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Woord vooraf 
 
Geachte lezers van dit jaarverslag, 
 
We kijken terug op een waardevol jaar voor het Johanna KinderFonds. In 2010 vierde het 
Johanna KinderFonds het 110-jarig bestaan! We konden deze bijzondere verjaardag niet zo 
maar voorbij laten gaan. Er is dan ook hard gewerkt om aan het eind van het jaar een mooi 
verjaardagfeest te kunnen geven. En dat is gelukt! We kijken met onze relaties terug op een 
bijzonder samenzijn in de mooie Theaterzaal van RMC Groot Klimmendaal, onze buren, en in 
onze geheel gerenoveerde villa ‘de Pasch’.  
 
We hebben een mooi Jubileumboek ‘110 jaar kinderrevalidatie in Nederland’ uitgegeven, met 
dank aan de vele sponsoren. Met dit boek kunnen we laten zien wat de bijdrage van het 
Fonds in de afgelopen jaren is geweest ten aanzien van de verbetering van de kwaliteit van 
zorg en leven van kinderen met een lichamelijke beperking. 

Ook is in 2010 het Bureau van het Johanna KinderFonds, gehuisvest in de historische villa ‘de 
Pasch’, verbouwd en heropend. 

Samen met Bestuursleden, de leden van de Commissies en de mensen van het Bureau 
werken we hard aan het bereiken van onze doelstelling, namelijk mensen met aandoeningen 
aan hersenen, zenuwen, botten en spieren tot een leeftijd van dertig jaar een volwaardige 
plaats in de maatschappij te geven. Dit doen we door het stimuleren en ondersteunen van 
initiatieven die daarop gericht zijn. Ik ben er als voorzitter maar wat trots op om te zien dat al 
deze mensen zich vele uurtjes vrijmaken en inzetten om dat te bereiken. 

Namens de bestuursleden wens ik het Johanna KinderFonds een gouden toekomst toe. Ik 
hoop dat het Jaarverslag 2010 u als lezer een goede indruk geeft van het belangrijke werk dat 
wij als Johanna KinderFonds al 110 jaar doen. Hartelijk dank voor uw aandacht en veel 
leesplezier toegewenst.  

Drs. F.M.W.H. Çoiriet van Overbeek,  
Voorzitter Johanna KinderFonds 
Arnhem, 6 oktober 2011 
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Stichting Johanna KinderFonds 

Het jaar 2010 is een belangrijk jaar geweest voor het Johanna KinderFonds. Naast het feit dat 
het Fonds 110 jaar bestaat, wat de nodige activiteiten met zich meebracht, is een groot aantal 
activiteiten uitgevoerd gericht op de nieuwe koers van het Fonds. In dit verslag leest u daar  
meer over. 

Doelstelling stichting 

Stichting Johanna KinderFonds is statutair gevestigd te Arnhem. Het is primair een 
vermogensfonds met als doelstelling: “Het stimuleren en subsidiëren van initiatieven die tot  
doel hebben om mensen met aandoeningen aan hersenen, zenuwen, botten en spieren tot  
een leeftijd van dertig jaar een volwaardige plaats in de maatschappij te geven.” 

De Stichting heeft zijn doelstelling vastgelegd in een notariële acte, laatstelijk opgemaakt op 
12 november 2007. 

 De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Midden Gelderland 
onder nummer 41050912. 

Bestuur 

Samenstelling 

Op 12 januari 2010 is de heer Hans Prenger benoemd tot Penningmeester van het Bestuur 
van het Johanna KinderFonds. In de bestuursvergadering van 16 maart 2010 werd mevrouw 
Angela Bouwmeister herbenoemd in de functie van vicevoorzitter. De heer Cees Hovenkamp 
gaf in dezelfde vergadering aan niet herbenoemd te willen worden vanwege gezondheids- 
redenen. In juni is de heer Anne de Vries benoemd tot aspirant-Bestuurslid. In de 
bestuursvergadering van 6 oktober bleek dat Marja van Tol het bestuurslidmaatschap niet 
wenste voort te zetten, ook vanwege gezondheidsredenen. De heer René van de Beek kon in 
diezelfde vergadering benoemd worden tot aspirant lid van het Bestuur van het Johanna 
KinderFonds. 

Op 31 december 2010 was het Bestuur als volgt samengesteld: 

• Mw. drs. F.M.W.H. van Overbeek, Voorzitter 
• Mw. A.T.M. Bouwmeister-Wegdam, Vicevoorzitter 
• Dhr. drs. J.M.T. Prenger, Penningmeester 
• Dhr. mr. G.H. Jalink 
• Dhr. drs. P. Streng  
• Dhr. ir. R. van de Beek (aspirant Bestuurslid) 
• Dhr. drs. A.D. de Vries (aspirant Bestuurslid) 
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Vergaderingen 

Op 12 januari 2010 werd het Jubileumjaar afgetrapt met een speciale Nieuwjaarsbijeenkomst 
van Bestuur en Personeel. In informele sfeer werd met elkaar het glas geheven op het 
bijzondere Jubileumjaar dat voor ons lag. Daarna vond een extra bestuursvergadering plaats. 
Het  Bestuur kwam in 2010 nog drie keer in vergadering bijeen. De projecten in de geplande 
vijfde vergadering werden schriftelijk afgehandeld en in 2011 werd een extra 
bestuursvergadering ingelast.  

Representatie 

Het Johanna KinderFonds werd op verschillende bijeenkomsten, congressen en symposia 
vertegenwoordigd door de Voorzitter, de Directeur en/of Bestuursleden. 

Financiële Commissie 

De Financiële Commissie is ingesteld per 1 januari 2009. Deze Commissie staat het Bestuur 
bij in het op solide wijze beleggen van de geldmiddelen van de Stichting. Voor de taken, 
werkwijze en samenstelling van de Financiële Commissie is het Reglement beschikbaar.  
 
In maart 2010 is mevrouw Willeke Pieters benoemd tot lid van de Financiële Commissie.  
Eind 2010 is de heer A.C. Verveer afgetreden als lid van de Financiële Commissie. 

Op 31 december 2010 was de samenstelling van de Financiële Commissie als volgt: 

• Mw. drs. F.M.W.H. van Overbeek, voorzitter 
• Dhr. drs. W.J. Mathot 
• Mw. drs. W.P.A. Pieters – Wouters 

 
De Penningmeester en de Directeur wonen de vergaderingen van de Financiële Commissie 
als toehoorder bij. De Financiële Commissie kwam in 2010 zes keer bij elkaar. 

Beleggingsstatuut 

In maart 2010 kon het Bestuur het herziene Beleggingsstatuut, opgesteld door de Financiële  
Commissie, vaststellen. De doelstelling van het vermogensbeheer is om het vermogen 
minimaal in stand te houden. Het herziene statuut geeft, vanuit deze doelstelling, de kaders 
waarbinnen de vermogensbeheerders kunnen handelen. Ten opzichte van het vorige statuut 
is er in het herziene statuut veel aandacht voor duurzaamheid. Er is aansluiting gezocht bij de 
VFI Richtlijnen op dat gebied. 

Vermogensbeheerders 

In 2010 is het keuzeproces voor de vermogensbeheerders afgerond. De keuze was in eerste 
instantie gevallen op ABN AMRO en Schretlen. Met Schretlen is het helaas niet gelukt om tot 
concrete vermogensbeheerafspraken te komen. Met Van Lanschot Bankiers is het 
onderhandelingstraject wel succesvol afgerond. Eind 2010 is het vermogen van het Johanna 
KinderFonds overgeheveld van Kempen Capital Management naar Van Lanschot Bankiers. 
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Adviescommissie Projecten 

Het is de taak van de Adviescommissie Projecten om deskundige adviezen te geven aan het 
Bestuur van het Johanna KinderFonds over de bestedingen aan de projecten. Dit doet de 
Adviescommissie eveneens aan de besturen van fondsen waarmee een samenwerking is 
aangegaan, zoals Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting.  
Voor de taken, werkwijze en samenstelling van de Adviescommissie Projecten is het 
Reglement beschikbaar. 

De samenstelling van de Adviescommissie Projecten was op 31 december 2010 als volgt: 

• Mw. dr. H.T. Habekothé 
• Dhr. prof. dr. B.W. Koes (namens Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds 

Adriaanstichting) 
• Mw. drs. K.G. Mogendorff 
• Mw. prof. dr. M.W.G. Nijhuis – van der Sanden 
• Mw. drs. M.J. van Tol – de Jager 
• vacature  

 

De Adviescommissie Projecten boog zich in 2010 vijf keer over de projectaanvragen. 
Tweemaal werd de vergadering schriftelijk afgehandeld. Op de agenda stonden naast de 
beoordeling van de projecten diverse inhoudelijke onderwerpen waaronder notities op het 
gebied van de bestedingen in het buitenland en aanvragen voor 1-/2 daagse 
sportevenementen. De programmafinanciering in de periode 2006 – 2010 werd geëvalueerd 
en het doorlopen SMART-traject van de Vereniging Spierziekten Nederland werd besproken.  

De Expertmeeting 2010 en de festiviteiten voor het 110-jarig bestaan stonden vanzelfsprekend 
ook op de agenda en natuurlijk werd de stand van zaken rondom het opstellen van het 
Meerjarenbeleidsplan 2011- 2015 met de Commissie doorgenomen.  

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 

Sinds 1 juli 1999 mag het Johanna KinderFonds het keurmerk van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF) voeren. Uit de controle 2010 zijn geen bijzonderheden naar voren 
gekomen.  

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Sinds 2008 is het Johanna KinderFonds door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI: 
een algemeen nut beogende instelling. Hierdoor zijn schenkingen en giften voor de gever 
aftrekbaar van het belastbaar inkomen. 

Samenwerking  

Aanvraag.nl 

Binnen het samenwerkingsverband Aanvraag.nl werken het Johanna KinderFonds, de 
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Stichting Katholieke Noden, het VSBfonds 
en het Revalidatiefonds samen ten behoeve van een efficiënte afhandeling van aanvragen 
voor projecten voor kinderen met beperkingen.  
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In 2010 zijn 22 aanvragen van de 53 via www.aanvraag.nl ingediende aanvragen toegekend. 
Dat is ruim 42% van het totaal aantal toegekende aanvragen in 2010. Aanvraag.nl wordt in 
technische zin ondersteund door de Sponsorbank. Het Johanna KinderFonds treedt op als 
coördinator en onderhoudt de contacten met de vertegenwoordiger van de Sponsorbank.  
 
 
In 2010 zijn de medewerkers van de Fondsen binnen het samenwerkingsverband een keer bij 
elkaar gekomen om lopende zaken af te stemmen. Ook op directieniveau vond overleg plaats.  
 
In 2010 is opnieuw naar een aanvullend partnerfonds gezocht en zijn hiervoor verkennende 
gesprekken gevoerd. In 2011 hoopt het samenwerkingsverband een nieuwe partner te 
verwelkomen.  

Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting 

Het Johanna KinderFonds werkt al jaren intensief samen met collega-fonds Stichting 
Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA). Beide stichtingen stellen zich ten 
doel de zorg voor gehandicapte kinderen en jongeren tot 30 jaar te bevorderen, onder meer 
door het financieren van wetenschappelijk onderzoek.  

In 2010 zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van kosten. Het Johanna KinderFonds 
beschikt binnen haar bureauorganisatie over expertise voor het voorbereiden en uitvoeren van 
projectbeoordelingen, waar KFA gebruik van maakt. Afgesproken is dat KFA financieel 
bijdraagt aan de kosten van personeelszaken, management en financiële administratie die het 
Johanna KinderFonds hiertoe maakt.  

Tijdens het jaarlijkse bestuursdiner, dit jaar in Rotterdam op 26 oktober 2010, hebben onze 
voorzitter en de voorzitter van KFA, de heer J.R.M. Nijman, de overeenkomst met betrekking 
tot de verdeling van kosten ondertekend. Voorafgaand aan het bestuursdiner vond de 
uitreiking plaats van de KFA Zorgvernieuwingsprijs in Revalidatiecentrum Rijndam te 
Rotterdam. Hierbij was een aantal leden van het Bestuur, alsmede de Directeur, aanwezig. 

Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp  

Met Stichting Kinderfonds van Dusseldorp is in 2010 opnieuw contact geweest over projecten. 
Binnen het samenwerkingsverband zijn vanuit het Johanna KinderFonds twee projecten 
voorgelegd waarvan 1 project gehonoreerd is. Het betreft een project dat in het buitenland 
uitgevoerd wordt.  

Fondsenoverleg Projecten 

Het Johanna KinderFonds is een actieve deelnemer aan het Fondsenoverleg projecten 
waaraan 12 fondsen op het gebied van Zorg en Welzijn verbonden zijn. Het FOP is een plek 
voor uitwisseling van trends en ontwikkelingen in de sector en maatschappij, trends in 
projecten, ontwikkelingen binnen fondsen, specifieke projecten en/of deelgebieden. Het FOP 
is in 2010 driemaal bijeen gekomen.  

http://www.aanvraag.nl/�
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Louisa Stichting 

In 2010 zijn verkennende gesprekken gevoerd met de penningmeester van de Louisa 
Stichting. De Louisa Stichting ‘verleent geldelijke steun aan initiatieven die kinderen in 
kommervolle omstandigheden helpen om beter in staat te raken om zelfstandig in de 
maatschappij te functioneren’. Geconstateerd is dat de doelgroep van het Johanna 
KinderFonds ook tot de doelgroep van de Louisa Stichting behoort en dat daarom 
samenwerking in de rede ligt.  

Afgesproken is dat het Johanna KinderFonds, als zich projecten voordoen die voor 
cofinanciering door de Louisastichting in aanmerking komen, deze kan voorleggen aan het 
bestuur van de Louisa Stichting. De samenwerking wordt gaandeweg ingevuld. 

Stichting Vrienden van Groot Klimmendaal 

De besturen van het Johanna KinderFonds en de Stichting Vrienden van Groot Klimmendaal 
zien in dat het gezamenlijk financieren van projecten van Groot Klimmendaal in de rede ligt.  

In 2010 is de aanschaf van een Magic Flute voor RMC Groot Klimmendaal door het Johanna 
KinderFonds en de Vriendenstichting gezamenlijk gefinancierd. De Magic Flute is een 
elektronisch blaasinstrument dat zonder handen en door mensen met weinig longfunctie te 
bespelen is. De Magic Flute wordt binnen de revalidatie gebruikt als trainingsinstrument voor 
blaasgroepen met kinderen bij wiej de ademhaling bedreigd is. 

Overig 

Met  twee stichtingen zijn eerste kennismakingsgesprekken gevoerd. Mogelijk dat dit in de 
toekomst kan leiden tot samenwerking. 

Brancheoverleg VFI 

Het Johanna KinderFonds is lid van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen in 
Nederland (VFI). Binnen de Sectie Gezondheidsfondsen (SGF) van de VFI wordt actief 
gezocht naar terreinen waarop gezamenlijke projecten voor mensen met chronische ziektes 
en handicaps ontwikkeld kunnen worden. De sectie kent de volgende commissies: 
Wetenschappelijk Onderzoek, Preventie, Kwaliteit van zorg en Kwaliteit van leven. 
Medewerkers van het Johanna KinderFonds participeren in verschillende commissies en 
werkgroepen van de sectie, waaronder de commissie Wetenschappelijk Onderzoek en de 
commissie Kwaliteit van Zorg.  

II-de Programma revalidatieonderzoek 

Samen met een aantal collega-fondsen ondersteunt het Johanna KinderFonds met een 
geldelijke bijdrage het Tweede Nationale Programma Revalidatieonderzoek. Het Fonds 
participeert in de Programmaraad en de Programmacommissie. De voortgang van het 
onderzoek ‘Learn to Move’, dat in dit programma voor de kinderrevalidatie is uitgekozen, wordt 
jaarlijks gevolgd. 
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Organisatie 

Reorganisatie 

In het kader van de gewenste koerswijziging van het Fonds, waarbij fondsenwerving een 
belangrijk thema is, is in 2009 besloten tot een interne organisatiewijziging. In 2010 zijn 
nieuwe functieomschrijvingen voor de medewerkers opgesteld en is besloten om een Hoofd 
Interne Bedrijfsvoering aan te trekken. Op 15 juli 2010 is de functie van Hoofd Interne 
Bedrijfsvoering voor bepaalde tijd ingevuld. Daarnaast werd besloten om de financieel 
administratieve taken binnen de organisatie op een andere wijze in te vullen. Ook om 
gezondheidsredenen van de medewerkster is het Bestuur tot het besluit gekomen afscheid te 
nemen van de financieel administratieve medewerkster. Het Bestuur hanteert daarbij een 
zorgvuldige procedure, welke naar verwachting binnenkort wordt afgerond. 

Het bureau van het Johanna KinderFonds bestond per 31 december  2010 uit de volgende 
medewerkers: 

• Mw. drs. K.H. van der Aa, directeur 
• Mw. G.S.W. Dams, financieel administratief medewerker 
• Mw. M.A.H.C. Eding, directiesecretaresse 
• Dhr. F. Heesen, hoofd interne bedrijfsvoering  (voor bepaalde tijd) 
• Mw. drs. A.C. van der Leeuw, projectadviseur ontwikkeling dienstverlening 
• Mw. drs. L.C. Oderwald, projectadviseur coördinatie 
• Mw. C.A.C. den Uijl, projectsecretaresse 

(Allen parttime. Totaal 4,1 fte.) 

Cultuur 

Met de wijzigingen in de structuur van de organisatie en het besluit om actiever te worden op 
het gebied van fondsenwerving is het van belang dat de cultuur in de organisatie daarbij 
aansluit. Een meer naar buiten gerichte cultuur, met oog voor kansen. In 2010 is bij de interne 
communicatie steeds aandacht geweest voor de wereld om ons heen en de gewenste 
koersverandering voor het Fonds. 

