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Uit de statuten 

Naam: Stichting de Regenboogboom (KvK 41157872)
Statutair opgericht op 6 april 1993 te 's-Gravenhage
Statutair gevestigd te Soest

Doel van de Stichting

Wij maken kinderen mentaal sterker zodat ze beter kunnen 
omgaan met de uitdagingen waaraan ze worden 
blootgesteld, want ieder kind heeft recht op een eigen 
veilige plek.

Help ons kinderen sterker maken! 
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Kindbezoeken 

Om te laten ervaren hoe sterk zowel de kinderen als hun 
ouders zijn, gaan onze zeer goed getrainde vrijwilligers op 
bezoek bij de kinderen in het ziekenhuis. Samen gaan zij 
op zoek naar hun eigen Regenboogbos: een veilige plek in 
jouw gedachten waar je kracht op kunt doen en weet dat je 
daar altijd veilig bent. Aan de hand van liedjes, verhalen en 
persoonlijke interactie ontstaat een uniek pad om eigen 
kracht en waardigheid terug te vinden.

Droomdekentjes 

Naast bezoeken zijn de Droomdekentjes een tweede 
ankerpunt binnen de Regenboogboom. Een Droomdeken 
is een unieke, met liefde gemaakte deken, waar je als kind 
lekker onder kan wegdromen en schuilen, en tot jezelf kan 
komen. Dit biedt steun, warmte en kracht om door een 
uitdagend proces te komen.Ouders kunnen via de website 
van Droomdekentjes zeer eenvoudig een dekentje 
aanvragen.
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Visie & missie
Onze visie
De Regenboogboom is er 
voor kinderen, en hun 
ouders, die om wat voor 
reden dan ook plotseling de 
controle over hun leven 
verliezen en zich daardoor 
uiterst kwetsbaar voelen.

Onze missie
Alle kinderen van de wereld 
laten schitteren en laten 
ervaren dat ze vanbinnen de 
kracht en de moed hebben 
om alle uitdagingen aan te 
kunnen.
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Bestuur  & directeur (tot 31 dec 2017) 

Mevr. F. Boomsma
(Voorzitter) Directeur Hilton Royal Parc Soestduinen.
Geen nevenfuncties

Dhr. T. Duindam
(Penningmeester) Mede-eigenaar Restaurant De Soester 
Duinen. Geen nevenfuncties

Dhr. M. Maathuis
(Secretaris) Partner bij Kingfisher advocaten.
Geen nevenfuncties

Mevr. M. Flint
(Bestuurslid) Directeur HRM ProRail. voorzitter van het bestuur 
van het Ronald McDonaldhuis Utrecht. Bestuurslid stichting 
Het Broekerhuis
 
Bestuursleden worden voor 5 jaar benoemd.
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
Madelon Flint  termijn loopt af: april-2017
Frederieke Boomsma  termijn loopt af: nov-2018
Martijn Maathuis   termijn loopt af: maart-2021
Thijs Duindam   termijn loopt af: maart-2022
Er is een vacature die begin 2018 ingevuld is.

Mevr. Renée van Zandvoort
Directeur en oprichter

Dhr. Evert-Jan van Zandvoort 
Oprichter

ANBI & CBF keurmerk 

Stichting de Regenboogboom is door de Belastingdienst 
erkend en opgenomen als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) volgens artikel 24 lid 4 van de Successiewet 
uit 1956. Na een zorgvuldige reguliere hertoetsing door het 
CBF is aan Stichting de Regenboogboom met ingang van 
januari 2015 wederom het officiële CBF Keurmerk voor Goede 
Doelen toegekend tot 31 december 2018. Als één van de 350 
organisaties die dit keurmerk dragen, zijn we in bijzonder goed 
gezelschap.

�3

Oprichters
Renée en Evert-Jan van 
Zandvoort; ook na 25 jaar 
nog steeds op bezoek in het 
ziekenhuis, hier bij DJ stuiter 
in het WKZ
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2017: naar de essentie 

In een wereld waar sommige ontwikkelingen sneller gaan dan 
we af en toe kunnen bijhouden, worden organisaties op de 
proef gesteld in hun ontwikkelingen en veranderprocessen. De 
ontwikkeling van een organisatie gaat immers hand in hand 
met wat er in de samenleving gebeurt. In 2017 hebben wij voor 
een andere inslag gekozen. 

In plaats van altijd groter willen worden is 2017 het jaar waarin 
wij zijn teruggegaan naar onze essentie. Zoals bekend zetten 
wij het opnieuw laten ervaren van kracht en waardigheid neer 
voor kinderen en hun ouders. Dat betekent dat wij dat intern 
ook moeten doen. De broekriem werd zorgvuldig en met beleid 
aangetrokken. Er is hard gewerkt aan verandering, innovatie, 
creativiteit, ontwikkeling en groei met onze eigen kracht en 
waardigheid zeer nauw in het vizier. 

De cijfers spreken boekdelen

In ons land krijgen elk jaar 550 kinderen tussen 0 en 18 jaar 
een vorm van kanker. Dat zijn 10 kinderen per week. Leukemie 
is de meest voorkomende vorm van kinderkanker. Daarnaast 
bestaat er een aantal soorten kanker die bijna alleen bij 
kinderen voorkomen. Elke week overlijden in Nederland 3 
kinderen aan kanker.  

1 op de 5 kinderen tussen de 4 en de 12 jaar is langdurig of 
chronisch ziek. Dit zijn stuk voor stuk kinderen die het 
verdienen om kracht en rust te ervaren en van daaruit om te 
leren gaan met hun ziekte. Het belang om Nederland kennis te 
laten maken met Stichting de Regenboogboom is dan ook 
groot.
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Aantal kinderen  
bezocht in 2017

4223!
 
 
Ziekenhuizen

2680 kinderen

Blijf-huis & AZC's

280 kinderen

Evenementen

539 kinderen

Thuisbezoeken 

24 kinderen

Instellingen

100 kinderen

Scholen 

600 kinderen
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Hoog rendement, geringe middelen

Al 25 jaar zetten we ons voor al die kinderen in, om met een 
zachte, bekrachtigende aanpak een zeer groot maatschappelijk 
probleem te kunnen tackelen. Dankzij de vrijwilligers weten we 
heel veel kinderen te bereiken. In 2017 zijn er 4223 kinderen 
bezocht en hebben 2000 kinderen een ‘Droomdekentje’ 
ontvangen. Dit met een zeer nauwe en efficiënte controle op 
onze financiële middelen. Zo is het ons gelukt om in 2017 een 
hoog rendement te behalen met geringe financiële middelen.
 

Tijd om in het licht te gaan staan!

Vaak spreken we ouders die verzuchten dat ze ons 25 jaar 
geleden nodig hadden, maar niet van ons bestaan af wisten. 
Samen met de Regenboogboom waren hun uitdagingen minder 
groot geweest en sneller omgezet in kracht. In 2017 zijn wij als 
Stichting opnieuw in het licht gaan staan. 

Als kleine, gepassioneerde en ondernemende stichting hebben 
we in 2017 zeer grootse dingen gedaan en eveneens de balans 
opgemaakt van de afgelopen 25 jaar.
 

• Inmiddels staat onze teller van kind-bezoeken op meer 
dan 100.000, waarvan meer 4.000 kinderen in 2017

• In maart 2017 werd het tienduizendste Droomdekentje 
weggegeven, inmiddels ruim 11.000!

• Zichtbaar zijn we in 21 ziekenhuizen en 15 instellingen 
die we bezoeken

• We hebben hard gewerkt aan meer zichtbaarheid in 
lokale kranten en op de radio

• We hebben landelijk het RTLNieuws aan ons weten te 
binden

• Onze eerste deelname aan NLdoet was goed voor een 
landelijk succes van 500 deelnemers! 
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Vrijwilligers
Belangeloos en tomeloos 
zetten zij tijd en energie in 
om de droom van Holly en 
daarmee de droom van 
duizenden kinderen en 
ouders te verwezenlijken. 
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Speerpunten van 2017

1. Aandacht voor onze vrijwilligers  

2. Financiële stabiliteit 

3. Marketing & Communicatie 

1. Aandacht voor onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn te verdelen in bezoekvrijwilligers, 
Droomdekentjes-vrijwilligers en onmisbare ondersteuners 
(‘handige handjes’). Onze ambassadeurs zijn al die mensen 
groot en klein die belangeloos de Regenboogboom onder de 
aandacht brengen. Tijdens NLdoet deden meer dan 500 
vrijwilligers mee waarvan er velen zich permanent verbonden 
hebben aan de Stichting.

