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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

De Regenboogboom is er voor kinderen en ouders die om 
wat voor reden dan ook opeens de controle over hun eigen 
leven verliezen en zich daardoor heel erg kwetsbaar 
voelen. Wanneer we ons kwetsbaar voelen, zijn we niet 
meer op ons best. We kunnen onszelf verliezen door 
situaties waar we niet op voorbereid zijn. Dan heb je kracht 
en moed nodig om je puurheid in ere te herstellen. Maar 
hoe doe je dat als je hele leven op zijn kop staat?
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Bestuur Stichting de Regenboogboom

Volgens de statuten en CBF-normen dient het bestuur uit 
minimaal 5 leden te bestaan.Bestuurders van de stichting 
per 31 december 2015 zijn: 
 
Mevr. A.D.M. van der Tuin  
(voorzitter) Partner bij Accenture. Geen nevenfuncties  
 
Dhr. M. Maathuis  
(secretaris)Partner bij Kingfisher advocaten. 
 
Dhr A.C. de Grunt   
(penningmeester)Lid Raad van Bestuur bij GGZ Westelijk 
Noord-Brabant (per 1 september 2016 Stichting Altrecht).  
Bestuurder Stichting IZZ.  
Lid Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek Zuid-West. 
 
Mevr. M. Flint  
(bestuurslid) Directeur HRM ProRail. voorzitter van het 
bestuur van het Ronald McDonaldhuis Utrecht. Bestuurslid 
stichting Het Broekerhuis  
 
Mevr. F. Boomsma  
(bestuurslid) 
Directeur Hilton Royal Parc Soestduinen.  
Geen nevenfuncties 
 

Bestuursleden worden voor 5 jaar benoemd.  
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: 
Lex de Grunt   termijn loopt af: dec-2016 
Madelon Flint  termijn loopt af: apr-2017 
Alexandra van der Tuin  termijn loopt af: nov-2018  
Frederieke Boomsma  termijn loopt af: nov-2018  
Martijn Maathuis   termijn loopt af: maart-2021  
 

ANBI & CBF keurmerk

De stichting is opgenomen bij de Belastingdienst als een
algemeen nut beogende instelling volgens artikel 24 lid 4
Successiewet 1956.Na een zorgvuldige reguliere 
hertoetsing door het CBF is aan stichting de 
Regenboogboom met ingang van januari 2015 opnieuw het 
CBF Keurmerk voor goede doelen toegekend voor 3 jaar. 
Als een van de 350 organisaties die dit toegekend hebben 
gekregen zijn we in bijzonder goed gezelschap. 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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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Aantal kinderen  
bezocht in 2015

7515!
 
 
 
Ziekenhuizen

5116 kinderen

Blijf van m'n lijf huis

216 kinderen

Evenementen

1720 kinderen

Thuisbezoeken 

24 kinderen

Instellingen

96 kinderen

Scholen 

343 kinderen

BESTUURSVERSLAG 
 Stichting de Regenboogboom 2015 

Jaarplan 2015: ‘Ambities waarmaken’ 

De Regenboogboom staat weer helemaal op de kaart. Dat 
is de conclusie die we kunnen trekken aan het einde van 
2015. 

De stichting heeft inmiddels 3 redelijk goede jaren achter 
elkaar erop zitten. In 2015 is er veel gebeurd aan het 
voorbereiden van de organisatie op groei. 

De bedrijfsprocessen zijn geoptimaliseerd en de 
kantoororganisatie heeft zich gericht op het 
professionaliseren van de bedrijfsvoering als geheel. 

Natuurlijk blijft er ruimte om verder te verbeteren. In 
navolging op het thema van vorig jaar ‘Levensvitaminen 
van, voor en door iedereen’ hebben wij voor dit jaar 
gekozen voor het thema: ‘Ambities waarmaken’. 
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Speerpunten 2015

1. Interne organisatie stroomlijnen
2. Verbreding doelgroepen
3. Aandacht voor vrijwilligers
4. Stabiele financiële groei
5. Marketing en communicatie
6. Positionering
7. Droomdekentjes meer geïntegreerd

1. Interne organisatie

De organisatie is gestroomlijnd. Wij hebben gewerkt aan 
een gefundeerde en stabiele organisatie. De systemen zijn 
verder geïntegreerd worden om de groei op de langere 
termijn op te kunnen vangen.  Onder toezicht van het 
bestuur van de stichting is de dagelijkse leiding in 2015 in 
handen van het kernteam: Guido Dik, Evert-Jan van 
Zandvoort, Marlies de Haan en Renee van Zandvoort.

Het kernteam wordt ondersteund door een officemanager 
(Anneke Deijs) en een secretarieel/administratief 
medewerker (Eveline Driesenaar)

2. Verbreding doelgroepen

In voorgaande jaren heeft de Regenboogboom zich 
voornamelijk gericht op kinderen in ziekenhuizen. De 
Regenboogboom wil alle kinderen en hun gezinnen 
bereiken die mentale ondersteuning nodig hebben.  

We hebben de volgende focus aangebracht: 
Contacten met AZC's en Ronald Mc Donald huizen; 
uitbreiding van de bezoeken in de 'blijfhuizen'; 
thuisbezoeken: professionaliseren van de dienst 
thuisbezoeken die wij in het hele land kunnen aanbieden; 
kinderen die een Droomdekentje hebben ontvangen 

3. Aandacht voor vrijwilligers

Onze vrijwilligersgroep is te verdelen in 4 categorieën: 
Ambassadeurs, Bezoekvrijwilligers, Droomdeken-
vrijwilligers, Onmisbare ondersteuners (‘handige handjes’). 
Onze ambassadeurs zijn al die mensen groot en klein die 
belangeloos de Regenboogboom onder de aandacht 
brengen van iedereen. 

De groep bezoekvrijwilligers (85 vrijwilligers) bestaat uit 
mensen vanuit allerlei maatschappelijke achtergronden die 
na gedegen selectie en training in teams van 2 met zeer 
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Vrijwilligers
Het werk van de 
Regenboogboom zou niet 
mogelijk zijn zonder onze 
vrijwilligers. Zij steken hun tijd 
en hart in de bezoeken bij 
ziekenhuizen, instellingen, op 
scholen, thuis of in blijf-van-
mijn-lijf-huizen. Of helpen mee 
bij de distributie van 
onze droomdekentjes.
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veel bescheidenheid en zorgvuldigheid op bezoek gaan bij kinderen en 
hun gezinnen. Daar zijn zij steeds weer bereid om te leren van de 
kinderen wat zij nodig hebben om te laten zien wie zij zijn en waar zij 
hun veerkracht vandaan halen. Het zijn allemaal prachtige mensen met 
een open hart naar anderen en de intentie om het beste in de ander 
zichtbaar te laten worden. In 2015 hebben we 15 nieuwe 
bezoekvrijwilligers welkom mogen heten en hebben 6 
bezoekvrijwilligers hun werkzaamheden moeten stoppen vanwege 
uiteenlopende redenen, vooral omdat zij nieuwe perspectieven zagen in 
hun leven.  

Training vrijwilligers

Continu werken wij hard aan het optimaliseren van de opleiding van 
onze vrijwilligers. Ook in 2015 hebben wij daar weer belangrijke 
stappen in genomen. Nieuwe vrijwilligers volgen 6 trainingsdagen 
centraal in Soest, reeds werkende vrijwilligers krijgen 3 dagen een 
speciaal ontwikkelde inspiratietraining in hun eigen regio. Aangezien de 
kinderen die wij bezoeken zelf de kennis en ervaringen hebben wat wel 
werkt en wat niet, leren wij onze vrijwilligers vooral heel goed te kijken, 
luisteren, ontdekken en leren van kinderen. Gelijkwaardigheid is daarbij 
een zeer hoog goed. De belangrijkste leraren blijven voor ons de 
kinderen en hun ouders.

De groep droomdeken-vrijwilligers (25 vrijwilligers + een 
ingeschatte 800 maaksters in het land) is een bijzondere groep die 
we de afgelopen jaren dichterbij hebben gehaald. In het verleden was 
de groep Droomdeken-vrijwilligers meer op zichzelf staand. Met de 
komst van de nieuwe positionering en het daarbij behorende logo is ook 
qua gevoel hier een mooie brug geslagen tussen de Regenboogboom 
en de Droomdeken-vrijwilligers. 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. 

