
Jaarverslag en jaarrekening 2016 Laat jezelf weer schitteren

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 2016 zijn: 
 
Mevr. F. Boomsma  
(voorzitter) Directeur Hilton Royal Parc Soestduinen.  
Geen nevenfuncties  
 
Dhr. M. Maathuis  
(secretaris) Partner bij Kingfisher advocaten. 
Geen nevenfuncties
 
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. A van de Tuin is tot 1 dec voorzitter geweest. Dit 
heeft ze met verve gedaan en we bedanken haar voor haar 
energieke inzet. We zijn in gesprek met een zeer goede 
kandiaat-bestuurslid. Deze zal begin 2017 tot het bestuur 
toetreden. Renée van Zandvoort zal vanaf 1 januari 
directeur zijn. 

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  
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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2016: jaar van uitdagingen

De Regenboogboom heeft zich in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld als veilige haven voor vele 
kinderen met een uitdaging. En daar waar kinderen uitdagingen ervaren, hebben wij als 
organisatie dat ook gehad.  In dat opzicht kan 2016 aan de ‘Lijst der Uitdagingen’ worden 
toegevoegd. 2016 was een jaar waarin o.a. het langdurig ziekteverlof van een van onze 
medewerkers een sterk beroep heeft gedaan op de flexibiliteit van onze organisatie. Niettemin 
hebben we ons op daadkrachtige wijze staande gehouden in deze moeilijke tijden. 

De behoefte naar groei en ontwikkeling was sterk aanwezig dit jaar. We hebben beoogd 
slagkracht te creëren door uit te breiden naar 3 FTE om met zes man sterk de organisatie te 
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Aantal kinderen  
bezocht in 2016

7594!
 
 
Ziekenhuizen

5130 kinderen

Blijf-huis & AZC's

330 kinderen

Evenementen

1520 kinderen

Thuisbezoeken 

28 kinderen

Instellingen

144 kinderen

Scholen 

446 kinderen
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laten groeien. Dit aspect heeft zwaar gedrukt op de financiën 
en was daarmee een van de andere uitdagingen. 

De beoogde groei is nog uitgebleven en het is de 
Regenboogboom in 2016 gegeven een jaar te beleven van 
lessen, van vallen en opstaan, van tegenslagen en de 
aandacht voor de essentie. De vraag "waar doen we het 
allemaal voor?" brengt ons bij de kern van de Stichting. 

Het nieuwe logo eind 2015 en de herpositionering is daarin een 
sterke stap voorwaarts geweest, waaruit we kunnen 
constateren dat de Regenboogboom meer bekendheid heeft 
gekregen bij ziekenhuizen en instellingen.  Zij gaven ons 
verschillende malen te kennen dat onze vrijwilligers worden 
gezien als welkome gasten. Vaak horen we terug hoe warm en 
empathisch we overkomen en er onvoorwaardelijk zijn voor 
iedereen die zij ontmoeten. Dit wordt herkend, gewaardeerd en 
gezien. En wat zijn we daarin trots op onze vrijwilligers!

De financiële administratie is gestructureerd en het secretariaat 
van de juiste professionaliteit voorzien met haar aanwezigheid. 
We hebben een prachtige nieuwe website kregen en dat de 
processen in kaart zijn gebracht. De fondsenwerving 2.0 is 
voorbereid. Een investering in waar we de komende jaren 
verder opbouwen. Het bestuur heeft zich vanaf de tweede helft 
van 2016 intensiever moeten bezighouden met de dagelijkse 
gang van zaken, en de directie daarin moeten bijstaan om de 
boot goed te laten varen en de juiste koers te laten houden

En die andere koers zal in teken staan van de essentie. Het 
fundament, de kern en het bestaansrecht waarop de Stichting 
al bijna 25 jaar rust. En de reden dat wij hier zijn, vrijwilligers 
actief zijn en we samen dit commitment hebben. Dat begint bij 
Holly en haar droom dat ieder kind en veilige plek heeft waar 
het in zijn of haar kracht kan staan. Bij élk bezoek aan een 
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De koers staat op 
de essentie waarbij 

de kristal een 
helder kompas is en 

ruimte, licht en 
lucht creëert.
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kind, bij élke kristal dat wordt weggegeven, élke CD, elke 
Droomdeken vervult die droom. Laat dát onze leidraad zijn om dit 
geweldige werk uit te kunnen voeren.  Andere mogelijke zorgen 
of obstakels mogen nooit, écht nooit, de beperkende factor zijn.

En natuurlijk, de verandering van een koers, dat raakt iedereen. 
Niet alleen het team op kantoor maar zeker ook onze vrijwilligers. 
Jullie zijn namelijk de rijkdom van de Stichting. Het kloppend hart 
en de parels achter het gedachtengoed. Elk bezoek wat 
vrijwilligers brengen is een daad is van liefde. Iedere brief die 
geschreven wordt en meegestuurd wordt met een dekentje, is 
een daad van liefde. Elke keer opnieuw, vaak vele jaren lang; dat 
is een ongelofelijk commitment en daar zijn we heel erg 
dankbaar voor. Vrijwilligers geven de Regenboogkleuren aan de 
organisatie. Het is een eer dat we dat mogen faciliteren. Want 
zonder vrijwilligers geen Regenboogboom.