Personeel 

Op regelmatige basis hebben individuele werkgesprekken plaatsgevonden tussen 
medewerkers en hun leidinggevende. Vrijwel wekelijks hebben de Directeur, het Hoofd Interne 
Bedrijfsvoering en de Projectadviseurs beleidsoverleg gevoerd. In het najaar stonden deze 
vooral in het teken van het opstellen van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan en een 
Kwaliteitsplan dat in 2011 zal worden afgerond.  

Daarnaast heeft er in 2010 acht keer een werkoverleg plaatsgevonden met alle medewerkers.  

Er is eind 2010 een nieuwe tijdsregistratie ontwikkeld om beter zicht te krijgen op de 
tijdsbesteding van het Bureau naar besturende, primaire en ondersteunende processen.  
De nieuwe registratie wordt ingevoerd per 1 januari 2011. 
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Het functioneringsgesprek met betrekking tot het jaar 2010 heeft plaatsgevonden met 
directeur en alle medewerkers. Vanwege de tijdsdruk aan het eind van het jaar hebben deze 
gesprekken plaatsgevonden in januari 2011. Hoewel de opzet van de Persoonlijk 
OntwikkelingsPlannen (POP’s) voor directeur en medewerkers beschikbaar is, zijn, behalve bij 
de directeur, deze in 2010 voor de medewerkers nog niet gebruikt. 

Het ziekteverzuim in 2010 bedroeg 3,57% (2009: 7,6%), een positieve ontwikkeling ten 
opzichte van de voorgaande jaren. 

Het Johanna KinderFonds volgt de bepalingen van de CAO Ziekenhuiswezen. 

Ontwikkeling van de dienstverlening 

In juni 2010 is een nieuwe procedure klachtenbehandeling en -evaluatie vastgesteld door het 
Bestuur. In 2010 zijn klachten volgens deze nieuwe klachtenprocedure afgehandeld. Het 
Fonds heeft twee serieuze klachten ontvangen. Eén klacht betrof een misverstand in de 
communicatie omtrent de besluitvorming rond een projectaanvraag.  

De andere klacht betrof het vrijvallen van een deel van een toegezegde bedrag in verband met 
een surplus aan voor het project geworven gelden. Beide klachten zijn naar behoren 
afgehandeld. 

Voor aanvragers waarvan een project niet is goedgekeurd bestaat de mogelijkheid om gebruik 
te maken van een beroepsprocedure. In 2010 is geen beroep gedaan op deze procedure. 

Het Kwaliteitsplan, dat in het najaar van 2010 gedeeltelijk is opgesteld, wordt vanwege de 
personele reorganisatie in 2011 gerealiseerd.   

Administratieve organisatie 

De financiële verslaglegging moet worden ingericht conform Richtlijn 650 Jaarverslaglegging 
Fondsenwervende instellingen. Ondanks herhaaldelijke aanwijzingen daartoe heeft de 
administratieve dienstverlener verzuimd om bij het opstellen van de jaarrekening 2009 deze 
richtlijn te volgen. Gelukkig is deze omissie op tijd hersteld, maar het was wel aanleiding om 
afscheid te nemen van de administratieve dienstverlener.  

In combinatie met een herinrichting van de werkzaamheden van de financiële administratie 
heeft het Fonds eind 2010 de administratie uitbesteed aan MP Accountants & Adviseurs.  

KPMG blijft optreden als controlerend accountant. 

Huisvesting en gronden 

Villa ‘De Pasch’ 

Het Johanna KinderFonds heeft zijn kantoor in de historische villa 'De Pasch', gelegen naast 
het  RMC Groot Klimmendaal.  In de vergadering van maart heeft het Bestuur het besluit 
genomen om de villa grondig te renoveren om haar geschikt te maken voor de nieuwe koers 
die het Fonds heeft ingezet: Het Johanna KinderFonds wil een impuls geven aan de 
naamsbekendheid in de regio Gelderland met als doel meer gelden te werven voor de 
projecten voor de kinderen en jongeren met lichamelijke beperkingen.  
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De kantoorvilla van het Fonds kan daarbij worden ingezet als ontvangstruimte voor 
bijvoorbeeld groepen van (potentiële) donateurs, bedrijven, notarissen en serviceclubs om hun 
verbondenheid met het Johanna KinderFonds aan te geven.  

De bouwkundige aanpassingen aan Villa ‘De Pasch” zijn op duurzame basis uitgevoerd. Het 
gebouw volledig verduurzamen is niet realiseerbaar vanwege de hoge kosten die hiermee 
gepaard gaan. Eigenlijk is dat ook alleen haalbaar in geval van nieuwbouw. Villa ‘de Pasch’ is 
van de jaren ’50 van de vorige eeuw. 

De verbouwing is eind september gestart. Het personeel van het Fonds heeft tijdelijke 
huisvesting gevonden bij RMC Groot Klimmendaal. De oplevering van de geheel vernieuwde 
villa viel samen de viering van het Jubileumfeest op 9 december 2010.  

De renovatie is uitgevoerd door Kuiper Bouw Arnhem. De begeleiding was in handen van 
Smitshoek Melles en Partners. 

Verkoop grasveld aan Groot Klimmendaal 

Toen duidelijk werd dat het Bestuur van het Johanna KinderFonds ervoor koos om villa ‘De 
Pasch’ te behouden, uitte RMC Groot Klimmendaal  de wens om een deel van de grond 
rondom de villa te mogen gebruiken voor de inrichting van een speel- en oefencourt voor 
kinderen met beperkingen. Daarop besloot het Bestuur het grasveld aan Groot Klimmendaal 
voor koop aan te bieden. In 2010 is hiertoe een koopovereenkomst getekend. 

Gronden 

Het Johanna KinderFonds is eigenaar van een aantal grondpercelen aan de 
Heijenoordseweg. Op deze terreinen zijn speciale scholen gevestigd. Het terrein aan de 
Heijenoordseweg is onderwerp van bespreking in ‘Project - 3 – Noord’. Het Johanna 
KinderFonds heeft het bureau Smitshoek Melles en Partners aangetrokken om het Bestuur in 
voorkomende situaties te adviseren over de ontwikkelingen op dit terrein. 
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Projecten in 2010 

Algemeen 

Het Johanna KinderFonds is voortgekomen uit de Johanna Stichting en is een 
vermogensfonds. Het Fonds levert geen revalidatiezorg, maar ondersteunt op een indirecte 
manier de kinderrevalidatie. En dat doen we met hetzelfde ideaal dat ook de oprichters van de 
Johanna Stichting voor ogen hadden: kinderen met een handicap op weg helpen naar een zo 
zelfstandig mogelijk leven. 

Het Johanna KinderFonds heeft in 2010 met het vervaardigen van een Jubileumboek willen 
laten zien wat het Fonds door het financieel en inhoudelijk steunen van projecten heeft kunnen 
betekenen voor kinderen met een handicap. Hiermee willen we duidelijk maken hoe belangrijk 
ons werk is voor deze kinderen. In de volgende paragraaf zijn de resultaten beschreven van 
de projecten die in 2010 afgesloten werden. Hieruit is het belang van ons werk op te maken 

Toekenning aan projecten in 2010 

In totaal werd in 2010 een bedrag van € 456.800 toegekend aan projecten. Daarnaast is nog 
een bedrag van  € 582.400 binnen de bestemmingsgift van Stichting Rotterdams 
Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA) besteed en € 41.900 vanuit Stichting 
Kinderfonds Van Dusseldorp. Het totaalbedrag aan bestedingen in 2010 komt hiermee op  
€ 1.081.100. De bijdragen van de Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds 
Adriaanstichting (KFA) en Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp zijn op basis van de 
voorschriften in RJ 650 niet opgenomen in de staat van baten en lasten. In bijlage A is een 
opstelling opgenomen waarin deze baten en lasten wel zijn verwerkt.  

In onderstaande tabel is de verdeling over de verschillende bestedingsgebieden aangegeven: 

Bestedingscategorie Streef-
percentages 

Beleidsplan 

2006-2010 

Werkelijk 2010 

Functie en Activiteit 35% 36 %  

Participatie 50% 52 %  

Buitenland  10% 12 %   

 100% 100% 

   

Programma-
ondersteuning 

5% 16 % 

N.B. Valt in 2010 binnen de 
categorie Participatie 
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In 2010 kwamen 52 projecten in aanmerking voor een toekenning, terwijl in totaal 180 
aanvragen zijn behandeld.  

30 aanvragen zijn op basis van de uitsluitende criteria direct na ontvangst, op voorhand, 
afgewezen, 59 aanvragen zijn na beoordeling afgewezen en 38 projectaanvragen zijn 
ingetrokken door de aanvrager of door het Johanna KinderFonds. Van de behandelde 
projecten is de besluitvorming bij 1 project tot een volgende subsidieronde uitgesteld.  
De toekenningen betreffen 28,8 % van het totaal aantal behandelde projecten.  

In bijlage B ‘Overzicht toegekende projecten’ kunt u terugvinden welke projecten met welk 
bedrag in 2010 zijn ondersteund.  

Projectresultaten 

Elk project waaraan het Johanna KinderFonds bijdraagt wordt, na afronding, getoetst of de 
werkelijke resultaten overeenkomen met de geplande resultaten.  

In 2010 zijn 69 projecten afgerond en voor dit jaarverslag zijn alle resultaten verzameld en per 
aandachtsgebied beschreven. De vermelde bijdragen van het Johanna KinderFonds zijn 
inclusief bestemmingsgiften van het Kinderfonds Adriaanstichting (KFA) en het Kinderfonds 
van Dusseldorp (FvD). 

Daar waar de bijdrage van het Fonds de meerkosten van sport-, culturele activiteiten of 
vakantie betreft, is het aantal kinderen berekend waarvoor het Johanna KinderFonds de 
meerkosten heeft betaald.  

Functie en activiteit 

De kwaliteit van de revalidatiezorg, gericht op het verbeteren van de functie en vaardigheden 
van kinderen met lichamelijke beperkingen, is een belangrijk aandachtsgebied van het 
Johanna Kinderfonds. In 2010 zijn elf wetenschappelijk onderzoeksprojecten en twee 
innovatieprojecten in de categorie Functie en Activiteit afgesloten. De resultaten zijn 
gepubliceerd in 5 proefschriften, vele artikelen in internationale en Nederlandse 
wetenschappelijke tijdschriften en in tijdschriften van relevante patiëntenverenigingen. Ook is, 
vaak al tijdens het onderzoek, gewerkt aan de implementatie van de getoetste interventies 
middels workshops en presentaties voor collega’s. De deelnemers aan de onderzoeken en 
hun ouders zijn over de voortgang geïnformeerd via periodieke nieuwsbrieven. 
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Effectstudies (wetenschappelijk onderzoek) 

In vier projecten is het effect van een nieuwe behandelmethode onderzocht. Met dergelijk 
onderzoek verbetert de ‘evidence based’ behandeling van de doelgroep.     

Resultaat: 

De COPCA therapie waarbij ouders leren de ontwikkeling van hun kind met cerebrale parese 
te stimuleren, is getoetst op bruikbaarheid en effectiviteit. Deze therapievorm is zeer bruikbaar 
en lijkt beter te werken dan de gangbare kinderfysiotherapeutische behandeling. De resultaten 
worden gebruikt in het vervolgonderzoek Learn2Move 0-2 jaar (UMC Groningen). COPCA 
staat voor Coping with and Caring for infants with special needs  

1. Het effect van een krachttrainingsprogramma 
op school voor kinderen met cerebrale parese 
(POPEYE)  is onderzocht. Na de training is de 
spierkracht van de kinderen toegenomen. 
Ondanks dat de ouders verbetering in het 
bewegen en lopen rapporteerden, kon deze 
verbetering niet wetenschappelijk bewezen 
worden. Wel is bewezen dat krachttraining 
veilig opgenomen worden in 
fysiotherapiebehandeling van kinderen met 
CP. De onderzoekresultaten worden gebruikt 
in het vervolgonderzoek Learn2Move 7-12 
jaar (VU Medisch Centrum). 

2. Bewezen is dat de chirurgische verplaatsing 
van een zenuw (n. ilioinguinalis naar de n. 
dorsalis penis) helpt om mensen met spina 
bifida en dwarslaesie patiënten weer gevoel 
in hun penis te geven. Bij alle deelnemers 
was dit het geval en bij een deel heeft de 
operatie ook een positief effect op de 
incontinentie (UMC Utrecht). 

3. Twee behandelmodules ‘Actieve leefstijl’ en 
‘Sportstimulering’ zijn verbeterd en geschikt 
gebleken voor de behandeling van 
jongvolwassenen met chronische 
aandoeningen. De modules zijn voor 
therapeuten beschikbaar op TransitieNet. 
Vervolgonderzoek is gaande. 

 
Bijdrage JKF en KFA aan deze studies € 388.200 (55%). 

Diagnostische Instrumenten  (wetenschappelijk onderzoek) 

Vier van de onderzoeken (5 projecten) waren speciaal gericht op de ontwikkeling en toetsing 
van meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten worden gebruikt door onderzoekers en 
therapeuten om een diagnose te stellen of om het effect van een behandeling zichtbaar te 
maken. 

“Het leukste 
vond ik de renspelletjes” 
“Het was leuk, maar ook goed dat het 
klaar was;soms was het best 
welzwaar.” 
“Ik vond het cool 
 om steeds met een  “Het opstaan uit 
 zwaarder gewicht      de stoel met het 
 te oefenen”                vestje was echt 
            zwaar!” 
 
uit nieuwsbrief L2M 7-12 

 
 

Met deze vragenlijsten meten we of een 
kind genoeg meedoet aan dagelijkse 

buitenschoolse activiteiten en wat het kind 
het liefst zou doen. De lijsten worden veel 
gebruikt bij onderzoek en in de revalidatie. 
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Resultaat: 

Vier meetinstrumenten zijn betrouwbaar en valide gebleken.  

1. PUFI, een vragenlijst voor de beoordeling van functioneel arm-/handgebruik bij 
kinderen met congenitale aandoeningen. Er wordt aan landelijke implementatie 
gewerkt. 

2. RIJST, de Rijndam Scenario Test voor (jong)volwassenen. Een test voor het meten 
van totale communicatie bij patiënten met afasie. Er zijn trainingen gegeven voor het 
gebruik van de test. 

3. CAPE en PAC, twee vragenlijsten die samen de participatie van kinderen en jongeren 
met lichamelijke beperkingen meten. De vragenlijsten zijn online beschikbaar.  

4. De OBI-LB is een checklist waarmee ouders de ondersteuningsbehoefte van hun gezin 
kunnen herkennen en verwoorden. De lijst is compleet, maar heeft in het gebruik 
sterke en zwakke kanten. Momenteel wordt gewerkt aan een dynamische versie die 
aan de praktijk aangepast kan worden. 

 

Bijdrage JKF en KFA aan deze studies € 389.800 (96%). 

 
Beloopstudies (wetenschappelijk onderzoek) 

Met behulp van beloopstudies krijgen wij inzicht in factoren die het functioneren van kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen met beperkingen beïnvloeden. Dergelijke onderzoeken zijn 
vaak aanleiding om nieuwe behandelingen te ontwikkelingen en de resultaten dienen als 
referentie om het effect van een behandeling mee te vergelijken. 

Resultaat 

Er zijn twee belooponderzoeken afgesloten, elk met een proefschrift als resultaat. 

1. Inzicht in de relatie tussen hersenschade bij kinderen en het niveau van functioneren 
op oudere leeftijd. De resultaten zijn o.a. gebruikt bij het project ‘Gezin in Zicht’. 

2. (Jong)volwassenen met cerebrale parese zijn minder lichamelijk actief en minder fit 
dan leeftijdsgenoten zonder beperkingen. Tegelijkertijd is 31% ernstig vermoeid. 
Resultaten van deze studie zijn gebruikt voor de ontwikkeling van de modules ‘ Actieve 
leefstijl’  en ‘ Sportstimulering’. 

Bijdrage JKF en KFA aan deze studies € 387.700 (89%). 

Organisatie van de  zorg 

De zorg rondom kinderen en jongeren met (meervoudige) beperkingen is vaak complex en 
vormt een grote belasting voor de ouders. Het Johanna KinderFonds investeert daarom in 
projecten die erop gericht zijn om de organisatie van de zorg te verbeteren en de ouders en 
professionals beter te informeren over de mogelijkheden en de kwaliteit van bestaande zorg. 



                                                                                                                                   
                  16 van  74 

 

Resultaat: 

LINK, het Landelijk Innovatieplatform Kinderrevalidatie, heeft gedurende 4 jaar de 
innovatieactiviteiten van revalidatieinstellingen, professionals, LVC3 (onderwijs) en MEE 
onderling afgestemd en samen activiteiten georganiseerd.  
Zo zijn op de website www.kinderrevalidatie.info nieuws, behandelprotocollen en presentaties 
over innovatieprojecten te vinden. Er zijn werkconferenties gehouden; ICF-CY, Passend 
Onderwijs, Meedoen, etc. waar professionals uit de zorg, het onderwijs en maatschappelijke 
ondersteuning kennis en ervaring uitwisselen en tot betere samenwerking komen. Er komt een 
vervolg in de vorm van het platform LOOK dat grotendeels door de partners zelf wordt 
gefinancierd. 

1. Gezin in Zicht; 6 kinderrevalidatieteams hebben elk een verbeteridee voor de 
revalidatiezorg ontwikkeld en uitgewerkt; (1) een informatiemap als 
communicatiemiddel, (2) huisbezoek voor observatie en het stellen van praktische 
behandeldoelen, (3) ouders met vragen matchen aan ouders met antwoorden, (4) een 
‘ouderkamer’ in het RC en virtueel met info, workshops en oudercontacten, (5) 
familiedag voor ontmoetingen tussen ouders en (6) het kind volledig thuis observeren 
om een reëler beeld te krijgen. Ook kleinere veranderingen werden doorgevoerd. De 
evaluatie liet zien dat ouders en professionals, na de verbeteringen, hoger scoren op 
de MPOC, een toets waarmee de gezinsgerichtheid van zorg wordt gemeten. 

