vriendinnetjes te maken in hun eigen buurt. Uit de meting van de Impact
Challenge en de nominatie voor de Impact Challenge Award blijkt dat ons project ‘Samen naar School’
het effect heeft dat wij beogen.
• Bekijk de tien belangrijkste voordelen van inclusief onderwijs
• Lees over het wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de Samen naar school-klassen
• Maak kennis met de 27 Samen naar School-klassen die we inmiddels hebben gerealiseerd

Onze impact langs de persoonlijke meetlat
Of je nu donateur, vrijwilliger, samenwerkingspartner of medewerker van NSGK bent:
uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel. Bijdragen aan een positieve verandering in het leven
van kinderen met een handicap en hun families. Slagen we daarin? We vroegen de moeders
van Micha en Hugo: in hoeverre is het leven van jullie zoons veranderd door een project dat
NSGK ondersteunde?

‘Dankzij Stichting SAM is Micha’s wereld groter geworden’
De 15-jarige Micha kreeg in 2018 knuffeltherapie bij Stichting SAM in Rhenen. Zijn moeder
Debora Duker (41) vertelt: ‘Micha is tot meer in staat dat we dachten. En zelf heb ik ook wat
geleerd. Sinds de therapie durf ik hem meer los te laten.’
Debora: ‘Micha heeft microcefalie. Dat is een zeldzame aandoening waardoor hij een klein hoofd
heeft. Daarnaast heeft hij ook een vorm van autisme. Ooit was de prognose dat hij een kasplantje zou
worden. Zo is het gelukkig niet gegaan. Micha is een gezellig en blij kind, dat functioneert als een
driejarige. We moeten wel 24 uur per dag op hem letten. Omdat Micha plotseling wild kan doen, is
spelen met andere kinderen moeilijk. Soms gaat hij ineens heel hard rennen, wat zowel voor hemzelf
als zijn omgeving gevaarlijk kan zijn.’
Helemaal zen
‘In februari is Micha gestart met de therapie bij Stichting SAM. De therapie zou acht weken duren,
telkens een uur. Het is helemaal in Rhenen, dat is twee uur bij ons vandaan. Toch vonden we dat we
dit moesten doen. Micha leert door te ervaren. De therapie was een schot in de roos. Tijdens de
sessies liep hij heel relaxed tussen de kippen en hij voerde zelfs een heel enge kalkoen. Ter afsluiting
mocht hij met mini-ezeltjes lopen. Normaal loopt hij nooit, hij rent alleen maar. Nu liep hij heel kalm
naast die ezels, hij was helemaal zen. Bij stichting SAM heerst zo’n fijne sfeer. Niks moet en iedereen
is relaxed. Zelfs Mischa, die altijd druk is, ging rustig spelen. Thuis was dat nog nooit gelukt.’
Kippen
‘Tijdens de therapie bleek dat Mischa tot meer in staat was dat wij dachten. Maar hij was niet de enige
die iets leerde. Wij keken van een afstandje toe en konden niet ingrijpen. Normaal zit ik er bovenop, ik
ben heel beschermend. Door de therapie heb ik geleerd om Micha meer los te laten. Thuis laten we
hem nu meer zelf doen. We hebben ook kippen, en Micha haalt tegenwoordig zelf de eieren. Vroeger
zou hij dat niet gedurfd hebben, of hij had ze onderweg kapot gegooid. Nu komt hij met een mandje
terug en legt de eieren netjes in de koelkast.’
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Succeservaring
‘Tijdens de therapie doen kinderen zoals Micha continu succeservaringen op. Een voorbeeld is het
voeren van konijnen. Die dieren zijn zo geconditioneerd dat ze reageren op een belletje. Dus als
Micha rinkelde, kwamen ze aangerend en kon hij ze voeren. Dergelijke succeservaringen doen wat
met kinderen. Na acht weken zag ik bij Micha echt een verschil. Zo bedankte hij de vrijwilligers voor
het voeren van de dieren. Zoiets had hij vroeger nooit gezegd. Hij gebruikt ineens andere, moeilijkere
woorden en hij ziet verbanden tussen situaties. Het lijkt erop dat er iets in hem is geactiveerd. Hij vindt
het ook gemakkelijker om contact te maken met vreemden en om met andere kinderen te spelen.
Eindelijk heeft hij ook wat om over te praten. Dankzij Stichting SAM is zijn wereld groter geworden.’
Over stichting SAM
Tijdens de therapie bij Stichting SAM ervaren kinderen door de interactie met dieren op een natuurlijke
ervaren of iets wel of niet werkt. Door de directe feedback van het dier kan het kind op een veilige
manier oefenen met verandering van gedrag. Succeservaringen dragen bij aan het zelfvertrouwen.
Een dier motiveert kinderen om sociaal contact aan te gaan en om samen te werken. In 2018 heeft
NSGK bijgedragen aan het werk van Stichting SAM.

‘De toekomst van mijn zoon ziet er nu veel rooskleuriger uit’
De 7-jarige Hugo heeft autisme en kan niet praten. Dat laatste geldt ook voor ruim vijfduizend
andere kinderen in Nederland. Tot voor kort konden deze kinderen alleen communiceren via
kostbare hulpmiddelen met volwassen stemmen. Met steun van NSGK is iets ontwikkeld wat
nog niet bestond: een spraakapp met een kinderstem. Moeder Martine (39): ‘De app heeft ons
leven veranderd. Hugo heeft eindelijk een ontwikkelperspectief.’
Martine: ‘Voordat Hugo zijn spraakapp had, communiceerde hij maar heel beperkt. Voor kinderen
zoals hij, met autisme, is interactie sowieso niet gemakkelijk. Met gebaren lukt het vaak niet. We
hadden een multomap met losse plaatjes die hij kon aanwijzen. Maar met 200 foto’s kun je natuurlijk
lang niet alles zeggen. Daardoor raakte hij vaak gefrustreerd. Dan ging hij op de grond zitten te huilen.
Heel verdrietig. Tegelijkertijd was het voor ons onmogelijk om vast te stellen wat hij wel en niet snapte
van de wereld.’
Tranen van geluk
‘Hugo was zes jaar toen hij een spraakapp kreeg met een volwassen stem. Hoewel hij nu enigszins
kon praten, zagen mensen hem nog steeds als het jongetje dat niet kan communiceren. Ze hadden
het gevoel dat iemand anders iets voor hem zei. Alles veranderde toen hij de app Kinderstemmen op
zijn iPad kreeg. Ik vergeet nooit dat hij vanaf de achterbank in de auto voor het eerst iets met een
kinderstem tegen mij zei. Dat was zo’n geweldig moment. Hugo kon iets aan mij vragen, net als ieder
ander kind! Ik huilde tranen van geluk, zo blij was ik.’
Echt Hugo
‘Hugo kan nu alles zeggen. Wat hij wel en niet wil. Wat hij heeft meegemaakt. Wat hij ziet. Hoe hij zich
voelt. Soms raakt hij nog wel gefrustreerd als iets niet lukt, maar dat kan hij ons nu vertellen en dan
kunnen wij hem helpen. En doordat hij nu met een kinderstem praat, is het echt Hugo die iets zegt.
Dat zie je ook terug als hij met andere kinderen speelt. Omdat hij meer zichzelf is, accepteren ze hem
eerder. Door de app is ook onderwijs mogelijk. Hugo leert lezen en schrijven. Zijn toekomst ziet er veel
rooskleuriger uit; hij heeft eindelijk een ontwikkelperspectief. Zonder de financiële steun van NSGK
had deze app nooit ontwikkeld kunnen worden. Daarvoor ben ik heel dankbaar.’
Over (het belang van) de Kinderstemmen-app
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Kinderen die jarenlang verstoken zijn van communicatie worden vaak onderschat en gezien als een
kind met gedragsproblemen. Velen krijgen onterecht het stempel ‘verstandelijk beperkt’. Daarom is het
van groot belang om kinderen zo jong mogelijk een middel te geven om mee te communiceren. Dat
voorkomt frustratie en gedragsproblemen. De Kinderstemmen-app is eenvoudig op een iPad te
installeren. Dat maakt hem betaalbaarder dan een spraakcomputer. Je kunt de app, bijvoorbeeld met
eigen foto’s, aanpassen aan je persoonlijke situatie.
Bij NSGK steunen we projecten zoals de Kinderstemmen-app vanuit ons nieuwe
Technologieprogramma. Met dit programma verbeteren we de kwaliteit van leven van kinderen en
jongeren met een beperking met behulp van technologie.

Fondsenwerving

VERDELING INKOMSTEN
Donateurs

Collecte

Nalatenschappen

Bedrijven

Vriendenloterij

Andere organisaties zonder winststreven
11%
10%

27%

1%

33%

2.2.1

18%

Donateurs

Activiteiten
• Waar zouden we zijn zonder onze donateurs? Dankzij hun (vaak jarenlange, trouwe) steun
kunnen we – met prachtige projecten – écht het verschil maken voor kinderen en jongeren
met een beperking. In 2018 hebben we via verschillende kanalen onze achterban vergroot.
Via deur-tot-deurwerving en telemarketing (bijvoorbeeld rond de samenwerking met het tvprogramma The Voice Kids) kwamen de meeste nieuwe structurele donateurs binnen. Voor
de eenmalige giften bleken de brieven met giftverzoeken ook in 2018 weer goed te werken.
•

Het onderwerp retentie (behoud van donateurs) staat hoog op de agenda. Om onze
structurele donateurs te blijven betrekken bij het werk van NSGK stuurden wij ze in de lente
en de herfst een (papieren) nieuwsbrief met een overzicht van de mooiste resultaten.
Daarnaast organiseerden we speciaal voor onze trouwe donateurs een bedankavond. Onze
medewerkers gingen in gesprek met ruim 600 donateurs en bedankten hen voor de steun. Tot
slot werkten we in 2018 aan een nieuw welkomsttraject voor nieuwe donateurs, dat begin
2019 in werking is getreden.
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Inkomsten
• We mochten dit jaar 3.348 nieuwe donateurs verwelkomen.
•

De totale inkomsten uit onze geefprogramma’s van structurele donateurs en eenmalige giften
van particulieren en van bedrijven en organisaties bedragen € 1.421-duizend in 2018.
Hiermee hebben we ons interne doel van € 1.400-duizend4 aan inkomsten uit deze
fondsenwerving behaald. Een deel van de structurele donateurs heeft via een overeenkomst
tot periodieke schenking voor meerdere jaren een gift toegezegd.

2.2.2 Collecte
Van 13 t/m 18 november was het weer zo ver. Tijdens onze jaarlijkse collecteweek gingen maar liefst
11.309 bevlogen vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een
handicap. De een liep mee uit persoonlijke betrokkenheid, de ander omdat hij of zij NGSK ‘gewoon
een heel goed doel vindt.’ Het maakt niet uit, wij waarderen de inzet van onze collectanten enorm! Zij
maken mogelijk dat wij ons werk kunnen doen: zorgen dat kinderen met een handicap niet
buitengesloten worden. Bij de stoere Merijn is dat alvast heel goed gelukt: de samenleving kan niet
meer heen om deze vrolijke jongeman. We zijn er trots op dat hij dit jaar ‘het gezicht’ wilde zijn van
onze campagne. In totaal haalden onze collectanten € 928.615 op. Dit is een stijging van 8,8% ten
opzichte van 2017. Het landelijk busgemiddelde was € 81,91. Dat is € 5,53 meer dan in 2017.
Ook dit jaar konden gevers op verschillende manieren bijdragen aan ons werk.
• Ze konden een ‘traditionele gift’ doen in de collectebus.
• Dit jaar boden we voor het eerst de mogelijkheid om te doneren via een QR iDEAL code. Dit
leverde € 2.493 op.
• Doneren kon ook per SMS. Dit leverde € 321 op.
• We boden mensen de mogelijkheid om een online collectebus aan te maken en te delen via
social media en e-mail. Dit leverde € 22.254 op.
• Met twintig andere fondsen deden we mee met de pilot ‘Collecte 2.0’. Vijfhonderd collectanten
gingen langs de deur met een collectebus waarmee mensen zowel contant, met pin als
contactloos kunnen doneren. De gemiddelde gift was € 3,57. In totaal werd op deze manier €
17.351 opgehaald.
Werving
NSGK kent een grote groep trouwe vrijwilligers. En daar komen ieder jaar weer nieuwe mensen bij! Dit
jaar hebben we 4.800 nieuwe vrijwilligers geworven. Via onze projectpartners kwamen circa 265
nieuwe collectanten binnen. De online werving via social media en direct mail leverde 577
aanmeldingen op. De rest kwam binnen via de collecte-organisatoren en gespecialiseerde bureaus
die deur-tot-deurvrijwilligers werven.
Begeleiding
Onze collectanten werden ook in 2018 in hun eigen woonplaats of wijk begeleid. Dit werk wordt –
geheel belangeloos! – verzet door 1080 collecte-organisatoren, die op hun beurt weer worden
begeleid door zes regiocoördinatoren. Bij NSGK willen we onze vrijwilligers graag zo veel mogelijk bij
ons werk betrekken. Daarom organiseerden we in diverse regio’s bijeenkomsten. Vaak vonden die
bijeenkomsten plaats bij projecten die NSGK ondersteund heeft. Vrijwilligers konden met eigen ogen
zien wat er met het opgehaalde geld gebeurt en ze kregen de kans om ervaringen uit te wisselen.