Zoals al genoemd brengt 2017 het 25ste jaar van de 
Regenboogboom ons verder naar de essentie. We beginnen 
immers niet opnieuw. We gaan door. We richten ons kompas op 
waar de Regenboogboom voor staat: het laten ervaren van 
Kracht, ook in onszelf. 

Wat dat gaat betekenen? Onze missie is ruimte, licht en lucht 
creëren voor anderen. Echter, iets aan andere geven betekent 
dat we het zelf ook moeten ervaren. Vandaar dat de broeksriem 
met beleid wordt aangetrokken, zodat financiële lucht kan 
ontstaan. Daarnaast gaan we kijken naar de mensen die onze 
hulp inschakelen: waar zijn zij tevreden over? Wat ontbreekt in 
hun ogen en wat kan er worden verbeterd? Beter inspelen 
betekent een grote beleving van ruimte, licht en lucht bij die 
mensen. En dat gaat ons lukken. Samen

�5

'Your heart knows 
the way... Run in 

that direction'
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Speerpunten van 2016 waren

1.	Interne	organisa.e	
2.	Financiële	stabiliteit	
3.	Bereik	vergroten		
4.	Kwaliteit	van	bezoeken	en	vrijwilligers	verhogen	

1. Interne organisatie

 
Voorgaande	jaren	hebben	in	het	teken	gestaan	van	het	
structureren	en	inrichten	van	de	interne	organisa.e.	Dit	alles	
heeC	ertoe	geleid	dat	er	een	kantoororganisa.e	staat	die	de	
bestaande	ac.viteiten	van	de	Regenboogboom	kan	faciliteren.	
De	interne	organisa.e	is	klaar	om	groei	van	het	aantal	bezoeken	
te	kunnen	ondersteunen.	De	aandacht	blijC	gericht	op	het	
verder	professionaliseren	van	de	interne	organisa.e.	Om	hierin	
verdere	slagen	te	maken	is	er	een	aantal	zaken	nodig	dat	we	in	
2016	wilden	realiseren.	Stabiliseren	van	de	kantoororganisa.e	
om	groei	in	goede	banen	te	kunnen	leiden.	Ac.viteiten	
ontplooien,	zodat	de	organisa.e	slagvaardiger	wordt	en	kan	
stabiliseren.	Hierbij	komen	de	volgende	zaken	aan	bod:	

Er	is	geïnvesteerd	in	AFAS.	Het	is	gelukt	om	de	administra.e	
inzichtelijk	te	maken	en	beter	aan	te	laten	sluiten	bij	de	nieuwe	
manier	van	werken.	In	2016	wordt	het	gebruik	van	AFAS	verder	
gestroomlijnd.	De	boekhouding	gaat	volledig	in	AFAS	
plaatsvinden	met	gebruik	van	alle	tools	die	hierin	beschikbaar	
zijn.	Daarnaast	worden	de	rapportages	zo	gemaakt	dat	ze	
aansluiten	en	wordt	de	begro.ng	ook	in	AFAS	toegevoegd.	
Hiervoor	is	al	geïnvesteerd	in	een	rela.e	met	een	nieuwe	
accountant.	Het	grote	voordeel	is	dat	deze	accountant	online	
mee	kan	kijken	in	de	systemen	en	derhalve	de	controles	ook	
makkelijker	kan	uitvoeren.	De	aanslui.ng	tussen	jaarverslag	en	
boekhouding	wordt	hierdoor	ook	meer	solide.	

Het	pakket	Salesforce	wordt	opgepakt.	De	oplevering	heeC	
plaatsgevonden,	zodat	we	de	gegevens	rondom	bezoeken	beter	
kunnen	registreren.	Verder	gebruik	en	onderzoek	zal	uitwijzen	
wat	er	nog	meer	mogelijk	is	binnen	dit	programma.	
Het	IT	beheer	werd	geop.maliseerd	zodat	belangrijkste	
gegevens	binnen	de	Regenboogboom	centraal	opgeslagen	
kunnen	worden.	Er	ia	een	cloudoplossing	ingericht	waarbij	de	
opslag	uniform	is.	Daarnaast	zijn	de	gegevens	bereikbaar	voor	
alle	medewerkers	en	kan	er	via	autorisa.es	selec.ef	toegang	
gegeven	worden	aan	vrijwilligers.	Het	beheer	van	de	hardware	
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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.

http://www.regenboogboom.nl/wat-jij-kunt-doen/droomdekentje-maken-of-aanvragen%22%20%5Co%20%22droomdeken%20maken%20of%20aanvragen%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.regenboogboom.nl/wat-jij-kunt-doen/droomdekentje-maken-of-aanvragen%22%20%5Co%20%22droomdeken%20maken%20of%20aanvragen%22%20%5Ct%20%22_blank
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en	het	netwerk	wordt	uitbesteed	waardoor	er	con.nu	
ondersteuning	is	op	afstand.	Wanneer	nodig	zal	op	kantoor	
ondersteuning	plaatsvinden.	Specifieke	aandacht	is	er	voor	de	
netwerksnelheid.		De	Regenboogboom	had	vijf	websites.	Deze	is	
teruggebracht	naar	twee	websites.	

