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Johanna KinderFonds Jaarverslag 2013 
 
Voorwoord 
 
Bij het schrijven en samenstellen van een jaarverslag ontstaat er vaak een tegenstrijdig  
gevoel bij de auteurs.  Enerzijds bestaat dat gevoel uit tevredenheid over de behaalde 
resultaten, anderzijds constateren zij dat het altijd beter kan, hetgeen dan weer zou kunnen 
leiden tot een gevoel van ontevredenheid. Ik kan u echter verzekeren dat ik als voorzitter van 
het Johanna KinderFonds tevreden terugkijk op het jaar 2013.  
 
Als Johanna KinderFonds willen wij graag projecten financieren die de kansen op autonomie 
en participatie voor kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking vergroten. 
Om dit succesvol te kunnen blijven doen, is een voortdurende dialoog met de aanvragers van 
projecten van belang. Dit helpt bij onze beeldvorming over het soort projecten waar behoefte 
aan bestaat, maar het helpt ook bij het verhogen van de kwaliteit van de aanvragen die ons 
bereiken. Dit werd heel goed geïllustreerd tijdens het speeddate evenement dat in juni jl. door 
het samenwerkingsverband ‘aanvraag.nl’ werd georganiseerd. We werden daarbij 
geïnspireerd door de vele gesprekken met  (potentiële) aanvragers en daardoor gesterkt in de 
mening dat wat het  Johanna KinderFonds doet, er ook echt toe doet! 
 
Hoewel ook in 2013  de interne organisatie nog veel aandacht van het bestuur vergde, mede 
door het vacant zijn van de directeursfunctie en uitval van onze senior projectadviseur, heeft 
het Johanna KinderFonds een goed jaar achter de rug. In dit jaarverslag willen wij op 
transparante wijze weergeven wat de activiteiten van het fonds in het afgelopen jaar zijn 
geweest. 
 
Een woord van dank wil ik doen uitgaan naar alle betrokkenen bij het Johanna KinderFonds: 
naar de medewerkers voor hun optimisme en doorzettingsvermogen, naar de leden van onze 
adviescommissies en de referenten bij wetenschappelijke aanvragen voor hun belangeloze 
inzet en de kwaliteit van hun bijdragen,  naar de fondsen, stichtingen en donateurs die ons 
hun vertrouwen gaven en optraden als (co-) financier. Tenslotte ook naar de leden van het 
bestuur voor hun tomeloze inzet en de prettige samenwerking. 
 
In vertrouwen vooruitkijkend naar het volgende jaar verheugt het mij, tot slot, te kunnen 
melden dat het bestuur van het Johanna KinderFonds in maart 2014 mevrouw C.A.M. 
Hanselaar-van Loevezijn heeft benoemd tot directeur.   
 
Namens het bestuur, 
 
 
Drs. P. Streng 
Voorzitter Johanna KinderFonds
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Bestuursverslag 

Hoofdstuk 1 
Het Bestuur 
 
Inleiding 
Het bestuur van het Johanna KinderFonds heeft in 2013 vijf maal vergaderd, op 19 maart, 11 
april, 20 juni, 26 september en 12 december.  
 
In de bestuursvergadering van 12 december is op passende wijze afscheid genomen van de 
heer drs. A.D. de Vries, onder dank voor zijn jarenlange inzet voor het Johanna KinderFonds. 
In dezelfde vergadering werd als nieuw bestuurslid benoemd de heer dr. J.W. Bonenkamp.  
Hierdoor bestond het bestuur ultimo 2013 uit de volgende leden: de heer drs. P. Streng 
(voorzitter), de heer ir. R. van de Beek (secretaris), de heer drs. J.M.T. Prenger 
(penningmeester), de heer mr. G.H. Jalink (lid) en de heer dr. J. W. Bonenkamp (lid). 

 
1.1 Bestuurscommissies 
In de Adviescommissie Projecten hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden. Er is afscheid 
genomen van mevrouw drs. M.J. van Tol – de Jager. Ook de heer Koes, als 
vertegenwoordiger namens Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting, 
nam in 2013 afscheid van de adviescommissie. Zijn plaats werd ingenomen door de heer dr. 
M.A. Echteld. 
Aan het eind van het verslagjaar bestond de Adviescommissie Projecten uit: de heer dr. J.W. 
Bonenkamp (voorzitter), de heer B. Beuving, de heer dr. J. van der Burg, de heer dr. M.A. 
Echteld en mevrouw prof. dr. M.W.G. Nijhuis - van der Sanden. De heer dr. D. Steenbeek 
werd benoemd tot aspirant lid van de Adviescommissie Projecten. 
 
In de Financiële Commissie hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. De commissie bestaat 
uit de heer drs. J.M.T. Prenger (voorzitter), en, als deskundigen op het gebied van 
vermogensbeheer, de heer drs. W.J. Mathot en mevrouw drs. W.P.A. Pieters-Wouters. 
 
In 2013 heeft de constitutionerende vergadering plaatsgevonden van de Commissie 
Vastgoedbezit. De commissie bestond aan het eind van het verslagjaar  uit de heer mr. G.H. 
Jalink (voorzitter), de heer drs. J.M.T. Prenger (lid), de heer drs. P. Streng (lid), en als 
deskundigen op het gebied van vastgoedbeheer, de heer drs. ir. C.A.M. de Boo (lid) en de 
heer H. Hanekamp (lid). 

 
1.2 Comité van Aanbeveling 
Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het Comité van 
Aanbeveling. Het Comité bestaat uit: mevrouw M. Bouwman, de heer mr. H.P.A. Klapwijk, 
mevrouw R. Kok, mevrouw P.C. Krikke, de heer prof. dr. J.C. Terlouw, de heer drs. E. van der 
Veen en de heer H. Wiegel. 
 

1.3 Ambassadeurs 
 
Er zijn geen wijzigingen bij de Ambassadeurs opgetreden. De heer J. des Bouvrie, mevrouw 
M. Buis en mevrouw J. Dubois zijn onze ambassadeurs die zich inzetten voor jongeren met 
een lichamelijke beperking, respectievelijk op het gebied van interieur-/meubelontwerp, sport 
en schilderkunst. 
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1.4 Beschermvrouwe 
Zoals haar grootmoeder en moeder reeds waren, is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix 
Beschermvrouwe van het Johanna KinderFonds. Het bestuur van het Johanna Kinderfonds is 
zeer verheugd en dankbaar dat in januari 2014 de bevestiging van het continueren van het 
Beschermvrouwschap ontvangen werd.  
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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 en efficiënt werken. De 
kostenfactor is hierbij niet leidend, maar speelt wel een belangrijke rol, vanuit het oogpunt 
voortdurend te streven naar doelmatige inzet van de verkregen gelden en het vermogen.  
 

2.2 Instroom en Uitstroom 
Het Johanna KinderFonds had op 1 januari 2013 vier medewerkers in dienst (2,05 FTE) 
Door uitbreiding van het aantal uren van één van de medewerkers nam de totale inzet toe en 
bedroeg, ultimo 2013, 2,19 FTE. 
 

2.3 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. 
 

2.4 CAO 
Het Johanna KinderFonds volgt vrijwillig de CAO Ziekenhuizen.  
 

2.5 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. 
 

