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Johanna KinderFonds Jaarverslag 2011 
 
 
Voorwoord 
 
Na het feestelijk Jubileumjaar 2010 met daarin ons 110-jarig bestaan, vastgelegd in een 
prachtig Jubileumboek, en waarin een tijdelijke huisvesting bij RMC Groot Klimmendaal en de 
verbouwing van ons historisch kantoorpand ‘Villa De Pasch’ hebben plaatsgevonden, was in 
dit verslagjaar 2011 ons beleid voornamelijk gericht op onze interne organisatie. 
Vanzelfsprekend steeds uitgaande van onze bestaansgrond: 
“Het Johanna KinderFonds is een vermogensfonds dat ontstaan is vanuit de ‘Johanna 
Stichting’. Het Fonds zet zich in voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking en 
financiert projecten en wetenschappelijk onderzoek die gericht zijn op de verbetering van zorg 
en welzijn. Daardoor wordt de kwaliteit van het leven van deze kinderen en jongeren tot 30 
jaar bevorderd met als doel dat zij gewoon mee kunnen doen in onze samenleving”. 
Ons bestaansrecht verdienen we alleen als we ons werk zo uitvoeren dat er resultaat wordt 
geboekt. Daarom staan gehandicapte kinderen en jongeren met hun ouders en behandelaars 
centraal bij het werk van ons Fonds. Onze doelgroep krijgt steeds meer zicht op de kwaliteit 
van zorg en kwaliteit bij alle aspecten van een leven met een of meerdere beperkingen. Het is 
daarom dat het Johanna KinderFonds in 2010 een Expertmeeting organiseerde waar 
gehandicapte jongeren aanwezig waren naast vertegenwoordigers uit de zorgsector, 
werkzaam bij onder meer woon-, onderwijs- en arbeidsvoorzieningen en op het gebied van 
vrijetijdsbesteding. Met de uitkomsten van die dag zijn we in 2011 strategisch aan het werk 
gegaan met de vragen hoe we daaraan een optimale bijdrage kunnen leveren en of het door 
ons bestede geld juist besteed wordt. Vooral door de ontstane onrust op de financiële markten 
zijn wij met nog meer aandacht gericht op het beheer en besteding van ons vermogen. 
We blijven werken aan een professionele, innovatieve, kwalitatieve en vooral efficiënte 
onderneming. Er wordt terecht kritisch gekeken naar een organisatie als de onze nu de 
overheid beknibbelt op de uitgaven zoals aan geïntegreerd onderwijs van kinderen zonder en 
met een beperking, op kinderopvang en op de arbeidsvoorzieningen en de culturele 
activiteiten die voor gehandicapte jongvolwassenen zo essentieel zijn in hun ontwikkeling. 
 
Dit jaarverslag 2011 bestaat uit 3 delen: 

1. Het bestuursverslag waarin u de bereikte resultaten van de in het jaar 2011 afgesloten 
projecten kunt lezen, waarin het verantwoordingsdocument van het bestuur is 
opgenomen en enkele hoofdstukken over onze interne organisatie, onze 
samenwerking en ons financieel beheer; 

2. Het financiële jaarverslag met de jaarrekening waarin de besteding van de beschikbare 
middelen en de ontwikkeling van het vermogen wordt verantwoord; 

3. De bijlagen met onder meer de begroting 2012 en een overzichtslijst van de projecten 
waaraan in 2011 een toekenning is gedaan.  
 

Het jaar 2012 zal in het teken staan van het uitwerken van een meerjarenbeleidsplan.  
 
Namens de andere bestuursleden wens ik u veel leesplezier toe.  
drs. P. (Peter) Streng 
Voorzitter Johanna KinderFonds 
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Bestuursverslag 
 
Hoofdstuk 1 
Het Bestuur 
 
Het Bestuur van  het  Johanna KinderFonds heeft in 2011 vijfmaal vergaderd op:  
19 januari, 17 maart, 30 juni, 6 oktober en 8 december.  
Het Johanna KinderFonds conformeert zich aan het Advies van de Commissie Code Goed 
Bestuur voor Goede Doelen. Daarin staat dat “het bestuur zorgt voor een jaarlijkse evaluatie 
van zijn functioneren….en de uitkomsten en afspraken, voortkomend uit de (zelf)evaluatie 
vastlegt.” In 2011 heeft deze bestuursevaluatie plaatsgevonden op 17 november. Aan de hand 
van een aantal vragen hebben de bestuursleden stilgestaan bij de wijze waarop zij besturen 
en tot besluitvorming komen. Daarbij is expliciet aandacht besteed aan factoren als teamwork, 
deskundigheid, integriteit, het besluitvormingsproces en het uitvoeringsproces. Naast het 
eigen functioneren heeft het bestuur ook het functioneren van de directeur geëvalueerd. Het 
bestuur heeft tijdens de evaluatie een aantal verbeterpunten geformuleerd. In het komende 
jaar en tijdens de volgende evaluatie wordt daar verder op gefocust. In 2011 heeft de officiële 
benoeming plaatsgevonden van de reeds in 2010 aangetreden bestuursleden, de heer ir. R. 
van de Beek en de heer drs. A.D. de Vries, arts. 
 
Aan het einde van het verslagjaar 2011 bestond het bestuur uit de volgende leden: mevrouw 
drs. F.M.W.H. van Overbeek (voorzitter), mevrouw A.T.M. Bouwmeister-Wegdam 
(vicevoorzitter), de heer ir. R. van de Beek (secretaris), de heer drs. J.M.T.  Prenger 
(penningmeester), de heer drs. P.  Streng (lid), de heer mr. G.H.  Jalink (lid) en de heer drs. 
A.D. de Vries (lid). 
 
1.1 Bestuurscommissies 
Bij de Adviescommissie Projecten en de Financiële Commissie zijn in 2011 geen wijzigingen 
geweest. 
 
Adviescommissie Projecten: de heer prof. dr. B.W.(Bart) Koes (commissielid namens KFA, zie 
hoofdstuk Samenwerking), mevrouw drs. K.G. (Karen) Mogendorff, mevrouw prof. dr. M.W.G. 
(Ria) Nijhuis - van der Sanden, mevrouw  M.J. (Marja) van Tol - de Jager, revalidatiearts (oud-
bestuurslid). 
 
Financiële Commissie: de heer drs. W.J. (Wim) Mathot en mevrouw drs. W.P.A. (Willeke) 
Pieters-Wouters, als deskundigen op het gebied van vermogensbeheer. 
 
1.2 Comité van Aanbeveling 
Op 17 maart 2011 is de heer mr. Pieter Klapwijk, oud notaris, benoemd tot lid van ons Comité 
van Aanbeveling. Hij is de zoon van de, in 2008 overleden, oud geneesheer directeur van de 
Johanna Stichting (nu onderdeel van RMC Groot Klimmendaal), de heer dokter Arie Klapwijk. 
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit: mevrouw Mies Bouwman, de heer mr. Pieter 
Klapwijk, mevrouw Rita Kok, mevrouw Pauline Krikke, de heer prof. dr. Jan Terlouw, de heer 
drs. Eelke van der Veen, de heer Hans Wiegel. 
 
1.3 Ambassadeurs 
Geen wijzigingen bij de Ambassadeurs: 
De heer Jan des Bouvrie, mevrouw Marjolein Buis en mevrouw Judith Dubois zijn onze 
ambassadeurs die, respectievelijk op gebied van interieur-/meubelontwerp, sport en 
schilderkunst, zich inzetten voor jongeren met een lichamelijke beperking. 
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1.4 Beschermvrouwe 
Zoals haar grootmoeder en moeder reeds waren, is Hare Majesteit Koningin Beatrix 
Beschermvrouwe van onze Stichting Johanna KinderFonds.  
 
1.5 Externe bestuurlijke gebeurtenissen in 2011 
Hieronder enkele voorbeelden van bijzondere gebeurtenissen uit de vele activiteiten waarvan  
tijdens 2011 verslag werd gedaan in de vier Nieuwsbrieven en op de website van ons Fonds 
www.johannakinderfonds.nl.  

• Op 29 april werd mevrouw drs. Çoiriet van Overbeek, voorzitter van ons bestuur, 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, op aanvraag van onze Stichting en 
na aanbevelingen van andere organisaties ten behoeve van mensen met een 
beperking.  
 

• De bestuursleden waren aanwezig bij vele gebeurtenissen die mogelijk werden 
gemaakt door de financiële bijdragen van het Johanna KinderFonds. Mooie 
voorbeelden zijn de kindermusicals en muziekuitvoeringen met aangepaste 
muziekinstrumenten bij RMC Groot Klimmendaal en het bijzondere project ‘Navigo’, 
een theatrale circusvoorstelling met live muziek in Arnhem: tachtig kinderen uit de 
geestelijke gezondheidszorg, kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap 
en ook valide kinderen brachten deze voorstelling samen op de planken op 21, 28 mei 
en 11 juni. 
 

• Op 10 september vierde ‘Aanvraag.nl’ haar 10-jarig bestaan. Hét aanvraagloket voor 
projectbijdragen aan Johanna KinderFonds, NSGK, Revalidatiefonds, Fonds 
Verstandelijk Gehandicapten, SKaN Fonds en VSBfonds: www.aanvraag.nl. 
 

• Jaarlijks komen onze bestuursleden en de bestuursleden van de Stichting Rotterdams 
Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA) samen om onze bijzondere 
samenwerking te bespreken. Het ene jaar in Arnhem en het andere jaar in Rotterdam. 
In 2011 waren wij in Rotterdam om zowel aan de bestuurstafel als aan de eettafel de 
voortgang te bespreken. 
 

• Op 23 september overlegden wij met de bestuursleden van de ‘Christine Bader 
Stichting Irene KinderZiekenhuis’ over eventuele samenwerking. Afgesproken is bij de 
aanvraag van projecten elkaars mogelijkheden af te wegen en vervolgens projecten uit 
te wisselen. 
 

• Zowel de voorzitter als de penningmeester zijn vertegenwoordigd geweest bij 
bijeenkomsten van ABN AMRO MeesPierson en Van Lanschot Bankiers, die 
bestuurders van Goede Doelen Instellingen ontvangen ten behoeve van de laatste 
ontwikkelingen in de financiële wereld. 

 
1.6 Meerjarenbeleidsplan 2013-2017 
Het Johanna KinderFonds blijft actief naar oplossingen zoeken voor problemen van kinderen 
en jongeren tot 30 jaar met een lichamelijke beperking. Oplossingen die vaardigheden en 
mogelijkheden verbeteren om aan de samenleving deel te nemen, voor zowel de kinderen als 
hun ouders of verzorgers. Suggesties die gedaan zijn tijdens onze Expertmeeting in 2010, 
waar jongeren met een lichamelijke beperking aanwezig waren, zullen betrokken worden in 
ons beleid voor 2013-2017. Zo zullen we hen onder meer betrekken bij ons bestedingsbeleid 
door middel van een Jongeren Adviesteam.  
  

http://www.johannakinderfonds.nl/�
http://www.aanvraag.nl/�
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Het personeelsbeleid heeft onze extra aandacht om te bezien of het Fonds vanuit zijn bureau 
datgene kan doen dat bij die uitwerking past. Het personeelsbeleid heeft tevens onze extra 
aandacht, zoals in het beleidsplan zal worden verwoord, met de nadruk op de bedrijfsvoering 
die gericht is op de ondersteuning van vermogensbeheer, eventuele uitbreiding van 
fondsenwerving enerzijds en goede besteding anderzijds. Dit wordt vertaald in de wijze 
waarop de organisatie en procedures zijn ingericht, de werkprocessen zijn vormgegeven en 
beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd.  
 
Het geheel is gericht op een kwalitatieve en goede bedrijfsvoering door: 

• duurzaam en verantwoord vermogensbeheer en fondsenwerving; 
• transparante en effectieve bestedingen; 
• kwalitatieve beoordeling van projectaanvragen; 
• kostenbewuste en efficiënte bureauorganisatie. 
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Hoofdstuk 2 
Interne organisatie 

2.1 Personeelsbeleid 
Het Johanna KinderFonds werkt waar en wanneer mogelijk op planmatige wijze aan het 
personeelsbeleid. Uitgangspunten hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plaats, 
persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers, effectief - en efficiënt werken. 
De kostenfactor is hierbij niet leidend, maar speelt wel degelijk een belangrijke rol vanuit het 
oogpunt voortdurend te streven naar doelmatige inzet van de verkregen gelden en het 
vermogen. Hiermee wordt bedoeld dat er zoveel mogelijk geld besteed dient te worden aan de 
doelstelling van het Fonds.  
 
