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Voorwoord

Als een kind niet  
durft te dromen
‘Als ik later groot ben wil ik studeren, op mezelf 

wonen, juf worden...’ De toekomst begint 

met dromen; om dingen te bereiken moet 

je ze eerst voor je zien. Maar wat als je niet 

durft te dromen? Als je bij voorbaat denkt dat 

een partner, een huis of baan voor jou niet 

weggelegd is? Dat is voor veel kinderen met 

een handicap het geval, blijkt uit onderzoek. Zo 

denkt slechts 39% van hen een baan te kunnen 

krijgen, tegen 77% van de kinderen zonder 

handicap. 

Kinderen met een handicap zien hun leven met 

veel minder vertrouwen tegemoet. Dat raakt 

mij diep. Stel je voor, zo jong zijn en niet durven 

dromen, omdat je denkt dat die dromen toch 

geen werkelijkheid kunnen worden. En dat ter-

wijl deze kinderen, met al hun talenten, zo veel 

kunnen bereiken. Met wat extra steun kunnen 

zij ook groots dromen en deze waarmaken.

Dat is waar wij ons in 2021 voor inzetten. Met 

tientallen partners van ons SamenSpeelNet-

werk maken we speelplekken toegankelijk en 

zorgen we dat kinderen met een handicap zich 

daar welkom voelen om mee te spelen. Ook de 

eerste Grote Samenspeeldag is een mijlpaal. Er 

komen nieuwe Samen naar School klassen en 

inclusieve sportclubs bij. En we introduceren 

dit jaar een nieuwe sport: Frame Schaatsen.  

Zo zorgen we ervoor dat steeds meer 

kinderen, met en zonder handicap, samen 

kunnen spelen, sporten en leren. Deze 

‘samen-ervaringen’ maken echt een verschil. 

Kinderen met een handicap ervaren dat ze erbij 

horen en verleggen hun grenzen. Kinderen 

zonder handicap leren van jongs af aan dat 

gehandicapte leeftijdgenoten ook mee kunnen 

doen als we een beetje rekening met ze 

houden. 

Corona brengt ook in 2021 de nodige 

uitdagingen. We werken nog grotendeels vanuit 

huis. De 10.000 handtekeningen voor kinderen 

die door hun handicap niet naar school gaan, 

kunnen we niet live in Den Haag overhandigen. 

En door nieuwe quarantaineregels, vlak voor 

onze collecteweek, moeten zo’n duizend 

vrijwilligers zich afmelden. Gelukkig collecteren 

velen van hen wel online, waardoor we dit 

jaar maar liefst € 1,1 miljoen inzamelen; een 

geweldige prestatie!

Ik wil iedereen bedanken die ons werk dit jaar 

steunde: onze collectevrijwilligers, ambassa-

deurs, donateurs, actievoerders, vermogens-

fondsen, bedrijven, de goede-doelenloterijen, 

projectpartners en collega’s. Samen met u 

geven we kinderen met een handicap hun 

toekomstdromen terug.

Henk-Willem Laan  
directeur-bestuurder Stichting het Gehandicapte Kind
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2021 in het kort
Met onze partners realiseren we dit jaar 101 projecten. Daarmee 

maken we ruim 21.000 ‘samen-ervaringen’ mogelijk: kinderen met 

en zonder handicap die samen kunnen spelen, sporten en leren. 

Dankzij Frame Running sporten ruim 350 

kinderen met een handicap bij een gewone 

sportvereniging, samen met leeftijdgenoten 

zonder handicap.

“Fleur traint nu zo’n twee keer per week. Ze 

wordt er niet alleen sterker door, ze is ook 

enorm trots dat ze bij dezelfde club hoort als 

haar broertje en nichtjes. Thuis staat ze in haar 

outfit voor de spiegel en zegt: ‘Ik ben ook een 

atletiekmeisje!’” 

Lees het verhaal van Fleur >>

9.865 
samenleer-ervaringen

5.374 
samenspeel-ervaringen

6.450 
samensport-ervaringen

totaal

21.689 
samen-ervaringen
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 Samen Spelen € 1.030.000  

 Samen Sporten € 588.000  

 Samen Leren € 584.000  

 Voorlichting € 1.606.000  

 Overige projecten € 654.000  

In Samen naar School klassen krijgen  

331 kinderen met een handicap onderwijs 

binnen een gewone buurtschool. Daar  

ervaren ze dat ze erbij horen.

“Hanne doet de dingen die andere kinderen 

ook doen en geniet daarvan. Dat is niet alleen 

waardevol voor haar, maar ook voor de andere 

kinderen op school. Zij leren dat Hanne gewoon 

een kind is en dat ze het leuk vindt om mee te 

doen.”

Lees het verhaal van Hanne >>

Met onze samenspeeldagen geven we ruim 450 

kinderen met een handicap de kans om samen 

te spelen met leeftijdgenoten zonder handicap.

“Er zijn in de buurt alleen speeltuintjes met 

zand, daar komt Rosa met de rolstoel niet 

doorheen. Ik wens dat ze gewoon met andere 

kinderen kan spelen, gewoon kind kan zijn. Dat 

is wat iedere ouder wil voor zijn kind.” 

Lees het verhaal van Rosa >>

Hoe wordt 
het geld besteed?

 Particuliere donaties € 2.200.000

 Nalatenschappen € 939.000

 Collecte € 1.100.000

 Bedrijven € 46.000

 Subsidies € 337.000

 Goede-doelenloterijen € 705.000

 Serviceclubs en fondsen € 738.000

Waar komt 
het geld vandaan? 
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1 Doelstelling

Meer dan 100.000 kinderen in Nederland hebben een handicap. 

Zij zitten bijvoorbeeld in een rolstoel, kunnen niet horen of 

hebben een verstandelijke beperking. Maar die handicap ervaren 

zij zelf meestal niet als het grootste probleem; daar hebben 

ze vaak al vanaf hun geboorte mee leren leven. Waar ze nooit 

aan wennen, is het gevoel er niet bij te horen. Dat ze niet op 

verjaardagsfeestjes worden uitgenodigd. Niet mee kunnen 

spelen in de speeltuin. Niemand hebben om huiswerk mee te 

maken. Dat ze geen vriendjes hebben, daar zit de echte pijn. 

Eenzaamheid is vaak hun grootste handicap. 
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1.1 Onze missie 
Kinderen met een handicap ondervinden veel 

mentale en fysieke drempels als zij willen 

meedoen en vriendjes maken. De missie van 

Stichting het Gehandicapte Kind is deze 

drempels weg te nemen, zodat geen enkel 

kind meer alleen hoeft te spelen vanwege een 

handicap. Dankzij de steun van onze gevers en 

vrijwilligers kunnen we hen helpen om samen 

met andere kinderen op te groeien. Geen kind 

zonder vriendjes, dat is ons doel. 

1.2 Onze aandachtsgebieden
Dat kinderen met een handicap eenzaam zijn, is 

niet alleen verdrietig maar ook schadelijk voor 

hun ontwikkeling. Door van jongs af aan samen 

op te groeien, leren kinderen belangrijke lessen 

voor het leven. Door samen te spelen verleggen 

ze hun grenzen, leren ze voor zichzelf op te 

komen, samen te delen, compromissen te 

sluiten. Op het sportveld leren ze samenwerken 

en verliezen incasseren. Op school sluiten ze 

vriendschappen voor het leven. Zo ervaren 

kinderen dat ze erbij horen. Ze krijgen meer 

zelfwaardering en hebben minder stress. 

Kortom: door samen te spelen, te sporten en 

naar school te gaan, leggen kinderen de basis 

voor een gelukkig, gezond en zelfstandig leven. 

Daarom ligt onze focus op deze drie belangrijke 

thema’s. 

1.3 Onze aanpak 
Om op korte termijn het verschil te maken 

voor kinderen met een handicap, realiseren 

we ‘samen-ervaringen’: kansen voor kinderen 

met en zonder handicap om samen te spelen, 

te leren of te sporten. Deze ervaringen kunnen 

levensveranderend zijn: kinderen met een 

handicap ervaren, soms voor het eerst, dat zij 

erbij horen. En kinderen zonder handicap leren 

dat hun gehandicapte leeftijdgenoten ook 

gewoon mee kunnen doen. Daarnaast werken 

we aan een duurzame maatschappelijke 

verandering; dit is een complex proces dat een 

langere adem vraagt. 

Beide doen we samen met partners. We 

initiëren en steunen projecten met sportclubs, 

speeltuinverenigingen en scholen om 

hun fysieke en sociale toegankelijkheid te 

verbeteren. Deze projecten zorgen ervoor dat 

kinderen met een handicap leeftijdgenoten 

ontmoeten en samen activiteiten kunnen 

ondernemen. Daarnaast richten we ons tot de 

overheid om wet- en regelgeving te veranderen 

en te investeren in een inclusieve samenleving. 

Alleen dan kunnen we een duurzame 

verbetering realiseren voor alle kinderen met 

een handicap in onze samenleving. 

De meeste ouders hoeven nooit na te 
denken over ‘toegankelijkheid’, omdat de 
maatschappij voor hun kinderen is gemaakt. 
Zij kunnen zonder zorgen naar de speeltuin, 
naar school, hebben ‘gewoon’ vriendjes 
en verjaardagsfeestjes. Maar voor ‘niet-
reguliere’ kinderen gelden andere regels. 
Ik ben blij dat Stichting het Gehandicapte 
Kind zich ervoor inzet om kinderen met een 
beperking voluit te laten spelen, sporten 
en leren. Want elk kind is waardevol in onze 
samenleving!

Romana Vrede 
famous friend, acteur en moeder van Charlie



Onze projecten krijgen onderlinge samenhang 

door ze aan elkaar te koppelen in onze 

programma’s Samen Spelen, Samen Sporten 

en Samen Leren; zo zorgen we ervoor dat ze 

allemaal bijdragen aan het grotere geheel. 

In de projecten die we mogelijk maken, 

gebruiken we vier strategieën om ons doel te 

bereiken:

•  Beeldvorming: We laten zien dat kinderen 

met een handicap gewoon mee kunnen doen; 

dat een cultuur van samen spelen, leren en 

sporten mogelijk is. 

•  Empowerment: We stellen kinderen met een 

handicap en hun gezinnen in staat om zelf 

hun positie in de samenleving te verbeteren.

•  Toegankelijkheid: We maken plekken, 

producten en diensten fysiek en sociaal 

toegankelijk voor kinderen met een handicap.

•   Draagvlak: We maken de samenleving bewust 

van het probleem en vragen mensen om, door 

tijd of geld te geven, deel uit te maken van de 

oplossing.

1.4 Onze impact
Hoe brengen we op een effectieve en efficiënte 

manier verbetering in het leven van kinderen 

met een handicap? Hoe zorgen we ervoor 

dat de verandering blijvend is? Hoe weten we 

wat werkt? En hoe meten we dat? Dat zijn de 

vragen waar onze impactcoördinator zich mee 

bezig houdt. De impactcoördinator ontwikkelt 

bijvoorbeeld procedures om de resultaten 

van onze projecten in kaart te brengen. Ook 

ondersteunt ze projectpartners om dit te doen. 

Ze zet onderzoeksprogramma’s op en wisselt 

kennis uit met partners en collega-fondsen. 

En ze monitort de positie van kinderen met 

een handicap en hun ouders, om onze aanpak 

daarop aan te passen.

Een voorbeeld van impactgericht werken is 

onze evaluatie van het project Samen naar 

School. Een doel van dit project is dat kinderen 

met een handicap dicht bij huis naar school 

moeten kunnen, maar voor de meeste kinderen 

in de Samen naar School klassen is dat niet het 

geval; zij moeten nog steeds ver reizen om bij 

hun klas te komen. Daarom gaan we gerichter 

inzetten op regionale spreiding van de klassen. 

Ook laten we in 2021 voor het eerst een 

indexonderzoek doen naar de toekomstdromen 

van kinderen met een handicap. Dit geeft ons 

waardevolle inzichten in hun verwachtingen. 

Het onderzoek zal jaarlijks worden herhaald om 

de situatie van kinderen te volgen.

Kinderen met een handicap 
zijn minder positief over hun 
toekomst
In 2021 doet onderzoeksbureau Kien in 

opdracht van Stichting het Gehandicapte 

Kind onderzoek onder kinderen van 6 tot 

en met 18 jaar. Er werd met een vragenlijst 

onderzocht hoe zij hun dagelijkse leven 

ervaren én hoe ze hun toekomst zien. Aan 

dit onderzoek deden in totaal 572 kinde-

ren mee: 449 zonder en 123 met handi-

cap. Opvallend is dat kinderen met een 

handicap aanzienlijk minder positief zijn 

over hun toekomst dan kinderen zonder 

handicap. Zo verwacht 34% van de kin-

deren met een handicap in de toekomst 

zeker te kunnen studeren tegenover 69% 

van de kinderen zonder handicap. Van de 

kinderen met een handicap die later willen 

werken (69%), denkt slechts 39% dit ook 

echt te kunnen doen. Van de kinderen 

zonder handicap is dat 77%.
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2 Aanpak

Wij halen kinderen met een handicap uit hun isolement door 

hun de kans te geven om te spelen, te sporten en naar school te 

gaan, samen met leeftijdgenoten zonder handicap. Dat doen we 

door projecten te initiëren die dat mogelijk maken, en door steun 

te geven aan initiatieven van externe projectpartners. Samen 

maken we het verschil. 
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2.1 Projecten
Met de hulp van onze gevers maken we 

101 projecten mogelijk voor kinderen met 

een handicap, die hen helpen om samen 

te spelen, leren en sporten. We ontvangen 

in totaal 165 aanvragen voor steun aan 

projecten. (In 2020 maakten we 194 projecten 

mogelijk en kregen we 277 aanvragen). Via de 

50/50-collecteregeling steunen we nog eens 

185 partners (165 in 2020). 

Wij helpen onze projectpartners op verschillen-

de manieren:

•  Financiële steun voor een project, bijvoor-

beeld om een locatie toegankelijk te maken of 

middelen aan te schaffen.

•  Financiële steun via onze Plusregeling: als 

serviceclubs of bedrijven geld inzamelen voor 

kinderen met een handicap, verhogen we de 

opbrengst met 25% tot 100%.

•  Financiële steun via onze 50/50-collecte-

regeling: bij deelname aan onze collecteweek 

ontvangen projectpartners 50% van hun 

collecteopbrengst.

•  Wij bemiddelen en staan garant voor een 

lening via Triodos Bank.

•  Investering in sociale ondernemingen die 

een impactvolle innovatie op de markt willen 

brengen, via investeringsfonds INZET.

We besteden in 2021 in totaal € 4.462.000 aan 

de projecten (€ 4.342.000 in 2020). Dit is als 

volgt verdeeld over de programma’s:

 Samen Spelen € 1.030.000  

 Samen Sporten € 588.000  

 Samen Leren € 584.000  

 Voorlichting € 1.606.000  

 Overige projecten € 654.000  

2.2 Samen Spelen
Door samen te spelen leggen kinderen de basis 

voor samen leven. In de speeltuin en op het 

schoolplein leer je nieuwe vrienden kennen. 

Spelenderwijs verken je je grenzen, leer je 

samen te delen en ruzies op te lossen; 

“Ik wil dat alle kinderen in een 
speeltuin kunnen spelen. Maar niet alle 
speeltuinen zijn geschikt voor kinderen 
met een beperking. Daar word ik soms 
verdrietig van.

Joël
kinderambassadeur 



vaardigheden die je de rest van je leven nodig 

hebt. Samen spelen met vrienden zorgt ook 

voor meer eigenwaarde en minder stress. En 

het is natuurlijk gewoon leuk!

Voor de meeste kinderen is dat vanzelfspre-

kend. Maar veel kinderen met een handicap 

spelen elke dag alleen. Omdat speeltuinen 

in de buurt niet toegankelijk zijn voor hen. 

Of omdat andere kinderen hen aanstaren of 

pesten. Dat is verdrietig en schadelijk voor hun 

ontwikkeling. En het is een slechte basis voor 

de inclusieve samenleving die we graag willen. 

Met het programma Samen Spelen zorgen we 

ervoor dat kinderen met en zonder handicap 

met elkaar kunnen spelen. Dat doen we bijvoor-

beeld door speelplekken toegankelijk te maken. 

We organiseren samenspeelactiviteiten waar 

kinderen elkaar kunnen ontmoeten. En we 

stimuleren een cultuur waarin ‘inclusief spelen’ 

de norm wordt. Zo helpen we in 2021 bijna 

5.500 kinderen met een ‘samenspeel-ervaring’.

De Speeltuinbende

De Speeltuinbende is een stoere club van 

kinderen met en zonder handicap die zich inzet 

voor samen spelen. Al ruim 10 jaar komen ze, 

samen met hun ouders, in actie voor toegan-

kelijke speelplekken. Onder de naam Speeltuin-

bende XL gaan ze nu een stap verder: naast de 

fysieke barrières moeten 

ook de sociale barrières uit 

de weg worden geruimd. 

Want de speeltuin kan nog 

Als kinderen samen spelen, zie 
je dat ze de handicap binnen vijf 
minuten vergeten. Dan draait het 
weer om de persoon, in plaats 
van iets dat iemand niet kan.

Miranda Leeuwis 
moeder van Merelieke en initiatiefnemer van 
lokale Speeltuinbende Barneveld

zo leuk zijn, als je je niet welkom voelt, ga je er 

toch niet heen. 

Dankzij een gift van de Nationale Postcode 

Loterij (voorheen VriendenLoterij) zetten we 

in 2021 flinke stappen. Zo organiseren we voor 

het eerst De Grote Samenspeeldag op Scou-

tinglandgoed Zeewolde, voor 79 kinderen met 

en zonder handicap. Terwijl zij zich vermaken 

met de vele activiteiten, kunnen hun ouders 

workshops volgen over het stimuleren van 

samen spelen. Naast De Grote Samenspeeldag 

organiseren we met 25 speelplekken in heel 

Nederland lokale Samenspeeldagen voor in 

totaal 375 kinderen. En voor kinderen met een 

kwetsbare gezondheid zijn er in coronatijd 

online activiteiten. 

Dit jaar zien ook de eerste lokale Speeltuinben-

des het licht. We helpen onder meer ouders, 

buurtsportcoaches en fysiotherapeuten met 

het oprichten van zo’n ‘bende in de buurt’. Met 

onze Samenspeelkist bieden we ze materialen 

en spelideeën om het samen spelen vorm te 

geven. Zo bouwt de Speeltuinbende XL aan een 

cultuur waarin samen spelen de norm is. 

Toegankelijke speelplekken

Negen van de tien speeltuinen in Nederland 

zijn slecht toegankelijk. Daar moet verandering 

in komen! In 2021 steunen we 8 speeltuinen 

om hun toegankelijkheid te verbeteren. Ook op 

andere speelplekken moeten kinderen met een 

handicap gewoon mee kunnen doen. Daarom 

helpen we dit jaar ook bij het toegankelijk 

maken van 10 schoolpleinen en een aquapark.
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“ In de speeltuin zeg ik: ‘Sorry 
 Rosa, het gaat niet’” 
Rosa (7) is een vrolijk meisje. Ze heeft spina bifida, een open ruggetje, waardoor ze niet kan lopen en in 
een rolstoel zit. Rosa doet niets liever dan spelen met andere kinderen. Maar doordat de speeltuinen in 
haar buurt niet toegankelijk zijn voor haar rolstoel, speelt ze vaak thuis in haar eentje met haar poppen.  
 
Moeder Ingrid: “We willen graag een speeltuin in de buurt die aangepast is zodat Rosa gewoon mee kan 
doen. Er is hier echt niks voor kinderen in een rolstoel. Er zijn wel buurtspeeltuintjes maar die zijn met 
zand, daar komt ze met de rolstoel niet doorheen. Ze wil schommelen, van de glijbaan, op de wipkip, 
net als de andere kinderen. Ik moet haar dan overal op tillen. De keren dat ik haar op de glijbaan til, 
vindt ze het helemaal geweldig. Maar dat is voor mij hard werken; na drie keer is het wel klaar. Dan zeg 
ik ‘sorry Rosa, het gaat niet’. Daar wordt ze vaak verdrietig van. Daarom vermijd ik de speeltuinen, om-
dat ik Rosa er niet kan bieden wat ze eigenlijk zou willen.” 
 