 
2. financiële stabiliteit

Onze plannen en begroting waren er op gericht geweest om 
stabiele groei te realiseren. Dit brengt met zich mee dat wij 
consequent aandacht hebben gegeven 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. 
In totaal is in 2016 € 244.396,- aan gelden binnengekomen. 
 

3. Bereik vergroten

Al jaren zien we de potentie om onze visie en missie breder neer 
te zetten. De huidige positionering vergroot die mogelijkheid. In 
2016 hebben we dit concreet handen en voeten geven door de 
doelgroep te verbreden van kinderen met een ziekte, trauma of 
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'Ik ben maar water' 
zei de 

regendruppel...  
 

'Je schittert'  
zei de zon
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handicap naar, kinderen die plotseling de controle over het leven kwijt 
zijn. Om te zorgen dat de organisatie de door ons beoogde groei van 
7000 naar 8000 kinderen aan kan hebben we de volgende stappen 
gezet.

Pilot AZC
We hebben een project gedaan met Herman van Veen en het AZC in 
Zeist. Hier zijn warme contacten uit ontstaan. We hebben 
mogelijkheden onderzocht om onze methodiek toepasbaar te maken 
voor deze groep kinderen en hun ouders. We zijn van menig dat we 
juist nu deze kinderen in ons groeiplan moeten opnemen.het AZC 
heeft ons warm ontvangen.

Scholen
In 2016 onderzochten we hoe onze dienst breder inzetbaar gemaakt 
kan worden op scholen die te maken hebben met plotselinge, 
schokkende gebeurtenissen (overlijden en ziekte van kind/ouder/
leerkracht). Vanaf 2017 zal het in de nieuwe vorm deel uit maken van 
onze kernactiviteiten.

Thuisbezoeken
Er was een toename van thuisbezoeken. Bij de aanvraag van een 
droomdekentje konden ouders ook een thuisbezoek aanvragen.
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4. Kwaliteit

Onze vrijwilligersgroep is te verdelen in 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 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 2016 hebben we 11 nieuwe bezoekvrijwilligers welkom 
mogen heten en hebben 9 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 2016 hebben wij daar weer 
belangrijke stappen in genomen. Nieuwe vrijwilligers volgen 6 
trainingsdagen centraal in Soest, reeds werkende vrijwilligers 
krijgen 1 dag 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.
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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!

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 2016 
actueel gehouden en levendiger gemaakt door vaker 
nieuwsberichten te plaatsen. De website is dan ook vaker 
bezocht. 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 2016  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 kant 
meer reacties te merken. In onze uitingen (website, 
nieuwsberichten, nieuwsbrief, etc.) wordt meer bekendheid 
gegeven aan de inzet van deze media.
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Communicatie en communicatieplan

Binnen de stichting is 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.
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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 
 
 

2016 1950 
droomdekentjes
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Droomdekentjes  
in 2016

1950!
Dat is totaal in de 
geschiedenis van 
Droomdekentjes:  

9298 
droom-

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

Bezoeken 2015 2016

Kinderen bezocht in het ziekenhuis 5116 5130

Kinderen in blijf-huis & AZC's     216  330

Kinderen thuis bezocht        24    28

Kinderen in instellingen        96        144

Kinderen op scholen       343  446

Kinderen tijdens evenementen      1720   1520

Totaal      7515   7594

We hebben in 2016: 79 meer kinderen bezocht dan in 2015.

We zien een stijging in het aantal kinderen vanwege bezoeken 
aan het AZC, meer kinderen in instellingen en op scholen. We 
hebben minder kinderen tijdens evenementen ontmoet.

Droomdekentjes  2015  2016

Droomdekentjes weggegeven      1567     1950

We hebben in 2016: 383 meer droomdekentjes verstuurd. 

Risico's en continuïteit 
De hoofddoelstellingen die het bestuur van de stichting zich 
gesteld heeft voor 2016 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 2016 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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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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Vrijwilligers 
De groei van het aantal door maaksters aangeboden dekentjes is 
op een mooie natuurlijke manier in balans met het aantal 
verstuurde dekentjes. Eind 2016 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 2017 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 2017 zullen hiervoor meer (vrijwillige) 
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 2016 heeft de stichting een eigen vermogen van € 29.928,- 

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 (1,5 FTE), 
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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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. 