Onder de onmisbare ondersteuners scharen wij het bestuur, 
administratieve helpers, droomdekenmaaksters, magazijn beheer, de 
bomenfee, meedenkers, klankborders, communicatieondersteuners, 
etc., etc. Allemaal mensen die belangeloos hun tijd en mogelijkheden 
beschikbaar stellen voor het verwezenlijken van de droom van Holly en 
daarmee van duizenden andere kinderen en hun ouders.

Vrijwilligers: zij maken het mogelijk!
 

 
4. Stabiele financiële groei

Onze plannen en begroting zijn er op gericht om stabiele groei te 
realiseren. Dit brengt met zich mee dat wij consequent aandacht geven 
aan fondsenwerving. Structurele inkomsten hebben onze voorkeur en 
daarvoor kijken we naar samenwerking met bedrijven en particulieren 
met vermogen. Denk hierbij aan de schenking van lijfrente voor een 
periode van 5 jaar. 

�5

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!'	
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In totaal is in 2015 € 253.623,- aan gelden binnengekomen. Het 
streven van de stichting is om een gezonde inkomsten stroom te 
genereren, door met name naar een groei in de structurele 
inkomsten te streven.

5. Marketing en communicatie

De interne nieuwsbrief voor de eigen vrijwilligers wordt  
2-wekelijks uitgebracht. Een nieuwe vorm en lay-out is toegepast 
die voor de vrijwilligers meer aansprekend en aantrekkelijk is om 
te lezen. De externe nieuwsbrief voor donateurs en andere 
betrokkenen is 4x per jaar uitgebracht. Daarnaast is een aparte 
nieuwsbrief gemaakt voor alle 850 droomdekenmaaksters.

Intergratie verschillende websites

De algemene website van de Regenboogboom is in 2015 
actueel gehouden en levendiger gemaakt door vaker 
nieuwsberichten te plaatsen. De gewenste upgrade is eind 2014 
in gang gezet en we zijn 2015 ingestapt met een volledig 
vernieuwde site. De website voor Droomdekentjes, waar ouders 
en kinderen een deken kunnen reserveren en op laten sturen en 
waar maaksters de door hun gemaakte dekens terug kunnen 
zien en volgen, draait volop. De website heeft het mogelijk 
gemaakt dat er in 2015  Droomdekentjes verzonden worden 
vanuit 8 verschillende, door vrijwilligers gerunde, depots. Ook 
zijn er twee locaties waar dekentjes verzameld worden om direct 
naar kinderziekenhuizen of kinderzorginstellingen gebracht te 
worden zoals: UMC Groningen, Sophia Kinderziekenhuis, 
Palieterburght, en Mapa Mondo.

Social media

De inzet van social media verder uitgebouwd. Twitter wordt 
actief (dagelijks) ingezet en brengt een grote stroom reacties op 
gang. Ook nu Facebook actiever ingezet wordt, zijn vanuit die 
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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.



Jaarverslag en jaarrekening 2015 Laat jezelf weer schitteren

kant meer reacties te merken. In onze uitingen (website, 
nieuwsberichten, nieuwsbrief, etc.) wordt meer bekendheid 
gegeven aan de inzet van deze media.

Communicatie en communicatieplan

Binnen de stichting wordt gewerkt met een uitgebreid 
communicatieplan, waarin alle interne en externe 
communicatie bewaakt en continu verbeterd wordt. In alle 
communicatie wordt de kwetsbaarheid van de privacy 
gevoelige informatie zoveel mogelijk in acht genomen. Er 
wordt over gewaakt dat persoonsgegevens op geen enkele 
wijze, zonder toestemming van de betreffende persoon, door 
of namens de stichting aan derden beschikbaar worden 
gesteld. Per kwartaal wordt een digitale externe nieuwsbrief 
gemaakt die gestuurd wordt aan alle relaties. De 
communicatie met alle vrijwilligers (interne communicatie) 
vindt plaats door middel van een tweewekelijkse interne 
nieuwsmail. Daarnaast zijn alle vrijwilligers in regionale 
groepjes ingedeeld die periodiek bijeenkomen en vindt 
gemiddeld eens per jaar een bijeenkomst plaats voor alle 
vrijwilligers gezamenlijk waarbij alle relevante ontwikkelingen 
worden besproken.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het jaarverslag, 
bespreekt tijdens bestuursvergaderingen periodiek het 
voorlichtingsmateriaal, de invulling van de website en de 
bijeenkomsten voor vrijwilligers. Ideeën, opmerkingen, 
wensen en klachten van belanghebbenden kunnen worden 
ingediend via de website of het secretariaat. Alle ideeën, 
wensen, opmerkingen en/of klachten worden tijdens het vier-
wekelijks directie/kernteamoverleg besproken. Ten behoeve 
van klachten is een klachtenprocedure opgesteld. Klachten 
worden geregistreerd in een klachtenregister, dat een keer 
per jaar met het bestuur wordt doorgenomen. Degene die het 
idee, de wens, opmerking en/of klacht heeft ingediend wordt 
hierover teruggekoppeld. Door gerichte aandacht voor 
informatieverschaffing en de verwerking van wensen, vragen 
en klachten streeft Stichting de Regenboogboom naar 
optimale relaties met belanghebbenden.

6. Positionering 

Ongelofelijk trots zijn we op ons nieuwe logo en 
positionering. Zinnen zoals 'kinderen met een ziekte, trauma 
of handicap' zijn vervangen door De Regenboogboom is er 
voor kinderen en ouders die om wat voor reden dan ook 
opeens de controle over hun eigen leven verliezen en 
zich daardoor heel erg kwetsbaar voelen. Zinnen als ‘ het 
ervaren van ruimte, licht en lucht’ en het kristal als een 
'kompas naar je eigen veilige plek'  luiden een nieuw tijdperk 
in.
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Elke keer mee!
'Het droomdekentje moet 
mee naar het ziekenhuis! 
Droomdekentjes is een 
schitterend initiatief! Jesse 
heeft zijn droomdeken na 5 
jaar nog altijd in gebruik. Als 
we nu nog voor controle naar 
UMC in Groningen gaan dan 
moet de droomdeken van 
Jesse mee. Ook elke 
vakantie gaat de deken mee.

Nu kunnen we jullie eindelijk 
bedanken en we denken dat 
Jesse nog lang plezier van 
zijn deken zal hebben. De 
droomdeken is voor hem en 
ons erg belangrijk.'
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We hebben gewerkt aan:
•   krachtige en helder verwoording van onze doelstelling
•   helder en duidelijk beeldmerk (getest)
•   nieuwe website weerspiegelt ons imago
•   meer zichtbaarheid in de ziekenhuizen waar wij al werken  
 

 7. Droomdekentjes

Vanaf de start van droomdekentjes in 2001 was direct duidelijk dat dit 
project iets heel moois was wat we naast de bezoeken konden 
bijdragen aan kinderen met grote uitdagingen. We versturen de 
droomdekentjes in prachtige dozen, vergezeld met een persoonlijke 
brief met bekrachtigende woorden aan het kind.  
 
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. Even een paar 
cijfers op een rijtje. 

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
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Droomdekentjes  
in 2015

1567!

Dat is totaal in de 
geschiedenis van 
Droomdekentjes:  

7348 
droom-
dekentjes
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Onze resultaten
Dit hebben we gerealiseerd, hier zijn we trots op!

Bezoeken 2014 2015

Kinderen bezocht in het ziekenhuis 4986 5116

Kinderen in blijf van mijn lijf huis     135  216

Kinderen thuis bezocht        30    24

Kinderen in instellingen      120    96

Kinderen op scholen      412  343

Kinderen tijdens evenementen       1280   1720

Totaal    6963   7515

We hebben in 2015: 552 meer kinderen bezocht dan in 2014.

We zijn van 347 bezoeken in 2014 naar 356 bezoeken in 2015 
gegaan.We hebben iets minder kinderen thuis bezocht en veel meer  
kinderen tijdens evenementen ontmoet.

Droomdekentjes  2014  2015

Droomdekentjes weggegeven      1200     1567

We hebben in 2015: 367 meer droomdekentjes verstuurd. 

