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Bestuursverslag 
 

Kinderen met een chronische ziekte of beperking, een vergeten groep? 

Nederland heeft naar schatting zo’n 350.000 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar met een min 

of meer ernstige ziekte of beperking. Of het nu de ziekte van Crohn is, diabetes, coeliakie, 

jeugdreuma of welke ziekte dan ook, deze kinderen moeten zich onevenredig inspannen om 

in onze harde maatschappij mee te kunnen. Elke dag bedrijven zij tópsport om zich te 

handhaven, bijvoorbeeld op school, op het sportveld of daarbuiten en dat wordt in de 

samenleving nog nauwelijks onderkend.  

Stichting Artsen voor Kinderen zet zich vanaf haar oprichting in 1997 al meer dan 16 jaar op 

bevlogen wijze in om die kinderen en hun ouders/verzorgers te begeleiden en te 

ondersteunen. Daarmee bereiken we nu zo’n 15%  van onze “doelgroep”. We geven 

voorlichting onder meer door het uitgeven van boeken, ontwikkelen van dvd’s en cd-rom’s. 

Zie hiervoor onze site www.hebikdat.nu. 

Onze directeur de arts Lex Winkler geeft leiding aan een team van medisch behandelaars bij 

de ontwikkeling van al deze materialen. Hiernaast ontwikkelt het team nieuwe programma’s 

waarbij ook diverse medische wetenschappers bij betrokken zijn.  

Een voorbeeld van zo’n programma is de internetpolikliniek Cyberpoli (www.cyberpoli.nl) 

waarbij kinderen en jongeren o.a. anoniem vragen kunnen stellen aan een panel van 

medische behandelaars en ervaringsdeskundigen en zo op een moderne manier advies 

kunnen krijgen. De behandelaars die op de Cyberpoli actief zijn zetten zich overigens 

belangeloos in.  De Cyberpoli kent inmiddels ruim 20.000 bezoekers per maand. Een 

volgende stap is dit succesvolle project onder de aandacht te brengen bij zorgverzekeraars.  

Ons onlangs gestarte project Geld&ik ondersteunt kinderen en jongeren die leven in 

armoede. Het hiervan afgeleide kennisplatform www.geldenik.nl kent inmiddels sinds de 

start ruimt 10.000 bezoekers.  

Een ander voorbeeld is Fitkids, het fitness- en oefenprogramma voor kinderen met een 

chronische ziekte of beperking. Wekelijks trainen er 5.000 kinderen op meer dan 150 

Fitkidslocaties in Nederland, onder professionele begeleiding van (kinder)fysiotherapeuten.  

Fitkids is in 2006 ondergebracht in een eigen stichting; de dagelijkse leiding is in handen van 

Jikke Wigmans.  

 

Onze uitdaging is om het gedachtegoed van AvK en Fitkids verder uit te dragen, zodat we 

meer kinderen kunnen bereiken en de continuïteit van onze inspanningen zeker kunnen 

stellen. Uw ondersteuning, ook in financieel opzicht, is daarbij onontbeerlijk. Dank aan allen 

die ons het afgelopen jaar hebben geholpen, op organisatorisch, medisch of financieel 

gebied. 

Overduidelijk is dat we met de dikwijls belangeloze hulp van velen in een behoefte kunnen 

voorzien. Maar wat nog belangrijker is: kinderen vooruit te helpen om ook voor hen een 

mooie toekomst te krijgen. 

http://www.hebikdat.nu/
http://www.cyberpoli.nl/
http://www.geldenik.nl/
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Algemeen 
De stichting is opgericht op 1 oktober 1997 en is ingeschreven in het stichtingenregister van 

de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41266173. De statutaire 

vestigingsplaats is Utrecht. De stichting houdt kantoor te Amsterdam. 

De jaarverslaggeving is opgesteld met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving 

Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

 

Bestuur en directie 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

 

mevrouw M.Y.C.G. Bolhuis-Eijsvogel, (afgetreden per 1 maart 2014) 

 training/coaching energymanagement, 

 bestuurslid K.N.H.B.  

mr.dr. H.R. Bruggink, 

 advocaat/belastingadviseur bij BvdV Utrecht  

prof.dr. H.A. Büller,  

 hoogleraar kindergeneeskunde, 

 voormalig voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC 

mevrouw E.N. van Everdingen,  

 senior Consultant en Informal Investor 

 bestuurslid (secretaris) Johan Cruyff Foundation 

drs. K.H. Gerritsen, secretaris/penningmeester, 

 zelfstandig adviseur, voormalig partner KPMG  

mr. F.J. van Lanschot,  

 adviseur Raad van Bestuur ABN Amro  

prof.dr. K.L.H. van Mens, voorzitter, 

 advocaat te Amsterdam, verbonden aan Bavelaar&Bavelaar, 

 emeritus hoogleraar belastingrecht Universiteit Utrecht, 

ing. S. de Vries 

 directeur-grootaandeelhouder Chess Wise B.V.  

 

Bestuursleden worden door het bestuur benoemd, telkens voor een periode van 4 jaar. 

 

De directeur is de heer A.M.F. Winkler, arts. 

 

De bestuursleden en de directeur hebben geen andere nevenfuncties die voor de activiteiten 

van de stichting relevant zijn. 

 

Doelstelling 
De stichting heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van het leven van kinderen met 

een chronische ziekte of beperking. Dit tracht zij te bereiken door het, in samenwerking met 

artsen of andere deskundigen, entameren en uitvoeren van onderzoek en het begeleiden en 

(doen) uitvoeren van projecten. 
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Fitkids 
De FitKids-projecten zijn vanaf 1 januari 2006 in een afzonderlijke stichting ondergebracht, 

omdat die activiteiten een meer permanent dan projectmatig karakter hebben gekregen. 

Stichting Fitkids heeft dezelfde doelstelling als Stichting Artsen voor Kinderen, maar 

beperkt zich in zijn activiteiten tot het coördineren en begeleiden van de Fitkids-projecten. 

Beide stichtingen hebben dezelfde vestigingsplaats en vormen een personele unie, zij het dat 

één bestuurslid van Stichting Artsen voor Kinderen om pragmatische redenen geen zitting 

heeft in het bestuur van Stichting Fitkids. 

Per 1 januari 2006 zijn de bestemmingsfondsen, vorderingen en verplichtingen die 

betrekking hebben op de Fitkids-projecten aan de nieuwe stichting overgedragen. Voor zover 

afspraken met contractpartners dit noodzakelijk maken, zullen deze projecten voor rekening 

en risico van Stichting Artsen voor Kinderen worden uitgevoerd. 

 

Verantwoordingsverklaring  
Het bestuur van Stichting Artsen voor Kinderen onderschrijft de principes van de code Goed 

Bestuur voor Goede Doelen: 

 

 Binnen Stichting Artsen voor Kinderen is de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of 

goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) 

duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.  

 Stichting Artsen voor Kinderen werkt continu aan een optimale besteding van 

middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de 

doelstelling.  

 Stichting Artsen voor Kinderen streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, 

met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking 

van wensen, vragen en klachten.  

 

Aan deze principes is het afgelopen jaar invulling gegeven door regelmatig overleg tussen 

vertegenwoordigers van het bestuur en de dagelijkse leidinggevenden, waarbij onder meer de 

gang van zaken en de voortgang van de projectuitvoering ten opzichte van de begroting 

worden besproken. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt aan deze aspecten ook aandacht 

geschonken en wordt besproken hoe de doelstelling van de stichting optimaal kan worden 

bereikt en op welke wijze informatieverschaffing het beste kan worden vormgegeven. 

Communicatie vindt onder meer plaats via de website, waar ook vragen en klachten worden 

verzameld, waarover onder meer rapportage aan het bestuur plaatsvindt. 

 

Gang van zaken 
Het beleid is erop gericht onderzoeks- en andere projecten onder te brengen bij deskundige 

derden, onder begeleiding van de staf van de stichting. De overige projecten worden door de 

staf van de stichting gerealiseerd, waarbij zo nu en dan deskundige derden worden 

betrokken. 