2.6 Verzuimgegevens 
Het verzuimpercentage in 2013 bedraagt 19,29%. Dit percentage is hoog als gevolg van 

langdurig verzuim door een van de medewerkers.  
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Hoofdstuk 3 
Het primaire werkproces: de aangevraagde projecten 
 
Toekenningen en resultaten projecten in 2013 

 
3.1 Algemeen 
Het Johanna KinderFonds is een vermogensfonds dat voortgekomen is uit de Johanna 
Stichting. Het Fonds ondersteunt de kinderrevalidatie door het financieren van projecten die 
concreet bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot een participerend bestaan in de open 
maatschappij. Daarnaast ondersteunt het Fonds de opzet en uitvoering van wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van de kinderrevalidatie. Deze twee invalshoeken beogen hetzelfde 
doel als de oprichters van de Johanna Stichting voor ogen stond: kinderen met een beperking 
op weg helpen naar een optimale kwaliteit van bestaan. 
In de volgende paragraven wordt beschreven welke toekenningen het Fonds in 2013 heeft 
gedaan. Daarnaast wordt geschetst welke projecten zijn afgesloten. In de laatste paragraaf 
wordt ingegaan op het interne kwaliteitsbeleid en de kwaliteit van de  dienstverlening. 
 

3.2 Toekenning aan projecten in 2013 
In totaal werd in 2013 een bedrag van -afgerond- € 400.900 toegekend aan projecten (bijlage 
B). In het verslagjaar heeft Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting 
(KFA) aan drie projecten een bijdrage gedaan ten behoeve van projecten. Kinderfonds Van 
Dusseldorp heeft in 2013 geen bijdrage gedaan aan projecten. Drie projecten zijn in 
cofinanciering met de Cornelia-Stichting te Beetsterzwaag uitgevoerd. 
Het bovengenoemde bedrag is als volgt over de bestedingscategorieën verdeeld: 
functie en activiteit € 220.312, participatie € 160.515. Er is in 2013 aan vier projecten in het 
buitenland een toekenning gedaan (€ 20.130). 
In 2013 zijn in totaal 169 aanvragen behandeld. Hiervan kwamen 47 projecten in aanmerking 
voor een toekenning. Op basis van de uitsluitingcriteria zijn 22 aanvragen op voorhand 
afgewezen. Na beoordeling zijn 66 aanvragen afgewezen; 31 projectaanvragen zijn 
ingetrokken door de aanvrager of door het Johanna KinderFonds. Drie projecten werden 
aangehouden. De toekenningen betreffen 27,81% van het totaal aantal behandelde projecten. 
In bijlage B ‘Overzicht toegezegde bijdragen 2013’ wordt aangegeven welke projecten met 
welk bedrag in 2013 zijn ondersteund.  
 

3.3 Resultaten van de afgesloten projecten in het jaar 2013 
Elk project waaraan het Johanna KinderFonds bijdraagt, wordt na afronding getoetst. 
Beoordeeld wordt of de resultaten overeenkomen met de gestelde doelen.  
In 2013 zijn 177 projecten afgerond, 114 van deze projecten zijn toegekend in 2013. De 
overige projecten, aangevangen in voorgaande jaren, zijn in dit verslagjaar afgesloten. 

 
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. 
In 2013 zijn 15 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 belangenbehartigers zijn over de voortgang geïnformeerd via periodieke 
nieuwsbrieven of zij namen actief deel aan begeleidingscommissies. De projecten leverden 
concrete resultaten op voor behandeling en begeleiding binnen de doelgroep.  
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3.3.2 Participatie 
Het is van groot belang dat kinderen en jongeren met beperkingen gewoon mee kunnen doen 
in de maatschappij. Daarom ondersteunt het Johanna KinderFonds 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 2013 werden 96 projecten in deze categorie afgerond. 
 

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. Hierbij 
gaat het om het uitbreiden van een goede infrastructuur en het overdragen van kennis ter 
verbetering van de kwaliteit van leven van deze jonge mensen. Het Fonds heeft in 2013 18 
aanvragen voor projecten in het buitenland ontvangen. Het Fonds heeft in het verslagjaar vier 
projecten ondersteund. Twintig projecten, waarvan meerdere gestart in voorgaande jaren, 
werden afgerond.  
 

3.4 Projectevaluatie 
Het Johanna KinderFonds vindt het van belang te bezien of de gesubsidieerde projecten 
achteraf gezien daadwerkelijk bijgedragen hebben aan de doelstelling van het Fonds.  
Door de evaluatie van afgeronde projecten ontstaat een beeld van de kwaliteit van de 
afgeronde projecten en van eventuele problemen. Alle projecten met een bijdrage van 
€ 25.000,- of meer worden geëvalueerd. Evaluaties bij projecten onder dat bedrag vinden 
steekproefsgewijs plaats. De evaluaties worden uitgevoerd door de directeur.  
   

De evaluatie wordt uitgevoerd aan de hand van een dossieranalyse. Hierbij komen de 
volgende kwaliteitsaspecten in beeld: 
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 2013 zijn in totaal 177 projecten afgesloten. Voor zover van toepassing worden afgeronde 
projecten begin 2014 geëvalueerd.  
Bij ontstentenis van een directeur zijn er in het verslagjaar geen evaluaties uitgevoerd.  
 
 
3.5 Kwaliteitsbeleid en projectbehandeling 
Sinds 2007 verzamelt het Johanna KinderFonds data die inzicht geven in de kwaliteit van de 
eigen werkwijze en dienstverlening. De eigen processen en procedures dienen uiteraard bij te 
dragen aan een effectieve en efficiënte projectbehandeling.  
 
Doorlooptijd  
De tijd tussen ontvangst van de aanvraag en de besluitvorming wordt bijgehouden. Deze 
wordt doorlooptijd genoemd. Het streven is de behandeling van aanvragen zo kort mogelijk te 
houden en aanvragers zonder onnodige vertraging van een besluit op de hoogte te brengen. 
 
De gemiddelde tijd die nodig is voor de behandeling van aanvragen blijkt in 2013 korter te zijn 
dan het voorgaande jaar (2013: 9,4 weken, 2012: 12,4 weken).  
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Vrijval  
In 2013 is bij 24 projecten vrijval geregistreerd. Bij vijf projecten betreft het een volledige 
vrijval. De vrijgevallen bedragen betreffen gelden die niet meer nodig zijn om het project 
financieel af te ronden en komen daardoor opnieuw beschikbaar voor de doelstelling.  
 
Klachten 

Het Johanna KinderFonds ontving in het verslagjaar geen verzoeken tot heroverweging van 
een genomen bestuursbesluit. Wel werden er drie, eenvoudig te beantwoorden, vragen 
gesteld over de status van het project. Dit betrof in twee gevallen een vraag om toelichting op 
de afwijzing. Eén vraag betrof een verzoek om uitleg over de financiële afwikkeling van het 
project. 
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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 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 van beide stichtingen binnen hun eigen statutaire doelstellingen, 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 2013 werd hiertoe een herziene samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit 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.  
 
In het verslagjaar heeft op bestuurlijk niveau een bijeenkomst plaatsgevonden.  
KFA heeft in het verslagjaar aan drie projecten een toekenning gedaan.  
 
4.2 Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp 
In het kader van de samenwerking met Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp, met betrekking 
tot projecten in het buitenland, zijn in 2013 geen projecten in cofinanciering ondersteund. 
 

4.3 Cornelia-Stichting 
In het kader van de samenwerking met de Cornelia-Stichting zijn in 2013 drie projecten in 
cofinanciering ondersteund. 
 
4.4 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, SKaN Fonds en het VSB Fonds.  

In 2013 zijn binnen dit samenwerkingsverband 52 projecten behandeld (dit is 30,8% van het 
totale aantal behandelde projecten in 2013). Aan 23 projecten is door het Johanna 

KinderFonds een financiële bijdrage verleend. 

 
4.5 Derde Landelijke Programma Revalidatieonderzoek 
Samen met een aantal collega-fondsen neemt het Johanna KinderFonds deel in de 
financiering van het Derde Nationale Programma Revalidatieonderzoek. In april 2013 startte 
genoemd programma. Het Fonds is vertegenwoordigd in de Stuurgroep.  
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4.6 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. Het fonds participeert o.a. in de commissie Wetenschappelijk 
Onderzoek.  
 