2.1.1 Instroom en Uitstroom 
Bij het Johanna KinderFonds werken op 1 januari 2011 zeven medewerkers in loondienst. In 
2010 is besloten om met het oog op een voorgenomen Fondsenwerving door de directie, de 
dagelijkse leiding van de interne organisatie neer te leggen bij een daartoe benoemde 
functionaris, het Hoofd Interne Bedrijfsvoering. Na afloop van het jaarcontract heeft het 
bestuur besloten dat dienstverband niet te continueren. Desalniettemin is in 2011 door het 
Hoofd Interne Bedrijfsvoering een grote bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de 
werkprocessen, de begeleiding van de tijdelijke verhuizing van het Bureau en de verbouwing 
en inrichting van de oude huisvesting Villa De Pasch ten behoeve van de interne 
bedrijfsvoering.  
In 2011 wordt duidelijk dat het aantal te behandelen projectenaanvragen niet aanmerkelijk 
stijgt ten opzichte van voorgaande jaren. Tegelijkertijd wordt een deel van het werk, zoals op 
voorhand af te wijzen aanvragen, controles en administratieve handelingen steeds vaker 
gedelegeerd aan de daartoe geïnstrueerde projectsecretaresse (aangesteld op 1 januari 
2009). Werkzaamheden in het kader van kwaliteitsbewaking worden niet alleen door één - 
maar door alle medewerkers verricht. Vooral deze twee ontwikkelingen hebben geleid tot het 
besluit afscheid te nemen van de Projectadviseur Dienstverlening met aandachtsgebied 
kwaliteit.  
In onderstaand overzicht wordt duidelijk wat het resultaat is van de uitstroom die heeft  
plaatsgevonden in 2011. 
 
2.1.2 Formatie 
Op 1 januari 2011 bestaat de formatie uit de volgende functies en deeltijdpercentages: 
Directeur    0,67 Fte 
Directiesecretaresse   0,67 Fte 
Hoofd Interne Bedrijfsvoering 0,67 Fte    
Projectadviseur Dienstverlening 0,55 Fte  
Projectadviseur Coördinatie  0,50 Fte 
Projectsecretaresse   0,50 Fte 
Administratief Medewerker  0,55 Fte 
Totaal     4,11 Fte 
 
Op 31 december 2011 bestaat de formatie uit de volgende functies en deeltijdpercentages: 
Directeur    0,67 Fte 
Directiesecretaresse   0,67 Fte 
Projectadviseur Coördinatie  0,50 Fte 
Projectsecretaresse   0,50 Fte 
Administratief Medewerker  0,55 Fte 
Totaal     2,89 Fte 
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2.1.3 Functioneren en ontwikkelen 
In 2011 zijn functioneringsgesprekken met de medewerkers gevoerd en daarbij worden 
Persoonlijke OntwikkelingsPlannen gebruikt. 
Het Johanna KinderFonds heeft een coachingsbeleid met een budget opgesteld. In het kader 
daarvan heeft de directeur in 2011 een coachingstraject afgerond. 
 
2.2 Ontwikkelingen in het personeelsbestand 
 
2.2.1  Vaste contracten en deeltijd dienstverbanden 
Alle medewerkers van het Johanna KinderFonds (d.d. 31-12-2011) hebben een contract voor 
onbepaalde tijd en zijn daarmee zogenaamde vaste medewerkers. Zij hebben allemaal een 
deeltijd dienstverband. Indien wenselijk en mogelijk wordt in drukke tijden een aantal extra 
uren gewerkt. Het teveel aan gewerkte uren wordt vervolgens in tijd of anders financieel 
gecompenseerd. 
 
2.2.2  Inleendiensten 
Een deel van de administratieve werkzaamheden wordt verricht door een medewerker van MP 
Accountants. RMC Groot Klimmendaal in Arnhem verzorgt de salarisadministratie van het 
Fonds. 
 
2.3 Arbeidsomstandigheden 
De verbouwing van Villa De Pasch heeft bijgedragen aan optimalisatie van de 
arbeidsomstandigheden. Zo zijn er ruime werkplekken met veel ramen, een lift waar een 
rolstoel in past, adequate isolatie en een overblijfruimte. Ook het meubilair en de computers 
zijn vernieuwd.  
 
2.3.1  Arbodienst 
Het Johanna KinderFonds maakt gebruik van de diensten van MaetisArdyn. In voorkomende 
gevallen is er contact met de bedrijfsarts van deze Arbodienst. Het Johanna KinderFonds is 
eigen risicodrager. 
 
2.3.2 Verzuimgegevens 
Het verzuimpercentage in 20011 bedraagt 23,69%. Dit percentage is hoog doordat de 
ziektedagen van een medewerker, die per maart 2011 80-100% arbeidsongeschikt is 
verklaard, in dit percentage zijn opgenomen (20 uur/week gedurende 10 maanden). Deze 
medewerker blijft formeel tot maart 2013 in dienst. Het Johanna KinderFonds betaalt het 
eerste ziektejaar 25% van het salaris als aanvulling op de uitkering van het UWV. 
 
2.3.3 Persoonlijk Levensfase Budget 
Het Johanna KinderFonds volgt vrijwillig de CAO Ziekenhuizen. Als gevolg daarvan hebben de 
medewerkers in 2011 recht op 30 uren naar rato dienstverband. De uren worden in overleg 
opgenomen tijdens levensfasen waarin de medewerker behoefte heeft aan de opgebouwde 
vrije tijd. 
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Hoofdstuk 3 
Het primaire werkproces: de aangevraagde projecten 
 
Toekenningen en resultaten projecten in 2011 
 
3.1 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. Dit doen we met hetzelfde ideaal dat ook de oprichters van de 
Johanna Stichting voor ogen stond: kinderen met een beperking op weg helpen naar een zo 
zelfstandig mogelijk leven. 
Het Johanna KinderFonds heeft in 2010 in het Jubileumboek, vervaardigd bij het 110-jarig 
bestaan, laten zien wat het Fonds door het financieel en inhoudelijk steunen van projecten de 
afgelopen jaren heeft betekend voor kinderen met een beperking in Nederland en op kleine 
schaal daarbuiten. Ook in 2011 steunt het Fonds projecten die bijdragen aan de participatie 
van kinderen met een beperking. In de volgende paragraaf wordt beschreven welke 
toekenningen het Fonds heeft gedaan. Daarnaast zijn ook in 2011 meerdere projecten 
afgesloten. Een impressie van de resultaten van de afgesloten projecten illustreert het werk 
van het Fonds. In de laatste paragrafen wordt ingegaan op het kwaliteitsbeleid rond de 
projecten. 
  
3.2 Toekenning aan projecten in 2011 
In totaal werd in 2011 een bedrag van bijna € 400.000 toegekend aan projecten. Daarnaast is 
nog een bedrag van € 462.400,-  (zie Bijlage A) binnen de bestemmingsgift van Stichting 
Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA) besteed en € 18.000,- vanuit 
Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp. Het totaalbedrag aan bestedingen in 2011 komt 
hiermee op ruim € 880.000. 
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 
per stichting: 
 
Categorie JKF KFA Dusseldorp Totaal 

Functie en Activiteit € 81.085,00 € 462.400,00  € 543.485,00 
Participatie € 278.430,26   € 278.430,26 
Buitenland  € 39.484,00  € 18.000,00 € 57.484,00 
Totaal € 398.999,26   € 462.400,00 € 18.000,00 € 879.399,26 
 
In 2011 kwamen 52 projecten in aanmerking voor een toekenning, terwijl in totaal 173 
aanvragen zijn behandeld. Direct na ontvangst zijn 35 aanvragen, op basis van de 
uitsluitingscriteria, op voorhand afgewezen. Na beoordeling zijn 59 aanvragen afgewezen en 
22 projectaanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager of door het Johanna KinderFonds. 
Van de behandelde projecten is de besluitvorming bij 5 projecten tot een volgende 
subsidieronde uitgesteld. De toekenningen betreffen 30% van het totaal aantal behandelde 
projecten. In bijlage B ‘Overzicht toegezegde bijdragen 2011’ wordt aangegeven welke 
projecten met welk bedrag in 2011 zijn ondersteund.  
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3.3 Resultaten van de afgesloten projecten in het jaar 2011  
Elk project waaraan het Johanna KinderFonds bijdraagt wordt na afronding getoetst of de 
werkelijke resultaten overeenkomen met de geplande resultaten.  
In 2011 zijn 49 projecten afgerond. Zes van deze projecten zijn toegekend in 2011. De overige 
projecten zijn gestart in voorgaande jaren en zijn dit jaar afgesloten. Per aandachtsgebied 
volgt hierna een korte impressie.   
 
3.3.1 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 2011 zijn vijf projecten waarbij de focus ligt op de verbetering en 
innovatie van zorg- en behandelmethoden afgerond. Naast artikelen in wetenschappelijke 
tijdschriften en in tijdschriften van relevante patiëntenverenigingen, wordt vaak al tijdens het 
onderzoek of project gewerkt aan de implementatie van de getoetste interventies door middel 
van workshops en presentaties voor collega’s en andere betrokkenen. De deelnemers aan de 
onderzoeken en hun ouders zijn over de voortgang geïnformeerd via periodieke 
nieuwsbrieven of zij nemen actief deel aan begeleidingscommissies. De projecten leverden 
concrete resultaten op bij de doelgroep.  
 
In vogelvlucht volgt een korte impressie van de vijf afgesloten projecten: 
Een descriptieve studie naar de dagelijkse lichamelijke activiteit na een dwarslaesie heeft het 
inzicht opgeleverd dat het niveau van activiteit, zoals te verwachten was, geassocieerd is met 
het niveau en de compleetheid van de dwarslaesie. Fysieke activiteit speelt een belangrijke rol 
bij de fitheid en gezondheid van mensen met een dwarslaesie. Meer bewegingsactiviteit leidt 
tot een lager risico op hart- en vaatlijden en grotere fitness. Een aanvullend onderzoek is 
gestart naar de succes- en faalfactoren die een rol spelen bij de inactieve leefstijl bij mensen 
met een dwarslaesie en die na hun ontslag uit het revalidatiecentrum worden vastgesteld 
(Bijdrage JKF € 120.398,50 in cofinanciering met KFA). 
 
In de adolescentiefase is relatievorming en seksualiteit voor alle jongeren een belangrijk 
aspect in hun persoonlijke ontwikkeling en hun maatschappelijke participatie. Dit geldt 
uiteraard ook voor jongeren met Cerebrale Parese (CP). Tot op heden wordt in de 
kinderrevalidatie het onderwerp seksualiteit echter nauwelijks bij de behandeling betrokken. 
Om hier verbetering in te brengen is dit onderzoek gestart. Er is voor behandelaars nu meer 
informatie beschikbaar over de ontwikkeling van intimiteit, seksualiteit en seksuele relaties bij 
jongeren met CP. En er is inzicht in factoren die van belang zijn voor deze ontwikkeling. Door 
dit project zijn 3 factsheets, diverse artikelen en een proefschrift als informatiemateriaal 
beschikbaar gekomen (Bijdrage JKF € 20.584,- in cofinanciering met KFA). 
 
Er is een rolstoelsimulator ontwikkeld die momenteel in twee kinderrevalidatiecentra gebruikt 
wordt. Het betreft een relatief eenvoudige simulatieopzet van de bediening van een rolstoel 
waarmee het handelingsplan opgezet kan worden en eerste oefening van het rijden met een 
rolstoel voor jonge kinderen mogelijk gemaakt wordt. Het educatieve computerspel bestaat uit 
een computerprogramma op DVD en een handleiding (Bijdrage JKF € 26.886,- in 
cofinanciering met Stichting Bio-Kinderrevalidatie). 
 
Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 45 kinderen en jongeren tot 30 jaar een primaire 
hersentumor gevonden. Er is een pilotstudie bij 9 kinderen uitgevoerd. De kinderen hebben, 
na verwijdering van de tumor een NeuroFeedback training gekregen. Het blijkt dat de helft van 
de deelnemers verbetering in het dagelijks functioneren rapporteert. NeuroFeedback training 
lijkt een bruikbare en mogelijk ook waardevolle interventie te zijn. Er is vervolg-onderzoek 
geprogrammeerd dat door KWF wordt gefinancierd (Bijdrage JKF € 17.500,- in cofinanciering 
met KFA en samenwerkende fondsen in www.aanvraag.nl). 
 
  

http://www.aanvraag.nl/�
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Het Handboek ‘Doedels’ is in januari 2011 verschenen. Het handboek is onder grote regionale 
persbelangstelling gelanceerd. Het handboek is gericht op het aanbieden van aangepaste 
activiteiten aan zeer ernstig meervoudig beperkte pubers.  
 
Aanleiding voor de ontwikkeling van dit programma was de constatering dat de overgang van 
kinderdagbesteding naar dagbesteding voor volwassenen moeizaam verloopt.  
Vanaf oktober 2011 is een training beschikbaar gekomen (Bijdrage JKF € 10.000,-). 
 