 

Eenmaal per drie jaar wordt door de directeur een meerjarenbeleidsplan opgesteld en door 

het bestuur goedgekeurd, waarin de uit te voeren projecten zijn opgenomen. Mede op basis 

hiervan worden voor de stichting jaarlijks een jaarplan en begroting opgesteld.  
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Per project wordt gericht financiering gezocht. Pas nadat de financiering van een project is 

verzekerd, wordt hiermee een aanvang gemaakt. Door deze procedure wordt bereikt dat de 

beschikbare kennis en middelen optimaal worden ingezet. 
Jaarlijks wordt in de loop van het jaar en achteraf getoetst of de realisatie in lijn is met de 

doelstellingen en worden de plannen zo nodig aangepast. Tevens wordt nagegaan of bij het 

uitvoeren van de projecten de hiervoor intern vastgestelde procedures ter waarborging van 

kwaliteit en de kostenbeheersing zijn nageleefd. 

In het verslagjaar 2013 is een aantal nieuwe projecten opgestart en is een aantal projecten 

afgerond. Gedurende 2013 is aan 13 verschillende projecten gewerkt. 

Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten die gedurende het jaar 2013 zijn uitgevoerd, 

is opgenomen in het afzonderlijke, door de directie opgestelde, activiteitenverslag. 

 

Financiën 
In 2013 heeft de nadruk gelegen op het continueren van lopende projecten en het starten van 

enkele nieuwe projecten. Door de werkwijze van de stichting, waarbij projecten pas worden 

opgestart nadat hiervoor financiering is verkregen, is de omvang van de 

bestemmingsfondsen stabiel gebleven. Voor de in 2014 nieuw uit te voeren projecten is 

financiering aangezocht, welke voor het merendeel pas zal worden geëffectueerd zodra met 

de uitvoering van deze projecten zal worden begonnen. Hierdoor zijn in de loop van het 

verslagjaar de baten uit fondsenwerving - en de omvang van de activiteiten - achtergebleven 

bij de begroting. De huidige economisch moeilijke periode maakt het voor de stichting 

moeilijk om voldoende fondsen te verkrijgen voor projecten die zij graag wil uitvoeren, 

gezien het belang ervan voor de doelgroep. 

De kosten van eigen fondsenwerving als percentage van de door eigen fondsenwerving 

verkregen baten bedroegen 8,0 %, terwijl de bestedingen aan de doelstelling 77,4 % van de 

totale baten bedroegen.  

Op basis van eigen analyses is het bestuur, gezien het langlopende karakter van projecten en 

het feit dat het soms geruime tijd vergt om de financiering van projecten rond te krijgen, van 

mening dat een buffervermogen ter grootte van circa twee keer de som van salarissen en 

andere uitvoeringskosten noodzakelijk is. Alleen dan kan de voor het uitvoeren van projecten 

met een meer duurzaam karakter, zoals Fitkids, noodzakelijke inbreng van kennis vanuit de 

stichting op langere termijn worden gewaarborgd. Deze omvang wijkt af van de grootte van 

de continuïteitsreserve die door het CBF gewenst wordt, doch is in overeenstemming met de 

bepalingen van RJ 650. 

 

Toekomstperspectief 
In 2014 zal weer een aantal projecten worden afgerond en zullen enkele nieuwe, merendeels 

meerjarige, projecten worden opgezet. Er zijn reeds projecten gedefinieerd waarvoor 

financiering wordt gezocht die naar verwachting in de loop van het jaar zal worden 

verkregen of in het afgelopen jaar reeds voor de toekomst is toegezegd.   

Het accent ligt hierbij in de komende jaren op de verdieping en de uitbreiding van de 

cyberpoli’s. Voor een deel ingegeven door de vraag van patiëntenverenigingen en medische 

specialisten om zich met specifieke aandoeningen bij de cyberpoli te mogen aansluiten. De 

spectaculaire groei van het aantal bezoekers van de cyberpoli in de laatste jaren is daarbij 

zeer behulpzaam.  

Ook het aantal voorlichtingsprojecten en de webapplicaties bestemd voor wetenschappelijk 

onderzoek ten behoeve van deskundige derden zullen in de komende jaren toenemen. Deze 
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laatste twee projecten staan namelijk de laatste jaren ook zeer in de belangstelling van zowel 

het algemene publiek als de professionele doelgroep. 

Onze  focus is erop gericht om meer kinderen binnen onze “doelgroep” te bereiken zodat we 

het bewezen nut van onze ondersteuning verder kunnen uitdragen. 

Ons  streven is ook om meer vaste donateurs aan AvK  te binden en om de werving van 

gelden verder te intensiveren. Ondanks de moeilijke economie zijn wij daarin in toenemende 

mate succesvol. Op die wijze kunnen we ook gestalte geven aan de zo gewenste 

internationalisering van onze activiteiten. Het lijkt nog  een kleine stap om ook in andere 

landen ons belangrijke doel uit te dragen.  

 

Consolidatie 
Teneinde inzicht te geven in het totaal van de activiteiten van Stichting Artsen voor 

Kinderen en Stichting Fitkids, is een samengevoegde en geconsolideerde jaarrekening van 

deze stichtingen aan deze jaarrekening toegevoegd, hoewel er geen formele onderlinge 

gezags- of financiële afhankelijkheid bestaat tussen deze twee stichtingen. 

 

Begroting 2014 
De begroting voor het jaar 2014 vertoont het volgende beeld (in euro’s), voor de eigen 

stichting en voor Stichting Fitkids, waarin de FitKids-projecten zijn ondergebracht: 

 

 Artsen voor  

Kinderen 

Fitkids Totaal 

Baten    

Baten uit fondsenwerving 285.000 131.062 416.062 

Overige baten 7.000 28.000 35.000 

Som der baten 292.000 159.062 451.062 

    

Lasten    

Besteed aan doelstelling 

 

256.148 141.630 397.777 

Besteed aan fondsenwerving 8.615 3.185 11.800 

Beheer en administratie 

 

25.845 9.554 35.399 

Som der lasten 290.608 154.368 444.976 

    

Resultaat 1.392 4.694 6.086 
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Toevoeging / onttrekking aan 

 

 

   

Continuïteitsreserve 696 5.000 5.696 

Bestemmingsfondsen 696 -306 390 

 1.392 4.694 6.086 

 

 

Gezien de ontwikkeling van de stichtingen in de afgelopen jaren en de vruchtbare 

samenwerking met een groot aantal partners, verwachten wij dat de ontwikkeling van de 

stichtingen zich de komende jaren op dezelfde wijze zal voortzetten. 

De begrotingen zijn opgesteld op basis van deze verwachting en met inachtneming van 

hetgeen in de paragraaf Toekomstperspectief is vermeld, waarbij een nadere toelichting op 

kosten- en activiteitencategorieën achterwege wordt gelaten gezien de onzekerheid omtrent 

de specifieke projecten waarvoor in een bepaald jaar financiering kan worden verkregen. 

 

Een belangrijk deel van de door de stichtingen, met name voor de fitkids-projecten, 

geworven fondsen wordt verstrekt door instellingen die zelf als fondsenwervende instelling 

worden gekwalificeerd.  

 

Harrie van Mens 

voorzitter 

juni 2014 
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Activiteitenverslag 2013 

 

In 2013 is de cyberpoli app gereedgekomen na intensieve voorbereiding en productie. Ook is 

een van de eindproducten van het in 2012 gestarte project Geld&ik gelanceerd namelijk het 

online kennisplatform www.geldenik.nl.  

Aan de cyberpoli is een aantal nieuwe chronische aandoeningen toegevoegd. De focus van 

de cyberpoli hebben we ook verbreed. Naast somatische aandoeningen richten we ons nu 

ook op psychische aandoeningen.  

In dit verband is een start gemaakt met de productie van een aantal nieuwe cyberpoli’s op dit 

gebied.  

Ondanks de successen blijft het werven van fondsen ten behoeve van nieuwe projecten nog 

steeds zeer moeizaam en is een aantal voorgenomen initiatieven op gebied van voorlichting 

bij voorbaat gestrand door een gebrek aan beschikbare fondsen.  

In de drie strategische domeinen van ons werkveld hebben we in 2013 de hieronder 

toegelichte resultaten geboekt.  

 

 

Wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde projecten ‘Het nuanceren van de 

beeldvorming rond chronische ziektes en beperkingen’  

 

Voorlichtingsproducten Downsyndroom.  