2.2.3

Overige fondsenwerving

Bestemmingsgiften
NSGK bestaat al bijna 70 jaar. In die jaren hebben we een enorm netwerk opgebouwd en we
beschikken over veel expertise. Dit delen we graag met co-financiers, zoals vermogensfondsen. Zij
kunnen ons vragen om een deel van hun vermogen te besteden aan een bepaald project of een

4

Dit is exclusief de acties van particulieren en geoormerkte giften. In de jaarrekening zijn de totale giften verantwoord en zijn deze baten
verdeeld over verschillende categorieën: particulieren, bedrijven en organisaties zonder winststreven.

Pagina 12 van 61

specifiek thema. Dit doen ze in de vorm van een bestemmingsgift aan NSGK. Op deze manier
ontvingen we in 2018 voor € 795-duizend aan bestemmingsgiften.
VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt ons al sinds 2002; de afgelopen jaren ontvingen we dankzij de deelnemers
aan de loterij ruim € 5,9 miljoen van de VriendenLoterij. Twee voorbeelden van projecten die dankzij
de VriendenLoterij een stevige impuls kregen zijn Cam on Wheels en de Bikkelbank.
• Bij Cam On Wheels krijgen jongeren die niet kunnen praten de kans om hun visuele talenten
(verder) te ontwikkelen en professionaliseren. Zo wordt hun isolement doorbroken en
vergroten ze hun kans op de arbeidsmarkt. Ze worden bijvoorbeeld opgeleid tot filmmaker of
verslaggever.
•

De Bikkelbank helpt jongeren met een beperking of chronische ziekte om zelfstandig
ondernemer te worden en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Bikkels zijn ook een
rolmodel voor andere jongeren en ze dragen bij aan een positief beeld van mensen met een
handicap.

In 2018 ontving NSGK van de VriendenLoterij € 331-duizend. Dit bestond uit een vast deel van € 200duizend, aangevuld met de opbrengst van geoormerkte loten van € 106-duizend en een bedrag van
€ 25-duizend als extra ongeoormerkte gift vanuit het programma Dance Dance Dance.
In 2018 dienden we ook een aanvraag in voor een extra gift in 2019 voor het project de Bijzondere
Eredivisie. Dit project maakt het voor jonge mensen met een handicap mogelijk om te voetballen voor
een profclub. Daarmee krijgen ze de kans om – net als leeftijdgenoten zonder handicap – te groeien
en te schitteren op het veld. In januari 2019 besloot de Raad van Commissarissen van de
VriendenLoterij om dit project toe te kennen voorafgaand het Goed Geld Gala op 11 februari 2019 en
werden we door Johnny de Mol verrast met een cheque van maar liefst € 938-duizend.
Acties
Al sinds onze oprichting in 1950 zamelen mensen op alle mogelijke manieren geld in voor NSGK. Van
grote sponsorlopen tot kleine, ludieke acties – het dient allemaal maar een doel: een steentje
bijdragen aan een samenleving waarin kinderen met en zonder handicap samen kunnen opgroeien.
Ook dit jaar was er een mooie opbrengst uit acties.
Acties van derden
Uit 50 acties door derden ontving NSGK het afgelopen jaar circa € 60-duizend. Een groot deel van dit
geld werd bijeengebracht door (particuliere) acties van derden. Ze hielden inzamelingen, verkochten
koekjes, lieten zich sponsoren bij een sportevenementen… en nog veel meer. Op onze Wall of fame
staat een overzicht van de fantastische initiatieven.
Plusregeling
Met onze Plusregeling stimuleren we serviceclubs om projecten te steunen die zich inzetten voor
kinderen met een handicap. NSGK verhoogt de eindopbrengst met 50% van het ingezamelde bedrag
(met een maximum van € 7.500 per project per jaar). Zo vergroten we samen onze impact. In 2018
deden serviceclubs 86 keer een beroep op deze Plusregeling. Inkomsten uit de regeling bedroegen €
395-duizend en NSGK droeg via de Plusregeling in totaal € 200-duizend bij aan de projecten. Ten
opzichte van 2017 is sprake van een kleine groei.
RaceRunning
Het Foppe Fonds was al co-financier voor RaceRunning. Afgelopen jaar vonden we een tweede cofinancier voor dit succesvolle project: de Dirk Kuyt Foundation. De Dirk Kuyt Foundation droeg € 25duizend bij en het Foppe Fonds deed een gift van € 70-duizend. Samen financieren we aanvragen
van atletiekverenigingen die willen starten met de sport RaceRunning. Wij hadden dit jaar rekening
gehouden met minimaal 10 aanvragen. Maar de sport groeit harder dan voorzien en het enthousiasme
en de betrokkenheid van de sportverenigingen zijn groter dan verwacht. In 2018 is 24 keer een beroep
gedaan op de RaceRunner-Regeling. Mede dankzij de giften van onze co-financiers konden we
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RaceRunning mogelijk maken bij heel veel atletiekverenigingen in het land. In totaal leverden NSGK,
het Foppe Fonds en de Dirk Kuyt Foundation samen een bijdrage voor 43 RaceRunners. Hierdoor
kunnen kinderen met een handicap gewoon meedoen op reguliere sportclubs, waar zij niet alleen een
sport ontdekken maar ook vriendjes maken. NSGK droeg in 2018 € 53.193 bij aan RaceRunners.
De C&A Foundation deed een geoormerkte gift van € 24.950 voor RaceRunning. Uit overige giften is
€ 15-duizend ten behoeve van het project gedoneerd.
Madurodam Marathon
In 2018 heeft NSGK in partnerschap met Madurodam de eerste editie van de Madurodam Marathon
georganiseerd: een fondsenwervend evenement op een toegankelijke locatie, waar alle kinderen
welkom zijn. Op dit filmpje is te zien hoe onze kersverse ambassadeur Douwe Bob samen met onze
kinderambassadeur Merijn Rootlieb in actie kwam tijdens de Madurodam Marathon. Het event was
een groot succes, met meer deelnemers dan verwacht en een hogere opbrengst dan begroot:
€ 51.995. Met dit geld konden we de opstart steunen van drie Samen naar school klassen.

Communicatie
The Voice Kids
Afgelopen seizoen was NSGK trotse partner van The Voice Kids. Samen met dit populaire tvprogramma kwamen we in actie tegen uitsluiting en eenzaamheid van kinderen met een handicap.
Merijn (13) en Roxanne (10) waren negen afleveringen lang de Junior Reporters van The Voice Kids.
Hoewel ze allebei een handicap hebben, waren voor hen de mogelijkheden onbeperkt in hun rol als
Junior Reporter. Helaas geldt dit niet altijd voor kinderen met een handicap. Meedoen is vaak niet
vanzelfsprekend. De samenwerking met The Voice Kids heeft de bekendheid van NSGK én van onze
doelstelling vergroot. Kinderen zonder handicap konden zien dat leeftijdsgenoten met een handicap
ook gewoon Reporter kunnen zijn.
Kinderambassadeurs
Dit jaar kozen we voor het eerst vier kinderambassadeurs. Want wie kunnen beter vertellen wat er in
Nederland moet gebeuren voor kinderen met een handicap dan deze kinderen zelf? De eerste
kinderambassadeur Merijn kwam voort uit onze samenwerking met The Voice Kids. Zijn drie collega’s
hebben we geworven met een intensief traject, dat eindigde met een theaterfinale die ook op tv (Zapp
Xtra) werd uitgezonden. Uit deze finale kwamen Robin, Marie Claire en Julian als winnaar uit de bus.
Om hen voor te bereiden op hun taak kregen zij een uitgebreide coaching en training. NSGK is van
plan om op deze manier jaarlijks nieuwe kinderambassadeurs te werven en te trainen. Zo helpen we
structureel een nieuwe generatie van mensen met een handicap om op te komen voor hun eigen
belangen.

Campagnes
• In 2018 gaven we een vervolg aan onze campagne ‘Als ik de kans krijg’. In deze campagne,
die in 2017 van start ging, tonen we aan dat mensen met een handicap nog steeds worden
buitengesloten in onze samenleving. We laten zien dat dit niet komt door hun handicap, maar
door de manier waarop wij onze samenleving hebben ingericht. Net als in 2017 is de
campagne ook in 2018 goed ontvangen. Het beoogde bereik bij het grote publiek is gehaald.

•

Daarnaast ondersteunden we, zoals ieder jaar, onze collecteweek in november met een grote
landelijke campagne. Zo geven we bekendheid aan de collecte en steken we onze vrijwilligers
– die zich door weer en wind inzetten voor kinderen met een handicap – een hart onder de
riem.

Online media
Pagina 14 van 61

Voor onze online kanalen was 2017 het jaar van vernieuwing. We implementeerden een nieuw emailprogramma en introduceerden NSGK op Instagram. In 2018 maakten we ook grote stappen, maar
dan vooral op strategisch vlak. Dankzij een geïntegreerde aanpak op onze online kanalen (social
media, gepersonaliseerde e-mails) en het veelvuldig gebruik van online video’s werden campagnes,
acties en evenementen een groot succes. Een goed voorbeeld hiervan is de Madurodam Marathon.
Uiteraard hebben we er in 2018 ook voor gezorgd dat onze website voldoet aan alle regels die de
privacywet AVG voorschrijft. Daarnaast voerden we een analyse uit naar onze online toegankelijkheid.
We hebben alle verbeterpunten in kaart gebracht.

3

Organisatie en bestuur

Organisatie en personeel
Bij NSGK hebben we een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De directeur is
bestuurlijk verantwoordelijk. De Raad van Toezicht (RvT) heeft een toezichthoudende taak. Zie voor
meer informatie hierover de bijlage ‘Verantwoordingsverklaring’.
De organisatie van NSGK is als volgt ingericht:

Raad van
Toezicht

directeur/
bestuurder

Medewerkersteam
(fondsenwerving, communicatie,
doelbesteding, bedrijfsvoering)
De organisatiestructuur van NSGK is plat. Tot 1 januari 2018 waren er twee leidinggevenden: een
directeur-bestuurder en een adjunct-directeur. Vanaf 1 januari 2018 is de functie van adjunct-directeur
niet meer ingevuld. De directeur-bestuurder stuurt alle medewerkers aan. De medewerkers en
afdelingen (tegenwoordig teams) werken met een hoge mate van (eigen) verantwoordelijkheid voor
het behalen van doelen en resultaten.
In het oorspronkelijke Meerjarenkader (2016-2019) werd al de wens uitgesproken om de inrichting van
de organisatie beter aan te laten sluiten bij de visie van NSGK. In 2018 heeft NSGK dit
Meerjarenkader onder de loep genomen en aangescherpt. Dit proces, dat in 2017 al van start ging,
resulteerde in het Meerjarenplan op 1A 2018-2020. Op basis van dit meerjarenplan is besloten om per
1 september de afdelingen op te heffen. Sinds die tijd werken we bij NSGK met tijdelijke en structurele
multidisciplinaire teams.
Vanzelfsprekend samen werken
Bij NSGK willen graag het goede voorbeeld geven met een inclusief personeelsbeleid. In een
sollicitatieprocedure krijgen mensen met een handicap bij gelijke geschiktheid voorrang. In 2018
werkten bij ons vijf mensen met een handicap. Ook hebben we een aantal collega’s met een
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chronische ziekte in dienst. Ons doel is dat in 2020 minimaal 10% van de medewerkers in het
doelgroepenregister staat en 15% van de medewerkers een andere beperking heeft of chronisch ziek
is.
Het NSGK-team bestaat per 31 december 2018 uit 27 medewerkers, in totaal 18,6 fte: 21 vrouwen en
6 mannen. Op 1 december 2018 bedroeg de gemiddelde leeftijd 44 jaar. In 2018 lag het ziekteverzuim
op 15,8%, het voortschrijdend verzuim over 2018 was 13,9%. Bij één medewerker betrof het werkgerelateerd verzuim. Het verzuim over 2018 was aanvankelijk significant hoger dan in 2017, maar
vanaf augustus 2018 is een sterke daling in het verzuim te zien.
In november 2018 is voor de tweede keer een junior projectadviseur gestart via Startersbeurs. Bij
onze afdeling F&C werkten drie stagiairs. NSGK is een erkend leerbedrijf.
Rechtspositiereglement
NSGK heeft een eigen Rechtspositiereglement en een eigen functiehuis met bijpassende
salarisschalen. In juli 2018 zijn de salarissen met 2% gestegen. Voor wat betreft de salarisstijgingen
volgt NSGK de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Op 31 december 2018 was de salariëring als volgt:
Vijf personen gesalarieerd in schaal 2: € 1.774 - € 2.540
Acht personen gesalarieerd in schaal 4: € 2.322 - € 3.417
Zes personen gesalarieerd in schaal 5: € 2.541 - € 3.800
Vijf personen gesalarieerd in schaal 6: € 2.869 - € 4.293
Een persoon gesalarieerd in schaal 7: € 3.745 - € 5.498
Afspraken met betrekking tot onkostenvergoeding aan werknemers zijn vastgelegd in het
Rechtspositiereglement.
Onze directeur Henk-Willem Laan ontving in 2018 een jaarinkomen van € 91.845 bruto, inclusief
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en exclusief SV-lasten werkgeversdeel en pensioenlasten
werkgeversdeel (zie paragraaf 6.8.2 van de Jaarrekening voor een specificatie). Dit inkomen blijft
binnen de normen van de Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, opgesteld door Goede
Doelen Nederland. Alle declaraties van de directeur worden beoordeeld en getekend door een lid van
de Auditcommissie.
Lidmaatschappen en keurmerken
NSGK is lid van Goede Doelen Nederland, de vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en de
Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA). We zijn ook aangesloten bij Stichting Collecteplan
(SCP) en in het bezit van de CBF-erkenning. Om deze CBF-erkenning te kunnen krijgen, moet een
organisatie voldoen aan strenge criteria op financieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Dit wordt
regelmatig gecontroleerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De Belastingdienst heeft
NSGK aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen belasting
hoeven te betalen over giften en nalatenschappen die we ontvangen.

