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1. Inleiding beleidsplan  
Stichting Kinderfondsen Nederland zet zich in voor kinderen onder de armoedegrens, 
kinderen met een beperking of langdurig zieke kinderen. Dit zijn kinderen die niet 
volwaardig kunnen participeren in de Nederlandse maatschappij. Dit beleidsplan 
geeft u een leidraad van de toekomstige bedrijfsvoering van de stichting. Het bestuur 
van Stichting Kinderfondsen Nederland zal volgens de leidraad van dit beleidsplan 
de besluitvorming voeren namens de stichting.  

Stichting Kinderfondsen Nederland wil in aanmerking komen voor het keurmerk 
‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’. Dit beleidsplan is samengesteld volgens de 
richtlijnen van de ANBI status.  

De ANBI status geeft voor donateurs en sponsoren een fiscaal voordeel, zodat zij 
hun donaties kunnen aftrekken van de inkomsten- en of vennootschapsbelasting. De 
voorwaarden kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.  

2. Stichting Kinderfondsen Nederland  

Stichting Kinderfondsen Nederland zet zich in voor kinderen in Nederland die niet 
volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Het gaat om kinderen die onder 
de armoedegrens leven, kinderen met een beperking of langdurige ziekte. Voor deze 
kinderen maak Stichting Kinderfondsen Nederland projecten mogelijk die hen 
ondersteunen om zoveel mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij. Alle 
kinderen verdienen die kans, zodat ze later aan een stabiele toekomst kunnen 
bouwen. Onze drie pijlers zijn: school, sport en vrije tijd. Binnen deze pijlers voert 
Stichting Kinder- fondsen Nederland projecten uit.  

Gegevens Stichting Kinderfondsen Nederland:  

Stichting Kinderfondsen Nederland 
64706400 
Fruitweg 60, 2321 DH Leiden 
085-8000424 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00) : 
info@kinderfondsennederland.nl  

	  



	 3	

3. Doelstellingen Stichting Kinderfondsen Nederland  
Stichting Kinderfondsen Nederland heeft ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van 
projecten ten behoeve van kinderen in Nederland die niet volwaardig kunnen 
participeren in de maatschappij. De uitvoering van de projecten gaat ten behoeve 
van kinderen in Nederland die onder de armoedegrens leven, met een beperking of 
langdurige ziekte in de leeftijd van 0 tot en met 21 jaar.  

Doelstellingen  

- Het zo effectief mogelijk inzetten van inkomende gelden om kinderen die niet 
volledig kunnen participeren in de maatschappij te ondersteunen.  

- Het opbouwen van een samenwerking met landelijke en lokale instellingen en 
organisaties waarbij onze doelgroep is aangesloten, zodat de projecten landelijk 
uitgevoerd kunnen worden. Hiertoe wordt onder andere samengewerkt met 
Voedselbanken in Nederland.  

- Fondsen, bedrijven en particuliere donateurs werven om onze missie mogelijk te 
maken.  
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4. Strategie  
4.1 Missie 
Stichting Kinderfondsen Nederland vindt dat alle kinderen die op dit moment niet 
volwaardig kunnen participeren in de maatschappij hier wel een eerlijke kans toe 
moeten krijgen. Middels diverse projecten wordt er een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen binnen de doelgroep. Stichting Kinderfondsen Nederland 
werft fondsen om haar projecten te kunnen uitvoeren en een bijdrage te leveren aan 
de ontwikkeling van de kinderen.  

4.2 Statutaire doelstelling 
De stichting heeft ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van projecten ten behoeve 
van kinderen in Nederland die niet volwaardig kunnen participeren in de 
maatschappij.  

4.3 Winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook in artikel 2 lid 3 van de statuten 
van de van de stichting. De opbrengsten van de stichting komen ten goede aan de 
statutaire doelstelling.  

4.4 Bestemming liquiditeitssaldo 
Zoals blijkt uit artikel 12 lid 3 van de statuten wordt een eventueel batig 
liquiditeitssaldo van de ont- bonden stichting besteed aan een goeddoelinstelling die 
kwalificeert als een algemeen nut beogen- de instelling in de zin van de Nederlandse 
belastingwetgeving.  

4.5 Werkzaamheden 
Het uitvoeren van projecten ten behoeve van kinderen die onder de armoedegrens 
leven en kinderen met een beperking of langdurige ziekte. Het werven van diensten, 
middelen en goederen die ten goede komen aan de projecten.  
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5. Projecten Stichting Kinderfondsen Nederland  
5.1 Klaar voor de Start 
Het project Klaar voor de Start is gericht op de ontwikkeling van kinderen die niet 
volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Ieder kind heeft het recht om zich 
zoveel mogelijk te ontwikkelen. Voor kinderen die leven onder de armoedegrens is 
dit niet ten alle tijden mogelijk. Ook kinderen die langdurig ziek zijn kunnen wegens 
hun ziekte een leerachterstand oplopen. Door een gebrek aan financiële middelen is 
het volgen van bijles of bijvoorbeeld examentraining uitzonderlijk voor deze kinderen. 
Door samenwerking met organisaties waarbij de doelgroep is aangesloten kan de 
bijles individueel worden afgestemd. Door het afstemmen per individu kan het 
optimale resultaat worden behaald. Om resultaat te waarborgen wordt er regelmatig 
contact opgenomen met de ouders of bijlesorganisatie.  