Beide boeken “Downsyndroom heb ik dat?” en “Downsyndroom, alle medische problemen 

op een rij” worden nog geregeld afgenomen, vooral uit België. Met behulp van een 

financiering van o.a. de NSGK is in 2012 een grote oplage van het boek “ Downsyndroom, 

alle medische problemen op een rij” naar de Stichting Downsyndroom (SDS) gegaan. Het 

idee is dat de opbrengst van die verkoop weer financiën genereert om een derde druk te 

maken. Verkoopcijfers van de SDS hopen we in eerste helft van 2014 te ontvangen, zodat we 

een planning voor de herdruk kunnen gaan maken. De app-versie van het boek, ten behoeve 

van de iPad, wordt nog steeds maar wel in (zeer) kleine aantallen gedownload. De app voor 

de Android tablets loopt daarentegen nauwelijks.  

 

Diabetes lespakket 

De distributie van de 2000 diabeteslespakketten voor basisscholen is nu afgerond. De 

distributie was een afgeleid product van een promotieonderzoek van dr. Christine Dedding. 

De teller staat nu op 1980. De meeste pakketten zijn nu gedistribueerd. Het ziet er niet naar 

uit dat financiering afkomt om een nieuwe oplage te financieren. Ook de financiering ten 

behoeve van een (gedeeltelijke) digitale versie van het lespakket lijkt niet van de grond te 

komen.  

Een samenwerkingsproject met de VU (Athena Instituut) bestaande uit een wetenschappelijk 

onderzoek en productie van een afgeleid voorlichtingsproduct op gebied van aangeboren 

hartafwijkingen is geannuleerd omdat geen fondsen konden worden gevonden. 

 

Productie voorlichtingsboek prematuren 

We zijn bezig met de productie van een medisch voorlichtingsboek ten behoeve van ouders 

van kinderen die te vroeg zijn geboren (prematuur) of met een te laag geboortegewicht voor 

http://www.geldenik.nl/
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de duur van de zwangerschap (dysmatuur). De eerste fondsen zijn hiervoor geworven. We 

hopen dit boek in productie te kunnen nemen in 2014. 

 

Wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde projecten ‘Meten en weten met behulp 

van Informatie & Communicatie Technologie/Kwaliteit van leven onderzoek.’ 

 

Cyberpoli 

De internetpolikliniek “Cyberpoli” voor kinderen met een chronische aandoening loopt 

uitermate goed. De cyberpoli is een interactieve internetpolikliniek en ontmoetingsplaats 

voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening of beperking. Waar ze relevante 

informatie over hun ziekte kunnen halen, in contact kunnen komen met andere kinderen en 

vragen kunnen stellen aan een professioneel team van behandelaars en 

ervaringsdeskundigen. In 2013 zijn de volgende chronische ziektes en aandoeningen 

toegevoegd: thalassemie (een erfelijke bloedaandoening), het syndroom van Klinefelter (de 

meest voorkomende chromosomale afwijking bij jongens) en Jeugdreuma. Onder 

Jeugdreuma vallen o.a. de juveniele idiopathische arthritis (JIA) juveniele dermatomyositis 

(JDM) en lupus (SLE).  

 

Al deze nieuwe aandoeningen laat het aantal bezoekers van de cyberpoli verder stijgen. Eind 

2013 schommelde dit aantal rond de 22.000. Het aantal terugkerende bezoekers ligt bijna op 

een kwart van dit aantal.  

 

In het afgelopen jaar zijn we van diverse kanten benaderd om nieuwe cyberpoli’s toe te 

voegen. We zijn o.a. in gesprek met de schildkliervereniging om schildklieraandoeningen bij 

kinderen op te nemen. Ook medische specialisten op andere terreinen melden zich. 

Verzoeken zijn binnen gekomen voor epilepsie en cerebrale parese. Tevens zijn we in 

gesprek gegaan met partijen (specialisten, patiëntenverenigingen en particulieren) om andere 

chronische aandoeningen toe te voegen. Deze gesprekken hopen wij in 2014 af te kunnen 

ronden. 

 

In 2013 is ook een start gemaakt met de redesign van de cyberpoli. Dit was nodig om de site 

overzichtelijker te maken en geschikt te maken om het grote aantal nieuwe chronische 

aandoeningen op te kunnen nemen. Ook zal een aantal nieuwe functies die al toepasbaar zijn 

op de cyberpoli app toegankelijk worden gemaakt voor de site, zoals de vriendenzoeker en 

de cyberpoli messenger waarmee privé berichten kunnen worden verstuurd.  

   

Met behulp van de grant van Google Grants kunnen we onze statutaire taak van voorlichting 

beter uitvoeren. Met gerichte campagnes kunnen we de aandacht op de nieuw toegevoegde 

cyberpoli’s vestigen en/of op specifieke onderdelen ervan. Wel heeft Google overigens de 

mogelijkheden om per organisatie campagnes op te zetten aanzienlijk beperkt. Nu mag per 

organisatie nog maar één url worden gebruikt.  

 

Ook dit jaar willen we al onze vrijwilligers danken (ervaringsdeskundigen en medische 

behandelaars) die zich vanuit het hele land inzetten om de cyberpoli te laten welslagen. Door 

in het panel zitting te nemen en vragen te beantwoorden van kinderen en ouders 

ondersteunen zij met veel inzet ons initiatief. Hun bijdrages zijn van onschatbare waarde en 

wij danken hen zeer voor hun grote betrokkenheid.  
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Cyberpoli App 

Eind april 2013 is de cyberpoli app voor alle mobiele toepassingen gereedgekomen. De app 

is inmiddels al 1000 keer gedownload. Bij de lancering van iedere nieuwe chronische 

aandoening op de cyberpoli wordt deze ook toegankelijk op de app gemaakt. Kinderen en 

jongeren kunnen nu overal, indien zij online zijn, de site bezoeken, elkaar vinden en 

(anoniem) vragen stellen aan het panel van medische behandelaren en ervaringsdeskundigen. 

We danken alle financiers die dit project mogelijk hebben gemaakt. 

De Web-based projecten 

Na een klein project ruim vijf jaar geleden zijn we betrokken geraakt bij de productie van 

web-based projecten, bedoeld ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar 

kwaliteit van leven van kinderen met een chronische aandoening.  

 

KLIK project  

De samenwerking met het AMC in dit project is fors uitgebreid. Met onze partner Biomedia 

is de onderzoekswebsite www.hetklikt.nu verder uitgebreid met meerdere chronische 

aandoeningen. De bedoeling van dit project is dat ouders en kinderen vóór hun bezoek aan 

de polikliniek een aantal vragenlijsten invullen. Tijdens het fysieke bezoek aan de polikliniek 

worden de vragenlijsten via het net opgevraagd en direct met de patiënt/ouder besproken. Zo 

komen niet alleen maar puur medische facetten als bloedonderzoek, pijnklachten, medicatie 

aan de orde maar ook aspecten als welbevinden, schoolprestaties, vriendschappen, relaties 

aan de orde, essentiële zaken voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening. 

Inmiddels doen ook andere instellingen uit het land mee met het KLIK project.  

 

Ook de samenwerking met het Nederlands Kankerinstituut is voortgezet met een 

aanvullend onderzoek. Dit volgt op het succesvolle project dat vorig jaar werd afgesloten. 

Het onderzoek richt zich vooral op de ouders van kinderen met kanker.  

 

 

Wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde projecten “Vergroten van de 

zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid van kinderen met een chronische ziekte 

en kinderen met een beperking” 

 

Armoede project “Geld&ik” 

Middels een samenwerkingsverband met de VU Universiteit (Athena Instituut) is in 2012 

gestart met de uitvoering van het tweejarige project Geld&ik. In 2012 is de financiering rond 

gekomen. Het project heeft twee fasen gekend, een onderzoeksfase en een interventiefase. 