Practice what you preach
Bij NSGK werken we het liefst met leveranciers en partners die onze maatschappelijke doelstellingen
delen. Zoals:
• Amfors helpt ons bij de logistiek rondom onze collecte. Dit sociale leerwerkbedrijf werkt met
en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• Beautiful People levert ons duurzame koffie en thee. Zij ondersteunen kunstenaars met een
verstandelijke beperking. Deze kunst is onder meer terug te zien op de koffieautomaten.
Beautiful People biedt ook leer- en werkplekken aan in de horeca.
• DropOuts helpt ons bij de communicatie. Bij dit bedrijf werken talentvolle, creatieve jongeren
die om verschillende redenen hun studie niet hebben afgemaakt. DropOuts werkt graag
samen met bedrijven en organisaties met een (zoals zij dat noemen) ‘geweten’.
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Raad van Toezicht
Bij NSGK hanteren we een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De directeur is
bestuurlijk verantwoordelijk, de Raad van Toezicht (RvT) heeft een controlerende taak. De RvT
bestaat uit vijf personen die ieder hun eigen expertise hebben op het gebied van bijvoorbeeld bestuur,
financiën, zorg of communicatie. De leden van de RvT doen hun werk onbezoldigd. Twee leden van
de RvT vormen samen de auditcommissie.

Leden Raad van Toezicht in 2018
Naam en functie
Fred Paling
voorzitter

Eric van der Burg
lid

Harry Bosma
lid
Tanja Ineke
lid

Andre Nagelmaker
lid + voorzitter
auditcommissie

Datum
Datum
(Neven)functies
benoeming aftreden
6-4-2016
6-4-2020 Voorzitter Raad van Bestuur UWV
Lid bestuur Stichting Talent Ontwikkeling
Sociale Verzekeringen
Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging
van Arbeidsdeskundigen
Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging
voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Lid Raad van inspiratie stichting life goals
11-12-2013

1-10-2019 Fractievoorzitter VVD Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht NTR
Voorzitter Raad van Toezicht Regiocollege
Voorzitter Raad van Commissarissen Floriade
Almere 2022
Voorzitter Atletiek Unie;
Bestuurslid Yvonne van Gennip Fonds;
Bestuurslid Verzetsmuseum;
Voorzitter Veilig thuis Rotterdam Rijnmond;
Voorzitter Preventietafel Overgewicht;
Eenzaamheidsambassadeur VWS;
Lid Stuurgroep We Zien Je Wel;
Lid Topteam Sport;
Bestuurslid Life Goals.

1-6-2018

1-6-2022 Directeur Amerpoort sinds april 2018
Bestuurder GGMD Doven en Slechthorenden
tot april 2018

28-4-2010

1-4-2018 Bestuurder Libertas Leiden
Voorzitter COC Nederland
Lid en plv. Voorzitter Raad van Toezicht
Raphaelstichting
Lid Raad van Commissarissen plv. Voorzitter
Woonwaard

1-9-2017

1-9-2021 Managing Director TMF-Group
Voorzitter Audit Commissie van de
Nederlandse Vereniging De Zonnebloem
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Jenneke van Dongen
lid

1-9-2017

1-9-2021 Directeur Uw Communicatiecoach Zelfstandig
strategisch communicatieadviseur en
communicatiecoach
Strategisch communicatieadviseur bij de
communicatiepool van de Rijksoverheid
Lid Raad van Toezicht BovenIJ Ziekenhuis
Adviesraad Fieldlab Sociale Innovatie
secretaris bestuur Zuidermarkt Amsterdam

Overlegverslag
In 2018 is de RvT vier keer bij elkaar geweest. De voornaamste zaken die werden besproken, zijn: het
jaarrapport, het beleggingsbeleid, de selectie van een nieuwe accountant, personele zaken en de
begroting. De Auditcommissie kwam driemaal bijeen. Op 1 april 2018 is de plaatsvervangend
voorzitter van de Raad van Toezicht afgetreden (afloop termijn). Op 1 juni hebben we Harry Bosma
aangesteld als nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Projectbezoek
In oktober is de RvT op projectbezoek geweest bij De Belevenisboerderij Schieveen. Bij deze
prachtige, toegankelijke boerderij in Rotterdam is ook de (eveneens toegankelijke) Speelnatuur van
OERRR te vinden, waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen.
Vooruitblik 2019
In 2019 komt de RvT in april, oktober en november bij elkaar. In de oktobervergadering zullen we weer
een project bezoeken. Op 1 oktober 2019 zal Eric van der Burg aftreden (afloop termijn). In de
aprilvergadering zullen we het wervingsprofiel bespreken en vaststellen.

Raad van Advies
De Raad van Advies (RvA) is een groep van experts en ervaringsdeskundigen die NSGK adviseert
over projectaanvragen, eigen projecten en het beleid van NSGK. De leden van de RvA doen hun werk
onbezoldigd.

Advies
NSGK vraagt de Raad om advies bij de behandeling van aanvragen die wel passen binnen het
algemene beleid van NSGK, maar die toch om een extra inhoudelijke afweging vragen. Op basis van
dit advies formuleert de projectadviseur een definitief advies voor de directeur. Na weging van alle
argumenten en adviezen besluit de directeur in de besluitenvergadering uiteindelijk of de aanvraag
wordt gehonoreerd.
Leden Raad van Advies in 2018
Naam
Stijn Deckers
Sandra Bijlsma
Imelda de Groot
Jules Becher
Melanie de Zeeuw
Kees de Kok
Joyce Blad

Functie
Medewerker bij Stichting Milo
Ervaringsdeskundige, productiemedewerker Stichting 5D,
jongerencoach bij FLOOR
Revalidatiearts UMCN
Hoogleraar Kinderrevalidatiegeneeskunde Vrije Universiteit
Amsterdam
Consulent Starters & Studenten bij CNV Onderwijs
Inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Controller bij Government Administration
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Sabina Kef
Jacco Holthuis

Assistant professor Department of Clinical Child and Family
Studies, Vrije Universiteit Amsterdam
Onderzoeker bij de Nationale Ombudsman, Den Haag

In 2018 mochten we in de RvA twee nieuwe leden verwelkomen: Stijn Deckers en Sandra Bijlsma.
• Sandra werkte drie jaar lang bij Stichting 5D als acquisitie- en productiemedewerker. Door
haar werk bij 5D raakte ze betrokken bij meerdere projecten buiten de organisatie. Ze is ook
jongerencoach bij FLOOR Jongerencoaching.
•

Stijn Deckers werkt als manager behandelcoördinatie bij Stichting Milo. Stichting Milo biedt
ondersteuning op het gebied van communicatie aan kinderen en volwassenen met ernstige
meervoudige beperkingen.

Belangenverstrengeling
Bij NSGK zijn we te allen tijde alert op mogelijke belangenverstrengeling bij leden van de RvA. In onze
RvA zitten veel mensen die (neven)functies hebben in de zorgsector. Daarom hebben we ze ook
aangetrokken; het zijn mensen met veel kennis en ervaring, die beschikken over een waardevol
netwerk. Als een (neven)functie leidt tot conflicterende belangen, betrekt NSGK de betreffende
persoon niet bij de discussie en besluitvorming. Met andere woorden: leden van de RvA brengen nooit
advies uit over projecten waarbij ze zelf op een of andere manier betrokken zijn.

Samenwerkingspartners
Waar mogelijk werken we bij NSGK graag samen met andere partijen. Een paar voorbeelden van
organisaties met wie we in 2018 samenwerkten.
Projectbureau Toegankelijkheid
NSGK werkt samen met PBTconsult bij het beoordelen van aanvragen die gericht zijn op
bouwkundige aanpassingen. Bijvoorbeeld als een sportclub een MIVA-toilet wil plaatsen of als een
scouting- of sportvereniging plannen heeft om een toegankelijk clubhuis te maken. Bij zulke
aanvragen leggen we de verbouwingsplannen van de aanvrager voor aan PBT. Met hun specifieke
expertise bekijken zij of er niets over het hoofd is gezien bij het toegankelijk(er) maken van de locatie.
Door de samenwerking met PBT vergroten we onze impact en zorgen we ervoor dat onze aanvragers
kunnen profiteren van de kennis en ervaring van experts.
Scouting Nederland
Onder de naam 'Samen @ Scouting; Unlimited Adventure' werken Scouting Nederland en NSGK
samen om scouts met en zonder beperking met elkaar in contact te brengen. Scouts met en zonder
beperking krijgen bijvoorbeeld de kans om samen een kamp te organiseren en ondernemen met
elkaar activiteiten. In 2018 werkten NSGK en Scouting Nederland samen aan de realisatie van Het
Avonturenhuis. Hierin kunnen kinderen met en zonder beperking samen avonturen beleven en
overnachten in de natuur. In dit Avonturenhuis krijgen ook kinderen die niet kunnen kamperen de
mogelijkheid om te overnachten.
Ambassadeurs en famous friends
In 2018 mochten wij singer-songwriter Douwe Bob verwelkomen als ambassadeur van NSGK. Hij zet
zijn bekendheid in om ons te helpen onze missie te realiseren. Naast deze volwassen ambassadeur
kozen we dit jaar ook vier kinderambassadeurs. Nooit meer kinderen met een handicap die worden
buitengesloten of gepest: dát is waar onze nieuwe kinderambassadeurs Merijn, Robin, Julian en Marie
Claire zich het komende jaar voor gaan inzetten. Zij zijn gekozen tijdens ons event CAPtalks.
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Naast ambassadeurs heeft NSGK ook een aantal trouwe famous friends. Dit zijn bekende
Nederlanders die hun naam verbinden aan onze organisatie. Ze vormen een informeel comité van
aanbeveling en helpen ons om onze missie te realiseren. In 2018 schaarde radio-dj Lex Gaarthuis
zich in de rij famous friends van NSGK.
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Financiële verantwoording

Financiële uitkomsten in 2018
Onderstaand geven wij een korte weergave van de jaarcijfers. In de bijgevoegde jaarrekening 2018 is
het volledige overzicht opgenomen en toegelicht.
Totale geworven baten
De geworven baten in 2018 zijn verkregen uit verschillende categorieën: particulieren, bedrijven,
loterijorganisaties (VriendenLoterij), organisaties zonder winststreven (onder andere
serviceclubs, stichtingen en vermogensfondsen).
De totale geworven baten bedroegen over 2018 ruim € 4,8 miljoen. Dit is € 43-duizend hoger dan in
2017, en € 276-duizend hoger dan begroot. Met name de baten van andere organisaties zonder
winststreven kwamen hoger uit in 2018.

Verdeling geworven baten

19%
28%

7%
1%

19%
26%

Donateurs

Nalatenschappen

Collecte

Bedrijven

Vriendenloterij

Andere organisaties zonder winststreven
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Besteed aan doelstellingen
In 2018 heeft NSGK 70,7 procent van de totale lasten besteed aan de doelstellingen (in 2017: 77,7
procent). Het percentage voor 2018 was begroot op 72,6 procent. Er is dit jaar ruim € 1-miljoen
besteed aan voorlichting en € 3,2-miljoen aan de overige doelstellingen (in 2017 respectievelijk € 832duizend en € 3,9-miljoen).
Het CBF schrijft voor dat gemiddeld 70 procent besteed moet worden aan doelbesteding. In 2018
wordt aan dit percentage voldaan, evenals in voorgaande jaren.

Verdeling besteed aan doelstellingen

878
1,058

339

35

772
1,135

Voorlichting

Wonen en logeren

Leren en werken

Spelen en sporten

Beeldvorming

Overige bestedingen

Lasten werving
Om te zorgen dat we ook in de toekomst een gezonde en structurele inkomstenstroom hebben,
maken we lasten voor de werving van nieuwe donateurs/gelden. In 2018 is ten opzichte van de lasten
20,9 procent besteed aan wervingskosten (in 2017: 14,1 procent). Voor 2018 was 18,8 procent
begroot. Daarmee blijven we ruim binnen de (interne) doelstelling om het driejaarsgemiddelde van het
percentage wervingskosten niet hoger dan 25 procent te laten zijn.
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Lasten beheer en administratie
Naast de bestedingen aan de doelstellingen maken we ook lasten voor beheer en administratie. In
2018 bedraagt factor deze 8,4 procent (in 2017: 8,3 procent). Daarmee blijven we binnen de (interne)
doelstelling van 7-9%.

Hoe wordt elke euro besteed?

21%

8%

71%

Doelbesteding

Beheer & administratie

Wervingskosten

Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten komt in 2018 uit op negatief € 1.293-duizend. Dat is 102-duizend beter
dan begroot (begroot was negatief € 1.395-duizend). Enerzijds vielen de baten hoger uit dan begroot,
de doelbesteding lager dan begroot maar werd anderzijds een verlies geleden op de beleggingen. Het
negatieve saldo wordt conform de begroting grotendeels geput uit de bestemmingsreserves; het
beleggingsverlies is geput uit de continuïteitsreserve.