4.7 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 in projecten, specifieke projecten en vraagstellingen op 
(deel)gebieden, een en ander gespiegeld aan trends in de sector en de open maatschappij. 



                                                                                                                                     12               
  

 

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. De instelling van een ad hoc commissie Gronden is in een vergevorderd 
stadium. 
 

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 2013 uit vijf 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 2013 vijf maal. Eén keer per jaar wordt 
een beleidsdag georganiseerd waarvoor bestuursleden, bureaumedewerkers en leden van de 
Adviescommissie Projecten worden uitgenodigd. In 2013 heeft er geen beleidsdag 
plaatsgevonden. 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 2013 heeft deze evaluatie niet 
formeel plaatsgevonden. Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.  

 
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. 
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De directie van het Johanna KinderFonds bestaat uit één persoon. De directeur woont de 
vergaderingen van de Adviescommissie Projecten en de Financiële Commissie als toehoorder 
bij en verzorgt de schriftelijke verslaglegging daarvan. 
Medio 2012 is de toenmalige directeur uit dienst getreden. Ultimo 2013 had nog geen 
benoeming van een nieuwe directeur plaatsgevonden.  
 
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 2013 uit de personen die genoemd 
zijn in Hoofdstuk 1. De commissievergaderingen worden voorgezeten door het bestuurslid met 
de portefeuille projecten. De Adviescommissie Projecten houdt vijf beoordelingsrondes. In 
2013 is de Adviescommissie Projecten 4 keer bijeen gekomen.  
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 de 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 2013 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 penningmeester van het bestuur.  
De leden van de Financiële Commissie in 2013 staan vermeld in Hoofdstuk 1. Zij zetten zich 
onbezoldigd in. De leden kunnen wel aanspraak maken op vergoeding van de door hen 
gemaakte kosten. 
 
5.1.5   Commissie Vastgoedbezit 
De Commissie Vastgoedbezit is ingesteld op 26 november 2013. De Commissie 
Vastgoedbezit adviseert het bestuur gevraagd of ongevraagd over de grondposities van de 
stichting. Er is een Reglement Commissie Vastgoedbezit opgesteld, waarin samenstelling, 
zittingstermijn, taken, werkwijze e.d. zijn geregeld. De leden kunnen wel aanspraak maken op 
vergoeding van de door hen gemaakte kosten. 

 
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, 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 onder meer revalidatieonderzoek, zorgvernieuwing, 
informatievoorziening, onderwijs, arbeid en vrijetijdsbesteding. 
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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 zijn/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 personen uit het veld met relevante deskundigheid en ervaring. Deze commissie 
adviseert het bestuur voor zijn besluitvorming inzake aangevraagde projecten. De 
formalisering van gemandateerde 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 meerjarenbeleidplan 2013-2017 wordt getoond op de website van het 
Johanna KinderFonds: www.johannakinderfonds.nl.  
 

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 actief benaderd zodat een en ander 
kan worden afgehandeld.  
Afgesloten projecten worden één maal per kwartaal geëvalueerd. Meer hierover leest u in 
hoofdstuk 3.4 Projectevaluatie. 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 schriftelijke verzoek tot uitbetaling van een 
voorschot vormen de basis voor de betalingsopdracht van de projectadviseur aan de 
financiële administratie. Vervolgens vindt autorisatie door de directeur en/of penningmeester 
plaats. 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). 
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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 beleidsmatige keuzen betreffende 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 zijn externe contacten de VFI gedragscode. Aan 
deze gedragscode schenkt het Johanna KinderFonds de nodige aandacht. Ze 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 zijn 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. 
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 
 
Financieel Beheer 
 
Het Johanna KinderFonds is een hybride fonds. Het te besteden budget bestaat enerzijds uit 
de opbrengsten en de waardeontwikkeling van het belegd vermogen en anderzijds uit 
donaties, schenkingen en nalatenschappen. 
 
6.1 Ontwikkeling resultaat 
Het positieve resultaat over 2013 ad € 8.300 is veel minder dan vorig jaar (€ 291.800). Het 
verschil ten opzichte van 2012 ad € 283.500 kan als volgt worden geanalyseerd: 
 
Resultaatverhogend 
Meer overige baten € 11.400 
Minder besteed aan doelstelling  7.200 
Minder wervingskosten  17.300 
Minder kosten beheer en administratie  140.000 
Totaal € 175.900 
 
Resultaatverlagend 
Minder baten uit fondsenwerving € 7.300 
Minder baten uit beleggingen  452.100 
Totaal € 459.400 
 
Verslechtering resultaat € 283.500 
 
Het positieve resultaat is overigens aanmerkelijk beter dan begroot. Het verschil ten opzichte 
van de begroting ad € 169.300 kan als volgt worden geanalyseerd: 
 
Resultaatverhogend 
Meer baten uit beleggingen € 44.600 
Meer overige baten  13.500 
Minder besteed aan doelstelling  9.500 
Minder wervingskosten  20.600 
Minder kosten beheer en administratie  92.200 
Totaal € 180.400 
 
Resultaatverlagend 
Minder baten uit fondsenwerving € 11.100 
Totaal € 11.100 
 
Beter resultaat dan begroot € 169.300 

 
Het resultaat over de afgelopen vijf jaar laat het volgende verloop zien: 
Jaar Resultaat (€) 
2009 997.196 
2010 228.521 
2011 433.100 -/- 
2012 291.800 
2013 8.300 
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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 34 
2012 43 
2013 52 
 
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 
2012 13,4 
2013 28,2 
 
Het kostenpercentage valt buiten de norm van het CBF (25%). 
 
6.4 Kosten eigen organisatie 
De post ‘Kosten beheer en administratie’ is naar de mening van het bestuur, zeker in relatie tot 
het bedrag dat aan de doelstelling besteed wordt, te hoog. In 2013 waren deze kosten met 
een bedrag van € 258.800 al veel lager dan in 2012 (€ 398.800). Dat valt te verklaren uit (i) het 
feit dat er in 2013 een vacature voor de functie van directeur was en (ii) kritisch naar de kosten 
is gekeken. In het meerjarenbeleidplan 2013-2017 heeft het bestuur besloten tot een intensief 
programma om de kosten structureel te verlagen tot een niveau van € 200.000 per jaar.  
 

6.5 Continuïteit 
Er zijn geen omstandigheden of gebeurtenissen bekend die de continuïteit van de stichting in 

gevaar brengen. 
 
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.  
De beleggingsopbrengsten hebben in 2013 de verwachtingen overschreden. Het positief 
resultaat ad € 8.300 wordt toegevoegd aan de reserves.  
Het vermogensbeheer is uitbesteed aan ABNAMRO MeesPierson en 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 20 juni 2013 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-
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gesprekken met beide beheerders plaats. 
 
 
6.7 Donaties, schenkingen en nalatenschappen 
De fondsenwervende activiteiten hebben in 2013, overigens zoals gepland, weinig aandacht 
gekregen. De baten uit eigen fondsenwerving waren daardoor aanzienlijk lager dan in 2012. 
Eenmalige schenkingen en nalatenschappen maken het grootste deel uit van deze inkomsten. 
Het aantal donateurs bedraagt 19 (2012: 22).  
 