Risico's en continuïteit 
De hoofddoelstellingen die het bestuur van de stichting zich gesteld heeft voor 2015 en verder, 
zijn het financieel gezond worden, het vergroten en waarborgen van de kwaliteit van de 
dienstverlening, het vergroten en waarborgen van de naamsbekendheid en daarbij ook waar 
mogelijk verder uitbouwen van het gebruik van nieuwe media.

In 2015 is opnieuw gebleken dat de vraag naar de dienstverlening van de Regenboogboom nog 
steeds groeit. In bijna alle ziekenhuizen is onze inzet uitgebreid. Onze eigen vrijwilligerscapaciteit 
is daarbij leidend. De kwaliteit en beschikbaarheid van onze bezoekvrijwilligers is bepalend voor 
de verdere groei van de organisatie. Ook het in populariteit groeiende project Droomdekentjes 
maakt een enorme groei door.  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Vrijwilligers  
De groei van het aantal door maaksters aangeboden dekentjes is op 
een mooie natuurlijke manier in balans met het aantal verstuurde 
dekentjes. Eind 2015 worden er gemiddeld meer dan 100 dekentjes 
per maand verstuurd en ontvangen wij evenveel dekentjes om weg te 
geven. Het zijn in alle jaren steeds onze trouwe en toegewijde 
vrijwilligers die borg staan voor de continuïteit en de groei in de 
toekomst. De afgelopen jaren die vooral gericht zijn geweest op de 
financiële gezondheid hebben zij steeds klaar gestaan. In 2016 zal de 
aandacht nog meer dan voorheen gericht worden op het meest 
waardevolle van de stichting: Onze geweldige vrijwilligers. 
 
 
Fundament
De werkzaamheden van de organisatie worden gedragen door de 
vrijwilligers. Zij zijn het fundament. In de afgelopen jaren hebben zij 
met hun toewijding en inzet laten zien dat het werk van de stichting 
door kan gaan ook in financieel moeilijke tijden. Zorg voor en zorg om 
onze vrijwilligers is de voorwaarde voor de gezondheid van de 
organisatie. De toewijding en kwaliteit van de vrijwilligers bepalen de 
kwaliteit van de dienstverlening en het daaruit voortvloeiende resultaat 
bij de kinderen. Dit resultaat is de brandstof voor de fondsenwerving 
en de werving van nieuwe vrijwilligers. De kernorganisatie moet 
voldoende ruimte en tijd kunnen vrijmaken om de nodige zorg aan de 
vrijwilligers te kunnen geven. In 2016 zullen hiervoor meer 
coördinatoren worden aangezocht.

Ter borging van de continuïteit van de stichting is in de afgelopen jaren 
een financiële reserve opgebouwd. Deze reserve bestaat uit de 
continuïteitsreserve en de bestemmingsfondsen.
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 2015 heeft 
de stichting een eigen vermogen van € 85.162,- .
 

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. De hoogte van de 
continuïteitsreserve komt voort uit onderstaande uitgangspunten: De 
jaarlijkse 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. 
Het komende jaar worden maatregelen getroffen om de opbrengsten 
te verhogen en de lasten te verlagen om zodoende de 
continuïteitsreserve op het gewenste niveau te krijgen.
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Uit de dip
Weer uit onze dip
Wat zijn jullie kanjers. Na 
dagen in het ziekenhuis en 
een flinke dip wisten jullie 
vrijwilligers door middel van 
liedjes en bellen blazen onze 
dochter weer helemaal vrolijk 
te maken. Wat heeft ze 
genoten! Super bedankt en 
wat fijn dat er zulke goede 
stichtingen zijn met zulke 
lieve vrijwilligers!
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Financiële middelen en fondsenwerving
De naamsbekendheid van de stichting is in vergelijking met andere initiatieven in dezelfde 
doelgroep relatief klein. Dit helpt niet op het gebied van fondsenwerving. Op de fondsenwerving 
markt is een hoog competitieve strijd aan de gang tussen de vele goede doelen organisaties die 
allen uit dezelfde vijver moeten vissen. Stichting De Regenboogboom wil en kan haar middelen 
op dit moment niet inzetten om in deze communicatie- en publiciteit strijd mee te vechten. Het 
verkrijgen van de benodigde financiële middelen voor een verdere groei van de organisatie blijft 
een zorg. Wij zien echter voldoende mogelijkheden om financieel sterker te worden en gestaag 
door te groeien. Het fondsenwerf- en communicatieteam (vrijwilligers) zal verder uitgebreid en 
geprofessionaliseerd worden. In 2016 zal veel aandacht zijn voor de strategische positionering 
van de stichting om uitgangspunten op middellange termijn verder uit te bouwen, waarbij op 
termijn een omzet in de buurt van de € 500.000,- per jaar haalbaar wordt geacht.

Sterktes  
Interne professionele opleiding  
Bereikbaar kantoor, warm welkom  
Vrijwilligers zorg  
Gecommitteerde vrijwilligers  
Duidelijke boodschap  
Herkenbare producten  
 
Zwaktes  
Blijft lastig te vertellen wat we precies doen.  
Geringe naamsbekendheid.  
Kleine organisatie maakt ons kwetsbaar.  
Het is een uitdaging om stabiel vrijwilligersbestand te behouden door verloop en wisselende 
instroom en regionale verschillen.  

Kansen  
Maatschappelijke trend: behoefte aan persoonlijk en oprecht contact, veerkracht en persoonlijk 
leiderschap belangrijk  
Andere plekken zoals AZC’s Ronald mc Donald huizen, Blijf van m’n Lijf huizen  
Ouders laten vertellen wat de impact is, bv evaluatie laten invullen  
Zichtbaarheid in landelijke media bv column of blog  
Boek Levensvitaminen promoten, uitrollen en ' naam' claimen' Regenboogboom = 
levensvitaminen  
 
Bedreigingen  
Concurrentie onder goede doelen neemt nog steeds toe  
Reputatie goede doelen onder druk; negatieve publiciteit raakt de hele branche  
Trend in de markt: donateurs geven liever eenmalig dan maandelijks  
Zieke kinderen liggen doorgaans minder en korter in het ziekenhuis liggen.   
(Chronisch) zieke kinderen verblijven steeds vaker thuis en bezoeken het ziekenhuis alleen 
voor poliklinische of dagbehandeling.  
De Regenboogboom wordt gezien als luxe (niet urgent)  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Toekomstvisie
De opdracht die stichting de Regenboogboom zich gesteld heeft en 
heeft meegekregen van kinderen als Holly, is om alle kinderen van de 
wereld de mogelijkheid te bieden onder de Regenboogboom te 
kunnen zitten. Exponentiële groei in het aantal kinderen dat wij kunnen 
bereiken. Zeven en een half duizend kinderen per jaar is een mooi 
resultaat maar bij lange na nog niet alle kinderen van de wereld. Voor 
Nederland zullen we in de komende jaren de verschillende plekken 
waar zich kinderen bevinden met uitdagingen verder onderzocht 
worden, pilots gedraaid en beleid op ontwikkeld worden zodat we deze 
projecten succesvol kunnen uitrollen. 

Het Boek Levensvitaminen dat binnen het project Gezinnen is 
ontwikkeld is hier een mooi eerste voorbeeld van. Het boek heeft zijn 
testfase met 1000 exemplaren bijna helemaal afgerond. In de 
komende jaren zal er een update gemaakt worden om zodoende de 
2de editie groots neer te zetten. De komende jaren staan vooral in het 
teken van investeren in de kwaliteit va de bezoeken en in vrijwilligers 
en de organisatie. 

De bezoeken aan de kinderen zullen in de toekomst verder verbreden 
van de ziekenhuizen naar de thuissituatie, de school of de instelling 
waar het kind zich bevindt. Daardoor zullen de kosten per bezoek de 
komende jaren op gaan lopen.De opzet van onze begroting is in 
eerste instantie gericht op gezonde groei en het realiseren van onze 
stichtingsdoelstelling. Bij meevallende inkomsten en voldoende 
aanwezige middelen is er ruimte voor extra investeringen, waardoor 
groei mogelijk sneller bereikt kan worden. 