Aangepaste speeltuin 
“We willen heel graag een speeltuin in de buurt die aangepast is. Met verharde paden en een schommel 
of een carrousel waar de rolstoel in kan. Een speelhuisje waar ze met de rolstoel op of onder kan. Een 
zand- en watertafel op hoogte zodat ze erbij kan. Dan kan ze zich úren vermaken. Ik wens dat Rosa 
gewoon met andere kinderen kan spelen, gewoon kind kan zijn, binnen haar mogelijkheden. Dat is wat 
iedere ouder wil voor zijn kind.” 
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Ons doel is dat er in 2025 in elke gemeente 

minimaal één samenspeelplek is. Om dat 

ambitieuze doel te halen, hebben we bijna € 15 

miljoen nodig. Daarvoor richten we samen met 

Jantje Beton het SamenSpeelFonds op. Dankzij 

een gift van € 2 miljoen van de Nationale 

Postcode Loterij kunnen we al een mooie start 

maken. Speeltuinen kunnen vanaf april 2022 

een beroep doen op het fonds. 

Lobby

Nederland wil graag een inclusieve samen-

leving zijn. Dat kan alleen als kinderen met 

en zonder handicap van jongs af aan samen 

opgroeien. Bijvoorbeeld door samen te spelen. 

Daarom vragen kinderambassadeurs Leona en 

Pauline in juni 2021 aandacht voor deze the-

ma’s bij de Kamercommissie van VWS, samen 

met directeur Henk-Willem Laan en ‘aanjager’ 

Rosa (7) is een vrolijk meisje. Ze heeft spina bifida, een open ruggetje, waardoor ze niet kan lopen en in 
een rolstoel zit. Rosa doet niets liever dan spelen met andere kinderen. Maar doordat de speeltuinen in 
haar buurt niet toegankelijk zijn voor haar rolstoel, speelt ze vaak thuis in haar eentje met haar poppen.  
 
Moeder Ingrid: “We willen graag een speeltuin in de buurt die aangepast is zodat Rosa gewoon mee kan 
doen. Er is hier echt niks voor kinderen in een rolstoel. Er zijn wel buurtspeeltuintjes maar die zijn met 
zand, daar komt ze met de rolstoel niet doorheen. Ze wil schommelen, van de glijbaan, op de wipkip, 
net als de andere kinderen. Ik moet haar dan overal op tillen. De keren dat ik haar op de glijbaan til, 
vindt ze het helemaal geweldig. Maar dat is voor mij hard werken; na drie keer is het wel klaar. Dan zeg 
ik ‘sorry Rosa, het gaat niet’. Daar wordt ze vaak verdrietig van. Daarom vermijd ik de speeltuinen, om-
dat ik Rosa er niet kan bieden wat ze eigenlijk zou willen.” 
 
Aangepaste speeltuin 
“We willen heel graag een speeltuin in de buurt die aangepast is. Met verharde paden en een schommel 
of een carrousel waar de rolstoel in kan. Een speelhuisje waar ze met de rolstoel op of onder kan. Een 
zand- en watertafel op hoogte zodat ze erbij kan. Dan kan ze zich úren vermaken. Ik wens dat Rosa 
gewoon met andere kinderen kan spelen, gewoon kind kan zijn, binnen haar mogelijkheden. Dat is wat 
iedere ouder wil voor zijn kind.” 

Rick Brink. Ze vragen de commissie onder 

andere om in het regeerakkoord de ambitie op 

te nemen dat er in 2025 in elke gemeente een 

inclusieve speelplaats is, en daar € 1,75 miljoen 

budget voor vrij te maken. Ook gaan de kinder-

ambassadeurs met een aantal Kamerleden op 

werkbezoek naar een speeltuin.

We hebben dan wel 
een handicap maar we 
willen niet eenzaam 
binnen zitten. We willen 
speeltuinen waar ook 
wij kunnen spelen en 
ontmoeten. We willen 
erbij horen.

Pauline
kinderambassadeur

Om een speelplek toegankelijk te maken, moet 

je al vanaf de tekentafel rekening houden met 

kinderen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten, 

blind zijn, autisme of een verstandelijke beper-

king hebben. Zij moeten er ook kunnen komen 

en kunnen spelen. Daarnaast moeten gezinnen 

met een gehandicapt kind zich er welkom voe-

len. Om dat te bereiken is de inzet van vele par-

tijen nodig zoals gemeentes, speeltuinvereni-

gingen, speeltuinontwerpers, wetenschappers, 

zorgverleners en ouders. Om onze krachten 

met hen te verenigen, richtten we eind 2019 

het SamenSpeelNetwerk op, samen met onder 

meer Jantje Beton en het ministerie van VWS. 

In 2021 timmeren we flink aan de weg, samen 

met de ruim 50 aangesloten organisaties.  

Kennis delen

Een belangrijk doel van het netwerk is kennis 

en inspiratie delen. Dat doen we in 2021 onder 

andere met (online) netwerk- en verdiepings-

bijeenkomsten. Ook via de nieuwe website 

samenspeelnetwerk.nl delen we nieuwtjes, 

inspirerende verhalen, wetenschappelijke 

onderzoeken en praktische tips. Onze nieuw 

ontwikkelde richtlijnen omvatten alles wat je 

moet weten over ontwerp, inrichting,  

speelelementen en hulpmiddelen, inclusief 

technische specificaties. Op de landkaart 

vinden ouders de toegankelijke speelplekken in 

hun eigen buurt. 

Met de campagne ‘Onbeperkt spelen’ brengen 

we in het najaar de website onder de aandacht 

van relevante partijen. Ook openen we een in-

formatielijn: via nummer 085-0203620 kunnen 

betrokkenen bij ons terecht met vragen over 

samen spelen. 

We verenigen onze krachten voor samen spelen
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2.3 Samen Sporten
Kinderen met een beperking zien hun broertjes, 

zusjes en klasgenoten wekelijks naar trainingen 

en wedstrijden gaan. Ze willen graag meedoen 

maar het aanbod is voor hen vaak niet passend 

of ver weg. Trainers zijn er niet voor opgeleid en 

accommodaties zijn niet goed toegankelijk. Ze 

staan letterlijk aan de zijlijn, terwijl sport juist 

voor hen zo belangrijk is. 

‘Ik hoor erbij’
Een van de belangrijkste redenen voor 

kinderen om aan Frame Running te doen, 

is dat ze erbij willen horen. Dit blijkt uit een 

onderzoek dat Stichting het Gehandicapte 

Kind dit jaar doet onder de sporters en hun 

ouders. Ongeveer de helft van de kinde-

ren met een beperking geeft aan dat ze in 

contact komen met kinderen zonder be-

perking tijdens sport- en clubactiviteiten. 

Dat mooie resultaat willen we graag verder 

uitbreiden. Daarom starten we dit jaar een 

nieuw project, ‘Frame Running Kids’, om 

onderling contact bij de deelnemende clubs 

te stimuleren. Dat is maatwerk. De ene 

vereniging heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij 

de aanschaf van een lift, zodat sporters met 

een handicap het clubhuis in kunnen; bij de 

andere geven we advies hoe ze trainingen 

voor leden met en zonder handicap sámen 

kunnen organiseren. Met 7 clubs gaan we 

van start. Komende jaren volgen er meer.

Met het programma Samen Sporten zorgt 

Stichting het Gehandicapte Kind dat kinderen 

met een beperking ook kunnen sporten bij de 

club in hun buurt. En dat ze voluit kunnen mee-

doen in het verenigingsleven. Zo kunnen kin-

deren met en zonder beperking samen sporten 

en vrienden maken. Dat is leerzaam voor alle 

kinderen. Kinderen met een handicap ervaren 

dat ze erbij horen, en door te sporten verleggen 

ze hun grenzen. Hun leeftijdgenoten zonder 

handicap zien dat kinderen met een beperking 

ook mee kunnen doen, ook al doen ze sommige 

dingen een beetje anders. 

In 2021 helpen we 17 sportverenigingen om 

samen sporten te introduceren. Bijvoorbeeld 

door een Frame Running- of Frame-voetbal-

team op te richten, faciliteiten toegankelijk te 

maken en ervoor te zorgen dat kinderen met 

een handicap zich welkom voelen. Ook intro-

duceren we een nieuwe sport in Nederland: 

Frame Schaatsen. En met steun van de Vrien-

denLoterij gaat alweer het derde seizoen van 

de Bijzondere Eredivisie van start. Dankzij deze 

projecten kunnen zo'n 750 kinderen met een 

handicap gewoon sporten. En naar schatting 

komen ruim 5.700 sporters zonder handicap in 

aanraking met gehandicapte leeftijdgenoten. 

Zo helpen we zo’n 6.500 kinderen aan een ‘sa-

mensport-ervaring’.

Frame Running

Een runningframe (voorheen RaceRunner) is 

een driewielig loopframe. Met dit hulpmid-

del kunnen veel kinderen die normaal in een 

rolstoel zitten, toch rennen. Wij helpen regu-

liere atletiekverenigingen bij de oprichting van 

Frame Runningteams, zodat ook kinderen met 

een handicap hier kunnen sporten. Dat doen 

we samen met Frame Running Nederland en 

de Atletiek Unie. Daarnaast steunen we vereni-

gingen met de aanschaf van de runningframes 

samen met het Foppe Fonds. 

In 2021 beginnen 10 nieuwe verenigingen  

met Frame Running. In totaal zijn er nu  

49 verenigingen waar kinderen de sport kunnen 

beoefenen. Nog eens 7 clubs maken kennis met 

de sport middels een clinic.

We verenigen onze krachten voor samen spelen
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“Ik ben ook een atletiekmeisje”
Fleur (11) is een vrolijk meisje, maakt graag grapjes en is open naar andere mensen. Ze heeft een 
verstandelijke beperking, autisme en is hypermobiel waardoor ze motorische problemen heeft.  
Moeder Mirjam: “Wij zijn een sportieve familie. Fleurs broertje Mees, vader, tante en haar nichtjes 
sporten allemaal bij dezelfde atletiekvereniging. We vinden de verbinding door sport belangrijk. 
Op de vereniging voel je dat je ergens bij hoort en onderdeel bent van de club. En we vinden het 
belangrijk dat je gezond en fit bent. Maar voor Fleur is dat lastig door haar motorische beper-
king. Mees ontdekte een jaar geleden dat de vereniging ook Frame Running aanbiedt. Dat is een 
vorm van atletiek waarbij sporters met een motorische handicap rennen met hulp van een soort 
driewiel-loopfiets: het runningframe. Toen Fleur de framerunners zag zei ze: ‘dat wil ik ook’. En 
ze mocht het proberen. Ze duwde haar knuffel in mijn handen en zei: ‘Hier, mama vasthouden, ik 
meedoen’.” 

Gevoel van vrijheid  
“Ik zag meteen dat Fleur het helemaal te gek vond. Ze stapte op het runningframe en ging er-
vandoor. Het geeft haar een gevoel van vrijheid: dat ze heel hard kan, wat normaal niet lukt om-
dat haar benen niet meewerken. Fleur traint nu zo’n twee keer per week. Ze wordt er niet alleen 
sterker door, ze is ook enorm trots dat ze nu bij dezelfde club hoort als haar broertje en nichtjes. 
Thuis staat ze in haar outfit voor de spiegel en zegt dan: ‘Ik ben ook een atletiekmeisje!’ En wij 
zijn megatrots dat ze nu ook mee sport.”
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Frame-voetbal

Bij Frame-voetbal voetballen de spelers 

met behulp van een frame. Zo kunnen ook 

kinderen met een lichamelijke beperking 

genieten van deze sport. En doordat ze 

spelen bij een gewone club, maken ze deel 

uit van het verenigingsleven en leren ze ook 

leeftijdgenoten zonder handicap kennen.

We helpen voetbalverenigingen bij het 

oprichten van een Frame-voetbalteam. Dat 

doen we samen met de KNVB, Dirk Kuyt 

Foundation en Johan Cruyff Foundation. Met 

de website framevoetbal.nl maken we kennis 

over de sport toegankelijk voor voetballers en 

hun ouders, trainers en professionals in de 

kinderrevalidatie. 36 kinderen beoefenen de 

sport bij 6 teams. Ons doel is dat er in 2022 in 

elke provincie een Frame-voetbalteam is.

Bijzondere Eredivisie

In de Bijzondere Eredivisie geven we jonge 

voetbaltalenten met een handicap de kans om 

uit te komen in het G-team van hun favoriete 

profclub. Dit jaar spelen we vier competitieron-

des; de overige wedstrijddagen worden afgelast 

in verband met corona. De Bijzondere Eredivisie 

wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers 

van de VriendenLoterij. 

In 2021 verwelkomen we 2 nieuwe clubs: SC 

Cambuur en NEC Nijmegen. Daarnaast zijn  

we blij met onze nieuwe sponsor, de UEFA 

Foundation for Children. 
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Project uitgelicht

Nu kan ieder kind schaatsen!
Nederland is een echt schaatsland. Wanneer 

het winterse weer het toelaat, gaan we 

massaal het natuurijs op en anders gaan we 

naar de schaatsbaan. Maar dat geldt niet voor 

iedereen. Kinderen met een fysieke beperking 

staan vaak aan de kant te kijken naar hun 

leeftijdgenootjes die plezier maken op het ijs. 

Daarom introduceren we voor hen een nieuwe 

sport: Frame Schaatsen!

Pilot in Thialf Heerenveen

Samen met de Sven Kramer Academy 

starten we een pilot in dé schaatstempel van 

Nederland: Thialf in Heerenveen. 12 kinderen 

krijgen hier schaatslessen met behulp van een 

speciaal frame. 

“In augustus zijn we het ijs op gegaan om 

te testen,” vertelt trainer Kirsten Muller. “In 

november begonnen we met de trainingen. 

Schaatsen is een hele nieuwe ervaring voor 

deze kinderen. Het is echt fantastisch om 

te zien, al die blije koppies. Schaatsen hoort 

bij Nederland, daar worden we met z’n allen 

blij van. Het is goed dat kinderen met een 

beperking daar ook aan kunnen deelnemen.”

‘Bij frame-schaatsen schaats je 
met een frame waaronder ijzers 
zitten’, legt Bram uit. ‘Het frame 
heeft ook een zadel, zodat je kunt 
zitten.’ Ideaal voor Bram want door 
een spier- en longaandoening kan 

hij moeilijk kracht zetten en is hij snel 
moe. Schaatsen is dan ook erg zwaar 
voor hem. ‘Bij normaal schaatsen 
vind ik het moeilijk om mijn evenwicht 
te bewaren. Dat probleem heb ik met 
het frame niet meer.’ 

Natuurijs 
Zondag vloog Bram dan ook 
als een echte snelheidsduivel 
over het ijs. ‘Je kunt er echt 
vaart mee maken. Ik heb heel 
wat kinderen ingehaald!’ Hij 
kan dan ook niet wachten tot 
hij op natuurijs mag schaatsen. 
‘Afgelopen winter moest ik aan 
de kant toekijken hoe iedereen 
schaatste, maar dit jaar kan ik 
zelf ook echt meedoen. Dus laat 
de vorst maar komen!’ 
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Nederland is een echt schaatsland, maar wat als dat door een beperking 
niet lukt? Daar hebben Stichting Het Gehandicapte Kind en de Sven Kramer 
Academy iets op bedacht: frame-schaatsen. Bram (13) uit het Friese 
Hardegarijp mocht het afgelopen zondag voor het eerst proberen. 

1511 NOVEMBER 2021 SPORT

Tekst Thijs Jacobs

130

Schaatsen voor iedereen

Het wordt een spannende week

voor het Nederlands voetbalelftal.

Om het WK 2022 in Qatar te halen,

mag Nederland de komende twee 

wedstrijden niet verliezen. Dit zijn

de tegenstanders.

Erop of eronder 
voor Oranje 

Nog even wachten
Voorlopig kun je alleen nog 

frame-schaatsen in het 

ijsstadion Thialf in Heerenveen. 

Maar de bedenkers beloven dat 

kinderen met een beperking 

over drie jaar in iedere provincie 

kunnen frame-schaatsen. Nog 

even wachten dus!

Montenegro 
Oranje neemt het komende zaterdag op tegen 
Montenegro, een klein land met bijna net zoveel 
inwoners als Rotterdam. De thuiswedstrijd werd door 
Nederland al met 4-0 gewonnen, dus het lijkt een 
makkelijke pot te gaan worden. Toch moeten Frenkie, 
Virgil en Memphis de voetballers uit Montenegro niet 
onderschatten. Het land kan zich niet meer plaatsen 
voor het WK en heeft dus niks te verliezen. Juist 
daarom kunnen ze Nederland wel eens gaan verrassen 
met aanvallend voetbal of een tactische truc. 
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Noorwegen
De laatste wedstrijd in de poulefase is meteen ook de 
spannendste voor Nederland. Volgende week dinsdag komt 
de Noorse ploeg naar Rotterdam. Daar had Oranje het in 
de uitwedstrijd heel moeilijk tegen. Het werd 1-1 door goals 
van Davy Klaassen en de Noorse superspits Erling Haaland. 
Die is er dit keer niet bij door een blessure. Toch moet 
Oranje oppassen. Bij Noorwegen spelen nog genoeg 
andere sterspelers, zoals Martin Ødegaard (Arsenal), 
Alexander Sørloth (Real Sociedad) en Fredrik Midtsjø (AZ). 
Gelukkig is een gelijkspel genoeg voor Oranje om het 
WK te halen.

BramBram

Schaatsen voor iedereen Schaatsen voor iedereen

Trainer Kirsten Muller met een van de frameschaatsers.

Artikel uit Kidsweek over de nieuwe sport Frame Schaatsen
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2.4 Samen leren
Elk kind kan leren, als het maar onderwijs krijgt 

dat bij hem past. En als kinderen met en zonder 

handicap naar dezelfde school gaan, kunnen 

ze samen spelen, vrienden maken en samen 

opgroeien. Maar helaas gaan veel kinderen 

met een handicap naar een speciale school ver 

van huis. Ze reizen uren per dag en ontmoeten 

nauwelijks leeftijdgenoten uit hun buurt. Meer 

dan 10.000 kinderen met een handicap gaan 

zelfs helemaal niet naar school. Ze zitten thuis 

of gaan naar een dagbesteding. Die aantallen 

zijn afgelopen jaren alleen maar toegenomen. 

De verbeterpunten uit de evaluatie van het 

Passend Onderwijs in 2020, die het tij hadden 

moeten keren, zijn nog nauwelijks doorgevoerd. 

Met ons programma Samen Leren werken we 

aan goede oplossingen. Onze Samen naar 

School klassen laten zien dat kinderen met een 

handicap gewoon naar school kunnen, liefst 

in hun eigen buurtschool. Met ons Steunpunt 

Onderwijs helpen we ouders om inclusief 

onderwijs te realiseren voor hun kind. En met 

onze lobby stimuleren we beleid dat inclusief 

onderwijs mogelijk maakt voor alle kinderen. Zo 

helpen we in 2021 bijna 10.000 kinderen aan 

een ‘samenleer-ervaring’.

Samen naar School klassen

Een Samen naar School klas is een speciale 

klas voor kinderen met een handicap binnen 

een gewone school. Waar mogelijk doen ze 

mee met de andere leerlingen van de school, 

bijvoorbeeld tijdens het kringgesprek, de 

muziekles of het speelkwartier. En waar nodig 

krijgen ze onderwijs, zorg en ondersteuning in 

hun eigen klas. We helpen ouders en scholen 

met het oprichten van Samen naar School 

klassen. We steunen hen met een bijdrage voor 

de oprichting en de inrichting van de klas. Dat 

doen we samen met HandicapNL. We helpen de 

initiatiefnemers met onze kennis en ervaring en 

stimuleren samenwerking en kennisdeling van 

de klassen onderling. 

In 2021 komen er 7 Samen naar School klassen 

bij, waarvan 2 in het voortgezet onderwijs. Vier 

klassen zijn opgeheven; in totaal zijn er nu 43 

klassen. Nog eens 15 klassen zijn in oprichting. 

Ook sluiten zich in 2021 twee andersoortige 

initiatieven aan die gericht zijn op participatie 

van kinderen met een handicap in havo, vwo en 

mbo. Zo breiden we onze kennis en ervaring uit 

met nieuwe vormen van inclusief onderwijs.

Veel kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan 
zijn eenzaam. Zij wonen ver van school en moeten 
soms wel een uur rijden naar hun vriendjes. En dan 
zijn er gehandicapte kinderen die helemaal niet naar 
school gaan! Nooit! Dat is toch bizar?!

Leona
kinderambassadeur
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“ Samen naar School is voor mij 
 een rijkdom” 

Hanne (4) is ernstig gehandicapt. Ze is volledig afhankelijk van anderen. Naar school gaan was voor 
haar geen optie, en van de speciale opvang werd haar moeder Jorien alleen maar verdrietig. Maar 
dankzij de Samen naar School klas, met speciale zorg en aandacht binnen een gewone school, zijn 
Hanne én Jorien gelukkig. 