Financieel beleid
4.2.1 Reserves
NSGK is een fondsenwervende instelling met reserves. De reserves zijn in het verleden ontstaan door
een aantal grote nalatenschappen waar we niet meteen een bestemming voor hadden en door de
verkoop van een pand. Het uitgangspunt van de Richtlijn Financieel Beheer van Goede Doelen
Nederland is dat er voor dit vermogen bestemde reserves worden gevormd. NSGK past deze richtlijn
toe. Hieronder lichten wij ons beleid toe.
Vanaf 2010 bouwen we de reserves op verantwoorde wijze af totdat het eigen vermogen van NSGK
uitsluitend nog tot doel heeft om de continuïteit van de NSGK te waarborgen. NSGK heeft daarbij een
maatschappelijke verplichting om dit vermogen optimaal te beheren.
De bestemmingen van de reserves zijn als volgt vastgelegd:
• Met de continuïteitsreserve waarborgen we de continuïteit van onze organisatie als de
opbrengsten (tijdelijk) sterk tegenvallen. De reservering bedraagt op basis van een
risicoanalyse minimaal 0,5 maal (ondergrens) en maximaal 1,5 maal (bovengrens) de
jaarlijkse kosten voor de werkorganisatie.
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•

Het resterende deel van de reserves bestaat uit zogenoemde bestemmingsreserves. Deze
worden ingezet voor een specifieke bestemming. In hoofdstuk 5.9 van onze jaarrekening staat
een overzicht van deze bestemmingsreserves.

In dit jaarverslag is te zien dat de bestemmingsreserves in 2018 voor circa € 931-duizend zijn ingezet
om extra projecten te realiseren op het gebied van spelen, onderwijs en de gedeelde missie.
4.2.2 Fondsen
Naast reserves heeft NSGK bestemmingsfondsen met een door derden bepaalde bestemming. De
vermogens van deze fondsen op naam zijn niet geheel vrij beschikbaar omdat ze eigen doelstellingen
hebben, die overeenkomstig de wensen van de schenkers zijn bepaald. In 2018 beheerde NSGK twee
fondsen op naam: het Van der Merwe-Slieker Fonds en Mevrouw Neijboer Fonds.
4.2.3 Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een beleggingsstatuut en wordt periodiek gemonitord door de
directeur-bestuurder en de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.
Het beleggingsvermogen van NSGK is te splitsen in twee delen:
1. Impact beleggingen, gericht op de eigen missie van NSGK: dit gedeelte van het vermogen wordt
gebruikt om bij te dragen aan een missie gerelateerde doelstelling. De primaire doelstelling voor
NSGK van deze belegging is het realiseren van maatschappelijk rendement. Daarnaast is de
verwachting dat deze belegging ook een financieel rendement gaat opleveren.
2. Strategische beleggingen, gericht op het waarborgen van de continuïteit van NSGK: dit is gericht op
het waarborgen van de continuïteit van NSGK. Derhalve streeft NSGK ernaar om jaarlijks een
financieel rendement te behalen waarmee een deel van de kosten van de werkorganisatie
gefinancierd kan worden (€ 150-duizend).
Alle beleggingen voldoen aan het beleggingsstatuut waarin de beleggingsovertuigingen, de
beleggingsdoelstelling en de risicobereidheid van NSGK beschreven zijn. De beleggingshorizon is 15
jaar. In het beleggingsstatuut staat onder andere dat maximaal 30 procent van de portefeuille in
aandelen belegd mag worden en de rest in obligaties en liquiditeiten. In het beleggingsstatuut is
eveneens opgenomen dat al onze beleggingen maatschappelijk verantwoord zijn.
Het vermogen van NSGK werd tot oktober 2018 beheerd door Triodos Bank en daarna door
Rabobank op basis van het voorgeschreven beleggingsbeleid. De directeur/bestuurder is onder
toezicht van de Auditcommissie eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid.
Het netto resultaat uit beleggingen bedroeg in 2018 negatief € 173-duizend.
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Risicomanagement
Bij NSGK zijn we ons bewust van de risico’s die gepaard gaan met onze activiteiten. Met
risicomanagement bewaken, beperken en beheersen we deze risico’s. Sinds 2017 werkt de
directeur/bestuurder met een risicomanagementsysteem op basis van een prospectieve risicoanalyse.
Er zijn in 2018 geen wijzigingen in het systeem van risicomanagement noodzakelijk gevonden. De
directeur/bestuurder bespreekt dit onderwerp tweemaal per jaar met de Raad van Toezicht.
In het hierna opgenomen overzicht lichten we de belangrijkste risico’s en genomen
beheersmaatregelen toe.
Risico
beschrijving

Toelichting

Tegenvallende
Baten uit beleggingen kunnen negatief uitvallen door
beleggingsopbren slechte beursresultaten, verkeerde keuzes. Door de
gsten
huidige omvang van de portefeuille is het effect op het
resultaat relatief beperkt.
Tegenvallende
NSGK als particuliere organisatie volledig afhankelijk
inkomsten,
van giften. Om de ambities te kunnen waarmaken is
teruglopende
groei in fondsenwerving nodig maar door opzeggingen
donateurs
of terugloop opbrengsten collecte kunnen inkomsten
lager uitvallen. Blijvende aandacht.
Schade aan
Imagoschade kan optreden bij fraude door
imago NSGK,
collectevrijwilligers of negatieve berichtgeving NSGK
door negatieve
als goed doel of fraude door project/aanvrager. Dit kan
berichtgeving
een groot effect hebben. NSGK heeft blijvend aandacht
voor (fraude) controleprocessen.
Project mislukt, te NSGK financiert veel verschillende initiatieven waaraan
weinig
de naam van NSGK wordt verbonden. Het niet behalen
effect/impact of
van effecten en impact en voorkomen projectfraude is
projectfraude
een belangrijk aandachtspunt.
Achterstand
Team doelbestedingen behaalde door implementatie
aanvragen
automatiseringspakket, verloop, uitval en onervarenheid
niet voldoende doorloop in de afwikkeling van
aanvragen. De basis is in 2018 weer op orde gebracht.
Achterblijven
Diverse eigen NSGK-projecten zijn verzelfstandigd.
zelfstandigheid
Stap van pioniersproject naar duurzaam zelfstandig
eigen projecten
project te komen met financiële en organisatorische
zelfstandigheid blijkt niet eenvoudig.
Terugloop aantal Wijziging van beleid heeft geleid tot terugloop van
aanvragen
aanvrager. Momenteel lijkt het aantal aanvragers
stabiel en in verhouding met beschikbare middelen
Onverwachte
Indien niet voldoende inzicht en monitoring
budgetprojectenadministratie en/of niet (voldoende) sprake is
overschrijding
van functiescheiding bestaat kans op (onbedoelde)
en/of fraude
budgetoverschrijding of fraude
Afbouw uitputting Lopende projecten van o.a. (voormalige) eigen NSGK
reserves leidt tot
projecten kunnen minder of niet meer bekostigd worden
minder
vanuit bestemmingsreserves.
bestedingsruimte
Afname formatie/ Vanwege afname bestemmingsreserves neemt ook de
personeel in
formatie enigszins af. Voorlopig voldoende personeel
vaste contracten
op tijdelijke contracten.
Hoog
Met medewerkers met handicap is risico op
ziekteverzuim
ziekteverzuim groter. Advies/hulp team UWV.
Achterstand in
ICT / vastlopen
automatisering
Risico op
datalekken / niet
voldoen aan AVG
Discontinuïteit
van de
organisatie bij
calamiteiten

In 2018 is collecte/CRM succes geimplementeerd. In
2019 moet donateursdatabase/CRM vervangen.
Kritische processen met risico voor bedrijfsvoering.
Voortgang eisen AVG. Basis beleid is per 25 mei 2018
op orde. Enkele specifieke vraagstukken vragen om
nadere aandacht.
Indien er sprake is van calamiteiten, zoals brand, uitval
door ziekte e.d., kan de continuïteit van de organisatie
in gevaar komen.

Waarschijnlijkheid
gemiddeld

Effect

Kosten Beheersing en
controle instrumenten

beperkt

gemiddeld

gemiddeld

niet waarschijnlijk

groot

niet waarschijnlijk

gemiddeld

beperkt Projectadministratie,
accountantscontrole

niet waarschijnlijk

gemiddeld

gemiddeld Projectadministratie en
workflow,
procesevaluatie,

waarschijnlijk

gemiddeld

gemiddeld Projectadministratie,
financiële administratie,

niet waarschijnlijk

gemiddeld

gemiddeld Projectadministratie,
toewijzingsbeleid

niet waarschijnlijk

gemiddeld

gemiddeld AO/IC richtlijnen,
accountantscontrole

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld Projectadministratie,
financiele administratie,
meerjarenbegroting

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld Formatieformat,
financiële rapportage

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld Arbodienst, periodieke
verzuimcijfers

waarschijnlijk

groot

gemiddeld Systeembeheer (SLA)
> automatiseringsplan

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld Preventieve controle,
system-beheer (SLA),

niet waarschijnlijk

gemiddeld

hoog Formatieformat,
Begroting

beperkt Maandelijkse
rapportages,
beleggingsstatuut
hoog Kwartaalrapportages,
donateurs-database

hoog (Crisis)
communicatieplan,
Social Media Team
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Evaluatie en vooruitblik 2019 (en de jaren daarna)

Meerjarenbeleidskader
Voor de periode 2018 tot en met 2020 is met het team met vertegenwoordiging vanuit de
belanghebbenden een meerjarenplan op een A4 opgesteld. De doelstelling voor 2018-2020 luidt als
volgt:
NSGK is hét goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap. Met een groeiende groep
betrokken gevers en partners bestrijden we effectief de uitsluiting van gehandicapte kinderen en
jongeren zodat zij samen met hun niet-gehandicapte leeftijdgenoten kunnen spelen, leren, sporten en
werken.
Deze doelstelling willen we bereiken met vijf concrete doelen:
1) groeien in gevers;
2) toename bekendheid;
3) meer impact;
4) beter organiseren;
5) groeien in partners.
Met het plan op één A4 vertalen we onze droom naar concrete plannen en acties. Dit zogenoemde
OGSM-plan is in maart 2018 gepresenteerd aan de Raad van Toezicht.
Wat ging goed in 2018?
Het NSGK-team bestaat uit professionele, resultaatgerichte en betrokken mensen die slagvaardig en
proactief werken. Vernieuwing en ervaring zijn goed in evenwicht, zowel binnen de werkorganisatie als
in de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. Dankzij de combinatie van inkomsten uit
fondsenwerving en de continuïteitsreserve heeft NSGK een solide financiële basis.
In 2018 kenden we aan 218 projecten een financiële bijdrage toe. Daarbij hebben we ook eigen
projecten: Handicap in de les, Samen naar School en Steunpunt Onderwijs voortgezet. Het voormalig
NSGK-project Jongerencoach is in 2018 verzelfstandigd. Dit project helpt jongeren met een beperking
hun ambities te ontdekken en waar te maken. Onder de naam FLOOR Jongerencoaching wordt dit
mooie werk voortgezet.
Een aantal bijzondere hoogtepunten in 2018: twee Junior Reporters bij de VoiceKids, de Madurodam
Marathon (fondsenwervend evenement), de CAPtalks met de verkiezing van drie nieuwe
kinderambassadeurs, een historisch hoge opbrengst met de landelijke collecte en een grote
bedankactie naar donateurs tijdens Thanksgiving.
Wat ging minder in 2018?
Door een vastgelopen automatiseringsproject in 2017 konden we tot en met januari 2018 geen nieuwe
aanvragen van projectpartners in behandeling nemen. De problemen konden in 2018 verholpen
worden. De opgelopen achterstand is per 1 februari 2018 weggewerkt.
Fondsenwervend kwam de samenwerking met Talpa en RTL rondom het programma de Voicekids
niet goed uit de verf. Er waren te weinig mogelijkheden om het verhaal van NSGK naar voren te
brengen richting potentiële donateurs waardoor veel minder donateurs werden geworven dan beoogd.
Vooruitblik naar 2019 (en de jaren daarna)
De komende jaren zetten we in op het behalen van de hiervoor genoemde vijf concrete doelen uit het
meerjarenplan op een A4. Om de doelen te behalen zijn in het meerjarenplan concrete strategieën en
acties opgenomen.
Meer impact
Onze gevers en andere stakeholders vragen om duidelijke terugkoppeling en bewijsvoering van de
behaalde impact. Dat is ook een belangrijk aandachtsgebied binnen de Erkenningsregeling van het
CBF. Mede via de Impact Challenge zal impact de komende jaren dus voluit onze aandacht hebben.
De focus bij alle projecten en programma’s die NSGK wil steunen zal dus ook meer gericht zijn op
impact (welk verschil wordt gemaakt?). De komende jaren worden vier nieuwe innovatieve
programma’s gestart waarmee we structureel en in samenwerking met partners verschil willen maken.
Een voorbeeld van een dergelijk programma is Samen naar School.
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NSGK zal verder op basis van samenwerkingsovereenkomst met een aantal partners die inmiddels
bewezen impact bereiken, duurzame samenwerkingsverbanden aangaan en specifiek voor het werk
van deze impact partners fondsen gaan werven.
Groei in fondsenwerving en bekendheid
NSGK heeft een ambitieuze doelstelling geformuleerd om de komende jaren te groeien in
fondsenwerving (groei van € 2 miljoen) en in bekendheid als het goede doel voor gehandicapte
kinderen (+60% geholpen naamsbekendheid). Voor de fondsenwerving is een aansprekende(r)
fondsenwervende missie nodig. In 2019 zal NSGK met de nieuwe fondsenwervende missie naar
buiten treden, gericht op onze huidige gevers én nieuwe potentiële gevers.
Donateurs
Bij de werving van donateurs gaan we voor lange termijn relaties. Om donateurs niet alleen te werven,
maar ook te behouden gaan we ze meer betrekken bij het werk van NSGK. We willen onze donateurs
laten zien hoe zij met hun bijdrage écht het verschil maken voor kinderen met een handicap. Met een
nieuw systeem kunnen we ze op de juiste momenten informeren over onze activiteiten. De
kinderambassadeurs (met een handicap) tonen aan het publiek de problematiek en de oplossingen
die we kunnen bereiken. Hiermee vergroten we ook onze naamsbekendheid én werven we nieuwe
achterban.
Landelijke collecte
In 2018 is de opbrengst van de collecte gegroeid naar € 928-duizend. We zijn enorm blij met deze
fantastische opbrengst die we konden bereiken met een enorme groep vrijwilligers. In 2019 en
volgende jaren zetten we in op groei zodat we nóg meer mooie projecten kunnen ontwikkelen en
ondersteunen. We willen uiteindelijk in 2020 doorgroeien naar € 1 miljoen.
Evenementen en Acties
In het najaar van 2019 komt de tweede editie van de Madurodam Marathon, een fondsenwervend
evenement waar kinderen en jongeren met en zonder beperking samen in actie komen voor NSGK.
Ze geven het goede voorbeeld en betrekken daarbij onze gevers!
Voor bedrijven starten we met het aanbieden van rolstoelclinics door ex-paralympiërs (Business on
Wheels). Voor bedrijven is zo’n clinic een leuk teamuitje of een mooie manier om aan teambuilding te
werken. Voor NSGK is het – naast een fondsenwervend middel – ook een middel om de
bewustwording te vergroten. Wat doet een handicap met je? Hoe toegankelijk is het bedrijf eigenlijk en
hoe zit het met de omgeving?
Social media
In onze online media gaan we de gemaakte aanpassingen volop inzetten. Daarmee kunnen we
gerichter, gebruiksvriendelijker en persoonlijker communiceren met onze (potentiële) achterban, zodat
we hen nog beter kunnen betrekken bij ons gezamenlijke doel: een samenleving waarin kinderen met
én zonder handicap samen opgroeien!
Beter organiseren
In 2019 werken we op basis van de doelen en strategieën uit het meerjarenplan op 1A4 en
organiseren we op basis van een structuur die de strategie ondersteunt (“structure follows strategy”).
Daarvoor zal meer aandacht worden besteed aan teamgericht werken vanuit grote
verantwoordelijkheid en vertrouwen voor de medewerkers. NSGK wil zich verder ontwikkelen als
inclusief medewerkersteam. We streven ernaar dat minimaal 25% van de medewerkers een beperking
heeft.
Begroting baten en lasten 2019 (verkort; bedragen x € 1.000)
BATEN
- Baten van particulieren
- Baten van bedrijven
- Baten van loterijorganisaties
- Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de baten