De geplande groei in de fondsenwerving blijft bescheiden voor de 
going concern, waardoor wij met relatief weinig middelen een groot 
bereik aan kinderen en gezinnen kunnen handhaven. De groei zal 
gefinancierd moeten gaan worden vanuit doeldonaties en specifieke 
acties.
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Doos voor Teun
Er werd aangebeld... een 
doos voor Teun (5 jaar)! 
"Hoera", gilde Teun "post 
voor mij!" Trots opende hij de 
doos en haalde de deken er 
uit. "Tjee, voor mij, mama, 
echt voor mij?" 
Hij keek zijn ogen uit en 
bekeek ieder detail van zijn 
nieuwe deken. Ook zijn 
knuffel Bobbie moest de 
deken bewonderen. Met een 
grote glimlach liet hij de 
deken aan iedereen zien. 
Ook de bijbehorende brief 
vond Teun helemaal geweldig 
vooral de openingszin "Hallo 
dappere superheld Teun".  
Fijn om je kind na een hoop 
donkere wolken te zien 
stralen! Deze kinderstralen 
stuur ik symbolisch graag 
naar jullie toe. 
Vrijwilligers BEDANKT!! 
Een stralende groet van 
Teun
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We bedanken alle sponsoren, groot én klein

Een greep uit de onze sponsoren:

Parochie LOC. H Antonius van Padua  
M.A.O.C. Gravin van Bylantstichting  
Sint Laurensfonds 
Familie Dorrestein
Protestantse gemeente 's Heerenberg 
Haribo, Singelloop Breda  
Stichting Liduina Fonds  
H.G.M. Steenbrink  
Tomeij Beheer
Shopping Center Overvecht
Uitgeverij Akasha  
Opbrengst loterij vrouwen van nu uit Waddinxveen  
Stichting Boschuyzen  
Goods to Remember  
Kringloop Reeuwijk   
Keilebijters in Rotterdam  
Protestantse Gemeente Gramsbergen  
Stichting Haags Groene Kruis  
Andreas College in Katwijk-de Goede Doelenactie  
Kalsbeek College in Woerden-Goede Doelenmarkt  
De heer of mevrouw J.H. Verburg  
R.K. Basissschool De Maasoever in Spijkenisse  
Robin Tukker  
St. Petrus Parochie in Bergen (Limburg  
SKG. Diaconie Protestantse Gemeente Krabbendijke  
St. De Recycling Westland  
Cyklus 2015  
De heer Wiggers  
M. Landmeter  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Rebel 's 
begrafenisonderneming uit 
huizen bestond in 2015 maar 
liefst 200 jaar. In dit 
jubileumjaar werd o.a. een 
goede doelen actie 
georganiseerd. Een jaar lang 
werd van iedere uitvaart  
€ 200,- gereserveerd voor het 
goede doel. Het resultaat is 
verbluffend. € 32.000!
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OBS De Tjotter  
Femke Laudy  
Tavenu (Tafeltennisvereniging Numansdorp)  
Diaconie Hervormde Gemeente Ameland  
Van Leeuwen Lignac Fonds  
Ben en Jerry's  
Begrafenisonderneming Rebel uit Huizen  
Stichting Zonnige Jeugd  
Stichting Roparun  
Singelloop Breda Haribo  
Pelgrimshoeve  
Tibco  
Mevr. Jobse (opbrengst Kinderkledingbeurs)  
Dokter Izak Wesseling Stichting  
Lions Club Bussum-Naarden  
Bontalen & Partners B.V.  
Stichting Medemens  
Sylvestercross  
de heer J.T. van Nederveen, ter nagedachtenis aan onze vrijwilliger 
Paulien  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Cyclus 2015, een groep van 
circa dertig politie agenten uit 
de eenheid Midden-
Nederland, fietst van 30 april 
tot 5 mei van Normandië 
naar IJsselstein.  
Een sponsortocht van ruim 
1000 kilometer wordt 
afgelegd voor Stichting De 
Regenboogboom.  
Wat een superhelden!
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Bestuur en toezicht

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 5 leden (het bestuur 
stelt het aantal bestuursleden vast en is verantwoordelijk voor de te 
benoemen en ontslaan van de bestuursleden. Zij hebben jaarlijks 4 
vergaderingen en 1 bronstroom-meeting. Beslissingen worden 
genomen met een meerderheid van stemmen. De leden van het 
bestuur en de directie 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 2015 zijn er geen 
vacatiegelden uitgekeerd. De beloning van de overige medewerkers is 
geregeld in individuele arbeidscontracten. De arbeidsvoorwaarden van 
deze medewerkers liggen in lijn met vergelijkbare stichtingen. 

Intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken.

Het bestuur houdt op verschillende manieren toezicht op de 
bestuurlijke en/of uitvoerende taken:
Er worden richtinggevende doelstellingen vastgesteld op alle relevante 
gebieden en niveaus.
De doelen, te behalen resultaten, activiteiten en middelen voor het 
komend boekjaar worden vastgelegd in een jaarplan en bijbehorende 
begroting. Dit jaarplan vormt een afgeleide van het meerjarenplan en 
meerjarenraming. Bij de vaststelling van het jaarplan wordt door het 
bestuur vastgesteld of deze in overeenstemming zijn met de statutaire 
doelstellingen.
 
Tijdens iedere bestuursvergadering (in 2015, 5 keer plaatsgevonden) 
wordt de voortgang van de activiteiten zoals opgenomen in het 
jaarplan, de te behalen resultaten en interne processen gemonitord en 
geëvalueerd. Ervaringen en behaalde resultaten worden gebruikt als 
input voor het ontwikkelen van een nieuw jaarplan. Indien ervaringen 
en/of resultaten daar aanleiding toe geven wordt het gevoerde beleid 
bijgesteld.
Ieder half jaar wordt een budgetrapportage opgesteld over de 
afgelopen 6 maanden. Deze rapportage wordt besproken tijdens de 
bestuursvergadering. Hierbij wordt ook zichtbaar hoe de kosten van 
fondsenwerving zich ontwikkelen. Indien daar aanleiding toe is (dit is 
tot nu toe nog nooit het geval geweest) dan zullen gerichte 
maatregelen worden genomen (voorgesteld door de directeur, 
vastgesteld door het bestuur) om de kosten van fondsenwerving 
beneden de grens van 25% te houden en de kosten van administratie 
en beheer binnen de gewenste marges te houden.
 
In de halfjaarrapportage wordt zichtbaar gemaakt welke middelen aan 
welk doel of activiteit zijn toegekend. Indien het middelen betreft die 
beschikbaar zijn gesteld voor een bepaald project wordt periodiek 
gerapporteerd aan de donateur/sponsor over de voortgang en de 
besteding.
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In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de 
doelstellingen, activiteiten en middelen zoals opgenomen in 
het jaarplan. Gezamenlijk met de leden van het bestuur 
wordt besloten welke consequenties aan de behaalde 
resultaten moeten worden verbonden. Waar mogelijk (het
jaarplan voor het komende jaar wordt immers al halverwege 
het lopende jaar al geformuleerd) worden de behaalde 
resultaten al in het volgende jaarplan meegenomen.
 
De organisatiestructuur en administratieve organisatie 
worden jaarlijkse door het bestuur geëvalueerd. Deze 
evaluatie vindt plaats in relatie tot het vaststellen van het 
jaarplan. Hierbij wordt kritisch gekeken of structuur, 
procedures etc. nog passend zijn bij de doelstellingen die de 
organisatie wil behalen.
 
Het eindresultaat (inclusief financiële verantwoording) van 
de bestedingen, financieringen en overdracht van middelen 
wordt beoordeeld door het bestuur en de externe 
accountant.
Eind 2015 is bij het CBF een herbeoordeling verzoek 
gedaan conform de afspraken met het CBF. Het bestuur 
hecht grote waarde aan het behouden van het CBF-
Keurmerk voor goede doelen, boven het nieuwe keurmerk 
voor kleinere goede doelen van het CBF. Inmiddels is er 
toestemming ook voor de komende drie jaren het CBF 
Keurmerk te mogen dragen. Stichting de Regenboogboom 
heeft ook de ANBI status.