3.3.2 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. 
In 2011 werden 40 projecten binnen de categorie participatie afgerond. Bij twee projecten is 
de volledige toekenning vrijgevallen. Het betreft een project waarin een testteam de 
toegankelijkheid binnen het Hoger Onderwijs in Nederland zou gaan beoordelen, en een 
festival voor kinderen met een beperking. Beide projecten zijn door gebrek aan financiering 
niet doorgegaan. Bij 1 project is het resterende bedrag niet uitbetaald. Dit project is voortijdig 
geëindigd. Het betreft een project waarbij met een aantal samenwerkende fondsen een 
juridische procedure gevolgd is in verband met fraude . 
 
Alle overige 37 projecten leverden positieve resultaten op. Bijvoorbeeld op het gebied van: 

Voor leerlingen met een beperking is investeren in de overgang naar arbeid of naar Hoger 
Onderwijs van belang. Studeren en werken met een functiebeperking vraagt op alle 
levensdomeinen extra inzet en kracht van de betrokkenen. Twee projecten dragen hieraan bij: 
Stichting het Theehuis opende met behulp van een subsidie van het Fonds in november 2010 
een theehuis op het terrein van Revalidatiecentrum De Trappenberg. Jaarlijks kunnen hier 
minimaal 12 leerlingen met een beperking stage lopen en daarmee werkervaring op kunnen 
doen (Bijdrage JKF € 9.081,- in cofinanciering met samenwerkende fondsen in 

Onderwijs en opleiding 

www.aanvraag.nl). 
 
Studeren met een functiebeperking is het thema van een muziektheatervoorstelling een groep 
van 6 tot 10 studenten met en zonder functiebeperking. Het project, begeleid door een team 
van professionals waaronder een regisseur, muzikaal leider en productieleider vond plaats in 
de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het script werd geschreven op basis van interviews met 
studenten met een functiebeperking en aan de hand van beschikbare literatuur. Diverse 
onderwerpen, zoals vooroordelen, vrijheid en afhankelijkheid, talenten en valkuilen, 
kwetsbaarheid en kracht en contact, zijn behandeld. De voorstelling is 10 keer gespeeld en 
werd door 629 toeschouwers bekeken, waarvan 33% van buiten de instelling. Er is een DVD 
ontwikkeld en verspreid. De voorstelling zelf heeft mensen geraakt en geconfronteerd met de 
eigen manier van handelen en denken. Er zijn vele positieve reacties ontvangen (bijdrage JKF 
€ 8.000,- in cofinanciering met samenwerkende fondsen in www.aanvraag.nl). 
 
Vakanties 
Met een programmafinanciering van het Johanna KinderFonds organiseerde de Wielewaal in 
2009 en 2010 opnieuw vakanties, logeerweekenden en opvang (waaronder kinder-
themaweken en weekendopvang) voor kinderen en jongeren met een beperking. De vele 
vakantieactiviteiten voor jongeren met een lichamelijke handicap, meervoudig complexe 
handicap en jongeren met ADHD/ASS, dragen bij aan kwaliteit van leven van deze kinderen. 
De activiteiten worden begeleid door enthousiaste vrijwilligers (totaal definitieve bijdrage JKF € 
78.124,- in cofinanciering met samenwerkende fondsen in www.aanvraag.nl). 
In 2011 zijn 14 projecten afgerond waarbij op projectbasis meerkosten voor vakanties, 
werkweken/ schoolkampen en excursies zijn vergoed.  

http://www.aanvraag.nl/�
http://www.aanvraag.nl/�
http://www.aanvraag.nl/�
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Met financiële ondersteuning van het Fonds was het voor vele kinderen en jongeren, met een 
vaak ernstige lichamelijke beperkingen, 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 te verleggen en worden zij zekerder van zichzelf. Ook het samen met 
medeleerlingen meewerken aan de organisatie van een werkweek is leerzaam. Dit alles komt 
de zelfstandigheid van kinderen ten goede (totale bijdrage JKF € 44.792,-). 
 
Sport 
Bewegen, samen spelen, je krachten meten, samen werken en leren: sportieve evenementen 
zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen met een beperking. Ook de 
meerkosten van sporttoernooien en andere sportieve evenementen voor kinderen en jongeren 
met lichamelijke beperkingen worden op projectbasis vergoed. Met de bijdrage van het 
Johanna KinderFonds werden de meerkosten van diverse sportactiviteiten betaald, zoals 
rolstoel danswedstrijden, NK Boccia of een rolstoelrugby toernooi. Er zijn 10 projecten op het 
terrein van Sport en Bewegen afgesloten in 2011(totale bijdrage JKF € 29.130,-) 
 
Sociale netwerken 
Het uitbreiden van je sociale netwerk, contacten leggen en onderhouden, meedoen en 
meegaan, geeft kinderen met een beperking een positiever zelfbeeld. Het laat tevens de 
buitenwereld zien welke mogelijkheden kinderen met beperkingen hebben. Het Fonds 
ondersteunt van harte projecten ter ondersteuning van het sociale netwerk van kinderen met 
een beperking vanuit divers perspectief, ook internetinitiatieven.  
In 2011 sloot het Fonds twee projecten af. Stichting Kompas stuurde 10 koppels van jongeren 
met en jongeren zonder beperking op pad in Maastricht. Door middel van  nieuwsbrieven en 
een website is het project onder de aandacht gebracht. Bewustmaking, toegankelijkheid, 
vriendschap en begrip zijn de effecten voor de deelnemers. Daarnaast zijn voor een NAH-café 
(NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel) drie spelcomputers aangeschaft. Het café is 
vooral bedoeld als ontmoetingsplek voor lotgenoten waar gezamenlijke activiteiten van belang 
zijn (totale bijdrage JKF € 8.288,-). 
 
Culturele activiteiten 
Meedoen aan culturele activiteiten levert een schat aan ervaringen op, draagt bij aan sociale 
contacten, maar geeft ook gewoon plezier. Het Fonds investeert met zijn bijdragen graag in 
kwalitatief goede cultuurprojecten. In 2011 werden 7 projecten met een positief resultaat in 
deze categorie afgesloten. Het betreft vooral muzikale projecten: de aanschaf van 
muziekinstrumenten, een CD met liedjes van kinderen en jongvolwassenen met NAH en de 
uitvoering van een musical door kinderen met en zonder beperking. De integratiegedachte 
staat hier voorop. Daarnaast is in een landelijk onderzoek het aanbod van reguliere en 
specifieke kunstinstellingen voor mensen met een handicap geïnventariseerd en zijn 3 
regionale 'ontwikkelwerkplaatsen' opgezet. In deze werkplaatsen wordt geëxperimenteerd met 
allerlei methoden en werkwijzen die gericht zijn op het ontdekken, stimuleren en begeleiden 
van kunstzinnig talent onder mensen met een beperking 
Er is een boek, er zijn instructiekaarten met methodisch handreikingen en er is een DVD 
gemaakt (totale bijdrage JKF € 46.627,-). 
 
3.3.3 Buitenland 
In het buitenland ondersteunt het Johanna KinderFonds projecten op het gebied van de 
revalidatie en het onderwijs aan kinderen en jongeren met lichamelijke beperkingen. Daarbij 
gaat het om het uitbreiden van een goede infrastructuur en het overdragen van kennis ter 
verbetering van de kwaliteit van leven van deze kinderen. In 2011 zijn 4 buitenlandprojecten 
afgesloten. In cofinanciering met het Liliane Fonds is in een centrum voor kinderen met CP in 
Indonesië met behulp van de subsidie van het Fonds aangepaste meubels aangeschaft.  
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Daarnaast zijn drie co-financieringsprojecten met Kinderfonds van Dusseldorp met goed 
resultaat afgesloten. Zo is in India en Kenia bij een gezondheidscentrum en een ziekenhuis de 
inrichting van orthopedische werkplaatsen verbeterd.  
 
Ook is met ondersteuning van de beide fondsen een 3-jarig programma gestart waarmee de 
dienstverlening voor mensen met een handicap verbeterd is. Het Fonds ondersteunde een 
training van trainers, workshops voor onderwijzers in het lager onderwijs en de aanschaf van 
aangepaste leermiddelen voor kinderen met een handicap (totale bijdrage JKF € 48.710,-) 
 
3.4 Projectevaluatie 
Het Fonds vindt het van belang te bezien of de gesubsidieerde projecten achteraf gezien 
daadwerkelijk bijgedragen hebben aan de doelstelling van het Fonds: kinderen met een 
beperking op weg helpen naar een zo zelfstandig mogelijk leven.  
Door de evaluatie van afgeronde projecten ontstaat een beeld van de kwaliteit van de 
afgeronde projecten en van eventuele problemen.  
Het bureau 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 2011 zijn in totaal 49 projecten afgesloten waarvan 2 met een volledige vrijval. Van de 47 
daadwerkelijk uitgevoerde projecten zijn 11 projecten geëvalueerd: drie projecten met een 
bijdrage van € 25.000 of meer en acht projecten onder dat bedrag. Er zijn in 2011 minder 
projecten geëvalueerd dan gepland. Dit volgde verder in 2012. Alle geëvalueerde projecten 
kregen het eindoordeel: goed.  
 
3.5 Kwaliteitsbeleid en projectbehandeling 
Sinds 2007 verzamelt het Fonds ook data die inzicht geven in de kwaliteit van de eigen 
werkwijze en dienstverlening. Het Fonds vindt het van belang dat de eigen processen en 
procedures bijdragen aan een effectieve en efficiënte projectbehandeling.  
 

De tijd tussen ontvangst van de aanvraag en de besluitvorming wordt bijgehouden en wordt 
doorlooptijd genoemd. De doorlooptijd is in gebruik als interne indicator voor de snelheid van 
de projectbeoordeling.  

Doorlooptijd  

Het streven is de behandeling van aanvragen zo kort mogelijk te houden en aanvragers zo 
snel mogelijk van een besluit op de hoogte te brengen. Om inzicht te krijgen over de eigen 
prestaties op dit gebied wordt bijgehouden hoe lang de doorlooptijden bij projecten zijn.  
 

  

gemiddelde 
doorlooptijd  in 2011 
in weken 

gemiddelde 
doorlooptijd in 
2010 in weken 

Behandelde aanvragen  10 10 
Aanvraag.nl  14,5 13 
 
In 2011 blijkt dat de gemiddelde tijd die nodig is voor de behandeling van aanvragen ongeveer 
gelijk is gebleven. De behandeling van de aanvragen via www.aanvraag.nl is iets langer dan 
het voorgaande jaar.  

http://www.aanvraag.nl/�
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Vrijval  
In 2011 zijn bij 22 projecten vrijvallen geregistreerd. Drie vrijgevallen bedragen betreffen een 
volledige vrijval. De vrijgevallen bedragen zijn allemaal bedragen die niet meer nodig zijn om 
het project financieel af te ronden. De vrijgevallen bedragen komen weer beschikbaar voor de 
doelstelling.  
 

Het Fonds biedt aanvragers de mogelijkheid in beroep te gaan bij een genomen 
bestuursbesluit. In 2011 ontving het Fonds eenmaal een verzoek tot heroverweging van een 
bestuursbesluit. Dit verzoek is voorgelegd aan de Adviescommissie Projecten en het Bestuur. 

Klachten 
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Hoofdstuk 4  
Samenwerking 
 
Het Johanna KinderFonds is van oudsher gericht op samenwerking. De bestaande 
samenwerking met Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting en 
Kinderfonds Van Dusseldorp is gecontinueerd. De samenwerking met andere fondsen, zoals 
de aanvraag.nl-partners is in het verslagjaar eveneens bestendigd. 
  
4.1 Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA) 
Samenwerking in de ontwikkeling en uitvoering van beleid, met inbegrip van gezamenlijke 
financiering, draagt in de ogen van de besturen van het Johanna KinderFonds en Stichting 
Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting bij aan het realiseren van de 
doelstellingen van beide stichtingen. De besturen zijn zich bewust van de overeenkomsten in 
de activiteiten die beide stichtingen binnen hun eigen statutaire doelstellingen ontplooien, 
namelijk financiële bijdragen te verstrekken aan organisaties die activiteiten ontplooien gericht 
op (jeugdige) mensen met beperkingen. Het realiseren van de doelstellingen van beide 
stichtingen vraagt in toenemende mate kennis van en inzicht in relevante maatschappelijke 
ontwikkelingen. Daarnaast zijn beide besturen van mening dat bij de beoordeling van 
aanvragen voor financiële ondersteuning advisering van onafhankelijke deskundigen 
noodzakelijk is.   
 
In 2008 werd hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze samenwerkings-
overeenkomst heeft geleid tot een verdere professionalisering van het bestedingsbeleid van 
beide stichtingen. Hieraan wordt invulling gegeven door middel van deelname van een 
bestuurslid van KFA aan de vergaderingen van de Adviescommissie Projecten en regelmatig 
overleg tussen de directeur van het Johanna KinderFonds en de adviseur van het bestuur van 
KFA. Ook op bureauniveau wordt intensief overleg gevoerd tussen de projectmedewerkers 
van JKF en de ondersteuner van het KFA bestuur. 
Het bedrag dat door KFA in de samenwerking wordt ingebracht was in 2011 € 462.400,-. Er 
zijn zes projecten in de beoordelingsprocedure behandeld. Bij vier projecten daarvan is in 
cofinanciering een toekenning gedaan. 
  