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 
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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)  
 

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. Bijna 8000 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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We bedanken alle sponsoren, groot én klein

Een greep uit de onze sponsoren:

‘Vrolijke momenten’
Soesterduinen
SBO De Horst/Echt
123 Inkt
Jumbo statiegeld
Intersafe Groeneveld
OBS Berkenschool Hoogland
WeWork
OBS Het Kompas IJmuiden
Vierdaagse nijmegen door Wilma
Singelloop Breda dankzij Haribo
Donaties jubileumfeest Eveline
Heeren van Geneugten  
HZPC joure
VSBfonds
Janivo Stichting
Dr. C.J.Vaillantfonds/LVC
Fundatie Santheuvel, Sobbe
Dr. Izak Wessel Stichting
Reek-Versteegh Stichting 
Dirk Bos Fonds
Stichting Zonnegloren
Stichting XopX
Weeshuis Doopgezinden
Stichting Thurkowfonds
Steunfonds Jeugdzorg
Schiefbaan Hovius
Zuster Visser Fonds
Jeugdfonds Wees een Zegen
Co Schippers Fonds
RDO Balije van Utrecht
Kringloop Soest
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Stichting Overal
St. Elisa Mathilde Fonds
Sophia KZ-Fonds
St. Hulp na Onderzoek
Mieke den Ouden
St. Herbahortus
Stichting de Boom
St. Marguérite Antoinette
St. Protestants Steunfonds Den H.
St. Evert Zoudenbalch
St. Tiny en Anny van Doorne Fonds
Van Baaren Stichting
Stichting Olfo
De Donge Foundation
Victoriefonds
De Groot Fonds
Pelgrimshoeve
Pasman Stichting
Van Ommeren-De Voogt
Baron van Hardenbroek   
Maria Emalia Dorrepaal 
Fonds 1818
Volkskracht/Neyenburgh
St. Stad Rotterdam 1720
St. Voorzorg Utrecht
Steunfonds A’dam/BJA-COW
Ruigrokstichting
St. Kan. Salden n’hof
Van Fentener Vlissingen fonds

 
 
 
 
 
 
 

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 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 2016 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. 
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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 2016, 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.
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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.
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. 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 was om 2016 in handen 
van Renee van Zandvoort één van de oprichters en Guido Dik. 
Het was belangrijk dat Evert-Jan van Zandvoort (mede-
oprichter) vrij gemaakt werd 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.   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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 2016 gehanteerde verdeelsleutels 
zijn ten opzichte van 2015 ongewijzigd gebleven. 

 

Algemeen 
In 2016 zijn de inkomsten van de Regenboogboom uitgekomen 
op € 244.396. Dit is lager dan verwacht. Dit komt met name 
doordat er minder acties waren. Gedurende het jaar hadden we 
daarvoor al maatregelen voor genomen. Gelukkig waren er wel 
veel vermogende fondsen die ons hebben gesteund. 
 
Er is hard gewerkt aan de interne organisatie. Dit betekent dat de 
administratie 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 € 
55.234.- negatief. Dit is ten laste gegaan van het eigen 
vermogen. 

Het is zaak voor stichting de Regenboogboom in 2017 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. Daarom is het 
fondsenwerf-plan en de monitoring van de winst en 
verliesrekening verder aangescherpt. 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Toelichting bij jaarrekening 2016
Overzicht en toelichting op de afwijkingen van de baten en 
de kosten ten opzichte van de begroting 2016, zoals 
goedgekeurd.

1.Baten (begroot: € 350.000, gerealiseerd: € 244.396)
In 2016 is de begroting bij lange na niet gehaald. De 
belangrijkste reden hiervoor is er veel minder grote acties 
zijn geweest, er geen inkomsten van serviceclubs zijn 
geweest en we iets minder vaste donateurs hadden.  De 
uitdaging voor de Regenboogboom is om op zoek te gaan 
naar meer structurele bijdragen. Die waren in het jaar 2016  
€ 29.500.- Structurele bijdragen helpen de continuïteit van 
de stichting te bevorderen. Het verhogen van dit bedrag 
heeft onze aandacht in 2017

2. Lasten Indirecte kosten 
De faciliterende kernorganisatie kost in totaliteit  
€ 101.799,- Van deze kosten wordt een groot deel besteed 
tbc onze 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. 

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 
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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 2016 is dit bedrag € 179.142- 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 2017 
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 € 44.764- in proportie te noemen. 

5. Beheer en Administratie  
(realisatie: €75.725) In 2016 hebben we ingestoken op het 
maken van een professionaliseringsslag. Daarin zijn we nog 
niet volledig geslaagd. In 2017 zal ook hier wederom aandacht 
nodig zijn.

6. Exploitatie Resultaat  
(realisatie  € 55.234 negatief) Dit zeer tegenvallende resultaat 
is vooral toe te rekenen aan het uit balans zijn van de kosten 
ten opzichte van de uitgaven. Deze hebben we conform de 
begroting 2017 en besluiten van het bestuur bijgesteld.
De Regenboogboom heeft in de loop van 2016, gezien de 
achterblijvende financiële ontwikkelingen, helaas afscheid 
moeten nemen van een aantal betaalde krachten. Voor hun 
goede werk en grote inzet danken wij hen hartelijk. Dit was 
vanzelfsprekend niet leuk maar wel noodzakelijk. We 
verwachten dit de komende jaren weer te compenseren en in 
balans te krijgen.