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. 
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Balans per 31 december 2013 
 
Afgerond op honderden euro’s 

Activa   

 31-12-2013 31-12-2012 
Vaste Activa   
- Materiële vaste activa 214.700 182.600 
- Financiële vaste activa 8.800 16.700 

 223.500 199.300 

   
Vlottende Activa   
- Vorderingen en overlopende activa 130.300 142.100 
- Effecten 10.093.700 9.473.600 
- Liquide Middelen 783.700 1.376.600 

  
 11.007.700 10.992.200 

   
Totaal 11.231.200 11.191.500 

   
  

   
   
   

Passiva   
 31-12-2013 31-12-2012 
Reserves en fondsen   
   
Reserves   
- Continuïteitsreserve 388.100 450.000 
- Reserve als bron van inkomsten 9.144.500 9.098.600 
- Reserve koersverschillen 898.700 874.400 

 10.431.300 10.423.000 

   
   
Voorzieningen - - 
   
Schulden   
- Op lange termijn 548.600 325.800 
- Op korte termijn 251.300 442.700 

 799.900 768.500 

   
   
Totaal 11.231.200 11.191.500 
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Staat van baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie

(afgerond op honderden euro's) 2013 2013 2012

Baten
- Baten uit eigen fondsenwerving 3.900           15.000        11.200         

- Baten uit beleggingen 579.600       535.000      1.031.700    

- Overige baten 73.500         60.000        62.100         

Som der baten 657.000       610.000      1.105.000    

Lasten
Besteed aan doelstellingen    

- Functie en activiteit 400.900       350.000      414.900       

- Vrijgevallen subsidies (60.400)        -              (67.200)        

    

340.500       350.000      347.700       

Werving lasten    

- Kosten eigen fondsenwerving 1.100           2.500          1.500           

- Kosten van beleggingen 48.300         67.500        65.200         

    

 49.400         70.000        66.700         

    

Beheer en administratie    

- Kosten beheer en administratie 258.800       351.000      398.800       

   

Som der lasten 648.700       771.000      813.200       

    

Resultaat 8.300           (161.000)     291.800       

    

Resultaatbestemming 2013

Toevoeging / ontrekking aan:    

- Reserve als bron van inkomsten (16.000)          

- Reserve koersverschillen 24.300           

  

 8.300             
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Kasstroomoverzicht (volgens de indirecte methode) 

 

2013 2012 2011 2010

Resultaat 8.300         291.800     433.100-     228.500     

Aanpassing voor afschrijvingen 29.900       28.200       27.300       3.500         

38.200       320.000     405.800-     232.000     

Mutaties in werkkapitaal

- Mutaties vorderingen 11.800       31.900       83.000       97.100-       

- Mutaties effecten 620.100-     35.100-       401.800     889.800     

- Mutaties schulden 191.400-     73.700       507.100-     441.700     

Kasstroom uit operationele activiteiten 799.700-     70.500       22.300-       1.234.400  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

- Verstrekken van leningen 7.900         7.300         24.000-       -             

- Investeringen in materiële vaste activa 62.000-       -             17.700-       222.500-     

- Desinvesteringen in materiële vaste activa -             -             -             -             

54.100-       7.300         41.700-       222.500-     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

- Aflossing langlopende schulden 222.700     125.700-     245.700-     41.900-       

Mutatie geldmiddelen 592.900-     272.100     715.500-     1.202.000  

Liquide middelen 1 januari 1.376.600  1.104.500  1.820.000  618.000     

Liquide middelen 31 december 783.700     1.376.600  1.104.500  1.820.000  

Mutatie geldmiddelen 592.900-     272.100     715.500-     1.202.000  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

Algemeen 
 
Voor het opmaken van de jaarrekening is de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen (650) gevolgd.  
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het vorige jaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet. Voor zover niet 
anders is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde. 
 
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. 
  
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. Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille 

Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor de 
primaire activiteiten van de stichting worden gewaardeerd tegen reële waarde. 
Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. In de 
eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de winst-
en-verliesrekening verwerkt. 

2. 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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3. 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. 

4. 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 nominale waarde, 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.  
 
 
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 2013 
(afgerond op honderden euro’s) 
 
 

Materiële vaste activa

(in euro's )

Gebouwen, 

terreinen en 

terreinaanleg

Automatis-

ering

Overige 

activa

Totaal

Aanschafwaarde

Per 1 januari 2013 311,700           10,500              128,300           450,500           

Investeringen 60,400              -                    1,600                62,000              

Per 31 december 2013 372,100           10,500              129,900           512,500           

Afschrijvingen

Per 1 januari 2013 154,300           10,500              103,100           267,900           

Ten laste van 2013 21,300              -                    8,600                29,900              

Per 31 december 2013 175,600           10,500              111,700           297,800           

Boekwaarde per 31 december 2013 196,500           -                    18,200              214,700           

 
De materiële vaste activa zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering.  
 
In 2013 is geïnvesteerd in: 

 Nutsvoorzieningen € 41.000 

 Schilderwerk € 19.400 

 Computers € 1.600 
 
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 € 63.700 per jaar. De waarde van het terrein is op 5 november 2007 
getaxeerd op € 453.800.  
 
De WOZ-waarde bedraagt € 448.000.  
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Financiële vaste activa   

Lening

(in Euro's ) 2013 2012

Stand 1 januari 16.700              24.000              

Bij: verstrekkingen -                    -                    

Af: extra aflossing -1.900              -1.300              

Af: naar kortlopend -6.000              -6.000              

Stand 31 december 8.800                16.700              

 
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 ) 2013 2012

Debiteuren 11.900              32.400              

Overige vorderingen 118.400           109.700           

Overlopende activa -                    -                    

Totaal vorderingen en overlopende activa 130.300           142.100           

 
De verwachting is dat de vorderingen een looptijd hebben korter dan een jaar, behoudens de 
overlopende activa.  
 
Het vormen van een voorziening wegens oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. De debiteuren-
vordering betreft een nog te ontvangen bijdrage van KFA ad € 11.900. De overige vorderingen bestaan 
met name uit nog te ontvangen rente ad € 88.000, het kortlopende deel van de lening aan RMC Groot 
Klimmendaal ad € 12.000 en nog door te berekenen kosten aanvraag.nl 2011 tot en met 2013 ad  
€ 17.800. 
 
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 2013 3.921.900        5.551.700        9.473.600        

Aankopen 1.678.900        2.792.100        4.471.000        

Verkopen en uitlotingen -2.214.400      -1.983.400      -4.197.800      

  

Gerealiseerd resultaat bij verkopen / uitlotingen 256.300           66.300              322.600           

Mutatie ongerealiseerd resultaat 268.800           -244.500          24.300              

Beurswaarde 31 december 2013 3.911.500        6.182.200        10.093.700     

 
Alle aandelen en obligaties zijn ter beurze genoteerd. De effecten zijn allen in volle eigendom en in 
2013 in beheer ondergebracht bij ABN-AMRO MeesPierson te Arnhem en bij Van Lanschot Bankiers te 
Arnhem. 

 
 

Liquide middelen   

(in Euro's ) 2013 2012

Rekening - courant tegoeden 783.700           1.376.600        

Totaal liquide middelen 783.700           1.376.600        

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

 
 

Reserves en Fondsen

Contiuïteitsreserve   

(in Euro's ) 2013 2012

Stand per 1 januari 450.000           450.000           

Overboeking naar 'reserve als bron van inkomsten' -61.900            -                    

Stand per 31 december 388.100           450.000           
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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 
2013 maximaal € 388.100 mag bedragen. De VFI norm wordt niet overschreden.  

 

Reserve als bron van inkomsten   

(in Euro's ) 2013 2012

Stand per 1 januari 9.098.600        9.610.300        

Resultaatbestemming -16.000            -511.700          

Overboeking vanuit continuïteitsreserve 61.900              -                    

Stand per 31 december 9.144.500        9.098.600        

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

 
 

Reserve koersverschillen   

(in Euro's ) 2013 2012

Stand per 1 januari 874.400           71.000              

Mutatie aandelen 268.800           549.100           

Mutatie obligaties -244.500          254.300           

Stand per 31 december 898.700           874.400           

 
De reserve koersverschillen heeft betrekking op ongerealiseerde koersresultaten van effecten. 