4.2 Stichting Kinderfonds van Dusseldorp 
In het kader van de samenwerking met Stichting Kinderfonds van Dusseldorp zijn in 2011 
twee projecten in cofinanciering ondersteund. Het betreft projecten in het buitenland, waarbij 
de bijdrage van Kinderfonds van Dusseldorp € 18.000 bedroeg. 
 
4.3 Aanvraag.nl  
Aanvraag.nl (www.aanvraag.nl) is een digitaal samenwerkingsverband van het Johanna 
KinderFonds, het Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, de Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind, SKaNfonds en het VSB Fonds. Het Fonds Verstandelijk 
Gehandicapten is in mei 2011 toegetreden tot Aanvraag.nl.  
In 2011 zijn binnen dit samenwerkingsverband 63 projecten behandeld (dit is 36% van het 
totale aantal behandelde projecten in 2011). Aan 26 projecten is door het Johanna 
KinderFonds een financiële bijdrage verleend. 
 
Eenmaal per jaar is er een evaluatiebijeenkomst van de projectmedewerkers van de 
aangesloten fondsen gericht op de praktische samenwerking binnen het verband.  
Eventuele aanpassingen en verbeteringen in werkwijze en afspraken worden besproken en 
voorstellen worden voorgelegd aan de directies van de fondsen.  
De directeuren van de Aanvraag.nl-fondsen komen jaarlijks bijeen om de samenwerking 
binnen Aanvraag.nl te evalueren. 
 

http://www.aanvraag.nl/�
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De samenwerking binnen Aanvraag.nl is in 2011 zowel door de medewerkers als door de 
directeuren van de aangesloten fondsen als positief beoordeeld. 
In het verslagjaar vierde Aanvraag.nl haar 10-jarig bestaan. De betrokken fondsen binnen 
Aanvraag.nl vierden dit met een inhoudelijke en feestelijke bijeenkomst.  

Op uitnodiging van Aanvraag.nl waren ruim 125 organisaties, die zich inzetten voor kinderen 
en jongeren met een handicap, samengekomen. Zij konden onder andere workshops volgen 
op het gebied van fondsenwerving en het opstellen van projectplannen. Daarnaast kon er 
continu gespeeddatet worden met de betrokken fondsen. 

4.4 Tweede Landelijke 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.  

4.5 Brancheoverleg VFI 
Het Johanna KinderFonds is lid van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen in 
Nederland. Binnen de sectie Gezondheidsfondsen van de VFI (SGF) wordt actief gezocht naar 
terreinen waarop gezamenlijk projecten voor mensen met chronische ziektes en handicaps 
ontwikkeld kunnen worden. De sectie kent een aantal commissies. 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.  

4.6 Fondsenoverleg Projecten 
Het Johanna KinderFonds is een actieve deelnemer aan het Fondsenoverleg Projecten (FOP), 
waaraan twaalf 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 2011 driemaal bijeen gekomen. De bijeenkomst van juni werd georganiseerd door en 
vond plaats bij het Johanna KinderFonds. 
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Hoofdstuk 5 
Verantwoordingsverklaring Bestuur 
 
In deze verantwoordingsverklaring zet het bestuur van de Stichting Johanna KinderFonds 
uiteen hoe het invulling geeft aan: 
1. de scheiding tussen de functies van ‘toezicht houden’ en ‘besturen’; 
2.  de wijze waarop continu wordt gewerkt aan een optimale besteding van middelen en 

tegelijkertijd effectief en doelmatig aan het realiseren van de doelstelling; 
3.  de wijze waarop gestreefd wordt naar optimale relaties met belanghebbenden. 
 
5.1 Scheiding van toezicht houden en bestuur (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 een Financiële 
Commissie. De samenstelling, taken en bevoegdheden van beide commissies zijn vastgelegd 
in Reglementen.  
 
5.1.1 Bestuur 
Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het Bestuur stelt het inhoudelijke en 
financiële meerjarenbeleid vast, evenals de jaarlijkse begroting. 
Het Bestuur beoordeelt de Jaarrekening en verleent de penningmeester decharge. Het 
Bestuur toetst de uitvoering van de werkzaamheden door bureau en de commissies en 
beslist uiteindelijk over de toekenning van bijdragen aan projecten. 
Het Bestuur van het Johanna KinderFonds bestond per 31 december 2011 uit zeven 
personen, genoemd in Hoofdstuk 1. 
 
Nieuwe bestuursleden worden aangezocht op basis van een profielschets. De 
benoemingtermijn van bestuursleden is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor 
nog eens vier jaar. Er is een Rooster van aan- en aftreden opgesteld (zie Bijlage E). 
Het Bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar, in 2011 vijf maal. Eén keer per jaar wordt 
een beleidsdag georganiseerd waarbij bestuurleden, bureaumedewerkers en leden van de 
Adviescommissie Projecten worden uitgenodigd. In 2010 heeft dit in de vorm van een 
Expertmeeting plaatsgevonden waar alle intern genoemden, jongeren met een handicap, en 
externe betrokkenen bij die doelgroep. Vanwege deze dag en de vele bijeenkomsten in 2010 
i.v.m. de viering van het 110-jarig bestaan, is er in 2011 geen beleidsdag geweest. Zoals al 
eerder genoemd, was in dit verslagjaar alle aandacht gevestigd op de uitvoering van het 
beleid binnen het Bureau. 
 
De leden van het Bestuur hebben de CBF Onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. Tevens 
hebben zij opgave gedaan van hun nevenfuncties.  
Jaarlijks evalueert het Bestuur zijn eigen functioneren. In 2011 heeft deze bestuursevaluatie 
plaatsgevonden op 17 november 2011. Bij deze bestuursevaluatie werd gebruik gemaakt van 
een van te voren vastgestelde vragenlijst die betrekking had op alle aspecten van de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid: het toezicht houden op de beleidsuitvoering van het Bureau, 
de werkgeversfunctie van het Bestuur, de interne en externe uitvoering van de bestuurlijke 
bevoegdheden, de specifieke functies binnen het Bestuur en de specifieke taken van de 
portefeuillehouders. 
Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. Wel ontvangen zij een vergoeding voor 
daadwerkelijk gemaakte kosten. 
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5.1.2 Directie 
De dagelijkse leiding van de Stichting is opgedragen aan een titulair 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 hij/zij 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 van het Bestuur als 
werkgever. 
De Directie van het Johanna KinderFonds bestaat uit één persoon. De Directeur ontvangt een 
bezoldiging die om verklaarbare redenen uitstijgt boven de richtlijnen die door de VFI zijn 
opgesteld. 
De Directeur woont de vergaderingen van de Adviescommissie Projecten en de Financiële 
Commissie als toehoorder bij en verzorgt de schriftelijke verslaglegging daarvan. 
 
5.1.3 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 bestond op 31 december 2011 uit de personen die genoemd 
zijn in Hoofdstuk 1. De commissievergaderingen worden, als toehoorder, voorgezeten door 
het bestuurslid met de portefeuille projecten. De Adviescommissie Projecten houdt vijf 
beoordelingsrondes. In 2011 is de Adviescommissie Projecten 4 keer bijeen gekomen. Eén 
keer vond een schriftelijke ronde plaats. 
Indien een commissielid betrokken is bij een aanvraag waarover de Adviescommissie 
adviseert, geldt de verschoningsregel. Daarnaast heeft elk lid de CBF Onafhankelijkheids-
verklaring ondertekend. 
Leden van de Adviescommissie Projecten zetten zich onbezoldigd in. De leden kunnen wel 
aanspraak maken op vergoeding van door hen gemaakte kosten. 
 
5.1.4 Financiële Commissie 
De Financiële Commissie is ingesteld per 1 januari 2008. Deze commissie staat het Bestuur 
bij in het op solide wijze beleggen van de geldmiddelen van de Stichting. Hiervoor is een 
Reglement Financiële Commissie opgesteld waarin samenstelling, zittingstermijn, taken, 
werkwijze e.d. zijn geregeld. Per kwartaal ontvangt de Financiële Commissie de rapportages 
van de vermogensbeheerders. 
Minimaal één keer per jaar voert de Financiële Commissie evaluatiegesprekken met de 
vermogensbeheerders. In 2011 vonden deze gesprekken twee maal plaats. De Financiële 
Commissie rapporteert zijn bevindingen aan het Bestuur en doet zo nodig aanbevelingen. De 
commissievergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur en worden 
bijgewoond door de penningmeester van het Bestuur. Beiden als toehoorders. 
De leden van de Financiële Commissie in 2011 staan vermeld in Hoofdstuk 1. Zij zetten zich 
onbezoldigd in. De leden kunnen wel aanspraak maken op vergoeding van de door hen 
gemaakte kosten. 
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5.2 Optimale besteding van middelen 
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 30 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. 
 
5.2.1 Aanvragen 
Aanvragen die niet passen bij de doelstelling komen niet voor een bijdrage in aanmerking. De 
beoordeling van de aanvragen geschiedt in eerste instantie door de Projectadviseur, die 
jaarlijks via het functioneringsgesprek door de Directeur op haar functioneren ten behoeve van 
de uitvoering van de toegekende aanvragen, wordt beoordeeld (zie personeelsbeleid 
Hoofdstuk 2). De aanvragen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Projecten, die 
bestaat uit mensen uit het veld met relevante deskundigheid en ervaring, en die commissie 
adviseert het Bestuur voor de besluitvorming. De formalisering van de besluiten van de 
Adviescommissie Projecten vindt plaats door het bestuur.  
 
5.2.2 Beleidsplannen en overzichten projecten 
De statutaire doelstelling is één van de uitgangspunten bij het opstellen van het Meerjaren- 
beleidsplan. Het meerjarenbeleidsplan 2013-2017 zal in 2012 vertaald worden naar een intern 
Jaarplan/Actieplan binnen het Bureau.  
 
5.2.3 Aanvragers en overzichten resultaten 
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 projectadviseur. 
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, voorkomend uit de evaluaties, worden jaarlijks in beeld 
gebracht. Dit verslag wordt besproken in de bestuursvergadering en opgenomen in het 
Jaarverslag.  
 
5.2.4 Toegekende financiële bijdragen 
De toegekende bijdrage van het Johanna KinderFonds wordt in termijnen overgemaakt. De 
eerste betaling (maximaal 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. 
De ondertekende acceptatievoorwaarden en het schriftelijk verzoek tot uitbetaling van een 
voorschot vormen de basis voor de betalingsopdracht van de Projectadviseur aan de 
financiële administratie, waarna autorisatie door de Directeur en/of Penningmeester 
plaatsvindt. 
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Jaarlijks wordt door de externe Accountant gecontroleerd of de wijze van toekenning, 
uitbetaling en financiële gang van zaken op orde is. 
 
5.2.5 Richtlijnen CBF Keurmerk, ANBI status en VFI 
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. 
De verslaglegging en verantwoording van de werkzaamheden zijn conform de richtlijnen van 
het Reglement CBF-keurmerk. Ook voldoet de verslaglegging aan de richtlijn 
Jaarverslaglegging fondsenwervende instellingen (RJ650). 
 
5.2.6  Optimale relatie met belanghebbenden 
Het Jaarverslag, bestaande uit een Bestuursverslag en de Jaarrekening, wordt gepubliceerd 
op de website en is opvraagbaar voor belangstellenden. 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 
bestuursbeleid. Contacten met de doelgroep verlopen vooral via de aanvragende organisaties. 
De Projectadviseur, 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. 
 
De nalatenschappen, schenkingen en giften worden ingezet ten behoeve van de projecten. 
Het Johanna KinderFonds heeft ook vaste donateurs die jaarlijks een donatie geven. 
De Stichting Johanna KinderFonds volgt in haar externe contacten de VFI gedragscode. Aan 
deze gedragscode schenkt het Johanna KinderFonds de nodige aandacht en deze wordt 
binnen alle geledingen van het Johanna KinderFonds besproken. Een voorbeeld is de 
expliciete regeling rondom het (niet) aannemen van relatiegeschenken.  
 
5.3 Klachten van aanvragers 
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. Serieuze klachten worden geregistreerd en aan het Bestuur 
gerapporteerd. Het Johanna KinderFonds biedt organisaties, waarvan de aanvraag niet 
gehonoreerd werd, de mogelijkheid in beroep te gaan tegen de beslissing van het Bestuur. 
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Hoofdstuk 6 
Het Financieel Beheer 
 
Het Johanna KinderFonds is van oudsher een vermogensfonds. De afgelopen jaren is het 
beleid er meer op gericht zich te profileren als fondsenwervende instelling. Het te besteden 
budget bestaat daardoor enerzijds uit de opbrengsten en de ontwikkeling van het belegd 
vermogen en anderzijds uit donaties, schenkingen en nalatenschappen. 
 