Bijdrage JKF en KFA € 137.400 (36%) 

 
Participatie 

Het is van groot belang dat kinderen en jongeren met beperkingen gewoon mee kunnen doen 
in onze maatschappij. Daarom ondersteunt het Fonds maatschappelijke ontwikkelingen die de 
participatie bevorderen. Ook compenseert het Fonds, op projectbasis, de extra financiële 
kosten die gemaakt moeten worden ten gevolge van de lichamelijke beperkingen. Bij sport, 
vakantie en culturele activiteiten zijn deze extra financiële kosten vaak aanzienlijk. 

Programmafinanciering 

De Vereniging Spierziekten Nederland heeft zogenaamde programmafinanciering gekregen  
voor een scala aan activiteiten die erop gericht zijn kinderen met spierziekten (en hun ouders) 
te ondersteunen in hun groei naar een vorm van zelfstandigheid en autonomie. 

Resultaat: 

Verdere ontwikkeling en aanpassing van 3 websites Moov.nl, Jackies.nl en ouders.vsn.nl. 

Brochure ‘ Op eigen kracht’ en videorapportages voor jongeren 

Meerdere bijeenkomsten voor jonge gezinnen en Jackies-weekenden. 

Bijdrage JKF en KFA  € 96.300 (100%) 

 

 

http://www.kinderrevalidatie.info/�
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Onderzoek naar Participatie 
Er is nog te weinig bekend over de mate van participatie van kinderen met beperkingen en ook 
over hoe participatie het best gestimuleerd kan worden. Het Johanna KinderFonds stimuleert 
daarom onderzoek op dit terrein.  

Resultaat 4 onderzoeksprojecten: 

1. Jopla liet het effect van haar belangenbehartiging door en voor jongeren met een 
handicap onderzoeken. Over de resultaten is een 
rapport en een DVD gemaakt en deze worden 
gebruikt bij de opzet van het nieuwe beleid van 
Jopla. 

2. Het Verwey – Jonker instituut onderzoekt jaarlijks 
de prestaties van gemeenten ten aanzien van de 
belangen van kinderen en vergelijkt de prestaties 
tussen de gemeentes onderling. Ook in 2009 en 
2010 zijn de rapporten ‘ Kinderen in Tel’ 
gepubliceerd. Onderzoek naar de impact van deze 
rapporten laat zien dat de helft van de gemeenten 
actie nemen naar aanleiding van het rapport en de 
Benchmark.  
De gegevens over kinderen met een handicap zijn 
echter nog onvoldoende geïntegreerd. Zo zijn niet 
alle kinderen met een beperking in de tellingen 
meegenomen.  

Bijdrage JKF € 22.300 (8%) 

Onderwijs en opleiding 

Het Johanna Kinderfonds stimuleert inclusief onderwijs 
waar dat kan en speciaal onderwijs waar dat nodig is.  

Resultaat: 

1. Handicap & Studie organiseerde een 
debatbijeenkomst rond het thema ‘ Flexibel 
Onderwijs’. In het hoger onderwijs zouden alle 
minderheidsgroeperingen, waaronder jongeren met 
beperkingen, baat hebben bij flexibel onderwijs. 
Beleidsmedewerkers en decanen uit het hoger 
onderwijs hebben kennis uitgewisseld en good practises uit België gezien. Het is een 
kleine stap, maar het thema blijft de komende jaren centraal staan bij H&S. 

Bijdrage JKF aan projecten op het gebied van onderwijs: € 7.200,- (30 %)  

Informatievoorziening 

Bij ouders van kinderen met beperkingen is er veel behoefte aan informatie over 
aandoeningen, de zorg of over het leven met een beperking in het algemeen.  

 
“Belangenbehartiging moet niet langer 
eenzijdig gericht zijn op de materiele 
realisatie van gelijke kansen, maar 

inzicht geven in wie je werkelijk bent. 
Los van je beperking, want de 

beperking mag niet alles bepalend zijn 
voor de manier waarop je naar je 

eigen leven kijkt. 
Het gaat er om je talenten te 

ontdekken en te benutten, persoonlijke 
kwaliteiten te ontwikkelen en in te 

zetten. Eerst maar eens goed bezig 
zijn met ‘van binnen’ en pas daarna 

‘naar buiten’.” 
 
Van www.jopla.nl 

 
 

Eric Schulp, die het initiatief voor 
deze website nam kreeg de 
Wilma Straver Bos – Prijs 

toegekend. Deze prijs wordt gegeven 
aan een persoon of een instelling die 

zich op 
bijzondere wijze inzet voor goed 

muziekonderwijs voor kinderen en 
jongeren met een beperking. 
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Resultaat 6 projecten: 

1. Handboek voor vrijwilligers van een scoutinggroep voor kinderen met beperkingen. 
Meer vrijwilligers en meer spel groepen. 

2. DVD voor het werven van potentiële pleegouders voor kinderen met een handicap. 

3. Interactieve DVD ‘ Alles over Cerebrale Parese’  met informatie over alle facetten van 
CP. 

4. 8 TV-uitzendingen waarin de toegankelijkheid van gemeenten wordt getoetst. 54.000 
kijkers per uitzending. Ook uitgezonden op regionale TV-zenders. De serie is ook op 
DVD te verkrijgen. 

5. De website www.muziekookvoorjou.nl met informatie over muzieklessen voor mensen 
met een beperking, is vernieuwd, toegankelijk en er is breed bekendheid aan gegeven.  

6. Het Revalidatie Magazine is gedurende 4 jaar uitgekomen. Dit magazine draagt bij aan 
de profilering van de kinderrevalidatie en die van het Johanna KinderFonds. 

Bijdrage JKF € 118.900  (44%) 

Materialen / Accommodatie 

Om mee te kunnen doen aan gewone activiteiten zoals spelen, sport of vakantie zijn er vaak 
speciale (spel)materialen of hulpmiddelen nodig.  

Resultaat van 6 projecten: 

1. Aangepast spelmateriaal voor de speel-o-theek in Hoogeveen. 

2. 2 hoog-/laag bedden in een vakantieaccommodatie van MiVa Vakanties. 

3. Spelmateriaal voor wekelijkse zwemlessen voor 100 kinderen met beperkingen. 

4. Een tillift aan een huifbed waarmee kinderen met ernstige beperkingen buiten kunnen 
‘paardrijden’. 

5. De therapeutische theaterzaal van RMC Groot Klimmendaal heeft een professionele 
geluidsinstallatie waarmee de culturele activiteiten van Rock en Rolstoel Producties en 
vele anderen gebaat zijn. 

Bijdrage JKF € 40.800  (84%) 

Vakanties 

Voor vakanties, werkweken en excursies zijn op projectbasis de meerkosten vergoed. Op 
deze manier was het voor vele kinderen en jongeren met een vaak ernstige lichamelijke 
handicap, mogelijk om met vakantie te gaan. Op vakantie gaan, zonder je ouders maar met 
goede begeleiding, is voor veel van deze kinderen een fantastische belevenis. Door nieuwe 
ervaringen op te doen leren de kinderen hun grenzen verleggen en worden zij zekerder van 
zichzelf.   

10 Vakantieprojecten zijn afgesloten in 2010. 

Resultaat: 

Met steun van het JKF zijn 320 kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige 
beperking 2-7 dagen met vakantie of op schoolkamp gegaan.  

Bijdrage JKF voor de meerkosten € 20.500 (gemiddeld € 64 per kind) 

http://www.muziekookvoorjou.nl/�
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Sport 

Ook de meerkosten van sporttoernooien en andere sportieve evenementen voor kinderen en 
jongeren met lichamelijke beperkingen worden op projectbasis vergoed. 16 projecten op het 
terrein van Sport en Bewegen zijn afgesloten in 2010. 

Resultaat: 

Met de bijdrage van het Johanna KinderFonds 
werden de meerkosten van speciale 
sportactiviteiten van 150 kinderen en jongeren 
betaald. Zij namen bijvoorbeeld deel aan: Het 
Euro Chess evenement, een Olympische 
werkweek, een ski kamp, een week(end) 
Blokarten (strandzeilen) of een landelijke 
sportdag. 

Bijdrage JKF voor de meerkosten  
€ 35.100 (gemiddeld € 234 / kind of jongere). 

 

 

 

 

 

 

Culturele activiteiten 

Meedoen aan culturele activiteiten geeft kinderen een 
positiever zelfbeeld, maar laat ook de buitenwereld 
zien wat kinderen met beperkingen allemaal kunnen.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
‘ Het is fantastisch te zien hoe kinderen hun 
grenzen verleggen en meer zelfvertrouwen 

krijgen’  

 
 

‘Je hoeft niet te kunnen lopen om gelukkig te zijn.’ 
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Resultaat 3 projecten: 

1. Met steun van het Johanna KinderFonds namen 151 kinderen en jongeren met 
beperkingen deel aan allerlei activiteiten, zoals de voorbereiding en uitvoering van 
Flash Back, een multimedia voorstelling over NAH. De filmpjes zijn ook op You Tube te 
zien.  

2. Ze maakten de expositie ‘Levenskunst’ met kunstwerken waarin hun eigen 
levensverhaal naar voren komt. 

3.  En ze deden ervaring op met styling, modeaccessoires en kleding die geschikt is voor 
mensen met een handicap.  

Bijdrage JKF € 10.100 (gemiddeld € 67 per kind). 

Sociale Netwerken 

Voor mensen met beperkingen is het vaak moeilijk om relaties aan te gaan of gewoon met 
andere mensen in contact te komen. Het Fonds draagt daarom bij aan projecten die hierbij 
helpen. 

Resultaat: 

4. Het spel SeCZ TaLK. Dit spel helpt om in groepen jongeren met beperkingen op een 
leuke manier over seks en relaties te praten. Het spel wordt op scholen, revalidatie- 
centra en jongerenafdelingen gebruikt. Momenteel wordt aan landelijke implementatie 
van het spel gewerkt. 

5. 1191 mensen met motorische beperkingen en hun ouders en brusjes namen deel aan 
een familiedag in Slagharen. 

Bijdrage JKF € 14.700 (35%). 

 

Buitenland 

In het buitenland ondersteunt het Johanna 
KinderFonds de revalidatie van en onderwijs aan 
kinderen en jongeren met lichamelijke beperkingen. 
Het gaat daarbij vooral om het uitbreiden van de 
infrastructuur en het overdragen van kennis. In 2010 
zijn 2 buitenlandprojecten afgesloten.  

Door dit spel te spelen krijg je kennis van, 
vorm je een mening en leer je praten over 

seksualiteit en relaties en welke rol je 
beperking daarbij speelt. 
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Resultaat:  
Drie orthopedische werkplaatsen; twee  in Kenya en een in Tanzania, zijn  ingericht met 
eenvoudige apparatuur en gereedschap. Jaarlijks worden in deze werkplaatsen bij elkaar zo’n 
1500 orthopedische hulpmiddelen voor kinderen en jongvolwassenen gemaakt. 

Bijdrage JKF en KvD € 126.600 (87%) 

 

Projectevaluatie 

De projectevaluatie geeft een beeld van de 
kwaliteit van de in 2010 afgeronde projecten en 
van geconstateerde problemen. De directeur 
van het Johanna KinderFonds evalueert alle 
projecten met een bijdrage van € 25.000 of 
meer en steekproefsgewijs projecten onder dat 
bedrag.   

De evaluatie vindt plaats op basis van een 
dossieranalyse met aandacht voor de volgende 
kwaliteitsaspecten;  

1. de mate waarin bij de uitvoering het 
oorspronkelijke projectplan gevolgd is,  

2. de resultaten zoals georganiseerde 
activiteiten, ontwikkelde producten, 
kennis, etc. 

3. de implementatie van de kennis of 
producten,  

 
 

4. de samenwerking met betrokken partijen,  
5. de communicatie met het Johanna KinderFonds, 
6. de mate waarin de doelstellingen behaald zijn.  
 
In 2010 zijn in totaal 69 projecten afgesloten waarvan 6 met een volledige vrijval. Van de 63 
daadwerkelijk uitgevoerde projecten zijn er 26 geëvalueerd. 

Eindoordeel Goed Voldoende Matig Onvoldoende Totaal 

Projecten ≥ € 25.000,- 14 2 1 0 17 

Projecten < € 25.000,- 6 2 1 0 9 

 
Meer dan 90% van de projecten voldoet wat betreft het eindoordeel aan de eisen die het 
Fonds stelt. 

 

 

 
 

Zonder hulpmiddel zijn mensen vaak  
letterlijk hulpeloos. En mét kunnen zij  
bijvoorbeeld weer leren schrijven en 

zelfstandig eten. 
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Beoordeling van kwaliteitsaspecten 

Net als in voorgaande jaren signaleert het Fonds de meeste problemen bij het 
uitvoeringsproces en de communicatie met het Fonds. Vaak zijn er problemen op het gebied 
van de implementatie. Onderstaande tabel geeft een indruk van de scores.  

Score Groot/klein Onvoldoende Matig Voldoende Goed n.v.t./? 

Uitvoering 
≥ 25.000,- 0 2 9 6 1 

< 25.000,- 1 1 2 5 0 

Communicatie met JKF 
≥ 25.000,- 1 4 5 7 0 

< 25.000,- 1 1 1 6 0 

Implementatie 
≥ 25.000,- 1 0 3 9 4 

< 25.000,- 0 2 0 3 4 

Doelstelling behaald 
≥ 25.000,- 1 0 2 14 0 

< 25.000,- 0 2 1 6 0 

 

De problemen bij projecten met een ‘onvoldoende’ en ‘matig’ variëren: 

1. In 2010 zijn de doelstellingen over het algemeen goed SMART geformuleerd. Eén 
project kreeg wat de SMART doelstelling betreft een ‘matig’ score. Het betrof een 
programma met een complex doel, dat zelfs na een workshop ‘smart doelstellingen 
formuleren’, moeilijk in meetbare resultaten te verwoorden bleek. 

2. De problemen bij de projectuitvoering waren dit jaar zeer divers; variërend van 
‘veranderde inzichten en projectplan’ tot ‘een wetenschappelijk onderzoek zonder 
begeleidingscommissie’. Een algemene lijn was er niet in te vinden. 

3. De onvoldoende tot matige communicatie met het Johanna KinderFonds (7x) kwam dit 
jaar zowel bij de grote als bij de kleine projecten voor. Het  (tijdig) indienen van tussen- 
en eindrapportages loopt onvoldoende.  

4. In 2010 krijgen 3 projecten een  ‘matig / onvoldoende’ score. Bij deze projecten zijn de 
geplande resultaten gedeeltelijk gerealiseerd. Oorzaken; (1) gebrek aan financiering 
waardoor evaluatie niet mogelijk was, (2) veranderde inzichten en uitvoering en (3) te 
ambitieuze doelen. 
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Mogelijke oplossingen voor gesignaleerde problemen 

1. Vooral bij complexe doelen zoals het versterken van de eigen regie of van de 
zelfstandigheid / autonomie, vergt het SMART formuleren van doelstellingen nog extra 
aandacht.  

2. De acceptatievoorwaarden moeten aangescherpt worden t.a.v. de verwachte 
rapportages en tijdstippen. 

3. In de komende jaren zal blijken of het in 2010 geïmplementeerde volgsysteem in 
Kristal bijdraagt aan het verbeteren van de communicatie over de voortgang van de 
projecten.  

Projectbehandeling 

Doorlooptijd 

Het Johanna KinderFonds wil organisaties die een aanvraag indienen zo snel mogelijk 
uitsluitsel geven over hun aanvraag. Het Fonds bewaakt daarom de doorlooptijd, de tijd van 
ontvangst van een aanvraag tot de datum van het besluit. 

In 2010 is voor het eerst de doorlooptijd van alle projectaanvragen in kaart gebracht. Tot 2010 
werd alleen de doorlooptijd van projecten waaraan een bijdrage was toegezegd bijgehouden. 
Hierdoor is vergelijking met voorgaande jaren niet een op een mogelijk. 

  

gemiddelde 
doorlooptijd  in 2010 
in weken 

gemiddelde 
doorlooptijd in 
2009 in weken 

gemiddelde 
doorlooptijd in 
2008 in weken 

Alle aanvragen (166) 10      

Op voorhand afwijzen (25) 2 (mediaan 1)   

Giften (53) 10 (mediaan 9) 13 12 

Afwijzingen (51) 10 (mediaan 5)     

Aanvraag.nl (53) 13 13 14 

Wetenschappelijk Onderzoek 
(8) 23   

Intrekking door JKF (32) 16 (mediaan 12)     

Het lijkt erop dat de doorlooptijd iets omlaag gaat in vergelijking met vorige jaren. De 
doorlooptijd van Aanvraag.nl aanvragen blijft echter enkele weken langer dan aanvragen die 
direct bij het Fonds binnen komen.  

Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek (WO) hebben een langere doorlooptijd vanwege 
de bij deze aanvragen horende referentenprocedure en doordat er maar twee rondes per jaar 
zijn.  

Een ‘intrekking door JKF’ vindt plaats als een aanvraag via aanvraag.nl door een ander fonds 
wordt gefinancierd of als een aanvrager niet reageert op een verzoek om extra informatie. In 
beide gevallen is er sprake van een wachttijd zodat de doorlooptijd langer dan gemiddeld is. 
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Ontwikkeling van het resultaat en vermogen 

Ontwikkeling resultaat 

(alle bedragen omgerekend naar Euro’s) 

Jaar Resultaat in €

2008 (2.904.000)     
2009 997.000         
2010 229.000         

 

Het voordelig resultaat over 2010 ad € 229.000 wordt vooral veroorzaakt door 
beleggingsopbrengsten van € 0,95 miljoen. Hiervan is € 0,12 miljoen ongerealiseerd 
koersresultaat. Indien het resultaat 2010 gecorrigeerd wordt met het ongerealiseerde 
koersresultaat dan is een winst behaald van € 0,1 miljoen.  