Deze fasen liepen voor een deel parallel aan elkaar. In de interventiefase heeft Artsen voor 

Kinderen een belangrijk aandeel gehad. De kinderen stonden centraal in het gehele project, 

maar uiteraard hebben wij ook ouders (vooral in de eerste fase), leerkrachten, 

schuldhulpverleners en beleidsmakers in het project betrokken. In de interventiefase is naast 

een fotoverhalentafel een online kennisplatform geproduceerd. Dit platform is gereed 

gekomen in juni 2013. Sinds het lanceren van het platform hebben in 2013 ruim 14.000 

bezoekers de site bezocht. De meeste bezoekers zijn kinderen, die ook de meeste vragen aan 

het panel stellen dat met het platform verbonden is. In de tweede helft van 2013 is het 

http://www.hetklikt.nu/
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platform verder aangepast en uitgebreid. Ook is een start gemaakt het project verder uit te 

breiden. 

Verkoop producten 

De verkoop van de voorlichtingsproducten is in 2013 redelijk geweest en ligt iets boven het 

niveau van 2012. De meeste verkopen betreft de downsyndroom voorlichtingsproducten. De 

kopers komen voor het overgrote deel uit België. Andere producten die nog steeds in trek 

zijn, zijn de dvd ‘Huilbaby, rust en regelmaat’ en de cd-rom ‘Diabetes heb ik dat?’. 

 

Fondsenwerving ten behoeve van de projecten 

Zoals hierboven al toegelicht hebben we ook in 2013 nog veel last ondervonden van het 

matige financiële klimaat waarin organisaties als de onze zich in bewegen. 

Projectvoorstellen worden met vertraging in behandeling genomen, procedures worden 

langer en zwaarder, beslissingen worden uitgesteld of naar een latere periode in het jaar 

volgend op de aanvraag doorgeschoven.  

Zo zijn de meeste voorlichtingsprojecten (deels gebonden aan wetenschappelijk onderzoek) 

voortijdig afgeblazen door gebrek aan fondsen. Het is onduidelijk hoe de ontwikkeling in 

2014 zal zijn. Tussen het indienen van de aanvraag en het besluit kan nu soms een jaar 

liggen.  

 

Voorlichting middels het beschikbaar stellen van onze internetsites 

Artsen voor Kinderen heeft vier actieve websites . Naast het reeds bestaande 

www.artsenvoorkinderen.nl is er voor de aankoop en promotie van onze 

voorlichtingsproducten de site www.hebikdat.nu in de lucht. Op een overzichtelijke manier 

kunnen geïnteresseerde bezoekers de producten bekijken en bestellingen maken. De site 

www.cyberpoli.nl  bevat een aantal internetpoliklinieken voor kinderen met chronische 

ziektes. Het kennisplatform www.geldenik.nl is sinds juni 2013 in de lucht. Dit betreft een 

platform waar kinderen en jongeren die leven in armoede of met te weinig geld terecht 

kunnen met hun vragen aan een panel van experts en ervaringsdeskundigen.  

 

 

Publiciteit en naamsbekendheid 

Ook in 2013 hebben wij op een aantal fora en symposia gestaan o.a. voor diverse 

beroepsgroepen die verwant zijn aan ons werk. Met deze bijeenkomsten kunnen we o.a. de 

naamsbekendheid vergroten. De bijeenkomsten dient ook de verkoop van de 

voorlichtingsfilms en cd-rom’s.  

 

  

http://www.artsenvoorkinderen.nl/
http://www.hebikdat.nu/
http://www.cyberpoli.nl/
http://www.geldenik.nl/
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Balans per 31 december 2013 

 

  2013 2012 

  EUR EUR 

Activa    

    

Voorraden 1 - - 

Vorderingen en overlopende activa 2 14.670 49.835 

Liquide middelen 3 311.603 296.304 

  

  

  326.273 346.139 

  

  

    

Passiva    

    

 Reserves en fondsen 4   

- reserves    

. continuïteitsreserve  92.128 104.060 

- fondsen    

. bestemmingsfondsen  96.196 73.611 

  

  

  188.324 177.671 

    

    

 Langlopende schulden 5 - - 

    

 Kortlopende schulden 6   

Toegezegde subsidies  - 31.715 

Overige schulden en overlopende passiva  137.949 136.753 

  

  

  137.949 168.468 

    

  

  

  326.273 346.139 
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Staat van baten en lasten 2013 
  2013 Begroting 2013 2012 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Baten         

-  Baten uit eigen 

fondsenwerving 

 

7 

 

 

 

317.976 

 

 

 

449.000 

 

 

 

368.691 

-  Baten uit acties 

van derden 

 

9 

 

 

 

5.000 

 

 

 

- 

 

 

 

13.500 

-  Overige baten 8  7.621  6.000  8.655 

   

 

 

 

 

 

Som der baten   330.597  455.000  390.846 

 

Lasten: 
       

Besteed aan de 

doelstelling 

10 

11 

 

 

  

 

  

 

 

-  Projectcluster A  216.455  -  252.113  

-  Projectcluster B  7.730  -  30.713  

-  Projectcluster C  -  -  -  

-  Projectcluster D  31.800  -  26.975  

.  

 

255.985 

 

398.630 

 

309.801 

Besteed aan 

fondsenwerving  

10 

11 

   0 

. 

  

-  Kosten eigen 

fondsenwerving 

 

 

 

25.554 

  

10.521 

  

31.923 

 

-  Kosten  acties van 

derden 

  

- 

  

- 

  

- 

 

  

 

25.554 

 

10.521 

 

31.923 

Beheer en 

administratie 

       

-  Kosten beheer en 

administratie 

 

10 

  

38.404 

  

31.564 

  

40.640 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Som der lasten  319.943  440.715  382.364 

Resultaat  10.654  14.285  8.481 

Toevoeging/ 

onttrekking aan: 

       

- continuïteitsreserve  -11.931  -  -15.826 

- bestemmingsfondsen  22.585  14.285  24.308 

  

 

 

 

 

 

  10.654  14.285  8.481 
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Toelichting 

Algemeen 

Grondslagen 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving 

Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.  

In afwijking van de aanbeveling van Richtlijn 650 is in de jaarrekening geen 

kasstroomoverzicht opgenomen, aangezien de toegevoegde waarde hiervan voor deze 

stichting zeer beperkt is door het ontbreken van vaste activa en beleggingen. 

Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven. 

Vorderingen worden waar nodig gepresenteerd onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid. 

Ontvangen subsidies worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. Indien 

subsidiebijdragen echter contractueel zijn overeengekomen, worden deze verantwoord in het 

jaar waarin de subsidie vorderbaar is. Subsidieverplichtingen worden ten laste gebracht van 

het boekjaar waarin de verplichting is aangegaan. Overige baten en lasten worden 

verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. 

De baten uit eigen fondsenwerving bestaan uit bijdragen van derden. Het grootste deel van 

de inkomsten betreft bijdragen die door derden worden verstrekt ten behoeve van het 

uitvoeren van tevoren gedefinieerde projecten. Het merendeel van de giften is 

dientengevolge projectgebonden. Indien een dergelijke bijdrage op balansdatum niet geheel 

is besteed, wordt het resterende saldo gepresenteerd als bestemmingsfonds. 

De projecten van Stichting Artsen voor Kinderen bestaan uit wetenschappelijk onderzoek of 

zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De projecten worden onderverdeeld in drie 

categorieën.  

Een enkel van deze projecten levert als bijproduct een verkoopbaar artikel op. Aangezien dit 

product geen hoofddoel van het project is, worden deze artikelen niet gewaardeerd en kent 

de onder de baten verantwoorde verkoopopbrengst derhalve geen kostprijs; de opbrengst is 

een element van dekking voor de projectkosten en wordt als zodanig ook verwerkt in de 

projectadministratie. 

Daarnaast is er een vierde categorie, de projecten in eigen beheer. Deze categorie betreft 

voorlichting, middels de websites. 
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1 Voorraden 

De stichting heeft een aantal boeken, dvd’s en cd-rom’s beschikbaar voor verkoop, welke 

zijn geproduceerd in het kader van een project. Gezien de aard en omvang hiervan is aan 

deze voorraad geen waarde toegekend.  