Moeder Jorien: “Toen Hanne één was, ging ik op zoek naar opvang voor haar. Reguliere dagopvang 
vond ik te zwaar voor Hanne. En bij de speciale dagopvang ben ik huilend weggelopen. Toen hoorde ik 
van ‘Klas op Wielen’, een Samen naar School klas in Alkmaar waar kinderen al vanaf 0 jaar terecht kun-
nen. Ik heb meteen een afspraak gemaakt en we werden er hartelijk ontvangen. Hanne kon er al snel 
terecht. Ik moest weer huilen, maar nu van geluk. Hier krijgt Hanne een-op-een begeleiding. Er is een 
team om haar heen dat haar van haver tot gort kent. Met muziektherapie stimuleren ze haar om haar 
handen te gebruiken. Ze stimuleren haar om te communiceren met pictogrammen, om te eten en te 
lopen met de trippelstoel. Samen naar School is voor mij een rijkdom.” 

Koken in de poppenhoek 
“De kinderen uit de Samen naar School klas sluiten waar kan aan bij de gewone klassen. Zo komt Hanne 
in contact met leeftijdgenootjes. Ze heeft een vriendje dat haar meeneemt in de bouwhoek. Of ze gaan 
koken in de poppenhoek en zetten haar een koksmuts op. Ze doet de dingen die andere kinderen ook 
doen en geniet daar enorm van. Dat is niet alleen waardevol voor Hanne, maar ook voor de anderen kin-
deren op school. Zij leren dat Hanne gewoon een kind is, dat ze niet eng is en dat ze het leuk vindt om 
mee te doen. Ik vind dat elke school een Samen naar School klas zou moeten hebben.”
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Steunpunt Onderwijs

Ons Steunpunt Onderwijs geeft advies aan 

ouders die regulier onderwijs willen voor 

hun gehandicapte kind en daarin vastlopen. 

Zij ondervinden bijvoorbeeld problemen bij 

aanmelding of toelating, of er zijn meningsver-

schillen over onderwijsondersteuning. Deze 

ouders voelen zich vaak alleen staan. 

De medewerkers van ons Steunpunt Onderwijs 

hebben kennis van de wet- en regelgeving. 

Ze zijn deskundig op het gebied van inclusie 

en weten welke aanpassingen mogelijk zijn. 

Ze denken mee met ouders over mogelijke 

stappen, zoals het opstellen van een brief. 

Ze kunnen helpen bij het voorbereiden van 

gesprekken en gaan soms mee naar een 

gesprek. En ze weten wie te benaderen voor 

extra expertise of financiële ondersteuning. 

In 2021 helpt het Steunpunt Onderwijs  

42 kinderen en hun ouders. Het beeld dat 

uit hun verhalen naar voren komt, is dat het 

voor kinderen met complexe problematiek 

steeds moeilijker wordt om een passende plek 

te vinden op school. Veel van deze kinderen 

krijgen een ontheffing van de leerplicht en gaan 

helemaal niet meer naar school. 

 
Zonder Stichting het 
Gehandicapte Kind hadden 
kinderen als Jarno alleen de 
keuze tussen een dagcentrum 
of thuis blijven.

Inge Breuker
moeder van Jarno, die naar een Samen 
naar School klas gaat 

Een schrijnende ontwikkeling die de nut 

en noodzaak van het Steunpunt Onderwijs 

onderstreept.

In1school 

Eind 2021 is het project In1school afgerond. 

Acht jaar lang hebben we met In1school 

gewerkt aan een beweging naar inclusief 

onderwijs, vanaf 2017 samen met Defence 

for Children. We hebben een groot netwerk 

opgebouwd, kennis en ervaring uitgewisseld, 

juridische stappen gezet, inspirerende 

voorbeelden gedeeld en gelobbyd voor wetten 

en regels om het recht op inclusief onderwijs 

te verankeren. Mede daardoor hebben diverse 

andere organisaties de strijd voor inclusief 

onderwijs opgenomen in hun eigen missie. 

Samen met hen blijven wij ons ervoor inzetten 

dat kinderen met en zonder handicap samen 

naar school kunnen.

Lobby

Met onze Samen naar School klassen en ons 

Steunpunt Onderwijs ervaren we dagelijks wat 

er nodig is om inclusief onderwijs mogelijk te 

maken, en welke belemmeringen er zijn op het 

gebied van wet- en regelgeving, financiering 
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“ Mijn dochter werd door alle 
  scholen geweigerd” 

Yara (6) heeft het syndroom van Down. Haar moeder Nesrin wilde haar naar een gewone buurtschool 
laten gaan. Maar door haar downsyndroom was Yara nergens welkom. Met hulp van ons Steunpunt 
Onderwijs heeft Yara eindelijk een plek op een reguliere basisschool.      
 
Moeder Nesrin: “Yara is een vrolijk en nieuwsgierig meisje. Door haar downsyndroom is ze wat trager in 
haar ontwikkeling, maar ze is een doorzetter. Als ze iemand iets ziet doen, dan doet ze het na. Ze blijft 
proberen tot het lukt. Dat was één van de redenen waarom ik wilde dat ze naar een reguliere school 
zou gaan. Op speciaal onderwijs zitten veel kinderen met gedragsproblemen en Yara kopieert dus vaak 
gedrag.  

Toen Yara drie was, schreef ik haar in op de school in de buurt. Na de zomervakantie zou ze starten. 
Maar op het laatste moment kreeg ik te horen dat het toch niet door kon gaan. Ze vonden zichzelf geen 
geschikte school voor Yara. Ik was er kapot van. Een moeizame zoektocht volgde. De ene na de andere 
school gaf aan dat ze geen plek hadden voor een kind met Down. Toen kwam ik in contact met de me-
dewerkers van het Steunpunt Onderwijs. Zij belden met alle partijen en nieuwe moeizame gesprekken 
volgden. Totdat het Steunpunt sprak met de directrice van Yara’s school. Ze kon direct beginnen.” 
 
Vooruitgang in ontwikkeling 
“Yara vindt het geweldig op school. Na een paar weken zag ik al vooruitgang in haar ontwikkeling. Ze 
kan nu fietsen, haar woordenschat is enorm gegroeid en ze wordt steeds zelfstandiger. Dankzij extra 
begeleiding doet ze gewoon mee met haar klasgenoten. Als Yara ’s ochtends de klas binnenkomt, 
rennen haar klasgenootjes op haar af. Ze staan in de rij om met haar te spelen. Laatst is ze voor het 
eerst meegegaan met een vriendje voor een speelafspraakje thuis!” 
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10.000 handtekeningen  
voor 10.000 thuiszitters
Nova (9) gaat niet naar school omdat er voor 

haar geen passende plek is in ons onderwijs-

systeem. Een Samen naar School klas zou een 

uitkomst voor haar zijn, net als voor de 10.000 

andere kinderen met een handicap die nu niet 

naar school gaan. Daarom verzamelt Stichting 

het Gehandicapte Kind dit jaar 10.000 handte-

keningen onder een petitie, die de Kamercom-

missie voor Onderwijs oproept om structureel 

geld beschikbaar te stellen voor Samen naar 

School klassen.

Hoewel Samen naar School volwaardig onder-

wijs verzorgt, krijgen de klassen doorgaans 

geen financiering uit het onderwijssysteem. 

Daardoor moeten kinderen zorgbudgetten 

inzetten voor de financiering van hun onder-

wijs, aangevuld door particuliere fondsen zoals 

Stichting het Gehandicapte Kind. Met de petitie 

vragen we de overheid jaarlijks € 500.000 

beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen we 

verder bouwen aan onze droom: in elke ge-

meente van Nederland minimaal één Samen 

naar School klas. De petitie wordt in januari 

2022 aangeboden aan de Kamercommissie van 

OCW. Dat gebeurt door Nova’s moeder Alja van 

Maanen samen met kinderambassadeur Joël 

en directeur Henk-Willem Laan. 

Voorzitter Ockje Tellegen (VVD) neemt de petitie  
online in ontvangst.

Nova is het gezicht van de petitiecampagne.

en beeldvorming. Met deze inzichten uit de 

praktijk proberen we invloed uit te oefenen op 

het overheidsbeleid. Want pas als de overheid 

helpt om de belemmeringen uit de weg te 

ruimen, komen vernieuwende initiatieven zoals 

Samen naar School binnen bereik van alle 

kinderen met een handicap in Nederland. 

In 2021 sturen we brieven naar beleidsmakers 

en naar formateur Mariëtte Hamer. We hebben 

een gesprek met onderwijsminister Arie Slob 

over de route naar inclusief onderwijs. En we 

zetten een petitie uit om aandacht te vragen 

voor de 10.000 gehandicapte kinderen die thuis 

zitten.

24 | Jaarverslag 2021 Stichting het Gehandicapte Kind 



Voorzitter Ockje Tellegen (VVD) neemt de petitie  
online in ontvangst. Nova is ernstig meervoudig beperkt. 

Ze gaat daarom de hele week naar 
het kinderdagcentrum. Een Samen 
naar School klas zou voor haar de 
ideale oplossing zijn. Dan zou ze 
alle kansen krijgen om zich zo goed 
mogelijk te ontwikkelen. Ook Nova 
heeft recht op onderwijs.

Alja van Maanen
moeder van Nova
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3 Werving

Ons werk voor kinderen met een handicap is mogelijk dankzij 

de vele mensen en organisaties die ons steunen als donateur, 

actievoerder, collectevrijwilliger of partner. Voor die steun zijn we 

hen enorm dankbaar. Onze communicatie is er vooral op gericht 

om deze vrienden te betrekken bij ons werk. Daarnaast willen 

we nieuwe gevers en vrijwilligers verbinden aan onze missie. 

We vertellen hen hoe urgent het probleem van kinderen met 

een handicap is en laten zien hoe zij kunnen bijdragen aan de 

oplossing. We richten ons op een brede groep. Via diverse online 

en offline kanalen komen we met hen in contact. 
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3.1 Communicatie
Om steun voor ons werk te krijgen, is het 

belangrijk dat mensen zich bewust zijn van het 

probleem van kinderen met een handicap. Ook 

willen we mensen laten zien dat ze deel kunnen 

uitmaken van de oplossing door tijd of geld 

te geven. Dat zijn de belangrijkste doelen van 

onze communicatie.

Ik droom van een eigen talkshow. Handicaps moeten 
daarin centraal staan. Dan kunnen kinderen zien 
dat ze niet de enigen zijn. Mijn grote voorbeeld is 
Humberto Tan. Bij hem kun je over alles praten.

Hüseyin
kinderambassadeur

Een klein gebaar betekent veel voor Jayden tijdens de lockdown.

Publiekscampagnes 

Corona en eenzaamheid

Door corona zijn veel kinderen met een 

handicap nog meer in een isolement gekomen. 

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 72% 

van de kinderen met een beperking door 

de coronacrisis eenzamer is dan ooit. Ook 

ouders hebben het zwaar; 75% voelt zich 

niet voldoende gesteund door instanties. 

In het eerste kwartaal vragen we aandacht 

voor dat probleem. Dat doen we vooral door 

de verhalen van deze kinderen en ouders te 

vertellen in de media. De actie zorgt ervoor dat 

de achtjarige Jayden 1.500 kaarten ontvangt 

om hem een hart onder de riem te steken. Zijn 

blijdschap laat zien dat een klein gebaar een 

groot verschil kan maken. Ook ontvangen we 

veel donaties, die we besteden aan projecten 

zoals de speelbox of de aangepaste game-



“ Met anderen spelen gaat niet“
Gideon (8) is een vrolijke, levenslustige jongen. Hij heeft een zeldzaam syndroom dat zich bij 
hem uit in autisme, epilepsie en een verstandelijke beperking. Door zijn meervoudige handicap 
speelt hij niet met andere kinderen en gewoon speelgoed is voor hem niet geschikt. Bovendien 
heeft hij continu zorg en aandacht nodig. Dat is pittig. Zeker tijdens de coronacrisis.  

Moeder Marjan: “Door corona is veel opvang en hulpverlening voor Gideon weggevallen. Hierdoor 
zit hij veel thuis. Naar de binnenspeeltuin of een boodschap doen, gaat nu niet meer. We missen 
dat enorm. We hebben veel andere dingen geprobeerd, maar we zijn op het punt beland dat we 
het niet meer weten. Gideon is helemaal van slag en hij mist zijn structuur. Hij doolt maar wat 
rond in huis, wordt steeds verdrietiger en huilt vaak. Dat vind ik moeilijk om te zien. Als moeder 
zie je je kind het liefst gelukkig.”  

Speciale speelbox 
“‘Gewoon’ speelgoed uit de speelgoedwinkel is lastig voor Gideon. Het is moeilijk in te schatten 
wat aansluit bij zijn belevingswereld en ontwikkeling. En het meeste speelgoed is voor hem niet 
geschikt. Zo mogen er geen kleine onderdelen in zitten, want die kan hij in zijn mond stoppen. 
Ook moet het speelgoed stevig zijn en niet te ingewikkeld vanwege zijn motoriek. De spelmate-
rialen in de EMB Speelbox zijn afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van kinderen als 
Gideon. Hij kan er uren mee bezig zijn. Dat betekent niet alleen veel voor hem, maar ook voor de 
rest van ons gezin. Hij kan ander speelgoed uitproberen. Materialen waar we zelf niet aan ge-
dacht hebben, die we niet kennen of die te duur zijn om zomaar te kopen. Door Gideon nieuw 
speelgoed aan te bieden, kan hij zich blijven ontwikkelen.”

Bekijk hoe Gideon de speelbox ervaart >>
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controller. Daarmee kunnen kinderen, ook als 

ze noodgedwongen thuis zitten, toch samen 

spelen.

Week van het Gehandicapte Kind

Kinderen met een handicap blijken minder 

positief te zijn over hun toekomst dan 

kinderen zonder handicap. Om aandacht te 

vestigen op dit probleem onthullen onze vier 

kinderambassadeurs een muurschildering 

waarin hun toekomstdromen met graffiti zijn 

gespoten. Ook dansen zij met een inclusieve 

dansgroep een ‘dromendans’. 

Hart van Nederland besteedt aandacht aan onze 
petitie voor Samen naar School.

Bekijk de video van de Week  

van het Gehandicapte Kind 2021 >>

Media-aandacht

Met onze projecten en campagnes halen we 

regelmatig het nieuws. De Telegraaf, Kidsweek 

en het Jeugdjournaal besteden bijvoorbeeld 

uitgebreid aandacht aan onze actie tegen 

eenzaamheid door corona. Kinderambassadeur 

Joël en Speeltuinbendeleider Cerunne 

vertellen in tv-programma Koffietijd over 

het succes van De Grote Samenspeeldag. 

Goedemorgen Nederland, Hart van Nederland 

en het Jeugdjournaal maken een item over 

Samen naar School naar aanleiding van onze 

petitie. En onder meer het AD publiceert een 

uitgebreid artikel over de minder positieve 

toekomstverwachtingen van kinderen met een 

handicap.

Via onze knipseldienst ontvangen we 220 

printartikelen over Stichting het Gehandicapte 

Kind, met een totale mediawaarde van  

€ 212.917. Vanaf mei 2021 laten we ook 

de online publiciteit meten; de 213 online 

berichten hebben een totale mediawaarde van 

€ 207.822 

Kinderambassadeur Joël samen met Speeltuinbendeleider Cerunne Bouts te gast in tv-programma Koffietijd.
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speciale spelmate-
rialen die het 
samenspelen van 
gezinnen met 
een kind met een 
ernstige meervou-
dige beperking 

stimuleert.” Marjan van der 
Velde-Stevens, moeder van de 
meervoudige beperkte Gideon 
(8 jaar) kreeg onlangs een box 
met aangepaste spelletjes.

Impuls

„Op een gegeven moment zit 
je met je handen in het haar. 
Want wat moet je nu nog voor 
Gideon bedenken om hem 
bezig te houden? We kunnen 
niet naar een binnenspeeltuin 
of boodschappen met hem 
doen. Ik ben daarom blij 
dat we een speelbox hebben 
gekregen. Dit geeft iedereen 
in het gezin weer een nieuwe 
impuls, waardoor we weer even 
wat nieuws te doen hebben met 
Gideon.” 

Ook Deborah den Boer 
Geerts, de moeder van de 

jarige Tatum, is blij met de 
aangepaste gamecontroller 
voor haar dochter. „Tatum heeft 
weken binnen gezeten met 
haar vader en mij. Voorheen 
had ze op school haar contacten 
en dat viel plotseling allemaal 
weg. Dankzij haar aangepaste 
gamecontroller kan zij knoppen 
met haar voeten bedienen en 
ga men met haar klasgenootjes 
en neefjes. In coronatijd doet ze 
dat elke dag. Dat maakte dat ze 
- ondanks dat ze elke dag alleen 
thuis is weer plezier heeft. 
Het zijn kleine dingen die heel 
onbelangrijk lijken, maar voor 
haar van groot belang zijn.” Het 
Gehandicapte Kind (voorheen 
NSGK) is in Nederland de 
organisatie voor kinderen met 
een handicap. De stichting helpt 
hen - door steun van donateurs 
en vrijwilligers - te kunnen 
spelen, leren en sporten.

Meisjes en jongens met beperking eenzaam

Gehandicapt kind  
lijdt door lockdown
AMSTERDAM • Kinderen met 
een handicap hebben zwaar 
te lijden onder de lockdown. 
Maar liefst 72% van de meisjes 
en jongens met een beperking 
is door de coronacrisis 
eenzamer dan ooit. De 
problematiek zorgt niet alleen 
voor sociaal isolement, maar 
ook voor een toename van 
fysieke en mentale klachten 
bij de kinderen.

Dit blijkt uit onderzoek dat 
Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind uitvoerde 
onder gezinnen waarvan 
tenminste één kind te maken 
heeft met een beperking. Ook 
voelt driekwart van de ouders/
verzorgers zich onvoldoende 
gesteund door instanties om 
deze tijd door te komen.

Het Gehandicapte Kind zet 
tijdens de lockdown extra in op 
het verstrekken van onder-
steunende middelen voor in 
huis. „Op zich mooi dat we dit 
kunnen doen, maar ik roep 
iedereen ook op om met een 
klein gebaar kinderen met een 
beperking en hun gezin door 
deze coronatijd te helpen. Een 
kaartje, belletje of videobericht 
doet al wonderen”, meent 
directeur Henk-Willem Laan 
van het Gehandicapte Kind.

Kameraadje

Kinderen met een handicap 
leven vaak al in sociaal 
isolement, maar dit is nu 
groter dan voorheen. Uit het 
onderzoek blijkt dat kinderen 
met een beperking veel minder 
met vriendjes afspreken. Laan: 
„Op zich al jammer, maar 
47% van de kinderen met een 
handicap heeft helemaal geen 
speelkameraadje in de buurt 
wonen. En waar andere kin-
deren elkaar nu ontmoeten op 
speelplekken buiten, kunnen 

kids met een handicap dat 
niet omdat ze überhaupt niet 
toegankelijk zijn. Ze komen 
bijvoorbeeld niet voorbij het 
toegangshek, de paden zijn 
voor hen niet begaanbaar en 
veel speeltoestellen zijn voor 
hen ongeschikt.”

„Het is duidelijk dat 
kinderen met een handicap 
moeizaam en eenzaam 
de lockdown doorkomen. 
Daarom zetten wij nu meer 
dan ooit in op concrete hulp-
middelen die naar behoefte 
van het kind zorgen voor de 
juiste positieve impulsen 
in huis”, stelt Laan. „Denk 
hierbij aan het verstrekken 
van aangepaste apparatuur 
zodat oudere kinderen met 
een beperking online met 
vriendjes kunnen spelen, of 

door Gijsbert Termaat

‘Kaartje doet  
al wonderen’

Gideon kreeg extra spelletjes 
die ervoor zorgen dat hij 
weer iets te doen heeft.
FOTO OSCAR SEIJKENS

De Telegraaf besteedt aandacht aan onze campagne over eenzaamheid door corona.  

Telegraaf 4/3/2021
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werk een warm hart toe; we noemen hen onze 

famous friends. Onze kinderambassadeurs 

vertellen uit eigen ervaring hoe belangrijk het 

is dat kinderen met een handicap niet aan 

de zijlijn staan. We zijn dankbaar voor hun 

betrokkenheid, zij maken echt een verschil.