Van het totaal aan lasten ad € 1,5 miljoen is € 1,0 miljoen besteed aan de doelstelling.  

Ontwikkeling bestedingspercentage: 
 
Het bestedingspercentage betreft de totale bestedingen aan de doelstelling gedeeld door het 
totaal van de baten. Dit percentage geeft, met andere woorden, aan hoeveel er in een jaar 
besteed is aan de doelstelling. Het bestedingspercentage laat het volgend verloop zien.  

• 2008: - 136 % 
• 2009: +  42 % 
• 2010: +  55 % 

 
In de berekening van deze percentages zijn tevens de ontvangen bijdragen van cofinanciers 
(Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds en Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp) 
betrokken.  
 
Ontwikkeling percentage eigen fondsenwerving: 
 
Het percentage kosten eigen fondsenwerving betreft de verhouding tussen de lasten die 
gemaakt worden voor eigen fondsenwerving en de baten die daar tegenover staan. Dit 
percentage geeft met andere woorden aan hoeveel er geïnvesteerd moet worden om eigen 
fondsen te verwerven. Het percentage eigen fondsenwerving laat het volgend verloop zien: 

• 2008: 1,0 % 
• 2009: 0,3 % 
• 2010: 0,2 % 

 
In de berekening van deze percentages zijn tevens de ontvangen bijdragen van cofinanciers 
(Stichting Rotterdams KinderrevalidatieFonds en Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp) 
betrokken.  
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Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve bedraagt € 450.000 en is bestemd om tegenvallende resultaten op te 
vangen. De continuïteitsreserve is vastgesteld op 1,5 maal de jaarlijkse structurele kosten van 
de werkorganisatie. 

Reserve als bron van inkomsten 

De reserve als bron van inkomsten bedraagt ultimo 2010 € 9,9 miljoen. De inkomsten uit dit 
vermogen worden mede benut ter dekking van de doelstellingen en het eigen apparaat. De 
reserve als bron van inkomsten dient op lange termijn in eurotermen nominaal het vermogen 
van onze stichting in stand te houden.  

Reserve koersverschillen 

De reserve koersverschillen heeft betrekking op ongerealiseerde koersresultaten van effecten. 
Ultimo 2010 bedraagt de reserve koersverschillen € 176.000. Eind 2009: € 56.000. 

Beleggingsbeleid 

De beleggingen dienen te worden afgestemd op de doelstellingen van het vermogen. Het 
portefeuillerisico mag hierbij een voor een dergelijk vermogen aanvaardbaar niveau niet 
overschrijden. Binnen dit kader wordt een optimaal rendement nagestreefd.  Het risico van de 
portefeuille dient te allen tijde passend te zijn voor een vermogen van deze aard.  

 Het streven is om het vermogen van Het Johanna KinderFonds op lange termijn in 
eurotermen nominaal in stand te laten blijven.  

 De uitgaven bedragen maximaal 5 % van het belegd vermogen. 

Gezien de missie en het karakter van de organisatie is het belangrijk dat ook de beleggingen 
van Johanna Kinderfonds voldoen aan duurzaamheidscriteria. Hierbij sluit het Johanna 
KinderFonds zoveel mogelijk aan bij normen die internationale organisaties hebben opgesteld 
en bij wat maatschappelijk geaccepteerd is. Als duurzame beleggingsstrategie kiest het 
Johanna Kinderfonds voor het uitsluiten van een beperkt aantal producten en 
bedrijfsprocessen, waarvoor geen maatschappelijk draagvlak bestaat. Deze absolute 
benadering wordt gecombineerd met een ‘best in class’ benadering waarbij geen sectoren op 
voorhand worden uitgesloten 

Continuïteit 

Vooralsnog zijn er geen omstandigheden of gebeurtenissen die de continuïteit  van de 
stichting in gevaar brengen. 
 
Verbonden partijen 

In 2009 is met het bestuur van de Stichting Rotterdams KinderrevalidatieFonds 
Adriaanstichting gesproken over een bijdrage van hen aan de kosten die het Johanna 
KinderFonds maakt voor de beoordeling van (wetenschappelijke) onderzoeksprojecten. 
Hiertoe is een overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst staat aangegeven wat de 
levering van diensten van het Johanna KinderFonds is en hoe de bijdrage van de Stichting 
Rotterdams Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting wordt vastgesteld. 
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Activiteiten in het kader van naamsbekendheid 2010  

Algemeen 

In januari 2010 is, in vervolg op de uitkomsten van de Beleidsdag 2009, waarin met elkaar de 
noodzaak tot een actiever fondsenwervingsbeleid geconstateerd werd, gestart met het 
opstellen van het Fondsenwervingsplan. In het Fondsenwervingsplan, dat door het Bestuur in 
de vergadering van 23 juni 2010 is goedgekeurd, is aangegeven dat de fondsenwerving wordt 
opgezet vanuit de volgende keuzes: 

1. Er wordt geen grootste (landelijke of regionale) campagne opgezet. 

2. De directeur en het Bestuur brengen het Johanna KinderFonds in persoonlijke 
contacten onder de aandacht bij serviceclubs, businessclubs, notarissen, private-
bankers en instellingen. Hiervoor is een aantal middelen beschikbaar, variërend van 
folders, een praatje van de directeur tot adoptie van een speciaal project. 

3. Het werkgebied betreft grofweg een straal van 50 kilometer rondom Arnhem. 

4. Het 110-jarig bestaan wordt aangegrepen voor ‘free-publicity’ teneinde de 
naamsbekendheid te vergroten. 

5. Bedrijven en instellingen, particuliere donateurs en nalatenschappen zijn potentiële 
geldbronnen, waarop specifiek beleid wordt gezet. 

6. In 2010 ligt de nadruk op het binnenhalen van sponsorgelden voor het vervaardigen 
van het Jubileumboek. 

Jubileumboek ‘Het Johanna KinderFonds; 110 jaar kinderrevalidatie in Nederland’ 

In 2010 is besloten om, rondom de viering van het 110-jarig jubileum van het Johanna 
KinderFonds, een nieuw jubileumboek uit te brengen. Het boek is een vervolg op het boek ’90 
jaar Johanna Stichting’, maar dan in een eigentijdse vormgeving.  Het boek ‘90 jaar Johanna 
Stichting’ in het nieuwe Jubileumboek op CD-rom bijgevoegd.  

 In januari 2010 is een Redactiecommissie geformeerd, bestaande uit Harry Vos, Evert van 
Amerongen en de Directeur van het Johanna KinderFonds, Karin van der Aa. Het schrijven en 
de begeleiding van de totstandkoming van het boek was in handen van Annelies van 
Lonkhuyzen en Harry Dietz.  

Beiden waren ook bij de totstandkoming van het boek ‘90 jaar Johanna Stichting’ betrokken. 
Als vormgever is John de Vries van Vriedesign aangezocht. 

Het boek geeft een impressie van alle ontwikkelingen in de Nederlandse kinderrevalidatie in 
de afgelopen 110 jaar. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de rol van het Johanna 
KinderFonds, dat zo nauw verweven is met die ontwikkelingen. 

Met het boek willen we zichtbaar maken wat het Johanna KinderFonds, door het financieel en 
inhoudelijk ondersteunen van projecten heeft kunnen betekenen voor kinderen met een 
handicap. Voor de financiering van het Jubileumboek zijn sponsoren aangezocht. 
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Het boek is tijdens de Jubileumbijeenkomst op 9 december 2010 aangeboden aan Pieter 
Klapwijk, zoon van Arie Klapwijk, voormalig Geneesheer-directeur van de Johanna Stichting, 
die samen met Mies Bouwman 25 miljoen gulden ophaalde tijdens de TV-actie ‘Open het 
Dorp’. Het Jubileumboek is te koop en wordt ingezet als relatiegeschenk bij toekomstige 
fondsenwervende activiteiten. 

Jubileumbijeenkomst Johanna KinderFonds 110 jaar: 9 december 2010 

Zoals in het Fondsenwervingsplan werd aangegeven is het 110-jarig bestaan van het Johanna 
KinderFonds in 2010 aangegrepen om een impuls te geven aan de naamsbekendheid van het 
Fonds in het werkgebied Arnhem (+ 50 km).  

De meest in het oogspringende jubileumactiviteiten betroffen het uitgeven van het 
Jubileumboek en een Jubileumbijeenkomst. In de zomer van 2010 is de eerste opzet voor de 
jubileumbijeenkomst uitgewerkt en een publiciteitsplan opgesteld. 

Enkele weken voorafgaand aan de Jubileumbijeenkomst werd een persbericht uitgebracht. Dit 
leidde tot een artikel over het 110 jarige Johanna KinderFonds in De Gelderlander, katern 
Arnhem.  

Onder grote belangstelling van vele gasten vierde het Johanna  KinderFonds op donderdag 9 
december  2010 zijn 110-jarig jubileum. Het feest begon ’s morgens met de uitreiking van taart 
en cadeaus aan de peuter- en kindergroepen van RMC Groot Klimmendaal. ‘s Middags was er 
een bijzondere bijeenkomst in de Theaterzaal van RMC Groot Klimmendaal.  

Na een hartelijk woord van welkom aan 
iedereen door de voorzitter, Çoiriet van 
Overbeek, overhandigde zij het eerste 
exemplaar van het Jubileumboek ‘Johanna 
KinderFonds; 110 jaar Kinderrevalidatie’ aan 
Pieter Klapwijk, zoon van de oud 
Geneesheer-directeur van de Johanna 
Stichting, dokter Arie Klapwijk. 

  

 
De uitreiking gebeurde in de aanwezigheid van 
muzikale kinderen met en zonder een 
beperking, die onder leiding van Alex Hanssen 
een schitterende uitvoering verzorgden. Er werd 
onder andere gebruik gemaakt van een Magic 
Flute. Deze fluit is een elektronisch instrument 
waarmee kinderen met verzwakte ademha-
ingsspieren muziek kunnen maken én kunnen 
trainen. Deze fluit is met financiële steun van het 
Johanna KinderFonds en van de Stichting 
Vrienden van Groot Klimmendaal aangeschaft. 
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Na deze bijeenkomst vond de feestelijke heropening plaats van het 
gerenoveerde kantoor van het Johanna KinderFonds, gevestigd in 
de witte ‘Villa De Pasch’.  De openingshandeling werd verricht door 
Marjolein Buis, internationaal rolstoeltennisster, als Ambassadeur 
van het Fonds.  

 Met de viering van het Jubileum wilde het Johanna KinderFonds 
meer aandacht vestigen op het goede werk dat door vele mensen 
wordt gedaan ten behoeve van kinderen en jongeren met fysieke 
beperkingen en vraagt daarvoor, indirect via het Fonds, steun 
vanuit de Arnhemse gemeenschap.  

 

 

Comité van Aanbeveling en Ambassadeurs 

Voor het verder verstevigen van de goede naam van het Johanna KinderFonds en voor het 
werven van nieuwe gelden is het van belang om een aantal bekende Nederlanders met gezag 
en vertrouwen aan ons Fonds te binden.  

In de eerste helft van 2010 is een aantal gerespecteerde leden uit onze samenleving 
benaderd om zich als lid van het Comité van Aanbeveling of als Ambassadeur aan ons Fonds 
te verbinden. De Directeur heeft met de uitgenodigden een persoonlijke ontmoeting gehad. 

Het Comité van Aanbeveling bestaat momenteel uit de volgende personen: 

• Mw. Mies Bouwman (voormalig tv-presentatrice, bekend van de tv-actie 'Open 
het Dorp’) 

• Dhr. mr. Pieter Klapwijk (voormalig Notaris) 
• Mw. Rita Kok (weefkunstenares) 
• Mw. Pauline Krikke (Burgemeester van Arnhem) 
• Dhr. prof. dr. Jan Terlouw (Fysicus, Schrijver en voormalig Voorman D’66, 

Minister van Economische Zaken, Vicepremier, Senator Eerste Kamer en 
Commissaris van de Koningin in Gelderland) 

• Dhr. drs. Eelke van der Veen (Lid Tweede Kamer voor de PvdA) 
• Dhr. Hans Wiegel (Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, voormalig 

Voorman VVD, Senator Eerste Kamer, Commissaris van de Koningin in 
Friesland) 
 

Onze Ambassadeurs zijn: 

• Dhr. Jan des Bouvrie (Interieurontwerper) 
• Mw. Marjolein Buis (Rolstoeltennisster) 
• Mw. Judith Dubois (Kunstenares) 

 

In dit kader mag ook zeker niet onvermeld blijven dat  Hare Majesteit de Koningin al jarenlang 
Beschermvrouwe is van het Johanna KinderFonds. 

Wij zijn er trots op dat deze mensen zich zo verbonden voelen met het Johanna KinderFonds. 
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Golftoernooi Sonsbeek Open, 10 september 2010 

Eind 2009 zijn de eerste contacten gelegd met de Junior Kamer Arnhem. De Junior Kamer 
Arnhem organiseert al zeven jaar een golftoernooi in het Sonsbeek Park. Voor dit golftoernooi, 
het ’Sonsbeek Open’ genaamd, worden mensen uit het Arnhemse bedrijfsleven uitgenodigd.  

Na een aantal verkennende gesprekken is het Johanna KinderFonds door de Junior Kamer 
Arnhem uitgekozen tot begunstigd doel van het Golftoernooi Sonsbeek Open 2010. Op vrijdag 
10 september 2010 vond de 7-de editie van dit toernooi plaats. Alle flights waren uitverkocht! 
Zo’n 120 deelnemers, vooral Arnhemse ondernemers, konden, onder genot van het slaan van 
een balletje, netwerken en droegen zo ook nog eens bij aan het Goede Doel (het Johanna 
KinderFonds).  

Vanuit het Bestuur waren de Voorzitter en vice-Voorzitter aanwezig. De Voorzitter heeft de 
deelnemers aan het begin van het toernooi toegesproken. Ook de Directeur heeft een kort 
woordje gedaan. Het toernooi werd geopend door Pauline Krikke, Burgemeester van Arnhem 
en tevens lid van ons Comité van Aanbeveling.  

Een aantal medewerkers van het Fonds waren aanwezig om informatie te geven over het 
Fonds, te netwerken, lootjes te verkopen en golfballen aan de man te brengen. 

Het was een gezellige dag met een opbrengst van ruim € 13.000!  Deze opbrengst is besteed 
aan een Buitencamera voor Rock en Rolstoelprodukties. 

Er is in de regionale media (De Gelderlander, TV Gelderland, RTV Arnhem) ruim aandacht 
geweest voor het toernooi en voor het Johanna KinderFonds als goed doel.  

Werken aan naamsbekendheid 

In 2010 is op diverse manieren gewerkt aan vergroting van de naamsbekendheid van het 
Johanna KinderFonds. Naast de publiciteit die de Jubileumbijeenkomst, het Jubileumboek en 
het Golftoernooi van de Juniorkamer Rotary met zich meebracht voor het Johanna 
KinderFonds, is het Fonds meer expliciet naar buiten getreden. Zo zijn er lezingen gehouden 
bij serviceclubs, contacten geweest met bedrijven in het kader van de sponsoring van het 
Jubileumboek en via bestuurlijke contacten nieuwe relaties gelegd met het Arnhemse 
bedrijfsleven. 

Contacten Serviceclubs 

De Directeur heeft presentaties over het Johanna KinderFonds verzorgd tijdens bijeenkomsten 
van de Damesclub Past Rotarians en van de Past Rotarians. Daarnaast zijn er oriënterende 
gesprekken geweest met Kiwanis Arnhem en de Rotary Arnhem. Deze gesprekken hebben in 
2010 nog niet geleid tot een concreet samenwerkingsinitiatief. 

Bedrijven 

Van Lanschot Bankiers Arnhem, ‘Trends 2010’ 

De Voorzitter van het Johanna KinderFonds heeft op het Women’s only Event op zondag 7 
november 2010 een presentatie verzorgd. Een uitgelezen mogelijkheid om het Fonds onder 
de aandacht te brengen bij een aantal klanten en relaties van Van Lanschot Bankiers Arnhem. 

Overig 
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3M Fonds 

Het Johanna KinderFonds is in 2010 wederom genomineerd voor de Grote Gift van € 50.000 
van het 3M Fonds. Wij hebben het project “Pubers binnen boord” van de Vereniging 
Spierziekten Nederland voorgedragen. De keuze van de uiteindelijke winnaar van de Grote 
Gift wordt mede gebaseerd op het aantal uitgebrachte stemmen via de website van het 3M 
Fonds. Daarom hebben wij iedereen die het Johanna KinderFonds een warm hart toedraagt 
opgeroepen om een stem uit te brengen op het Johanna KinderFonds via www.3MFonds.nl. 
Helaas is het niet gelukt om voldoende stemmen bij elkaar te brengen. 

Publiciteit 

Nieuwsbrieven 

Het Johanna KinderFonds brengt regelmatig Nieuwsbrieven uit. De Nieuwsbrief wordt breed 
verspreid onder relaties, sponsoren en donateurs van het Fonds. In 2010 is de Nieuwsbrief 
vier keer verschenen. 

 Advertenties 

Het Johanna KinderFonds heeft geadverteerd in het G. Fikkert’s Jaarboek, de Pyttersen’s 
Nederlandse Almanak, de Goede Doelen Gids en het Fondsenboek. Ook heeft  het Johanna 
KinderFonds een advertentie geplaatst in de Nederlandse Notarisagenda, het 
Relatiemagazine voor het Notariaat, de presentatiegids voor Medewerkers in het Notariaat, 
het relatiemagazine van MRC Groot Klimmendaal en het magazine van de Oranjevereniging 
in Uddel.  