 
 

Langlopende schulden   

(in Euro's ) 2013 2012

Stand per 31 december 548.500           325.800           

 
Dit betreffen de door het bestuur toegekende projecten die nog niet tot uitbetaling zijn gekomen en een 
looptijd hebben van langer dan een jaar en korter dan 5 jaar. 
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Kortlopende schulden en overlopende passiva   

(in Euro's ) 2013 2012

Belastingen, sociale lasten en pensioenen 1.200                -800                  

Overige schulden 66.500              92.400              

 

Verplichtingen inzake projecten 183.600           351.100           

  

Stand per 31 december 251.300           442.700           

 
Belastingen en sociale lasten 
Onder de belastingen en sociale lasten zijn opgenomen de af te dragen loonheffing over december 
2013 ad € 6.700, de nog te ontvangen dividendbelasting over 2013 ad € 3.800 en de nog te ontvangen 
omzetbelasting 2013 ad € 1.100. 

 
 
Overige schulden 
De overige schulden zijn ten opzichte van 2012 met € 27.000 afgenomen. Dit wordt met name 
veroorzaakt door een afname van de verplichtingen aan het Rotterdams KinderrevalidatieFonds 
Adriaanstichting (KFA) en Dusseldorp. 
 
Onder de overige schulden zijn de kortlopende verplichtingen aan medefinanciers ad € 10.500 
opgenomen. Het restant ad € 47.300 betreft overige schulden zoals de beheerskosten banken over het 
4

e
 kwartaal 2013 ad € 11.800, onkostendeclaraties ad € 11.500, kosten controle 2013 ad € 9.700 en 

diverse overige nog te betalen kosten en reservering vakantiegeld en vakantiedagen ad € 8.700. 
 
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 rechten en verplichtingen 
 
Er zijn geen niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 
(afgerond op honderden euro’s) 

 
 
Baten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 
    
Baten uit eigen  fondsenwerving 3.900 15.000 11.200 

 
Dit betreft ontvangen nalatenschappen, schenkingen en bijdragen van donateurs. In de begroting was 
rekening gehouden met een opbrengst van € 15.000. In 2013 is van donateurs een bedrag ontvangen 
van € 300. Aan schenkingen is een bedrag van € 1.200 ontvangen.  
 
Aan nalatenschappen is € 2.400 ontvangen in 2013. De verwachting was dat er geen 
nalatenschappen ontvangen zouden worden in 2013.  
 
Baten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 
    
Baten uit beleggingen 579.600 535.000 1.031.700 

 
De baten uit beleggingen bestaan uit: 

 Ongerealiseerde koersresultaten van € 24.300 positief: Deze middelen zijn niet vrij besteedbaar 
en worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ongerealiseerde koersresultaten. Het 
ongerealiseerde resultaat op de aandelen bedraagt € 268.800 voordelig en op de obligaties is 
een nadelig resultaat behaald van € 244.500. 

 Een voordelig gerealiseerd koersresultaat van € 230.700: dit betreft een voordelig resultaat op 
de aandelen van € 120.200 en een voordelig resultaat op de obligaties van € 110.500.  

 Een gerealiseerde koerswinst van € 91.100: Dit zijn de koersmutaties die met verkopen 
gerealiseerd zijn. Op de obligaties werd een koersverlies van € 44.200 gerealiseerd en op de 
aandelen werd een koerswinst van €136.100 gerealiseerd. 

 Aan rente en dividenden is een bedrag van € 232.700 ontvangen. Het dividend op aandelen 
bedroeg € 67.400. De ontvangen rente op obligaties bedroeg € 147.500 en op spaarrekeningen 
is € 17.800 ontvangen.  

 
De afwijking ten opzichte van de begroting valt te verklaren uit het feit dat in de begroting rekening is 
gehouden met een lager koersresultaat dan werkelijk gerealiseerd is in 2013. Dit blijft een moeilijk te 
begroten post.  
 
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 € 561.800 en het 
netto resultaat uit de liquide middelen ad € 17.800 is tezamen de baten uit beleggingen ad € 579.600.  
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Resultaat uit spaar- en beleggingsvormen

(x € 1.000)

Beleggingen 2013 2012 2011 2010

 

Obligatierente 148         131        209        223        

Dividend 67          61          55          35          

Gerealiseerd koersresultaat 323         3            -30         554        

Ongerealiseerd koersresultaat 24          803        -106       121        

Bruto beleggingsresutaat 562         998        128        933        

Kosten beleggingen -48         -65         -75         -63         

Netto beleggingsresultaat 514         933        53          870        

Rendement beleggingen* 5% 10% 1% 8%

Gemiddeld rendement % 6%

Gemiddeld rendement bedrag 593           

Netto resultaat liquide middelen 18          34          20          14          

* Het rendement is berekend over het gemiddeld belegd vermogen in enig jaar. 
 
Baten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 
    
Overige baten 73.500 61.000 62.100 

 
De overige baten bestaan uit: 

 Opbrengsten uit huur ad € 63.700 (2012; € 62.100) 

 Vergoeding KFA ad € 9.800 (2012; € 0)toename van de opbrengsten wordt met name 
veroorzaakt doordat er in 2013 projecten van KFA geweest zijn, waardoor er 
administratiekosten gefactureerd konden worden.  

 
 

 
 
  
 
Lasten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 
    
Functie en activiteiten 400.900 350.000 414.900 

Toelichting lastenverdeling over 2013 

Bestemming Realisatie Begroot Realisatie Beheer en 

2013 2013 2012 
administra- 

tie 
Lasten             

Eigen  
fondsen-  
werving 

Beleg- 
gingen 

Functie  
en activi- 

teiten 
Partici- 
patie 

Projecten  
derden 

Vrijge-  
vallen  

subsidies 
Uitbesteed werk 48.300 

         70.000 
         65.200 

                 48.300  
      

Personeelskosten 154.700 
        197.500 

        242.700 
        154.700 

                
Huisvestingskosten 22.500 

         35.000 
         19.600 

         22.500 
         

Kantoor en algemene kosten 393.300 
       439.500 

        457.400 
        51.700 

                  1.100  400.900 
      - 

             - 
             (60.400) 

         
Afschrijving 29.900 

         29.000 
         28.300 

         29.900 
         - 

               
Totaal 648.700 

        771.000 
        813.200 

        258700 
        1.100 

           48.300 
          400.900 

      - 
             - 

             (60.400) 
         

Werving baten Doelstelling 
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Voor een nadere toelichting van de uitgevoerde projecten verwijzen wij u naar de inhoudelijke 
toelichting.  
 
 
Lasten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 
    
Projecten derden  
(functie en activiteiten) 

- - - 

 
Stichting Johanna KinderFonds voert projecten uit waarvoor cofinanciering wordt ontvangen van het  
Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting en Stichting Kinderfonds van Dusseldorp. 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. In 2013 zijn 
projecten uitgevoerd. 

 
Lasten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 
    
Vrijgevallen subsidies -60.400 - -67.200 

 
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 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 
    
Kosten fondsenwerving 1.100 2.500 1.500 
Kosten van beleggingen 48.300 67.500 65.200 
Kosten beheer en administratie 258.800 351.000 398.800 

Totaal 308.200 421.000 465.500 

 
De kosten voor fondsenwerving ad € 1.100 in 2013 betreffen sponsoring. 
 