De groep bezoekvrijwilligers (55 vrijwilligers) bestaat uit 
mensen vanuit allerlei maatschappelijke achtergronden die na 
gedegen selectie en training in teams van 2 personen, 
bescheiden en zorgvuldig op bezoek gaan bij kinderen en hun 
gezinnen. Zij zijn steeds bereid om te leren van kinderen; wat zij 
nodig hebben om te laten zien wie zij zijn en waar zij hun 
veerkracht vandaan halen. 

Tijdens de oriëntatie-avonden en daarop volgende selectie 
dagen hebben we veel nieuwe aanmeldingen gehad van 
mensen die bezoekvrijwilligers worden. Hier zijn we hartstikke 
blij mee! Hun training gaat in januari 2018 van start. 

Training bezoekvrijwilligers
Het optimaliseren en het up to date houden van onze trainingen 
is van essentieel belang om de kwaliteit van ons werk te kunnen 
waarborgen. Daarin zijn in 2017 belangrijke stappen gezet. Op 
eigen titel hebben de oprichters van Stichting de 
Regenboogboom een ‘Train de trainer’ - training gevolgd om hun 
trainingskwaliteiten te optimaliseren en te zorgen voor nog meer 
impact en inspiratie tijdens het trainen van de vrijwilligers. 

Nieuwe vrijwilligers worden uitgenodigd voor het volgen van vijf 
trainingsdagen op het hoofdkantoor in Soest. Bestaande 
vrijwilligers krijgen een eendaagse bijscholing in hun eigen regio. 
Tijdens deze trainingen leren we de vrijwilligers voornamelijk te 
kijken, luisteren, ontdekken en te leren van de kinderen en van 
hun wereld. Gelijkwaardigheid is daarbij van uiterst belang; 
immers, de belangrijkste leraren blijven voor ons de kinderen en 
hun ouders.  
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Al onze trainers zijn inmiddels bijgeschoold volgens het nieuwe 
model en in staat dit volledig zelfstandig uit te voeren. 

Droomdeken-vrijwilligers  
In 2017 hebben we de Droomdeken-vrijwilligers volledig 
geïntegreerd in het canvas van de Stichting. In vroegere tijden 
was dit meer op zich staand, nu is het een volledig onderdeel van 
De Regenboogboom geworden. 

Wat zijn we trots op onze Droomdeken-vrijwilligers. We hebben 
ongeveer 50 kernvrijwilligers en naar schatting 800 
Droomdekenmaaksters. Ieder jaar nodigen we deze maaksters 
dan ook van harte uit tijdens de landelijke Droomdekenmaakdag 
die plaatsvindt in Soest. 

We blijven ons inzetten om de verbintenis tussen 
Droomdekentjes en De Regenboogboom ook in 2018 te 
versterken. Door te werken met verschillende coördinatoren 
proberen we het aantal Droomdekens goed te stroomlijnen en 
daarbij eveneens de verbondenheid van de vrijwilligers te peilen. 
Dit zal ook voor 2018 een belangrijk agendapunt blijven.     

De groep droomdeken-vrijwilligers (50 kernvrijwilligers + een 
ingeschatte 1000 maaksters in het land) is een bijzondere groep 
die we de afgelopen jaren dichterbij hebben gebracht. In het 
verleden was de groep Droomdeken-vrijwilligers meer op zichzelf 
staand. Die bindingen tussen Droomdekentjes- en de 
Regenboogboom vrijwilligers is hechter geworden. Met de komst 
van de nieuwe positionering en het daarbij behorende logo 
(zowel Regenboogboom als dat van Droomdekentjes) is ook qua 
gevoel hier een mooie brug geslagen tussen deze schijnbaar 
verschillende groepen. Blijft in den lande nog wel de uitdaging 
hoeveel vrijwilligers er in de diverse maakstergroepen verbonden 
zijn en de vraag in welke mate zij zich verbonden voelen. 
Qua coördinatie zijn er binnen droomdekentjes grote stappen 
gemaakt. Zo is er een coördinator PR gekomen en een 
coördinator verzendpunten.

�7



Jaarverslag en jaarrekening 2017 Laat jezelf weer schitteren

Onmisbare ondersteuners
Onmisbare ondersteuners zijn voor ons het bestuur, administratieve 
helpers, droomdekenmaaksters, de mensen van het magazijnbeheer, 
de bomenfee (zij maakt de regenboogbomen voor het ziekenhuis) 
 meedenkers, klankborders, communicatieondersteuners, andere 
geweldige helpers en mensen die ons een warm hart toedragen.

'Toen onze dochter 2 weken oud was lag ze in het ziekenhuis. 
Jullie kwamen een liedje zingen en gaven een droomkristal en 
een cd wat was dat een mooi gebaar. Dit zal ik nooit vergeten en 
het raakt me nog steeds. Onze dochter is nu 10 jaar en gezond'.

Marjolein Huijben
 

'Jullie doen echt onwijs mooi werk. Mijn zoontje heeft het nog 
steeds over zijn deken en kristal. Vooral dat jullie hem tijdens zijn 
opname meenamen naar het grote dinobos.... met jullie liedjes 
en kristallen deed hem dat erg goed! Dat was een van de eerste 
keren dat hij weer kon lachen in het ziekenhuis...Toevallig komt 
hij ook voor in het filmpje, zal het hem morgen laten zien.
Succes met jullie jubileum! En hopelijk nog vele jaren erbij'!

Shakira Lehman 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2. Financiële stabiliteit

In het jaarverslag van 2016 al aangekondigd zouden we 
budgetteren met inkomstenspreiding als strategie. In 2017 is dat 
dan ook zeer goed gelukt. Naast een aantal geweldige bedrijven, 
waaronder AFAS en Haribo zijn wij eveneens financieel gesteund 
door een groep particulieren. Hiervoor zijn wij hen bijzonder 
dankbaar. Deze waardevolle groep van mensen die zowel grote 
als kleine bijdragen hebben gegeven ons vertrouwen biedt voor 
een solide toekomst.  

Aan de uitgavenkant is de broekriem verder aangetrokken en zijn 
we onze uitgaven gaan efficiënteren naar onze inkomsten. Twee 
keer per maand hebben we de financiële rapportage gemaakt en 
zeer nauw gemonitord wat er op financieel vlak gebeurde. De 
liquiditeit van de Stichting is hersteld; we hebben weer vlees op 
de botten. Alle crediteuren zijn betaald en de boekhouding is up 
to date. Voorzichtig kijken we dan ook naar het doen van nieuwe 
investeringen om onze groei mogelijk te maken. 

1. Vermogende particulieren
In 2017 hebben we van een aantal vermogende particulieren 
donaties mogen ontvangen. Dit zijn mensen die ons al geruime 
tijd, enkele al meer dan 10 jaar, een zeer warm hart toedragen. 
Wij hebben deze mensen erkend door hen een symbolisch 
aandeel in de Regenboogboom te schenken, prachtig nieuw 
vormgegeven door een van onze stagiaires. In 2017 was dit een 
totaalbedrag ter waarde van € 30.722 (begroot € 31.000)

2. Acties & Serviceclubs
Acties waren origineel en uiteenlopend dit jaar. Ze waren zowel 
klein als groot en allemaal een bijdrage. Hieronder een greep uit 
de acties:

• Vanuit NLdoet hebben we een mooie financiële  
 

ondersteuning mogen ontvangen.  

• Aan de Singelloop in Breda, wat jaarlijks gesponsord wordt  
 

door Haribo, deden 76 hardlopers mee. Dit leverde een  

prachtige cheque op.  

• Restaurant de Soesterduinen vierde zijn 5-jarig bestaan en  
 

lieten ons meevieren.  

• Norma de Jong, al jaren trouwe vrijwilliger bedacht een 

flessenactie bij de Ekoplaza  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Eigen plek
Hij had het nodig, die plek
Jullie waren bij ons.....in het 
Amalia in Nijmegen. Hij had 
het nodig, die plek. Dat 
kristal. Het was prachtig om 
te zien..om hem op te zien 
leven, pratend over zijn 
zwembad. Met zijn vrienden. 
Jullie mochten ook mee. 
Dank je wel. Het kristal gaat 
nu overal mee naar toe waar 
het nodig is.
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• Dijkman Carbaat Bouw BV stuurde een brief aan hun  

contacten voor de kerst.  

• Het Apostolisch Genootschap deelde met ons.  