Organisatieontwikkeling
De slagkracht van de Regenboogboom organisatie wordt 
grotendeels bepaald door de kantoororganisatie. 
Professionaliteit van de kantoororganisatie staat al enkele 
jaren hoog in het vaandel. In het streven de kosten voor 
beheer en administratie binnen de organisatie zo laag 
mogelijk te houden is het bezoldigde deel van de 
kantoororganisatie zo klein mogelijk. Extra financiële ruimte 
zou de ontwikkeling van de kantoororganisatie zeker ten 
goede komen. De kantoorruimte aan de Beckeringhstraat 
51 in Soest was al verder uitgebreid met de begane grond. 
Hierdoor hebben we de noodzakelijke ruimte om de 
groeiende omvang van de Droomdekentjes activiteiten te 
huisvesten.
De dagelijkse leiding van de stichting is ondermeer nog 
steeds in handen van de oprichters. Het is belangrijk dat 
vooral Evert-Jan van Zandvoort vrij gemaakt is zodat zijn 
kwaliteiten, die vooral liggen op het vlak van werken met 
kinderen, daarover vertellen en anderen inspireren, ten volle 
benut kunnen worden. De ontwikkeling van adequate 
kantoorautomatisering zal dit mede moeten faciliteren.   
In 2015 hebben de grootste stappen in de 
organisatieontwikkeling hun beslag kunnen vinden. 
Speerpunten hierin zijn: vrijwilligerszorg, administratie, 
planning en de inname en verzending van droomdekentjes.
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Kostentoerekening
De binnen de stichting gemaakte kosten worden verdeeld in directe en niet-direct 
toerekenbare kosten. Alle 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 door met 
name de medewerkers. Deze inschattingen worden periodiek getoetst (elke 2 jaar) middels 
urenregistraties. De over 2015 gehanteerde verdeelsleutels zijn ten opzichte van 2014 
ongewijzigd gebleven. 

Beheer en Administratie kosten
Het bestuur streeft er naar dat de kosten voor beheer en administratie lager zijn dan 10 % van 
de totale kosten. Over 2015 is dit met 15 % niet gelukt. De reden hiervoor mag gevonden 
worden in het feit dat er in 2015 veel minder besteed is aan een met name het 
gezinnenproject dan begroot was. Dit komt vooral voort uit de nodige aandacht die er in 2015 
gestoken is in de organisatieontwikkeling en professionalisering van de organisatie.
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Algemeen 
In 2015 zijn de inkomsten van de Regenboogboom 
uitgekomen op € 253.623. Dit is lager dan verwacht. Dit 
komt met name doordat er een aantal fondsen die wel 
degelijk geworven zijn reeds betrekking hadden op het jaar 
2016.  
 
De interne organisatie is het afgelopen jaar op orde 
gemaakt. Dit betekent dat de administratie nu ook 
helemaal op orde is. Het inhuren van een nieuwe 
accountant heeft wat dat betreft haar vruchten afgeworpen. 
Een aantal afschrijvingen heeft hierdoor plaatsgevonden 
(niet inbare toegezegde inkomsten). Mede door de 
opschoning van de administratie zijn de uitgaven wel hoger 
geweest dan oorspronkelijk begroot. 
Daarnaast is het verzenden van het aantal droomdekentjes 
een vlucht gaan nemen, terwijl hier geen nieuwe inkomsten 
tegenover hebben gestaan. 

De kosten van de bezoeken zijn iets gestegen wat met 
name te maken heeft met een toename van de reiskosten 
van de vrijwilligers om de kinderen te bereiken. Het totale 
resultaat is €-27.093.- negatief. Dit is ten laste gegaan van 
het eigen vermogen. 
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JAARREKENING 
 Stichting de Regenboogboom 2015

Kleurrijk kompas
Boudewijn, onze zoon van 
12, heeft als baby een 
droomkristal gekregen van de 
Regenboogboom toen hij aan 
het herstellen was van een 
hartoperatie. Het kristal hangt 
sindsdien bij ons voor het 
raam en maakt mooie 
regenbogen!

Nu gaat hij voor een 
Paasproject van school terug 
naar het AMC om een kristal 
aan een ziek kind te geven 
en te laten zien dat het 
helemaal goed kan komen.
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Het is zaak voor stichting de Regenboogboom in 2016 de 
inkomsten weer in overeenstemming te brengen met de 
kosten. Daarnaast mag er gewerkt worden aan de 
continuïteitsreserve. Deze is nu gezakt, terwijl een stijging 
naar € 100.000 gewenst is om langdurige financiële 
stabiliteit te bereiken. Niet alleen is het fondsenwerkplan 
aangescherpt voor 2016. Er is voor 2016 ook een parttime 
kracht (0,5 FTE) aangenomen om hier ook daadwerkelijk 
gestalte aan te geven. 

Toelichting bij Jaarrekening 2015
Overzicht en toelichting op de afwijkingen van de baten 
en de kosten ten opzichte van de begroting 2015, zoals 
goedgekeurd.

1.Baten 
 (begroot: € 280.000, gerealiseerd: € 253.623)
In 2015 is de begroting bijna gehaald. Op € 25.000 
euro na. De belangrijkste reden hiervoor is dat een 
aantal bedragen die wel geworven zijn bestemd zijn 
voor het jaar 2016. Derhalve zijn deze inkomsten niet 
toegerekend aan het jaar 2015.  De uitdaging voor de 
Regenboogboom is om op zoek te gaan naar meer 
structurele bijdragen. Die waren in het jaar 2015  
€ 50.000.- En voor het jaar 2016 zullen deze € 25.000.- 
bedragen. Structurele bijdragen helpen de continuïteit 
van de stichting te bevorderen. Hiervoor is een 
uitgebreid fondsenwerfplan ook opgesteld. Desondanks 
is de prestatie, door de continue aandacht op 
fondsenwerving, heel mooi. 

2. Lasten Indirecte kosten 
De faciliterende kernorganisatie kost in totaliteit  
€ 108.794.- Van deze kosten wordt een groot deel nog 
steeds aan de projecten. Het is voor de stichting wel 
noodzakelijk te investeren in de organisatie. De 
activiteiten van de Regenboogboom bestaan uit twee 
grote logistiek complexe activiteiten. De eerste betreft 
de bezoeken aan kinderen wat veel planning, 
organisatie en overleg vergt. Dit heeft alles te maken 
met de grote hoeveelheid instellingen die er bezocht 
worden en de hoeveelheid vrijwilligers die dat vraagt. 
De tweede betreft het verzenden van de 
droomdekentjes. De positieve vlucht die dit neemt zorgt 
ervoor dat er veel gedaan moet worden. Variërend van 
het maken van de dekentjes tot en met het mogelijk 
maken dat elk kind zijn eigen droomdekentje kan 
uitzoeken op de site. Elk droomdekentje is uniek, wat 
betekent dat dit veel organisatie vraagt. Gelukkig zijn 
we in staat aan deze vraag te voldoen. 
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Om dit goed mogelijk te houden vraagt dit steeds meer 
van de organisatie. Hierdoor moet er geïnvesteerd 
worden in de organisatie om ervoor te zorgen dat dit 
logistieke proces zo soepel mogelijk kan lopen. 
Gelukkig is hierin al veel gebeurd. Hierdoor is het voor 
de organisatie goed mogelijk om de benodigde groei 
van - en aandacht voor de vrijwilligers te waarborgen. 

3. Besteed aan doelstellingen
De Regenboogboom is nog steeds in staat om een zeer 
hoog percentage van haar kosten te besteden aan de 
rechtstreekse doelstellingen. In 2015 is dit bedrag  
€ 219.367.- geweest. We zijn ook nog steeds in staat 
om de kosten per bezoek en verzending per 
droomdekentje laag te houden. Hierdoor kunnen wij een 
groot aantal kinderen blijven bezoeken. In 2016 hopen 
we de efficiëntie nog verder te vergroten zodat we nog 
meer kinderen kunnen bezoeken. 

4. Werving Baten De nieuwe positionering is een 
prachtige donatie geweest van Haribo. Die uitgevoerd is 
door het bureau Mad About You. We willen zo snel 
mogelijk de vruchten plukken van de uitzonderlijke 
prestatie die hierin is neergezet en de 
naamsbekendheid van de Regenboogboom vergroten. 
Hierdoor is het bedrag van € 26.154.- bijzonder laag te 
noemen. Voor 2016 zal dit bedrag ook stijgen omdat er 
ook 0,66 Fte wordt ingehuurd om meer armslag aan de 
fondsenwerving te besteden. 