In het Revalidatie Magazine is vier keer een advertentie van het Fonds verschenen. 

 

Wij danken allen, die de activiteiten van onze stichting in 2010 mogelijk maakten, voor het in 
ons gestelde vertrouwen. 

http://www.3mfonds.nl/�
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Verantwoordingsverklaring 

 

Algemeen 

Het Bestuur van de Stichting Johanna KinderFonds legt in deze verantwoordingsverklaring 
vast op welke wijze zij invulling geeft aan:  

1 het onderscheid in de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren; 

2 het optimaliseren van de effectiviteit en efficiency van bestedingen; 

3 het optimaliseren van de omgang met belanghebbenden. 

Scheiding van toezicht, bestuur en uitvoering 

Het Bestuur van het Johanna KinderFonds onderschrijft als lid van de branchevereniging VFI 
de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De taken, samenstelling en werkwijze van het 
Bestuur van het Johanna KinderFonds staan beschreven in de Statuten. Het Bestuur heeft 
een Directiereglement vastgesteld waarin de taken en bevoegdheden van de Directeur nader 
zijn omschreven. Tevens zijn daarin de richtlijnen en mandaten voor de uitvoering van deze 
taken en bevoegdheden omschreven.  

Het Bestuur kan Commissies instellen, waarvan de taken en bevoegdheden schriftelijk worden 
vastgelegd. Het Johanna KinderFonds kent een Adviescommissie Projecten en de Financiële 
Commissie. De samenstelling, taken en bevoegdheden van beide Commissies zijn vastgelegd 
in Reglementen. Het Johanna KinderFonds maakt voor het beleggen van haar vermogen 
gebruik van professionele beleggingsbanken. Hiervoor is een Beleggingsstatuut opgesteld.  

Bestuur 

Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het Bestuur stelt het inhoudelijke en 
financieel meerjarenbeleid vast, evenals de jaarlijkse begroting. Het Bestuur beoordeelt de 
jaarrekening en verleent de Penningmeester decharge.  
 
Het toetst de uitvoering van de werkzaamheden door Bureau en de Commissies en beslist 
uiteindelijk over de toekenning van bijdragen aan projecten. 
 
Nieuwe bestuursleden worden aangezocht op basis van een profielschets. De benoemings-
termijn van bestuursleden is vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens 
vier jaar. Er is een rooster van aan- en aftreden opgesteld. 

Het Bestuur vergadert minstens vier keer per jaar.  

Eén keer per jaar wordt een beleidsdag georganiseerd waarbij Bestuurleden, 
bureaumedewerkers en leden van de Adviescommissie Projecten worden uitgenodigd. 
Jaarlijks evalueert het Bestuur haar eigen functioneren. 
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De leden van het Bestuur hebben de CBF Onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. Tevens 
hebben zij opgave gedaan van hun nevenfuncties. Deze worden gepubliceerd op de website 
van het Johanna KinderFonds. 

Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. Wel ontvangen zij reiskostenvergoeding. Indien 
sprake is van extra werkzaamheden voor het Fonds door Bestuur- en/of commissieleden, kan 
in specifieke situaties een beroep gedaan worden op de vacatieregeling, zijnde € 75, - per 
dagdeel. 

Directie 

De dagelijkse leiding van de Stichting is opgedragen aan een Directeur die wordt benoemd en 
ontslagen door het Bestuur. Naast het voeren van de dagelijkse leiding over de stichting, 
bereidt de Directeur de besluiten van het Bestuur voor en draagt zorg voor de uitvoering van 
deze besluiten.  

De Directeur dient zorg te dragen voor een goede en tijdige informatievoorziening aan het 
Bestuur bij de uitoefening van de aan hem/haar toebedeelde en gedelegeerde taken en 
bevoegdheden. In elke bestuursvergadering rapporteert de Directeur de uitputting van het 
bestedingsbudget. Elk half jaar ontvangt het Bestuur een financiële rapportage.  

Jaarlijks heeft de Directeur een functioneringsgesprek met de Voorzitter.  

De Directeur ontvangt een bezoldiging conform de richtlijnen die dienaangaande door de VFI 
zijn opgesteld.  

Adviescommissie Projecten 

De taak van de Adviescommissie Projecten is het geven van deskundige adviezen aan het 
Bestuur van het Johanna KinderFonds over de bestedingen aan de projecten en binnen het 
kader van de overeengekomen samenwerkingsverbanden met andere fondsen, het geven van 
deskundige adviezen aan de betreffende besturen ten aanzien van de bestedingen aan 
gezamenlijke projecten. Voor de taken, werkwijze en samenstelling van de Adviescommissie 
Projecten is een Reglement opgesteld. 

Leden van de Adviescommissie Projecten worden benoemd door het Bestuur.  

Vanaf 2009 wordt gewerkt met een rooster van aan- en aftreden. 

De Adviescommissie Projecten komt vijf maal per jaar bijeen. De Directeur van het Johanna 
KinderFonds zit de vergaderingen van de Adviescommissie Projecten voor. 

Indien een Commissielid betrokken is bij een aanvraag waarover de Adviescommissie 
adviseert, geldt de verschoningsregel. Daarnaast heeft elk lid de CBF 
Onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. 

Leden van de Adviescommissie Projecten zetten zich onbezoldigd in. De leden kunnen wel 
aanspraak maken op vergoeding van de reiskosten. 
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Financiële Commissie 

De Financiële Commissie is ingesteld per 1 januari 2009. Deze Commissie staat het Bestuur 
bij in het op solide wijze beleggen van de geldmiddelen van de Stichting. Hiervoor is een 
beleggingstatuut opgesteld. Per kwartaal ontvangt de Financiële Commissie de rapportages 
van de vermogensbeheerders.  

Minimaal één keer per jaar voert de Financiële Commissie de voortgangsgesprekken met de 
vermogensbeheerders. De Financiële Commissie rapporteert zijn bevindingen aan het Bestuur 
en doet zo nodig aanbevelingen.  

Voor de taken, werkwijze en samenstelling van de Financiële Commissie is een Reglement 
opgesteld. De leden van de Financiële Commissie hebben de CBF 
Onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. 

De Penningmeester en de Directeur wonen de vergaderingen van de Financiële Commissie 
als toehoorder bij. Er is een rooster van aan- en aftreden opgesteld. 

Leden van de Financiële Commissie zetten zich onbezoldigd in. De leden kunnen wel 
aanspraak maken op een vergoeding van de reiskosten. 

Optimalisatie van effectiviteit en efficiency van bestedingen 

Het Johanna KinderFonds heeft als doelstelling het stimuleren en subsidiëren van initiatieven 
die tot doel hebben om kinderen en jongeren tot de leeftijd van 30 jaar met een lichamelijke 
beperking als gevolg van een aandoening van hersenen, zenuwen, botten en spieren tot de 
leeftijd van dertig jaar, een volwaardige plaats in de maatschappij te geven. In het bijzonder 
dienen deze initiatieven gericht te zijn op het verminderen of voorkomen van gevolgen van 
lichamelijke beperkingen.  

Aandachtsgebieden daarbij zijn ondermeer revalidatieonderzoek, zorgvernieuwing, 
informatievoorziening, onderwijs, arbeid en vrijetijdsbesteding.  

De statutaire doelstellingen van de stichting Johanna KinderFonds zijn vertaald in normen en 
criteria voor toekenningen aan projecten. Voor de beoordeling en toetsing van projecten zijn 
Richtlijnen, Reglementen en Mandaten opgesteld, die zijn opgenomen in het Procedureboek 
Projecten en in het Procedureboek Organisatie. Aanvragen die niet passen bij de doelstelling 
komen niet voor een bijdrage in aanmerking. 

De beoordeling van de aanvragen geschiedt in eerste instantie door projectadviseurs, die 
jaarlijks via functioneringsgesprekken op hun functioneren worden beoordeeld. Het verder 
uitwerken van persoonlijke ontwikkelingsplannen is nog een aandachtspunt bij de continue 
ontwikkeling van kennis, kunde, vaardigheden en competenties van projectadviseurs en  
medewerkers. 

De projectadviseurs leggen de aanvragen vervolgens voor aan de Adviescommissie Projecten, 
welke bestaat uit mensen uit het veld met relevante deskundigheid en ervaring. De laatste 
toetsing en besluitvorming vinden plaats door het Bestuur, dat bestaat uit mensen met 
specifieke competenties vanuit diverse disciplines. 
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De statutaire doelstelling is één van de uitgangspunten bij het opstellen van het 
meerjarenbeleidsplan. Het meerjarenbeleidplan is vertaald is naar jaarplannen en 
overeenkomstige begrotingen. De voortgang van de jaarplannen (incl. begroting) en het 
meerjarenbeleidplan wordt gemonitord in het wekelijkse beleidsoverleg  tussen Directeur en 
Projectadviseurs en tweemaal per jaar gerapporteerd aan het Bestuur. Tevens wordt in elke 
bestuursvergadering een bestedingsoverzicht projecten besproken. Elk half jaar ontvangt en 
bespreekt het Bestuur een financiële rapportage.  

Aanvragers dienen hun project af te sluiten met een financiële en inhoudelijke 
eindverantwoording, waarin het eindresultaat expliciet moet worden benoemd. 
Voor meerjarige projecten geldt bovendien dat jaarlijks een voortgangsrapportage ingeleverd 
moet worden. Indien aanvragers in gebreke blijven, worden zij benaderd, nagebeld en/of 
bezocht door de Projectadviseurs.  

Eén keer per kwartaal wordt voor de evaluatie een steekproefsgewijze selectie gemaakt uit de 
kleine afgesloten projecten. Grote projecten (boven € 25.000) worden na afsluiting allemaal 
geëvalueerd. De evaluaties worden uitgevoerd door de Directeur. De resultaten van de 
projecten, voorkomende uit de evaluaties, worden jaarlijks in beeld gebracht. Dit verslag wordt 
besproken in de bestuursvergadering en naderhand opgenomen in het jaarverslag. Het 
jaarverslag wordt gepubliceerd op de website en in een kleine oplage verspreid aan 
stakeholders. 

De toegekende bijdrage van het Johanna KinderFonds wordt in termijnen overgemaakt. De 
eerste betaling (max. 80 % van het toegekende bedrag) wordt pas overgemaakt nadat de 
verantwoordelijke voor de uitvoering van het project de acceptatievoorwaarden heeft 
ondertekend en geretourneerd en een schriftelijk verzoek tot uitbetaling van een voorschot 
heeft gedaan. Deze vormen de basis voor de betalingsopdracht van de Projectadviseur aan 
de financiële administratie, waarna autorisatie door de Directie en/of Penningmeester 
plaatsvindt.  

Jaarlijks wordt door de externe accountant gecontroleerd of de wijze van toekenning, 
uitbetaling en financiële gang van zaken nog op orde is. 

Het Johanna KinderFonds beschikt over het CBF Keurmerk en heeft de door de 
Belastingdienst afgegeven status van een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daarnaast 
is het Johanna KinderFonds lid van de branchevereniging VFI.  

Hare Majesteit de Koningin is als beschermvrouwe aan het Johanna KinderFonds verbonden. 

De (financiële) verslaglegging en verantwoording van de werkzaamheden zijn conform de 
richtlijnen van het Reglement CBF-keurmerk en de richtlijn Jaarverslaglegging 
fondsenwervende instellingen (RJ650). 

Overigens wordt doorlopend gewerkt aan een optimalisatie van de procedures en werkwijze 
zodat het Johanna KinderFonds blijvend kan voldoen aan de verantwoordingseisen die de 
maatschappij aan goede doelenorganisaties stelt. 

Optimalisatie van omgang met belanghebbenden 

Het jaarverslag, bestaande uit een bestuurverslag en de jaarrekening, wordt gepubliceerd op 
de website en is opvraagbaar voor belangstellenden. 
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Het Johanna KinderFonds hecht eraan om bij de keuze over de besteding van de beschikbare 
middelen het veld en de doelgroep te betrekken. De Adviescommissie Projecten, bestaande uit 
deskundigen vanuit het veld, wordt actief betrokken bij de voorbereiding, vorming en zo nodig 
bijstelling van het beleid.  

Contacten met de doelgroep verlopen vooral via de aanvragende organisaties. De 
Projectadviseurs, de Directeur en de leden van het Bestuur bezoeken regelmatig activiteiten en 
projecten voor kinderen met beperkingen om voeling te houden met de kinderrevalidatie en 
gehandicaptenzorg. 

Het Johanna KinderFonds neemt vragen en klachten van haar cliënten (de aanvragers) serieus 
en er zijn afspraken gemaakt over de afhandeling daarvan. De procedure is opgenomen in het 
huishoudelijk reglement en is opvraagbaar voor belanghebbenden. 

Vragen en klachten die telefonisch, per brief of per e-mail binnenkomen, worden zo spoedig 
mogelijk afgehandeld volgens een daarvoor geformuleerde procedure. Het Johanna 
KinderFonds biedt organisaties, waarvan de aanvraag niet gehonoreerd werd, de mogelijkheid 
in beroep te gaan tegen de beslissing van het Bestuur. 

De Stichting Johanna KinderFonds volgt in haar externe contacten de VFI gedragscode. 
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Verwachtingen voor de toekomst 

Algemeen 

Het Johanna KinderFonds bestaat 110 jaar. In de afgelopen jaren is veel bereikt. Zo zijn er 
aansprekende resultaten geboekt op de vele projecten en wetenschappelijke onderzoeken die 
zijn ondersteund. Het veld weet ons goed te vinden.  

We zien echter dat het vermogen, mede vanwege de kredietcrisis, inkrimpt. Gezien de 
doelstelling van het vermogensbeheer, het in stand houden van het vermogen om 
rendementen te realiseren ten behoeve van het ondersteunen van de projecten, zal er een 
minimale groei van het vermogen noodzakelijk zijn. Dit alleen al om de inflatie te corrigeren. 
De vermogensontwikkeling van de afgelopen jaren laat echter een afname zien. Dit betekent 
dat het budget dat beschikbaar is voor het ondersteunen van de projecten afneemt. Maar de 
noodzaak voor het ondersteunen van de vele goede projecten voor onze kinderen niet! 
Daarom is geconstateerd dat het werven van extra middelen noodzakelijk is om blijvend aan 
onze doelstellingen te kunnen voldoen. De komende jaren zal daarom intensief worden 
gewerkt aan het verstevigen van de naamsbekendheid in de regio Arnhem, en zodoende meer 
donateurs aan ons te binden. 

 Toekomstig beleid rondom projecten 

Op dinsdag 14 september 2010 kwamen zo’n 50 mensen uit de kinderrevalidatie, het speciaal 
onderwijs en andere betrokkenen in Burgers’ Zoo bij elkaar om input te leveren voor het 
nieuwe beleidsplan van het Johanna KinderFonds.  

Uiteraard was er ook een aantal jongeren met een beperking aanwezig, zodat we uit eerste 
hand konden horen met welke uitdagingen zij geconfronteerd worden,  

Onder de bezielende leiding van de dagvoorzitter Lucien Engelen, konden de aanwezigen via 
zogenoemde speeddates hun punten van zorg, maar ook de uitdagingen die men ziet, 
meegeven aan het Fonds.  

In het middagdeel zorgden verschillende pitchers voor prikkelende betogen van telkens 3 
minuten. Hierop kon vanuit de zaal gereageerd worden. 

De dag leverde veel input voor het nieuwe beleidsplan 2011-2015. Het beleidsplan wordt in 
2011 ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur van het Johanna KinderFonds. 

Doelstelling 2011 

De doelstelling voor 2011 is het aantal te ondersteunen projecten te laten groeien tot circa 
200. Gerichte acquisitie door medewerkers en bestuursleden is hiervoor noodzakelijk.  

Daarnaast is het de verwachting dat het rendement op het vermogen zo’n 5 % bedraagt. Niet 
verwacht mag worden dat de fondsenwerving in voldoende mate bijdraagt, hetgeen resulteert 
in een onttrekking aan het vermogen van ruim 160.000 euro. 

In 2011 zal bekeken worden waar binnen de organisatie nog kostenbesparingen te realiseren 
zijn.  