Kinderambassadeurs

Onze kinderambassadeurs Pauline (11), Joël 

(10), Hüseyin (13) en Leona (14) komen op 

voor de belangen van alle kinderen met een 

handicap. Uit eigen ervaring weten ze hoe 

vervelend het is als gehandicapte kinderen 

worden buitengesloten. Daarom doen zij 

geregeld hun verhaal in de media. Zo is Joël in 

oktober te gast bij Koffietijd om te vertellen over 

De Grote Samenspeeldag. Ook spreken ze met 

politici over de problemen waar gehandicapte 

kinderen tegenaan lopen. In juni geven ze 

informatie over samen spelen en leren aan 

Website en sociale media

Onze website en sociale media zijn belangrijke 

kanalen om onze doelgroep te bereiken. Op 

onze sociale media zien we in 2021 een groei 

van het aantal volgers. De statistieken van 

onze website laten een daling zien ten opzichte 

van 2020. We hadden in november 2020 een 

grote piek tijdens de eerste Week van het 

Gehandicapte Kind en we lanceerden eind 

dat jaar de nieuwe website; dit kan leiden tot 

een (tijdelijk) verminderde vindbaarheid via 

zoekmachines. 

Nieuwsbrieven

Enkele keren per jaar sturen we onze dona-

teurs een nieuwsbrief per post waarin we laten 

zien wat hun steun betekent voor kinderen 

met een handicap. Onze collectevrijwilligers 

bedanken en enthousiasmeren we in novem-

ber via een speciale nieuwsbrief. Tussentijds 

houden we via digitale nieuwsbrieven contact 

met onze achterban. 

Jaarverslag

Met ons jaarverslag rapporteren we over onze 

activiteiten, inkomsten en bestedingen in het 

afgelopen jaar. Zo leggen we verantwoording 

af aan alle particulieren en organisaties die 

ons werk steunen. We publiceren het volledige 

jaarverslag op onze website. Daarnaast 

publiceren we een korte versie met de 

belangrijkste cijfers en activiteiten.

3.2 Ambassadeurs 
Onze ambassadeurs Redouan Ait Chitt en 

Douwe Bob zetten hun bekendheid in om 

aandacht te vragen voor onze missie. Ook 

andere bekende Nederlanders dragen ons 

100.508  Website-bezoekers (-25%)

201.497  Pagina’s bekeken (-41%) 

Danser en ambassadeur Redouan Ait Chitt geeft een breakdance-demonstratie tijdens De Grote Samenspeeldag.
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Kinderambassadeurs Hüseyin, Pauline en Leona met 
Kamerleden Paul van Meenen en Lucille Werner op 
werkbezoek in een inclusieve speeltuin.

werk een warm hart toe; we noemen hen onze 

famous friends. Onze kinderambassadeurs 

vertellen uit eigen ervaring hoe belangrijk het 

is dat kinderen met een handicap niet aan 

de zijlijn staan. We zijn dankbaar voor hun 

betrokkenheid, zij maken echt een verschil.

Kinderambassadeurs

Onze kinderambassadeurs Pauline (11), Joël 

(10), Hüseyin (13) en Leona (14) komen op 

voor de belangen van alle kinderen met een 

handicap. Uit eigen ervaring weten ze hoe 

vervelend het is als gehandicapte kinderen 

worden buitengesloten. Daarom doen zij 

geregeld hun verhaal in de media. Zo is Joël in 

oktober te gast bij Koffietijd om te vertellen over 

De Grote Samenspeeldag. Ook spreken ze met 

politici over de problemen waar gehandicapte 

kinderen tegenaan lopen. In juni geven ze 

informatie over samen spelen en leren aan 

de Kamercommissie voor VWS. En in oktober 

gaan ze met Kamerleden op werkbezoek naar 

een speeltuin in Leiden, om te laten zien hoe 

je speeltuinen toegankelijk kunt maken voor 

kinderen met een handicap. 

Kinderambassadeurs onthullen graffitimuurschildering met hun toekomstdromen

100.508  Website-bezoekers (-25%)

201.497  Pagina’s bekeken (-41%) 
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Famous friends

Onze famous friends zijn bekende Nederlanders 

die ons werk een warm hart toedragen. 

Sommigen hebben zelf een handicap, 

anderen hebben een kind of familielid met een 

handicap. Allemaal vinden ze het belangrijk 

dat kinderen met een handicap gewoon mee 

kunnen doen in onze samenleving.

3.3 Particuliere giftgevers

Donateurs

In totaal steunen 34.485 particulieren ons met 

een gift in 2021. Van hen zijn 23.001 actieve 

machtigingsdonateurs, 11% meer dan in 2020. 

Jetty Mathurin
Actrice en cabaretière

Roos Prommenschenckel
Voormalig Mis(s) Nederland

Esther Vergeer
Paralympisch kampioen 

rolstoeltennis

Jaap en Aaltje van Zweden
Dirigent en violist | 

oprichtster St. Papageno

Lucille Werner
Tweede Kamerlid

Romana Vrede
acteur

Dennis Wilt
Weerman bij SBS6

Lex Gaarthuis
Dj bij Radio 10

Tako Rietveld
Kindercorrespondent

Gijs Wanders
Journalist en schrijver

Kees-Jan van der Klooster
Paralympisch sporter

Deze trouwe donateurs vormen de ruggengraat 

van ons werk. Nieuwe donateurs werven we op 

verschillende manieren, zoals via deurwerving, 

direct respons-televisie en online contacten 

die telefonisch worden opgevolgd. Voor extra 

giften zijn fondsenwervende brieven (direct 

mail) nog steeds een belangrijk middel. 

We vinden het belangrijk om onze donateurs 

bij ons werk te betrekken. Dat doen we 

bijvoorbeeld met een digitale nieuwsbrief, 

waarin we de verhalen vertellen van de 

kinderen voor wie we ons inzetten. En we laten 

geen kans voorbijgaan om onze donateurs 

te bedanken voor hun steun. Ook doen we 

onderzoek naar hun waardering voor ons werk. 
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Daaruit blijkt dat ze tevreden zijn over onze 

werkwijze; donateurs beoordelen Stichting het 

Gehandicapte Kind met het cijfer 8.

Grote gevers en nalatenschappen

In 2021 hebben we contact met vrijwel alle 

gevers die ons een groot bedrag schenken. 

We bespreken met hen wat hun wensen en 

verwachtingen zijn. Dit vormt een mooie basis 

om onze relatie met deze belangrijke groep 

gevers verder in te vullen in de komende jaren. 

Ook spreken we in 2021 enkele mensen die 

Stichting het Gehandicapte Kind opnemen in 

hun testament; we waarderen het zeer dat zij 

zich op deze manier aan ons doel verbinden. In 

2022 willen we graag nog zichtbaarder worden 

voor mensen die overwegen om iets na te laten 

voor kinderen met een handicap.

Acties en evenementen

Na onze mooie, driejarige samenwerking met 

de Madurodam Marathon, bereiden we dit jaar 

ons eigen fondsenwervende evenement voor: 

de Mega Wandel Marathon. Op 14 mei 2022 

vindt de eerste editie plaats in de omgeving 

van Arnhem. Deelnemers kunnen kiezen uit 

vijf afstanden, van een tiende tot een dubbele 

marathon. Ze lopen individueel, samen of in 

estafette en laten zich daarbij sponsoren voor 

Stichting het Gehandicapte Kind.

 

Particuliere acties

Veel bedrijven en particulieren organiseren hun 

eigen actie voor Stichting het Gehandicapte 

Kind. Zoals studenten van het Nova College in 

Hoofddorp. Samen met uitzendbureau Green-

Fingers organiseren zij een bloemenverkoop 

en zamelen zo € 1.006 in. Meubelwinkel Furnea 

schenkt geregeld 1% van zijn maandomzet aan 

een goed doel; in augustus kiest de winkel voor 

Stichting het Gehandicapte Kind en doneert  

€ 1.097. Gymdocent Han Poppema rondt dit 

jaar de twaalf triatlons af die hij in 2020 wegens 

corona moest afbreken. Door elke maand een 

triatlon te doen, zamelt hij maar liefst € 12.300 

in. De opbrengst is bestemd voor running-

frames voor kinderen met een beperking. 

In 2021 bereiden we de eerste Mega Wandel  
Marathon voor.

Studenten van het Nova College met een cheque 
van € 1.006, ingezameld met bloemenverkoop.
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Dankzij de QR-code kan ook digitaal worden 
gegeven aan de deur.

3.4 Huis-aan-huiscollecte
De opbrengst van onze jaarlijkse collecteweek 

passeert dit jaar de miljoen; een geweldige 

mijlpaal. Vrijwilligers zamelen € 1,1 miljoen 

in, een groei van 19% ten opzichte van 2020. 

Dit fantastische resultaat is ondanks de 

uitval van veel collectanten. Want door de 

nieuwe quarantaineregels die vlak voor de 

collecteweek worden afgekondigd, zijn zo’n 

1.000 vrijwilligers genoodzaakt om zich af te 

melden. Gelukkig collecteren velen van hen wel 

digitaal via Digicollect en de online QR-code. De 

groei van de opbrengst komt onder meer door 

de giften via de QR-code die (dit jaar voor het 

eerst) op de collectebus staat. 

 

Betrokken vrijwilligers

Landelijk gaan ruim 8.400 collectanten op 

pad (2020: 6.200), aangestuurd door 1.020 

organisatoren (2020: 1.001). We hebben grote 

waardering voor hun inzet en betrokkenheid. 

We onderhouden dan ook zo veel mogelijk 

persoonlijk contact met hen. Dat doen we 

onder andere door ze uit te nodigen bij onze 

projecten, zodat ze zelf kunnen zien hoe de 

collecteopbrengsten worden besteed. 

 

Een deel van onze vrijwilligers bestaat uit 

projectpartners: organisaties die zich samen 

met ons inzetten voor kinderen met een 

handicap. Zij mogen 50% van het opgehaalde 

geld besteden aan hun eigen project. Naast 

extra geld geeft dit een kans om buurtgenoten 

bekend te maken met hun initiatief. In 2021 

doen 185 projectpartners mee aan de collecte 

(2020: 165).

De collecte in cijfers

 2020

 2021
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Ik collecteer nu vier jaar voor kinderen 
met een handicap, zodat ook zij met 
kinderen uit de buurt kunnen spelen 
en niet vanachter het raam alleen 
toekijken. 

Jan Groeneweg
collectevrijwilliger in Dordrecht
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Door onze krachten te bundelen met het 
SamenSpeelFonds, konden we in korte tijd een echte 
samenspeelplek realiseren. Dat is ook interessant voor 
andere serviceclubs, want overal in Nederland zitten 
speeltuinen die deze hulp kunnen gebruiken.

Christel van Bragt 
voorzitter Rotary Hilversum-West.

3.5 Fondsen, serviceclubs, ministerie 
en bedrijven
Ons netwerk en onze expertise delen we graag 

met maatschappelijke organisaties en fondsen, 

zoals serviceclubs en vermogensfondsen. 

Met een fonds of bestemmingsgift steunen zij 

specifieke projecten of thema’s voor kinderen 

met een handicap. In 2021 ontvangen we voor 

€ 738.000 aan dergelijke fondsen en giften.

Fondsen 

Voor Stichting Boschuysen besteden we  

€ 70.000 per jaar aan projecten voor kinderen 

en jongeren met een handicap en € 20.000 per 

jaar voor inclusieve speelplekken. Daarnaast 

beheren we fondsen op naam: het Van der 

Merwe-Slieker Fonds, het Mevrouw Neijboer 

Fonds en het Heuff de Zeeuw Fonds. 

Serviceclubs

Met onze Plusregeling stimuleren we service-

clubs (zoals Rotary, Kiwanis en JCI) om geld in 

te zamelen voor kinderen met een handicap. 

We verhogen hun opbrengst met 25%, 50% 

of 100%, met een maximumbedrag per 

begunstigde per jaar. Zo vergroten we samen 

onze impact. Vanwege de coronamaatregelen 

kunnen veel inzamelacties van serviceclubs 

niet doorgaan. Daardoor lopen deze inkomsten 

terug. In 2021 verhogen we de opbrengst van 

30 acties. In totaal halen serviceclubs  

€ 176.000 (2020: € 221.000) op, wat wij met   

€ 61.000 verhogen (2020: € 106.000).

Ministerie van VWS

Dankzij subsidie van het Ministerie van VWS 

kunnen we dit jaar samen met Jantje Beton 

volop aan de slag met het SamenSpeelNetwerk. 

In dit netwerk bundelen we onze krachten met 

andere organisaties die samen spelen mogelijk 

maken, en delen we onze kennis en ervaring.

Bedrijven

Giften van bedrijven vormen een relatief klein 

deel van onze fondsenwerving (circa € 50.000). 

Met Mepal hebben we een vaste samenwerking, 

daarnaast ontvangen we diverse eenmalige 

giften van bedrijven.

Serviceclubs voor het SamenSpeelFonds

Steeds meer serviceclubs verbinden zich aan ons SamenSpeelFonds. 

Zij werven fondsen om een lokale speeltuin toegankelijk te maken voor 

kinderen met een handicap. Op deze manier geven zij invulling aan hun 

maatschappelijke missie. Zo organiseert de Rotary Hilversum-West 

meerdere acties om speeltuin de Zoutkeet om te bouwen tot inclusieve 

speelplek, zoals een drive-in bingo, een concert en een drakenbootrace.

38 | Jaarverslag 2021 Stichting het Gehandicapte Kind 



“Kinderen als Lotte horen er ook bij“
Lotte (7) is een lief, rustig meisje dat veel dingen leuk vindt, zoals buitenspelen, spelletjes doen 
en sporten. Maar door haar handicap heeft ze moeite om mee te komen. Ze wil graag, net als 
andere kinderen, sporten. Maar door haar downsyndroom heeft ze daar extra begeleiding bij 
nodig. En die is er niet.  

Moeder Linda: “Lotte zou het zo fijn vinden om aansluiting te hebben met andere kinderen. 
Stappen die voor kinderen van haar leeftijd vanzelfsprekend zijn, zijn voor Lotte een uitdaging. 
Daarin is ze anders. Buitenspelen doet ze bijvoorbeeld met jongere kinderen. Het spel komt 
dan vaak van hen en Lotte speelt ernaast. Ook met zwemles merkte ik dat Lotte anders is. Daar 
heeft ze zelfs mee moeten stoppen. Ze kan zomaar het bad uit lopen. Op zich zou ze prima mee 
kunnen doen, maar dan zou er wel wat extra begeleiding moeten zijn.” 

Onderdeel van de maatschappij 
“Kinderen met een beperking zijn minder zichtbaar dan andere kinderen. Dat zorgt voor 
onbekendheid en afstand. Daarom heb ik Lotte ook opgegeven voor het programma De 
Beestenbrigade van Zappelin. Ik vind het belangrijk dat deze kinderen ook eens meedoen met 
zo’n programma. Niet alleen voor hun eigen gevoel dat ze gezien worden en mee kunnen doen, 
maar ook om aan de maatschappij te laten zien dat deze kinderen er zijn en bij horen. Dat is ook 
de reden waarom ik me als collectevrijwilliger inzet voor Stichting het Gehandicapte Kind. Ik 
vind dat kinderen met een handicap deel mogen zijn van deze maatschappij, net als ‘normale’ 
kinderen. Zij kunnen nu moeilijk aansluiting vinden. Maar met de nodige begeleiding kunnen ze 
ook meedoen, bij de sportvereniging bijvoorbeeld.”
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3.6 Goede-doelenloterijen
Dit jaar ontvangt Stichting het Gehandicapte 

Kind prachtige bijdragen van de goede-

doelenloterijen. Wij ontvangen als vaste 

beneficient van de Nationale Postcode Loterij 

een bedrag van € 200.000 (voorheen: 

VriendenLoterij) en we ontvangen een extra 

bijdrage van € 495.000 voor het project 

Speeltuinbende XL. Daarnaast steunt Vrienden 

Loterij ons met een cheque van € 285.125 

met de opbrengst uit geoormerkte loten. Ook 

deelt het VriendenFonds van de loterij een 

aantal extra cheques uit om hartenwensen van 

kinderen met een handicap uit te laten komen.

Samen met Jantje Beton ontvangen we van 

de Nationale Postcode Loterij een cheque van 

maar liefst € 2 miljoen voor ons SamenSpeel-

Fonds. Zo komen we dankzij de deelnemers 

van de loterij weer een stap dichterbij in onze 

strijd voor meer inclusieve speelplekken in 

Nederland. 

 

VriendenLoterij overhandigt cheque.
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bijdrage van € 495.000 voor het project 

Speeltuinbende XL. Daarnaast steunt Vrienden 

Loterij ons met een cheque van € 285.125 

met de opbrengst uit geoormerkte loten. Ook 

VriendenFonds laat  
hartenwensen uitkomen
Goede doelen, clubs, verenigingen en 
andere maatschappelijke organisaties 
kunnen het hele jaar een aanvraag voor een 
hartenwens indienen bij het VriendenFonds 
van de VriendenLoterij. Met een hartenwens 
wordt iemand die een steuntje in de rug 
kan gebruiken, in het zonnetje gezet. In 
2021 vervulde het VriendenFonds meerdere 
hartenwensen die wij indienden. 

Toch nog op vakantie 
Een grote verrassing voor de tweeling Melvin 
en Thanisha (15): zij mogen samen met hun 
familie een week naar het Bio Vakantieoord, 
een vakantiepark waar kinderen, met en 
zonder handicap, kunnen genieten. Melvin 
en Thanisha hebben cerebrale parese, een 
aangeboren lichamelijke beperking waardoor 
ze moeilijker kunnen bewegen. Het gezin kan 
een week vakantie enorm goed gebruiken. 
Ze reageren blij bij het zien van de cheque: 
“Gaan we toch nog op vakantie, mama!” 

Weekendje Efteling 
Om haar te bedanken voor haar waardevolle 
en trouwe inzet als collectevrijwilliger, deden 
we voor Nathalie van Doorn een aanvraag. 
Nathalie collecteert al zes jaar voor ons. Dit 
terwijl zij het zelf niet makkelijk heeft. Haar 
zoon Levi (11) is verstandelijk beperkt, zit in 
een rolstoel en heeft het afgelopen jaar veel 
gezondheidsproblemen gehad. We gunnen 
het Nathalie en haar gezin om er even tus-
senuit te gaan en zijn blij dat we haar, dankzij 
het VriendenFonds, een weekendje Efteling 
cadeau kunnen doen. Nathalie reageert ver-
rast: “Dit cadeau vinden we echt geweldig! 
We denken er al lang over na om een aantal 
dagen naar de Efteling te gaan. Dat onze 
droom nu ook werkelijkheid gaat worden, dat 
is een onverwachte en leuke verrassing! We 
genieten er nu al van!” 
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4  Organisatie en 
bestuur

Stichting het Gehandicapte Kind is een onafhankelijke stichting. 

Van onze 35 medewerkers werken er normaal 29 op ons kantoor 

in Amsterdam. Dit jaar werken de meesten van hen vanwege 

coronamaatregelen vanuit huis. De 6 regiocoördinatoren van 

onze collecte werken standaard vanuit huis; zij onderhouden het 

contact met de collectevrijwilligers in hun eigen regio. 

In lijn met de Code Goed Bestuur kent de stichting een 

scheiding tussen bestuur en toezicht. De directeur-bestuurder is 

bestuurlijk verantwoordelijk, terwijl de Raad van Toezicht daarop 

toeziet.
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4.1 Medewerkersteam
We werken met een vast team van medewer-

kers, soms aangevuld met freelance krachten. 

Eind 2021 zijn er 35 medewerkers in dienst. De 

meeste van hen werken parttime; de persone-

le capaciteit is 23,6 fte. Daarnaast maken we 

gebruik van zelfstandigen op gebied van HR, 

control en online marketing. 

In ons team werken mensen met en zonder 

handicap samen, vanuit het principe ‘practice 

what you preach’. Onze doelstelling is dat 25% 

een beperking heeft: 15% vanuit het doelgroe-

penregister en 10% overige beperkingen. In 

2021 hebben we drie collega’s met een han-

dicap en twee collega’s met een chronische 

ziekte. 

Het ziekteverzuim in 2021 bedraagt 4,9%, 

aanzienlijk lager dan in 2020 (11,1%). Bij één 

medewerker betrof het werkgerelateerd 

verzuim.

Vrijwilligers

Onze landelijke collecte wordt vrijwel volledig 

gedragen door vrijwilligers. Zij vertegenwoor-

digen Stichting het Gehandicapte Kind aan de 

deur in heel Nederland en dragen voor een 

belangrijk deel bij aan onze inkomsten. Gedu-

rende het jaar onderhouden we nauw contact 

met de ongeveer 1.000 organisatoren, die op 

hun beurt de ongeveer 8.000 collectanten 

begeleiden. De organisatoren worden onder-

steund door onze 6 regiocoördinatoren. 