 

2 Vorderingen en overlopende activa 
De specificatie is als volgt: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Subsidiebijdragen inzake lopende projecten (deels te ontvangen na 1 jaar, 

afhankelijk van de voortgang van de projecten) 

 

3.700 

 

24.700 

Transitoria 10.970 25.135 

 

  

 14.670 49.835 

 

  

3 Liquide middelen 
De specificatie is als volgt: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

ABN AMRO Bank 304.556 289.121 

Insinger de Beaufort 6.142 6.179 

ING Bank 302 888 

Rabobank 603 116 

 

  

 311.603 296.304 

 

  

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar. 
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4 Reserves en fondsen 

4.1 Continuïteitsreserve 

Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

1 januari  104.060 119.886 

Tekort/overschot boekjaar -11.932 -15.826 

 

  

31 december 92.128 104.060 

 

  

Teneinde de continuïteit van de activiteiten te garanderen, streeft het bestuur ernaar een 

buffervermogen te vormen ter grootte van circa twee keer de som van salarissen en andere 

uitvoeringskosten van de stichting en van de gelieerde Stichting Fitkids. Het op deze wijze 

bepaalde streefbedrag bedraagt ruim EUR 500.000. 

Op basis van eigen analyses is het bestuur, gezien het langlopende karakter van projecten en 

het feit dat het soms geruime tijd vergt om de financiering van projecten rond te krijgen, van 

mening dat alleen door een dergelijk buffervermogen de voor het uitvoeren van projecten 

met een meer duurzaam karakter noodzakelijke inbreng van kennis vanuit de stichting op 

langere termijn kan worden gewaarborgd. 

4.2 Bestemmingsfondsen 

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

1 januari 73.611 49.303 

Ontvangen in het boekjaar 246.770 308.040 

Vrijgevallen in het boekjaar 2.710 -906 

Besteed in het boekjaar -226.895 -282.826 

 

  

31 december 96.196 73.611 

 

  

Hieronder zijn opgenomen de nog niet bestede gelden die van derden zijn of op basis van 

een overeenkomst zullen worden ontvangen voor specifieke projecten. In geen van deze 

gevallen gaat het totaal van de voor een project toegezegde en/of ontvangen gelden de 

verwachte kosten van het project te boven. 

Indien na afronding van een project een saldo resteert, wordt dit ten gunste of ten laste van 

de continuïteitsreserve gebracht. 
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5 Langlopende schulden  

5.1 Toegezegde subsidies 

Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting na 2014 (resp. 

2013) zal worden opgevraagd, is als volgt: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Aangegane projectverplichtingen - - 

 

  

Projecten hebben gewoonlijk een looptijd van 2 tot 3 jaar. 

 

6 Kortlopende schulden  

6.1 Toegezegde subsidies 

Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting in 2014 (resp. 

2013) zal worden opgevraagd, is als volgt: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Aangegane projectverplichtingen - 31.715 

 

  

6.2 Overige schulden en overlopende passiva 

De opbouw van dit bedrag is als volgt: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Crediteuren - - 

Belastingen en sociale premies 8.377 7.815 

Rekening-courant Stichting Fitkids 108.640 118.466 

Overige schulden en overlopende passiva 20.932 10.472 

 

  

 137.949 136.753 

 

  

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan één jaar. Er 

zijn geen zekerheden verstrekt. 

De rekening-courant met Stichting Fitkids is niet rentedragend. 
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7 Specificatie baten uit eigen fondsenwerving 
 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Aids Fonds,  t.b.v Cyberpoli HIV 10.000 - 

AMC Medical Research, t.b.v. webbased Klik Reuma 43.308 63.593 

Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, t.b.v. webbased NKI-AvL 212 753 

Bank of America / Merryll Lynch t.b.v. Bloedproject Sikkelcel - 7.507 

BDI, t.b.v. Cyberpoli App - 6.250 

Stichting Elise Mathilde Fonds, t.b.v. Cyberpoli App - 3.000 

Google Grants, geen specifiek project 30.000 25.000 

K.F. Heinfonds, t.b.v. Cyberpoli App - 5.000 

K.F. Heinfonds, t.b.v. bloedproject Sikkelcel - 3.000 

Nederlandse Coeliakie Vereniging, t.b.v. Cyberpoli Coeliakie - 1.000 

NN1, t.b.v. huisvesting (bijdrage in natura) 9.000 9.000 

NN2, geen specifiek project 25.000 25.000 

NN2, t.b.v. psychische aandoeningen 20.000 - 

NN3, t.b.v. Cyberpoli + 50.000 50.000 

Oldenhoeck, t.b.v. Cyberpoli App 12.500 6.250 

C. Paulussen Stichting, t.b.v. Cyberpoli App - 1.500 

Rabobank Foundation, t.b.v. Cyberpoli RBF 67.600 65.020 

Rabobank Foundation, t.b.v. Onderzoek Armoede - 25.000 

Sophia Kinderziekenhuis, t.b.v. webbased Toffit - 857 

Stichting Spaap, t.b.v. Downboek medisch - 8.750 

Stichting Spaap, t.b.v. Onderzoek Armoede - 11.519 

Stichting tot ondersteuning van minvermogenden (geen specifiek project) 3.000 5.500 

Stichting VU/VUmc, t.b.v. Onderzoek Armoede 33.947 10.155 

Diverse particulieren en bedrijven (geen specifiek project) 13.409 13.038 

 

  

 317.976 368.691 

 

  

Een belangrijk deel van de verantwoorde giften en schenkingen ten behoeve van specifieke 

projecten betreft toezeggingen, waarbij de ontvangst zal plaatsvinden naar gelang de 

voortgang van de betreffende projecten. 
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8 Specificatie  overige baten 
 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Opbrengst verkoop artikelen   

- Cd-rom ‘Coeliakie, heb ik dat?’ - 99 

- Cd-rom ‘Diabetes, heb ik dat?’ 168 168 

-  Boek ‘Downsyndroom. Heb ik dat?’ 1.722 307 

- Dvd ‘Je Buik de Baas’ 27 313 

-  Dvd ‘Je Diabetes de Baas’ 45 75 

- Dvd ‘Liefde op het Tweede Gezicht’ 176 111 

-  Cd-rom ‘CF, heb ik dat?’ 18 106 

-  Cd-rom Hartenkinderen 36 - 

- Dvd ‘Zoet bloed’ 24 12 

-  Dvd ’Aangerand of Verkracht’ 50 120 

-  Dvd ‘Huilbaby? Rust en Regelmaat!’  214 308 

- Cd-rom ‘Astma, hebben wij dat?’ 31 1.130 

- Boek ‘Downsyndroom, alle medische problemen op een rij’ 1.656 638 

- Dvd Sikkelcel anemie 36 - 

 

  

Totaal verkopen 4.203 3.387 

Interest 3.418 5.032 

Overige - 236 

 

  

 7.621 8.655 

 

  

   

9 Specificatie baten uit acties van derden 
 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Nederlandse Hartstichting, t.b.v. Harten Kinderen cd-rom 5.000 5.000 

NSGK, t.b.v. Downboek medisch - 8.500 

 

  

 5.000 13.500 
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10 Verdeling kosten naar bestemming en doelstelling 

10.1 Verdeling kosten naar bestemming 

De kosten kunnen als volgt naar bestemming worden gespecificeerd: 

 Doelstelling  

(specificatie 

onder 10.2) 

Eigen 

fondsen-

werving 

Beheer en 

admini-

stratie 

Totaal 2013 Begroting 

2013 

Totaal 

2012 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

       

Subsidies en bijdragen 152.070 - - 152.070 215.000 190.541 

Vrijval subsidies en bijdragen - - - - - -67 

Aankopen en verwervingen - - - - 44.500 33.086 

Uitbesteed werk - - 6.092 6.092 4.000 4.053 

Personeelskosten 103.915 20.023 20.023 143.961 158.215 140.629 

Huisvestingskosten -- 2.250 6.750 9.000 9.000 9.000 

Kantoor- en algemene kosten -- 3.281 5.539 8.820 10.000 10.122 

 

      

 255.985 25.554 38.404 319.943 440.715 387.364 

 

      

De verdeling van de personeelskosten over beheer en administratie, fondsenwerving en 

doelstelling vindt plaats op basis van tijdsbesteding. De overige uitvoeringskosten worden 

toegerekend op basis van de werkzaamheden waarop deze betrekking hebben, waar nodig 

volgens een verdeelsleutel. 