In 2017 was dat een bedrag ter waarde van € 22.288  
(begroot € 22.730)

3. Vermogensfondsen
Al een aantal jaren doen we succesvol aanvragen bij 
vermogensfondsen. Inmiddels kunnen we stellen dat we een 
mooi curriculum aan fondsen hebben opgebouwd. We hebben 
de aanvragen verder fijngeslepen en met zorg vormgegeven. 
Met de aanvraagbrief sturen we een Regenboog-USBstick mee. 
Daarmee willen we onszelf onderscheiden en hebben we de 
mogelijkheid om filmpjes mee te sturen wat per post of mail niet 
mogelijk is. Tevens heeft het een verantwoorde paperless look & 
feel. Het systeem Salesforce is geïmplementeerd om de nodige 
administratie en monitoring nog zorgvuldiger te kunnen doen. In 
2017 was het bedrag dat is uitgekeerd door de 
vermogensfondsen € 113.700 (begroot € 86.000)

4. Donateurs
Onder donateurs verstaan wij mensen die ons maandelijks of per 
kwartaal voor een vast bedrag machtigen. Voor deze groep 
hebben we een nieuwe donateurskaart ontworpen en deze werd 
bijgevoegd in al onze publicaties en uitingen. In 2017 was het 
ontvangen bedrag vanuit onze donateurs € 11.735  
(begroot € 17.500)

5. Verkoop
Met het thema: ’laat jezelf weer 
schitteren’ willen we de 
verkoop van kristallen en het 
boek Levensvitaminen laten 
groeien. In 2017 was het 
bedrag aan verkochte kristallen 
en boeken goed voor € 6.497 
 (begroot € 10.000)

6. Losse giften
Deze groep noemen wij de 
‘Spontane Binnenkomers’; 
oftewel de giften die 

onverwacht binnenkomen. Hoe zichtbaarder we worden hoe 
meer ‘spontaan’ geld er binnen kan komen. In 2017 was dat een 
bedrag van € 17.295  (begroot € 10.000)

In totaal is in 2017 € 202.238,- aan gelden binnengekomen.
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3. Marketing en communicatie 

Binnen de Stichting is gewerkt aan een uitgebreid 
communicatieplan, waarin alle interne en externe 
communicatie bewaakt en continu verbeterd wordt. We hebben 
een update van het marketingplan gemaakt, nuances in de 
Tone of Voice aangebracht en strategie voor de komende 18 
maanden bepaald. In alle communicatie wordt de 
kwetsbaarheid van de privacy gevoelige informatie in acht 
genomen. Er wordt zorgvuldig met persoonsgegevens 
omgegaan zodat op geen enkele wijze, zonder toestemming 
van de betreffende persoon, door of namens de Stichting aan 
derden beschikbaar worden gesteld. 

De interne nieuwsbrief voor onze eigen vrijwilligers wordt twee 
wekelijks uitgebracht. Een nieuwe vormgeving en lay-out is 
toegepast die voor de vrijwilligers meer aansprekend en 
aantrekkelijk is om te lezen. De externe nieuwsbrief voor 
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donateurs en andere betrokkenen is twee keer per jaar 
uitgebracht. Daarnaast is een aparte nieuwsbrief gemaakt voor 
alle 850 droomdekenmaaksters.
 

Media 
Over externe media aandacht hebben we niet te klagen. Er zijn 
prachtige kleurrijke artikelen in verschenen in verschillende 
glossy's, waaronder Vuur en Handwerken zonder grenzen. 
Daarnaast zijn we zichtbaar in lokale kranten. 

De lokale radio heeft aandacht besteed aan onze initiatieven rond 
NL Doet en in december heeft het RTL Nieuws aandacht besteed 
aan onze Stichting tijdens de Dag van de Vrijwilliger.  We zijn 
rond NLdoet op radio en TV verschenen en in december een 
nieuwsitem bij RTLNieuws.

Integratie verschillende websites
De website www.regenboogboom.nl heeft in 2017 een groei aan 
online traffic gehad. Dit heeft te maken dat de website met meer 
zorg is geüpdatet en onderhouden. Daarnaast hebben we onze 
mouwen opgestroopt om de website van de Droomdekentjes te 
integreren met de Look & Feel van de website van de 
Regenboogboom, zodat dezelfde uitstraling zou leiden tot meer 
herkenning bij de ouders en kinderen die ons willen raadplegen. 
In 2018 wordt hier verder aan gewerkt door een SEO 
optimalisatie en het blijven herstructureren van beide websites 
om voor nog meer eenheid te zorgen.

Social media
Dit jaar heeft onze Social Media vrijwilligster geweldig werk 
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Effect na 14 jaar
Lonneke:' Na bijna 14 jaar 
kan ik zeggen dat de 
bezoekjes die we wekelijks 
kregen nog steeds effect 
hebben. Effect op hoe we 
door die periode gingen en 
ook effect op hoe we erin 
hebben kunnen staan. 
Chapeau!'	

http://www.regenboogboom.nl/
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verricht. Na een kleine onderbreking zijn we nu weer dagelijks 
actief op Twitter, Facebook en Instagram en die inzet is niet 
onopgemerkt gebleven. Er ontstaat meer ‘reuring’, ouders en 
kinderen weten ons beter te vinden en lokale en nationale 
media pakken onze uitingen op.  

Kind bezoeken 

Opstart van een nieuwe bezoeklocatie het Blijf van mijn Lijf 
huis in Haarlem
Kwaliteit inventarisatie van de bezoeken en onze vrijwilligers is 
nog in volle gang.
We hebben een update van de CD voor kinderen (basisschool 
leeftijd) met nieuw logo gerealiseerd
Het trainers-team opnieuw opgebouwd en aanvullend getraind.
Vrijwilligers ervaren meer enthousiasme uit het werkveld.
Ongeveer 8 Regenboogbomen kregen een opknapbeurt of 
werden geheel vervangen.

Aantal kinderen bezocht    

                2017
Kinderen bezocht in het ziekenhuis    2680
Kinderen in blijf-huis & AZC's      280
Kinderen thuis bezocht            24  
Kinderen in instellingen          100
Kinderen op scholen      600
Kinderen tijdens evenementen      539
Totaal 4223
.
We zien een daling in het aantal kinderen We hebben veel 
minder kinderen tijdens evenementen ontmoet. Verder hebben 
we te maken met grote reorganisaties in de ziekenhuizen ivm 
de komst van de Maxima Kliniek. Dit betekent voor alle 
ziekenhuizen veel minder kinderen en dus ook voor ons. Hoe 
dit er in 2018 uit gaat zien moeten we afwachten.
 

Droomdekentjes

Vanaf de start van Droomdekentjes in 2001 was direct duidelijk    
dat dit project iets moois kan doen voor de kinderen. Stel je 
voor dat je een Droomdeken ontvangt! Dan krijg je een 
prachtige doos thuisgestuurd, vergezeld met een persoonlijke 
brief waarin bekrachtigende woorden staan om het kind een 
hart onder de riem te steken. We krijgen vaak feedback op het 
'cadeau' wat het ontvangen en uitpakken van deze bijzondere 
doos is. Vaak precies op het moment dat een kind het écht kan 
gebruiken. Vrijwilligers doen enorm hun best om de vele 
aanvragen snel en zorgvuldig te verwerken, passende 
dekentjes uit te zoeken en lieve brieven te schrijven.
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Het echte 
werk:

Kindbezoeken	en	
Droomdekentjes	  
Dit maakt het 

verschil!	
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De Droomdekentjesverzendteams functioneren goed; 
vrijwilligers ervaren voldoening in het werk en voelen zich 
gewaardeerd. Het 10.000ste Droomdekentje was dan ook een 
bijzondere mijlpaal in het inmiddels 25 jarig bestaan. Om de 
Droomdekentjes nog meer Look en Feel  te geven hebben we 
voor de verzenddozen   die zijn gesponsord door Smurfit Kappa 
nieuwe ‘zegels’ (stickers) ontworpen Door deze nieuwe stickers 
blijkt maar eens te meer hoezeer Droomdekentjes en de 
Regenboogboom onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Voorraad 
De groei in aangeboden Droomdekentjes is ongeveer 30%; eind 
2017 zijn er 1.300 dekentjes voorradig. De groei is o.a.te danken 
aan de landelijke NLdoet actie. Hierdoor hebben we onze 
verzendpunten uitgebreid naar tien locaties, met nog twee extra 
in wording. 
 