6.1 Ontwikkeling resultaat 
Het nadelige resultaat over 2011 ad € 433.100 wordt veroorzaakt door tegenvallende 
beleggingsopbrengsten, minder baten uit eigen fondsenwerving en hogere kosten van beheer 
en administratie. Van het totaal aan lasten, inclusief cofinanciers (€ 1.259.266), is een bedrag 
van € 748.201 besteed aan de doelstelling. 
 
Jaar Resultaat (€) 
2009 997.000 
2010 229.000 
2011 433.100 -/- 
 
6.2 Ontwikkeling bestedingspercentage 
Het bestedingspercentage betreft de verhouding tussen de totale besteding van JKF aan de 
doelstelling ten opzichte van het totaal aan baten (exclusief cofinanciers en inclusief eventuele 
onttrekking aan het vermogen). Dit percentage laat het volgend verloop zien: 
 
Jaar Bestedingspercentage (%) 
2009 48 
2010 37 
2011 33 
 
6.3 Ontwikkeling percentage kosten eigen fondsenwerving 
Het percentage kosten eigen fondsenwerving betreft de verhouding tussen de kosten die 
verband houden met de eigen fondsenwerving en de baten eigen fondsenwerving. Dit 
percentage laat het volgend verloop zien: 
 
Jaar Kostenpercentage (%) 
2009 8,9 
2010 5,1 
2011 8,9 
 
Het kostenpercentage valt binnen de norm van het CBF (25%). 
 
6.4 Kosten eigen organisatie 
In 2003 heeft het bestuur als interne norm vastgesteld dat niet meer dan 15 tot 20% van de 
totale baten (inclusief cofinanciers) aan uitvoeringskosten besteed mag worden. In 2011 
bedroeg dit percentage ruim 55%. Voor een deel is dat een gevolg van eenmalige lasten. In 
het meerjarenbeleidsplan 2013-2017 zal het bestuur nieuw beleid formuleren ten aanzien van 
de interne kosten inclusief een normering. 
 
6.5 Continuïteit 
Er zijn geen omstandigheden of gebeurtenissen bekend die de continuïteit van de stichting in 
gevaar brengen. 
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6.6 Vermogensbeheer 
Het Johanna KinderFonds voert een defensief beleggingsbeleid, gericht op het realiseren van 
lange termijn rendementen. Daarbij wordt uitgegaan van nominale instandhouding van het 
vermogen.  
Als gevolg van de eurocrisis zijn de beleggingsopbrengsten in 2011 achtergebleven bij de 
verwachtingen. De bestedingen aan de doelstelling zijn iets hoger dan gebudgetteerd. 
Daardoor moest per saldo aan het vermogen worden onttrokken.  
 
Het vermogensbeheer is uitbesteed aan ABN AMRO MeesPierson en F. Van Lanschot 
Bankiers. Met beide zijn afspraken gemaakt over de vorm van het beheer in relatie tot het 
risicoprofiel. Deze komen voort uit het beleggingsstatuut dat op 23 juni 2010 geactualiseerd is. 
Belangrijk onderdeel daarvan is het duurzaamheidscriterium, waarbij het Johanna 
KinderFonds zoveel mogelijk aansluit bij normen die internationale organisaties hebben 
opgesteld en bij wat maatschappelijk geaccepteerd is. Halfjaarlijks vinden evaluatie-
gesprekken met beide beheerders plaats. 
 
6.7 Donaties, schenkingen en nalatenschappen 
Het meer profileren als fondsenwervende instelling heeft in 2011 niet veel vruchten 
afgeworpen. De baten uit eigen fondsenwerving zijn achtergebleven bij de begroting en liggen 
op hetzelfde niveau als in 2010. Eenmalige schenkingen en nalatenschappen maken het 
grootste deel uit van deze inkomsten. Het aantal vaste donateurs bedraagt 23.  
 
6.8 Financiële administratie 
De financiële administratie van het Johanna KinderFonds is ingericht conform Richtlijn 650 
Jaarverslaglegging Fondsenwervende instellingen. De administratie is uitbesteed aan MP 
Accountants & Adviseurs. De jaarrekening wordt gecontroleerd door KPMG. 
 
  
Arnhem, 26 juni 2012 
 
Namens het bestuur, 
 
Dhr. drs. P. Streng, voorzitter 
Dhr. ir. R. van de Beek, secretaris 
Dhr. drs. J.M.T. Prenger, penningmeester   
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Balans per 31 december 2011 
 
Activa 
(Afgerond op honderden euro’s) 

  

 31-12-2011 31-12-2010 
Vaste Activa   
- Materiële vaste activa 210.900 220.400 
- Financiële vaste activa 24.000 0 
 234.900 220.400 
   
Vlottende Activa   
- Vorderingen en overlopende activa 174.000 257.000 
- Effecten 9.438.400 9.840.200 
- Liquide Middelen 1.104.500 1.820.200 

  
 10.716.900 11.917.400 
   
Totaal 10.951.800 12.137.800 
   

  
   
   
   
Passiva   
 31-12-2011 31-12-2010 
Reserves en fondsen   
   
Reserves   
- Continuïteitsreserve 450.000 450.000 
- Reserve als bron van inkomsten 9.610.300 9.937.900 
- Reserve koersverschillen 71.000 176.500 
 10.131.300 10.564.400 
   
   
Voorzieningen - - 
   
Schulden   
- Op lange termijn 451.500 697.200 
- Op korte termijn 369.000 876.200 
 820.500 1.573.400 
   
   
Totaal 10.951.800 12.137.800 
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Staat van baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie
(afgerond op honderden euro's) 2011 2011 2010
Baten
- baten uit eigen fondsenwerving 33.700         100.000      24.600         
- baten uit beleggingen 148.000       460.000      947.400       
- overige baten 176.300       125.000      124.300       
Som der baten 358.000       685.000      1.096.300    

Lasten
Besteed aan doelstellingen    
- Functie en activiteit 81.100         385.000      185.700       
- Participatie 317.900       -              271.100       
- Vrijgevallen subsidies (131.200)      -              (134.100)      
    

267.800       385.000      322.700       

Werving baten    
- kosten eigen fondsenwerving 3.000           10.000        1.300           
- kosten van beleggingen 75.200         70.000        63.500         
    
 78.200         80.000        64.800         
    
Beheer en administratie    
- Kosten beheer en administratie 445.100       383.300      480.300       
   
Som der lasten 791.100       848.300      867.800       
    
Resultaat (433.100)      (163.300)     228.500       
    
Resultaatbestemming 2011
Toevoeging / ontrekking aan:    
- reserve als bron van inkomsten (327.600)        
- reserve koersverschillen (105.500)        
  
 (433.100)        
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Kasstroomoverzicht (volgens de indirecte methode) 
 

  2011 2010 2009 2008

Resultaat 433.100-     228.500     997.200     2.903.600-  
Aanpassing voor afschrijvingen 27.300      3.500        700           700           

405.800-     232.000     997.900     2.902.900-  
Mutaties in werkkapitaal
- mutaties vorderingen 83.000      97.100-      353.900     209.200     
- mutaties effecten 401.700     889.800     2.034.300-  1.929.200  
- mutaties schulden 507.100-     441.700     74.400-      156.200     
Kasstroom uit operationele activiteiten 22.400-      1.234.400  1.754.800-  2.294.600  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
- Verstrekken van leningen 24.000-      -            -            -            
- Investeringen in materiële vaste activa 17.800-      222.500-     -            -            
- Desinvesteringnen in materiële vaste activa -            -            -            -            

41.800-      222.500-     -            -            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
- Aflossing langlopende schulden 245.700-     41.900-      255.100-     119.700-     

Mutatie geldmiddelen 715.700-     1.202.000  1.012.000-  728.000-     

Liquide middelen 1 januari 1.820.000  618.000     1.630.000  2.358.000  
Liquide middelen 31 december 1.104.500  1.820.000  618.000     1.630.000  
Mutatie geldmiddelen 715.500-     1.202.000  1.012.000-  728.000-     
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Toelichting algemeen 
 
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. 
 
Gebruik van schattingen 
 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen 
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.  
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
  

Grondslagen van 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 

 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en 
overige vorderingen, geldmiddelen, leningen, inkoopschulden en overige te betalen posten. 
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien 
instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarde-
veranderingen in de winst-en-verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactie-
kosten deel uit van de eerste waardering. 
 
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier 
gewaardeerd. 
1. Verstrekte leningen en overige vorderingen 

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. 
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2. Effecten 
De effecten die door de stichting worden aangehouden, zijnde aandelen en obligaties 
worden voor zover dit aandelen en obligaties met een beursnotering betreffen, na de 
eerste opname gewaardeerd tegen marktwaarde. Veranderingen in de marktwaarde 
worden ten gunste of ten laste van het resultaat verwerkt. Voor zover het ongerealiseerde 
koersresultaten betreft worden deze middels de resultaatbestemming toegevoegd c.q. 
onttrokken aan de reserve koersverschillen binnen het eigen vermogen.  
De effecten die door de stichting worden aangehouden zonder beursnotering worden 
tegen kostprijs gewaardeerd. 
 

3. Overige financiële verplichtingen 
Financiële verplichtingen anders dan hiervoor vermeld worden tegen geamortiseerde 
kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode. 

Vorderingen 
De vorderingen zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rente-methode, zo nodig onder aftrek voor het risico van mogelijke oninbaarheid. Deze aftrek 
is gebaseerd op de individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn direct opeisbaar dan wel binnen een redelijke termijn.  
 
Grondslagen voor 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 eigen 
fondsenwerving, baten uit beleggingen en overige baten. 

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 2011 
(afgerond op honderden euro’s) 
 
Materiële vaste activa

(in euro's )

Gebouwen, 
terreinen en 
terreinaanleg

Automatis-
ering

Overige 
activa

Totaal

Aanschafwaarde

Per 1 januari 2011 297.000           10.500              116.800           424.300           
Investeringen 14.700              -                    3.100                17.800              
Desinvesteringen  
Per 31 december 2011 311.700           10.500              119.900           442.100           

Afschrijvingen

Per 1 januari 2011 115.000           10.500              78.400              203.900           
Ten laste van 2011 19.500              -                    7.800                27.300              
Desinvesteringen
Per 31 december 2011 134.500           10.500              86.200              231.200           

Boekwaarde per 31 december 2011 177.200           -                    33.700              210.900           

De materiële vaste activa zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering.  
 
De afschrijvingstermijnen bedragen: 

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

 
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 WOZ-waarde bedraagt € 451.000.  
 
De investeringen in 2011 bestonden uit: 

• Terreinaanleg ad € 14.700 
• Aanschaf van een telefooncentrale ad € 3.100 

 
De desinvesteringen in 2011 bestonden uit: 

• Verkoop van grond met een aanschafwaarde en boekwaarde van € 0. 
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Financiële vaste activa   

Lening
(in Euro's ) 2011 2010

Stand 1 januari -                    -                    
Bij: verstrekkingen 30.000              -                    
Af: naar kortlopend -6.000              -                    
Stand 31 december 24.000              -                    

 
Op 8 juli 2011 is bij de verkoop van een perceel grond door Johanna KinderFonds aan RMC 
Groot Klimmendaal een deel van de verkoopprijs omgezet in een renteloze lening ter grootte 
van € 30.000. De lening heeft een looptijd van vijf jaar.  
 
Jaarlijks zal RMC Groot Klimmendaal € 6.000 van deze lening aflossen, totdat de lening na vijf 
jaar geheel zal zijn afgelost. De betaaldatum van iedere aflossing is afhankelijk van het tijdstip 
waarop Johanna KinderFonds een door Groot Klimmendaal aangevraagde projectsubsidie 
honoreert, maar dit zal niet later zijn dan telkens één jaar na de leveringsdatum van het 
onroerend goed. 
 

Vorderingen en overlopende activa   

(in Euro's ) 2011 2010

Debiteuren 33.000              100.000           

Overige vorderingen 141.000           157.000           

Overlopende activa -                    -                    
Totaal vorderingen en overlopende activa 174.000           257.000           

 
De verwachting is dat de vorderingen een looptijd hebben korter dan een jaar.  
 
Het vormen van een voorziening wegens oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. De 
debiteuren betreffen met name nog te ontvangen bijdrage van KFA ad € 32.400. De overige 
vorderingen bestaat uit nog te ontvangen rente ad € 117.700, het kortlopende deel van de 
lening GrootKlimmendaal ad € 6.000 en nog door te berekenen kosten aanvraag.nl 2010 en 
2011 ad € 17.300. 
 