5. Beheer en Administratie  
(begroot € 40.643 realisatie: € 35.195)
De beheer en administratiekosten zijn net niet volgens 
begroting gerealiseerd. 

6. Exploitatie Resultaat  
(realisatie  € 27.093 negatief)
Dit zeer tegenvallende resultaat is vooral toe te rekenen 
aan het opschonen van de administratie. Het wisselen 
van accountant is heel goed geweest. De administratie 
is helemaal opgeschoond. Hierdoor zijn er wel een paar 
achterstallige zaken aan het licht gekomen. Deze zijn 
allemaal herkend en de verliezen die hieruit 
voortvloeien zijn direct genomen. 
Dit was vanzelfsprekend niet leuk en wel heel goed. We 
verwachten dit de komende jaren weer te compenseren. 
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Balans per 31 december  2015 
(na bestemming resultaat) 

          per 31-12-2015   per 31-12-2014 
          €   €    €   €  
  

           ACTIVA 
           

            VASTE ACTIVA 
           

Materiële vaste activa 1 
   

            
0 

   

            
323 

  

     

 

 
        0 

 

 

 

        
323 

VLOTTENDE ACTIVA 
           

            
            Vorderingen en overlopende activa 

           Debiteuren                       2    7.091    2.344   
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 3 

   

      
0 

 
       

 

    
  6.962 

 
       

Overige vorderingen en overlopende 
activa                                                           4 

   
55.116 

   
44.657 

  
       

62.207 
   

53.963 

Liquide middelen 5 
     

       
65.385  

   

       
76.588  

       
  

   
  

Som der vlottende activa 
      

127.592 
   

130.551 

            
TOTAAL 

      

     
127.592 

   

     
130.874  
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Balans per 31 december  2015 
(na bestemming exploitatieresultaat) 

      
                      per 31-12-2015   per 31-12-2014 
          €    €    €    €  
  

           PASSIVA 
           

            Fondsen en Reserves 
           Continuïteitsreserve 6  

 
 55.162 

   
66.008       

  Bestemmingsreserve 7  
 

 30.000       
   

30.000       
  

  
 

 
        

 
85.162 

 
       

 
96.008 

Bestemmingsfondsen  8 
   

       0  
   

       16.247  
  

       
     0  

   
     16.247  

       
85.162 

   

     
112.255 

     
 

   
 

  Kortlopende schulden 
 

 
 

 
       Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 
 

 

 

        
15.099  

   
       4.880  

  Belastingen, sociale premies 
en pensioenen 9 

 

 

 
13.868           

   
2.080           

  Overige schulden en 
overlopende passiva 10 

 
 

 
13.463    11.659   

       
42.430 

   
     18.619  

            
            
TOTAAL 

      
     127.592  

   

     
130.874  
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            Staat van baten en lasten over 2015 
     

        

Realisatie 
2015 
€   

Begroting 
2015 
€   

Realisatie 
2014 
€ 

  
        Baten 
        

Baten uit eigen fondsenwerving 11a 
  

        
253.308 

 

  
 280.000 

 

   
201.527  

Rentebaten 11b 315 
 

-  
 

         941  

    
      253.623  

 
   280.000  

 
       202.468  

Besteed aan doelstellingen 12 
       A. Hulpverlening 

   
108.794          63.773 

 
86.866 

B. Voorlichting en preventie 
   

25.037          25.370 
 

30.495 
C. Project regenboogbos 

   
2.337             726 

 
1.337 

D. Gezinnen 
   

14.262         
 

31.590 
 

46.979 
E. Nieuwe projecten 

   
7.006         

 
5.057 

 
4.012 

F. Droomdekentjes en producten 
   

24.383          12.181 
 

13.096 
Vrijwilligers 15   37.548  25.313  - 

    
219.367 

 
164.010 

 
      182.785  

Werving baten 13 
  

 
 

 
 

 
Kosten eigen fondsenwerving 

   
       26.154  

 
32.575 

 
        14.102  

    
 

 
 

 
 

Beheer en administratie 14 
  

 
 

 
 

 
Kosten beheer en administratie 

 
         35.195  40.643               26.797  

        
Som der lasten 

   
     280.716 

 
   237.228  

 
223.684 

Resultaat 
   

        
27.093- 

 

          
42.772  

 
        21.216- 

         Totaal kosten eigen fondsenwerving in % van baten 
uit eigen fondsenwerving 10 % 

 
15 % 

 
7 % 

 
Totaal kosten beheer en administratie  
in % van totale baten 14 % 

 
 12 % 

 
13 % 

 
Totaal kosten beheer en administratie in % van de 
totale kosten 
 
Totaal bestedingen aan doelstellingen 
in % van totale baten (exclusief overige baten) 

13 % 
 
 
 

72 % 
 

14 % 
 
 
 

61 % 
 

12 % 
 
 
 

94 % 
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Resultaatbestemming         
Toevoeging(+)/onttrekking(-) aan: 

        Continuïteitsreserve 
   

10.846- 
 

 
 

7.307- 

Bestemmingsreserve         

Fonds Koffertje        2.490- 

Fonds Gezinnen    10.000-    8.616- 

Fonds Droomdekentjes    1.047-               1.074  

Fonds Bezoeken 
   

5.200- 
 

 
 

3.850- 

    
27.093-       

   
21.216- 

  

Toelichting	op	de	uitvoeringskosten	
	 	 	 	 	 	

Kosten	doelstellingen	en	wervingskosten	eigen	organisatie	 	 	 	 	

                

	 	 	 	 Doelstellingen	 	 	   	 	 Werving	
baten	

	 	 	 A	 	 B	 	 C	 	 D	 	 E	 	 F	 	 Fondsen	
werving	

	 	 	 €	 	 €	 	 €	 	 €	 	 €	 	 €	 	 €	
Kind-Werk	 	 	 85.440	 	 516	 	 -	 	 250	 	 -	 	 18.544	 	 									15.644		
Uitbesteed	werk	 	 	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 -			
Personeelskosten	 	 	 14.944	 	 15.691	 	 1.494	 	 8.966	 	 				4.483	 	 3.736	 	 											6.725		
	Huisvestingskosten	 	 3.681	 	 3.865	 	 368	 	 2.209	 	 1.104	 	 920	 	 											1.657		
Kantoorkosten	 	 	 4.102	 	 4.307	 	 410	 	 2.461	 	 1.231	 	 1.026	 	 											1.846	
Overige	organisatie	
kosten	

562	 	 590	 	 59	 	 337	 	 169	 	 141	 	 253																

Afschrijving	en	rente	 	 65	 	 68	 	 6	 	 39	 	 19	 	 16	 	 														29		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Totaal	 	 	 108.794	 	 25.037	 	 2.337	 	 14.262	 	 7.006	 	 24.383	 	 26.154	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
                
    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
   	Werving	baten		 	 	 	 	 	 	 	Totalen		 	 	
   	Gezamel.	

acties		
	Acties	derden		 	Vrijwilligers		 	Beheer	&	

admin.		
	Totaal								
2015		

	Begroot							
2015		

	Totaal								
2014		

   	€		 	 	€		 	 	€		 	 	€		 	 	€		 	 	€		 	 	€		
Kind-Werk	   -	 	 -	 	 8.355	 	 -	 	 128.749	 	 105.720	 	 101.243		
Uitbesteed	werk	   	-		 	 	-		 	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 											-	
Personeelskosten	   	-		 	 	-		 	 18.680	 	 10.823	 	 85.542	 	 77.800	 	 					62.003		
Huisvestingskosten	  	-		 	 	-		 	 4.602	 	 -	 	 18.406	 			 15.520	 	 16.457	
Kantoorkosten	   -	 	 -	 	 5.127	 	 23.770	 	 44.280	 			 34.900	 	 		38.226		
Overige	organisatie	
kosten																							

-	 	 -	 	 703	 	 602	 	 3.416	 	 3.288	 	 5.285	

Afschrijving	en	rente	  	-		 	 	-		 	 81	 	 																	-		 	 323	 	 																		-		 	 470	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Totaal	   -	 	 -	 	 37.548	 	 35.195	 	 280.716	 	 237.228	 	 223.684	

 
Projectomschrijving: 
A: Hulpverlening, kindbezoeken 
B: Voorlichting aan professionals en ouders en preventie 
C: Project Regenboogbos 
D: Gezinnenproject 
E: Nieuwe ontwikkelingen 
F: Droomdekentjes  
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Kasstroomoverzicht (indirecte 
methode) 

      

 

                  2015                2014  
                  € 

 
€  

                         

  
           

 

Kasstroom uit operationele activiteiten  
       

 

Exploitatie saldo 
  

 

 

 

 
- 27.093 

 
- 21.216 

 

  
 

 
 

 
 

 
Aanpassing voor 
Afschrijvingen e.d. 