Nieuwe locaties 
Er kwamen nieuwe locaties bij om Droomdekentjes uit te geven. 
Hieronder vallen o.a. ziekenhuizen en blijf van mijn lijf huizen. 

Evenement
Op 7 okt 2017 organiseerden we een Droomdekenmaakdag met 
een record aantal deelnemers, namelijk 134!. De coördinator 
verzendingen en coördinator PR & communicatie waren volop 
actief.
 
Jaar Kinderen bereikt met 
2001 30 droomdekentjes 
2002 40 droomdekentjes 
2003 50 droomdekentjes 
2004 230 droomdekentjes 
2005 263 droomdekentjes 
2006 187 droomdekentjes 
2007 240 droomdekentjes  
2008 286 droomdekentjes 
2009 371 droomdekentjes 
2010 569 droomdekentjes 
2011 630 droomdekentjes 
2012 842 droomdekentjes 
2013 843 droomdekentjes 
2014 1200 droomdekentjes 
2015 1567 droomdekentjes 
2016 1950 droomdekentjes

2017: 2536 droomdekentjes
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Dit hebben we gerealiseerd, hier zijn we trots op! 
Vanaf de start in 2001 weggegeven: 11.499 droomdekentjes
We hebben in 2017: 586 meer droomdekentjes verstuurd.

Organisatie

2017 is een indrukwekkend jaar voor ons geweest. We zijn 
trots dat we met een relatief klein vrijwilligersteam in staat zijn 
om de organisatie effectief te laten draaien. Het team is hecht, 
de spirit is hoog. 

Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst met stagiaires 
gewerkt en dat bevalt zeer goed. Zo zijn we 2017 begonnen 
met een stagiaire communicatie die inmiddels haar werk 
succesvol heeft afgerond en ervoor gekozen heeft vrijwilliger bij 
ons te blijven. 

Er is een stagiaire van de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen die een interventie omschrijving heeft 
geschreven. Op dit moment is een stagiaire van de opleiding 
Muziek en Artwork voor kinderen van 10 tot 14 jaar bij ons aan 
de slag en wordt een nieuwe Marketing stagiaire ingewerkt. 

Regenboogboom goes Google
Het kantoor werkt met Google Suite waardoor we een grote 
cloudbibliotheek hebben en we vanuit elke locatie toegang 
hebben. Dit is door Google sponsort. Voor de website krijgen 
we ondersteuning vanuit Microsoft. 

Structuur  
Door alle verschuivingen in het afgelopen jaar heeft de 
Stichting haar nieuwe structuur gemaakt en weergegeven in de 
vorm van ‘organibomen’ (organigrammen). Dit geldt voor de 
organisatie, de kind-bezoeken en de Droomdekentjes. Mede 
door deze structuur kijken we uit naar een 2018 vol groei en 
ontwikkeling! 
  

Risico's en continuïteit

Het bestuur van de Stichting heeft zichzelf vier hoofddoelen 
gesteld voor 2018 en verder. Dit zijn: 

1. Financieel gezond worden  

2. Vergroten en waarborgen kwaliteit dienstverlening  

3. Het vergroten en waarborgen naamsbekendheid  

4. Het verder uitbouwen van de nieuwe (online) media  

�15



Jaarverslag en jaarrekening 2017 Laat jezelf weer schitteren

In 2018 zijn we goed van start gegaan met deze doelstellingen. 
We staan er financieel een stuk beter voor, onze trainingsmodules 
zijn geprofessionaliseerd en verder ontwikkeld, we zijn landelijk 
meer in beeld gekomen en zijn ons bereik via de social kanalen 
en de website aan het vergroten. 

Fundament
Het belangrijkste fundament voor onze organisatie zijn onze 
vrijwilligers. Zij hebben stuk voor stuk laten zien dat onze 
Stichting eveneens in financieel moeilijke tijden gewoon door kon 
blijven draaien. Zij zijn de voedingsbodem voor ons bestaan en 
daarom doen wij er alles aan om die bodem vruchtbaar te 
houden, want als zij geweldige resultaten genereren in de 
ziekenhuizen, dan zien wij dat weer terug in de fondsenwerving 
en het werven van nieuwe vrijwilligers. Zo houden we de keten in 
stand en kunnen we groeien! 

Sterktes van de Regenboogboom

• Interne professionele opleiding  
• Bereikbaar kantoor, warm welkom 
• Vrijwilligers zorg  
• Gecommitteerde vrijwilligers 
• Duidelijke boodschap  
• Herkenbare producten  

 

Zwaktes van de Regenboogboom

• Het concept heeft nog veel tekst en uitleg nodig  
• Relatief geringe naamsbekendheid  
• Vrijwilligersorganisatie met enigszins bindend karakter 
• De kwetsbaarheid van een kleine organisatie  
• Spreiding van vrijwilligers door hele land stabiel te houden  

 

Kansen van de Regenboogboom

• Maatschappelijke trend: meer dan ooit behoefte aan  
 
persoonlijk en oprecht contact 

• Het verbreden van bezoeklocaties buiten de ziekenhuizen  
 
zoals AZC’s Ronald McDonald huizen, Blijf Van Mijn Lijf  
 
huizen  

• Testimonials, referenties en ambassadeursschap  

�16



Jaarverslag en jaarrekening 2017 Laat jezelf weer schitteren

• Meer landelijke zichtbaarheid met behulp van de  
 

mediacontacten  
• Boek Levensvitaminen promoten, uitrollen en 'naam' 

 
patenteren Regenboogboom = levensvitaminen  

• Kristallen neerzetten als symbool voor de 
Regenboogboom dmv weggeven en directe verkoop  

Bedreigingen van de Regenboogboom

• Het aantal goede doelen neemt nog steeds toe  
• Trend in de markt: donateurs geven liever eenmalig  

 
dan maandelijks 

• Zieke kinderen liggen doorgaans minder en korter in  
 

het ziekenhuis 
• (Chronisch) zieke kinderen verblijven steeds vaker  

 
thuis en bezoeken het ziekenhuis alleen voor  

 
poliklinische -of dagbehandeling  

Toekomstvisie

Het mandaat dat Stichting de Regenboogboom 25 jaar geleden 
heeft opgenomen, door Holly te beloven goed voor de kinderen 
te zorgen die het net als zij nodig hebben om af en toe even 
onder de Regenboogboom te zitten, willen wij in de toekomst 
blijven waarborgen en daarbij het concept laten groeien; 
exponentieel laten groeien. In Nederland zijn we hier al jaren 
mee bezig en ook komend jaar zullen de plekken waar kinderen 
met uitdagingen zitten verder worden onderzocht. We gaan pilots 
draaien en beleid ontwikkelen om nieuwe projecten succesvol uit 
te kunnen rollen.  

Onze projecten

Kind bezoeken
De bezoeken aan de kinderen zullen in de toekomst verder 
worden verbreed van de ziekenhuizen naar de thuissituatie, de 
school of de instelling waar het kind zich bevindt. Deze 
verbreding hoeft niet direct in fysieke vorm te zijn. Het voorlezen 
van het boek Levensvitaminen, de Droomdekentjes en het 
inzetten van digitale media in beeld -en geluid kunnen daarin 
zeer effectief en innovatief zijn.  

Levensvitaminen
Het boek Levensvitaminen is een mooi voorbeeld van een project 
dat komend jaar verder wordt uitgerold. Het boek is binnen het 
project ‘Gezinnen’ ontwikkeld en heeft zijn testfase met 1.000 
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exemplaren bijna helemaal afgerond. In 2018 wordt het boek 
geüpdatet zodat de tweede druk snel kan worden gerealiseerd. 

Droomdekentjes  
Bij het maken van de Droomdekentjes willen we in de toekomst 
meer jongeren gaan betrekken. In navolging van een school in 
Winschoten die dit al in hun lessenpakket hebben opgenomen. 
Zij maken deze jaarlijks voor het Beatrix UMC in Groningen. 
Het is onze sterke wens dit bij meer scholen onder de 
aandacht te brengen.  

Regenboogboom Internationaal
In de verre toekomst willen we naast de kinderen uit Nederland 
ook kinderen in andere landen laten kennismaken met de 
Regenboogboom door middel van het boek Levensvitaminen 
en de kristallen. 

Dank jullie wel!