€ 3.604
€
51
€ 410
€ 1.050
€ 5.115
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LASTEN
Doelbestedingen
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

€ 4.585
€ 1.592
€ 530
€ 6.708

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

€ 125
€-1.468

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserve
- bestemmingsfondsen

€ -78
€-1.300
€ -90
€-1.468
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6

Verantwoordingsverklaring NSGK

Hierna opgenomen. Volgens de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voegt
NSGK aan haar jaarverslag een verantwoordingsverklaring toe. In deze verantwoordingsverklaring zet
NSGK uiteen hoe zij invulling geeft aan:
1. de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en toezicht houden;
2. het optimaliseren van de omgang met belanghebbenden;
3. het continu verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen.
1. Scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht
In lijn met de door NSGK onderschreven Code Goed Bestuur van de commissie-Wijffels kent NSGK
een scheiding tussen bestuur en toezicht. De directeur/bestuurder (verder te noemen ‘directeur’) is
bestuurlijk verantwoordelijk, terwijl de Raad van Toezicht daarop toeziet.
Naast de statuten zijn er reglementen voor de Raad van Toezicht, de directeur en de auditcommissie.
Deze reglementen zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Taak en werkwijze van de directeur
De directeur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT).
• De directeur heeft in het bijzonder tot taak het strategische beleid, de algemene coördinatie en de
externe representatie. Daarnaast is hij op hoofdlijnen verantwoordelijk voor de inhoudelijke en
administratieve kwaliteitsbewaking en het personeelsbeleid.
• De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de jaarrekening en het
jaarverslag, de begroting en het (meerjaren)beleidsplan.
• De directeur evalueert eens per jaar de organisatie en haar functioneren; de uitkomsten worden
besproken met de RvT.
• De directeur brengt elk kwartaal verslag uit aan de RvT.
• De directeur ontvangt een bezoldiging conform de richtlijnen van de Goede Doelen Nederland
(voortvloeiend uit de Code Wijffels).
De directeur is Henk-Willem Laan.
Taak en werkwijze van de Raad van Toezicht (RvT)
De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van
zaken binnen de stichting.
• De RvT heeft in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden:
o het zorgdragen voor een goed functionerende directeur, onder andere door benoeming,
beoordeling en ontslag van (leden van) de directeur;
o het vaststellen van de profielschets en de selectieprocedure van de directeur;
o het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht, onder andere door benoeming,
beoordeling en ontslag van (leden van) de RvT;
o het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur;
o het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur en de algemene gang van
zaken binnen de stichting;
o het beoordelen en, indien dit statutair is voorgeschreven, goedkeuren van de besluiten van de
directeur;
o het vertegenwoordigen van de stichting in het geval van een tegenstrijdig belang;
o het goedkeuren van de in de statuten genoemde besluiten van de directeur;
o het bemiddelen in geval van een stagnerende besluitvorming binnen de directie.
•
•

•

De RvT bespreekt ten minste éénmaal per jaar zowel zijn eigen functioneren (inclusief dat van de
individuele leden) als het functioneren van de directeur.
De RvT bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie en risico’s verbonden aan de stichting
en de uitkomsten van de beoordeling door de directeur van de opzet/werking van de interne
systemen voor risicobeheersing en controle.
De RvT stelt uit zijn midden een auditcommissie samen, die als taak heeft om de besluitvorming
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•

•

•

van de RvT op het gebied van de begroting en de jaarrekening voor te bereiden. De voorzitter van
de RvT kan plaatsnemen in de auditcommissie, maar niet de rol van voorzitter op zich nemen.
De leden van de RvT genieten geen bezoldiging. Aan de leden kan wel een billijke
onkostenvergoeding worden toegekend (op voorstel van de directeur en vast te stellen door de
RvT).
De RvT bestond 31 december 2018 uit de volgende leden: A. Paling, voorzitter; A.G.M.
Nagelmaker, voorzitter auditcommissie; E. van der Burg; H. Bosma; J.T.P.M. van Dongen. De
externe accountant, benoemd door de RvT, kan over zijn verklaring over de getrouwheid van de
jaarrekening worden bevraagd door de RvT. Hij woont de vergadering van de auditcommissie bij
waarin over de vaststelling/goedkeuring van de jaarrekening wordt gesproken. De accountant
rapporteert zijn bevindingen betreffende de jaarrekening aan de directeur en de RvT. De directeur
en de auditcommissie beoordelen tenminste éénmaal per vijf jaar het functioneren van de externe
accountant.
De Personeelsvertegenwoordiging is als wettelijk voorgeschreven instrument voor
medezeggenschap onderdeel van de ‘checks and balances’ in de stichting.

2. Omgang met belanghebbenden
NSGK heeft 27 medewerkers. Gedragsregels voor NSGK-medewerkers zijn vastgelegd in een ‘code
of conduct’. De medewerkers vormen – samen met de ruim 11.309 collectevrijwilligers – het
belangrijkste kapitaal van NSGK. Daarnaast zijn de meer dan 36.000 actieve donateurs onmisbaar
voor het werk van NSGK, evenals de projectpartners met wie NSGK samenwerkt bij de uitvoering van
haar projecten, meestal op aanvraag van de projectpartner.
Maatgevend voor het besluit om wel of niet samen te werken met projectpartners zijn de capaciteiten
van de aanvragende organisatie en het vertrouwen dat NSGK heeft in de toegevoegde waarde van de
organisatie voor het realiseren van haar beleid. Hierover laten de projectadviseurs en de directeur zich
adviseren door de Raad van Advies (RvA). De RvA bestaat uit deskundigen uit het werkveld van
NSGK en wordt actief betrokken bij de voorbereiding, vorming en zo nodig bijstelling van het beleid.
Met de doelgroepen – kinderen en jongeren met een handicap – heeft NSGK soms een directe (bij
eigen projecten) en meestal een indirecte relatie, namelijk via de aanvragende organisaties. In 2018 is
gestart met de werving van kinderambassadeurs die vanuit eigen ervaringen hun verhaal kunnen
delen met het grote publiek. Daarnaast is gestart met de oprichting van een kinderraad om
rechtstreeks met de kinderen met een beperking in gesprek te gaan over de problemen en
oplossingen die we met de hulp van gevers willen realiseren. Het meerjarenplan is met input van alle
belanghebbenden vormgegeven. Naast de doelgroep zijn dit ook projectpartners, aanvragers,
donateurs, vrijwilligers, ambassadeurs, de Raad van Advies en Raad van Toezicht.
NSGK heeft een systeem voor de registratie en monitoring van resultaten op projectniveau.
Verantwoording
NSGK ziet het als haar plicht om een getrouw en helder beeld te geven van de wijze waarop zij werkt
en de wijze waarop de financiële middelen besteed zijn. Via de website geeft NSGK zo veel mogelijk
relevante informatie voor alle belanghebbenden, zoals donateurs, vrijwilligers en projectpartners. Op
de website wordt ook eens per jaar het jaarverslag gepubliceerd met daarin een verslag van de
belangrijkste activiteiten en een jaarrekening. NSGK legt op een zo transparant mogelijke wijze
verantwoording af over de besteding van de middelen, conform de (verantwoordings)eisen van de
geldgevers. NSGK is lid van de Goede Doelen Nederland, de FIN en de Stichting Collecteplan, en
volgt de daar vigerende gedragsregels. NSGK beschikt over de ANBI status van de Belastingdienst en
een CBF erkenning en voldoet aan de eisen die daar aan integriteit en transparantie worden gesteld.
Voor de algehele financiële verantwoording van de organisatie gelden de regels op de
jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen (RJ650).
Vijfmaal per jaar informeert NSGK via een geprinte mailing haar donateurs over haar activiteiten, over
ontvangen giften en over kinderen en jongeren met een handicap in het algemeen. De tweejaarlijkse
nieuwsbrief is daar onderdeel van en wordt ook toegestuurd aan een selectie van vrijwilligers (de
collecte-organisatoren) en projectpartners. Alle vrijwilligers ontvangen eens per jaar het
Collectenieuws.
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Alle belangstellenden kunnen het belangrijkste nieuws ontvangen via een digitale nieuwsbrief die
viermaal per jaar wordt verstuurd, en waarvoor men zich via de website kan aanmelden. Zowel voor
donateurs als projectpartners hanteert NSGK een formele klachtenregeling.
3. Effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen
NSGK hanteert een vastgelegd instrumentarium om de (effectiviteit en efficiëntie van haar)
bestedingen te monitoren, deze zijn ook uitgebreider beschreven in het Handboek Processen:
• Projectvoorstellen, aanvragende organisaties en de uitvoering worden op meerdere momenten
getoetst.
• De bijdrage van NSGK wordt in termijnen overgemaakt op basis van deugdelijke rapportages.
• Gegevens over projecten worden vastgelegd in een datasysteem met ingebouwde checks &
balances.
• Organisaties zijn, afhankelijk van de omvang van een project, gehouden aan het doen uitvoeren
van een accountantscontrole en het overleggen van een management letter.
• Monitoring van de uitvoering geschiedt mede via een aantal projectbezoeken.
Henk-Willem Laan
directeur/bestuurder
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1 Balans na resultaatbestemming
Activa
(x € 1.000)
Par.

31 december 2018

31 december 2017

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

5.1
5.2
5.3

106
209
100

102
220
150
415

472

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 5.4
Effecten
5.5
Liquide middelen
5.6

Totaal activa

2.209
6.083
1.832

1.771
9.021
1.198
10.124

11.990

10.539

12.462
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Passiva
(x € 1.000)
Par.