De kosten van beleggingen ad € 48.300 bestaan met name uit de kosten voor fondsbeheerders. Deze 
kosten zijn € 16.900 lager dan in 2012. 
 
Kosten beheer en administratie bestaan uit personeelskosten ad € 154.700, huisvestingskosten ad  
€22.500, kantoor en algemene kosten ad € 51.700 en afschrijvingen ad € 29.900. 
 

(in Euro's ) 2013 Begroting 2012

Salarissen 101.900           197.500           116.100           

Sociale lasten 14.800              -                    16.100              

Pensioenen 8.800                -                    11.000              

Reiskosten 5.500                -                    2.500                

Afkoopsom 17.500              -                    95.000              

Overige personeelskosten 6.200                -                    5.400                

Af: Ontvangen ziekengelden -                    -                    -3.400              

 154.700           197.500           242.700           

 
 
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 2013 hebben we 
wederom een stap gezet in het verder professionaliseren en efficiënter maken van onze organisatie.  
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Dit heeft ertoe geleid dat wij een arbeidsovereenkomst hebben beëindigd. Dit heeft geleid tot het 
betalen van een ontslagvergoeding van € 17.500. De formatie is eind 2013 2,19 fte, eind 2012 was dit 
nog 1,67 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. 
 
In 2013 was de positie van directeur vacant.  
 
Bestuursleden kunnen de door hen gemaakte onkosten declareren. Voor het overige ontvangen zij 
geen vergoeding. 

 

Huisvestingskosten   

(in Euro's ) 2013 Begroting 2012

- Verzekeringen en belastingen 5.900                6.000                4.700                

- Energiekosten 3.500                10.000              4.100                

- Onderhoud en schoonmaak 8.900                13.000              9.400                

- Klein inventaris 3.000                5.000                -                    

- Diverse huisvestingskosten 1.200                1.000                1.400                

 22.500              35.000              19.600              

 
 
Met name de energielasten en het onderhoud en schoonmaak zijn achtergebleven bij de begroting. De 
onderhoudskosten zijn moeilijk te ramen. De energielasten zijn in de begroting te hoog ingeschat.  
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Kantoor en algemene kosten   

(in Euro's ) 2013 Begroting 2012

Kantoorkosten

- Portokosten 400                    1.500                400                    

- Telefoonkosten 3.000                1.000                2.100                

- Kantoormiddelen 800                    5.000                1.600                

- Abonnementen 7.700                4.000                1.800                

- Reproductiekosten -                    2.000                -                    

- Computerkosten 7.500                5.000                5.300                

- Advieskosten 900                    5.000                44.700              

- Overige kantoorkosten -                    1.000                -                    

20.300              24.500              55.900              

Overige algemene kosten

- Bestuurskosten 12.600              22.000              21.200              

- Accountantskosten 9.700                10.800              14.100              

- Administratiekosten 8.800                8.700                8.700                

- Inhoudelijke activiteiten 4.000                18.500              15.600              

- Overige kosten -                    5.000                -                    

- Onvoorzien -3.700              -                    -7.300              

31.400              65.000              52.300              

Totaal kantoor en algemene kosten 51.700              89.500              108.200            
 
 
De lasten zijn ten opzichte van 2012 afgenomen met € 56.500 door onder andere: 

 De advieskosten zijn ten opzichte van 2012 met € 43.800 afgenomen. De afname wordt vooral 
veroorzaakt doordat in 2012 een ontslagprocedure plaatsvond waarvoor kosten zijn gemaakt.  

 De bestuurskosten zijn € 8.600 lager dan voorgaand jaar, dit wordt met name veroorzaakt doordat er 
in 2012 meer bijeenkomsten geweest zijn en er meer bestuursleden zitting hadden.  

 De post onvoorzien betreft een voordeel van € 3.700 doordat een deel van de voorheffing verrekend 
kon worden met de belastingdienst. In 2012 is een eenmalig voordeel behaald op de energie.  

 
Ten opzichte van de begroting zijn de lasten in 2013 € 37.800 lager. Dit wordt met name veroorzaakt 
door lagere bestuurskosten en kosten voor inhoudelijke activiteiten. Doordat de vacature van de 
directeur nog niet ingevuld was, zijn een aantal inhoudelijke activiteiten niet doorgegaan. Er is in 2013, 
vanwege de vacante directeursfunctie, geen bezoldiging aan (waarnemende) directie uitgekeerd.  

 
 

Afschrijvingen   

(in Euro's ) 2013 Begroting 2012

Afschrijving verbouwing 21.300              14.000              19.800              

Afschrijving inventaris 8.600                9.000                8.400                

 29.900              23.000              28.200              

Totaal kosten beheer en administratie 258.800           351.000           398.800           
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Arnhem, 19 juni 2014 
 
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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Overige gegevens 
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Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum van belang. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 
Aan: het Bestuur van Stichting Johanna Kinderfonds 
 
Wij hebben de in dit rapport op pagina 20 tot en met 35 opgenomen jaarrekening over 2013 van 
Stichting Johanna Kinderfonds te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur  
De Raad van 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 ‘Fondsenwervende instellingen’, alsmede voor het opstellen van het 
bestuursverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’ De Raad van Bestuur is voorts 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 de Raad van Bestuur van 
de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting Johanna Kinderfonds per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.  
 
Verklaring betreffende het bestuursverslag 
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden 
wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het 
bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 
 
Arnhem, 19 juni 2014  
 
KPMG Accountants N.V. 
 
J. van Rossen RA 
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Vaststelling jaarstukken 2013 
 

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 2013 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2013 vast te 
stellen. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2014 onder voorbehoud van een 
goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

 

 
 

DE STICHTING VOORNOEMD,  
 
 

Was getekend: 
 
P. Streng, voorzitter 
 
R. van de Beek, secretaris 
 
J.M.T. Prenger, penningmeester 
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BIJLAGEN 
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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

(afgerond op honderden euro's) 2013 2013 2012

Baten

- Baten uit eigen fondsenwerving 96.400          15.000        11.200          

- Baten uit beleggingen 579.600        535.000      1.031.700    

- Overige baten 73.500        60.000       62.100        

Som der baten 749.500       610.000     1.105.000   

Lasten

Besteed aan doelstellingen    

- Functie en activiteit 400.900       350.000     414.900      

- Participatie -              -            -             

- Projecten derden   

- Functie en activiteit 92.500        -            -             

- Buitenland -              -            -             

- Vrijgevallen subsidies (60.400)       -            (67.200)       

    

433.000       350.000     347.700      

Werving baten    

- Kosten eigen fondsenwerving 1.100          2.500         1.500          

- Kosten van beleggingen 48.300          67.500        65.200          

    

 49.400        70.000       66.700        

    

Beheer en administratie    

- Kosten beheer en administratie 258.800       351.000     398.800      

   

Som der lasten 741.200       771.000     813.200      

    

Resultaat 8.300             (161.000)    291.800       

    

Resultaatbestemming 2013

Toevoeging / ontrekk ing aan:    

- Reserve als bron van inkomsten 10.200            

- Reserve koersverschillen (1.900)             

  

 8.300            
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 

 
 
Baten Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 
    
Baten uit eigen  fondsenwerving 96.400 15.000 11.200 

 
Dit betreft de bijdrage van Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA), ter 
grootte van  € 75.000 en een bijdrage van overige fondsen van € 17.500. De bijdragen van het 
Rotterdamse Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting en de overige fondsen worden door Stichting 
Johanna KinderFonds ontvangen en doorbetaald aan de betreffende projecten. Deze bijdragen 
betreffen zogenaamde cofinanciering. 
 