 



                                                                                                                                   
                  37 van  74 

 

 

Verkorte begroting 2011 * 

Som der baten  1.480.000 

Lasten   

Beschikbaar voor de doelstelling 1.235.000  

Lasten werving baten 80.000  

Beheer en administratie 328.300  

Som der lasten  1.643.300 

Onttrekking aan reserve  - 163.300 

 

*Inclusief de begrote bijdragen en lasten uit hoofde van cofinanciering 
 
 
 
 
 
 
 
Arnhem, 6 oktober 2011  
 
Namens het bestuur 
 
Mw. drs. F.M.W.H. van Overbeek, voorzitter 
Dhr. ir. R. van de Beek, secretaris 
Dhr. drs. J.M.T. Prenger, penningmeester 
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2010 
 
 
Activa   

 31-12-2010 31-12-2009 
Vaste Activa   
- Materiële vaste activa 220.381 1.408 
   
Vlottende Activa   
- Vorderingen en overlopende activa 257.025 159.945 
- Effecten 9.840.150 10.730.042 
- Liquide Middelen 1.820.210 618.014 

  
 11.917.385 11.508.001 
   
Totaal 12.137.766 11.509.409 
   

  
   
   
   
Passiva   
 31-12-2010 31-12-2009 
Reserves en fondsen   
   
Reserves   
- Continuïteitsreserve 450.000 450.000 
- Reserve als bron van inkomsten 9.937.862 9.830.056 
- Reserve koersverschillen 176.484 55.769 
 10.564.346 10.335.825 
   
   
Voorzieningen - - 
   
Schulden   
- Op lange termijn 697.255 739.146 
- Op korte termijn 876.165 434.438 
 1.573.420 1.173.584 
   
   
Totaal 12.137.766 11.509.409 
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Staat van baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie
2010 2010 * 2009

Baten
- baten uit eigen fondsenwerving 24.603          125.000     21.200         
- baten uit beleggingen 947.336        512.500     1.723.189    
- overige baten 124.329        117.500     103.490       
Som der baten 1.096.268     755.000     1.847.879    

Lasten
Besteed aan doelstellingen    
- Functie en activiteit 185.720        -             155.222       
- Participatie 271.137        178.500     334.249       
- Projecten derden    
   - Functie en activiteit -                -             -              
- Vrijgevallen subsidies (134.130)       -             (77.562)       
    

322.727        178.500     411.909       

Werving baten    
- kosten eigen fondsenwerving 1.273            10.000       1.904           
- kosten van beleggingen 63.422          30.000       62.777         
    
 64.695          40.000       64.681         
    
Beheer en administratie    
- Kosten beheer en administratie 480.325        386.500     374.093       
   

Som der lasten 867.747           605.000       850.683         
    
Resultaat 228.521        150.000     997.196       
    
Resultaatbestemming 2010
Toevoeging / ontrekking aan:    
- reserve als bron van inkomsten 107.806          
- reserve koersverschillen 120.715          
  
 228.521          

   
    
* De begroting 2010 is weergegeven exclusief de baten en lasten uit hoofde van cofinanciering
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Kasstroomoverzicht   
(volgens de indirecte methode. De bedragen zijn afgerond op honderdtallen 
 

2010 2009 2008

Resultaat 228.500     997.200     2.903.600-  
Aanpassing voor afschrijvingen 3.500         700            700            

232.000     997.900     2.902.900-  
Mutaties in werkkapitaal
- mutaties vorderingen 97.100-       353.900     209.200     
- mutaties effecten 889.800     2.034.300-  1.929.200  
- mutaties schulden 441.700     74.400-       156.200     
Kasstroom uit operationele activiteiten 1.466.400  756.900-     608.300-     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 222.500-     -             -             

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 41.900-       255.100-     119.700-     

Mutatie geldmiddelen 1.202.000  1.012.000-  728.000-     

Liquide middelen 1 januari 618.000     1.630.000  2.358.000  
Liquide middelen 31 december 1.820.000  618.000     1.630.000  
Mutatie geldmiddelen 1.202.000  1.012.000-  728.000-     
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
 
Voor het opmaken van de jaarrekening is de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen (650) gevolgd. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige jaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna 
uiteengezet. Voor zover niet anders is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde. 
 
 Waardering 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs / vervaardigingsprijs, minus 
eventueel gerealiseerde boekwinst bij vervanging, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen, 
die lineair zijn berekend op basis van de geschatte economische levensduur per individueel 
actief. 
 
De afschrijvingstermijnen bedragen: 

• Terreinaanleg en verbouwing afschrijving in 10 jaar 
• Automatisering afschrijving in 3 jaar 
• Overige activa afschrijving in 5 jaar 

 
Vorderingen 
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek voor het 
risico van mogelijke oninbaarheid. Deze aftrek is gebaseerd op de individuele beoordeling van 
de vorderingen. 
 
Effecten 
De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn direct opeisbaar dan wel binnen een redelijke termijn.  
 
Resultaatbepaling 
 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar. De 
baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen opbrengsten uit giften, bijdragen 
derden en beleggingsresultaten.  
 
Lasten 
Onder lasten wordt verstaan het direct aan de ontvangen opbrengsten uit giften, acties, 
collectes en donaties toe te rekenen kosten, de uitgaven die gedaan zijn ten behoeve van de 
doelstelling en overige kosten. Toezeggingen ter zake projecten komen geheel ten laste van 
het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidieontvanger is 
medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend op basis van vaste percentages 
van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte levensduur. Boekwinsten en 
boekverliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
Boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op 
vervangende investeringen. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2010 
 
 
Materiële vaste activa

(in euro's)

Gebouwen, 
terreinen en 
terreinaanleg

Automatis-
ering

Overige 
activa

Totaal

Aanschafwaarde

Per 1 januari 2010 113.459       10.530         77.716         201.705       
Investeringen 183.564       -              38.996         222.560       
Desinvesteringen  
Per 31 december 2010 297.023       10.530         116.712       424.265       

Afschrijvingen

Per 1 januari 2010 113.459       10.530         76.308         200.297       
Ten laste van 2010 1.530           -              2.057           3.587           
Desinvesteringen
Per 31 december 2010 114.989       10.530         78.365         203.884       

Boekwaarde per 31 december 2010 182.034       -              38.347         220.381       

 
De materiële vaste activa zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering.  
 
De waarde van het gebouw “De Pasch” is gewaardeerd op nihil. De waarde van het gebouw is 
op 23 januari 2007 getaxeerd op € 400.000 onderhandse verkoopwaarde, kosten koper. 
 
Het terrein betreft een parkeerterrein en overige terreinen op de locatie Heijenoordseweg en 
wordt verhuurd aan derden voor € 57.200 per jaar. De waarde van het terrein is op 5 
november 2007 getaxeerd op € 453.800.  
 
De investeringen in 2010 bestonden uit: 

• Een verbouwing aan het pand ad € 183.600 
• Aanschaf van stoffering € 18.500 
• Aanschaf van meubilair ad € 17.600 
• Aanschaf overige ad € 2.700 
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Vorderingen en overlopende activa   

(in Euro's) 2010 2009

Debiteuren 100.033       14.220         

Overige vorderingen 156.991       145.724       

Overlopende activa 1                  1                  
Totaal vorderingen en overlopende activa 257.025       159.945       

 
Het vormen van een voorziening wegens oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.  
De debiteuren betreffen met name nog te ontvangen huur en een nog te ontvangen bijdrage 
van KFA. De overige vorderingen bestaan hoofdzakelijk uit nog te ontvangen rente. 
 
De overlopende activa betreft een bezit in bloot eigendom. Dit betreft een nalatenschap, welke 
al is toegezegd, maar nog in vruchtgebruik is door de erfgenamen. Aan het einde van het 
vruchtgebruik worden verkrijgingen in de staat van baten en lasten verantwoord. Tot dat 
moment worden ze gewaardeerd op € 1 per nalatenschap. Per 31 december bedraagt de 
totale waarde van de boedel € 8.475. Er is sprake van één nalatenschap.  
 
 

Effecten   

(in Euro's ) Aandelen Obligaties Totaal

Beurswaarde 1 januari 2010 4.559.365        6.170.677        10.730.042     

Aankopen 4.186.282        4.311.668        8.497.950        
Verkopen en uitlotingen -5.267.625      -4.795.469      -10.063.094    
  
Gerealiseerd resultaat bij verkopen / uitlotingen 482.260           72.277              554.537           
Mutatie ongerealiseerd resultaat 179.411           -58.696            120.715           

Beurswaarde 31 december 2010 4.139.693        5.700.457        9.840.150        

 
De effecten zijn allen in volle eigendom en in 2010 in beheer ondergebracht bij ABN-AMRO te 
Arnhem, Kempen Capital Management te Amsterdam en bij Van Lanschot Bankiers te 
Arnhem. 
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Liquide middelen   

(in Euro's) 2010 2009

Rekening - courant tegoeden 1.820.210    72.730         

Deposito's -              545.284       
Totaal liquide middelen 1.820.210    618.014       

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
 
 
 
Reserves en Fondsen

Continuïteitsreserve   

(in Euro's) 2010 2009

Stand per 1 januari 450.000       500.000       

Resultaatbestemming -              14.754         
  
Overige mutaties -              -64.754       

Stand per 31 december 450.000       450.000       

 
De continuïteitsreserve is bestemd om de vaste exploitatiekosten van de stichting bij het 
uitblijven van inkomsten 15 tot 18 maanden te dekken. 
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Reserve als bron van inkomsten   

(in Euro's) 2010 2009

Stand per 1 januari 9.830.056    10.877.440  

Resultaatbestemming 107.806       -1.112.138  

Overige mutaties -              64.754         

Stand per 31 december 9.937.862    9.830.056    

 
Uitgangspunt voor het vormen van de reserve als bron van inkomsten is de instandhouding 
van het vermogen, waarbij de directe opbrengsten beschikbaar zijn voor de activiteiten van het 
fonds. 
 
 
Reserve koersverschillen   

(in Euro's) 2010 2009

Stand per 1 januari 55.769         -2.038.811  

Mutatie aandelen 179.411       1.471.470    

Mutatie obligaties -58.696       623.110       
Stand per 31 december 176.484       55.769         

 
De reserve koersverschillen heeft betrekking op ongerealiseerde koersresultaten van effecten. 
 
 
Langlopende schulden   

(in Euro's) 2010 2009

Projecten 2003 4.544           
Projecten 2004 26.886         -              
Projecten 2005 11.380         57.684         
Projecten 2006 29.285         25.665         
Projecten 2007 276.707       320.121       
Projecten 2008 54.291         79.203         
Projecten 2009 127.365       251.929       
Projecten 2010 171.341       -              

Stand per 31 december 697.255       739.146       
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Dit betreffen de door het Bestuur toegekende projecten die nog niet tot uitbetaling zijn 
gekomen en een looptijd hebben van langer dan een jaar. 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva   

(in Euro's) 2010 2009

Belastingen en sociale lasten 605              9.621           
 

Overige schulden 552.804       88.451         
  
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen 16.706         15.344         
  
Verplichtingen inzake projecten 306.050       321.022       
  

Stand per 31 december 876.165       434.438       

 
Onder de overige schulden ad EUR 552.800 zijn verplichtingen opgenomen ter zake de 
verbouwing, alsmede nog niet doorbetaalde KFA-projectbijdragen. 
 
Verplichtingen inzake projecten betreffen toegezegde bijdragen welke nog niet zijn betaald en 
een looptijd hebben van korter dan een jaar. Hieronder een uitsplitsing naar jaren. 
 
Verplichtingen inzake projecten   
(in Euro's) 2010 2009
Projecten 2002 4.825           11.115         
Projecten 2003 15.285         12.489         
Projecten 2004 33.136         
Projecten 2005 3.552           40.758         
Projecten 2006 7.072           65.793         
Projecten 2007 119.570       7.200           
Projecten 2008 972              89.148         
Projecten 2009 50.857         61.383         
Projecten 2010 103.917       
   
Stand per 31 december 306.050       321.022       

 
 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
Eind 2010 heeft verkoop plaatsgevonden van een deel van het terrein aan een derde voor een 
bedrag van € 85.000. De boekwaarde van dit activum bedraagt € nihil.  
De feitelijke levering en overdracht van het economische risico zal plaatsvinden in 2011. 
 
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2010 
 
 
Baten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Baten uit eigen  
fondsenwerving 

24.603 125.000 21.200 

 
Dit betreft ontvangen bijdragen van derden. De ontvangen cofinanciering van het Rotterdams 
KinderrevalidatieFonds Adriaanstichting (KFA), ter grootte van  € 582.400 en een bijdrage van 
het Dusseldorp Fonds ter grootte van € 41.900 zijn niet als baten uit eigen fondsenwerving 
verwerkt, aangezien het hierbij gaat om cofinanciering, welke op basis van de RJ 650 niet als 
baten mogen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.  
Voor een opstelling van de staat van baten en lasten inclusief deze cofinanciering verwijzen 
wij naar bijlage A.  
 
Ten opzichte van de begroting is er € 100.400 minder ontvangen. Dit wordt veroorzaakt 
doordat op aangekondigde nalatenschappen  minder is binnengekomen dan verwacht.  
 
 
Baten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Baten uit beleggingen 947.336 512.500 1.723.189 
 
De baten uit beleggingen bestaan uit: 

• Ongerealiseerde koersresultaten van € 121.000, deze middelen zijn niet vrij 
besteedbaar en worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve reserve 
ongerealiseerde koersresultaten. Het ongerealiseerde resultaat op de aandelen 
bedraagt € 180.000 voordelig en op de obligaties is een nadelig resultaat behaald van 
€ 59.000. 

• Gerealiseerde koerswinst van € 554.000, dit zijn de koersmutaties die met verkopen 
gerealiseerd zijn. 

• Ontvangen rente op obligaties ad € 236.800  
• Ontvangen dividenden op aandelen ad € 35.200. 

 
 
De afwijking ten opzichte van de begroting valt te verklaring uit het feit dat in de begroting 
geen rekening is gehouden met gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten. Daarnaast 
kan gesteld worden dat de ontvangen dividenden en renten ad € 272.000 lager liggen dan de 
verwachting van € 512.500.  
 
 
Baten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Overige baten 124.329 117.500 103.490 
 
De overige baten bestaan uit: 

• Opbrengsten uit huur en uitvoering ad € 100.000 
• Opbrengsten jubileum ad € 23.400 
• Diverse overige bijdragen ad € 1.000 

 
De overige opbrengsten liggen in lijn met de begroting.
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Toelichting op de lastenverdeling over 2010 
 
De lasten over 2010 zijn als volgt verdeeld over de verschillende taken en doelstellingen.  
 

 
 
 
Lasten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Functie en activiteiten 185.720 - 155.222 
 
Voor een nadere toelichting van de uitgevoerde projecten verwijzen wij u naar de inhoudelijke 
toelichting.  
 
 
Lasten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Participatie 271.137 178.500 334.249 
 
Voor een nadere toelichting van de uitgevoerde projecten verwijzen wij u naar de inhoudelijke 
toelichting.  
 
 
Lasten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Projecten derden  
(functie en activiteiten) 

- - - 

 
Stichting Johanna KinderFonds voert projecten uit waarvoor cofinanciering wordt ontvangen 
van het Rotterdams KinderrevalidatieFonds Adriaanstichting en het Dusseldorpfonds.  
Op basis van RJ 650 mogen baten en lasten uit hoofde van cofinanciering niet worden 
opgenomen in de jaarrekening. In de bijlage is een opstelling opgenomen waarbij de baten en 
lasten uit cofinanciering wel zijn opgenomen, alsmede een inhoudelijke toelichting op de 
uitgevoerde projecten.  

Toelichting lastenverdeling over 2010 

Bestemming Realisatie Begroot Realisatie Beheer en 
2010 2010 2009 

administra- 
tie 

Lasten             
Eigen  

fondsen-  
werving 

Beleg- 
gingen 

Functie  
en activi- 

teiten 
Partici- 

patie 
Projecten  

derden 
Vrijge-  
vallen  

subsidies 
Uitbesteed werk 63.422          60.000          62.777                  63.422        
Personeelskosten 244.877         210.000         221.154         244.877                 
Huisvestingskosten 31.844          46.900           15.972          31.844          
Kantoor en algemene kosten    524.017         288.100        550.118      200.017                 1.273  185.720       271.137       6      (134.130)        
Afschrijving 3.587            -                662               3.587            -                
Totaal    867.747        605.000           850.683      480.325         1.273           63.422           185.720       271.137              (134.130)        

Werving baten Doelstelling 
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Lasten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Vrijgevallen subsidies -134.130 - -77.562 
 
 
De oorzaak van de vrijval is soms gelegen in het niet meer nodig zijn van onze bijdrage omdat 
andere fondsen beschikbaar kwamen. Soms ging het project niet door of in een andere vorm 
door, waardoor de toekenning kwam te vervallen of gewijzigd werd. Soms is niet aan de eisen 
van rapportage voldaan waardoor het laatste resterende deel niet werd uitbetaald. 
 
 
Lasten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Kosten fondsenwerving 1.273 10.000 1.904 
Kosten van beleggingen 63.422 30.000 62.777 
Kosten beheer en 
administratie 

480.325 386.500 374.093 

Totaal 545.020 426.500 438.774 
 
De kosten voor fondsenwerving ad € 1.273 bestaan hoofdzakelijk uit specifieke 
publiciteitskosten welke een directe relatie hebben met fondsenwerving. 
 
De kosten van beleggingen ad € 63.400 bestaan met name uit de kosten voor 
vermogensbeheer en liggen in lijn met de kosten over 2009. De begroting in deze is te 
optimistisch geweest. 
 
 
De kosten voor beheer en administratie bestaan uit: 
 
Personeelskosten   
(in Euro's) 2010 Begroting 2009
Salarissen 198.573       -              181.431       
Sociale lasten 26.422         23.479         
Pensioenen 18.253         15.216         
Overige personeelskosten 1.629           1.028           
 244.877       210.000       221.154       

 
In 2010 waren 4,1 fte in dienst. De toename ten opzichte van de begroting wordt met name 
veroorzaakt doordat er in 2010 een Hoofd Interne Bedrijfsvoering is aangesteld. Deze is in juli 
2010 in dienst getreden. Deze kosten waren niet begroot.  
 
Het Bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. 
 
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt stichting 
Johanna KinderFonds de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en 
de Code Wijffels. 
 
Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomen van de directie 
bedroeg in 2010 € 61.902 (0,67 fte / 12 maanden). Deze beloning bleef binnen de VFI-
maxima. 
 
Het Bestuur is onbezoldigd. 
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Huisvestingskosten   
(in Euro's ) 2010 Begroting 2009
- Verzekeringen en belastingen 5.382                4.948                
- Energiekosten 9.132                -                    
- Klein inventaris 6.969                7.354                
- Kosten verbouwing 9.841                -                    
- Diverse huisvestingskosten 520                     3.670                
 31.844              46.900         15.972              

 
Met name de energiekosten veroorzaken de toename van de huisvestingslasten. De begroting 
is in deze onvoldoende gespecificeerd om een nadere analyse te maken. 
 