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 wordt de verkrijging in de staat van baten en lasten verantwoord. Tot dat 
moment wordt ze gewaardeerd op € 1. Per 31 december bedraagt de totale waarde van de 
boedel € 8.500. Er is sprake van één nalatenschap.  
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Effecten   

(in Euro's ) Aandelen Obligaties Totaal

Beurswaarde 1 januari 2011 4.139.700        5.700.500        9.840.200        

Aankopen 2.584.400        4.775.200        7.359.600        
Verkopen en uitlotingen -3.698.900      -3.926.600      -7.625.500      
  
Gerealiseerd resultaat bij verkopen / uitlotingen -1.900              32.400              30.400              
Mutatie ongerealiseerd resultaat -319.800          214.300           -105.500          

Beurswaarde 31 december 2011 2.707.300        6.731.000        9.438.400        

 
Alle aandelen en obligaties zijn ter beurze genoteerd. De effecten zijn allen in volle eigendom 
en in 2011 in beheer ondergebracht bij ABN-AMRO MeesPierson te Arnhem en bij Van 
Lanschot Bankiers te Arnhem. 
 
 

Liquide middelen   

(in Euro's ) 2011 2010

Rekening - courant tegoeden 1.104.500        1.820.200        

Totaal liquide middelen 1.104.500        1.820.200        

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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De continuïteitsreserve is bestemd om de exploitatiekosten van de stichting bij discontinuïteit 
te dekken. Dit betreffen met name personele risico’s. Conform de richtlijn van het VFI mag 
deze reserve maximaal 1,5 maal de kosten van beheer en administratie bedragen. Dit houdt in 
dat de continuïteitsreserve voor 2011 maximaal € 687.000 mag bedragen. Wij overschrijden 
de VFI norm niet.  
 
 
Reserve als bron van inkomsten   

(in Euro's ) 2011 2010

Stand per 1 januari 9.937.900        9.830.100        

Resultaatbestemming -327.600          107.800           

Overige mutaties -                    -                    

Stand per 31 december 9.610.300        9.937.900        

 
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. 
 
 

Reserves en Fondsen

Continuïteitsreserve   

(in Euro's ) 2011 2010

Stand per 1 januari 450.000           450.000           

Overige mutaties -                    -                    

Stand per 31 december 450.000           450.000           
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Reserve koersverschillen   

(in Euro's ) 2011 2010

Stand per 1 januari 176.500           55.800              

Mutatie aandelen -319.800          179.400           

Mutatie obligaties 214.300           -58.700            
Stand per 31 december 71.000              176.500           

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

(in Euro's ) 2011 2010

Stand per 31 december 451.500           697.200           

 
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 ) 2011 2010

Belastingen en sociale lasten 2.600                600                    

pensioenen -1.900              -                    

Overige schulden 103.100           552.800           
  
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen 15.000              16.700              

Verplichtingen inzake projecten 250.200           306.100           
  

Stand per 31 december 369.000           876.200           
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Belastingen en sociale lasten 
Onder de belastingen en sociale lasten zijn opgenomen de af te dragen loonheffing over 
december 2011 ad € 14.000, de nog te ontvangen dividendbelasting over 2011 ad € 6.200 en 
de nog te ontvangen omzetbelasting over 2011 ad € 5.200. 
 
Pensioenen 
Eind 2011 is er een vordering ter zake de pensioenen ontstaan in verband met teveel 
afgedragen premie. 
 
Overige schulden 
De overige schulden zijn ten opzichte van 2010 met name afgenomen, omdat in de overige 
schulden van 2010 een bedrag van € 110.000 was opgenomen ter zake de nog te betalen 
verbouwingskosten, daarnaast waren de kortlopende verplichting aan het Rotterdams 
KinderrevalidatieFonds Adriaanstichting (KFA) en Dusseldorp in 2010 € 331.200 hoger dan in 
2011, doordat een grootaantal projecten in 2011 financieel zijn afgewikkeld. 
 
Onder de overige schulden zijn de kortlopende verplichtingen aan het Rotterdams 
KinderrevalidatieFonds Adriaanstichting (KFA) en Dusseldorp ad € 56.300 opgenomen. Het 
restant ad € 46.800 betreft overige schulden zoals de beheerskosten banken over het 4e 
kwartaal 2011 ad € 16.300, kosten controle 2011 ad € 8.000, nog te betalen energiekosten 
2011 ad € 7.200 en diverse overige nog te betalen kosten. 
 
Verplichtingen ter zake projecten 
Verplichtingen inzake projecten betreffen toegezegde bijdragen welke nog niet zijn betaald en 
een looptijd hebben van korter dan een jaar.  
 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011 
(afgerond op honderden euro’s) 
 
 
Baten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 
    
Baten uit eigen  
fondsenwerving 

33.700 100.000 24.600 

 
Dit betreft ontvangen nalatenschappen, schenkingen en bijdragen van donateurs.  
 
In de begroting was rekening gehouden met een opbrengst uit donaties & schenkingen van  
€ 50.000. In 2011 is van donateurs een bedrag ontvangen van € 2.200. Aan schenkingen is 
een bedrag van € 20.600 ontvangen.  
 
Daarnaast was de verwachting dat tevens € 50.000 aan nalatenschappen ontvangen zou 
worden in 2011. Aan nalatenschappen is € 10.900 ontvangen in 2011. 
 
Baten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 
    
Baten uit beleggingen 148.000 460.000 947.300 
 
De baten uit beleggingen bestaan uit: 
 

• Ongerealiseerde koersresultaten van € 105.500 nadelig, deze middelen zijn niet vrij 
besteedbaar en worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve reserve 
ongerealiseerde koersresultaten. Het ongerealiseerde resultaat op de aandelen 
bedraagt € 319.800 nadelig en op de obligaties is een voordelig resultaat behaald van 
€ 214.300. 

• Een gerealiseerde koersverlies van € 30.300, dit zijn de koersmutaties die met 
verkopen gerealiseerd zijn. 

• Ontvangen dividenden op aandelen bedroeg € 55.000 en ontvangen rente op 
obligaties € 209.100 en op spaarrekeningen € 20.000.  

 
De afwijking ten opzichte van de begroting valt te verklaring uit het feit dat in de begroting 
rekening is gehouden met een gemiddeld resultaat op obligaties van 3% en op aandelen van 
7%. Met name in de tweede helft van 2011 zijn de koersen behoorlijk onder druk komen te 
staan. Dit heeft zijn effect gehad op het gerealiseerde resultaat over 2011.   
 
In bijgevoegde tabel presenteren wij het resultaat uit spaar- en beleggingsvormen conform de 
richtlijn van het VFI. Het in de tabel gepresenteerde bruto resultaat op de beleggingen ad € 
128.000 en het netto resultaat uit de liquide middelen ad € 20.000 is tezamen de baten uit 
beleggingen ad € 148.000.  
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Baten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 
    
Overige baten 176.300 125.000 124.300 
 
De overige baten bestaan uit: 

• Opbrengsten uit huur ad € 60.700 (2010; € 60.700) 
• Opbrengsten voeren administratie KFA ad € 27.200 (2010; € 39.300) 
• Opbrengst uit de verkoop van grond ad € 85.000 (2010; € 0) 
• Overig € 3.400 (2010; 24.300) 

 
Met name de verkoop van de grond heeft geleid tot een toename van de overige baten ten 
opzichte van de begroting 2011. De opbrengsten uit het voeren van de administratie van KFA 
zijn daarentegen lager dan begroot, omdat er minder projecten uitgevoerd zijn.  
 

 
 
 
 

Toelichting lastenverdeling over 2011

Bestemming Realisatie Begroot Realisatie Beheer en

2011 2011 2010
administra-

tie

Lasten       
Eigen 

fondsen- 
werving

Beleg-
gingen

Functie 
en activi-

teiten
Partici-
patie

Projecten 
derden

Vrijge- 
vallen 

subsidies
Uitbesteed werk 75.200       80.000       63.400               75.200    

Personeelskosten 326.100      257.500      244.900      326.100          

Huisvestingskosten 24.000       43.800       31.800       24.000       

Kantoor en algemene kosten 338.500      467.000      524.000      67.700                3.000 81.100     317.900    -           (131.200)     

Afschrijving 27.300       -             3.600         27.300       -             

Totaal 791.100      848.300      867.700      445.100      3.000         75.200        81.100     317.900    -           (131.200)     

Werving baten Doelstelling

Resultaat uit spaar- en beleggingsvormen
(x EUR 1.000)
Beleggingen 2011 2010
 
Obligatierente 209         223        
Dividend 55          35          
Gerealiseerd koersresultaat -30         554        
Ongerealiseerd koersresultaat -106        121        

Bruto beleggingsreslutaat 128         933        
Kosten beleggingen -75         -63         

Netto beleggingsresultaat 53          870        

Rendement beleggingen 1% 8%
Gemiddeld rendement % 5%
Gemiddeld rendement bedrag 462           

Netto resultaat liquide middelen 20          14          
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Lasten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 
    
Functie en activiteiten 81.100 385.000 185.700 
 
Voor een nadere toelichting van de uitgevoerde projecten verwijzen wij u naar de inhoudelijke 
toelichting.  
 
Lasten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 
    
Participatie 317.900 - 271.100 
 
Voor een nadere toelichting van de uitgevoerde projecten verwijzen wij u naar de inhoudelijke 
toelichting.  
 
Lasten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 
    
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 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.   
 
Lasten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 
    
Vrijgevallen subsidies -131.200 - -134.100 
 
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 aan de eisen van 
rapportage voldaan waardoor het laatste resterende deel niet werd uitbetaald.  
 
Lasten Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010 
    
Kosten fondsenwerving 3.000 10.000 1.300 
Kosten van beleggingen 75.200 70.000 63.400 
Kosten beheer en 
administratie 

445.100 383.300 480.300 

Totaal 523.300 463.300 545.000 
 
In 2011 is er € 3.000 besteed aan de campagne nalaten.  
 
De kosten van beleggingen ad € 75.200 bestaan met name uit de kosten voor 
fondsbeheerders en liggen in lijn met de kosten over 2010 en de begroting 2011. 
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De kosten beheer en administratie bestaan uit: 
 
(in Euro's ) 2011 Begroting 2010
Salarissen 206.100           231.000           198.600           
Sociale lasten 27.800              -                    26.400              
Pensioenen 18.900              16.000              18.300              
Reiskosten 3.700                8.000                8.000                
Afkoopsom 80.000              -                    -                    
Overige personeelskosten 1.400                2.500                1.600                
Af: Ontvangen ziekengelden -11.800            -                    -                    
 326.100           257.500           252.900           

 
 
Wij zijn ons blijvend bewust dat er kritisch gekeken wordt naar onze organisatie. Wij vinden 
dat onze organisatie nog verder kan verbeteren: professioneler, strategischer en efficiënter. 
Daar hebben we de afgelopen jaren aan gewerkt en zullen we ook de komende jaren nog aan 
werken. In 2011 hebben we wederom een stap gezet in het verder professionaliseren en 
efficiënter maken van onze organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat wij een aantal 
arbeidsovereenkomsten hebben beëindigd. Dit heeft geleid tot het betalen van een 
ontslagvergoeding in de vorm van een stamrecht van € 80.000. De formatie is eind 2011 
afgenomen naar 2,89 fte., eind 2010 was dit nog 4,11 fte. 
 
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 in beginsel de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen 
van VFI en de Code Wijffels. 
 
De voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomens van de directie 
bedroegen in 2011 voor drs. K.H. van der Aa € 82.100 ( 0,67 fte. gedurende 12 maanden).  
Deze beloning voldoet niet aan de door de VFI gestelde maxima. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór de invoering van de door de VFI gestelde 
maxima. Deze arbeidsovereenkomst dienen wij te respecteren. Bij het aangaan van een 
nieuwe arbeidsovereenkomst zullen wij de normen van de VFI in acht nemen.  
Het bestuur is onbezoldigd. 
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Huisvestingskosten   
(in Euro's ) 2011 Begroting 2010
- Verzekeringen en belastingen 5.200                5.500                5.400                
- Energiekosten 7.200                7.500                9.100                
- Onderhoud en schoonmaak 7.900                12.000              -                    
- Klein inventaris 3.100                12.000              7.000                
- Kosten verbouwing -                    -                    9.800                
- Diverse huisvestingskosten 600                    -                    500                    
 24.000              37.000              31.800              

 
 
Met name de onderhoudskosten en de aanschaf van klein inventaris is achtergebleven bij de 
begroting. De kosten 2011 zijn € 7.800 lager dan in 2010, dit wordt met name veroorzaakt 
doordat in 2010 verbouwingskosten zijn gemaakt. Deze hebben zich in 2011 niet meer 
voorgedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantoor en algemene kosten   
(in Euro's ) 2011 Begroting 2010
Kantoorkosten
- Portokosten 2.000                1.500                1.300                
- Telefoonkosten 1.600                2.000                1.800                
- Kantoormiddelen 1.700                2.300                8.200                
- Abonnementen 2.400                2.500                2.800                
- Reproductiekosten 700                    3.000                2.200                
- Computerkosten 7.200                9.000                21.400              
- Advertentiekosten -                    -                    11.300              
- Advieskosten 17.400              3.700                42.000              
- Overige kantoorkosten -                    3.500                9.000                

33.000              27.500              100.000           

Overige algemene kosten
- Wervingskosten personeel -                    -                    10.500              
- Bestuurskosten 2.700                5.000                2.100                
- Accountantskosten 12.000              5.000                8.800                
- Administratiekosten 7.300                8.000                17.800              
- Inhoudelijke activiteiten 17.400              25.000              4.400                
- Kosten jubileum -                    -                    36.200              
- Overige kosten 3.500                4.500                12.200              
- Onvoorzien -8.200              -                    

34.700              47.500              92.000              

Totaal kantoor en algemene kosten 67.700              75.000              192.000           
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De lasten zijn ten opzichte van 2010 afgenomen met € 124.300 door onder andere: 
• In 2010 is het jubileum van de stichting gevierd. Deze kosten ad € 36.200 hebben zich in 

2011 niet meer voorgedaan. 
• De advieskosten zijn ten opzichte van 2010 met € 24.600 afgenomen. De afname wordt 

vooral veroorzaakt door de bouwadvieskosten die in 2010 gemaakt zijn voor de 
verbouwing. Deze kosten hebben zich in 2011 niet meer voorgedaan. 