We bedanken ALLE sponsoren, groot én klein
Zonder hen is ons werk niet mogelijk.
Een greep uit de onze sponsoren:

‘Vrolijke momenten’
Restaurant De Soester Duinen
AFAS
Haribo
Rotary Soest-Baarn
Smurfit Kappa
Practicum Soest
NLdoet
Apostolische Genootschap
Stichting 7 oaks
Yoga dag Domtoren
Van Hout advocaten Hilversum
Basisschool hoofddorp
Norma's Ekoplaza flessenactie
Verjaardagsactie mevr Mondriaan
Haribo Sponsorloop
Dijkman Carbaat Bouw BV
Bender Techniek BV
Stichting Mundo Crastino Meliori
Hazewinkel Foundation
Boudewijn van Gorp Stichting
Stichting Ars Dodandi
Montagne Stichting
Gravin van Bylandt Stichting
Stichting fonds Welzijnswerk
Thurkow fonds
Stichting de Boom
Hervormd Weeshuis Zwolle
Stichting Evert Zoudenbalch Huis
Stichting Azul
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Sophia Kinderziekenhuis fonds
Stichting Tilly en Albert Waaijer Fonds
Reek Versteegh stichting
Stichting de Lichtboei
Stichting Hilwis
Landelijk Vereniging Crematoria
Stichting Goede Doelen Nh1816
Stichting Lentefeest Fonds
Stichting Salomons Hulpfonds
Stichting Zonnegloren
Stichting van de Voort van Zijp
Stichting Tiny & Anny van Doorne Fonds
Stichting Struan Foundation
Stichting Huibert van Saane
Dutch welfare fund
St. Pierre Fourier Stichting
Coovels Smits Stichting
Sint Clemens Stichting
Stichting het Algemeen Burger Gasthuis
Stichting Medemens
Stichting Berkhout Fonds
Stichting A & A
Stichting Qbusfonds
Stichting Bosschuysen
Stichting Pelgrimshoeve
Kringloopwinkel de Recycling
Stichting Dorodarte
Pasman Stichting
Anna Muntz Stichting
Haags Groene kruis
 
 
Bestuur en toezicht 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden (het bestuur 
stelt het aantal bestuursleden vast en is verantwoordelijk voor het 
benoemen en het ontslaan van de bestuursleden. Zij hebben 
jaarlijks vier vergaderingen en een bronstroom-meeting. 
Beslissingen worden genomen met een meerderheid van 
stemmen. De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, 
middelijk noch onmiddellijk. Het is bestuursleden en directie 
toegestaan om een redelijke vergoeding voor de door hen ten 
behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hen 
verrichte werkzaamheden (niet in de hoedanigheid als bestuur of 
directie) te krijgen. Bestuursleden kunnen daarnaast niet 
bovenmatige vacatiegelden krijgen. In 2017 zijn er geen 
vacatiegelden uitgekeerd.
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Kostentoerekening

De binnen de Stichting gemaakte kosten worden verdeeld in 
directe kosten (kindwerk) en niet-direct toerekenbare kosten 
(uitvoeringskosten bestaande uit; personeels-, huisvesting-, 
kantoor- en overige organisatie kosten) Alle kind gerichte 
activiteiten van de Stichting zijn gedefinieerd als projecten.  
Per project worden de directe en niet-directe kosten 
bijgehouden. Voor de niet-direct toerekenbare kosten zoals 
Beheer en Administratie en overige inzet van mensen, 
middelen en diensten, zijn procentuele verdelingen gemaakt, 
gebaseerd op inschattingen van de tijdsbesteding. Deze 
inschattingen worden periodiek getoetst (elke 2 jaar). De over 
2017 gehanteerde verdeelsleutels zijn ten opzichte van 2016 
ongewijzigd gebleven. Voor 2018 is de verdeelsleutel opnieuw 
bekeken.
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Toelichting bij jaarrekening 2017
In 2017 zijn de totale inkomsten van de Regenboogboom 
uitgekomen op € 202.256
Overzicht en toelichting op de afwijkingen van de baten en de 
kosten ten opzichte van de begroting 2017, zoals 
goedgekeurd.

1. Baten (begroot: € 177.230, gerealiseerd: € 202.256) 
In de eerste maanden van 2017 liepen de inkomsten achter op 
de begroting. Er is vooral aandacht besteed aan het werven bij 
Vermogende Fondsen. Deze hebben 3 tot 6 maanden 
doorlooptijd. Vanaf juli 2017 kwam de inkomstenstroom weer 
op gang en liepen de inkomsten gelijk met de begroting.

2. Besteed aan doelstellingen (begroot: € 93.734, 
gerealiseerd: € 104.509)
Begin 2017 stonden we voor de uitdaging om met minimale 
kosten de Regenboogboom organisatie zo optimaal mogelijk te 
laten draaien. Ten opzichte van 2016 zijn er grote 
bezuinigingen doorgevoerd op het gebied van personele 
bezetting. Er was meer geld nodig om de bezoeken te kunnen 
doen. Het gaat dan om de bij-bestelling van de CD en directe 
kosten bezoeken. Het succes van Droomdekentjes vroeg om 
extra uitgaven aan materialen. Deze kosten zijn grotendeels 
gedekt vanuit subsidie van het OranjeFonds in het kader van 
NLdoet. 

3. Werving Baten (begroot: € 30.410, gerealiseerd: € 33.173)
Er is in de loop van het jaar besloten om de inkoop van te 
verkopen materialen (kristallen) apart zichtbaar te maken 
binnen de fondsenwerving. Bij de opstelling van de begroting 
was hier nog geen rekening mee gehouden. 

4. Beheer en Administratie (begroot: € 16.210, gerealiseerd: 
€ 11.464) De accountantskosten voor beoordeling jaarrekening 
2017 zijn bijzonder veel lager uitgekomen vanwege de nieuwe 
CBFnorm voor kleinere goede doelen waar wij ondervallen. 
Onder een kleiner doel wordt verstaan een organisatie met een 
inkomsten lager dan € 500.000
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5. Exploitatie Resultaat (begroot: € 36.876,  
gerealiseerd: € 53.110)
Al het harde werken is beloond, we hebben een prachtig 
resultaat waaruit het vertrouwen van onze ondersteuners in 
ons werk blijkt.

Financiële reserve

De onttrekkingen en/of toevoegingen aan de vrije reserves en 
de toevoegingen aan de bestemmingsfondsen vinden plaats 
naar aanleiding van de resultaatbestemming aan het einde van 
het jaar, en conform de aan de gelden gekoppelde doelen. Per 
31 dec 2017 heeft de stichting een eigen vermogen van  
€ 100.025.
Dit is opgebouwd uit de continuïteitsreserve (€ 45.314), de 
bestemmingsreserve (€ 10.000) en de bestemmingsfondsen 
(€ 44.710)

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van de 
mogelijke risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de 
stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan 
voldoen. De intern vastgestelde norm voor de noodzakelijk 
geachte omvang van deze reserve bedraagt € 100.000. Eind 
2016 was deze reserve teruggelopen tot € 9.663. We zijn trots 
dat we 50% van deze doelstelling hebben waargemaakt en 
daarmee de continuïteit van de organisatie voor 2018 hebben 
gewaarborgd.
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BEGROTING 
 Stichting de Regenboogboom 2018

Hoofdstromen voor 2018

1.  Aandacht voor gezinnen

2.  Aandacht voor onze vrijwilligers

3.  Creëren van zichtbaarheid  
 

1. Aandacht voor gezinnen

Wanneer je als gezin te maken krijgt met ziekte of met andere 
grote uitdagingen komt alles in het gezin onder druk te staan. 
Natuurlijk gaat onze aandacht hier al 25 jaar naar toe echter in 
2018 willen we een aantal concrete acties doen om meer 
aandacht voor gezinnen te hebben. We willen een 2de druk van 
het boek Levensvitaminen uitbrengen en in de markt zetten. We 
willen filmpjes maken van ervaring van ouders en kinderen zodat 
we daar gemakkelijk aan andere gezinnen kunnen laten zien wat 
zij aan een bezoek van de Regenboogboom of aan een 
droomdekentje hebben. We willen inspirerende events 
organiseren in samenwerking met basisscholen. oude gerijpte 
projecten krijgen nieuw leven in geblazen zoals 'Vaders 
aanzet'.Teams die kinderen thuis bezoeken zullen extra training 
ontvangen en kinderen zullen de gelegenheid krijgen om zich als 
speciale ambassadeurs in te zetten voor gezinnen. 
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3. Creëren van zichtbaarheid 

Vaak spreken we ouders die verzuchten dat ze ons 25 jaar 
geleden nodig hadden, maar niet van ons bestaan af wisten. 
Samen met de Regenboogboom waren hun uitdagingen minder 
groot geweest en sneller omgezet in kracht. Het belang is 
duidelijk; er moet een groter spel gespeeld worden. Met onze 
financiën op orde kan dat ook.