Kantoor en algemene kosten   
(in Euro's) 2010 Begroting 2009
Kantoorkosten
- Portokosten 1.321           310              
- Telefoonkosten 1.751           1.069           
- Kantoormiddelen 8.160           2.128           
- Abonnementen 2.830           2.380           
- Reproductiekosten 2.198           4.918           
- ICT en website 21.385         23.308         
- Advertentiekosten 11.272         6.293           
- Advieskosten 42.072         45.184         
- Overige kantoorkosten 9.014           2.936           

100.003       88.526         

Overige algemene kosten
- Reiskosten personeel 7.982           7.286           
- Wervingskosten personeel 10.520         
- Bestuurskosten 2.035           4.284           
- Accountantskosten 8.810           11.805         
- Administratiekosten 17.816         14.058         
- Inhoudelijke activiteiten 4.426           2.916           
- Kosten jubileum 36.208         -              
- Overige kosten 12.217         7.430           

100.014       47.779         

Totaal kantoor en algemene kosten 200.017       125.000       136.305       
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De kantoor en overige lasten zijn ten opzichte van 2009 toegenomen met € 63.700 door onder 
andere: 
 
• De kosten van het jubileum ad € 36.200.Tegenover deze lasten staat € 13.400 aan baten; 
• De wervingskosten van een nieuwe medewerker ad € 10.500; 
• Een toename in de computerkosten van € 9.800. 
 
De begroting is op dit punt onvoldoende gespecificeerd om een nadere analyse te kunnen 
maken.  
 
 
Afschrijvingen   
(in Euro's) 2010 Begroting 2009
Afschrijvingen 3.587           662              
  
 3.587           -              662              

Totaal kosten beheer en administratie 480.325       386.500       374.093       

 
 
 
 
 
 
Arnhem, 6 oktober 2011   
 
Namens het bestuur 
 
Mw. drs. F.M.W.H. van Overbeek, voorzitter 
Dhr. ir. R. van de Beek, secretaris 
Dhr. drs. J.M.T. Prenger, penningmeester 
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Overige gegevens 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan: Het bestuur van Stichting Johanna KinderFonds 
 
Wij hebben de in dit rapport op pagina 39 tot en met 52 opgenomen jaarrekening 2010 van 
Stichting Johanna KinderFonds te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 
balans per 31 december 2010 en de staat van baten en lasten over 2010  met de toelichting, 
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn 
voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.  
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant 
de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en 
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een 
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van 
de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel  
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling 
van het vermogen van Stichting Johanna KinderFonds per 31 december 2010 en van het 
resultaat over 2010, in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor 
fondsenwervende instellingen. 
 
Arnhem, 6 oktober 2011  
 
KPMG ACCOUNTANTS N.V. 
 
J. van Rossen RA 
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Vaststelling jaarstukken 2010 
 
 
HET BESTUUR VAN STICHTING JOHANNA KINDERFONDS 
 
Gezien de jaarstukken over het boekjaar van de Stichting Johanna KinderFonds en gelet op 
de hierover gedane verantwoording door de Penningmeester van de Stichting met de daarbij 
behorende controleverklaring: 
 
Te besluiten: 
 
De jaarstukken met de daarbij behorende jaarrekening omvattende de balans per 31 
december 2010 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2010 vast te stellen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 oktober 2011  
 
DE STICHTING VOORNOEMD,  
 
getekend: 
 
 
 
Mw. drs. F.M.W.H. van Overbeek, voorzitter 
Dhr. ir. R. van de Beek, secretaris 
Dhr. drs. J.M.T. Prenger, penningmeester 
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Bijlagen 
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Bijlage A    Staat van baten en lasten inclusief bijdragen cofinanciers 
 
In onderstaande staat van baten en lasten zijn tevens de bijdragen van de cofinanciers 
(Stichting Rotterdams KinderrevalidatieFonds Adriaanstichting (KFA) en Stichting Kinderfonds 
Van Dusseldorp) opgenomen.  
 
Staat van baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie

2010 2010 2009
Baten
- baten uit eigen fondsenwerving 648.893     975.000     647.892     
- baten uit beleggingen 947.336     512.500     1.723.189  
- overige baten 124.329     117.500     103.490     
Som der baten 1.720.558  1.605.000  2.474.571  

Lasten
Besteed aan doelstellingen    
- Functie en activiteit 185.720     360.000     155.222     
- Participatie 271.137     214.000     334.249     
- Projecten derden    
   - Functie en activiteit 624.290     454.500     626.692     
- Vrijgevallen subsidies (134.130)    -             (77.562)     
    

947.017     1.028.500  1.038.601  

Werving baten    
- kosten eigen fondsenwerving 1.273         10.000       1.904         
- kosten van beleggingen 63.422       30.000       62.777       
    
 64.695       40.000       64.681       
    
Beheer en administratie    
- Kosten beheer en administratie 480.325     386.500     374.093     
   
Som der lasten 1.492.037    1.455.000    1.477.375    
    
Resultaat 228.521     150.000     997.196     
    
Resultaatbestemming 2010
Toevoeging / ontrekking aan:    
- reserve als bron van inkomsten 107.806       
- reserve koersverschillen 120.715       
  
 228.521       
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2010 
 
 
Baten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Baten uit eigen  
fondsenwerving 

648.893 975.000 647.892 

 
Dit betreft de bijdrage van Rotterdams KinderrevalidatieFonds Adriaanstichting (KFA), ter 
grootte van  € 582.400, een bijdrage van het Dusseldorp fonds ter grootte van € 41.900 en 
overige bijdragen. De bijdragen van het Rotterdamse KinderrevalidatieFonds Adriaanstichting 
en het Dusseldorpfonds worden door Stichting Johanna KinderFonds ontvangen en 
doorbetaald aan de betreffende projecten. Deze bijdragen betreffen zogenaamde 
cofinanciering. 
 
Ten opzichte van de begroting is er € 326.100 minder ontvangen. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de bijdragen van KFA lager is dan verwacht, maar ook aan aangekondigde 
nalatenschappen is minder binnengekomen dan verwacht.  
 
 
Baten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Baten uit beleggingen 947.336 512.500 1.723.189 
 
De baten uit beleggingen bestaan uit: 

• Ongerealiseerde koersresultaten van € 121.000, deze middelen zijn niet vrij 
besteedbaar en worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve reserve 
ongerealiseerde koersresultaten. Het ongerealiseerde resultaat op de aandelen 
bedraagt € 180.000 voordelig en op de obligaties is een nadelig resultaat behaald van 
€ 59.000. 

• Gerealiseerde koerswinst van € 554.000, dit zijn de koersmutaties die met verkopen 
gerealiseerd zijn. 

• Ontvangen rente op obligaties ad € 236.800  
• Ontvangen dividenden op aandelen ad € 35.200. 

 
 
De afwijking ten opzichte van de begroting valt te verklaring uit het feit dat in de begroting 
geen rekening is gehouden met gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten. Daarnaast 
kan gesteld worden dat de ontvangen dividenden en renten ad € 272.000 lager liggen dan de 
verwachting van € 512.500.  
 
 
Baten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Overige baten 124.329 117.500 103.490 
 
De overige baten bestaan uit: 

• Opbrengsten uit huur en uitvoering ad € 100.000 
• Opbrengsten jubileum ad € 23.400 
• Diverse overige bijdragen ad € 1.000 

 
De overige opbrengsten liggen in lijn met de begroting.
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Toelichting op de lastenverdeling over 2010 
 
De lasten over 2010 zijn als volgt verdeeld over de verschillende taken en doelstellingen.  
 
 

 
 

 
Lasten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Functie en activiteiten 185.720 360.000 155.222 
 
Voor een nadere toelichting van de uitgevoerde projecten verwijzen wij u naar de inhoudelijke 
toelichting.  
 
 
Lasten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Participatie 271.137 214.000 334.249 
 
Voor een nadere toelichting van de uitgevoerde projecten verwijzen wij u naar de inhoudelijke 
toelichting.  
 
 
Lasten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Projecten derden  
(functie en activiteiten) 

624.290 454.500 626.692 

 
Dit betreft de projecten die voor het Rotterdams KinderrevalidatieFonds Adriaanstichting zijn 
uitgevoerd alsmede de projecten voor het Dusseldorpfonds. Voor een nadere toelichting van 
de uitgevoerde projecten verwijzen wij u naar de inhoudelijke toelichting.  
 
 
Lasten Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009 
    
Vrijgevallen subsidies -134.130 0 -77.562 
 
 
De oorzaak van de vrijval is soms gelegen in het niet meer nodig zijn van onze bijdrage omdat 
andere fondsen beschikbaar kwamen. Soms ging het project niet door of in een andere vorm 
door, waardoor de toekenning kwam te vervallen of gewijzigd werd. Soms is niet aan de eisen 
van rapportage voldaan waardoor het laatste resterende deel niet werd uitbetaald. 

Toelichting lastenverdeling over 2010 

Bestemming Realisatie Begroot Realisatie Beheer en 
2010 2010 2009 

administra- 
tie 

Lasten             
Eigen  

fondsen-  
werving 

Beleg- 
gingen 

Functie  
en activi- 

teiten 
Partici- 

patie 
Projecten  

derden 
Vrijge-  
vallen  

subsidies 
Uitbesteed werk 63.422          60.000          62.777                  63.422        
Personeelskosten 244.877         215.000         221.154         244.877                 
Huisvestingskosten 31.844          46.500          15.972          31.844          
Kantoor en algemene kosten 1.148.307      1.133.500      1.176.810      200.017                 23.770  185.720       271.137       624.290       (134.130)        
Afschrijving 3.587            -                662               3.587            -                
Totaal 1.492.037      1.455.000      1.477.375      480.325         23.770           63.422           185.720       271.137       624.290       (134.130)        

Werving baten Doelstelling 
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Bijlage B 
 

Overzicht toegezegde bijdragen 2010 
  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
   
2009/0139 Stichting Activiteiten Camping De Ruimte 1.770,00 

 

Een buitengewone sportdag voor 262 kinderen met en 
zonder beperking. De kinderen deden mee aan o.a. 
vlotvaren, touwbaan en een spelconcours.  

   
2009/0145 Stiching Kompas Nederland 4.048,33 

 

Het project 'Kom Binnen 2' waarin 10 jongeren met een 
lichamelijke beperking en 10 studenten samen de 
toegankelijkheid van culturele evenementen onderzoeken..  

   
2009/0146 Mytylschool Eindhoven 1.000,00 

 
Een bijdrage in de meerkosten voor de eindreis van 18 
leerlingen van het VSO naar Londen in  juni 2010.  

   
2009/0147 Stichting Brabant Danst 1.000,00 

 

Een bijdrage aan het ‘Hollands Dans Spektakel’ voor 
mensen met en zonder beperkingen. Met o.a. de World Cup 
Rolstoeldansen waaraan 250 dansparen meededen .  

   
2009/0151 Stichting School Lyndensteyn 5.500,00 

 

Een internationaal skikamp in Oostenrijk voor 12 kinderen 
met cerebrale parese die met aangepaste hulpmiddelen 
leren skiën.   

   
2009/0161 Bewegen en Sport voor mensen met een functiebeperking 3.750,00 

 

Een landelijk erkende, rolstoeldans wedstrijd (Freestyle) 
voor 80 tot 100 mensen met een lichamelijke beperking. 
Plezier beleven aan muziek en dans staan voorop.  

   
2009/0163 Mytylschool Franciscusoord 1.250,00 

 

Een internationale uitwisseling van jongeren met 
beperkingen in Parijs. 5 Nederlandse jongeren maken 
kennis met Parijs en jongeren van andere nationaliteiten. 
  

   
2009/0165 Stichting School Lyndensteyn 5.475,00 

 

Een bijdrage aan de schoolreisjes en –kampen voor de 
leerlingen met beperkingen van School Lyndensteyn in de 
leeftijd van 3 tot 20 jaar.  

   
2009/0166 De Onderwijsspecialisten 3.880,00 

 

Een tijdelijke leergemeenschap waarin leerlingen en 
docenten gedurende een bepaalde periode samenwerken 
en samen leren; dat is een ‘Learning Circle’. Via internet, e-
mail, wiki en chat communiceren leerlingen uit Nederland en 
Suriname met elkaar rond sport, en het leven.   

   
Transport  27.673,33 
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  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
Transport  27.673,33 
   
2009/0171 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 8.000,00 

 

Een muziekvoorstelling over studeren met een 
functiebeperking. Studenten, docenten en beleidsmakers 
worden geprikkeld op een nieuwe manier naar hun eigen 
situatie en die van anderen te kijken.  

   
2009/0174 Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost 1.000,00 
 Paardrijden voor mensen met een beperking   
   
2009/0178 Stichting Boek Kinderrevalidatie 12.195,00 

 

Een financiële bijdrage voor een volledige herziening van 
het bestaande ‘Handboek Kinderrevalidatie’. Aangepast aan 
de huidige ontwikkelingen en ICF-CY is het Handboek 
Kinderrevalidatie weer voor een tijd ‘van’ deze tijd.( In 
cofinanciering met KinderFonds Adriaanstichting).  

   
2009/0180 Jopla 18.835,40 

 

Een financiële bijdrage voor het maken van een reis en 
filmverslag van deze reis ter ondersteuning van jongeren bij 
het verwerven van autonomie en zelfstandigheid.   

   

2010/0001 Stichting Wielewaal 72.500,00 

 

Een bijdrage in de meerkosten van de vakanties voor ± 900 
kinderen en jongeren met vaak ernstige beperkingen. Met 
hulp van veel vrijwilligers beleven zij een fantastische week.   

   
2010/0009 Onderwijscentrum Het Roessingh 1.000,00 

 

Een week skivakantie voor 5 leerlingen, georganiseerd door 
de stichting StoerWinterWeken. De leerlingen leren met 
aangepast materiaal skiën.   

   
2010/0015 Gehandicapten Sport Club Emmen 2.000,00 

 

Het Open Nederlands Kampioenschap Atletiek voor 
gehandicapten. Hieraan doen 154 Sporters met lichamelijke 
of meervoudige beperking, uit 20 landen mee.   

   
2010/0016 Stichting MiVa Vakanties 3.000,00 

 

Met de aanschaf van vier hoog-/laag bedden voor vier 
aangepaste vakantiebungalows in Frankrijk zijn de 
bungalows weer klaar voor het vakantieseizoen.  

   
Transport  146.203,73 
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  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
Transport  146.203,73 
   
2010/0017 Onderwijscentrum Het Roessingh 3.354,00 

 

Een bijdrage aan een zeilkamp voor 12 leerlingen die leren 
zeilen in een aangepaste boot en aan een eind kamp voor 
12 VSO ZML leerlingen.   

   
2010/0020 Revalidatie Nederland 7.500,00 

 

Een financiële bijdrage voor de realisatie van het 
Revalidatie Magazine, vakblad voor de revalidatie,  in de 
periode tot december 2010.   

   
2010/0021 BOSK 5.000,00 

 

Een bijdrage aan de BOSK Familiedag in Attractiepark 
Slagharen. 1191 mensen (kinderen met beperkingen, hun 
ouders, broertjes en zusjes namen deel aan deze dag.  

   
2010/0022 Rock & Rolstoelproducties 11.257,65 

 

Voor het 'Sonsbeek Open' Golftoernooi 2010 heeft de 
Juniorkamer van de Rotary te Arnhem het Johanna 
KinderFonds aangewezen als begunstigde. De gulle 
sponsorbijdrage van de Juniorkamer is door het Fonds 
toegekend aan Rock & Rolstoelproducties te Arnhem voor 
de aanschaf van een nieuwe camera.  

   
2010/0026 Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal 21.000,00 

 

Aanvullende bijdrage voor het onderzoek ‘Brain Integration’, 
een programma van de afdeling Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH), Groot Klimmendaal te Arnhem.   

   
2010/0027 Mytylschool Ariane de Ranitz 3.000,00 

 

183 Leerlingen met een lichamelijke of meervoudige 
beperking gaan 3 tot 6 dagen op werkweek en passen in de 
praktijk toe wat hen in de klas geleerd is.  

   
2010/0034 Steunpunt Scouting Zuid-Holland 830,00 

 
Een bijdrage voor de organisatie van de Kaagdag, een 
zeilevenement specifiek voor scouts met een beperking.   

   
2010/0039 Revalidatiecentrum Sophia; centra voor revalidatie 8.102,00 

 

Het project 'Vriendschap, Verkering en Vrijen': een 
proefimplementatie van de behandelmethode ‘Relaties en 
seksualiteit voor jongeren in de revalidatie’.  
(in cofinanciering met KinderFonds Adriaanstichting).  

   
Transport  206.247,38 
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  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
Transport  206.247,38 
   
2010/0040 VU, ism samenwerkende centra in PERRIN 23.018,00 

 

Een financiële bijdrage voor het de realisatie van een 
toegankelijke database op basis van bestaande gegevens 
uit vier uitgevoerde studies van het PERRIN programma. 
Het doel is een duurzame en toegankelijke database te 
creëren die ook in de toekomst gebruikt kan worden als 
referentiedatabase ten behoeve van de zorg en 
vervolgonderzoek (in cofinanciering met KinderFonds 
Adriaanstichting).  

   
2010/0042 Universitair Medisch Centrum Groningen 20.633,00 

 

Een financiële bijdrage voor neuropsychologisch onderzoek 
naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 
behandeld voor een hersentumor (in cofinanciering met 
KinderFonds Adriaanstichting).   

   
2010/0046 Foundation WC Swimming 2.000,00 

 
Een bijdrage voor de organisatie van diverse activiteiten  in 
het kader van WK Zwemmen voor gehandicapten.   

   
2010/0047 Gehandicaptensport Nederland 4.800,00 

 

De meerkosten van het NK Rolstoelrugby (30 deelnemers) 
en van het Open NK Boccia ( 44 deelnemers) voor mensen 
met een beperking.  

   
2010/0049 Stichting Rock & Rolstoelproducties 7.437,00 

 

Flashback; multimedia voorstellingen voor en door mensen 
met NAH over hun eigen ervaringen. Voor het 15 jarig 
jubileum wordt een DVD gemaakt van de voorstellingen.  