• De advertentiekosten zijn € 11.300 lager dan voorgaand jaar. In verband met het jubileum 
waren deze in 2010 eenmalig hoger. 

• De wervingskosten zijn € 10.500 lager dan voorgaand jaar. Vorig jaar zijn er kosten 
gemaakt voor het werven van personeel. Deze kosten hebben zich in 2011 niet 
voorgedaan. 

• De administratiekosten zijn ten opzichte van 2010 met € 10.500 afgenomen, dit wordt 
veroorzaakt door de inschakeling van een ander administratiekantoor. 

• De computerkosten zijn ten opzichte van 2010 met € 14.200 afgenomen. De verbouwing in 
2010 heeft ook op dit punt tot extra lasten geleid.  

• De post onvoorzien betreft een eenmalig voordeel van € 8.200 doordat een nota van het 
vorig administratiekantoor niet betaald hoefde te worden. 

 
Ten opzichte van de begroting zijn de lasten 2011 € 12.300 lager. Dit wordt met name 
veroorzaakt doordat een voordelig effect is ontstaan op de post onvoorzien en de overige 
kantoorkosten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnhem, 26 juni 2012 
 
Namens het bestuur, 
 
Dhr. drs. P. Streng, voorzitter 
Dhr. ir. R. van de Beek, secretaris 
Dhr. drs. J.M.T. Prenger, penningmeester 
 
  

Afschrijvingen   
(in Euro's ) 2011 Begroting 2010
Afschrijving verbouwing 19.500              10.000              3.600                
Afschrijving inventaris 7.800                3.800                 
 27.300              13.800              3.600                

Totaal kosten beheer en administratie 445.100           383.300           480.300           
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Overige gegevens 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Per 1 juli 2012 is de arbeidsovereenkomst met de directeur, K.H. van der Aa, beëindigd. 
Dit zal in 2012 leiden tot het uitbetalen van een afkoopsom ten bedrage van € 95.000.  
 
Per 22 mei 2012 zijn de voorzitter en de vicevoorzitter uit het bestuur teruggetreden.  
Per dezelfde datum heeft het bestuur uit haar midden de heer drs. P. Streng benoemd tot 
voorzitter.  
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan: Het bestuur van Stichting Johanna KinderFonds 
 
Wij hebben de in dit rapport op pagina 24 tot en met 40 opgenomen jaarrekening 2011 van 
Stichting Johanna KinderFonds te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 
balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 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. 
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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 2011 en van het 
resultaat over 2011, in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor 
fondsenwervende instellingen. 
 
Arnhem, 26 juni 2012  
 
KPMG Accountants N.V. 

J. van Rossen RA 
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Vaststelling jaarstukken 2011 

 
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 2011 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2011 
vast te stellen. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 juni 2012. 
 
 
 

DE STICHTING VOORNOEMD,  
 
 

Was getekend: 
 
……………voorzitter 
 
………….., secretaris 
 
………….., penningmeester 
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Bijlage A  Staat van baten en lasten inclusief bijdrage cofinanciers 
 

In onderstaande staat van baten en lasten zijn tevens de bijdragen van de cofinanciers 
(Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA) en Stichting Kinderfonds 
Van Dusseldorp opgenomen. 

 
Staat van baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie

2011 2011 2010

Baten
- baten uit eigen fondsenwerving 514.123        950.000      24.603          
- baten uit beleggingen 148.021        460.000      947.336       
- overige baten 176.296       125.000     124.329      

Som der baten 838.440       1.535.000  1.096.268   

Lasten
Besteed aan doelstellingen    
- Functie en activiteit 81.085        385.000     185.720      

- Participatie 317.914       -            271.137      

- Projecten derden    

   - Functie en activiteit 480.400       850.000     624.290      

- Buitenland -              -            -             

- Vrijgevallen subsidies (131.198)      -            (134.130)     

    

748.201       1.235.000  947.017      

Werving baten    
- kosten eigen fondsenwerving 3.000          10.000       1.273          

- kosten van beleggingen 75.239          70.000        63.422          
    

 78.239        80.000       64.695        
    

Beheer en administratie    
- Kosten beheer en administratie 445.075       383.300     480.325      

   
Som der lasten 1.271.515    1.698.300  1.492.037   

    

Resultaat (433.075)      (163.300)    (395.769)      
    
Resultaatbestemming 2011
Toevoeging / ontrek k ing aan:    
- reserve als bron van inkomsten (233.403)        
- reserve koersverschillen (199.672)        
  

 (433.075)        
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Bijlage B Overzicht toegezegde bijdragen 2011 
  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
   
2010/0043 Jongeren van de Witt 10.000,00 

 

Een financiële bijdrage voor het bouwen van een aange-
paste steiger met toiletten en douches en de realisatie van 
een aangepaste logeer-/vakantieboot voor jongeren met 
een beperking.  

   
2010/0045 Revalidatiecentrum Sint Maartenskliniek 18.980,00 

 

Onderzoeksproject met de titel 'Hope in One Hemisphere', 
een onderzoek naar de effectiviteit van de vernieuwde 
behandelmethode (ACT-B) op het motorisch functioneren 
van kinderen na een hemispherectomie en naar de 
veranderingen die hierdoor in de hersenen optreden (in 
cofinanciering met Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie 
Fonds Adriaanstichting).  

   
2010/0086 Stichting Loop & Werk 5.000,00 

 

Een financiële bijdrage voor de inrichting en de werkplaats 
voor het aanpassen van prothesen van een orthopedisch 
centrum op de Filippijnen voor kinderen en jongeren met 
een beperking.   

   
2010/0127 Stichting Fundación PAZ-Holandesa 10.000,00 

 

Een financiële bijdrage voor een orthopedisch operatie-
project in Peru. Ongeveer 50 kinderen worden 
geopereerd. De lokale staf wordt getraind waardoor kennis 
en vaardig-heden overgedragen worden.   

   
2010/0130 De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie 10.000,00 

 

Een bijdrage voor een voorlichtingsproject om aangepast 
wielrennen in Nederland onder de aandacht te brengen en 
te stimuleren.  

   
2010/0134 RMC Groot Klimmendaal 29,76 

 

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

   
2010/0137 Stichting School Lyndensteyn 3.300,00 

 
Bijdrage voor een skikamp in Oostenrijk voor 12 leerlingen 
met Cerebrale Parese.  

   
2010/0140 Stichting Intermobiel 4.083,00 

 

‘Durf slimmer te leven als je minder mobiel bent’ een 
voorlichtingsproject voor aan huis gebonden jongeren met 
een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte (18-35 
jaar).   

   
Transport  61.392,76 
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  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
Transport  61.392,76 
   
2010/0142 BOSK 8.500,00 

 
Een bijdrage voor een onderzoek naar gedrag en 
emotionele beleving bij personen met Cerabrale Parese.   

   
2010/0145 Poly-Aktief 5.500,00 

 
Bijdrage voor een wintersportreis voor jongeren tot 30 jaar 
met een beperking.   

   
2010/0147 Stichting Wielewaal 33.333,00 

 
Een bijdrage in de meerkosten van de vakanties voor ± 150 
kinderen en jongeren met  beperkingen.   

   
2010/0148 Stichting Brabant Danst 1.000,00 

 
Een financiële bijdrage aan de organisatie van de World 
Cup Rolstoeldansen voor Junioren.  

   

2010/0153 Onderwijscentrum Het Roessingh 7.647,00 

 

Een financiële bijdrage voor de meerkosten van excursies, 
schoolreisjes en schoolkampen voor de 32 klassen van de 
school. De meeste leerlingen hebben lichamelijke, 
meervoudige beperkingen.  

   
2010/0155 Stichting OZA 4.834,00 

 

Een financiële bijdrage voor de inrichting van een 
logopedie- en fysiotherapieruimte in een centrum voor 
informatie en dagopvang voor kinderen met lichamelijke 
en/of verstandelijke beperkingen in Orhei-Moldavië (in co-
financiering met Kinderfonds Van Dusseldorp).  

   
2010/0162 De Onderwijsspecialisten 5.000,00 

 

Een bijdrage voor de organisatie van sportklassen voor 
leerlingen van het VSO. Het betreft een verdieping en 
verbreding van het sportaanbod. Deelname aan de 
sportklas biedt ook kansen aan jongeren om zich op het 
gebied van sport verder te bekwamen met het oog op het 
beoefenen van eventuele topsport in een latere fase van het 
leven.  

   
2010/0165 Universitair Medisch Centrum St. Radboud 11.000,00 

 

Een bijdrage voor onderzoek naar de cognitieve factoren die 
bijdragen aan 'developmental disregard' (DD). De resultaten 
vormen de basis voor een nieuw trainingsprogramma voor 
kinderen met hemiplegie (in cofinanciering met Stichting 
Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting).  

   
Transport  138.206,76 
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  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
Transport  138.206,76 
   
2011/0005 Gehandicapten Sport Club Emmen 5.500,00 

 

Een bijdrage voor de organisatie van het Open Nederlands 
Kampioenschap Atletiek 2011 voor mensen met een 
handicap.    

   
2011/0014 Rock & Rolstoel Producties 7.122,50 

 

Een financiële bijdrage voor de realisatie van vier musicals 
in 2011. De musicals worden opgevoerd door jongeren met 
en zonder beperkingen.   

   
2011/0017 Stichting Ouderraad Mytylschool Ulingshof 3.000,00 

 
Een bijdrage voor het schoolkamp 2011 voor 100 leerlingen 
met lichamelijke en meervoudige beperkingen.   

   
2011/0023 De Onderwijsspecialisten 10.000,00 

 

Een bijdrage voor de ontwikkeling van het 'Sportservicepunt 
Gehandicaptensport' in de regio Arnhem. Het servicepunt 
voorziet gehandicapte sporters van een sportadvies en biedt 
begeleiding naar sportaanbieders. Integratie is hierbij een 
sleutelwoord.   

   
2011/0034 Rolstoelstijldansvereniging De Velpse (V)rijers 5.000,00 

 
Een bijdrage voor een rolstoeldansfestival en -wedstrijd in 
Manchester, Engeland in juni 2011.  

   
2011/0035 VU Medisch Centrum 29.638,00 

 

Een bijdrage aan het onderzoek ‘Intrathecal Baclofen 
Treatment in dystonic CP’. Het onderzoeksproject is een 
studie naar het effect van de behandeling op het dagelijks 
functioneren en de zorg voor de patiënten (in cofinanciering 
met Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds 
Adriaanstichting).  

   
2011/0036 Gehandicaptensport Nederland 5.300,00 

 

Een financiële bijdrage voor organisatie en deelname van 
39 jongeren onder de dertig aan het NK en EK rolstoelrugby 
in 2011.  

   
2011/0040 Stichting Activiteiten Camping De Ruimte 3.900,00 

 
Een bijdrage aan de organisatie van sportdagen voor 
kinderen uit het Speciaal Onderwijs.   

   
Transport  207.667,26 
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  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
Transport  207.667,26 
   
2011/0044 VU Medisch Centrum 12.967,00 

 

Een financiële bijdrage voor een onderzoek naar 
spierzwakte en -vermoeidheid in relatie tot mogelijkheden en 
participatie bij jongeren met CP (in cofinanciering met 
Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaan-
stichting).  

   
2011/0047 Mytylschool Eindhoven 950,00 

 
Een bijdrage aan de eindreis van 10 leerlingen van het VSO 
naar Londen.  