Het is noodzakelijk om de website regenboogboom en de website 
droomdekentje te  upgraden en met elkaar verbinden.  
Na het onderzoek wat vorig jaar door een stagiaire is gedaan is 
ook de 'erkende interventie' dichtbij. Het belang van samenwerken 
met andere organisaties die grote spelers zijn kan ons een sprong 
verder helpen. Deze trend is in 2017 al ingezet tijdens het congres 
van het Ronald MC Donald en Kind en Ziekenhuis. 
We willen als keynote-speakers op congressen en seminars de 
ervaringen van kinderen en hun ouders delen. We hebben de 
ambitie om in een nationale TV programma te komen. in de 
ziekenhuizen willen we onze zichtbaarheid vergroten door de PM-
er's beter te informeren, door de kristal in een doosje mét flyer te 
doen ipv het plastic zakje. Op die manier kunnen we ouders op 
een betere manier bereiken.

2. Aandacht voor onze vrijwilligers 

In 2017 zijn we weer dichter bij de essentie van de 
Regenboogboom gekomen: een vrijwilligersorganisatie. Voor 
vrijwilligers moet je goed zorgen om ze te vinden, te behouden en 
ze te eren en te erkennen voor het geweldige werk waar zij zich 
belangeloos, vaak voor vele jaren inzetten.  Daarom creëren we 
het aandachtsgebied 'vrijwilligerszaken'. We gaan de bestaande 
training voor bezoekvrijwilligers vernieuwen. We willen 20 nieuwe 
bezoekvrijwilligers opleiden. Roepen we een basistraining in het 
leven voor Droomdeken-vrijwilligers. Bestaande bezoekvrijwilligers 
krijgen 2 inspirerende trainingen aangeboden waarvan er in ieder 
geval een op muziek gebied zal zijn. Voor alle vrijwilligers zal er 
een dag van erkenning zijn.
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Baten Begroting 

2017

Realisatie 

2017

Begroting 

2018
1. Grote donateurs € 31.000 € 30.722 € 12.000

2. Service Clubs € 500 € 500

3. Acties € 22.230 € 21.788 € 27.000

4. Vermogende Fondsen € 86.000 € 113.700 € 109.000

5. Donateurs € 17.500 € 11.735 € 12.000

6. Verkoop € 10.000 € 6.497 € 10.000

7. Losse Giften € 10.000 € 17.295 € 20.000

8. Rente Baten € - € 18 € -

€ 177.230 € 202.256 € 190.000

Lasten

Indirecte kosten org. / 

uitvoeringskosten

Begroting 

2017

Realisatie 

2017

Begroting 

2018
Salarissen/sociale lasten/pens.  €                 5.353  €              13.712  €                    -   
Ingehuurd personeel  €              23.990  €              20.232  €           15.855 
Overige kosten bemensing kantoor  €                 2.400  €                 1.796  €                 1.200 

Personeelskosten  €              31.742  €              35.740  €              17.055 

Reis-/verblijfskosten  €                       -    €                    119  €                       -   

Overige kosten directie  €                 2.300  €                 2.223  €                    750 

Overige kosten bestuur  €                    600  €                       -    €                    250 

overige kosten directie  €                2.900  €                2.342  €                1.000 

Huisvestingskosten  €              20.148  €              21.396  €              19.200 

Magazijn en Opslag  €                       -   

Huisvestingskosten  €              20.148  €              21.396  €              19.200 

Beheerkosten /organisatie/CBF  €                    500  €                    250  €                    500 

Communicatie  €                       -    €                       -    €                 1.500 

Porto  €                    300  €                    519  €                    500 

Automatiseringskosten  €                 4.780  €                 5.030  €                 5.000 

Kantoor Telefoon/e-mail en internet  €                 4.200  €                 2.482  €                 2.000 

Abonnementen & verzekeringen  €                    820  €                    872  €                    750 

Kantoorartikelen  €                 1.977  €                 2.029  €                 2.500 

Administratie en accountantskosten  €                 9.100  €                 1.404  €                 2.000 

Bankkosten  €                 1.200  €                 1.018  €                 1.200 

Overige algemene kosten  €                       -    €                       -    €                       -   

Kantoor kosten  €              22.877  €              13.604  €              15.950 

Afschrijvingen  €                    177  €                177  €                    177 
Totaal uitvoeringskosten  €              77.844  €              73.259  €              53.382 

Directe kosten / Projectkosten
Begroting 

2017

Realisatie 

2017

Begroting 

2018
Salarissen/sociale lasten/pens.  €              17.199  €              10.700  €                       -   

Ingehuurd personeel  €              12.358  €              13.068  €              18.120 

Opleiding en Training  €                       -    €                       -    €                       -   

personeelskosten  €              29.557  €              23.768  €              18.120 

Declaraties vrijwilligers  €                 5.400  €                 6.839  €                 7.500 

Overige kosten projecten  €                 3.552  €                 6.446  €                 4.000 

Materiaal  €              13.200  €              16.855  €              22.250 

Opleiding/training/coaching  €                    -    €                 4.220  €              11.325 

Ontwikkelingen  €                    600  €                    699  €                 7.000 

Verzendingen & nazorg  €                 6.000  €                 8.587  €                 9.000 

Beurs en congres kosten  €                       -    €                       -    €                       -   

Drukwerk  €                       -    €                       -    €                 7.000 

Evenement/promotie  €                 4.200  €                 8.473  €              12.000 

overige directe kosten  €              32.952  €              52.119  €              80.075 

 €              62.509  €              75.887  €              98.195 

 €            140.354  €            149.146  €            151.577 

Inkomsten  €            177.230  €            202.256  €            190.000 

Resultaat  €           36.876  €           53.110  €              38.423 

25
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Balans per 31 december  2017

 € € € € 
 

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 575 753

575 753

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren                      2 4.735 537

Overige vorderingen en overlopende activa 3 23.685 41.429

28.420 41.966

Liquide middelen 4 80.581 69.767

Som der vlottende activa 109.001 111.733

TOTAAL 109.577 112.486

 € € € € 
 

PASSIVA

Fondsen en Reserves

Continuïteitsreserve 5 45.314 9.663

Bestemmingsreserve 6 10.000 10.000

Bestemmingsfondsen 7 44.710 10.265

100.024 29.928

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 8 7.553 52.637

Belastingen, sociale premies en pensioenen 9 0 20.428

Overige schulden en overlopende passiva 10 2.000 9.493

9.553 82.558

TOTAAL 109.577 112.486

(na bestemming exploitatieresultaat)

per 31-12-2017 per 31-12-2016

(na bestemming resultaat)

per 31-12-2017 per 31-12-2016

Balans per 31 december  2017
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Staat van baten en lasten over 2017
Realisatie Begroting Realisati

2017 2017 2016
€ € €

 

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 11a 202.238 177.230 244.286

Rentebaten 11b 18 0 110

202.256 177.230 244.396

Besteed aan doelstellingen 12
A.    Bezoeken 47.493 40.371 101.799

B.     Voorlichting en preventie 7.509 10.690 12.483

C.    Project regenboogbos 0 0 0

D.    Gezinnen 0 0 0

E.     Nieuwe projecten 7.327 11.525 8.224

F.     Droomdekentjes 42.180 31.148 33.853

Vrijwilligers 13 22.784

104.509 93.734 179.142

Werving baten 14
Kosten eigen fondsenwerving 33.173 45.000 44.764

Beheer en administratie 15
Kosten beheer en administratie 11.464 56.000 75.725

Som der lasten 149.146 194.734 299.631

Resultaat 53.110 -17.504 -55.234

Totaal kosten eigen fondsenw. in % van baten uit eigen fondsenw. 16% 25% 18%

Totaal kosten beheer en administratie 6% 32% 31%

in % van totale baten

Totaal kosten beheer en administratie in % van de totale kosten 11% 60% 25%

Totaal bestedingen aan doelstellingen 52% 53% 73%

in % van totale baten (exclusief overige baten)

Resultaatbestemming

Toevoeging(+)/onttrekking(-) aan: 2017 Begroting 2017 2016

Continuïteitsreserve 18.665 -17.504 -45.499

Bestemmingsreserve 0 0 -20.000

Fonds Gezinnen 0 0 0

Fonds Droomdekentjes 0 0 0

Fonds Bezoeken 34.445 0 10.265

53.110 -17.504 -55.234
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 Toelichting op de uitvoeringskosten

Doelstellingen
Werving 

baten

A B C D E F
Fondsen 

werving

€ € € € € € €

Kind-Werk 29.277 3.239 0 0 334 23.840 19.197

Personeelskosten 9.351 1.787 0 0 3.574 9.351 8.249

Huisvestingskosten 6.419 1.070 0 0 2.140 6.419 3.209

Kantoorkosten 1.978 1.278 0 0 1.033 2.102 2.048

Overige organisatie kosten 468 135 0 0 246 468 468,492

Afschrijving en rente 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 47.493 7.509 0 0 7.327 42.180 33.173

 Werving baten  Totalen 
 Gezamel. 

acties 

 Acties 

derden 

 Vrijwil-

ligers 

 Beheer & 

admin. 