Rechtspositiereglement 

Stichting het Gehandicapte Kind heeft een 

eigen Rechtspositiereglement en een eigen 

functiehuis met bijpassende salarisschalen. 

Per 1 december 2021 zijn de salarissen met 

2,5% gestegen. We volgen hierbij de CAO 

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Integriteit 

We hechten grote waarde aan integer 

gedrag. Onze basiswaarden zijn respect, 

openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. 

Deze zijn vastgelegd in een gedragscode 

waar alle medewerkers zich aan dienen te 

houden. De directeur-bestuurder controleert 

de naleving van de gedragscode. In 2021 

zijn er geen schendingen gerapporteerd of 

sancties genomen. De medewerkers kunnen 

eventuele integriteitsschendingen veilig en 

vertrouwelijk melden bij een interne en een 

externe vertrouwenspersoon. Beide zijn in 

2021 niet geraadpleegd. 

Voor het correct afhandelen van eventuele 

klachten hanteren we een klachtenprotocol. 

In 2021 zijn er geen klachten ontvangen.

Organisatiestructuur

Het aantal leidinggevenden binnen Stichting 

het Gehandicapte Kind is beperkt tot twee 

directieleden en de officemanager. Dit is 

een bewuste keuze, omdat we binnen de 

organisatie werken met goed opgeleide 

en gemotiveerde professionals. Zij werken 

zelfstandig en in teams met een hoge mate 

van zelfsturing.  

Er wordt samengewerkt in drie teams:  

fondsenwerving, impact en support. 

Vanaf 2021 hebben we teamaanvoerders 

benoemd. Zij zijn geen hiërarchische en 
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formele leidinggevende, maar zorgen voor 

samenhang en verbinding in en tussen de 

teams. Daarnaast wordt samengewerkt in 

vaste en tijdelijke multidisciplinaire projecten 

op het gebied van samen spelen, samen leren 

en samen sporten.

4.2 Directie 
Henk-Willem Laan is sinds 1 januari 2017 

directeur-bestuurder. Hij is een ervaren 

bestuurder met veel kennis van het werkveld. 

Als ouder van een zoon met een meervoudige 

beperking is hij ook ervaringsdeskundige.

De directeur-bestuurder ontvangt in 2021 een 

bruto jaarinkomen van € 98.529,75, inclusief 

vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 

en exclusief SV-lasten werkgeversdeel en 

pensioenlasten werkgeversdeel. Dit inkomen 

valt binnen de normen van de Regeling 

Beloning Directeuren van Goede Doelen, 

opgesteld door Goede Doelen Nederland. De 

hoogte en samenstelling van de bezoldiging 

worden toegelicht in de jaarrekening, in de 

toelichting op de staat van baten en lasten. 

Alle declaraties van de directeur-bestuurder 

worden beoordeeld en getekend door een lid 

van de Auditcommissie.

4.3 Raad van Toezicht
Stichting het Gehandicapte Kind kent een 

scheiding van toezicht en bestuur, vastgelegd 

in de statuten. De Raad van Toezicht 

(RvT) houdt toezicht op het beleid van de 

directie en de algemene gang van zaken. 

De directie heeft de dagelijkse leiding en is 

eindverantwoordelijk voor de uitvoering van 

het beleidsplan en de activiteiten. De RvT 

bestaat uit vijf experts op het gebied van 

bestuur, financiën, zorg en communicatie. Zij 

doen hun werk onbezoldigd. Twee leden van 

de RvT vormen samen de Auditcommissie. In 

de bijlage zijn de (neven)functies van onze 

RvT-leden te vinden.

Activiteiten 

De RvT en de directeur komen in 2021 viermaal 

bij elkaar. Met de Auditcommissie is twee keer 

een overleg. Belangrijke onderwerpen zijn 

het jaarrapport 2020, het beleidskader 2021-

2025, de begroting 2022 en de prospectieve 

risicoanalyse en een zelfevaluatie. Aan het 

begin van iedere vergadering bespreekt 

de RvT de managementrapportage van de 

directeur. Per vergadering wordt een update 

gegeven over de programma’s Samen Spelen, 

Samen Sporten en Samen Leren door de 

verantwoordelijke programmamanager.

Tijdens de bijeenkomst in oktober bezoekt de 

RvT de Samen naar School klas van Stichting 

Passie in Schiedam. Initiatiefnemer Kim 

Antonissen en schooldirecteur Mariska Boer 

vertellen hier over hun project. Daarnaast is 

Rick Brink aanwezig, aanjager samen spelen 

en leren; hij geeft een toelichting op de 

lobbyaanpak. 

 

De Auditcommissie heeft een extra 

vergadering met de Auditcommissie van 

Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton, 

samen met beide directeur-bestuurders. Zij 

bespreken de governance, administratieve 

organisatie en interne controle van het 

nieuwe SamenSpeelFonds. Dat is een tijdelijke 

samenwerking om gezamenlijk fondsen te 

verstrekken aan inclusieve speeltuinen.

Samenstelling Raad van Toezicht 

Per ultimo 2021 bestaat de Raad van 

Toezicht uit:

Naam Functie

Fred Paling  voorzitter en lid 

Auditcommissie

André Nagelmaker  lid en voorzitter 

Auditcommissie

Jenneke van Dongen lid

Harry Bosma lid

Mascha ten Bruggencate lid

Jaarverslag 2021 Stichting het Gehandicapte Kind | 45



4.4 Raad van Advies
De experts en ervaringsdeskundigen van onze 

Raad van Advies (RvA) adviseren ons over onze 

programma’s en ons beleid. De leden van de 

RvA doen hun werk onbezoldigd. Ze brengen 

nooit advies uit over projecten waarbij ze zelf 

betrokken zijn. 

4.5 Kinderraad
‘Niets over ons zonder ons’. Onder dat motto 

betrekken we kinderen met een handicap nauw 

bij ons werk. Dat doen we onder meer met onze 

Kinderraad: een groep kinderen van verschillende 

leeftijden en met verschillende handicaps. Met 

hen en hun ouders bespreken we belangrijke 

onderwerpen zoals nieuw beleid.

In 2021 organiseren we twee bijeenkomsten voor 

de Kinderraad. De eerste bijeenkomst gaat over 

spelen. We bespreken onder andere hun 

ervaringen met toegankelijkheid van spelletjes en 

speeltuinen. Tijdens de tweede bijeenkomst 

vragen we de kinderen naar hun reactie op de 

uitkomsten van ons onderzoek waaruit blijkt dat 

kinderen met een handicap minder positief zijn 

over hun toekomst dan leeftijdgenoten zonder 

handicap. De kinderen en ouders geven ons 

waardevolle input voor ons werk. Een mooie 

bijkomstigheid is dat we bij de kinderen van onze 

raad het zelfvertrouwen zien groeien en nieuwe 

vriendschappen zien ontstaan. 

  

“Zelf ben ik opgegroeid met een handicap. 
Toen al had ik ambitieuze dromen, die zijn 
uitgekomen in mijn latere carrière als jurist. 
Samen met Stichting het Gehandicapte 
Kind zorg ik er graag voor dat ook andere 
kinderen hun dromen waarmaken!”

Jacco Holthuis
lid Raad van Advies

Samenstelling Raad van Advies

Naam Functie

Stijn Deckers  Manager kwaliteit en  

innovatie bij Stichting Milo

Sandra Bijlsma  Eventcoördinator en  

supervisor bij Floor  

Jongerencoaching

Imelda de Groot  Gepensioneerd  

Kinderrevalidatiearts bij  

Radboud UMC

Jules Becher  Gepensioneerd hoogleraar 

Kinderrevalidatiegenees-

kunde, Vrije Universiteit 

Amsterdam

Melanie Lassooij  Waarnemend bestuurs-

secretaris Switch bij de 

Belastingdienst

Sabina Kef  Assistant professor 

Department of Clinical Child 

and Family Studies, Vrije 

Universiteit Amsterdam

Jacco Holthuis  Senior onderzoeker  

Wonen & Zorg bij de  

Nationale Ombudsman

We zijn de kinderen van onze Kinderraad dankbaar voor 

hun waardevolle input.
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4.6 Samenwerkingspartners 

Bijzondere vrienden

Diverse organisaties steunen ons werk met 

geld of in natura. Zonder deze bijzondere vrien-

den zouden we niet zo’n groot verschil kunnen 

maken voor kinderen met een handicap. We 

danken de mensen achter deze organisaties, 

die ons zo’n warm hart toedragen.

Sm
ur

fit K
appa Foundation

Stichting 
Froukje Wolbers

Hendrik 
van der Horst Fonds

Projectpartners

De initiatieven die we mogelijk maken voor 

kinderen met een handicap, realiseren we in 

samenwerking met meer dan 1.000 lande-

lijke en lokale projectpartners. Door kennis, 

mankracht en geld te bundelen, kunnen we 

samen meer betekenen voor kinderen met een 

handicap. Hier een greep uit al die fantastische 

organisaties. 
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4.7 CBF Erkenning, ANBI-status en 
lidmaatschappen
Stichting het Gehandicapte Kind is in het 

bezit van de CBF Erkenning, het keurmerk van 

toezichthouder het Centraal Bureau Fond-

senwerving (CBF). Alleen goede doelen die 

voldoen aan de kwaliteitseisen op financieel, 

bestuurlijk en organisatorisch gebied, krijgen 

de CBF Erkenning. Zo kunnen donateurs ervan 

uitgaan dat Stichting het Gehandicapte Kind 

bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig 

omgaat met elke euro, 

verantwoording aflegt 

en zich onafhankelijk 

laat controleren. 

Ook zijn we aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we 

geen belasting hoeven te betalen over giften 

en nalatenschappen die we ontvangen. Ook 

kunnen donateurs soms belastingvoordeel 

krijgen bij een gift aan een ANBI.

We zijn lid van branchevereniging Goede 

Doelen Nederland, de Dutch Dialogue 

Marketing Association (DDMA) en Stichting 

Collecteplan (SCP).

4.8 Financieel beleid en  
risicomanagement 

Reserves

Om er zeker van te zijn dat we ons werk kunnen 

blijven doen, ook als inkomsten tijdelijk (sterk) 

tegenvallen, hebben we een continuïteitsreser-

ve vastgelegd. Deze reservering bedraagt op 

basis van een risicoanalyse minimaal 0,5 maal 

en maximaal éénmaal de jaarlijkse kosten voor 

de werkorganisatie. Overige reserves die we 

hebben, bouwen we af. Deze zetten we in als 

bestemmingsreserves voor specifieke doelen 

en projecten.

Beleggingsbeleid

We zien het als maatschappelijke verplichting 

om onze reserves optimaal te beheren. Het 

beleid hiervoor hebben we vastgelegd in 

een beleggingsstatuut. Dit wordt periodiek 

gemonitord door de directeur-bestuurder en de 

Auditcommissie van de Raad van Toezicht. 

Het beleggingsvermogen is te splitsen in twee 

delen:

•  Impactbeleggingen: investeringen in 

projecten of organisaties die bijdragen 

aan onze missie. De primaire doelstelling 

van deze belegging is het realiseren van 

maatschappelijk rendement. Daarnaast 

verwachten we dat deze belegging ook een 

financieel rendement gaat opleveren. 

•  Strategische beleggingen, gericht op het 

waarborgen van de continuïteit. We streven 

ernaar om jaarlijks een financieel rendement 

te behalen waarmee we een deel van de 

kosten van de werkorganisatie kunnen 

financieren.

Het beleggingsvermogen wordt beheerd 

door Rabobank. Alle beleggingen voldoen 

aan het beleggingsstatuut. Daarin 

zijn de beleggingsovertuigingen, de 

beleggingsdoelstelling en de risicobereidheid 

beschreven. De beleggingshorizon is 15 jaar. In 

het statuut staat onder andere dat maximaal 

30 procent van de portefeuille in aandelen 

belegd mag worden en de rest in obligaties en 

liquiditeiten. In het statuut is ook opgenomen 

dat al onze beleggingen maatschappelijk 

verantwoord zijn. 

Risicomanagement

We zijn ons bewust van de risico’s die 

gepaard gaan met onze activiteiten. Met 

risicomanagement bewaken, beperken 

en beheersen we deze risico’s. De 

directeur-bestuurder werkt met een 

risicomanagementsysteem op basis van een 

prospectieve risicoanalyse (zie in de bijlage een 

overzicht van de risico’s met de maatregelen). 

Er zijn in 2021 geen wijzigingen in het systeem 

van risicomanagement nodig. De directeur-

bestuurder bespreekt dit onderwerp in 2021 

tweemaal met de Raad van Toezicht.
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5  Beleidsevaluatie en 
vooruitblik

Onze missie is en blijft: opkomen voor kinderen met een 

handicap zodat zij niet worden buitengesloten, maar mee 

kunnen doen met leeftijdgenootjes. Want niemand kan zonder 

vrienden. Het coronavirus heeft, net als in 2020, impact op 

onze activiteiten, baten, lasten en reserves maar we realiseren 

tegelijkertijd ook groei in fondsenwerving. We werken in 2021 

vanuit concrete ambities en gerichte aanpak, zoals geformuleerd 

in het beleidskader 2021-2025.
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5.1 Coronacrisis

Impact op de activiteiten

Nederland en de rest van de wereld zijn nog 

altijd in de ban van het coronavirus. Het jaar 

2021 start met een strenge lockdown. Gelukkig 

leren we na de eerste schok in 2020 beter 

omgaan met deze crisis. Diverse interne en 

externe projecten en evenementen kunnen 

niet doorgaan, maar met aanpassingen weten 

we ook veel wél te organiseren. 

Impact op de baten en lasten

Omdat het jaar 2021 nog onzekerheid kent 

maken we in de begroting onderscheid 

tussen baten die we met behoorlijke mate van 

zekerheid kunnen calculeren en baten waar 

een bepaald risico bij komt kijken. We werken 

met twee scenario’s: een planned scenario en 

een safe scenario. We realiseren in 2021 onder 

het planned scenario maar ruim boven het safe 

scenario

Impact op de reserves

Er is in 2021 geen beroep gedaan op de 

continuïteitsreserve. De omvang van de con-

tinuïteitreserve blijft daarmee voldoende om 

de continuïteit van de (werk)organisatie ook in 

volgende jaren te waarborgen.

5.2 Beleidskader 2021-2025

Waar willen we zijn in 2025? 
Vanuit onze missie ‘Geen kind zonder vriendjes’ 

werken we aan levensveranderende ervaringen 

voor kinderen met een handicap nu, en een 

duurzame maatschappelijke verandering 

straks.

25.000 kinderen met handicap hebben unieke 

‘samen-ervaring’ en -herinnering gehad.

100.000 kinderen met en zonder handicap hebben 

ervaren hoe mooi en belangrijk inclusie is.

We hebben unieke projecten communicatief 

uitgedragen en daardoor vindt een substantieel 

deel van Nederland inclusie van kinderen met een 

handicap een maatschappelijke prioriteit. We streven 

naar een bereik van 33% van de Nederlanders. 

Meer draagvlak voor ons werk: we willen groeien 

naar een jaarlijkse opbrengst van € 8 miljoen door te 

groeien in particuliere donateurs (waaronder grote 

gevers) en institutionele fondsenwerving. We streven 

naar een groei van 50% in donateurs en supporters.
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Hoe willen we dit bereiken?

Behalen impact

We werken vanuit onze programma’s gericht op 

samen spelen, samen sporten en samen leren. 

We willen daarmee vooral impact bereiken voor 

de brede doelgroep; niet alleen kinderen met 

een handicap maar juist ook hun omgeving. 

Ook impact voor de meest kwetsbare doelgroep 

heeft prioriteit. We meten en monitoren de 

impact van onze programma’s.

Groei betrokkenheid en draagvlak 

Om meer te kunnen bereiken voor kinderen met 

een handicap, werken we aan een groeiend 

maatschappelijk draagvlak voor het verbeteren 

van hun positie. Dat draagvlak is niet alleen een 

belangrijke basis om meer fondsen te kunnen 

werven, het versterkt ook onze positie in 

lobbytrajecten en maakt ons een aantrekkelij-

kere samenwerkingspartner.

Externe samenwerking

Alleen door samen te werken kunnen we 

onze doelen behalen. We werken samen met 

initiatiefnemers, gevers en partnerorganisa-

ties. Via partnerschappen kunnen we meer 

schaalgrootte creëren en krijgen we toegang 

tot competenties zonder dat onze eigen 

organisatie hoeft te groeien. Via samenwerking 

kunnen we ook meer invloed uitoefenen in 

netwerken. Maar bovenal werken we samen 

met onze doelgroep. Wij willen niet praten óver 

of werken vóór kinderen met een handicap, 

maar mét hen. 

Interne samenwerking

We werken met een team van professionals die 

goed zelfstandig kunnen werken én kunnen 

samenwerken met collega’s en externen. We 

werken met een slanke werkorganisatie. Om te 

kunnen inspelen op veranderingen én om te 

kunnen groeien is innovatie belangrijk.

 Samen spelen 
 Samen-speelervaringen

•  Speeltuinbende met lokale 

speelclubs 

•  Elke gemeente een 

samenspeelplek via 

SamenSpeelFonds 

•  Samenwerkingsprojecten 

met partners (zowel 

buitenspelen als digitaal 

samenspelen)

Draagvlak

•  SamenSpeelBeweging:  

2e SamenSpeelAkkoord  

met meer partners

•  Overheid waarborgt rechten 

samen spelen: regelgeving, 

naleving, subsidies

 Samen leren
 Samen-leerervaringen:

•  Samen naar School klassen: 

over alle provincies en 

erkende onderwijsvorm met 

financiering

•  Pioniersnetwerk met 

voorbeeldprojecten van 

inclusieve kindcentra en 

scholen (PO en VO)

 Draagvlak

•  Beweging inclusief 

onderwijs: netwerk of 

coalitie met partners

•  Overheid waarborgt rechten: 

stappen zetten in ‘systeem’ 

naar inclusief onderwijs

 Samen sporten 
 Samen-sportervaringen:

•  Frame Running, Frame 

Voetbal en Rolstoeltennis is 

gegroeid.

•  De Bijzondere Eredivisie 

heeft een vaste plek 

verworven

•  Sportclubs hebben sociale 

inclusie gerealiseerd
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5.3 Evaluatie jaardoelen 
Bij een evaluatie van 2021 kunnen we niet om 

corona heen. De lockdowns, versoepelingen, 

dreiging van code zwart, vaccinaties 

en thuiswerken zorgen voor een soort 

‘rollercoaster-ervaring’. Maar met een niet 

aflatende veerkracht en inzet hebben team en 

vrijwilligers zich ingezet om onze plannen te 

verwezenlijken. 

Doel: Meer impact voor kinderen met een 

handicap

Onze belangrijkste doelstelling is om tussen 

2021 en 2025 per jaar 5.000 kinderen met een 

handicap en 20.000 kinderen met en zonder 

handicap een unieke ‘samen-ervaring’ te 

bezorgen. In 2021 halen we dit doel nog niet 

maar we zijn goed op weg. Bijna 4.500 kinderen 

met een handicap en in totaal 20.000 kinderen 

kunnen samen leren, samen spelen en samen 

sporten binnen onze drie programma’s. De 

‘samenspeelbeweging’ komt definitief op gang 

in Nederland. De eerste Grote Samenspeeldag 

in oktober is een succes. We openen zeven 

nieuwe Samen naar School klassen. We 

introduceren binnen het programma Samen 

Sporten een splinternieuwe sport: Frame 

Schaatsen, met een pilot in Thialf.

Doel: Fondsenwerving naar € 6,6 miljoen 

We halen dit doel niet maar maken wel een 

flinke groei van ruim een half miljoen. Dat is 

voor een jaar met corona een mooie prestatie. 

We krijgen fantastische financiële bijdragen 

van de loterijen voor het SamenSpeelFonds en 

onze Speeltuinbende. Met de collecte behalen 

we een historisch goed resultaat van € 1,1 

miljoen, ondanks de grote onzekerheid in de 

aanloop. Hoewel de donateurswerving door de 

lockdown de eerst twee maanden van het jaar 

stilligt, groeit onze achterban in 2021 wel. Zo 

neemt het aantal structurele donateurs toe van 

20.500 naar 23.000. Vanwege corona valt een 

aantal zaken lager uit dan gehoopt, zoals de 

acties vanuit serviceclubs. 