Daarnaast betreft het ontvangen nalatenschappen, schenkingen en bijdragen van donateurs. In de 
begroting was rekening gehouden met een opbrengst van € 15.000. In 2013 is van donateurs een 
bedrag ontvangen van € 300. Aan schenkingen is een bedrag van € 1.200 ontvangen.  
 
De verwachten was dat er geen nalatenschappen ontvangen zouden worden in 2013. Aan 
nalatenschappen is € 2.400 ontvangen in 2013. 
 
 

Lasten Realisatie 2011 Begroting 2010 Realisatie 2011 
    
Projecten derden  
(functie en activiteiten) 

92.500 850.000 624.290 

 
Stichting Johanna KinderFonds voert projecten uit waarvoor cofinanciering wordt ontvangen van 
Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting en overige fondsen. 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.   
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Bijlage B 
 

Overzicht toegezegde bijdragen 2013 

Projectnr. Omschrijving project Bijdrage (€) 
   

2010/0162 De Onderwijsspecialisten 10.000,00 

 
Een financiële bijdrage voor een sportklas van het 
VSO.  

   

2011/0094 Kenniscentrum Adelante 40.000,00 

 

Een bijdrage voor het wetenschappelijk onderzoek 
"Task-Oriented Arm Strength Training (TOAST) in 
children with Cerebral Palsy", een veelbelovende en 
innovatieve benadering om handgebruik door 
kinderen met CP bij dagelijkse activiteiten te 
verbeteren.  

   

2012/0032 ZonMw 50.000,00 

 
Een bijdrage aan het IIIe Programma 
Revalidatieonderzoek.  

 
(in cofinanciering met St. Rotterdams 
Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting)  

   

2012/0074 Stichting Niketan 5.000,00 

 
Een bijdrage voor de professionalisering van een 
houtwerkplaats in Bangladesh.  

   

2012/0103 Mytylschool De Sprienke 5.520,00 

 
Een financiële bijdrage voor de werkweek voor het  
VSO. Er namen 47 leerlingen deel.  

   

2012/0107 BOSK 1.500,00 

 

Middels dit project wil de aanvrager bewerkstelligen 
dat ouders van kinderen met een beperking een stem 
krijgen in samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs.  

   
2012/0148 Stichting Wielewaal 32.000,00 

 
Het betreft een bijdrage aan de meerkosten voor 
vakanties van kinderen met een ernstige beperking.  

Transport  144.020,00 
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Projectnr. Omschrijving project 
Bijdrage 
(€) 

Transport  144.020,00 

   

2012/0166 Roessingh Research and Development 14.992,00 

 

Een bijdrage voor de ontwikkeling van een revalidatie-
game voor het trainen van arm- en handvaardigheid bij 
kinderen met Cerebrale Parese. 
(in cofinanciering met de Cornelia-Stichting)  

   

2012/0172 Stichting School Lyndensteyn 3.000,00 

 
Een financiële bijdrage voor een aangepast 
skikamp voor leerlingen met Cerebrale Parese.  

   

2012/0176 Stichting Brabant Danst 1.000,00 

 

Een financiële bijdrage voor de organisatie van een 
World Cup en NK Rolstoeldansen in Cuijk. De 
aanvraag betreft niet alleen het deelnemen aan het 
evenement maar ook de organisatie ervan door 
jongeren met een beperking.  

   

2012/0184 Onderwijscentrum ‘De Twijn’ 1.000,00 

 

Bijdrage voor een speciaal skikamp, 5 leerlingen 
hebben ervaring opgedaan wat wel en niet 
mogelijk is voor hen m.b.t. wintersport.  

   

2012/0188 Stichting School Lyndensteyn 5.070,00 

 

Een financiële bijdrage voor schoolreisjes en kampen. 
Bijna alle leerlingen van de school zijn op schoolkamp 
of schoolreis geweest. In de andere omgeving hebben 
de leerlingen nieuwe mogelijkheden ontdekt bij 
zichzelf en bij anderen.  

   

2013/0008 Defence for Children 5.305,00 

 

Een bijdrage om de publicatie 'Gehandicapte 
kinderen tellen mee' onder de aandacht te 
brengen van  gemeenten, zodat zij gericht beleid 
kunnen ontwikkelen voor kinderen met een 
handicap.  

   

   

Transport  174.387,00 
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Projectnr. Omschrijving project 
Bijdrage 
(€) 

Transport  174.387,00 

   

2013/0011 Nederlandse Vereniging van Revalidatie Artsen 33.320,00 

 

Een bijdrage voor de vertaling en aanpassing van 
EACD recommendations voor diagnostiek en 
behandeling van kinderen met Developmental 
Coordination Disorder.  

   

2013/0013 DVSU Forza Friends 1.097,50 

 

Een stimuleringsbijdrage voor de aanschaf van 50 
aangepaste voetballen voor DVSU Forza Friends, de 
g-jeugdvoetbalafdeling van Voetbalvereniging Door 
Vriendschap Sterk Utrecht.   

   

2013/0014 Lotje & Co 1.000,00 

 

Een bijdrage voor de organisatie van een 
familiefietsdag voor gezinnen met zorgintensieve 
kinderen, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen.  

   

2013/0021 BOSK 2.000,00 

 

Een bijdrage voor de BOSK 
jongerenvakantieweek. 12 jongeren met een 
lichamelijke beperking gingen  zelfstandig op 
vakantie, met ondersteuning door vrijwilligers.  

   

2013/0025 Stichting CASA 7.500,00 

 

Een bijdrage voor de aanschaf van materialen 
voor fysiotherapie voor een nieuwe kindervleugel 
van een revalidatie-instelling in Roemenië.  

   

2013/0029 Stichting Korter maar Krachtig 1.000,00 

 

Een bijdrage om de spelers van het ampu-
voetbalteam te laten deelnemen aan een 
internationaal toernooi.  

   

Transport  220.304,50 
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Projectnr. Omschrijving project 
Bijdrage 
(€) 

Transport  220.304,50 

   

2013/0031 Radboud University Nijmegen 40.000,00 

 

een bijdrage voor een wetenschappelijk 
onderzoek naar corticale (re)organisatie bij 
kinderen met unilaterale Cerebrale Parese. 
(in cofinanciering met Stichting Rotterdams 
Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting)  

   

2013/0032 SHON 6.500,00 

 

Een bijdrage voor de documentaire ‘De Eenzame 
Fietser’, voor gezinnen en ondersteuners om een 
goed beeld te geven van NAH bij kinderen. 
Hierdoor worden de onzichtbare aspecten van 
deze problematiek meer herkenbaar en het 
onderwerp beter bespreekbaar. 
(in cofinanciering met de Cornelia-Stichting)  

   

2013/0035 Adelante Mytylschool 3.600,00 

 

Een bijdrage voor de werkweken in Polen en 
Hongarije. De reizen dragen bij aan de toename 
van zelfstandigheid bij de leerlingen.  

   

2013/0043 
Bewegen en Sport voor mensen met een 
functiebeperking 1000,00 

 

Tijdens de landelijk erkende Showdance-
rolstoeldanswedstrijd konden door de bijdrage 28 
rolstoeldansers binnen de doelgroep van JKF aan 
de wedstrijd deelnemen.  

   

2013/0045 BOSK 2000,00 

 

Een financiële bijdrage voor de landelijke 
informatiedag passend onderwijs voor ouders.                                                                                                                                                        
Deze dag maakt onderdeel uit van een bredere 
aanpak om ouders te informeren onder meer met 
een brochure en informatie op locatie.  

   

2013/0051 Universitair Medisch Centrum Groningen 23.267,00 

 

Een bijdrage aan de evaluatie en implementatie 
van de Groei-Wijzer. De Groei-Wijzer geeft jeugd, 
ouders en zorgverleners een houvast bij het 
werken aan zelfstandigheid bij diverse 
leeftijdfases.  