 

10.2 Verdeling kosten naar doelstelling 

De aan de doelstelling toegerekende kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd per 

doelstelling: 

Projectcluster A B C D Totaal 

2013 

Begroot 

2013 

Totaal 

2012 

 EUR EUR EUR EUR EUR  EUR 

        

Subsidies en bijdragen (incl. 

vrijval) 

 

118.270 

 

1.980 

 

- 

 

31.800 

 

152.070 

 

215.000 

 

190.474 

Aankopen en verwervingen - - - - - 44.500 33.086 

Uitbesteed werk - - - - - - - 

Personeelskosten 98.165 5.750 - - 103.915 139.130 91.241 

 

       

 216.455 7.730 - 31.800 255.985 398.630 314.801 
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De verdeling van de kosten over de verschillende binnen de doelstelling uitgevoerde 

projecten vindt plaats op basis van geschatte werkelijke tijdsbesteding. De overige kosten 

worden rechtstreeks aan de projecten toegerekend.  

De uitgevoerde projecten zijn als volgt gegroepeerd: 

A. Wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde projecten, “Meten en weten met 

behulp van Informatie & Communicatie Technologie/ Kwaliteit van leven 

onderzoek”. 

B. Wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde projecten, “Het nuanceren van de 

beeldvorming rond chronische ziektes en beperkingen” 

C. Wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde projecten, “Vergroten van de 

zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid van kinderen met een chronische 

ziekte en kinderen met een beperking”. 

D. Voorlichting, middels het beschikbaar stellen en actualiseren van een internet-

website. 

 

11 Kengetallen 

11.1 Bestedingen aan doelstelling 

De bestedingen aan de doelstelling bedroegen in 2013 77,4 % (2012: 78,3 % ) van de totale 

in het jaar ontvangen baten. Dit hoge percentage is veroorzaakt doordat is ingeteerd op de 

bestemmingsfondsen, als gevolg van de teruggang in de fondsenwerving en het daardoor 

slechts beperkt opstarten van nieuwe projecten. 

11.2 Kosten fondsenwerving 

De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen in 2013 8,0 % (2012: 8,6 % ) van de in het 

jaar uit eigen fondsenwerving ontvangen baten. 

 

12 Analyse realisatie versus begroting 

De realisatie van projecten over 2013 is achtergebleven bij de begroting. De belangrijkste 

verschillen met de begroting betreffen de lagere baten uit fondsenwerving. Dit wordt vooral 

veroorzaakt doordat het moeilijk blijkt fondsen te werven voor reeds gedefinieerde 

projecten.  
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13 Overige toelichting 

13.1 Werknemers 

De stichting had (in fte) gemiddeld 3,6 werknemers in dienst (2012: 3,5), waarvan de kosten 

van 1,8 fte (2012: 1,8) zijn doorbelast aan Stichting Fitkids. 

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Salarissen 196.163 172.909 

Sociale lasten 28.669 25.936 

Pensioenpremies 14.920 15.055 

 
  

 239.752 213.900 

Doorbelast aan Stichting Fitkids 100.334 99.421 

 
  

Ten laste van Stichting Artsen voor Kinderen 139.418 114.479 

 
  

13.2 Bezoldiging bestuurders en directie 

Geen van de bestuurders ontving een bezoldiging of ander voordeel van de stichting. 

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 

andere bezoldigingscomponenten vastgesteld.  

Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2013.  

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt geen 

specifieke regeling toegepast. 

De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.  

Het jaarinkomen voor de overeengekomen arbeidsduur van 83 % is als volgt: 

Bruto inkomen € 72.169 

SV lasten (werkgeversdeel) 10.825 

Pensioenlasten (werkgeversdeel)    7.052 

Totaal € 90.046 

 

De totale bezoldiging over 2012 bedroeg € 94.331. 

Een deel van de bezoldiging is in beide jaren ten laste van Stichting Fitkids gebracht. 
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Overige gegevens 

Resultaatbestemming 

Het jaarresultaat dat resteert nadat de op de bestemmingsfondsen betrekking hebbende 

bestemde baten en lasten daarop zijn gemuteerd, wordt geheel toegevoegd c.q. onttrokken 

aan de continuïteitsreserve. 

Vaststelling jaarrekening door bestuur 

De jaarrekening 2013 is op 19 juni 2014 vastgesteld door het bestuur van de stichting. 

Controleverklaring 

De controleverklaring bij de jaarrekening is opgenomen op pagina’s 40 en 41. 

 



B00NzAATJER & MERKUS ACC0UNTANTS & ADVTSEURS

Drs. G. Boonzaaijer RA

Drs. W.F. Merkus RA

W.H.M. Boor AA

J. Koorn FB

Stichting Artsen voor K¡nderen
gevestigd te Utrecht

CONTROLEVERKLARI NG VAN DE ONAFHAN KELIJ KE ACCOU NTANT

Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 14 tot en met 39 opgenomen (samengevoegde en
geconsolideerde) jaarrekening 2013 van Stichting Artsen voor Kinderen te Utrecht
gecontroleerd. Deze (samengevoegde en geconsolideerde) jaarrekening bestaat uit de
(samengevoegde en geconsolideerde) balans per 31 december 2013 en de (samengevoegde
en geconsolideerde staat van baten en lasten) over 2013 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de (samengevoegde en
geconsol¡deerde) jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor
de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende lnstellingen". Deze verantwoordelijkheid omvat
onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem
relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en
resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële
verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk
zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de (samengevoegde en
geconsolideerde) jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de (samengevoegde en geconsolideerde) jaarrekening.

De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-
inschatting neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking relevant voor het
opmaken van de samengevoegde en geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden.

SoestdijksewegZuidzT6,ST2lAK Bilthoven To3o 228 16 58 F o3o22r10 47

info@bmaccountants.nI www.bmaccountants.nI KvK 30267888 l,T-
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B0oNzAATJER & MERKUS ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Een controle omvat tevens
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de (samengevoegde en geconsolideerde)
jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de (samengevoegde en geconsolideerde) jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Artsen voor Kinderen
per 31 december 2013 van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 650 " Fondsenwervende I nstelli ngen".

Bilthoven, 19 juni 2014

& Merkus Accountants & Adviseurs

Merkus RA
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Samengevoegde en geconsolideerde balans  

per 31 december 2013 

 

  2013 2012 

  EUR EUR 

    

Activa    

Voorraden 1 - - 

Vorderingen en overlopende activa 2 46.999 123.863 

Liquide middelen 3 326.080 310.669 

  

  

  373.079 434.532 

  

  

    

Passiva    

    

Reserves en fondsen 4   

- reserves    

continuïteitsreserve  136.620 155.694 

- fondsen    

bestemmingsfondsen  166.004 188.885 

  

  

  302.624 344.579 

    

Langlopende schulden 5 - - 

    

Kortlopende schulden 6   

Toegezegde subsidies  41.146 71.570 

Overige schulden en overlopende passiva  29.309 18.383 

  

  

  70.455 89.953 

    

  

  

  373.079 434.532 
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Samengevoegde en geconsolideerde  

staat van baten en lasten 2013 

 
  2013 Begroting 2013 2012 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Baten         

- Baten uit eigen 

fondsenwerving  

 

7 
  

395.296 

  

604.000 

 

 

 

412.623 

- Baten uit acties van 

derden 

 

8 
  

5.000 

  

- 

  

72.927 

- Overige baten 9  21.298  34.000  11.864 

   

 

 

 

 

 

Som der baten   421.594  638.000  497.414 

        

Lasten:        

Besteed aan de 

doelstelling 

10 

11 

 

 

     

-  Projectcluster A  216.455    252.113  

-  Projectcluster B  7.730    30.713  

-  Projectcluster C  130.710    108.625  

-  Projectcluster D  31.800    26.975  

.  

 

386.695 

 

565.834 

 

418.426 

Besteed aan 

fondsenwerving  

10 

11 

      

-  Kosten eigen 

fondsenwerving 

 

 

 

27.556 

  

14.006 

  

33.414 

 

-  Kosten  acties van 

derden 

  

- 

  

 

  

- 

 

  

 

27.556 

 

14.006 

 

33.414 

Beheer en 

administratie 

       

-  Kosten beheer en 

administratie 

 

10 

  

49.297 

  

42.018 

  

48.658 

   

 

 

 

 

 

Som der lasten 11  463.548  621.858  505.498 

   

 

 

 

 

 

Resultaat   -41.954  16.142  -3.084 

   

 

 

 

 

 

Toevoeging / 

onttrekking aan: 

       

- continuïteitsreserve   -19.074  -  5.158 

- bestemmingsfondsen   -22.880  16.142  -8.241 

   

 

 

 

 

 

   -41.954  16.142  -3.083 
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Toelichting 

Algemeen 

Consolidatie 

Deze jaarrekening omvat de pro forma consolidatie van de jaarrekeningen van Stichting 

Artsen voor Kinderen en Stichting Fitkids, beide gevestigd te Utrecht. 