        
323 

 
470   

 

Totaal aanpassingen 
        

- 26.770 
 

- 20.746  

Veranderingen in vlottende middelen 
           

 

Mutatie vorderingen 
    

 
 

    - 8.245  
 

   2.153  

Mutatie kortlopende schulden  
 

  23.812    - 609  

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 
  

 
 

  15.567      
 

     1.544  

             

Ontvangen rente         -  -  

             
Totaal kasstroom uit operationele 
activiteiten    

  
 

 
 

- 11.203 
 

- 19.202  

Investeringen: 
   

  
 

 
 

 
 

  

Materiele vaste Activa 
   

  
 

 
 

- 
 

-  

    
  

 
 

 
 

 
  

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten 
   

  
 

 
 

- 
 

-  

    
  

 
 

 
- 

 
-  

Mutatie liquide middelen 
   

  

 

 

 

 
- 11.203 

 

 
- 19.202 

 

Liquide middelen mutaties over het jaar: 
 

   

  

 

 

 

 

 

  

Stand per 1-jan 
   

  
 

76.588 
 

95.790  

Stand per 31-dec 
   

  
 

 65.385 
 

76.588  

Totale mutatie: 
   

  

 

 
 

 
- 11.203 

 

 
- 19.202 
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Toelichting op de jaarrekening 
      

            Algemeen  
           

            Verslaggevingsperiode 
De jaarrekening is opgesteld over het kalenderjaar 2015. 
 
Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de 
Jaarverslaglegging RJ 650. 
 
Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
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 
iedere maand kinderen in het ziekenhuis en is er voor alle kinderen, ongeacht wat er met ze aan de hand is. Op 
aanvraag kan ook een thuisbezoek, een schoolbezoek, of een bezoek bij een instelling worden gerealiseerd. 

            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 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. 
  
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting. 
 
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. 
  
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. 
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Materiële vaste activa 
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. 
  
De volgende afschrijvingspercentage wordt hierbij gehanteerd: 
· Inventaris: 20% 
 
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 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 
 

  Reserves en fondsen 
• 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. 

  
Kortlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
  
Nederlandse pensioenregelingen 
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. 
  
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. 
	 	



Jaarverslag en jaarrekening 2015 	  

 

Laat jezelf weer schitteren  30 

	

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. 
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 

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

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. 
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Toelichting  op de balans per 31 december 2015 
    

Vaste Activa 
            

Materiële vaste activa (1) 

            Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: 
                

 
   Inventaris     Inventaris  

         
2015 

 
2014 

              
 

   €     €  

            Aanschafwaarde per 1 januari 
        

1.931            
 

1.931 
Cum. afschrijving per 1 januari 

        
- 1.608          

 
- 1.138 

Boekwaarde per 1 januari  
        

           323  
 

          793 

            Mutaties 
          

                   
Afschrijvingen  

        
- 323 

 
             - 470  

Totaal mutaties 
       

             - 323                - 470  

            Aanschafwaarde per 31 december 
       

           1.931    
 

          1.931  
Cum. afschrijvingen per 31 december 

      
          - 1.931  

 
           -1.608 

Boekwaarde per 31 december  
       

           -  
 

            323  

            De activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering. 
  

  
   

            Debiteuren (2) 
           

                              31-12-2015   31-12-2014 
                   €      €   

            Debiteuren 
        

            7.091  
 

2.344  

            Belastingen en premies sociale verzekeringen (3) 

                              31-12-2015   31-12-2014 
                   €      €   

                        Loonheffing 
 

-           
 

        6.962 
Totaal 

        
-            

 
        6.962  
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Overige vorderingen en 
overlopende activa (4) 

           
                              31-12-2015   31-12-2014 

                   €      €   
            
Overige vorderingen                      145                145  
Overlopende activa         54.971  44.512 
                 55.116  44.657   
            
Overige vorderingen            
Depot TNT Post         145               145  
            
Overlopende activa     
Nog te ontvangen donatie Notariële akte  -  25.000 
Nog te ontvangen donatie vanwege kristallen  -  531 
Nog te ontvangen donatie Just Giving  -  1.200 
Nog te ontvangen donatie Bedrijf  -  640 
Nog te ontvangen donatie diverse Vermogendsfondsen  -  15.000 
Nog te ontvangen donatie Kringloopwinkel  500  - 
Nog te ontvangen donatie Kerstmarkten  -  1.047 
Nog te ontvangen donatie Rebel  35.000  - 
Nog te ontvangen donatie Sylvestercross  1.928  - 
Nog te ontvangen donatie Justgiving  1.000  - 
Nog te ontvangen donatie Elise Mathilde  3.000  - 
Nog te ontvangen donatie Fonds 1818  1.000  - 
Nog te ontvangen donatie Physico  3.225  - 
Nog te ontvangen donatie K.F. Heinfonds  3.000  - 
Nog te ontvangen donatie Roparun  6.000  - 
Nog te ontvangen rente op spaartegoeden  318  941 
Overige overlopende activa         -  153 
         54.971  44.512 
            

Liquide middelen (5) 
           

                              31-12-2015   31-12-2014 
                   €      €   

                        Betaalrekeningen 
        

16.547 
 

        8.682  
Spaarrekeningen 

        
48.838 

 
          67.906  

Totaal 
        

65.385 
 

       76.588  

            Per 31 december 2015 zijn er geen bankgaranties verstrekt. 
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Continuïteitsreserve (6) 
                       Het verloop van de continuïteitsreserve gedurende het boekjaar is als volgt: 

                  31-12-2015   31-12-2014 
                   €      €   

 
Stand 1 januari  

        
         66.008 

 
73.315 

Resultaat boekjaar 
        

- 10.846  
 

        - 7.307 

         
 

  
         

55.162 
 

       66.008 
 
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. 

            
 
Bestemmingsreserve (7) 

                       Het verloop van de bestemmingsreserve gedurende het boekjaar is als volgt: 
                  31-12-2015   31-12-2014 
                   €      €   

Stand 1 januari  
        

        30.000 
 

        -  
Resultaat boekjaar 

        
- 

 
        30.000 

            
         

        30.000 
 

       30.000 
 
 

           Stand per    2015   2015   Stand 

          
Per 

01/01/2015   Toegevoegd    Onttrokken   
per 

31/12/2015 
           €     €     €     €  

            Reserve gezinnen 
    

10.000  
 

- 
 

        -  
 

       10.000  
Reserve bezoeken 

    
20.000 

 
 - 

 
 - 

 
20.000 

Totaal Bestemmingsreserves 
    

30.000  
 

        -    
 

-  
 

30.000  
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            Bestemmingsfondsen (8) 
          

            Het verloop van de bestemmingsfondsen (door derden bepaald) gedurende het boekjaar is als volgt: 
           Stand per    2015   2015   Stand 

          
Per 

01/01/2015   Toegevoegd    Onttrokken   
per 

31/12/2015 
           €     €     €     €  

            Droomdekentjes 
    

1.047 
 

  - 1.047  - 
Regenboogboomkoffertje 

    
         

 
    - 

Fonds gezinnen 
    

10.000 
 

  - 10.000  - 
Fonds bezoeken 

    
5.200 

 
  - 5.200  - 

Totaal Bestemmingsfondsen 
    

16.247  
 

  -16.247 
 

-  

            
            Belastingen en sociale premies (9) 

       

                              31-12-2015   31-12-2014 
                   €      €   

            Loonheffing 
        

1.659               
 

        1.099  
Pensioenpremie  

    
12.209  

 
         981  

Totaal 
        

   13.868 
 

        2.080  

            Overige schulden en 
Overlopende passiva (10) 