 
(in cofinanciering met Stichting Rotterdams 
Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting)  
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Transport  296.671,50 

Projectnr. Omschrijving project 
Bijdrage 
(€) 

Transport  296.671,50 

   

2013/0055 Onderwijscentrum ‘De Twijn’ 360,00 

 

Een bijdrage voor schoolkamp Kotter, Klipper, 
Boeier. Tijdens dit schoolkamp voor leerlingen 
met (ernstige) beperkingen ontstaat een (nog) 
betere binding tussen leerlingen en leerkrachten.  

   

2013/0057 Onderwijscentrum ‘De Twijn’ 1.200,00 

 

Een financiële bijdrage voor het schoolkamp van 
groep BB2. Leerlingen ervaren hoe het is om van 
huis te zijn.  

   

2013/0060 Mytylschool De Schalm 2.700,00 

 
16 leerlingen van de groepen A4 en D3 hebben 
deelgenomen aan een zeilkamp.  

   

2013/0062 Schipper mag ik ook eens varen 5.000,00 

 

Een bijdrage voor de inrichting en het toegankelijk 
maken van een schip voor mensen met 
lichamelijke beperkingen. 
(in cofinanciering met de Cornelia-Stichting)  

   

2013/0065 VSCA 10.000,00 

 

Een bijdrage voor het verzamelen van kennis van 
ervaringsdeskundigen als input voor de te 
ontwikkelen Kinderveldnorm Chronische 
Beademing.  

   

2013/0066 Stichting Idéfix 1.500,00 

 

Een bijdrage voor de meerkosten van een 
vakantieweek, 54 kinderen met een lichamelijke 
beperking hebben deelgenomen aan deze 
vakantieweek  

   

2013/0070 Gehandicaptensport Nederland 4.500,00 

 

Een bijdrage aan het Europees kampioenschap 
Boccia 2013, dit is een belangrijke eerste stap 
richting kwalificatie voor de Paralympics.   

   

Transport  321.931,50 
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Projectnr. Omschrijving project 
Bijdrage 
(€) 

Transport  321.931,50 

   

2013/0075 RMC Groot Klimmendaal 6.000,00 

 

Een bijdrage voor de aanschaf van een GRAIL, 
een virtual reality systeem met loopbanden. Een 
GRAIL simuleert praktische oefensituaties 
waardoor revalidanten hun loopvaardigheid veilig 
en efficiënt kunnen verbeteren.  

   

2013/0076 Rolstoelpad Beetsterzwaag 5.000,00 

 
Een bijdrage aan de realisatie van een rolstoelpad 
in Beetsterzwaag.  

 (in cofinanciering met de Cornelia-Stichting)  

   

2013/0078 Badminton Club Culemborg 750,00 

 

Een financiële bijdrage voor de organisatie van 
het 2e Open Culemborg Aangepast Badminton 
Toernooi.  

   

2013/0092 VPG Opmeer 2.200,00 

 

22 gehandicapte ruiters (waarvan 30% doelgroep 
JKF) hebben deelgenomen aan het 4-daagse 
ruiterkamp.  

   

2013/0094 RESPO International 6.630,00 

 

Een bijdrage voor een programmaopzet voor het 
organiseren van sportactiviteiten in Ethiopië door 
21 Ethiopische sporttrainers met een lichamelijke 
beperking aan kinderen die een revalidatie-
centrum in Addis Abeba bezoeken.  

   

2013/0103 Stichting Huifbedrijden De Bevelanden 3.000,00 

 

Een bijdrage voor de aanschaf van een tillift voor 
een huifbedwagen waarmee kinderen met een 
ernstige beperking het paardrijden kunnen 
ervaren.  

   

2013/0106 Wandafonds 1.000,00 

 

Een financiële bijdrage voor de afronding van 
kennisoverdracht op het gebied van Cerebrale 
Parese door Nederlandse revalidatieartsen aan 
medici in Polen .  

   

Transport  346.511,50 
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Projectnr. Omschrijving project Bijdrage (€) 

Transport  346.511,50 

   

2013/0114 Ouderplatform Gooi en Omstreken (OGO) 14.081,00 

 

Een bijdrage voor het in staat stellen van ouders 
van kinderen met beperkingen om inhoudelijke 
invloed te hebben op het beleid van de 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.  

   

2013/0116 Defence for Children 6.615,00 

 

Een financiële bijdrage voor het databoek en de 
campagne Kinderen InTel 2014. Doel is op basis 
van concrete cijfers de leefsituatie van kinderen en 

jongeren met een handicap onder de aandacht te 
brengen van gemeentelijke beleidsmakers.  

   

2013/0120 BOSK 20.000,00 

 

Een bijdrage aan het 'startpakket cerebrale 
parese', een praktisch en beknopt overzicht dat 
jonge ouders in het eerste jaar na de diagnose 
Cerebrale Parese helpt hun kind zo goed mogelijk 
bij te staan, de zorg en ondersteuning voor hun 
kind te organiseren, en zichzelf hun gezin het 
eerste jaar staande te houden.  

   

2013/0121 Sophia Revalidatie 6.000,00 

 

Een bijdrage voor de aanschaf van een GRAIL, 
een virtual reality systeem met loopbanden. Een 
GRAIL simuleert praktische oefensituaties 
waardoor revalidanten hun loopvaardigheid veilig 
en efficiënt kunnen verbeteren.  

   

2013/0123 Sportservice Midden Nederland 7.750,00 

 

Een bijdrage aan een jeugdsportweekend, waar 
kinderen met een beperking kennismaken met 
verschillende sport- en beweegmogelijkheden.  

 
Totaal toegezegde bijdragen in 2013 

 
 

400.957,50 
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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. In 2013 was geen directeur in  
          dienst. 
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Bijlage D  Begroting 2014 
 

Begroting 2014 Realisatie Begroting Begroting

2013 2013 2014

Baten

- baten uit eigen fondsenwerving 3.900             15.000        10.000          

- baten uit beleggingen 579.600        535.000      525.000       

- overige baten 73.500        60.000       75.000        

Som der baten 657.000       610.000     610.000      

Lasten

Besteed aan doelstellingen    

- Functie en activiteit 400.900       350.000     350.000      

- Participatie -              -            -             

- Buitenland -              -            -             

- Vrijgevallen subsidies (60.400)       -            -             

    

340.500       350.000     350.000      

Werving baten    

- kosten eigen fondsenwerving 1.100          2.500         2.500          

- kosten van beleggingen 48.300          67.500        67.500          

    

 49.400        70.000       70.000        

    

Beheer en administratie    

- Kosten beheer en administratie 255.500       351.000     335.000      

   

Som der lasten 645.400       771.000     755.000      

    

Resultaat 11.600          (161.000)    (145.000)      

    

Resultaatbestemming 2014

Toevoeging / ontrekk ing aan:    

- reserve als bron van inkomsten  (145.000)      

- reserve koersverschillen  -                

  

  (145.000)     
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Bijlage E  Rooster van aan- en aftreden bestuur per 31 december 2013 
 
Het rooster van aan- en aftreden voor de bestuursleden ziet er als volgt uit. 
 
 
Naam Functie Benoemd 

in 
Herbenoeming Aftreden 

Dhr. drs. P. Streng voorzitter 2008 2013 2016 
Dhr. ir. R. van de Beek secretaris 2011 2015 2019 
Dhr. drs. J.M.T. Prenger penningmeester 2011 2014 2018 
Dhr. mr. G.H. Jalink alg. lid 2009 2013 2017 
Dhr. dr. J.W. Bonenkamp alg. lid 2013 2017 2021 
 

 
 