Hoewel er geen formele gezags- of financiële afhankelijkheid is tussen beide stichtingen, 

achten de besturen en directie het gewenst inzicht te verschaffen in het samengevoegde 

financiële beeld van de stichtingen, vooral omdat de activiteiten van Stichting Fitkids tot en 

met 2005 in Stichting Artsen voor Kinderen waren ondergebracht. 

Grondslagen 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving 

Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.  

In afwijking van de aanbeveling van Richtlijn 650 is in de jaarrekening geen 

kasstroomoverzicht opgenomen, aangezien de toegevoegde waarde hiervan voor deze 

stichting zeer beperkt is door het ontbreken van vaste activa en beleggingen.  

Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven. 

Vorderingen worden waar nodig gepresenteerd onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid. 

Ontvangen subsidies worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. Indien 

subsidiebijdragen echter contractueel zijn overeengekomen, worden deze verantwoord in het 

jaar waarin de subsidie vorderbaar is. Subsidieverplichtingen worden ten laste gebracht van 

het boekjaar waarin de verplichting is aangegaan. Overige baten en lasten worden 

verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. 

De baten uit eigen fondsenwerving bestaan uit bijdragen van derden. Het grootste deel van 

de inkomsten betreft bijdragen die door derden worden verstrekt ten behoeve van het 

uitvoeren van tevoren gedefinieerde projecten. Het merendeel van de giften is 

dientengevolge projectgebonden. Indien een dergelijke bijdrage op balansdatum niet geheel 

is besteed, wordt het resterende saldo gepresenteerd als bestemmingsfonds. 

De projecten van Stichting Artsen voor Kinderen bestaan uit wetenschappelijk onderzoek of 

zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De projecten worden onderverdeeld in drie 

categorieën.  

Een enkel van deze projecten levert als bijproduct een verkoopbaar artikel op. Aangezien dit 

product geen hoofddoel van het project is, worden deze artikelen niet gewaardeerd en kent 
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de onder de baten verantwoorde verkoopopbrengst derhalve geen kostprijs; de opbrengst is 

een element van dekking voor de projectkosten en wordt als zodanig ook verwerkt in de 

projectadministratie. 

Daarnaast is er een vierde categorie, de projecten in eigen beheer. Deze categorie betreft 

voorlichting, middels de websites. 

 

1 Voorraden 

De stichting heeft een aantal boeken, dvd’s en cd-rom’s beschikbaar voor verkoop, welke 

zijn geproduceerd in het kader van een project. Gezien de aard en omvang hiervan is aan 

deze voorraad geen waarde toegekend.  

 

2 Vorderingen en overlopende activa 
De specificatie is als volgt: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Subsidiebijdragen inzake lopende projecten (deels te ontvangen na 1 jaar, 

afhankelijk van de voortgang van de projecten) 

 

32.381 

 

78.728 

Transitoria 14.618 45.135 

 

  

 46.999 123.863 

 

  

3 Liquide middelen 
De specificatie is als volgt: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

ABN AMRO Bank 318.683 303.296 

Insinger De Beaufort  6.142 6.179 

ING Bank 653 1.078 

Rabobank 602 116 

 

  

 326.080 310.669 

 

  

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar. 
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4 Reserves en fondsen 

4.1 Continuïteitsreserve 

Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt: 

   2013 2012 

 Artsen voor  EUR EUR 

 Kinderen Fitkids   

     

1 januari 104.060 51.635 155.695 150.537 

Overschot / tekort boekjaar -11.932 -7.143 -19.075 5.158 

 

    

31 december 92.128 44.492 136.620 155.695 

 

    

Teneinde de continuïteit van de activiteiten te garanderen, streeft het bestuur ernaar een 

buffervermogen te vormen ter grootte van circa twee keer de som van salarissen en andere 

uitvoeringskosten van de stichting en van de gelieerde Stichting Fitkids. Het op deze wijze 

bepaalde streefbedrag bedraagt ruim EUR 500.000. 

Op basis van eigen analyses is het bestuur, gezien het langlopende karakter van projecten en 

het feit dat het soms geruime tijd vergt om de financiering van projecten rond te krijgen, van 

mening dat alleen door een dergelijk buffervermogen de voor het uitvoeren van projecten 

met een meer duurzaam karakter noodzakelijke inbreng van kennis vanuit de stichting op 

langere termijn kan worden gewaarborgd. 

4.2 Bestemmingsfondsen 

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt: 

   2013 2012 

 Artsen voor  EUR EUR 

 Kinderen Fitkids Totaal Totaal 

     

1 januari 73.611 115.274 188.885 197.126 

Ontvangen in het boekjaar 246.770 64.013 310.783 377.680 

Vrijgevallen in het boekjaar 2.710 - 2.710 -906 

Besteed in het boekjaar -226.895 -109.479 -336.374 -385.015 

 

    

31 december 96.196 69.808 166.004 188.885 

 

    

Hieronder zijn opgenomen de nog niet bestede gelden die van derden zijn of op basis van 

een overeenkomst zullen worden ontvangen voor specifieke projecten. In geen van deze 

gevallen gaat het totaal van de voor een project toegezegde en/of ontvangen gelden de 

verwachte kosten van het project te boven. 
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Indien na afronding van een project een saldo resteert, wordt dit ten gunste of ten laste van 

het vrij beschikbare vermogen gebracht. 

 

5 Langlopende schulden  
5.1 Toegezegde subsidies 

Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting na 2014 (resp. 

2013) zal worden opgevraagd, is als volgt: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Aangegane projectverplichtingen - - 

 

  

Projecten hebben gewoonlijk een looptijd van 2 tot 3 jaar. 

 

6 Kortlopende schulden  
6.1 Toegezegde subsidies 

Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting in 2014 (resp. 

2013) zal worden opgevraagd, is als volgt: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Aangegane projectverplichtingen 41.146 71.570 

 

  

6.2 Overige schulden en overlopende passiva 

De opbouw van dit bedrag is als volgt: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Crediteuren - - 

Belastingen en sociale premies 8.377 7.815 

Overige schulden en overlopende passiva 20.932 10.567 

 

  

 29.309 18.382 

 

  

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan één jaar. Er 

zijn geen zekerheden verstrekt. 

 



Stichting Artsen voor Kinderen  
 

34 

7 Specificatie baten uit eigen fondsenwerving  
 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Aids Fonds,  t.b.v Cyberpoli HIV 10.000 - 

AMC Medical Research, t.b.v. webbased Klik Reuma 43.308 63.593 

Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, t.b.v. webbased NKI-AvL 212 753 

Bank of America / Merryll Lynch t.b.v. Bloedproject Sikkelcel - 7.507 

BDI, t.b.v. Cyberpoli App - 6.250 

Stichting Elise Mathilde Fonds, t.b.v. Cyberpoli App - 3.000 

Google Grants, geen specifiek project 30.000 25.000 

K.F. Heinfonds, t.b.v. Cyberpoli App - 5.000 

K.F. Heinfonds, t.b.v. bloedproject Sikkelcel - 3.000 

Nederlandse Coeliakie Vereniging, t.b.v. Cyberpoli Coeliakie - 1.000 

NN1, t.b.v. huisvesting (bijdrage in natura) 9.000 9.000 

NN2, geen specifiek project 25.000 25.000 

NN2, t.b.v. psychische aandoeningen 20.000 - 

NN3, t.b.v. Cyberpoli + 50.000 50.000 

Oldenhoeck, t.b.v. Cyberpoli App 12.500 6.250 

C. Paulussen Stichting, t.b.v. Cyberpoli App - 1.500 

Rabobank Foundation, t.b.v. Cyberpoli RBF 67.600 65.020 

Rabobank Foundation, t.b.v. Onderzoek Armoede - 25.000 

Sophia Kinderziekenhuis, t.b.v. webbased Toffit - 857 

Stichting Spaap, t.b.v. Downboek medisch - 8.750 

Stichting Spaap, t.b.v. Onderzoek Armoede - 11.519 

Stichting tot ondersteuning van minvermogenden (geen specifiek project) 3.000 5.500 