Doel: Meer draagvlak voor ons werk

We jagen de maatschappelijke en politieke 

beweging voor een inclusieve samenleving 

beter aan in 2021. Onze kinderambassadeurs 

zijn veelvuldig in het nieuws, in het bijzonder 

in de Week van het Gehandicapte Kind. In die 

week staan de toekomstdromen van kinderen 

met een handicap centraal. Voor ons werk voor 

kinderen met een handicap voeren we een 

actievere lobby met ‘aanjager’ Rick Brink.

Doel: Efficiënte en effectieve organisatie

We zetten in 2021 onze OGSM-werkwijze voort 

op basis van het beleidskader 2021-2025. 

We werken met plannen op het niveau van 

de organisatie, de teams en de individuele 
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medewerkers. We vertalen doelstellingen en 

activiteiten naar kwartalen, zodat we onszelf 

focussen op wat er nodig is om tot resultaten 

te komen. Door goede monitoring en evaluatie 

van (tussentijdse) resultaten zijn we in staat 

plannen in de loop van het jaar aan te passen 

wanneer nodig. 

Financiële resultaten

We sluiten het jaar 2021 af met een beperkt 

negatief resultaat. We zijn ruim boven de safe 

begroting uitgekomen en vanwege corona 

onder de planned begroting. Met name 

boekten we goede resultaten voor wat betreft 

de particuliere fondsenwerving en de loterij- 

inkomsten. De baten van organisaties zonder 

winststreven kwamen lager uit, met name 

door het vervallen van fondsenwervende 

evenementen van serviceclubs. De 

beleggingen droegen ook bij een beter 

resultaat.

Omdat er naast het positieve beleggings-

resultaat geput wordt uit bestemmings-

reserves en bestemmingsfondsen, resteert 

een positief resultaat dat wordt toegevoegd 

aan de algemene reserve. Dit wordt de 

komende jaren alsnog besteed aan de 

doelstellingen.

5.4 Vooruitblik 2022 en verder

Meer impact en meer grip op impact

Deze doelen staan op basis van het 

meerjarenbeleidskader centraal bij onze 

impactstrategie:

1. We brengen inclusie in de praktijk met 

projecten binnen de programma’s Samen 

Spelen, Samen Sporten en Samen Leren. 

2. 100.000 kinderen, van wie 25.000 met een 

handicap, participeren hierin. Zij en hun 

omgeving ervaren hoe belangrijk inclusie is.

In 2022 besteden we meer aandacht aan de 

manier waarop we onze doelgroepen nog beter 

betrekken in onze programma’s en projecten. 

We onderzoeken verder hoe we impact het 

beste kunnen bereiken en meten. 

Doorpakken met fondsenwerving

Deze doelen staan op basis van het 

meerjarenbeleidskader centraal bij onze 

fondsenwervingsstrategie:

1.  Inkomstengroei naar € 8 miljoen.

2.  Groei van de achterban (donateurs en 

supporters).

In 2022 bouwen we verder aan de fondsenwer-

vende kanalen waar we goed in zijn. Daarnaast 

pakken we door op nieuwe ontwikkelingen 

zoals fondsenwe     rvende televisie en de Mega 

Wandel Marathon. Zo willen we in 2022 en de 

jaren daarna verder groeien in fondsenwerving. 

Voor inkomstengroei zetten we de lijn van de 

afgelopen periode voort door ons te richten op:

•  Inkomsten particulieren: middelgrote en grote 

donoren, nalatenschappen, eenmalige en 

structurele donaties.

•  Institutionele donoren: fondsen (professione-

le en familiefondsen) en overheden.

Om nog succesvoller te zijn met fondsenwer-

ving is beter inspelen op de wensen van de 

gevers cruciaal. 

Samenwerking is de sleutel

Voor 2022 blijven we nieuwe samenwerkingen 

en partnerships aangaan om onze doelen te 

behalen. We realiseren ons goed dat het een 

serieuze inspanning vraagt om samenwerkin-

gen te laten slagen; we kiezen dus voor een 

beperkt aantal samenwerkingsverbanden.

Corona

Ook in 2022 en daarna verwachten we dat 

corona nog veel invloed zal hebben op ons 

werk. In onze plannen houden we rekening 

met periodes van meer of minder beperkingen. 

Mogelijk komt de werkelijkheid van vóór de 

coronacrisis niet meer terug. Daarom willen we 

de nieuwe situatie ‘omarmen’: we willen niet al-

leen de bedreigingen zien maar ook de nieuwe 

kansen. We bouwen in alle plannen flexibiliteit 

in waarmee we, op basis van veranderingen in 

de omgeving en in onze voortgang, onze inzet 

kunnen vergroten waar de kansen toenemen en 

terugbrengen daar waar de kansen afnemen. 
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6 Jaarrekening
6.1 Balans na bestemming van het saldo van baten en lasten

6.1.1 Activa (x € 1.000)

Paragraaf 31 december 2021 31 december 2020

Vaste activa
Immateriële vaste activa 6.5. 1 50 73
Materiële vaste activa 6.5.2 176 183
Financiële vaste activa 6.5.3     150     100

376 356

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 6.5.4 1.433 995
Effecten 6.5.5 4.839 4.594
Liquide middelen 6.5.6   2.792  2.393

  9.064   7.982

Totaal activa 9.440 8.338
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6.1.1 Passiva (x € 1.000)

Paragraaf 31 december 2021 31 december 2020

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve 6.5.7 2.700 2.724
Bestemmingsreserves 6.5.8 2.089 2.451
Algemene reserve 6.5.9     366         -

5.155 5.175

Fondsen
Bestemmingsfondsen 6.5.10     616     712

    616     712
5.771 5.887

Kortlopende schulden
Hulp aan instellingen 6.5.11 1.578 1.631
Crediteuren 193 134
Belastingen en sociale lasten 6.5.12 105 105
Overlopende passiva 6.5.13   1.793     581

3.669 2.451

Totaal passiva 9.440 8.338
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6.2 Staat van baten en lasten

6.2.1 Baten (x € 1.000)

Omschrijving Paragraaf Werkelijk 
2021

Begroting 
2021 

Planned

Begroting 
2021  
Safe

Werkelijk 
2020

Baten van particulieren 6.6.1.1 4.239 4.229 3.360 3.934
Baten van bedrijven 6.6.1.2 46 102 50 42
Baten van loterijorganisaties 6.6.1.3 705 565 350 439
Baten van subsidies van overheden 6.6.1.4 337 554 304 145
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven

6.6.1.5     738   1.170     580     859

Som van de geworven baten 6.065 6.620 4.644 5.419

Baten als tegenprestatie voor de 
levering van producten en/of diensten

14 − −

Som van de baten 6.079 6.620 4.644 5.419
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6.2.2 Lasten (x € 1.000)

Werkelijk 
2021

Begroting 
2021 

Planned 

Begroting 
2021  
Safe

Werkelijk 
2020

Bestedingen aan doelstellingen
A. Voorlichting 1.606 1.590 1.268 1.548
B. Samen Spelen 1.030 963
C. Samen Sporten 588 437
D. Samen Leren 584 3.606 2.166 823
E. Beeldvorming - 62
F. Overige bestedingen     654                     509

Totaal besteed aan doelstelling 6.6.2 4.462 5.196 3.434 4.342

Wervingskosten 6.6.5 1.585 1.859 1.661 1.888
Kosten beheer en administratie 6.6.6     386     438     386     441

Som van de lasten 6.433 7.493 5.481 6.671

Saldo voor financiële baten en lasten -354 -872 -837 -1.252

Saldo financiële baten en lasten 6.6.7     238     100 -     188

Saldo van baten en lasten -116 -772 -837 -1.064

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging (+) / onttrekking (-) aan:
Algemene reserve 366 - - -
Continuïteitsreserve -24 -2 -67 -224
Bestemmingsreserves - 362 -650 -650 -902

Bestemmingsfondsen      - 96     -120     -120      62

- 116 -772 -837 -1.064
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6.2.3 Kengetallen

Omschrijving  % Werkelijk
2021

Begroot
2021

Planned

Begroot
2021
Safe

Werkelijk
2020

Totaal doelbesteding/totaal baten 73,4% 78,5% 73,9% 80,1%
Wervingskosten/geworven baten 26,1% 28,1% 35,8% 34,8%
Totaal doelbesteding/totaal lasten 69,4% 69,3% 62,7% 65,1%
Kosten beheer & administratie/totaal lasten 6,0% 5,8% 7,0% 6,6%
Wervingskosten/totaal lasten 24,6% 24,8% 30,3% 28,3%
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6.3 Kasstroomoverzicht 

2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten -116 -1.064

Aanpassingen voor:
- Afschrijving immateriële vaste activa 49 62
- Afschrijving materiële vaste activa 43 36
- Mutaties werkkapitaal:
- Vorderingen en overlopende activa -438 305
- Effecten -245 867
- Kortlopende schulden   1.218   -823

    627 447
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Netto investering in:
- Immateriële vaste activa 26 21
- Materiële vaste activa 36 16
- Financiële vaste activa      50      50

 
    -112     -87

Mutatie liquide middelen 399    -704

De mutatie is als volgt samengesteld:
Stand per 1 januari 2.393 -3.097
Stand per 31 december   2.792  -2.393
Mutatie liquide middelen 399 -704
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6.4 Grondslagen voor de verslaggeving

6.4.1 Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (het Gehandicapte Kind), 

statutair en feitelijk gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit het werven van fondsen 

teneinde activiteiten te financieren teneinde de doelstellingen van de organisatie te realiseren. 

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:

•  Het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven die de participatie en/of integratie in de 

samenleving beogen van personen met een handicap tot de leeftijd van dertig (30) jaar in Nederland;

•  Het bewust maken van het Nederlandse publiek van de mogelijkheden tot participatie en integratie 

van bovenstaande personen door middel van informatie en voorlichting; en

•  Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen, anders dan de vermelde participatie.

6.4.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Het financieel verslag is opgesteld conform de Richtlijn 650 Verslaggeving voor Fondsenwervende 

organisaties. Deze Richtlijn is opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij gebruik is 

gemaakt van de kennis en kunde van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) om op uniforme 

wijze de ontvangsten en bestedingen van fondsenwervende organisaties zichtbaar te maken.

Naast de verslaggeving conform voornoemde richtlijn dient het niet-financiële deel van het 

verslag te voldoen aan de vereisten voor het keurmerk Erkend Goed Doel van het CBF. Ieder jaar 

toetst CBF of nog aan de normen voldaan wordt. In 2019 heeft de volledige hertoetsing door 

het CBF plaatsgevonden waaruit bleek dat het Gehandicapte Kind voldoet aan alle normen en 

kwaliteitscriteria van de Erkenningsregeling voor categorie D organisaties. In 2022 vindt weer een 

volledige hertoetsing plaats.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit van de activiteiten

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen, langlopende 

schulden en kortlopende schulden. Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname 
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verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname 

worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Het Gehandicapte Kind 

kent geen afgeleide financiële instrumenten.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van de stichting.

Schattingen bij de toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie 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. Er zijn geen waarderingsgrondslagen naar de mening van de directie die 

kritisch zijn ten aanzien van schattingen en veronderstellingen voor het weergeven van de financiële 

positie.

Schattingswijzigingen

In het boekjaar 2021 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan. 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van het voorgaand jaar.

Begroting

Op basis van de kaders van het beleidskader 2021-2025 wordt in de begroting onderscheid gemaakt 

tussen inkomsten die we met behoorlijke mate van zekerheid kunnen calculeren en inkomsten waar 

een bepaald risico bij komt kijken. Dit leidt tot twee scenario’s: een planned en een safe scenario. De 

begroting beweegt zich binnen deze bandbreedte.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is op basis van de indirecte methode opgesteld. 

6.4.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 

De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de 

toelichting op de balans is gespecificeerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 

worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van 

een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er 

wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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Financiële vaste activa 

Participaties waarin geen significante invloed wordt uitgeoefend worden gewaardeerd op historische 

kostprijs. Bedragen uit hoofde van resultaatuitkeringen worden gedurende het betreffende jaar als 

resultaat verantwoord. In geval van een permanente waardevermindering zal afwaardering van de 

participatie worden verantwoord, waarbij de afwaardering ten laste van het resultaat wordt gebracht.

Leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder 

aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

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 

benaderen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als 

gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vorderingen.

De te ontvangen bedragen uit hoofde van nog af te wikkelen nalatenschappen worden in beginsel 

verantwoord tegen 80% van de te verwachten nalatenschap (rekening houdend met eventuele 

rechten van vruchtgebruik), dit in verband met de onzekerheid in de afwikkeling, tenzij een 

individuele nalatenschap een afwijkend percentage vereist als gevolg van verkregen (on)zekerheden 

in de realisatie van de betreffende nalatenschap. 

Effecten

De ter beurze genoteerde aandelen en obligaties behoren tot een handelsportefeuille en worden 

gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde 

waardeveranderingen direct in de staat van baten en lasten worden verantwoord.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Reserves en fondsen

De reserves en fondsen van de stichting zijn ingedeeld in vier categorieën: 

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering

door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor  

het Gehandicapte Kind is opgericht. Deze reserve wordt aangehouden om de continuïteit  

van de stichting op langere termijn te waarborgen.

Bestemmingsreserves

Aan deze van het vermogen afgezonderde reserves is door de directie van de stichting onder

goedkeuring van de Raad van Toezicht een in de jaarrekening omschreven bestedingsmogelijkheid 

gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling van de stichting.
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Algemene reserve

Aan deze reserve worden de resterende exploitatiesaldi na dotatie of onttrekking aan de 

bestemmings- en continuïteitsreserve toegevoegd danwel onttrokken. 

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waaraan derden een 

beperkte bestedingsmogelijkheid hebben gegeven. Het bedrag en de doelstelling van de reserves 

worden in de toelichting op de balans vermeld. 

Kortlopende schulden

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

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De post ‘Hulp aan instellingen’ bevat verplichtingen uit hoofde van projecten. Nieuwe toezeggingen 

aan projecten worden toegevoegd, terwijl de uitkeringen en eventuele vrijvallen het saldo 

verminderen.

6.4.4 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. 

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen 

voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare 

verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar 

worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en 

wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Wervingskosten

Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met de activiteiten behorend bij het werven 

van fondsen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verzenden van mailings aan donateurs of bedrijven 

en het organiseren van de collecte. De toedeling van de kosten aan de doelstelling of fondsenwerving 

is gebaseerd op de geschatte tijdsbesteding hieraan van de medewerkers.

Bestedingen aan de doelstelling

Onder bestedingen aan de doelstelling worden onder andere verantwoord de uitkeringen en bijdragen 

die in het boekjaar zijn toegekend in het kader van ‘hulp aan instellingen’. Toekenningen tot maximaal 

over drie jaren komen geheel ten laste van het boekjaar waarin het toekenningbesluit genomen is, 

ongeacht in welk boekjaar de toekenning wordt uitgekeerd.

Vrijvallende gelden in het kader van ‘hulp aan instellingen’ worden in het boekjaar waarin zij vrijvallen 

in mindering gebracht op de toekenningen.

Pensioenregelingen personeel 

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan 

de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten 

verantwoord. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het 

geval van een tekort bij het fonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies.
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6.5 Toelichting op de balans

6.5.1 Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa bestaan uit de kosten die verband houden met de aangeschafte software. Deze 

kosten worden afgeschreven in 3 jaar.

Het verloop gedurende het jaar en de geaccumuleerde aanschaffingswaarde en afschrijvingen per 31 

december van de immateriële vaste activa zijn:

6.5.2 Materiële vaste activa

Inventaris

Investeringen in gehuurde activa worden afgeschreven in 12 jaar. De inventaris bestaat uit inrichting kan-

toor. Deze wordt afgeschreven over achtereenvolgens 5 en 3 jaar. De automatisering bestaat uit computers 

en wordt afgeschreven in 3 jaar.

Alle activa worden aangehouden in het kader van de bedrijfsvoering. Het verloop gedurende het jaar en de 

geaccumuleerde aanschaffingswaarde en afschrijvingen per 31 december van de materiële vaste activa zijn:

(x € 1.000) Boekwaarde 
01-01-21

Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde
31-12-21

Immateriële vaste activa 73 26 49 50

Totaal immateriële vaste activa 73 26 49 50

(x € 1.000) Boekwaarde 
01-01-21

Investeringen/
desinvesteringen

Afschrijvingen Boekwaarde 
31-12-21

Investeringen in gehuurde activa 145 − 24 121

Inventaris 33 3 10 26

Automatisering 5 33 9 29

Totaal materiële vaste activa 183 36 43 176

(x € 1.000) Immateriële 
vaste activa

Totaal

Aanschaffingswaarde 183 183

Cumulatieve afschrijvingen 133 133

Boekwaarde 31-12-21 50 50
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(x € 1.000) Investeringen in 
gehuurde activa

Inventaris Automatisering Totaal

Historische kostprijs 289 154 40 483
Cumulatieve afschrijvingen 168 128 11 307

Boekwaarde 31-12-21 121 26 29 176

6.5.3 Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestonden ultimo boekjaar uit:

(x € 1.000) 31-12-21 31-12-20

Participaties 150 100
Leningen − −

Totaal 150 100

Leningen

2021 2020

Stand per 1 januari 50 100
Aflossing - -50

Stand per 31 december 50 50
Aflossingsverplichting komend jaar 50 50

Langlopend deel per 31 december − −

De looptijd van de lening is zes jaar, met een jaarlijkse aflossingsverplichting van € 50.000. De lening 

diende afgelost te zijn per 31 mei 2021. Aan Stichting Wielewaal uitstel is verleend voor de laatste 

termijn van de aflossing tot 1 maart 2022 omdat de verkoop van het onroerend goed is vertraagd. Het 

gehanteerde rentepercentage bedraagt 0%. De lening is verstrekt in het kader van de doelstelling.

Participaties

Gedurende 2019 is coöperatie INZET I U.A. opgericht. Hierin wordt een participatie van 8,9% aangehouden.

2021 2020

Stand per 1 januari 100 50
Storting conform overeenkomst 50 50

Stand per 31 december 150 100

Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar paragraaf 6.5.8 en paragraaf  6.5.14, waarin  

respectievelijk de bestemmingsreserve en de niet uit de balans blijkende verplichting worden toegelicht.
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6.5.4 Vorderingen en overlopende activa

Op de vorderingen is geen voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht omdat deze niet 

noodzakelijk wordt geacht. 

6.5.5 Effecten

De marktwaarde van de effectenportefeuille was ultimo boekjaar:

De liquide middelen worden gebruikt als cash voor de aankoop van nieuwe beleggingen. Deze middelen 

maken daarom onderdeel uit van de effectenportefeuille.

(x € 1.000) 31-12-21 31-12-20
Kortlopend deel leningen 50 50

Vooruitbetaald
Pensioenpremie - 17
Diverse kosten 2022 (2021)       68       45

68 62

Te ontvangen
Nalatenschappen 713 228
Legaten 36 87
Bijdragen VriendenLoterij 297 280
Collecte 31 6
Vorderingen op cofinanciers 164 225
Waarborgsommen 21 21
Overige vorderingen       53       36

 1.315    883

Totaal vorderingen 1.433 995

(x € 1.000) 31-12-21 31-12-20

Obligaties 3.394 3.231
Aandelen 1.405 1.166
Liquide middelen 40 197

Totaal 4.839 4.594
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 (x € 1.000) Boekwaarde 
01-01-21

Investering / 
onttrekking

Rente / dividend 
opbrengsten

Koers- 
resultaat

Boekwaarde 
31-12-21

Obligaties 3.231 183 - -20 3.394
Aandelen 1.166 -40 93 186 1.405
Liquide middelen 197 -157 − − 40

Totaal 4.594 -14 93 166 4.839

 (x € 1.000) 31-12-21 31-12-20

Niet vrij opeisbaar
Triodos 429 429

Vrij opeisbaar
Rabobank 2.309 1.907

ABN AMRO MeesPierson 23 34

ING        31        23

  2.363   1.964

Totaal liquide middelen 2.792 2.393

Ratingklasse Relatief 2021 Relatief 2020

AAA 16,8% 17,2%
AA 28,3% 29,0%
A 22,9% 22,5%
BBB 31,3% 31,3%
High Yield 0,7% 0,0%

Totaal obligaties 100,00% 100,00%

Het verloop van de effectenportefeuille was als volgt:

Het gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaat, alsmede de rente- en dividendopbrengsten  zijn 

ten gunste van de financiële baten en lasten gebracht. De rente- en dividendopbrengsten worden na 

realisatie direct herbelegd.

Specificatie risicoprofiel obligaties

Van de uitstaande obligaties per 31 december 2021 is het risicoprofiel als volgt:

Verwezen wordt naar hoofdstuk 6.6.7 voor de bevestiging namens de directie inzake naleving van het 

beleggingsbeleid.