 Totaal        

2017

 Begroot       

2017 

 Totaal        

2016

 €  €  €  €  €  €  € 

Kind-Werk 0 0 0 0 75.887 62.509 84.547

Personeelskosten 0 0 0 3.428 35.740 31.742 150.633

Huisvestingskosten 0 0 0 2.140 21.396 20.148 19.138

Kantoorkosten 0 0 0 5.164 13.604 22.877 13.927

Overige organisatie kosten                      0 0 0 556 2.342 2.900 33.883

Afschrijving en rente 0 0 0 177 177 177 502

Totaal 0 0 0 11.464 149.146 140.354 302.630

Projectomschrijving:

A: Regenboogboombezoeken

B: Voorlichting aan professionals en ouders en preventie

C: Project Regenboogbos

D: Gezinnenproject

E: Nieuwe ontwikkelingen

F: Droomdekentjes

Kosten doelstellingen en wervingskosten eigen organisatie
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2017 2016
€ €

 
 

53.110 -55.234

Aanpassing voor 310 132

Afschrijvingen e.d.

Totaal aanpassingen 53.420 -55.102

Veranderingen in vlottende middelen

Mutatie vorderingen 13.546 20.241

-73.005 40.128

-59.460 61.369

Vrijvallen vorderingen uit 2016 16.987 0

10.946 6.267

Investeringen:

Materiele vaste Activa -132 -885

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten -132 -885

Mutatie liquide middelen 10.814 5.382

Liquide middelen mutaties over het jaar:

Stand per 1-jan 69.767 65.385

Stand per 31-dec 80.581 69.767

10.814 5.382
Totale mutatie:

Mutatie kortlopende schulden 

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Exploitatie saldo

Kasstroomoverzicht (indirecte methode)
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Algemeen 

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.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen 

en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden 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 

waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste 

waardering.

Materiële vaste activa

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting.

Gebruik van schattingen

Activiteiten

De Regenboogboom, gevestigd in Soest, is er voor kinderen en ouders die om wat voor reden dan ook opeens de controle over hun 

eigen leven verliezen, en die zich daardoor heel erg kwetsbar voelen. De Regenboogboom bezoekt dagelijks kinderen in ziekenhuizen 

en is er voor alle kinderen met uitdagingen. Op aanvraag kan een thuisbezoek, een schoolbezoek, of een bezoek bij een instelling 

worden gerealiseerd. Er worden droomdekentjes uitgedeeld.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de 

stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld . Een verplichting wordt in de balans 

opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die 

economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met 

betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans 

opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt 

voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de 

bepaling van de waarde .

De jaarrekening is opgesteld over het kalenderjaar 2017.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaglegging 

RJK C2 voor kleine fondsenwervende organisaties.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord indien alle 

belangrijke risico’s met betrekking tot de transactie zijn overgedragen aan de gebruiker van de dienst.

Toelichting op de jaarrekening

Verslaggevingsperiode
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Reserves en fondsen

Kortlopende schulden

Nederlandse pensioenregelingen

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en 

de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal 

plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele 

verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de 

werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de 

beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de onderneming de 

beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de 

vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

·         De continuïteitsreserve  is opgenomen om de risico’s op korte termijn af te dekken en om zeker te stellen dat de stichting ook in 

de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. De reserve wordt getracht om ongeveer 1 maal de jaarlijkse kosten van de 

werkorganisatie te zijn. Onder de kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten voor fondsenwerving en kosten voor beheer 

en administratie. 

·         Bestemmingsreserves : Door het bestuur aangebrachte beperkingen ten aanzien van de vrije reserves worden aangeduid als 

bestemmingsreserves. Toevoegingen aan de bestemmingsreserves volgen uit de resultaatverdeling of uit de vrije reserves. 

Onttrekkingen worden eveneens via de resultaatverdeling ten laste van de bestemmingsreserve verantwoord.

·         Bestemmingsfondsen : Door derden aangebrachte beperkingen ten aanzien van de vrije reserves worden aangeduid als 

bestemmingsfondsen. Toevoegingen aan de bestemmingsfondsen volgen uit de resultaatverdeling. Onttrekkingen worden eveneens 

via de resultaatverdeling ten laste van het bestemmingsfonds verantwoord.

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds 

verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een 

verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een 

overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de 

toekomst verschuldigde premies.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vordering.

Liquide middelen

Deze activa worden gesplitst in activa benodigd voor de bedrijfsvoering en activa direct aangewend in het kader van de 

doelstellingen. Activa benodigd voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs 

volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet 

afgeschreven. Het volgende afschrijvingspercentage wordt hierbij gehanteerd:  Inventaris:  20%
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Giften in natura

Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in het economisch verkeer. Het gaat daarbij om diensten en producten 

die de stichting ook zou hebben moeten inkopen indien zij deze niet in natura zou hebben ontvangen. Algemene charikortingen 

worden niet gezien als giften in natura. Het verwerken van de giften in natura heeft geen effect op het resultaat en het vermogen, 

maar een volume-effect op zowel de baten als de lasten. De baten worden verantwoord onder de baten uit eigen fondsenwerving, de 

lasten worden verantwoord onder de kostenposten waaronder zij normaliter ook zouden worden geboekt.

Lasten

Lasten worden verwerkt in de staat van baten en lasten op basis van een rechtstreeks verband tussen de gemaakte lasten en de 

gerealiseerde baten. Lasten worden verwerkt in de staat van baten en lasten op het moment dat zij voorzienbaar zijn. 

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

De baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. De lasten worden in aanmerking genomen in het jaar 

waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Giften en donaties
Giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Wanneer niet specifiek blijkt op welke periode een 

donatie betrekking heeft, wordt de periode van ontvangst van de donatie gekenmerkt als de periode waarop de ontvangst betrekking 

heeft en wordt verwerkt in de staat van baten en lasten.

Grondslagen voor de resultaat bepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
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Toelichting  op de balans per 31 december 2017

Vaste Activa

Materiële vaste activa (1)
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

 Inventaris  Inventaris 

2017 2016

 €  € 

Aanschafwaarde per 1 januari 1.931 1.931

Cum. afschrijving per 1 januari 1.931 1.931

Boekwaarde per 1 januari 0 0

Mutaties

Investeringen 885 885

Afschrijvingen -310 -132

Desinvesteringen -1.931 -1.931

Afschrijving desinvestering 1.931 1.931

Totaal mutaties 575 753

Aanschafwaarde per 31 december 885 885

Cum. afschrijvingen per 31 december -310 -132

Boekwaarde per 31 december 575 753

De activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering.

Debiteuren (2)
31-12-2017 31-12-2016

 €   €  

Debiteuren 4.735 537

Overige vorderingen en overlopende activa (3)
31-12-2017 31-12-2016

 €   €  

Overige vorderingen 145 145

Overlopende activa 23.540 41.284

23.685 41.429

Overige vorderingen

Depot TNT Post 145 145

Overlopende activa

Nog te ontvangen donatie 2016 0 3.275

Nog te ontvangen donatie 2017 21.901 37.294

Nog te ontvangen rente op spaartegoeden 18 110

Vooruitbetaalde huur 1.591 0

Overige overlopende activa 30 605

23.540 41.284
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Liquide middelen (4)
31-12-2017 31-12-2016

 €   €  

Betaalrekeningen 70.307 29.612

Spaarrekeningen 10.274 40.155

Totaal 80.581 69.767

Per 31 december 2016 zijn er geen bankgaranties verstrekt.