Begroting 2017
Het bestuur heeft een aantal noodzakelijke keuzes gemaakt 
om de Regenboogboom toekomst bestendig te maken. Renee 
van Zandvoort, oprichter, vormt de directie van de Stichting en 
geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken.Ten aanzien de 
uitgaven zijn er stevige maatregelen genomen. De vaste lasten 
personeel zijn teruggebracht. Per 1 maart 2017 gaat de 
organisatie naar een andere locatie hetgeen een besparing 
oplevert. De inkomsten voor 2017 zijn voorzichtigheidshalve 
lager begroot dan de inkomsten, die in 2016 zijn gerealiseerd. 
De inkomsten worden meer gespreid aangepakt over de 
verschillende inkomstenbronnen.

�23



Begroting 2016 2017
KOSTEN

Kantoororganisatie
Vaste	lasten	kantoor	personeel 74.400									 39.200									
Vaste	lasten	kantoor	huur	en	admin 20.388									 24.134									
Vaste	kantoorkosten	eenmalig 12.000									 10.220									
Variabele	kantoorkosten 36.300									
Variabele	personeelskosten 11.800									 9.390											
Variabele	pers.kosten	(trainingen) 15.000									 3.500											
Website	en	automatisering 7.200											
Totale	kosten	kantoororganisatie 177.088						 86.444									

Doelstellingen
Vaste	lasten	doelstellingen	personeel 78.000									 65.500									
Primaire	kosten	doelstellingen 17.040									 19.200									
Variabele	kosten	doelstelling 10.680									 13.200									
Totale	kosten	doelstellingen 105.720						 97.900									
Totale	kosten 282.808						 184.344						

INKOMSTEN
Inkomsten	toegezegd	 56.000									 44.000									
1.	Grote	donateurs 26.000									 26.000									
2.	Serviceclubs -																				 -
3.	Acties	 10.000									 -																				
4.	Vermogensfondsen -																				 -																				
5.	Donateurs 20.000									 18.000									
6.	Verkoop -																				 -																				
7.	Losse	giften -																				 -																				
Begroting	te	verwerven	gelden 294.000						 160.000						
1.	Grote	donateurs 25.000									 20.000									
2.	Serviceclubs 20.000									 13.000									
3.	Acties	 120.000						 25.000									
4.	Vermogensfondsen 85.000									 77.000									
5.	Donateurs 4.000											 5.000											
6.	Verkoop 10.000									 10.000									
7.	Losse	giften 30.000									 10.000									
Totale	inkomsten	 350.000								 204.000						
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Balans per 31 december  2016 
(na bestemming resultaat) 

          per 31-12-2016   per 31-12-2015 
          €   €    €   €  
             
ACTIVA            
            
VASTE ACTIVA            
Materiële vaste activa 1    753                0               
       753    0 
VLOTTENDE ACTIVA            
            
            
Vorderingen en overlopende activa            
Debiteuren                       2    537    7.091   
Overige vorderingen en overlopende 
activa                                                           3    41.429    55.116   
       41.966    62.207 
Liquide middelen 4      69.767           65.385        
              
Som der vlottende activa       111.733    127.592 
            
TOTAAL       112.486         127.592      
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Balans per 31 december  2016 
(na bestemming exploitatieresultaat)       
            
          per 31-12-2016   per 31-12-2015 
          €    €    €    €  
             
PASSIVA            
            
Fondsen en Reserves            
Continuïteitsreserve 5    9.663    55.162   
Bestemmingsreserve 6    10.000    30.000   
Bestemmingsfondsen 7    10.265                   
       29.928    85.162      
            
Kortlopende schulden            
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 8 

 
 

 
52.637           15.100          

Belastingen, sociale premies 
en pensioenen 9 

 
 

 
20.428    13.868   

Overige schulden en 
overlopende passiva 10 

 
 

 
9.493    13.462   

       82.558    42.430      
            
            
TOTAAL       112.486         127.592      
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Staat van baten en lasten over 2016      

        

Realisatie 
2016 
€   

Begroting 
2016 
€   

Realisatie 
2015 
€ 

          
Baten         
Baten uit eigen fondsenwerving 11a   244.286  350.000  253.308 
Rentebaten 11b 110  -  315 
    244.396  350.000  253.623 
Besteed aan doelstellingen 12        
A. Bezoeken    101.799  93.808  108.794 
B. Voorlichting en preventie    12.483  25.000  25.037 
C. Project regenboogbos    -  -  2.337 
D. Gezinnen    -  -  14.262 
E. Nieuwe projecten    8.224  8.000  7.006 
F. Droomdekentjes     33.853  25.000  24.383 
Vrijwilligers 13   22.784  30.000  37.548 
    179.142  181.808  219.367 
Werving baten 14        
Kosten eigen fondsenwerving    44.764  45.000  26.154 
         
Beheer en administratie 15        
Kosten beheer en administratie           75.725  56.000  35.195 
        
Som der lasten    299.631  282.808  280.176 

Resultaat    -55.234  67.192  -27.093 

         
Totaal kosten eigen fondsenwerving in % van baten 
uit eigen fondsenwerving 18%  13%  10% 
 
Totaal kosten beheer en administratie  
in % van totale baten 31%  16%  14% 
 
Totaal kosten beheer en administratie in % van de 
totale kosten 25%  20%  13% 
 
Totaal bestedingen aan doelstellingen 
in % van totale baten (exclusief overige baten) 73%  52%  86% 
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Resultaatbestemming         