           
                              31-12-2015   31-12-2014 

                   €      €   

                        Nog te betalen vakantiegeld 
        

          3.463  
 

2.638  
Nog te betalen accountantskosten 

 
10.000             

 
       9.000  

Overige overlopende posten 
        

-             
 

         21  
Totaal 

        
         13.463  

 
        11.659 

            
                                    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 

                          2015    2015    2014 
              Werkelijk   Begroot   Werkelijk 
               €     €     €  

Baten uit eigen fondsenwerving (11a) 
       Donateurs 

      
199.796 

 
88.500 

 
70.491 

Vrije donaties 
      

1.413 
 

106.500 
 

75.556 
Doeldonaties totalen 

      
49.273 

 
75.000 

 
48.644 

  Doeldonatie Gezinnen       5.466    10.200 
  Doeldonatie Bezoeken       40.937    31.680 
  Doeldonatie Droomdekentjes       2.870    6.764 
  Doeldonatie Fondsenwerving       -    - 
Ontvangsten uit verkoop kristallen       2.826  10.000  6.836 
Sponsoring        -  -  - 
Totaal 

      
253.308 

 
280.000 

 
195.632 

             

              2015    2015    2014 
              Werkelijk   Begroot   Werkelijk 

               €     €     €  

Ontvangsten uit verkoop kristallen 
Inkomsten uit verkoop kristallen en boek via Webwinkel  

 
7.943 

 
 

 
10.604  

Kosten (incl. verzendkosten) 
  

5.117 
 

 
 

3.767 
Brutowinst uit kristal of boek verkoop  

      
2.826 

 
10.000      

 
6.836        

	
	

              2015    2015   2014 
              Werkelijk   Begroot  Werkelijk 
               €     €    €  

 
Rentebaten  

      
315 

 
- 

 
941        
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Besteed aan doelstellingen (11) 
                     2015    2015    2014 

              Werkelijk   Begroot   Werkelijk 
               €     €     €  

A. Hulpverlening  
Werken met de kinderen 

 
85.440                 44.038 

       Personeelskosten 
      

14.944 
 

 
 

29.459 
       Huisvestingskosten 

      
3.681 

 
 

 
5.761 

       Kantoorkosten 
      

4.664 
 

 
 

7.444 
       Afschrijvingen en rente 

      
65 

 
 

 
164 

     
subtotaal 

 
108.794 

 
63.773 

 
86.866 

B. Voorlichting en preventie 
Werken met kinderen 

  
516 

 
 

 
9.769 

       Personeelskosten 
      

15.691 
 

 
 

8.884 
       Huisvestingskosten 

      
3.865 

 
 

 
5.101 

       Kantoorkosten 
      

4.898 
 

 
 

6.595 
       Afschrijvingen en rente 

      
67 

 
 

 
146 

     
subtotaal 

 
25.037 

 
25.370 

 
30.495 

C. Project regenboogbos 
Werken met kinderen 

      
 

 
 

 
- 

       Personeelskosten 
      

1.494 
 

 
 

573 
       Huisvestingskosten 

      
368 

 
 

 
329 

       Kantoorkosten 
      

466 
 

 
 

426 
       Afschrijvingen en rente 

      
9 

 
 

 
9 

     
subtotaal 

 
2.337 

 
726 

 
1.337 

D. Gezinnen 
Werken met kinderen 

     
250                     25.599 

       Personeelskosten 
      

8966 
 

 
 

12.797 
       Huisvestingskosten 

      
2.209 

 
 

 
1.975 

       Kantoorkosten 
      

2.799 
 

 
 

2.552 
       Afschrijving en rente 

      
38 

 
 

 
56 

     
subtotaal 

 
14.262 

 
31.590 

 
46.979 

E. Nieuwe Projecten 
Werken met kinderen 

      
 

 
 

 
- 

       Personeelskosten 
      

4.483 
 

 
 

1.720 
       Huisvestingskosten 

      
1.104 

 
 

 
987 

       Kantoorkosten 
      

1.399 
 

 
 

1.277 
       Afschrijving en rente 

      
18 

 
 

 
28 

     
subtotaal 

 
7.006 

 
5.057 

 
4.012 

F. Droomdekentjes en 
producten 
Werken met kinderen 

      
18.544 

 
 

 
9.753 

       Personeelskosten 
      

3.736 
 

 
 

1.433 
       Huisvestingskosten 

      
920 

 
 

 
823 

       Kantoorkosten 
      

1.166 
 

 
 

1.064 
       Afschrijving en rente 

      
15 

 
 

 
23 

     
subtotaal 

 
24.383 

 
12.181 

 
        13.096  

Vrijwilligers       37.548  25.313  - 

Totaal 
      

219.367 
 

164.010 
 

       182.785  
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2015 

Werkelijk   
2015 

Begroot   
2014 

Werkelijk 
               €     €     €   

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

      
72,13% 

 
58,58% 

 
93,88% 

       
 

 
 

  

Totaal besteed aan doelstellingen in 
% van de totale lasten 

      
64,77% 

 
69,14% 

 
81,72% 

            
            Werving Baten (12) 

           
              

2015 
Werkelijk   

2015 
Begroot   

2014 
Werkelijk 

               €     €     €   
Kosten eigen fondsenwerving 

          Wervingskosten 
      

10.509  24.200 
 

8.084 
Uitvoeringskosten 

      
15.645  8.375 

 
6.018 

Totaal 
      

26.154  32.575 
 

14.102 

       
   

 
 

Totaal kosten eigen fondsenwerving in % van de totale baten uit 
eigen fondsenwerving 

 
10,37%  13,73% 

 
7,24% 

            
            
            Beheer en administratie (13) 

                       2015    2015    2014  
              Werkelijk   Begroot   Werkelijk 
               €     €     €  

            Beheer en Administratie kosten 
     

35.195  40.643 
 

26.797 

       
   

 
 

 
Totaal kosten beheer en administratie 
in % van de totale kosten 

      
13,96%  17,13% 

 
11,98% 

        2015    2015    2014  

            

            

            

            

            

       
   
 
 
 
 
 
 
 

  
           €     €     €  
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              2015    2015    2014 
              Werkelijk   Begroot   Werkelijk 
               €     €     €  

            Lonen en salarissen 
           

            Salarissen 
      

68.346 
 

 
 

52.687 
Sociale lasten 

      
5.245 

 
  8.954  

Vordering premiekorting 2012 t/m 
2015 

      
- 

 
  - 8.943  

Pensioen 
  

5.966 
 

  5.984 	 	 	 5.984	

       
79.557 

 
98.000  58.682 

            

Scholing en vorming 
      

274 
 

1.500  2.600 

Ingehuurd personeel 
      

35.775 
 

58.000  - 
Overige personeelskosten 

      
4.119 

 
-  721 

       119.724  135.800  62.003 
 

            Aantal Werknemers 
           Het gemiddeld aantal werknemers op basis van een volledige werkweek bedroeg eind 2015: 1,1 fte 

Secretariaat 1 medewerker 0,55 fte 
Projecten: 1 medewerker 0,55 fte 
 

            
 

            Bezoldiging van bestuurders en directie 
       

Er is in 2015 geen sprake geweest van bezoldiging van bestuur.   
Er is in 2015 geen bezoldigde directeur in dienst geweest van de stichting. De directie is gevoerd door onbetaalde 
vrijwilligers. 
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            OVERIGE GEGEVENS 
         

            Statutaire bepaling inzake de bestemming van het resultaat 
  

            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. 

            Voorstel bestemming exploitatieresultaat 2015 
     

Aan de bestuursvergadering wordt voorgesteld het exploitatietekort over 2015 ad € 25.518,- als volgt te onttrekken 

         
          € 

  Onttrekking aan: 
           Bestemmingsfondsen 
        

16.247- 
  Continuïteitsreserve 

        
10.846- 

  
         

27.093- 
   

Het voorstel bestemming resultaat is reeds in de jaarrekening verwerkt. 
  

            Soest       …. november 2016 
           

            

A.D.M. van der Tuin          M. Maathuis          A.C. de Grunt          M. Flint          F. Boomsma   

 

 
	
	