31 december 2018

31 december 2017

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

5.7
5.8

3.247
4.204

3.071
5.597
7.451

8.668

Fondsen
Bestemmingsfondsen

5.9

206

282
206
7.657

282
8.950

Kortlopende schulden
Hulp aan instellingen
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overlopende passiva

Totaal passiva

5.10
0
5.12

2.433
107
93
249

3.160
106
79
167
2.882

3.512

10.539

12.462
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2 Staat van baten en lasten
Baten
(x € 1.000)
Par.
Omschrijving
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder
winststreven
Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten
Overige baten
Som van de baten

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

3.530
48
331
5

3.320
−
325
−

3.737
36
492
−

6.1.5

932

925

538

4.846

4.570

4.803

−
−

−
−

−
−

4.846

4.570

4.803
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Lasten
(x € 1.000)
Werkelijk
2018
Bestedingen aan doelstellingen
A. Voorlichting
B. Wonen en logeren
C. Leren en werken
D. Spelen en sporten
E. Beeldvorming
F. Overige bestedingen

Begroting
2018

1.058
35
772
1.135
339
878

1.069
3.409

Werkelijk
2017
832
78
1.355
2.176
297
50

Totaal besteed aan doelstelling

6.2

4.217

4.478

4.788

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

6.5
6.6

1.250
499

1.162
530

867
510

5.966

6.170

6.165

- 1.120

- 1.600

- 1.362

- 173

205

149

- 1.293

- 1.395

- 1.213

- 286
- 931
- 76

−
- 1.295
- 100

- 188
- 1.013
- 12

- 1.293

- 1.395

- 1.213

Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging (+) / onttrekking (-) aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

6.7

Kengetallen
Omschrijving %

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2018

2018

2017

Totaal doelbesteding/totaal baten

87,0%

98,0%

99,7%

Wervingskosten/geworven baten

25,8%

25,4%

18,0%

Totaal doelbesteding/totaal lasten

70,7%

72,6%

77,7%

8,4%

8,6%

8,3%

20,9%

18,8%

14,1%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten
Wervingskosten/totaal lasten
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3 Staat van herkomst en bestedingen van middelen
(x € 1.000)

2018
Herkomst van de middelen
Resultaat boekjaar

2017

- 1.293

- 1.213

Afschrijving immateriële vaste
activa
Afschrijving materiële vaste activa

59
44

33
45

Ongerealiseerd resultaat
beleggingen

59

108
- 1.131

Besteding van de middelen
Netto investering in:
- Immateriële vaste activa
- Materiële vaste activa
- Financiële vaste activa
- Effecten

63
33
- 50
- 2.879

Mutatie werkkapitaal

- 1.027
70
4
- 50
- 2.609

2.833

2.585

1.702

1.558

De mutatie is als volgt samengesteld
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen en
overlopende activa
Mutatie liquide middelen
Mutatie kortlopende schulden
Mutatie werkkapitaal

−

-2

438
634

736
72
1.072

806

630

752

1.702

1.558

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving wordt aanbevolen in de toelichting een kasstroomoverzicht
op te nemen. NSGK geeft middels de staat van herkomst en bestedingen van middelen het beoogde
inzicht.
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4 Waarderingen en grondslagen
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), statutair en feitelijk
gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit het werven van fondsen ten einde activiteiten te
financieren ten einde de doelstellingen van de organisatie te realiseren.
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:
• Het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven die de participatie en/of integratie in
de samenleving beogen van personen met een handicap tot de leeftijd van dertig (30) jaar in
Nederland;
• Het bewust maken van het Nederlandse publiek van de mogelijkheden tot participatie en
integratie van bovenstaande personen door middel van informatie en voorlichting; en
• Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Verbonden partijen
Er zijn geen verbonden partijen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Het financieel verslag is opgesteld conform de Richtlijn 650 Verslaggeving voor Fondsenwervende
organisaties. Deze Richtlijn is opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij gebruik is
gemaakt van de kennis en kunde van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) om op uniforme wijze
de ontvangsten en bestedingen van fondsenwervende organisaties zichtbaar te maken
Naast de verslaggeving conform voornoemde richtlijn dient het niet-financiële deel van het verslag te
voldoen aan de vereisten die het keurmerk de zogenoemde CBF-Erkenning daaraan stelt. NSGK
hanteert sinds 1998 deze vereisten in de verslaggeving. In 2018 is NSGK opnieuw getoetst door het
CBF. Daaruit bleek dat NSGK voldoet aan de harde normen van de Erkenningsregeling voor categorie D
organisaties. De CBF-Erkenning is op basis daarvan gecontinueerd.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Continuïteit van de activiteiten
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen, langlopende
schulden en kortlopende schulden. Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt
tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden
financiële instrumenten gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Het NSGK kent geen afgeleide
financiële instrumenten.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s de functionele valuta van de stichting.
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Schattingen bij de toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie 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. Er zijn geen
waarderingsgrondslagen naar de mening van de directie die kritisch zijn ten aanzien van schattingen en
veronderstellingen voor het weergeven van de financiële positie.
Stelselwijzigingen
In oktober 2016 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2016-13 uitgebracht met als gevolg
dat de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende organisaties is aangepast. Deze Richtlijn moet voor
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017 worden toegepast. NSGK past deze nieuwe richtlijn
vanaf boekjaar 2017 toe. Als gevolg van de nieuwe richtlijn dienen baten te worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben, hierdoor is het vereist om die toekenningen reeds mee te
nemen waarvoor de toezegging en betrouwbare inschatting aan het einde van het jaar bekend zijn. In het
jaar 2017 was het effect hiervan niet volledig meegenomen in de jaarcijfers. Dit is derhalve alsnog
gecorrigeerd in de vergelijkende cijfers van het huidige jaar, waarbij het positieve effect op het vermogen
€ 200.000 bedraagt, hetgeen is verwerkt in de bestemmingsreserve bufferfonds projecten. De
aanpassing heeft geen gevolgen gehad voor het saldo van de baten en lasten over 2017.
Gedurende het boekjaar 2018 heeft evaluatie plaatsgevonden van de verwerkingswijze van de
investeringen in fondsenwerving in verband met het actief werven van nieuwe vaste (maand)donateurs.
Deze kosten werden als immaterieel vast actief verantwoord en vervolgens over een periode van 3 jaar
afgeschreven. De evaluatie van deze verwerkingswijze zag toe op zowel de economische levensduur,
alsmede de vergelijkbaarheid met branchegenoten. Gebleken is dat de economische levensduur sterk
varieert voor deze groep geworven donateurs. Hierdoor is het lastig gebleken de toekomstige
economische voordelen op een betrouwbare wijze te blijven inschatten. Verder is in het kader van de
vergelijkbaarheid met andere goede doelen organisaties vast komen te staan dat dergelijke uitgaven over
het algemeen direct in de lasten worden verantwoord. Hierdoor is het besluit genomen om een
stelselwijziging door te voeren, waarbij de lasten verbonden aan het actief werven van nieuwe vaste
(maand)donateurs direct als lasten wordt verantwoord in het jaar waarin deze kosten gemaakt zijn. De
vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig hierop aangepast, waarbij het effect op het vermogen per 1
januari 2017 (zijnde € 194.000) ten laste van de bestemmingsreserve ‘activa bedrijfsvoering’ is gebracht.
Het positieve effect op de baten en lasten voor het jaar 2017 bedroeg € 44.000, hetgeen via de lasten
voor besteding aan doelstelling (€ 11.000) en de wervingskosten (€ 33.000) is verwerkt in de
vergelijkende cijfers.
Schattingswijzigingen
In het boekjaar 2018 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
het voorgaand jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de
toelichting op de balans is gespecificeerd.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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Financiële vaste activa
De leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs benaderen
de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
De te ontvangen bedragen uit hoofde van nog af te wikkelen nalatenschappen worden verantwoord tegen
80% van de te verwachten nalatenschap (rekening houdend met eventuele rechten van vruchtgebruik),
dit in verband met de onzekerheid in de afwikkeling, tenzij een individuele nalatenschap een afwijkend
percentage vereist als gevolg van verkregen (on)zekerheden in de realisatie van de betreffende
nalatenschap.
Effecten
De ter beurze genoteerde aandelen en obligaties behoren tot een handelsportefeuille en worden
gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde
waardeveranderingen direct in de staat van baten en lasten worden verantwoord.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Reserves en fondsen
De reserves en fondsen van de stichting zijn ingedeeld in drie categorieën.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering
door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor NSGK is opgericht.
Deze reserve wordt aangehouden om de continuïteit van de
stichting op langere termijn te waarborgen.
Bestemmingsreserves
Aan deze van het vermogen afgezonderde reserves is door de directie van de stichting onder
goedkeuring van de Raad van Toezicht een in de jaarrekening omschreven bestedingsmogelijkheid
gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling van de stichting.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waaraan derden een beperkte
bestedingsmogelijkheid hebben gegeven. Het bedrag en de doelstelling van de reserves wordt in de
toelichting op de balans vermeld.
Kortlopende schulden
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De post ‘Hulp aan instellingen’ bevat verplichtingen uit hoofde van projecten. Nieuwe toezeggingen aan
projecten worden toegevoegd, terwijl de uitkeringen en eventuele vrijvallen het saldo verminderen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten
en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden meegenomen indien zij voor
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het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het
opnemen van voorzieningen.
Wervingskosten
Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met de activiteiten behorend bij het werven van
fondsen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verzenden van mailings aan donateurs of bedrijven en het
organiseren van de collecte. De toedeling van de kosten aan de doelstelling of fondsenwerving is
gebaseerd op de geschatte tijdsbesteding hieraan van de medewerkers.
Bestedingen aan de doelstelling
Onder bestedingen aan de doelstelling worden onder andere verantwoord de uitkeringen en bijdragen die
in het boekjaar zijn toegekend in het kader van ‘hulp aan instellingen’. Toekenningen tot maximaal over
drie jaren komen geheel ten laste van het boekjaar waarin het toekenningbesluit genomen is, ongeacht in
welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd.
Vrijvallende gelden in het kader van ‘hulp aan instellingen’ worden in het boekjaar waarin zij vrijvallen in
mindering gebracht op de toekenningen.
Pensioenregelingen personeel
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort
bij het fonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies.
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5 Toelichting op de balans
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa bestaan uit de kosten die verband houden met de aangeschafte software.
Deze kosten worden afgeschreven in 3 jaar.
Het verloop gedurende het jaar en de geaccumuleerde aanschaffingswaarde en afschrijvingen per 31
december van de immateriële vaste activa zijn:
(x € 1.000)

Boekwaarde
1-1-18

Immateriële vaste activa
Totaal immateriële vaste
activa
(x € 1.000)

Investeringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-18

102

63

59

106

102

63

59

106

Immateriële vaste
activa

Totaal

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

198
92

198
92

Boekwaarde 31-12-18

106

106

Materiële vaste activa
Inventaris
Investeringen in gehuurde activa worden afgeschreven in 12 jaar. De inventaris bestaat uit inrichting
kantoor. Deze worden afgeschreven over achtereenvolgens 5 en 3 jaar. De automatisering bestaat uit
computers en wordt afgeschreven in 3 jaar.
Alle activa worden aangehouden in het kader van de bedrijfsvoering. Het verloop gedurende het jaar
en de geaccumuleerde aanschaffingswaarde en afschrijvingen per 31 december van de materiële
vaste activa zijn:
(x € 1.000)

Boekwaarde
1-1-18

Investeringen/
desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-18

Investeringen in gehuurde activa
Inventaris
Automatisering

185
12
23

33
−
−

24
8
12

194
4
11

Totaal materiële vaste activa

220

33

44

209

(x € 1.000)

Investeringen in
gehuurde activa

Inventaris

Automatisering

Totaal

Historische kostprijs
Cumulatieve afschrijvingen

289
95

123
119

114
103

526
317

Boekwaarde 31-12-18

194

4

11

209

Financiële vaste activa
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Leningen
2018

2017

Stand per 1 januari
Verstrekte lening
Aflossing

200
−
- 50

250
−
- 50

Stand per 31 december

150

200

50

50

100

150

Aflossingsverplichting komend jaar
Langlopend deel per 31 december

De looptijd van de lening is zes jaar, met een jaarlijkse aflossingsverplichting van € 50.000. De lening dient
afgelost te zijn per 31 mei 2021. Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 0%. De lening is verstrekt in het
kader van de doelstelling.

Vorderingen en overlopende activa
(x € 1.000)
31-12-18
Kortlopend deel leningen
Vooruitbetaald
Pensioenpremie
Diverse kosten 2018 (2017)

31-12-17
50

50

14
37

−
42
51

Te ontvangen
Nalatenschappen
Legaten
Bijdragen Vriendenloterij
Collecte
Rente
Vorderingen op co-financiers
Waarborgsommen
Overige vorderingen

1.641
19
239
31
−
138
21
19

Totaal vorderingen

42
1.257
3
200
−
73
85
21
40

2.108

1.679

2.209

1.771

Over een nalatenschap met een omvang van € 725.000 loopt een gerechtelijke bodemprocedure. Het
te ontvangen bedrag uit deze nalatenschap is gewaardeerd op een schatting op basis van de
beschikbare feiten.
Op de vorderingen is geen voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht omdat
deze niet noodzakelijk wordt geacht.

Effecten
De marktwaarde van de effectenportefeuille was ultimo boekjaar:
(x € 1.000)

31-12-18

31-12-17

Obligaties
Aandelen
Alternatieve beleggingen
Liquide middelen

3.029
916
−
2.138

5.642
2.000
550
829

Totaal

6.083

9.021
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De liquide middelen worden gebruikt als belegging door vermogensbeheerder en als cash voor de aankoop
van nieuwe beleggingen. Deze middelen maken daarom onderdeel uit van de effectenportefeuille.
Alternatieve beleggingen betreffen beleggingen die zich anders bewegen dan aandelen en obligaties.
Hierdoor wordt het risico van de portefeuille gedempt terwijl het opwaarts potentieel intact blijft. Onder
alternatieven worden bijvoorbeeld verstaan onroerend goed, high yield obligaties en grondstoffen.
Het verloop van de effectenportefeuille was als volgt:
(x € 1.000)
Boekwaarde Investering /
1-1-18
onttrekking

Rente /
dividend
opbrengsten

Koersresultaat

Boekwaarde
31-12-18

Obligaties
Aandelen
Alternatieve beleggingen
Liquide middelen

5.642
2.000
550
829

- 2.684
- 964
- 554
1.309

120
29
−
−

- 49
- 149
4
−

3.029
916
−
2.138

Totaal

9.021

- 2.893

149

- 194

6.083

Het koersresultaat is ten gunste van de financiële baten en lasten gebracht.
Het gedurende het jaar onttrokken bedrag uit de beleggingen is gebruikt om aan de verplichtingen
van de toekenningen te voldoen.
Specificatie risicoprofiel obligaties
Van de uitstaande obligaties per 31 december 2018 is het risicoprofiel op basis van Moody’s als volgt:
Ratingklasse
Relatief
AAA
AA+ tot AAA+ tot ABBB
Totaal obligaties

16,5%
29,6%
16,0%
37,9%
100,00%

Verwezen wordt naar hoofdstuk 0 voor de bevestiging namens de directie inzake naleving van het
beleggingsbeleid.