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

2016  2015 
Continuïteitsreserve    -45.499  67.192  -10.846 

Bestemmingsreserve    -20.000  -  - 

Fonds Gezinnen    -  -  -10.000 

Fonds Droomdekentjes    -  -  -1.047 

Fonds Bezoeken    10.265  -  -5.200 

    -55.234  67.192  -27.093 

         

 Toelichting	op	de	uitvoeringskosten	 	 	 	 	 	 	

Kosten	doelstellingen	en	wervingskosten	eigen	organisatie	 	 	 	 	

                

	 	 	 	 Doelstellingen	 	 	   	 	 Werving	
baten	

	 	 	 A	 	 B	 	 C	 	 D	 	 E	 	 F	 	 Fondsen	
werving	

	 	 	 €	 	 €	 	 €	 	 €	 	 €	 	 €	 	 €	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kind-Werk	 	 	 45.836	 	 669	 	 -	 	 -	 	 347	 	 21.657	 	 10.557	
Personeelskosten	 	 	 48.712	 	 7.418	 	 -	 	 -	 	 4.946	 	 7.418	 	 31.001	
Huisvestingskosten	 	 4.775	 	 2.865	 	 -	 	 -	 	 1.910	 	 2.905	 	 1.910	
Kantoorkosten	 	 	 2.443	 	 1.511	 	 -	 	 -	 	 1.008	 	 1.853	 	 1.283	
Overige	organisatie	
kosten	

-	 	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 -	 	 -	

Afschrijving	en	rente	 	 33	 	 20	 	 -	 	 -	 	 13	 	 20	 	 13	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Totaal	 	 	 101.799	 	 12.483	 	 -	 	 -	 	 8.224	 	 33.853	 	 44.764	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
                
    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
   	Werving	baten		 	 	 	 	 	 	 	Totalen		 	 	
   	Gezamel.	

acties		
	Acties	derden		 	Vrijwilligers		 	Beheer	&	

admin.		
	Totaal								
2016		

	Begroot							
2016		

	Totaal								
2015		

   	€		 	 	€		 	 	€		 	 	€		 	 	€		 	 	€		 	 	€		
	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Kind-Werk	   -	 	 -	 	 2.481	 	 -	 	 84.547	 	 68.600	 	 128.749	
Personeelskosten	   -	 	 -	 	 12.364	 	 38.774	 	 150.633	 	 147.550	 	 85.542	
Huisvestingskosten	  -	 	 -	 	 4.775	 	 -	 	 19.138	 	 19.500	 	 18.406	
Kantoorkosten	   -	 	 -	 	 3.131	 	 2.699	 	 13.927	 	 20.800	 	 44.280	
Overige	organisatie	
kosten																							

-	 	 -	 	 -	 	 33.883	 	 33.883	 	 26.000	 	 3.416	

Afschrijving	en	rente	  -	 	 -	 	 33	 	 369	 	 502	 	 358	 	 323	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Totaal	   -	 	 -	 	 22.784	 	 75.725	 	 299.631	 	 282.808	 	 280.716	

 
 
 
Projectomschrijving: 
A: Regenboogboombezoeken 
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)       

 

                  2016                2015  
                  €  €  
                         

              

Kasstroom uit operationele activiteiten          

Exploitatie saldo 
  

 
 

 
 

-55.234  -27.093 
 

        
Aanpassing voor 
Afschrijvingen e.d.         132  323 

 

Totaal aanpassingen         -55.102  -26.770  

Veranderingen in vlottende middelen             

Mutatie vorderingen           20.241  -8.245  

Mutatie kortlopende schulden     40.128  23.812  

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties       61.369  15.567  

             

Ontvangen rente         -  -  

             
Totaal kasstroom uit operationele 
activiteiten    

  
 

 
 

 
6.267  

 
-11.203 

 

Investeringen:             

Materiele vaste Activa         -885  -  

             

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten         -885  -  

             

Mutatie liquide middelen         5.382  -11.203  
Liquide middelen mutaties over het jaar: 
    

  
 

 
 

 
 

  

Stand per 1-jan       65.385  76.588  

Stand per 31-dec        69.767  65.385  

Totale mutatie:    
  

 
 
 

 
5.382  

 
-11.203 

 

  



Jaarverslag en jaarrekening 2016 	  

 

Laat jezelf weer schitteren  30 

	

Toelichting op de jaarrekening       
            

Algemeen             
            
Verslaggevingsperiode 
De jaarrekening is opgesteld over het kalenderjaar 2016. 
 
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 
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 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. 



Jaarverslag en jaarrekening 2016 	  

 

Laat jezelf weer schitteren  31 

	

 
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.	  
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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. 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. 
 
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. 