6.5.6 Liquide middelen

De saldi bij de banken staan zoveel als mogelijk op rentedragende rekeningen en zijn direct opeisbaar.

Het niet vrij opeisbare bedrag is vastgelegd op een depositorekening. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar hoofdstuk 6.5.14.1.
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6.5.7 Continuïteitsreserve

6.5.8 Bestemmingsreserves

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen ingeval van 

(tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. Op basis van het meerjarenbeleidskader is de hoogte van 

de continuïteitsreserve vastgesteld op minimaal 0,5 en maximaal éénmaal de jaarlijkse kosten van de 

werkorganisatie. Op basis van de realisatie 2021 volgt hieruit per 31 december 2021 een continuïteits-

reserve van maximaal € 2,7 miljoen (vorig jaar eveneens € 2,7 miljoen)

Het financieel beleid voor reserves is erop gericht om een deel van ons vermogen op een verantwoor-

de wijze af te bouwen, met uitzondering van de reserves gericht op de continuïteit. Dit is conform het 

toetsingskader van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de richtlijnen van Goede Doelen 

Nederland.

(x € 1.000) 2021 2020

Stand per 1 januari 2.724 3.256
Bij/af: Toevoeging/onttrekking  
conform bestemming saldo van baten en lasten

-24 -224

Bij: Vrijval van bestemmingsreserves - 553
Af: Toevoeging aan bestemmingsreserves              -861

Stand per 31 december 2.700 2.724

(x € 1.000) 31-12-21 31-12-20

Activa bedrijfsvoering 226 256
Frame Running 25 10
Impact investeren 500 500
Draagvlak vergroten   1.338   1.685

Totaal 2.089 2.451

Activa bedrijfsvoering

Voor de aanschaf van immateriële en materiële vaste activa is in het verleden de reserve activa 

bedrijfsvoering gevormd. 

2021 2020

Stand per 1 januari 256 317
Af: onttrekking conform resultaatbestemming     -30     -61

Stand per 31 december 226 256

70 | Jaarverslag 2021 Stichting het Gehandicapte Kind 



Frame Running

Sinds 2018 zijn ten behoeve van het Frame Running project tezamen met andere fondsen middelen 

bij elkaar gebracht voor de subsidiëring van runningframes bij atletiekverenigingen. Hiervan resteert 

na afloop van 2021 nog een bedrag van € 25.000 dat in 2022 beschikbaar wordt gesteld.

(x € 1.000) 2021 2020

Stand per 1 januari 10 5
bij: toevoeging conform resultaatbestemming       15        5

Stand per 31 december 25 10

Impact investeren (voorheen INZET investeringsfonds) 

Conform het meerjarenbeleidskader 2021-2025 is een bestemmingsreserve gevormd voor 

“Impact investeren”. Stichting het Gehandicapte Kind werkt samen met andere goede doelen 

en vermogensfondsen aan INZET investeringsfonds dat zich richt zich op sociale innovatie en 

zorginnovatie. De bedoeling is om te investeren in (technologische) innovaties die impact hebben 

op het leven van kinderen en jongeren met een beperking en hun zelfstandigheid, gezondheid en 

meedoen in de samenleving bevorderen. Op de geïnvesteerde middelen wordt naast een sociaal 

rendement tevens financieel rendement behaald. Deze bestemmingsreserve wordt aangehouden om 

het risico dat met deze investering verband houdt, (volledig) af te dekken. 

(x € 1.000) 2021 2020

Stand per 1 januari     500     500

Stand per 31 december 500 500

Draagvlak vergroten 

Vanuit het meerjarenbeleidskader 2021-2025 is een bestemmingsreserve gevormd voor het 

vergroten van het draagvlak. In de beleidsperiode willen we de samenleving informeren, inspireren, 

enthousiasmeren en in beweging brengen voor deze missie. Het betrekken van een groeiende groep 

betrokken gevers bij onze missie is cruciaal in het dichterbij brengen van een inclusieve samenleving 

waarin alle kinderen en jongeren met een handicap voluit meedoen.

(x € 1.000) 2021 2020

Stand per 1 januari 1.685 950
Bij: Toevoeging uit continuïteitsreserve - 861

Af: Onttrekking conform resultaatbestemming    - 347    - 126

Stand per 31 december 1.338 1.685
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6.5.9 Algemene reserve

Uit de bestemming van het resultaat 2021 is een bedrag van € 366.000 aan deze reserve toegevoegd. 

6.5.10 Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen betreffen fondsen met een door derden bepaalde bestemming. Deze fondsen op 

naam zijn derhalve niet geheel vrij besteedbaar. 

Het verloop van de bestemmingsfondsen was als volgt:

6.5.11 Hulp aan instellingen 

(x € 1.000)

Een specificatie van de bestemmingsfondsen, met zowel het verloop van het vermogen als de vrij 

besteedbare middelen is als volgt:

(x € 1.000) 2021 2020

Stand per 1 januari 712 651
Af: Onttrekkingen i.v.m. doelbesteding - 96 - 93
Bij: Toevoeging resultaat boekjaar         -     154

Stand per 31 december 616 712

(x € 1.000) Vermogen 
01-01-21

Toevoegingen Onttrek-
kingen

Vermogen 
31-12-21

Vrij  
Besteedbaar

Van der Merwe-Slieker Fonds 97 − 42 55 -
Mevrouw Neijboer Fonds 11 − 4 7 7
Heuff De Zeeuw Fonds     604           -      50     554      50

Totaal Bestemmingsfondsen 712 - 96 616 57

2021 2020
Per 1 januari 1.631 2.414
Bij: nieuwe toezeggingen   2.002   2.147
Totaal toegezegd 3.633 4.561

Af: uitgekeerd 1959 2.764
Af: vrijval        96       166

  2.055   2.930

Kortlopend deel per 31 december 1.578 1.631
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6.5.12 Belastingen en sociale lasten

6.5.13 Overlopende passiva

31-12-21 31-12-20

Loonbelasting en sociale lasten 83 86
Premies pensioen        2       19
Omzetbelasting           20            -

Totaal belastingen en sociale lasten 105 105

31-12-21 31-12-20

Vooruitontvangen baten loterijen   1.275         -
Te betalen / vooruitontvangen bedragen 269 302
Vooruit ontvangen subsidies 165 197
Te betalen vakantiegeld / vakantiedagen 79 76
Overige te betalen bedragen           5           6

Totaal overlopende passiva 1.793 581
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6.5.14 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

6.5.14.1 Triodos NSGK Borgstellingsfonds

Met Triodos Bank is in 2011 het Triodos NSGK Borgstellingsfonds opgericht. Via dit fonds kan een 

lening aangevraagd worden bij Triodos Bank. Het Gehandicapte Kind stelt zich garant voor een deel 

van de lening. 

Organisaties komen in aanmerking voor een lening als zij zich inzetten voor kinderen en jongeren met 

een handicap, bijvoorbeeld met dagbesteding, ondersteuning, onderwijs, werk of wonen. Ook jonge, 

startende ondernemers met een handicap kunnen een lening aanvragen. De leningen zijn bedoeld 

voor opstartkosten, niet voor exploitatie.

Per lening/faciliteit wordt vastgesteld voor welk deel het Gehandicapte Kind garant staat, dit loopt 

uiteen van 25% tot 100% van het geleende bedrag. De bestemmingsreserve Triodos NSGK Borgstellin-

genfonds zal worden aangesproken indien er een redelijke verwachting bestaat dat het Gehandicapte 

Kind aan de verplichting uit hoofde van de garantstelling dient te voldoen. Het maximale bedrag 

aan af te geven garanties bedroeg per begin 2021 € 437.164. Het maximale bedrag aan af te geven 

individuele garanties bedroeg ultimo 2021 € 122.605 ten behoeve van verstrekte leningen/faciliteiten 

door Triodos Bank met een totale uitstaande waarde van € 1.232.056 (vorig jaar € 2.663.695).

Eind 2020 is in gezamenlijk overleg besloten tot opzegging van de samenwerking. Dit heeft tot 

gevolg dat geen nieuwe borgstellingen meer zullen worden verstrekt en de jaarlijkse vrijval van 

borgstellingen als gevolg van einde looptijd overeen komen met de verlaging van het borgstellings-

vermogen. Op 1 juli 2025 zullen alle borgstellingen zijn vervallen.

Het Gehandicapte Kind heeft in totaal een bedrag van € 429.000 geblokkeerd uitstaan bij Triodos 

Bank, waarmee zij garant kan staan voor voormelde leningen (vorig jaar eveneens € 429.000).

6.5.14.2 Huurverplichting kantoorruimte Wibautstraat

Het Gehandicapte Kind heeft een overeenkomst afgesloten met Woonstichting Lieven de Key inzake 

de huur van kantoorruimte aan de Wibautstraat te Amsterdam. Deze overeenkomst is verlengd voor 

de duur van 5 jaar eindigend op 31 maart 2026. De verplichting voor 2022 bedraagt € 96.481.

De verplichting voor de jaren daarna tot einde looptijd contract bedraagt € 313.564.

6.5.14.3 Coöperatie INZET I U.A.

Het Gehandicapte Kind is een investeringsverplichting in de participatie INZET I U.A. aangegaan voor 

een bedrag van € 500.000. Gedurende het boekjaar is hiervan € 50.000 overgemaakt. Het totaal 

geïnvesteerde bedrag tot en met boekjaar 2021 bedraagt € 150.000, waarmee de resterende investe-

ringsverplichting € 350.000 bedraagt. 
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6.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

6.6.1 Baten

6.6.1.1 Baten van particulieren

De totale baten van particulieren komen licht hoger uit dan begroot (planned). De dalende inkomsten 

uit nalatenschappen werden ruimschoots gecompenseerd door hogere collecteopbrengsten. De 

inkomsten uit donaties en giften kwamen nagenoeg op de begroting uit. 

6.6.1.2 Baten van bedrijven

De baten van bedrijven hebben betrekking op donaties en giften in geld en in natura en zijn in totaal 

met € 4.000 toegenomen ten opzichte van 2020. Vanwege de coronacrisis kwamen deze baten lager 

uit dan begroot, onder meer door het vervallen evenementen (zoals de Madurodam Marathon) waarbij 

op sponsoring in geld was gerekend.

6.6.1.3 Baten van loterijorganisaties

De baten van loterijorganisaties ad € 705.000 hebben betrekking op baten van de Goede Doelen 

Loterijen. Naast een ongeoormerkte bijdrage van € 200.000 van de Nationale Postcode Loterij is 

een bedrag van € 285.125 vanuit geoormerkte loten van de Vrienden Loterij verantwoord. Daarnaast 

zijn extra bijdragen ontvangen voor twee projecten, voor de “Speeltuinbende XL” een bedrag van 

€ 495.000, waarvan € 164.000 in 2021 is opgenomen als bate, en voor het SamenSpeelFonds 

een bedrag van € 2.000.000 waarvan € 112.000 in 2021 is opgenomen als bate. Laatstgenoemde 

project betreft een 50/50 samenwerkingsproject met Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. 

Hierdoor is in het boekjaar € 56.000 verantwoord als bate en als doelbesteding, zijnde 50% van  

€ 112.000

(x € 1.000) Werkelijk 2021 Begroting 2021 
Planned

Begroting 2021  
Safe

Werkelijk 2020

Collecte 1.100 900 500 923
Nalatenschappen 939 1.100 1.100 1.114
Donaties en giften   2.200   2.229   1.760   1.897

Totaal 4.239 4.229 3.360 3.934

(x € 1.000) Werkelijk 2021 Begroting 2021 
Planned

Begroting 2021  
Safe

Werkelijk 2020

Bijdragen       46       102       50       42

Totaal 46 102 50 42
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6.6.1.4 Baten van subsidies van overheden

De baten betreffen de subsidiebaten die zijn verkregen van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS). In 2020 is een subsidie door VWS toegekend voor SamenSpeelNetwerk 2020-

2021. Vanwege een vertraagde start en de coronacrisis zijn een aantal activiteiten met goedkeuring 

van VWS doorgeschoven naar 2022.

6.6.1.5 Baten van andere organisaties-zonder-winststreven

De baten van andere organisaties-zonder-winststreven bestaan voor het grootste deel uit giften 

waarvan de bestemming reeds vastligt en voor een deel uit overige giften. De bestemmingsgiften 

kwamen hoger dan de safe begroting maar ruim lager uit de planned begroting. Dit had met name te 

maken met het grotendeels stilvallen van fondsenwervende evenementen van serviceclubs (via de 

zogenoemde plusregeling), tijdens en na de lockdowns vanwege het coronavirus waarmee in de safe 

begroting rekening is gehouden.

6.6.2 Bestedingen aan doelstellingen

In 2021 is een totaalbedrag aan bestedingen aan de programma’s en projecten (inclusief kosten) 

verantwoord van € 4.462.000. Door de toename van fondsenwervende baten kon in 2021 3% meer 

besteed worden aan de doelstellingen dan het jaar ervoor (2020: € 4.342.000), ruim boven de safe 

begroting (€ 3.434.000) en binnen de planned begroting (€ 5.196.000). 

De bestedingen aan de doelstellingen zijn als volgt verdeeld:

Een uitgebreide toelichting op de doelstellingen, aanpak en behaalde impact is te vinden in hoofdstuk 

1 en 2 van het jaarverslag.

(x € 1.000) Werkelijk 2021 Begroting 2021 
Planned

Begroting 2021  
Safe

Werkelijk 2020

Bestemmingsgiften 643 1.105 555 541
Bestemmingsfonds - 65 25 154
Overige giften       94         −         −      164

Totaal 737 1.170 580 859

(x € 1.000)

Bestedingen aan doelstellingen
A. Voorlichting 1.606
B. Samen Spelen 1.030
C. Samen Sporten 588
D. Samen Leren 584
E. Overige bestedingen 654

Totaal besteed aan doelstelling 4.462
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6.6.2.1  Toelichting kengetallen bestedingen aan doelstellingen

Stichting het Gehandicapte Kind wil het probleem van eenzaamheid onder kinderen met een 

beperking in de komende generatie oplossen! Om dat te bereiken is meer inzet nodig en zijn dus ook 

meer fondsen nodig. In 2021 worden daarom extra investeringen gedaan in nieuwe fondsenwervende 

kanalen en het werven van nieuwe donateurs via bestaande kanalen. Hiervoor gaat de spreuk op ‘de 

kost gaat voor de baat uit’. Het betekent wel dat het percentage wervingskosten hoger uitkomt dan 

bij vergelijkbare goede doelen. De extra bestedingen aan werving komen uit de bestemmingsreserve 

‘draagvlak vergoten’ maar vertekenen enigszins het beeld van de totale wervingskosten t.o.v. 

de totale baten. De doelstelling om van elke geworven euro minimaal 70% te besteden aan de 

doelstellingen wordt (ruim) gehaald en ook alle andere kengetallen blijven in 2021 ruim binnen de 

beleidsnormen:

•  Bestedingen aan doelstelling t.o.v. totale baten: minstens 70% gemiddeld over 3 jaren. 

•  Bestedingen aan doelstelling t.o.v. totale lasten: het huidige kengetal is lager dan vergelijkbare 

goede doelen i.v.m. extra investering fondsenwerving. Bandbreedte beleidskader 2021-2025: 62% 

-73%. Beleidsdoel vanaf 2025 (na gerealiseerde groei) minimaal 70%. 

•  Wervingskosten t.o.v. totale baten: de huidige wervingskosten zijn hoger dan vergelijkbare goede 

doelen i.v.m. extra investering fondsenwerving. Bandbreedte beleidskader 2021-2025: 23%-36%. 

Beleidsdoel vanaf 2025 (na gerealiseerde groei) maximaal 25%. 

•  Wervingskosten t.o.v. totale lasten: de huidige wervingskosten zijn hoger dan vergelijkbare goede 

doelen i.v.m. extra investering fondsenwerving. Bandbreedte beleidskader 2021-2025: 22%-32%. 

Beleidsdoel vanaf 2025 (na gerealiseerde groei) maximaal 25%. 

•  Kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten: maximaal 7% gemiddeld over 3 jaren.

6.6.3 Toelichting kostentoerekening

De toerekening van kosten vindt zo veel mogelijk direct plaats. Op basis van de inzet van de 

medewerkers is vastgesteld hoeveel uur per week gemiddeld wordt besteed aan een activiteit. Deze 

verdeling is de basis voor de doorbelasting van de personele kosten. De aldus bepaalde loonsom per 

onderdeel (besteding doelstelling, fondsenwerving of beheer en administratie) is de basis voor de 

doorbelasting van de materiële kosten.

De kosten besteding aan doelstelling worden direct toegerekend aan de betreffende doelstelling A tot 

en met F. Vanaf 2021 is het thema “E. beeldvorming” niet meer van toepassing. 
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6.6.3.1 Toelichting lastenverdeling

(x € 1.000) Doelstelling Wervings
kosten

Beheer en 
administratie

Totaal 2021 Begroot 2021 
Planned

Begroot 2021 
Safe

Totaal 2020

Lasten A B C D E Totaal

Verstrekte projectsubsidies en -bijdragen − 688 392 389 437 1.906 − − 1.906 2.497 1.225 1.981

Afdrachten aan verbonden organisaties − − − − − − − − − −

Aankopen en verwervingen − − − − − − − − − −

Uitbesteed werk − − − − − − − − − −

Communicatiekosten 987 -2 − - - 985 781 48 1.814 2.260 1.856 1.789

Personeelskosten 471 270 154 153 171 1.219 590 265 2.074 2.069 1.751 2.239

Huisvestingskosten 24 14 8 8 9 63 24 14 101 110 108 110

Kantoor- en algemene kosten 103 47 27 27 29 233 166 47 446 445 422 454

Afschrijving 21 13 7 7 8 56 24 12 92 112 119 98

Totaal 1.606 1.030 588 584 654  4.462 1.585 386 6.433 7.493 5.481 6.671

A. Voorlichting

B. Samen Spelen

C. Samen Sporten

D. Samen Leren

E. Overige bestedingen

Legenda:
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* Toegerekend deel van de uitvoeringskosten eigen organisatie

** Toegerekend deel van de fondsenwervende activiteiten

Voor zover er sprake is van kosten die zowel samenhangen met fondsenwerving als met voorlichting 

worden deze kosten verdeeld, op basis van intern vastgestelde verdeelsleutels.

De totale wervingskosten ad € 1.585.000 komen lager uit dan begroot ad € 1.859.000, waarbij met 

name de kosten voor direct mailings lager uitvielen. Kosten die hoger uitvielen betroffen personeel 

door hogere vervangingskosten vanwege langdurige ziekte van een fondsenwerver en deels doordat 

werkzaamheden direct mailings door eigen medewerkers zijn opgepakt.

6.6.4 Personeelskosten (x € 1.000)

Omschrijving Doelstelling Fondsenwerving Beheer/  
administratie

Totaal

Loon/salarissen 735 392 78 1.205
Sociale lasten 77 41 94 212
Pensioenlasten 42 22 51 115
Overige personeelskosten     365     135      42     542

Totaal personeelskosten 1.219 590 265 2.074

Gemiddeld aantal fte 13,3 6,2 4,1 23,6

6.6.5 Wervingskosten (x € 1.000)

Werkelijk 2021 Begroting 2021
Planned

Begroting 2021
Safe

Werkelijk 2020

Direct mailing 161 394 427 337
Collecte 160 135 83 111
Fondsenwervende activiteiten ** 424 650 537 571
Personeelskosten * 590 413 353 598
Communicatie & PR * 40 38 35 49
Kosten t.b.v. baten uit loterijorganisaties 79 120 120 92
Huisvestingskosten * 30 27 27 30
Kantoorkosten * 74 62 58 77
Algemene kosten *       27       20       21       23

Totaal 1.585 1.859 1.661 1.888
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6.6.6 Kosten beheer en administratie

Bij de bepaling van de kosten voor beheer en administratie is de aanbeveling van Goede Doelen 

Nederland als richtsnoer gehanteerd. Voor zover er directe inspanningen door de directie/bestuur, 

het algemeen secretariaat en de verdere ondersteuning zijn geleverd voor fondsenwerving en/of 

doelstelling zijn de bijbehorende kosten ten laste van deze categorieën gebracht. Voor de overige 

kostensoorten heeft, consistent met de toerekening naar fondsenwerving en doelstelling, naar rato 

van de loonsom/fte een toerekening plaatsgevonden.

Deze kosten ad € 386.000 komen € 52.000 lager uit dan begroot (planned) ad € 438.000. De 

algemene norm zoals door het Gehandicapte Kind gesteld, van 7-9% (kosten beheer en administratie 

t.o.v. totale lasten), is gehaald. Het percentage kwam in 2021 uit op 5.7% (2020: 6,6%).