   
2011/0049 Mytylschool De Sprienke 5.287,50 

 
Een bijdrage voor de jaarlijkse werkweek voor 53 leerlingen 
met lichamelijke of meervoudige beperkingen.  

   
2011/0051 MOVISIE 17.444,00 

 

‘Doe je mee’: een onderzoek naar de problemen en 
mogelijkheden van Marokkaanse jongeren met een 
beperking op het gebied van maatschappelijke participatie  
en arbeid. Het onderzoek wordt mede uitgevoerd door 
Marokkaanse jongeren met een beperking.   

   
2011/0053 VU Medisch Centrum 3.600,00 

 

Een bijdrage voor een pilotstudie voor het gebruik van 
racerunners, een soort loopracefiets met 3 wielen en zonder 
pedalen, door kinderen met CP (in cofinanciering met 
Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds 
Adriaanstichting).  

   
2011/0054 Rock & Rolstoel Producties 19.291,00 

 

Een bijdrage voor ‘Met circus en muziek de wereld rond’: 
een circusvoorstelling gemaakt door kinderen met en zonder 
beperking.  

   
2011/0055 Hogeschool Rotterdam 14.216,50 

 
Een bijdrage voor een evaluatieonderzoek naar het gebruik 
van het spel SeCZ TaLK in de praktijk.  

Transport  281.423,26 
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  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
Transport  281.423,26 
   
2011/0056 Mytylschool De Schalm 4.500,00 

 
Bijdrage voor een werkweek van 14 leerlingen met een 
lichamelijke handicap uit een VMBO-TL klas.  

   
2011/0057 Mytylschool De Schalm 5.415,00 

 

Een bijdrage voor de organisatie van een 3-daags 
schoolkamp naar een aangepaste groepsaccommodatie in 
Drenthe.  

   
2011/0058 Euro-Chess Foundation (E.C.F.) 8.000,00 

 

Financiële ondersteuning voor de organisatie van 'Euro-
Chess 2012': een internationale uitwisselingsactiviteit op het 
gebied van de schaaksport van jongeren met en jongeren 
zonder een functiebeperking uit Europese landen.  

   
2011/0060 Stichting The Butterfly Basket 4.150,00 

 

Een financiële bijdrage in de kosten van het ontwikkelen  
van materialen en de uitwerking van een train-the-trainer 
concept om ouders en medewerkers ter plaatse praktische 
handvatten en hulpmiddelen te geven voor de zorg en 
begeleiding van ernstig meervoudig gehandicapte kinderen.   

   
2011/0067 Stichting Idéfix 1.500.00 

 

Financiële bijdrage voor de meerkosten van de door 
Stichting Idéfix georganiseerde vakantieweek voor 49 
kinderen van 6 t/m 16 jaar met een lichamelijke beperking.  

   
2011/0069 Stichting Smarti! 2.818,00 

 
Een bijdrage voor een stedenreis naar Barcelona voor 
jongeren van 18 tot 30 jaar met een beperking.  

   
2011/0075 Stichting Festival 5D 9.500,00 

 

Festival 5D initieert festivalprojecten waarin jongeren met 
een handicap participeren. De bijdrage is specifiek bedoeld 
voor de stageplaatsen van jongeren met een beperking.  

   
2011/0082 Mytylschool De Schalm 2.600,00 

 
Bijdrage voor het eindkamp voor leerlingen van Mytylschool 
de Schalm.  

Transport  319.906,26 
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  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
Transport  319.906,26 
   
2011/0083 Stichting Afasie Nederland 10.000,00 

 

Een bijdrage voor de ontwikkeling van het computer-
programma -TOP! Lezen en schrijven - een uitnodigend en 
uitdagend programma voor mensen met afasie en alle 
andere mensen met een taalprobleem, om thuis te kunnen 
oefenen met lezen en schrijven.  

   
2011/0084 BOSK 7.307,00 

 
Een financiële bijdrage voor een voorlichtingsbrochure over 
passend onderwijs.  

   
2011/0085 Stichting Klas op Wielen 5.000,00 

 

Bijdrage voor de aanschaf van een Therapeutic Motion 
Simulation apparaat: een soort mechanisch paard om 
kinderen met een beperking goed te laten bewegen. 
Hiermee wordt de kwaliteit van leven voor deze kinderen 
verbeterd.    

   
2011/0089 Stichting Week van de Chronisch Zieken 5.000,00 

 
Een financiële bijdrage voor de organisatie van het 
Jongerenevent tijdens de Week van de Chronisch Zieken.  

   
2011/0105 Stichting Wielewaal 10.799,00 

 

Een bijdrage voor het maken van een documentaire over 
vrijwilligerswerk bij de Wielewaal met als doel potentiële 
vrijwilligers op een goede en realistische manier te 
informeren over het werk als vrijwilliger.    

   
2011/0107 Sledgehockeyvereniging Amsterdam Huskies 1.500,00 

 
Bijdrage voor de organisatie van een internationaal 
sledgehockeytoernooi voor mensen met en beperking.  

   
2011/0109 Stichting ERBIJ 5.000,00 

 

Een bijdrage voor een traject om eenzaamheid en isolering 
van jongeren met een beperking te doorbreken. Met tips en 
een handleiding voor betrokkenen.   

   
2011/0113 Friends Indeed 15.500,00 

 

Bijdrage voor de verbetering van een orthopedische 
werkplaats voor protheses voor gehandicapte weeskinderen 
in India (in cofinanciering met Kinderfonds Van Dusseldorp).  

Transport  380.012,26 
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  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
Transport  380.012,26 
   
2011/0124 RMC Groot Klimmendaal 2.397,00 

 

Een bijdrage voor de aanschaf van Japanse Taiko-drums 
met toebehoren, ten behoeve van muziektherapie voor 
kinderen met een beperking.  

   
2011/0132 Stichting Zonne Eiland 2.640,00 

 

Stichting Zonne Eiland organiseert zorgweekenden en 
woensdagmiddagactiviteiten voor kinderen met een 
verstandelijke- en/of lichamelijke beperking. De bijdrage is 
bedoeld voor de organisatie van de activiteiten in 2012.  

   
2011/0135 Stichting Zomerkind 4.950,00 

 

Stichting Zomerkind is een medisch kinderdagcentrum Plus 
voor kinderen met een meervoudige beperking. De bijdrage 
is bedoeld voor de inrichting van het nieuw te bouwen 
centrum.  

   
2011/0139 Frysas / Sport Fryslân 3.000,00 

 

Het voorlichtingsproject (S)Cool on Wheels maakt kinderen 
(met en zonder handicap) bekend en vertrouwd met leven 
en sporten met een handicap.   

   
2011/0144 Stichting School Lyndensteyn 6.000,00 

 
Een financiële bijdrage voor een aangepast skikamp voor 12 
kinderen met CP.  

   

Totaal toegezegde bijdragen in 2011 
 

398.999,26 
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Overzicht toegezegde bijdragen 2011 
Bestemmingsgift St. Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting 
  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
   
2010/0098 Erasmus MC / UMC Rotterdam 112.375,00 

 

Spiegeltherapie is een goedkope en eenvoudig 
uitvoerbare behandeling voor het verbeteren van de arm-
/handfunctie. De bijdrage is toegekend aan het 
onderzoeksproject met de titel: 'Spiegeltherapie: (hoe) 
werkt het?’ Met als doel het optimaliseren van 
spiegeltherapie bij CVA patiënten.  

   
2010/0165 Universitair Medisch Centrum St. Radboud 44.000,00 

 

Een bijdrage voor onderzoek naar de cognitieve factoren 
die bijdragen aan 'developmental disregard' (DD). De 
resultaten vormen de basis voor een nieuw 
trainingsprogramma voor kinderen met hemiplegie (in 
cofinanciering met JKF).  

   
2011/0035 VU Medisch Centrum 118.547,00 

 

Een bijdrage aan het onderzoek ‘Intrathecal Baclofen 
Treatment in dystonic CP’. Het onderzoeksproject is een 
studie naar het effect van de behandeling op het dagelijks 
functioneren en de zorg voor de patiënten (in 
cofinanciering met JKF).  

   
2011/0044 VU Medisch Centrum  51.864,00 

 

Een financiële bijdrage voor een onderzoek naar 
spierzwakte en -vermoeidheid in relatie tot mogelijkheden 
en participatie bij jongeren met CP (in cofinanciering met 
JKF).  

   
2011/0053 VU Medisch Centrum 3.600,00 

 

Een bijdrage voor een pilotstudie voor het gebruik van 
racerunners, een soort loopracefiets met 3 wielen en 
zonder pedalen, door kinderen met CP (in cofinanciering 
met JKF).  

   
2011/0128 Erasmus MC / UMC Rotterdam 132.014,00 

 

Een financiële bijdrage voor een onderzoek naar 
verbetering van het duuruithoudingsvermogen en de 
motoriek bij kinderen met aangeboren kinderchirurgische 
aandoeningen en na behandeling met neonatale 
extracorporele membraan oxygenatie (ECMO): een 
gerandomiseerd onderzoek.  

   
Totaal  462.400,00 
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Overzicht toegezegde bijdragen 2011 
Bestemmingsgift Kinderfonds Van Dusseldorp 
  Toegekend 
Projectnummer Omschrijving project bedrag (€) 
   
2010/0155 Stichting OZA 2.500,00 

 

Een financiële bijdrage voor de inrichting van een logopedie- 
en fysiotherapieruimte in een centrum voor informatie en 
dagopvang voor kinderen met lichamelijke en/of 
verstandelijke beperkingen in Orhei-Moldavië (in 
cofinanciering met JKF).  

    
2011/0113 Friends Indeed 15.500,00 

 

Bijdrage voor de verbetering van een orthopedische 
werkplaats voor protheses voor gehandicapte weeskinderen 
in India (in cofinanciering met JKF).  

   
Totaal  18.000,00 
 
 

Totaal toegezegde bestemmingsgiften in 2011 
           480.400,00 

 
 
 
Totaal toegezegde bijdragen in 2011                         879.399,26 
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Bijlage C  Bezoldiging directie 
 

Het toezichthoudende orgaan heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning 
en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt 
periodiek geactualiseerd en is gebaseerd op de geldende cao. 

 

Functie
Algemeen 
Directeur

Dienstverband
- Aard onbepaald
- Uren 24
- Parttime percentage 66,67%
- Periode (maanden in 2011) 12

Bezoldiging (in €)
Jaarinkomen:
- Bruto salaris 55.416            
- Vakantiegeld 4.433              
- Eindejaarsuitkering 2.493              
- Variabel inkomen -                   

Totaal jaarinkomen 62.342            

SV lasten (werkgeversdeel)
- SV lasten 12.468            

Belastbare vergoedingen en bijtellingen
- Pensioenlasten (werkgeversdeel) 7.297              
- Overige beloningen op termijn -                   
- Uitkering beëindiging dienstverband -                   

Totaal overige lasten en vergoedingen 7.297              

Totaal bezoldiging 2011 82.107            
Totaal bezoldiging 2010 80.482            
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Bijlage D  Begroting 2012 
  

Begroting 2012 Realisatie Begroting Begroting
2011 2011 2012

Baten
- baten uit eigen fondsenwerving 33.700          100.000      -                
- baten uit beleggingen 148.000        460.000      665.891       
- overige baten 176.300       125.000     61.000        
Som der baten 358.000       685.000     726.891      

Lasten
Besteed aan doelstellingen    
- Functie en activiteit 81.100        385.000     125.000      
- Participatie 317.900       -            200.000      
- Buitenland -              -            25.000        
- Vrijgevallen subsidies (131.200)      -            -             
    

267.800       385.000     350.000      

Werving baten    
- kosten eigen fondsenwerving 3.000          10.000       2.500          
- kosten van beleggingen 75.200          70.000        67.000          
    
 78.200        80.000       69.500        
    
Beheer en administratie    
- Kosten beheer en administratie 445.100       383.300     305.600      
   
Som der lasten 791.100       848.300     725.100      
    
Resultaat (433.100)      (163.300)    1.791            
    
Resultaatbestemming 2012
Toevoeging / ontrekk ing aan:    
- reserve als bron van inkomsten  1.791            
- reserve koersverschillen  -                
  

  1.791          
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Bijlage E  Rooster van aan- en aftreden bestuur per 22 mei 2012 
 
Het rooster van aan- en aftreden voor de bestuursleden ziet er als volgt uit. 
 
Naam Functie Benoemd 

in 
Herbenoeming Aftreden 

Dhr. drs. P. (Peter) Streng voorzitter 2008 2012 2016 
Dhr. ir. R. (René) van de Beek secretaris 2011 2015 2019 
Dhr. drs. J.M.T. (Hans)  Prenger penningmeester 2010 2014 2018 
Dhr. mr. G.H. (Han) Jalink alg. lid 2009 2013 2017 
Dhr. drs. A.D. (Anne) de Vries alg. lid 2011 2015 2019 
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