Stichting VU/VUmc, t.b.v. Onderzoek Armoede 33.947 10.155 

Diverse particulieren en bedrijven (geen specifiek project) 13.409 13.038 

Hogeschool van Utrecht/SIA RAAK, t.b.v. Fitkids onderzoek 6.949 10.212 

IKEA  t.b.v. Fitkidsmaterialen/-artikelen  - 2.000 

Medisch Benefiet Friesland 3.500 20.000 

NN1, t.b.v. huisvesting (bijdrage in natura) 6.000 6.000 

OBS de Optimist 5.965 - 

Rabobank Foundation, t.b.v. Fitkids RBF 47.600 - 

Diverse particulieren en bedrijven t.b.v. Fitkids 7.306 5.720 

 

  

 395.296 412.623 

 

  

Een belangrijk deel van de verantwoorde giften en schenkingen ten behoeve van specifieke 

projecten betreft toezeggingen, waarbij de ontvangst zal plaatsvinden naar gelang de 

voortgang van de betreffende projecten. 
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8 Specificatie baten uit acties van derden 
 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Johan Cruyff Foundation - 59.427 

Nederlandse Hartstichting, t.b.v. Harten Kinderen cd-rom 5.000 5.000 

NSGK. t.b.v. Downboek medisch - 8.500 

 

  

 5.000 72.927 

 

  

9 Specificatie overige baten 
 2013 2012 

 EUR EUR 

Opbrengst verkoop artikelen   

- Cd-rom ‘Coeliakie, heb ik dat?’ - 99 

- Cd-rom ‘Diabetes, heb ik dat?’ 168 168 

-  Boek ‘Downsyndroom. Heb ik dat?’ 1.722 307 

- Dvd ‘Je Buik de Baas’ 27 313 

-  Dvd ‘Je Diabetes de Baas’ 45 75 

- Dvd ‘Liefde op het Tweede Gezicht’ 176 111 

-  Cd-rom ‘CF, heb ik dat?’ 18 106 

-  Cd-rom Hartenkinderen 36 - 

- Dvd ‘Zoet bloed’ 24 12 

-  Dvd ’Aangerand of Verkracht’ 50 120 

-  Dvd ‘Huilbaby? Rust en Regelmaat!’  214 308 

- Cd-rom ‘Astma, hebben wij dat?’ 31 1.130 

- Boek ‘Downsyndroom, alle medische problemen op een rij’ 1.656 638 

- Dvd Sikkelcel anemie 36 - 

Opbrengst verkoop Fitkids artikelen 177 32 

 

  

Totaal verkopen 4.380 3.419 

Interest 3.418 5.032 

Overige 13.500 3.413 

 

  

 21.298 11.864 
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10 Verdeling kosten naar bestemming en doelstelling 

10.1 Verdeling kosten naar bestemming 

De kosten kunnen als volgt naar bestemming worden gespecificeerd: 

 Doelstelling  

(specificatie 

onder 10.2) 

Eigen 

fondsen-

werving 

Beheer en 

admini-

stratie 

Totaal 

2013 

Begroting 

2013 

Totaal 

2012 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

       

Subsidies en bijdragen 176.321 - - 176.321 255.000 176.958 

Vrijval subsidies en bijdragen - - - - - -67 

Aankopen en verwervingen 6.126 119 - 6.245 48.000 36.947 

Uitbesteed werk - - 10.201 10.201 19.500 6.755 

Personeelskosten 204.248 20.023 20.023 244.294 308.894 254.085 

Huisvestingskosten - 3.750 11.250 15.000 13.800 15.000 

Kantoor- en algemene kosten - 3.664 7.823 11.487 14.000 10.820 

 

      

 386.695 27.556 49.297 463.548 621.858 500.498 

 

      

De verdeling van de personeelskosten over fondsenwerving en doelstelling vindt plaats op 

basis van werkelijke tijdsbesteding. De overige uitvoeringskosten worden integraal 

toegerekend aan de kosten ten behoeve van de fondsenwerving. 

10.2 Verdeling kosten naar doelstelling 

De aan de doelstelling toegerekende kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd per 

doelstelling: 

Projectcluster A B C D Totaal 

2013 

Begroot 

2013 

Totaal 2012 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Subsidies en bijdragen (incl. 

vrijval) 

 

118.270 

 

1.980 

 

24.251  

 

31.800 

 

176.321 

 

220.000 

 

176.891 

Aankopen en verwervingen - - 6.126 - 6.126 43.500 36.838 

Uitbesteed werk - - - - - - - 

Personeelskosten 98.165 5.750 100.333 - 204.248 329.309 204.697 

Huisvestingskosten - - - - - - - 

Kantoor- en algemene 

kosten 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

       

 216.455 7.730 130.710 31.800 386.695 592.809 418.426 
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De verdeling van de personeelskosten over de verschillende binnen de doelstelling 

uitgevoerde projecten vindt plaats op basis van geschatte werkelijke tijdsbesteding. De 

overige kosten worden rechtstreeks aan de projecten toegerekend.  

De uitgevoerde projecten zijn als volgt gegroepeerd: 

A. Wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde projecten, “Meten en weten met 

behulp van Informatie & Communicatie Technologie/ Kwaliteit van leven 

onderzoek”. 

B. Wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde projecten, “Het nuanceren van de 

beeldvorming rond chronische ziektes en beperkingen” 

C. Wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde projecten, “Vergroten van de 

zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid van kinderen met een chronische 

ziekte en kinderen met een beperking”. 

D. Voorlichting, middels het beschikbaar stellen en actualiseren van een internet-

website. 
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11 Kengetallen 

11.1 Bestedingen aan doelstelling 

De bestedingen aan de doelstelling bedroegen in 2013 91,7 % (2012 83,6 %) van de totale in 

het jaar ontvangen baten. Dit percentage wordt sterk beïnvloed doordat de ontvangen baten 

veelal zijn bestemd voor meerjarige projecten, zodat de kosten veelal pas in jaren die op de 

ontvangst volgen, ten laste van het desbetreffende bestemmingsfonds komen. 

11.2 Kosten fondsenwerving 

De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen in 2013 7,0 % (2012 8,0 %) van de in het 

jaar uit eigen fondsenwerving ontvangen baten.  

De kosten van het aandeel in acties van derden bedroegen in 2013 en 2012 0,0.% van de in 

het jaar uit acties van derden ontvangen baten.  

12 Analyse realisatie versus begroting 

De realisatie van projecten over 2013 is achtergebleven bij de begroting. De belangrijkste 

verschillen met de begroting betreffen de lagere baten uit fondsenwerving en de lagere 

kosten van projecten.  

Deze worden vooral veroorzaakt doordat de economische situatie als gevolg heeft dat het 

aantrekken van fondsen voor nieuwe projecten zeer moeizaam verloopt, waardoor het 

opstarten van projecten vertraging oploopt.  
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13 Overige toelichting 

13.1 Werknemers 

De stichting had (in fte) gemiddeld 3,6 werknemers in dienst (2012: 3,5). 

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld: 

 2013 2012 

 EUR EUR 

   

Salarissen 196.163 172.909 

Sociale lasten 28.669 25.936 

Pensioenpremies 14.920 15.055 

 
  

 239.752 213.900 

Doorbelast aan Stichting Fitkids 100.334 99.421 

 
  

Ten laste van Stichting Artsen voor Kinderen 139.418 114.479 

 
  

13.2 Bezoldiging bestuurders en directie 

Geen van de bestuurders ontving een bezoldiging of ander voordeel van de stichting. 

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 

andere bezoldigingscomponenten vastgesteld.  

Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2013.  

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt geen 

specifieke regeling toegepast. 

De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.  

Het jaarinkomen voor de overeengekomen arbeidsduur van 83 % is als volgt: 

Bruto inkomen € 72.169 

SV lasten (werkgeversdeel) 10.825 

Pensioenlasten (werkgeversdeel)    7.052 

Totaal € 90.046 

 

De totale bezoldiging over 2012 bedroeg € 94.331. 
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