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 2016    

 
Vaste Activa            
 
Materiële vaste activa (1) 
            
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:   
                  Inventaris     Inventaris  
         2016  2015 
                  €     €  
            
Aanschafwaarde per 1 januari         1.931  1.931 
Cum. afschrijving per 1 januari         1.931  -1.608 
Boekwaarde per 1 januari          -  323 
            
Mutaties            
Investeringen         885  - 
Afschrijvingen          -132  -323 
Desinvesteringen         -1.931  - 
Afschrijving desinvestering         1.931  - 
Totaal mutaties          753  -323 
            
Aanschafwaarde per 31 december        885  1.931 
Cum. afschrijvingen per 31 december       -132  -1.931 
Boekwaarde per 31 december         753  - 
            
De activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering.        
            

Debiteuren (2)            

            
                  31-12-2016   31-12-2015 
                   €      €   

            
Debiteuren         537  7.091 
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Overige vorderingen en 
overlopende activa (3)            
            

                  31-12-2016   31-12-2015 
                   €      €   

            
Overige vorderingen         145  145 
Overlopende activa         41.284  54.971 
         41.429  55.116 
            
Overige vorderingen            
Depot TNT Post         145  145 
            
Overlopende activa     
Nog te ontvangen donatie 2015  3.275  54.971 
Nog te ontvangen donatie 2016  37.294  - 
Nog te ontvangen rente op spaartegoeden  110  - 
Overige overlopende activa  605  - 
            
         41.284  54.971 
            

Liquide middelen (4)            
            

                  31-12-2016   31-12-2015 
                   €      €   

            
            
Betaalrekeningen         29.612  16.547 
Spaarrekeningen         40.155  48.838 
Totaal         69.767  65.386 
            
Per 31 december 2016 zijn er geen bankgaranties verstrekt.     

            

Continuïteitsreserve (5)            
            
Het verloop van de continuïteitsreserve gedurende het boekjaar is als volgt: 

                  31-12-2016   31-12-2015 
                   €      €   

 
Stand 1 januari          55.162  66.008 
Resultaat boekjaar         -45.499  -10.846 
            
         9.663  55.162 
 
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. 
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Bestemmingsreserve (6) 
            
Het verloop van de bestemmingsreserve gedurende het boekjaar is als volgt: 

                  31-12-2016   31-12-2015 
                   €      €   

Stand 1 januari          30.000  30.000 
Resultaat boekjaar         -20.000  - 
            
         10.000  30.000 
 
 

           Stand per    2016   2016   Stand 

          
Per 

01/01/2016   Toegevoegd    Onttrokken   
per 

31/12/2016 
           €     €     €     €  

            
Reserve gezinnen     10.000  -  -  10.000 
Reserve bezoeken     20.000  -  -20.000  - 
Totaal Bestemmingsreserves     30.000  -  -  10.000 
            
 
Bestemmingsfondsen (7)            
            
Het verloop van de bestemmingsfondsen gedurende het boekjaar is als volgt: 

                  31-12-2016   31-12-2015 
                   €      €   

Stand 1 januari          -  - 
Resultaat boekjaar         10.265  - 
            
         10.265  - 
 
 

           Stand per    2016   2016   Stand 

          
Per 

01/01/2016   Toegevoegd    Onttrokken   
per 

31/12/2016 
           €     €     €     €  

            
Bestemmingsfonds bezoeken     -  79.183  -68.918  10.265 
Bestemmingsfonds droomdekentjes -  11.756  -11.756  - 
Bestemmingsfonds vrijwilligers -  3.378  -3.378  - 
Totaal Bestemmingsreserves     -  94.317  -84.052  10.265 
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Crediteuren (8) 
            

                  31-12-2016   31-12-2015 
                   €      €   

            
Crediteuren         52.637  15.099 
            
 
 
            

            

Belastingen en sociale premies (9)        

            
                  31-12-2016   31-12-2015 
                   €      €   

            
Loonheffing         2.636  1.659 
Pensioenpremie      17.792  12.209 
Totaal         20.428  13.868 
            
Overige schulden en 
Overlopende passiva (10)            
            

                  31-12-2016   31-12-2015 
                   €      €   

            
            
Nog te betalen vakantiegeld         2.539  3.463 
Nog te betalen accountantskosten  7.500  10.000 
Overige overlopende posten         -546  - 
Totaal         9.493  13.463 

            
            
            
            

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 

            
              2016    2016    2015 
              Werkelijk   Begroot   Werkelijk 
               €     €     €  

Baten uit eigen fondsenwerving (11a)        
Grote donateurs       29.500  51.000  - 
Acties       19.490  150.000  - 
Vermogensfondsen       67.961  85.000  - 
Donateurs       17.000  24.000  199.796 
Verkoop regenboogartikelen       6.446  10.000  2.826 
Losse giften       9.572  30.000  - 
Vrije donaties       -  -  1.413 
Doeldonaties totalen       94.317  -  49.273 
  Doeldonatie Gezinnen       -  -  5.466 
  Doeldonatie Bezoeken       79.183  -  40.937 
  Doeldonatie Droomdekentjes       11.756  -  2.870 
  Doeldonatie Fondsenwerving       3.378  -  - 
Totaal       244.286  350.000  253.308 

            
 

              2016    2016   2015 
              Werkelijk   Begroot  Werkelijk 
               €     €    €  