In 2018 is door de directeur/bestuurder en Raad van Toezicht het beleggingsbeleid vastgelegd in een 

beleggingsstatuut. In het beleggingsstatuut is opgenomen dat al onze beleggingen maatschappelijk 

verantwoord dienen te zijn.

De beleggingsportefeuille wordt beheerd door Rabobank. De portefeuille is op basis van een 

voorzichtig en passief beleggingsbeleid samengesteld via drie passieve beleggingsfondsen, 

voor 25% op basis van aandelen(fonds) en voor 75% op basis van bedrijfsobligaties(fonds) en 

staatsobligaties(fonds). Het bruto resultaat van de gehele portefeuille in 2021 bedroeg 6,04% (vorig 

jaar 4,04%). Op het aandelenfonds werd over deze periode een rendement behaald van 21,7% en op 

de obligatiefondsen een rendement van -0,6%.

De relatief lage beheerkosten zijn voornamelijk het resultaat van het aanhouden van een passieve 

portefeuille.

Bevestiging namens de directeur/bestuurder 

Het beleggingsbeleid is gedurende 2021 nageleefd aangezien de vermogensbeheerder gedurende 

het volledige boekjaar de richtlijnen van hun beheerovereenkomsten, die zijn opgesteld aan de hand 

van het respectievelijk oude/nieuwe vastgestelde beleggingsbeleid, hebben nageleefd.

2021 2020

Beleggingen:
Ontvangen dividenden 93 60
Gerealiseerd koersresultaat 6 100
Ongerealiseerd koersresultaat 160 39
Af: beheerkosten       -15       -11

Netto beleggingsresultaat 244 188

Betaalde bankrente        -6        −

Totaal 238 188

6.6.7 Financiële baten en lasten (x € 1.000)
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H.W. Laan 
Directeur/bestuurder

Dienstverband

Aard (looptijd) Onbepaalde tijd

 Uren 36

 Parttime percentage 100%

 Periode 1/1 – 31/12

Bezoldiging (euro)

Jaarinkomen
 Bruto loon / salaris 84.262

 Vakantiegeld 6.714

 Eindejaarsuitkering 7.553

 Variabel inkomen                      −

98.529

Belastbare vergoedingen/bijtellingen −
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 11.064
Overige beloningen op termijn −
Uitkeringen beëindiging dienstverband                      −

Totaal 2021 109.593

Totaal 2020 108.176

6.6.8 Bezoldiging en financiële rechten bestuurders en toezichthouder

6.6.8.1 Bezoldiging en financiële rechten bestuurders en toezichthouders

Toezichthouders  ontvangen (eventueel) een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van een 

vergadering. Verder ontvangen zij geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. In 2021 zijn aan 

bestuursleden/ toezichthouders geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

6.6.8.2 Bezoldiging directeur/bestuurder  

Het toezichthoudend orgaan heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de 

hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek 

geactualiseerd. De inschaling en bezoldiging zijn gebaseerd op de beloningsregeling van Goede 

Doelen Nederland. Dit leidde voor 2021 tot een zogenoemde BSD-score van 370 punten (2020: 365 

punten), oftewel een inschaling in Categorie F van voornoemde beloningsregeling. Het jaarinkomen 

van de directieleden (in loondienst) blijft met € 98.529 binnen het maximum van € 102.538 (1 fte/12 

mnd). Tevens blijft de algehele vergoeding aan de directie binnen het absoluut maximum van € 

209.000 per jaar. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging 

verwijzen we naar hoofdstuk 4.2 van het jaarverslag.

Aan de directeur/bestuurder zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
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6.7 Overige toelichtingen

6.7.1 Gebeurtenissen na balansdatum

In de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met het opstellen en vaststellen van de jaarrekening over 

2021 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met gevolgen voor de jaarrekening 2021.

6.7.2 Bestemming saldo van baten en lasten boekjaar

Het nadelig saldo ad € 116.000 wordt, vooruitlopend op de vaststelling door de bestuurder en de 

goedkeuring door de Raad van Toezicht, per saldo onttrokken aan de reserves en fondsen. 

Amsterdam, 7 april 2022

Raad van Toezicht

Fred Paling Voorzitter

André Nagelmaker Lid + voorzitter auditcommissie 

Jenneke van Dongen Lid 

Harry Bosma Lid 

Mascha ten Bruggencate Lid

Directie

Henk-Willem Laan Directeur/bestuurder

6.8 Overige gegevens

Controleverklaring

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina. 

Reserves (x € 1.000)

Toegevoegd aan algemene reserve 366
Onttrokken aan continuïteitsreserve.                                                                                                   -24

Bestemmingsreserves
Onttrokken aan reserve Activa bedrijfsvoering -30
Toegevoegd aan reserve Frame Running 15
Onttrokken aan reserve Draagvlak vergroten    -347

   -362

Fondsen (x € 1.000)

Onttrokken aan bestemmingsfondsen      -96

Per saldo onttrokken aan reserves en fondsen -116
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6.9 Controleverklaring

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL12 RABO 0364 6842 40 
KvK 28112484

ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

 
 
 
 
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 
Wibautstraat 212-214 
1091 GS  AMSTERDAM 
 
 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
 
Aan: de directeur-bestuurder en Raad van Toezicht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind  
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2021 
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind te Amsterdam per 31 december 2021 en van het saldo van baten en lasten over de periode  
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 
‘Fondsenwervende organisaties’. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1. de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 9.440.000; 
2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 met een saldo van baten en 

lasten van € 116.000 (tekort); en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind te Amsterdam, zoals vereist in de 
Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en 
Beroepsregels Accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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- 2 - 
 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 650 
‘Fondsenwervende organisaties’ is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
Het directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder voor de jaarrekening en de Raad van Toezicht voor  
de jaarrekening 
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. In dit kader is de 
directeur-bestuurder verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directeur-bestuurder 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directeur-bestuurder afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directeur-
bestuurder de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directeur-bestuurder het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. De directeur-bestuurder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de stichting. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met 
een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 
alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn 
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 
de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 
op ons oordeel. 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 
 
Was getekend te Amersfoort, 14 april 2022. 
 
WITh accountants B.V. 
Drs. J. Snoei RA 
 
 
 
Bijlage.  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 van de Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind, te Amsterdam 
 
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
 
− het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

− het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 

− het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door de directeur-bestuurder en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

− het vaststellen dat de door de directeur-bestuurder gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

− het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; 

− het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 
 
Wij communiceren met de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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Bijlage: Risicotabel

Risicobeschrijving Toelichting Beheersings en controleinstrumenten Waarschijnlijkheid Effect Kosten

Tegenvallende 
beleggingsopbrengsten

Er zijn vrijwel geen negatieve effecten door de coronacrisis. Door defensief 
profiel en omvang van portefeuille zou het effect op resultaat ook beperkt zijn.

Maandelijkse beleggingsrapportage, beleggingsstatuut Niet waarschijnlijk Gemiddeld Beperkt

Tegenvallende groei in in 
inkomsten, terugloop in donateurs, 
opbrengst collecte loopt terug

Door coronacrisis vallen opbrengsten in 2021 wat lager uit. Met name 
evenementen en collecte kregen te maken met beperkende maatregelen.  
Door het afnemen van de maatregelen geen rem op groei in kanalen.

Kwartaalrapportages, donateursdatabase Niet waarschijnlijk Gemiddeld Hoog

Schade aan imago, door negatieve 
berichtgeving

Negatief sentiment collecte in coronatijd. Fraude door collectevrijwilligers. 
Negatieve berichtgeving als goed doel. Fraude door project/aanvrager. 

(Crisis)communicatieplan, Social Media Team, 
donateursonderzoek

Gemiddeld Gemiddeld Hoog

Huidige opzet van de landelijke 
collecte niet meer haalbaar, nieuwe 
vorm bereikbaar, kostenniveau 
hoog

De collecte heeft in het coronajaar 2021 in een hybride vorm (contant en 
digitaal) hoger gescoord dan ooit. Het kostenniveau huidige collecte willen we 
daarmee ook naar beneden brengen.

Kwartaalrapportages, collectedatabase Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Project mislukt, te weinig effect/
impact of projectfraude

We financieren veel verschillende initiatieven waaraan onze naam wordt 
verbonden. Het niet behalen van effecten/impact en projectfraude zijn 
belangrijke aandachtspunten. Afgelopen jaren weinig bekende zaken. 

Projectadministratie, verantwoordingseisen projecten, 
(interim) accountantscontrole

Niet waarschijnlijk Gemiddeld Beperkt

Overgang automatisering: nieuwe 
projectadministratie

In 2021 is de projectadministratie succesvol overgezet van Navision naar 
Salesforce. Het vormt momenteel geen bijzonder risico.

Projectadmistratie en workflow, procesevaluatie, (interim) 
accountantscontrole

Onwaar Gemiddeld Gemiddeld

Veroudere opzet 'aanvraagloket' Al jaren een terugloop van het aantal aanvragen. Momenteel zijn aanvragen 
in verhouding met beschikbare middelen maar de werkwijze is door 
programmatische aanpak achterhaald.

Projectadministratie, toewijzingsbeleid Niet waarschijnlijk Gemiddeld Gemiddeld

Onverwachte budgetoverschrijding 
en/of interne fraude 

Indien niet voldoende inzicht en monitoring projectenadministratie en/of 
niet (voldoende) sprake is van functiescheiding bestaat kan op (onbedoelde) 
budgetoverschrijding of fraude 

AO/IC richtlijnen, (interim) accountantscontrole, 
procuratie / functiescheiding, inrichting 
automatiseringssystemen

Niet waarschijnlijk Gemiddeld Gemiddeld

Teveel personeel in vaste 
contracten/ te ruime 
dienstverbanden / "flexibele" schil

Momenteel ruim voldoende tijdelijke contracten. Percentage vaste contracten 
liggen onder 60%.

Formatieformat, begroting, rapportage Gemiddeld Beperkt Gemiddeld

Onvermogen aantrekken ervaren 
professionele krachten (ook met 
beperking)

Het niet kunnen aantrekken van professionele en ervaren krachten, vooral op 
het gebied van fondsenwerving, vormt een risico voor hogere kosten (inhuur) 
en concurrentievermogen op lange termijn. 

Formatieformat, begroting, rapportage, wervingsplan Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Hoog ziekteverzuim Het ziekteverzuim is afgenomen maar kortdurend verzuim is hoger, mogelijk 
mede door corona. Momenteel geen langdurig zieke medewerkers. 

Arbodienst, periodieke verzuimcijfers Gemiddeld gemiddeld Gemiddeld

Oplopen externe kosten en 
achterblijven (door)ontwikkeling 
data-/informatiesystemen

Binnen het huidige team is te weinig kennis, ervaring en gerichtheid op 
data- en informatiesysteem. Oplopende externe kosten voor support en 
ontwikkeling. 

Procesevaluatie, IT-rapportages Waarschijnlijk Gemiddeld Gemiddeld

Risico op datalekken / niet voldoen 
aan AVG

Voldoen aan eisen AVG. Basis van beleid is per 25 mei 2018 op orde. Enkele 
specifieke vraagstukken vragen om nadere aandacht. 

Rapportages Data Protection Officer, Preventieve controle, 
systeembeheer (SLA), (interim) accoutantscontrole

Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Discontinuïteit van de organisatie 
bij calamiteiten (brand, pandemie 
ed.)

Bij de start van de coronacrisis stonden vele activiteiten onder druk. In 2020 
is de continuïteitsreserve beperkt aangesproken. De continuïteit is vanwege 
omvang van reserve niet in gevaar gekomen. 

Formatieformat, begroting, rapportage Gemiddeld Beperkt Hoog
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Bijlage: Samenstelling Directie en Raad van Toezicht met functies en nevenfuncties

Naam  Functie  Datum  
benoeming 

Datum  
aftreden 

(Neven)functies 

Henk-Willem Laan  Directeur- 
bestuurder 

1-1-2017  Onbepaalde  
tijd 

•  Voorzitter Stichting Boei90 
•  Penningmeester Stichting Marshall 

Smith Syndrome Research Foundation  

Fred Paling  Voorzitter /  
lid Auditcommissie 

6-4-2016  6-4-2024  •  Voorzitter raad van bestuur bij 
GGZ inGeest 

•  Voorzitter bestuur Samen Sterk zonder 
Stigma 

•  Voorzitter CMMBO 
(Commissie Macrodoelmatigheid MBO)

André Nagelmaker  Lid /  
Voorzitter  
Auditcommissie 

4-9-2017  4-9-2025  •  Adviseur Pan-Invest BV, Partner Serra 
Partners, DGA  

•  AN Management & Consultancy BV 
•  Member Advisory Board B4Trust

Jenneke van Dongen  Lid  4-9-2017  4-9-2025  •  Zelfstandig Communicatie-
adviseur en coach 

Harry Bosma  Lid  1-6-2018  1-6-2022  •  Directeur Amerpoort (tot 1-10-2021)
•  Directeur-bestuurder Octant  

(per 1-10-2021)
•  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 

RTGS 

Mascha ten  
Bruggencate 

Lid  17-7-2019  17-7-2023  •  Stadsdeelvoorzitter Amsterdam 
Centrum, Gemeente Amsterdam  
(tot 8-7-2021)

•  Secretaris Stichting Werelderfgoed  
(tot 8-7-2021)

•  Burgemeester Gemeente Heiloo  
(per 8-7-2021)

•  Lid Raad van Toezicht Raphaelstichting 
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Planned 2022 Safe 2022 Werkelijk 2021

BATEN

- Baten van particulieren 4.820 4.295 4.239

- Baten van bedrijven 177 50 46

- Baten van loterijorganisaties 880 850 1.036

- Baten van subsidies van overheden 375 125 337

- Baten andere organisaties zonder winststreven 1.385 944 738

-  Baten als tegenprestatie voor de levering van 
diensten

- - 14

Som van de baten 7.637 6.264 6.410

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 5.859 4.767 4.793

Wervingskosten 2.087 1.707 1.585

Kosten beheer en administratie 490 456 386

Som van de lasten 8.436 6.931 6.764

Saldo voor financiële baten en lasten      799- 667- 354-

Saldo financiële baten en lasten 100 50 238

Saldo van baten en lasten 699- 617- 116-

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

- algemene reserve - - 366

- continuïteitsreserve       69- 13 24-

- bestemmingsreserve     550- 550- 362-

- bestemmingsfondsen   80-   80- 96-

   699-  617- 116-

De begroting 2022 is gemaakt binnen de kaders van het beleidskader 2021-2025. Vanwege onzekerheid 

door onder meer de coronacrisis maken we in deze begroting onderscheid tussen inkomsten die we met 

behoorlijke mate van zekerheid kunnen calculeren en inkomsten waar een bepaald risico bij komt kijken.  

Dit leidt tot twee scenario’s: een planned en een safe scenario. 

Bijlage: Begroting 2022
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Bijlage: Begroting 2022
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DTP: NDOC

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Wibautstraat 212-214 - 1091 GS Amsterdam - 020-6791200

www.gehandicaptekind.nl – info@gehandicaptekind.nl 

Colofon

Wij worden gesteund door

Jaarverslag 2021 Stichting het Gehandicapte Kind | 93




	Fleur
	Voorwoord
	2021 in het kort
	1 Doelstelling
	1.1	Onze missie 
	1.2	Onze aandachtsgebieden
	1.3	Onze aanpak 
	1.4 Onze impact

	2 Aanpak
	2.1	Projecten
	2.2	Samen Spelen
	2.3	Samen Sporten
	2.4	Samen leren

	3 Werving
	3.1	Communicatie
	3.2	Ambassadeurs 
	3.3	Particuliere giftgevers
	3.4	Huis-aan-huiscollecte
	3.5	Fondsen, serviceclubs, ministerie en bedrijven
	3.6	Goede-doelenloterijen

	4 �Organisatie en bestuur
	4.1	Medewerkersteam
	4.2	Directie 
	4.3	Raad van Toezicht
	4.4 Raad van Advies
	4.5	Kinderraad
	4.6	Samenwerkingspartners 
	4.7	CBF Erkenning, ANBI-status en lidmaatschappen
	4.8	Financieel beleid en risicomanagement 

	5 �Beleidsevaluatie en vooruitblik
	5.1	Coronacrisis
	5.2	Beleidskader 2021-2025
	5.3	Evaluatie jaardoelen 
	5.4	Vooruitblik 2022 en verder

	6 Jaarrekening
	6.1	Balans na resultaatbestemming
	6.2	Staat van baten en lasten
	6.3	Kasstroomoverzicht 
	6.4	Grondslagen voor de verslaggeving
	6.5	Toelichting op de balans
	6.6	Toelichting op de staat van baten en lasten
	6.7	Overige toelichtingen
	6.8 Overige gegevens
	6.9	Controleverklaring
	Bijlage: Risicotabel
	Bijlage: Samenstelling Directie en Raad van Toezicht met functies en nevenfuncties
	Bijlage: Begroting 2022

	TG - HGK22_097 Jaarverslag 2021_totaal_spreads.pdf
	Fleur
	Voorwoord
	2021 in het kort
	1 Doelstelling
	1.1	Onze missie 
	1.2	Onze aandachtsgebieden
	1.3	Onze aanpak 
	1.4 Onze impact

	2 Aanpak
	2.1	Projecten
	2.2	Samen Spelen
	2.3	Samen Sporten
	2.4	Samen leren

	3 Werving
	3.1	Communicatie
	3.2	Ambassadeurs 
	3.3	Particuliere giftgevers
	3.4	Huis-aan-huiscollecte
	3.5	Fondsen, serviceclubs, ministerie en bedrijven
	3.6	Goede-doelenloterijen

	4 �Organisatie en bestuur
	4.1	Medewerkersteam
	4.2	Directie 
	4.3	Raad van Toezicht
	4.4 Raad van Advies
	4.5	Kinderraad
	4.6	Samenwerkingspartners 
	4.7	CBF Erkenning, ANBI-status en lidmaatschappen
	4.8	Financieel beleid en risicomanagement 

	5 �Beleidsevaluatie en vooruitblik
	5.1	Coronacrisis
	5.2	Beleidskader 2021-2025
	5.3	Evaluatie jaardoelen 
	5.4	Vooruitblik 2022 en verder

	6 Jaarrekening
	6.1	Balans na resultaatbestemming
	6.2	Staat van baten en lasten
	6.3	Kasstroomoverzicht 
	6.4	Grondslagen voor de verslaggeving
	6.5	Toelichting op de balans
	6.6	Toelichting op de staat van baten en lasten
	6.7	Overige toelichtingen
	6.8 Overige gegevens
	6.9	Controleverklaring
	Bijlage: Risicotabel
	Bijlage: Samenstelling Directie en Raad van Toezicht met functies en nevenfuncties
	Bijlage: Begroting 2022


	13.pdf
	Fleur
	Voorwoord
	2021 in het kort
	1 Doelstelling
	1.1	Onze missie 
	1.2	Onze aandachtsgebieden
	1.3	Onze aanpak 
	1.4 Onze impact

	2 Aanpak
	2.1	Projecten
	2.2	Samen Spelen
	2.3	Samen Sporten
	2.4	Samen leren

	3 Werving
	3.1	Communicatie
	3.2	Ambassadeurs 
	3.3	Particuliere giftgevers
	3.4	Huis-aan-huiscollecte
	3.5	Fondsen, serviceclubs, ministerie en bedrijven
	3.6	Goede-doelenloterijen

	4 �Organisatie en bestuur
	4.1	Medewerkersteam
	4.2	Directie 
	4.3	Raad van Toezicht
	4.4 Raad van Advies
	4.5	Kinderraad
	4.6	Samenwerkingspartners 
	4.7	CBF Erkenning, ANBI-status en lidmaatschappen
	4.8	Financieel beleid en risicomanagement 

	5 �Beleidsevaluatie en vooruitblik
	5.1	Coronacrisis
	5.2	Beleidskader 2021-2025
	5.3	Evaluatie jaardoelen 
	5.4	Vooruitblik 2022 en verder

	6 Jaarrekening
	6.1	Balans na resultaatbestemming
	6.2	Staat van baten en lasten
	6.3	Kasstroomoverzicht 
	6.4	Grondslagen voor de verslaggeving
	6.5	Toelichting op de balans
	6.6	Toelichting op de staat van baten en lasten
	6.7	Overige toelichtingen
	6.8 Overige gegevens
	6.9	Controleverklaring
	Bijlage: Risicotabel
	Bijlage: Samenstelling Directie en Raad van Toezicht met functies en nevenfuncties
	Bijlage: Begroting 2022