   
2010/0050 Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK) 41.920,00 

 

Met deze bijdrage voor de inrichting van twee orthopedische 
werkplaatsen in Kenia draagt het Fonds bij aan de kwaliteit 
van de revalidatie en het leven van gehandicapte kinderen 
in Kenia.(in cofinanciering met Kinderfonds Van 
Dusseldorp).  

   
2010/0051 Stichting JoJo 1.000,00 

 

Een bijdrage voor het evenement Sportbillies 2010, een 
landelijke sportdag voor kinderen met een lichamelijke 
beperking.  
  

Transport  307.055,38 
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  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
Transport  307.055,38 
   
2010/0053 Stichting Jongeren op Kamp 1.900,00 

 

Twee vakantieweken voor gehandicapte jongeren; één op 
Ameland en één in Driebergen. De deelnemers en de 
vrijwillige begeleiders nemen deel aan een gevarieerd 
programma met sport en spel.   

   
2010/0054 Stichting SJAK 3.000,00 

 

Een bijdrage voor de organisatie van een internationale 
dans(werk)vakantieweek in een aangepaste accommodatie 
in de Lutte.  

   
2010/0060 SIZA 4.600,00 

 

Integratie, plezier, saamhorigheid. De realisatie en 
uitvoering van de musical 'De wieken van de Moulin Rouge 
draaien in Arnhem' draagt bij aan de groei van kinderen met 
en zonder beperking.   

   
2010/0067 Mytylschool De Schalm 840,00 

 

Een schoolkamp in Zeewolde voor twee VSO-Praktijk-
groepen, om hun schoolperiode gezamenlijk af te sluiten.  
De leerlingen zijn betrokken bij de organisatie van het kamp.   

   
2010/0071 Stichting Idéfix 1.700,00 

 

De meerkosten van een vakantieweek voor 50 kinderen van 
6 t/m 16 jaar met een lichamelijke beperking. 31 Vrijwilligers 
zorgen voor een fantastische week.  

   
2010/0072 Stichting Smarti! 2.520,00 

 

Nederlandse jongeren met een lichamelijke handicap 
groeien en leren door hun reis naar Polen. Deze bijdrage is 
bedoeld voor de meerkosten van de reis.   

   
2010/0076 Stichting Logeeropvang EMB kinderen 7.350,00 

 

Een bijdrage voor de aanschaf van hulpmiddelen en 
aangepast speelgoed voor de inrichting van twee 
logeerplekken voor kinderen met meervoudige complexe 
beperkingen.  

   
2010/0077 Stichting Rock & Rolstoelproducties 3.362,50 

 

Een bijdrage voor de muzikale activiteiten van 4 bands; 
Cyber Reality, Flashback, Celluloid Rock en Global Groove.  
24 jongeren met en zonder beperkingen kunnen een jaar 
lang repeteren en optreden.   

Transport  332.327,88 
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  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
Transport  332.327,88 
   
2010/0080 Roeivereniging Breda 630,00 

 

Bijdrage voor de organisatie van de Para Regatta Breda, 
roeiwedstrijd voor mensen met een beperking. 24 mensen 
met een beperking nemen deel aan deze wedstrijd.  

   
2010/0081 Zorgbad Zonnewater 3.000,00 

 

Speciaal spelmateriaal dat wekelijks gebruikt wordt bij de 
zwemlessen van 100 kinderen met een verstandelijke- en/of 
lichamelijke beperking.  
  

   
2010/0085 Revalidatie Nederland 34.500,00 

 

Een bijdrage aan het platform Landelijk Overleg Onderwijs & 
Kinderrevalidatie (LOOK). Binnen dit platform werken veel 
partijen samen om de innovatie van de kinderrevalidatie te 
sturen.(in cofinanciering met KinderFonds Adriaanstichting).  

   
2010/0087 Stichting Pluryn Groep 4.240,00 

 

De aanschaf van twee Wii-spelcomputers voor het NAH-
café. 25 Jongeren met NAH kunnen daar buitenshuis, in een 
ontspannen sfeer, contacten aan te gaan met lotgenoten.   

   
2010/0093 BOSK 10.265,00 

 

De BOSK ontwikkelt voorlichtingsmateriaal voor ouders bij 
wiens baby, prenataal,  Spina Bifida is gediagnosticeerd.  
Een boek met (para)medische informatie en 
ervaringsverhalen.  

   
2010/0095 Stichting Omega 1.500,00 

 

De meerkosten van een vierdaagse vakantie van 44 
kinderen met meervoudige beperkingen, met activiteiten die 
aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau.  

   
2010/0104 Wandafonds 16.800,00 

 
Een financiële bijdrage voor een 'train de trainer'-cursus 
voor Poolse revalidatieteams 2011.  

   
2010/0111 Rolstoelhockeyvereniging Target Angels 1.500,00 

 
Een financiële bijdrage voor de 10de rolstoelhockeydag in 
Goirle. 150 E-hockeyers beleven een sportieve dag.  

Transport  404.762,88 
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  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
Transport  404.762,88 
   
2010/0115 Stichting Bio-Kinderrevalidatie 10.000,00 

 

Een Sensation White-achtig disco-evenement voor ± 700 
bezoekers ,waarvan 400 mensen met een meervoudige 
handicap en 300 begeleiders.   

   
2010/0121 Flextension Foundation 25.000,00 

 

Een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw type arm 
orthese voor mensen met een spierzwakte, die onder de 
kleding gedragen kan worden en die mee groeit met de 
mate van spierzwakte.  
(in cofinanciering met KinderFonds Adriaanstichting).  

   
2010/0129 Stichting Wielewaal 16.144,00 

 

Een bijdrage aan de Stoppercampagne 2011. Hiermee werft 
de Wielewaal vele vrijwilligers die de vakantieweken voor 
kinderen met een beperking zullen begeleiden.  

   
2010/0134 Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal 950,40 

 

Een financiële bijdrage voor de aanschaf van een Magic 
Flute, een elektronisch blaasinstrument dat zonder handen en 
door mensen met weinig longfunctie te bespelen is.  

   
 
Totaal toegezegde bijdragen in 2010 

 
456.857,28 

 



                                                                                                                                   
                  67 van  74 

 

Overzicht toegezegde bijdragen 2010 
Bestemmingsgift KinderFonds Adriaanstichting 
  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
   
2009/0178 Stichting Boek Kinderrevalidatie 12.195,00 

 

Een financiële bijdrage voor een volledige herziening van 
het bestaande ‘Handboek Kinderrevalidatie’. Aangepast 
aan de huidige ontwikkelingen en ICF-CY is het Handboek 
Kinderrevalidatie weer voor een tijd ‘van’ deze tijd.( In 
cofinanciering met KinderFonds Adriaanstichting).  

   
2010/0039 Revalidatiecentrum Sophia; centra voor revalidatie 32.411,00 

 

Het project 'Vriendschap, Verkering en Vrijen': een 
proefimplementatie van de behandelmethode ‘Relaties en 
seksualiteit voor jongeren in de revalidatie’.  
  

   
2010/0040 VU, ism samenwerkende centra in PERRIN  207.159,00 

 

Een financiële bijdrage voor het de realisatie van een 
toegankelijke database op basis van bestaande gegevens 
uit vier uitgevoerde studies van het PERRIN programma. 
Het doel is een duurzame en toegankelijke database te 
creëren die ook in de toekomst gebruikt kan worden als 
referentiedatabase ten behoeve van de zorg en 
vervolgonderzoek .(in cofinanciering met KinderFonds 
Adriaanstichting).  

   
2010/0042 Universitair Medisch Centrum Groningen 185.695,00 

 

Een financiële bijdrage voor neuropsychologisch 
onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen behandeld voor een hersentumor (in 
cofinanciering met KinderFonds Adriaanstichting).   

   
2010/0045 Revalidatiecentrum Sint Maartenskliniek 85.410,00 

 

Financiering van het project 'Hope in One Hemisphere', 
een onderzoek naar de functieontwikkeling van de 
hersenen bij kinderen die, na een hemisferectomie, 
kortdurende intensieve arm-en-hand-therapie krijgen.  

   
2010/0085 Revalidatie Nederland 34.500,00 

 

Een bijdrage aan het platform Landelijk Overleg Onderwijs 
& Kinderrevalidatie (LOOK). Binnen dit platform werken 
veel partijen samen om de innovatie van de 
kinderrevalidatie te sturen. 
  

   
2010/0121 Flextension Foundation 25.000,00 

 

Een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw type arm 
orthese voor mensen met een spierzwakte, die onder de 
kleding gedragen kan worden en die mee groeit met de 
mate van spierzwakte.   

   
Totaal  582.370,00 
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Overzicht toegezegde bijdragen 2010 
Bestemmingsgift Kinderfonds Van Dusseldorp 
  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
   
2010/0050 Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK) 41.920,00 

 

Met deze bijdrage voor de inrichting van twee orthopedische 
werkplaatsen in Kenia draagt het Fonds bij aan de kwaliteit 
van de revalidatie en het leven van gehandicapte kinderen 
in Kenia.(in cofinanciering met Kinderfonds Van 
Dusseldorp).  

Totaal  41.920,00 
 
 
Totaal toegezegde bestemmingsgiften in 2010         624.290,00 
 
 
 
Totaal toegezegde bijdragen in 2010      1.081.147,28 
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Bijlage C  
 
Begrotingen 2010-2011 
 
Begroting inkomsten 2010 

 

 

     
    2010 
(in Euro’s)     
    
Fondsenwerving    
Donaties      
Nalatenschappen   125.000 
Bestemmingsgiften   850.000 
Bijdrage kosten door KFA   59.500 
Af: Kosten   10.000 
Totaal    1.024.500 
     
Resultaat effecten   
Aandelen    250.000 
Obligaties     250.000 
Af: Kosten    30.000 
Totaal    470.000 
     
Overige baten en lasten   
Rente    12.500 
Huur    58.000 
Vermogensfondsen   - 
Totaal    70.500 
     

     
Beschikbaar voor doelstelling 1.565.000 
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Begroting bestedingen 2010 
 2010 
    
Projecten    
Landelijk Programma Revalidatieonderzoek    
Functie en Activiteit   360.000 
Participatie    514.000 
Buitenland    103.000 
Programmafinanciering     51.500 
Totaal    1.028.500 
     
Uitvoeringskosten eigen organisatie 386.500 
     
Totaal te besteden aan doelstelling 1.415.000 
     
Reservering soliditeit  - 
     
Overschot   150.000  
Opbrengst verkoop villa    350.000 
 
 
Begroting uitvoeringskosten 2010  
    2010 
      
Personeel    215.000  
Reis- en verblijfkosten   8.000  
Kantoor en huisvesting (incl. Back Office)                 46.500  
Bestuur    8.000  
Inhoudelijke activiteiten                                              47.000  
Overige algemene kosten                                          22.000  
Investeringskosten Gebouw en Netwerk    10.000  
Advieskosten Smitshoek Melles & Partners    30.000  
Totaal    386.500  
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Begroting 2011 

 
    Uitgangspunten 2011 

 
Belegd in obligaties 6.000.000 

  
Belegd in aandelen 4.000.000 

  
Rendement op obligaties 3% 

  
Rendement op aandelen 7% 

    
    
    
   

Begroting 2011 

    BATEN Uit eigen fondsenwerving 
 

  
Donaties & schenkingen 50.000 

  
Diaconieen 

 
  

(Aangekondigde) nalatenschappen 50.000 

  
Bestemmingsgiften 850.000 

  
Backoffice BIO 0 

    
 

Subtotaal fondsenwerving 950.000 

 
Waarvan JKF 100.000 

    
 

Uit beleggingen 
 

  
aandelen 280.000 

  
obligaties 180.000 

 
Subtotaal beleggingen 460.000 

    
 

Overige baten (pacht) 70.000 

    SOM DER BATEN Beschikbaar voor doelstelling 1.480.000 

    LASTEN Besteed aan doelstelling   

  
Bestemming KFA 850.000 

  
Budget JKF 385.000 

 
Subtotaal besteed aan doelstelling 1.235.000 

    
 

Werving baten 
 

  
Kosten eigen fondsenwerving 10.000 

  
Kosten van beleggingen 70.000 

 
Subtotaal werving baten 80.000 

    
 

Beheer & administratie 
 

  
Salariskosten directie 85.500 

  
Overige personeelskosten 164.000 

  
Reis- en verblijfskosten 8.000 

  
Huisvestingskosten 43.800 

  
Kantoorkosten 27.500 

  
Kosten bestuur 5.000 

  
Overige algemene kosten 17.500 

  
Investeringskosten gebouw en netwerk 7.000 

  
Inhoudelijke activiteiten 25.000 

  
Bijdrage exploitatiekosten door KFA -55.000 

 
Subtotaal beheer & administratie 328.300 

    SOM DER LASTEN 
  

1.643.300 
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    ONTTREKKING AAN VERMOGEN 163.300 

    N.B.  Norm uitvoeringskosten 22,2% 
(= uitvoeringskosten tov totaal beschikbaar voor doelstelling) 
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Specificatie uitvoeringskosten Begroot '11 

     
       Personeel      249.500  

    
Salaris (incl. soc. Lasten) 

      
231.000    1,5% 

   Pensioenen        16.000    1,5% 
   Overige personeelskosten          2.500    1,5% 
         

    Reis en verblijfkosten          8.000  2,0% 
         

    Huisvestingskosten        43.800  
    Huurkosten GK (100 m² x € 115)     
    Verzekeringen en belastingen          5.500    1,0% 

   Afschrijvingen inventaris, app, software          3.800    0,0% 
   Afschrijvingen verbouwing 2010        10.000    0,0% 
   Alarm, dienstverlening GK, energie, diverse          7.500    1,5% 
   Groot onderhoud gebouw buiten        12.000    0,0% 
   Kleine inventaris, onderhoud          5.000    1,5% 
         

    Kantoorkosten        27.500  
    Portokosten          1.500    1,5% 

   Telefoonkosten          2.000    1,5% 
   Kantoormiddelen          2.300    1,5% 
   Abonnementen          2.500    1,5% 
 

Computerkosten 
Reproduktiekosten          3.000    1,5% 

 
Kristal 3000 

Computerkosten          9.000    1,5% 
 

Systeembeheer 3000 
Overige kantoorkosten, incl documentatie          3.500    1,5% 

 
Hosting 500 

Advieskosten          3.700    1,5% 
 

Adsl/internet 500 
      

  
Onvoorzien 2000 

Bestuur          5.000  1,0% 
 

Totaal 9000 
      

    Inhoudelijke activiteiten        25.000  
    PR en publiciteit *        10.000    1,5% 

   Kwaliteit eigen organisatie          5.000    1,5% 
   Coaching          5.000    0,0% 
   Werving/outplacement     

    Onvoorzien          5.000    0,0% 
         

    Overige algemene kosten        17.500  
    Bankkosten     
    Accountantskosten KPMG          5.000    1,0% 

   Administratiekosten Accon/Brethouwer          8.000    1,0% 
   Overige kosten          4.500    1,0% 
         

    Investeringskosten gebouw/netwerk          7.000  
    Gebouw          2.500    1,0% 

   Programmatuur          4.500    1,0% 
         

    Advieskosten Smitshoek Melles     
          
          
    Totaal      383.300  
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	Stichting Johanna KinderFonds
	I Bestuursverslag

	Organisatie van de  zorg
	De zorg rondom kinderen en jongeren met (meervoudige) beperkingen is vaak complex en vormt een grote belasting voor de ouders. Het Johanna KinderFonds investeert daarom in projecten die erop gericht zijn om de organisatie van de zorg te verbeteren en ...
	Bijdrage JKF en KFA € 137.400 (36%)
	Onderzoek naar Participatie Er is nog te weinig bekend over de mate van participatie van kinderen met beperkingen en ook over hoe participatie het best gestimuleerd kan worden. Het Johanna KinderFonds stimuleert daarom onderzoek op dit terrein.
	Resultaat 4 onderzoeksprojecten:
	1. Jopla liet het effect van haar belangenbehartiging door en voor jongeren met een handicap onderzoeken. Over de resultaten is een rapport en een DVD gemaakt en deze worden gebruikt bij de opzet van het nieuwe beleid van Jopla.
	2.  Het Verwey – Jonker instituut onderzoekt jaarlijks de prestaties van gemeenten ten aanzien van de belangen van kinderen en vergelijkt de prestaties tussen de gemeentes onderling. Ook in 2009 en 2010 zijn de rapporten ‘ Kinderen in Tel’ gepubliceerd. On�
	Bijdrage JKF € 22.300 (8%)
	Onderwijs en opleiding
	Bijdrage JKF aan projecten op het gebied van onderwijs: € 7.200,- (30 %)
	“Belangenbehartiging moet niet langer eenzijdig gericht zijn op de materiele realisatie van gelijke kansen, maar inzicht geven in wie je werkelijk bent. Los van je beperking, want de beperking mag niet alles bepalend zijn voor de manier waarop je naar...
	Materialen / Accommodatie
	Om mee te kunnen doen aan gewone activiteiten zoals spelen, sport of vakantie zijn er vaak speciale (spel)materialen of hulpmiddelen nodig.
	Resultaat van 6 projecten:
	1. Aangepast spelmateriaal voor de speel-o-theek in Hoogeveen.
	2. 2 hoog-/laag bedden in een vakantieaccommodatie van MiVa Vakanties.
	3. Spelmateriaal voor wekelijkse zwemlessen voor 100 kinderen met beperkingen.
	4. Een tillift aan een huifbed waarmee kinderen met ernstige beperkingen buiten kunnen ‘paardrijden’.
	5. De therapeutische theaterzaal van RMC Groot Klimmendaal heeft een professionele geluidsinstallatie waarmee de culturele activiteiten van Rock en Rolstoel Producties en vele anderen gebaat zijn.
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