 
Rentebaten (11b)       110  - 

 
315       
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Besteed aan doelstellingen (12)        
              2016    2016   2015 
              Werkelijk   Begroot   Werkelijk 
               €     €     €  

A. Hulpverlening  
Werken met de kinderen  45.836    85.440 

       Personeelskosten       48.712    14.944 
       Huisvestingskosten       4.775    3.681 
       Kantoorkosten       2.443    4.664 
       Afschrijvingen en rente       33    65 

     subtotaal  101.799  93.808  108.794 
B. Voorlichting en preventie 

Werken met kinderen   669    516 
       Personeelskosten       7.418    15.691 
       Huisvestingskosten       2.865    3.865 
       Kantoorkosten       1.511    4.898 
       Afschrijvingen en rente       -    67 

     subtotaal  12.4833  25.000  25.037 
C. Project regenboogbos 

Werken met kinderen       -     
       Personeelskosten       -    1.494 
       Huisvestingskosten       -    368 
       Kantoorkosten       -    466 
       Afschrijvingen en rente       -    9 

     subtotaal  -  -  2.337 
D. Gezinnen 

Werken met kinderen      -    250 
       Personeelskosten       -    8.966 
       Huisvestingskosten       -    2.209 
       Kantoorkosten       -    2.799 
       Afschrijving en rente       -    38 

     subtotaal  -  -  14.262 
E. Nieuwe Projecten 

Werken met kinderen       347     
       Personeelskosten       4.946    4.483 
       Huisvestingskosten       1.910    1.104 
       Kantoorkosten       1.008    1.399 
       Afschrijving en rente       13    18 
     subtotaal  8.224  8.000  7.006 
F. Droomdekentjes en 

producten 
Werken met kinderen       21.657    18.544 

       Personeelskosten       7.418    3.736 
       Huisvestingskosten       2.905    920 
       Kantoorkosten       1.853    1.166 
       Afschrijving en rente       20    15 

     subtotaal  33.853  25.000  24.383 
Vrijwilligers (13)       22.784  30.000  37.548 

Totaal       179.142  181.808  

 
219.367 

 

              
2016 

Werkelijk   
2016 

Begroot   
2015 

Werkelijk 
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               €     €     €   
            

Totaal besteed aan doelstellingen in 
% van de totale baten (excl. overige 
baten)       73,30%  51,95%  86,49% 

            

Totaal besteed aan doelstellingen in 
% van de totale lasten       59,79%  64,29%  78,30% 

            
            

Werving Baten (14)            

              
2016 

Werkelijk   
2016 

Begroot   
2015 

Werkelijk 
               €     €     €   

Kosten eigen fondsenwerving           
Wervingskosten       10.557  16.000  10.509 
Uitvoeringskosten       34.534  29.000  15.645 
Totaal       44.764  45.000  26.154 
            
Totaal kosten eigen fondsenwerving in % van de totale baten uit 
eigen fondsenwerving  18,32%  12,86%  10,37% 

            
            
            

Beheer en administratie (15)          
              2016    2016    2015  
              Werkelijk   Begroot   Werkelijk 
               €     €     €  

            
Beheer en Administratie kosten      75.725  56.000  35.195 

            
 
Totaal kosten beheer en administratie 
in % van de totale kosten       25,27%  19,80%  13,96% 

        2015    2015    2014  

            

            

            

            

            

       
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
           €     €     €  
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              2016    2016    2015 
              Werkelijk   Begroot   Werkelijk 
               €     €     €  
            

Lonen en salarissen            
            
Salarissen       89.906  91.000  68.346 
Sociale lasten       12.384  7.000  5.245 
Pensioen   5.839  5.966  5.966 	 	 	 5.984	
       108.130  103.966  79.557 

            

Scholing en vorming       8.706  3.250  274 

Ingehuurd personeel       30.250  36.300  35.775 
Overige personeelskosten       3.548  3.250  4.119 
       150.633  146.766  119.724 

 
            

Aantal Werknemers            
Het gemiddeld aantal werknemers op basis van een volledige werkweek bedroeg eind 2016: 1,1 fte 
 
            

 

            

Bezoldiging van bestuurders en directie       
 
Er is in 2016 geen sprake geweest van bezoldiging van bestuur.   
De directionele functie (kernteam) werd uitgevoerd als deel van de werkzaamheden van twee van de kernteamleden. 
De betaling hiervan is geschied in de vorm van het inhuren van één van de kernteamleden op basis van facturatie tot 
een totaal van maximaal € 30.250,- per jaar. 
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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 2016      

Aan de bestuursvergadering wordt voorgesteld het exploitatietekort over 2016 ad € 55.234,- als volgt te onttrekken 
                   €   
Onttrekking aan:            
Bestemmingsreserve         -20.000   
Bestemmingsfondsen         10.265   
Continuïteitsreserve         -45.499   
         -55.234   
 
Het voorstel bestemming resultaat is reeds in de jaarrekening verwerkt.   
            
Soest       1 feb 2017            
            

F. Boomsma          M. Maathuis          A.C. de Grunt          M. Flint           

 

 
	
	