Liquide middelen
(x € 1.000)
31-12-18
Niet vrij opeisbaar
Triodos
Vrij opeisbaar
Rabobank
MeesPierson
Postbank/ING
Triodos
Kas
Betalingen onderweg
Totaal liquide middelen

31-12-17
520

963
55
169
125
−
−

150
847
47
153
−
1
−

1.312

1.048

1.832

1.198
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De saldi bij de banken staan zoveel als mogelijk op rentedragende rekeningen en zijn direct
opeisbaar.
Het niet vrij opeisbare bedrag is vastgelegd op een depositorekening. Voor meer informatie wordt
verwezen naar hoofdstuk 5.13.1.

Continuïteitsreserve
(x € 1.000)
2018
Stand per 1 januari
Af/bij: Onttrekking/toevoeging conform
resultaatbestemming
Bij: Vrijval van bestemmingsreserves
Af: Toevoeging aan bestemmingsreserves
Stand per 31 december

2017
3.071

3.134

- 286
2.022
- 1.560

- 188
1.297
- 1.172

3.247

3.071

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen ingeval van
(tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. De hoogte van de continuïteitsreserve is vastgesteld op
maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Op basis van de realisatie 2018 volgt
hieruit per 31 december 2018 een continuïteitsreserve van maximaal € 3,4 miljoen.

Bestemmingsreserves
(x € 1.000)
31-12-18

31-12-17

Activa bedrijfsvoering
RaceRunning
INZET investeringsfonds /Technologiefonds
Triodos NSGK Borgstellingenfonds
Speeltuinbende 2016-2019
Samen Spelen 2018-2020
Samen Leren 2018-2020
Speelpartner Campagne 2018-2022
Bufferfonds Projecten

315
45
500
495
139
500
600
1.410
200

322
−
972
500
144
−
909
1.000
1.750

Totaal

4.204

5.597

Het financieel beleid voor fondsen en reserves is erop gericht om een deel van ons vermogen op een
verantwoorde wijze af te bouwen, met uitzondering van de continuïteitsreserve. Dit is conform het
reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de richtlijn van Goede Doelen
Nederland. Het overige deel van onze reserves is vastgelegd in een zogenoemde
Bestemmingsreserves voor projecten en programma’s.
Activa bedrijfsvoering
(x € 1.000)
2018

2017

Stand per 1 januari
Af: Onttrekking conform resultaatbestemming

322
-7

326
-4

Stand per 31 december

315

322

Voor de aanschaf van immateriële en materiële vaste activa is in het verleden de reserve activa
bedrijfsvoering gevormd.
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RaceRunning
(x € 1.000)
2018

2017

Stand per 1 januari
Bij: Toevoeging conform resultaatbestemming

−
45

−
−

Stand per 31 december

45

−

In 2018 zijn ten behoeve van het RaceRunning project tezamen met de Stichting Dirk Kuyt Foundation
en Stichting Foppe Fonds middelen bij elkaar gebracht voor de subsidiering van RaceRunners bij
atletiekverenigingen. Hiervan resteert na afloop van 2018 nog een bedrag van € 45.000 wat in 2019
beschikbaar wordt gesteld.
INZET investeringsfonds / Technologiefonds 2016-2019
(x € 1.000)
2018
Stand per 1 januari
Af: Vrijval ten gunste van continuïteitsreserve
Af: Onttrekking conform resultaatbestemming
Stand per 31 december

2017
972
- 472
−

500
500
- 28

500

972

In 2016 is het programma voor de opvolger van het eerste Technologiefonds vormgegeven. Het
eerste Technologiefonds was gericht op zorg en welzijn, het tweede Technologiefonds richtte zich
inhoudelijk op Onderwijs en Sociale Relaties. In 2018 is dit technologieprogramma als afzonderlijk
programma geëindigd en onderbracht in de programma’s Samen Spelen en Samen Leren. Daarom is
ook dit deel van de bestemmingsreserve beëindigd.
NSGK werkt samen met andere goede doelen en vermogensfondsen aan INZET investeringsfonds
dat zich richt zich op sociale innovatie en zorginnovatie. De bedoeling is om te investeren in
(technologische) innovaties die impact hebben op het leven van kinderen en jongeren met een
beperking en hun zelfstandigheid, gezondheid en meedoen in de samenleving bevorderen. Op de
geïnvesteerde middelen wordt naast een sociaal rendement tevens financieel rendement behaald. De
bestemmingsreserve wordt aangehouden om het risico (volledig) af te dekken.
Triodos NSGK Borgstellingenfonds
(x € 1.000)
2018

2017

Stand per 1 januari
Af: Onttrekking conform resultaatbestemming

500
-5

500
−

Stand per 31 december

495

500

Belangenverenigingen, logeerhuizen, theaterwerkplaatsen, kinderdagcentra - in Nederland zijn veel
organisaties die zich inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij hebben vaak goede
ideeën om het leven van deze kinderen en jongeren te verbeteren, maar onvoldoende geld om ze uit
te voeren. We werken samen met Triodos Bank waardoor dergelijke initiatieven een lening krijgen
waarvoor NSGK (deels) borg staat. De doelstelling van dit borgstellingenfonds blijft ongewijzigd en
wordt gecontinueerd in de komende jaren. Het bedrag van € 500.000 is afgenomen met bijna € 5.000
vanwege een ingeroepen borgstelling.
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Speeltuinbende 2016-2019
(x € 1.000)
2018

2017

Stand per 1 januari
Af: Onttrekking conform resultaatbestemming

144
-5

367
- 223

Stand per 31 december

139

144

De Speeltuinbende is verzelfstandigd in 2016, maar zal de komende jaren nog steun ontvangen. Ten
behoeve hiervan is een bestemmingsreserve gevormd.
Samen Spelen 2018-2020
(x € 1.000)
2018

2017

Stand per 1 januari
Bij: Toevoeging uit continuïteitsreserve

−
500

−
−

Stand per 31 december

500

−

Vanuit het meerjarenbeleid 2018-2020 is voor het programma Samen Spelen een bestemmingsreserve gevormd waaruit vernieuwende samenspeelprojecten worden geïnitieerd en gefinancierd.
Samen Leren 2018-2020
(x € 1.000)
2018
Stand per 1 januari
Bij: Toevoeging uit continuïteitsreserve
Af: Onttrekking conform resultaatbestemming
Stand per 31 december

2017
909
136
- 445

1.506
−
- 597

600

909

Vanuit het meerjarenbeleid 2018-2020 is voor het programma Samen Leren (voorheen: Onderwijs en
Sociale Relaties) een bestemmingsreserve gevormd waaruit vernieuwende projecten worden
geïnitieerd en gefinancierd zoals Samen naar School en In1School.
Speelpartner Campagne 2018-2022
(x € 1.000)
2018

2017

Stand per 1 januari
Bij: Toevoeging uit continuïteitsreserve
Af: Onttrekking conform resultaatbestemming

1.000
924
- 514

489
672
- 161

Stand per 31 december

1.410

1.000

Vanuit het meerjarenbeleid 2018-2020 is voor de Speelpartner Campagne (voorheen: de Gedeelde
Missie) een bestemmingsreserve gevormd. In de komende jaren willen we campagnematig alle
stakeholders meer informeren, inspireren, enthousiasmeren en in beweging brengen voor de missie
om geen gehandicapt kind alleen te laten spelen. Het betrekken van een groeiende groep betrokken
gevers en partners bij onze missie is cruciaal in het dichterbij brengen van een inclusieve samenleving
waarin alle kinderen en jongeren met een handicap voluit meedoen.
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Bufferfonds Projecten
(x € 1.000)
2018
Stand per 1 januari
Af: Vrijval ten gunste van continuïteitsreserve
Af: Onttrekking conform resultaatbestemming
Stand per 31 december

2017
1.750
- 1.550
−

2.597
- 847
−

200

1.750

NSGK heeft de afgelopen jaren een deel van de reserves gereserveerd voor onvoorziene initiatieven.
Deze reserve wordt versneld afgebouwd.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen betreffen fondsen met een door derden bepaalde bestemming. De vermogens
van deze fondsen op naam zijn niet geheel vrij beschikbaar omdat ze eigen doelstellingen hebben, die
overeenkomstig de wensen van de schenkers zijn bepaald.
Het verloop van de bestemmingsfondsen was als volgt:
(x € 1.000)
2018

2017

Stand per 1 januari
Af: Onttrekkingen ivm doelbesteding
Af/Bij: Onttrekking/toevoeging resultaat
boekjaar

282
- 75

294
- 17

-1

5

Stand per 31 december

206

282

Een specificatie van de bestemmingsfondsen, met zowel het verloop van het vermogen als de vrij
besteedbare middelen is als volgt:
(x € 1.000)
Van der Merwe-Slieker Fonds
Mevrouw Neijboer Fonds
Totaal
Bestemmingsfondsen

Vermogen
1-1-18

Toevoegingen Onttrekkingen

Vermogen
31-12-18

Vrij
Besteedbaar

193
89

−
−

46
30

147
59

90
59

282

−

76

206

149

Hulp aan instellingen
(x € 1.000)
Per 1 januari
Bij: nieuwe toezeggingen
Totaal toegezegd
Af: uitgekeerd
Af: vrijval
Kortlopend deel
per 31 december

2018
3.160
2.903

2017
4.014
3.833
6.063

3.273
357

7.847
4.148
539

3.630

4.687

2.433

3.160
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Belastingen en sociale lasten
(x € 1.000)
31-12-18

31-12-17

Loonbelasting en sociale lasten
Premies pensioen

74
19

74
5

Totaal belastingen en sociale lasten

93

79

Overlopende passiva
(x € 1.000)
31-12-18

31-12-17

Te betalen- / vooruit ontvangen bedragen
Te betalen vakantiegeld / vakantiedagen
Overige te betalen bedragen

168
67
14

86
81
−

Totaal overlopende passiva

249

167

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
5.13.1 Verplichtingen tot het subsidiëren van tekorten van derden of anderszins opkomen
voor verplichtingen van derden
5.13.1.1 Triodos NSGK Borgstellingsfonds
Met Triodos Bank heeft NSGK in 2011 het Triodos NSGK Borgstellingsfonds opgericht. Via dit fonds
kan een lening aangevraagd worden bij Triodos Bank. NSGK stelt zich garant voor een deel van de
lening.
Organisaties komen in aanmerking voor een lening als zij zich inzetten voor kinderen en jongeren met
een handicap, bijvoorbeeld met dagbesteding, ondersteuning, onderwijs, werk of wonen. Ook jonge,
startende ondernemers met een handicap kunnen een lening aanvragen. De leningen zijn bedoeld
voor opstartkosten, niet voor exploitatie.
Per lening/faciliteit wordt vastgesteld voor welk deel NSGK garant staat, dit loopt uiteen van 25% tot
100% van het geleende bedrag. De bestemmingsreserve Triodos NSGK Borgstellingenfonds (20162019) zal worden aangesproken indien er een redelijke verwachting bestaat dat NSGK aan de
verplichting uit hoofde van de garantstelling dient te voldoen. Het maximale bedrag aan af te geven
garanties bedroeg begin 2018 € 500.000. In 2018 werd voor het eerst sinds 2011 een borg
ingeroepen door Triodos voor een bedrag van € 4.481. Hierdoor is het beschikbare reserve per ultimo
2018 € 495.518.
In totaal heeft NSGK € 645.518 geblokkeerd uitstaan bij Triodos Bank, waarmee NSGK garant kan
staan voor voormelde leningen.
Per ultimo 2018 staat NSGK garant voor een bedrag van € 391.138 ten behoeve van verstrekte
leningen/faciliteiten door Triodos Bank met een totale uitstaande waarde van € 1.974.999.
5.13.2 Huurverplichting kantoorruimte Wibautstraat
NSGK heeft een overeenkomst afgesloten met Woonstichting Lieven de Key inzake de huur van
kantoorruimte aan de Wibautstraat te Amsterdam. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van
7 jaar ingaande op 1 april 2014 en lopende tot en met 31 maart 2021. De verplichting voor 2019
bedraagt € 79.064.
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5.13.3 Overeenkomst Defence for Children
NSGK heeft een overeenkomst afgesloten met Defence for Children ten behoeve van het programma
In1School. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 3,5 jaar ingaande op 1 juli 2017 en
lopende tot en met 31 december 2020. De verplichting voor 2019 en 2020 bedraagt € 400.000.

6 Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
6.1.1

Baten van particulieren
Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

Collecte
Nalatenschappen
Donaties en giften

929
1.240
1.361

825
950
1.545

853
1.570
1.314

Totaal

3.530

3.320

3.737

De totale baten van particulieren komen € 210.000 hoger uit dan begroot vooral door hogere
inkomsten uit nalatenschappen. De donaties en giften zijn vrijwel gelijk aan vorig jaar maar lager dan
begroot. De baten uit collecte (jaarlijks in de derde week van november) zijn met bijna 9% gestegen
naar € 929.000.

6.1.2

Baten van bedrijven
Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

Bijdragen in geld
Bijdragen in natura

35
13

−
−

35
1

Totaal

48

−

36

De baten van bedrijven hebben betrekking op donaties en giften in geld en in natura. De bijdragen in
geld van bedrijven kwamen ten opzichte van 2017 gelijk uit. De baten in natura namen toe met
€ 13.000 als gevolg van sponsorinkomsten in natura bij het fondsenwervende event de Madurodam
Marathon.
6.1.3 Baten van loterijorganisaties
De baten van loterijorganisaties ad € 331.000 hebben volledig betrekking op baten van de
Vriendenloterij. Naast een ongeoormerkte bijdrage van € 200.000 is een bedrag van € 106.000 vanuit
geoormerkte loten verantwoord en een bedrag van € 25.000 als extra ongeoormerkte gift (2017:
€ 492.000 inclusief eenmalige gift van € 200.000).