Continuïteitsreserve (5)

Het verloop van de continuïteitsreserve gedurende het boekjaar is als volgt:
31-12-2017 31-12-2016

 €   €  

Stand 1 januari 9.663 55.162

toevoeging stichtingskapitaal overeenkomsten over opgegeven tegoeden 16.987

Resultaat boekjaar 18.665 -45.499

45.314 9.663

Bestemmingsreserve (6)

Het verloop van de bestemmingsreserve gedurende het boekjaar is als volgt:
31-12-2017 31-12-2016

 €   €  

Stand 1 januari 10.000 30.000

Resultaat boekjaar 0 -20.000

10.000 10.000

 Stand per 2017 2017 Stand

Per 01/01/2017 Toegevoegd Onttrokken per 31/12/2017

 €  €  €  € 

Reserve gezinnen 10.000 0 0 10.000

Reserve bezoeken 0 0 0 0

Totaal Bestemmingsreserves 10.000 0 0 10.000

De intern vastgestelde norm voor de noodzakelijk geachte omvang van deze reserve bedraagt € 100.000. De hoogte van de 

continuïteitsreserve komt voort uit onderstaande uitgangspunten: De werkgeverslasten van het personeel (2,5FTE), 

huurverplichtingen en andere lopende contracten. Jaarlijks vindt er een toetsing plaats of de hoogte van de continuïteitsreserve nog 

voldoet aan bovenstaande uitgangspunten.

In de afrondingen van 2016 waren vorderingen opgenomen die in onderhandelingen door het bestuur met de schuldeisers 

opgegeven zijn. In totaal gaat het om een bedrag van € 16.987
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Bestemmingsfondsen (7)

Het verloop van de bestemmingsfondsen gedurende het boekjaar is als volgt:
31-12-2017 31-12-2016

 €   €  

Stand 1 januari 10.265 0

Resultaat boekjaar 34.445 10.265

44.710 10.265

 Stand per 2017 2017 Stand

Per 01/01/2017 Toegevoegd Onttrokken per 31/12/2017

 €  €  €  € 

Bestemmingsfonds bezoeken 10.265 108.147 73.702 44.710
Bestemmingsfonds droomdekentjes 0 19.566 19.566 0

Bestemmingsfonds vrijwilligers 0 0 0 0

Totaal Bestemmingsfondsen 10.265 127.713 93.268 44.710

Crediteuren (8)
31-12-2017 31-12-2016

 €   €  

Crediteuren 7.553 52.637

Belastingen en sociale premies (9)
31-12-2017 31-12-2016

 €   €  

Loonheffing 0 1.659

Pensioenpremie 0 12.209

Totaal 0 13.868

Overige schulden en Overlopende passiva (10)
31-12-2017 31-12-2016

 €   €  

Nog te betalen vakantiegeld 0 2.539

Nog te betalen accountantskosten 2.000 7.500

Overige overlopende posten 0 -546

Totaal 2.000 9.493

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Er zijn geen langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan. 
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Toelichting staat van baten en lasten

Baten uit eigen fondsenwerving (11a)

2017 2017 2016

Werkelijk Begroot Werkelijk

 €  €  € 

Grote donateurs 30.722 31.000 29.500

Acties 22.288 22.730 19.490

Vermogensfondsen 113.700 86.000 67.961

Donateurs 11.735 17.500 17.000

Verkoop regenboogartikelen 6.497 10.000 6.446

Losse giften 17.295 10.000 9.572

Vrije donaties 0 0 0

Doeldonaties totalen 0 0 94.317

  Doeldonatie Gezinnen 0 0 0

  Doeldonatie Bezoeken 0 0 79.183

  Doeldonatie Droomdekentjes 0 0 11.756

  Doeldonatie Fondsenwerving 0 0 3.378

Totaal 202.238 177.230 244.286

Rentebaten (11b)

2017 2017 2016

Werkelijk Begroot Werkelijk

 €  €  € 

Rentebaten op spaartegoeden 18 0 110
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Besteed aan doelstellingen (12)

2017 2017 2016

Werkelijk Begroot Werkelijk

 €  €  € 

A.    Hulpverlening

       Werken met de kinderen 29.277 22.233 45.836

       Personeelskosten 9.351 8.987 48.712

       Huisvestingskosten 6.419 6.044 4.775

       Kantoorkosten 2.447 3.106 2.443

       Afschrijvingen en rente 0 0 33

subtotaal 47.493 40.371 101.799

B.    Voorlichting en preventie

       Werken met kinderen 3.239 6.296 669

       Personeelskosten 1.787 1.587 7.418

       Huisvestingskosten 1.070 1.007 2.865

       Kantoorkosten 1.413 1.799 1.511

       Afschrijvingen en rente 0 0 0

subtotaal 7.509 10.690 124.833

C.    Project regenboogbos

 Werken met kinderen 0 0 0

       Personeelskosten 0 0 0

       Huisvestingskosten 0 0 0

       Kantoorkosten 0 0 0

       Afschrijvingen en rente 0 0 0

subtotaal 0 0 0

D.    Gezinnen

       Werken met kinderen 0 0 0

       Personeelskosten 0 0 0

       Huisvestingskosten 0 0 0

       Kantoorkosten 0 0 0

       Afschrijving en rente 0 0 0

subtotaal 0 0 0

E.    Nieuwe Projecten

 Werken met kinderen 334 5.022 347

       Personeelskosten 3.574 3.174 4.946

       Huisvestingskosten 2.140 2.015 1.910

       Kantoorkosten 1.279 1.313 1.008

       Afschrijving en rente 0 0 13

subtotaal 7.327 11.525 8.224

F.    Droomdekentjes en producten

Werken met kinderen 23.840 12800 21.657

       Personeelskosten 9.351 8987,4 7.418

       Huisvestingskosten 6.419 6044,4 2.905

       Kantoorkosten 2.571 3316,4 1.853

       Afschrijving en rente 0 0 20

subtotaal 42.180 31.148 33.853

Totaal 104.509 93.734 179.142

2017 2017 2016

Werkelijk Begroot Werkelijk

 €  €  € 

51,67% 52,89% 73,30%

Totaal besteed aan doelstellingen in 

% van de totale lasten
70,07% 66,78% 59,79%

Totaal besteed aan doelstellingen in % van de totale baten    (excl. overige baten)
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Werving Baten (14)

2017 2017 2016

Werkelijk Begroot Werkelijk

 €  €  € 

Kosten eigen fondsenwerving

Wervingskosten 19.197 16.158 10.557

Uitvoeringskosten 13.976 14.252 34.534

Totaal 33.173 30.410 44.764

Totaal kosten eigen fondsenw in % v.an de totale baten uit eigen fondsenw. 16,40% 17,16% 18,32%

Beheer en administratie (15)

2017 2017 2016

Werkelijk Begroot Werkelijk

 €  €  € 

Beheer en Administratie kosten 11.464 16.210 75.725

Totaal kosten beheer en administratie in % van de totale kosten 7,69% 8,32% 25,27%

Lonen en salarissen

2017 2017 2016

Werkelijk Begroot Werkelijk

 €  €  € 

Salarissen 19.454 18.397 89.906

Sociale lasten 4.959 2.540 12.384

Pensioen 0 1.615 5.839

24.412 22.552 108.130

Scholing en vorming 0 0 8.706

Ingehuurd personeel 33.300 36.348 30.250

Overige personeelskosten 1.796 2.400 3.548

35.096 38.748 150.633

Aantal Werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers op basis van een volledige werkweek bedroeg eind 2017: 0,5 fte

Bezoldiging van bestuurders en directie

Er is in 2017 geen sprake geweest van bezoldiging van bestuur.  
De directionele functie werd uitgevoerd door Renee van Zandvoort.

De betaling hiervan is geschied in de vorm van het inhuren op basis van facturatie tot een totaal van maximaal € 30.250,- per jaar.
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Statutaire bepaling inzake de bestemming van het resultaat

Voorstel bestemming exploitatieresultaat 2017

53.110
als volgt toe te rekenen

€

Bestemmingsreserve 0

Bestemmingsfondsen 34.445

Continuïteitsreserve 18.665

53.110

Het voorstel bestemming resultaat is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Soest, 1 februari 2018

F. Boomsma          T. Duindam      

De bestemming van het resultaat vindt plaats overeenkomstig de statuten. 
Daarin is bepaald dat het bestuur vaststelt welk deel van het resultaat wordt toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsfondsen. 

Het resterende bedrag van het resultaat wordt toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsreserves en de continuïteitsreserve.

Aan de bestuursvergadering wordt voorgesteld het exploitatieresultaat over 2017 ad:  €
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