6.1.4 Baten van subsidies van overheden
De baten betreft eenmalig verkregen subsidie in het kader van de Madurodam marathon.
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6.1.5

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

Bestemmingsgiften
Overige giften

795
137

925
−

470
68

Totaal

932

925

538

De baten van andere organisaties zonder winstoogmerk bestaan voor het grootste deel uit giften
waarvan de bestemming reeds vastligt en voor een deel uit overige giften. De bestemmingsgiften
hebben betrekking op donaties en giften in geld en in natura. Deze baten kwamen in 2018 iets hoger
uit dan begroot en € 394.000 hoger dan 2017.

Bestedingen aan doelstellingen
In 2018 is over 218 aanvragen (2017: 200), van de in totaal 311 aanvragen (2017: 298), een positief
besluit toegekend, resulterend in een totaalbedrag aan bestedingen (inclusief kosten) van € 4.217.000
(2017: 4.788.000). Vanwege een tijdelijk stop in aanvragen tussen 11 oktober 2017 en 1 februari 2018
zijn in 2018 in de periode tot 1 februari geen aanvragen binnengekomen.
NSGK steunt projecten in de domeinen: spelen en sporten, leren en werken, wonen, beeldvorming en
voorlichting en hanteert daarbij de criteria inclusie, beeldvorming, toegankelijkheid en empowerment.
De aanvraag dient aan tenminste een van deze criteria te voldoen.

Toelichting kostentoerekening
De toerekening van kosten vindt zo veel mogelijk direct plaats. Op basis van de inzet van de
medewerkers van NSGK is vastgesteld hoeveel uur per week gemiddeld wordt besteed aan een
activiteit. Deze verdeling is de basis voor de doorbelasting van de personele kosten.
De aldus bepaalde loonsom per onderdeel (besteding doelstelling, fondsenwerving of beheer en
administratie) is de basis voor de doorbelasting van de materiële kosten.
De kosten besteding aan doelstelling worden direct toegerekend aan de betreffende doelstelling A tot
en met F.
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6.3.1 Toelichting lastenverdeling
(x € 1.000)
Doelstelling
Lasten
Verstrekte projectsubsidies en -bijdragen
Afdrachten aan verbonden organisaties
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Communicatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving
Totaal
Legenda:
A. Voorlichting
B. Wonen en logeren
C. Leren en werken
D. Spelen en sporten
E. Beeldvorming
F. Overige bestedingen

A

B

−
−
−
−
520
403
28
77
30
1.058

C

D

Wervingskosten
E

Begroot
2018

Totaal
2017

−
−
−
−

−
−
−
−

2.547

2.670

3.299

−
−
−

−
−
−

−
−
−

9

782
341
14
98
15

65
323
22
64
25

1.367
1.526
96
327
103

1.344
1.397
105
377
277

937
1.427
103
321
78

878

1.250

499

5.966

6.170

6.165

623

915

273

708

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

6

164
12
32
12

50
3
9
4

128

−

111
8
22
8

35

772

1.135

339

1

Totaal
2018

F

28

−

Beheer en
administratie

9
24

Personele kosten
(x € 1.000)
Omschrijving

Doelstelling

Fondsenwerving

Beheer/
administratie

Totaal

Loon /salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

595
30
18
219

271
14
8
48

104
116
69
34

970
160
95
301

Totaal personeelskosten

862

341

323

1.526

Gemiddeld aantal fte

9,3

3,8

4,9

18,0

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

Wervingskosten
(x € 1.000)

Direct mailing
Collecte
Fondsenwervende activiteiten **
Personeelskosten *
Communicatie & PR *
Kosten tbv baten uit loterijorganisaties
Huisvestingskosten *
Kantoorkosten *
Algemene kosten *
Totaal

354
134
252
341
42
51
18
41
17

416
135
115
295
40
34
27
77
23

129
124
114
324
62
33
21
41
19

1.250

1.162

867

* Toegerekend deel van de uitvoeringskosten eigen organisatie
** Toegerekend deel van de fondsenwervende activiteiten
Voor zover er sprake is van kosten die zowel samenhangen met fondsenwerving als met voorlichting
worden deze kosten verdeeld.
De totale wervingskosten ad € 1.250.000 komen hoger uit dan begroot ad € 1.162.000, waarbij met
name de kosten lager uitvielen voor ‘direct mailings’ en de kosten hoger uitvielen voor personeel, door
vervangingskosten, en fondsenwervende activiteiten door een andere wijze van verwerken van de
fondsenwervende investeringen (zie voor verdere toelichting paragraaf 4.2 van dit jaarrapport).

Kosten beheer en administratie
Bij de bepaling van de kosten voor beheer en administratie is de aanbeveling van Goede Doelen Nederland
als richtsnoer gehanteerd. Voor zover er directe inspanningen door de directie/bestuur, het algemeen
secretariaat en de verdere ondersteuning zijn geleverd voor fondsenwerving en/of doelstelling zijn de
bijbehorende kosten ten laste van deze categorieën gebracht. Voor de overige kostensoorten heeft,
consistent met de toerekening naar fondsenwerving en doelstelling, naar rato van de loonsom/fte een
toerekening plaatsgevonden.
Deze kosten ad € 499.000 komen € 31.000 lager uit dan begroot ad € 530.000, met name door lagere
automatiseringskosten. De algemene norm zoals door het NSGK gesteld, van 8–9% (kosten beheer en
administratie t.o.v. totale lasten), is gehaald. Het percentage kwam in 2018 uit op 8,4% (2017: 8,3%).
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Financiële baten en lasten
(x € 1.000)
2018
Beleggingen:
Ontvangen couponrente
Ontvangen dividenden
Gerealiseerd koersresultaat
Ongerealiseerd koersresultaat
Af: beheerkosten
Netto beleggingsresultaat
Ontvangen bankrente
Totaal

2017

47
29
- 135
- 59
- 55

127
48
134
- 108
-54
- 173

147

−

2

- 173

149

De baten uit beleggingen kwamen lager uit dan begroot en vorig jaar, en bleven achter bij de benchmark,
met name door onze defensieve portefeuille. In 2018 is door de bestuurder en Raad van Toezicht een nieuw
beleggingsbeleid vastgelegd in een beleggingsstatuut. Hierin staat onder andere dat maximaal 30 procent
van de portefeuille in aandelen belegd mag worden en de rest in obligaties en liquiditeiten. In het beleggingsstatuut is eveneens opgenomen dat al onze beleggingen maatschappelijk verantwoord dienen te zijn. Eind
2018 is de beleggingsportefeuille overgedragen van Triodos Bank naar Rabobank als vermogensbeheerder.
Van 1 januari 2018 tot 11 november 2018 werd de beleggingsportefeuille beheerd door Triodos Bank. De
portefeuille bestond op basis van het voorzichtige beleggingsbeleid voor 70% uit obligaties, voor 20% uit
aandelen en voor 5% alternatieve beleggingen. Het bruto resultaat van de gehele portefeuille over januari tot
november 2018 bedroeg -1,38%. Op de aandelen en obligaties werd over deze periode een negatief
rendement behaald (-1,43% resp. -0,37%) en op de alternatieve beleggingen een positief rendement
(0,41%).
Vanaf 11 november 2018 werd de beleggingsportefeuille beheerd door Rabobank. De portefeuille is op basis
van een nieuw voorzichtig en passief beleggingsbeleid samengesteld via drie passieve beleggingsfondsen,
voor 25% op basis van aandelen(fonds) en voor 75% op basis van bedrijfsobligaties(fonds) en
staatsobligaties(fonds). Het bruto resultaat van de gehele portefeuille over 11 november tot 31 december
2018 bedroeg -0,04%. Op het aandelenfonds werd over deze periode een negatief rendement behaald
(-5,8%) en op de obligatiefondsen een positief rendement (0,9%).
Bevestiging namens de directie
Het beleggingsbeleid is gedurende 2018 nageleefd aangezien beide vermogensbeheerders gedurende het
volledige boekjaar de richtlijnen van hun beheerovereenkomsten, die zijn opgesteld aan de hand van het
respectievelijk oude/nieuwe vastgestelde beleggingsbeleid, hebben nageleefd.

Bezoldiging en financiële rechten bestuurders en toezichthouder
6.8.1 Bezoldiging en financiële rechten bestuurders en toezichthouders
Toezichthouders ontvangen (eventueel) een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van een vergadering.
Verder ontvangen zij geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. In 2018 zijn aan bestuursleden/
toezichthouders geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
6.8.2 Bezoldiging directie
Het toezichthoudend orgaan heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte
van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd.
De laatste evaluatie leidde – op verzoek van de directie - niet tot aanpassingen in de bezoldiging wel werd
de functiegroep BSD-punten verlaagd van G naar F overeenkomstig de beloningsregeling van Goede
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Doelen Nederland. Het jaarinkomen van de directieleden (in loondienst) blijft binnen het maximum van
€ 95.952 (1 fte/12 mnd). Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging
verwijzen we naar hoofdstuk 3.1 van het jaarverslag.
H.W. Laan
Directeur/bestuurder
Dienstverband
Aard (looptijd)
Uren
Part-time percentage
Periode

Bepaalde tijd
36
100%
1/1 – 31/12

Bezoldiging (euro)
Jaarinkomen
Bruto loon / salaris
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Variabel inkomen

78.546
6.258
7.041
−

Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (werkgeversdeel)
Overige beloningen op termijn
Uitkeringen beëindiging dienstverband

91.845
−
10.161
−
−

Totaal 2018

102.006

Totaal 2017*

101.195

* In het kader van de vergelijkbaarheid is het totaal 2017 gecorrigeerd met EUR 9.564 met betrekking tot de
SV lasten welke in 2018 niet langer als onderdeel van de bezoldiging uitmaken.
Aan de directieleden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Resultaat normalisatie
6.9.1 Boekjaar 2018
In het resultaat over 2018 zaten geen posten die een eenmalig karakter hadden en in een regulier jaar niet
zouden zijn meegenomen. Daarom is het genormaliseerde resultaat gelijk aan het verantwoorde resultaat,
zijnde een negatief saldo van baten en lasten van € 1.293.000.
6.9.2 Boekjaar 2017
In het resultaat over 2017 zaten geen posten die een eenmalig karakter hadden en in een regulier jaar niet
zouden zijn meegenomen. Daarom is het genormaliseerde resultaat gelijk aan het verantwoorde resultaat,
zijnde een negatief saldo van baten en lasten van € 1.213.000.

7 Toelichting op de staat van herkomst en bestedingen van
middelen
Overige mutaties
Voor een specificatie ten aanzien van de overige mutaties vermeld in de staat van herkomst en bestedingen
van middelen wordt verwezen naar de toelichtingen op de balans en staat van baten en lasten zoals
respectievelijk opgenomen in hoofdstukken 5 en 6 van deze jaarrekening.
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8 Overige toelichtingen
Gebeurtenissen na balansdatum
In de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met het opstellen en vaststellen van de jaarrekening over
2018 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met gevolgen voor de jaarrekening 2018.

Resultaatbestemming boekjaar
Het resultaat wordt, vooruitlopend op de vaststelling door de bestuurder en de goedkeuring door de
Raad van Toezicht, toegevoegd aan het eigen vermogen. Het verlies ad € 1.293.000 is ten laste
gebracht van de verschillende componenten van het eigen vermogen:
Reserves
Onttrokken aan continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Onttrokken aan reserve Activa bedrijfsvoering
Toegevoegd aan reserve RaceRunning
Onttrokken aan reserve Triodos NSGK Borgstellingenfonds
Onttrokken aan reserve Speeltuinbende 2016-2019
Onttrokken aan reserve Samen Leren 2019-2020
Onttrokken aan reserve Speelpartner Campagne 2019-2022
Onttrokken aan reserve Bufferfonds Projecten

286
7
- 45
5
5
445
514
−
931
1.217

Fondsen
Netto onttrokken aan bestemmingsfondsen
TOTAAL ONTTROKKEN

76
1.293

Pagina 56 van 61

9 Overige gegevens
Controleverklaring
Hierna opgenomen
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Wibautstraat 212
Kenmerk:
Fake tekst
1091
GS AMSTERDAM
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Geachte heer/mevouw,

Aan: de directeur-bestuurder en Raad van Toezicht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Ons oordeel
Wij
de jaarrekening
van de estium
Nederlandse
Stichting
voornonsequ
het Gehandicapte
Kinddipiste
gecontroleerd.
Ushebben
dolendae
et et incte 2018
solorectus
fugiatque
pore
atetur mos
mporum

harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2018
a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Nederlandse Stichting voor het
maximus, quiatur
magnim
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januari
‘Fondsenwervende organisaties’.

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest

De jaarrekening bestaat uit:
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3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:



voorwoord “Kan niet, bestaat niet”;
hoofdstuk 1 “Missie en doelstellingen” tot en met hoofdstuk 6 “Verantwoordingsverklaring NSGK”.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’ vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en
hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met
RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder voor de jaarrekening en de Raad van Toezicht voor de
jaarrekening
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. In dit kader is
de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directeur-bestuurder
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 de directeur-bestuurder afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directeurbestuurder de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directeur-bestuurder
het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De directeur-bestuurder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten
of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Amersfoort, 10 april 2019.
WITh accountants B.V.
Drs. J. Snoei RA
Bijlage.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van de Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind, te Amsterdam
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:











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

Wij communiceren met de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht 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.