Daarnaast ondervinden veel jongeren problemen bij het vinden van een baan, omdat 
zij niet kunnen meedoen in de samenleving vanwege hun thuissituatie, ziekte of 
beperking. Deze jongeren ondersteunen wij bij het vinden van een baan. Wij vinden 
dat iedere jongere een kans verdient om in te kunnen stromen in de maatschappij.  

5.2 Team 1 
Het project Team 1 is gericht op het mogelijk maken van sport ten behoeve van de 
lichamelijke- en sociale ontwikkeling van een kind. Kinderen die onder de 
armoedegrens leven en kinderen met een beperking of langdurige ziekte kunnen 
vaak niet op een sportvereniging of hun zwemdiploma behalen. Stichting 
Kinderfondsen Nederland maakt voor deze kinderen sport mogelijk door het 
financieren van sportlidmaatschappen, sportattributen of zwemlessen.  

5.3 Plezier Telt 
Kinderen die onder de armoedegrens leven en kinderen met een beperking of 
langdurige ziekte hebben vaak niet de mogelijkheid om een dagje uit te beleven. 
Voor deze kinderen is het van belang dat zij net zoals hun leeftijdsgenootjes ook een 
dagje weg kunnen, zodat zij ook eens kunnen meepraten over de belevenissen die 
zij hebben meegemaakt in het weekend. Daarnaast is het doel dat de kinderen in 
contact komen met leeftijdsgenootjes, die zich in een soortgelijke situatie bevinden. 
Door middel van dit contact hebben de kinderen ook de mogelijkheid om hun 
‘verhaal’ te delen met andere kinderen. Stichting Kinderfondsen Nederland maakt 
door middel van het project Plezier Telt uitjes mogelijk voor deze kinderen.  

	  



	 6	

6. Beloningsbeleid bestuurders  
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit is vastgesteld in artikel 4 
van de statuten van Stichting Kinderfondsen Nederland. De bestuurders ontvangen 
geen beloning voor de werkzaamheden die zij voor Stichting Kinderfondsen 
Nederland verrichten. Het bestuur ligt in handen van de volgende bestuurders:  

                                                                                                                          
Voorzitter                                                                                                                        
Dhr. Singewald, Alexander Jacobus Julius Trougolt                                            
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders  

Penningmeester 
Dhr. van der Velde, Alexander C. 
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders  

Secretaris 
Dhr. de Graaf, Bastiaan Aloysius 
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders  

7. Beleid rondom Fondsenwerving  

Stichting Kinderfondsen Nederland streeft de komende jaren naar een stabiele 
instroom van inkomsten om haar doelstellingen te kunnen volbrengen. Op dit 
moment komen de inkomsten uit structurele en eenmalige particuliere donaties. 
Naast donaties van donateurs komen de inkomsten voort uit lokale collectes en 
acties van scholen & bedrijven. Stichting Kinderfondsen Nederland heeft op dit 
moment samenwerkingen met diverse Voedselbanken in Nederland en SV Gio 
Foundation. De komende jaren wil Stichting Kinderfondsen Nederland in 
samenwerking met deze organisaties ook diverse vermogensfondsen gaan 
aanschrijven om projecten financieel mogelijk te maken.  
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8. Bewustwording  
Ruim 400.000 kinderen groeien in Nederland op onder de armoedegrens, blijkt uit 
cijfers van het rapport armoede en sociale uitsluiting 2015 van het Centraal Bureau 
van de Statistiek. Middels voorlichting- en bewustwordingscampagnes wil Stichting 
Kinderfondsen Nederland het Nederland- se Publiek bewust laten worden van de 
problematiek rondom de kinderen die in Nederland opgroei- en in armoede.  

9. Transparantie  

Stichting Kinderfondsen Nederland vindt het belangrijk om transparant te 
communiceren naar haar donateurs en sponsoren. Dit doet Stichting Kinderfondsen 
Nederland door middel van de volgende punten:  

- 6 keer per jaar ontvangen donateurs een digitale nieuwsbrief 
- Het financieel jaarverslag zal voor 1 april van het volgende kalenderjaar op de 
website worden gepubliceerd  

- Via Facebook informeert Stichting Kinderfondsen Nederland wekelijks haar 
donateurs over de voortgang van de projecten  

- Inzicht in het beleidsplan  
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10. Beheer vermogen  
Stichting Kinderfondsen Nederland zal niet meer vermogen aanhouden om het werk 
te kunnen uitvoeren wat binnen de doelstellingen valt van de organisatie. Stichting 
Kinderfondsen Nederland hanteert een bestedingscriterium ter voorkoming van niet-
redelijke vermogensvorming. De organisatie zal een beperkt vermogen achter de 
hand houden om onverwachte uitgaven aan de projecten te kunnen opvangen.  

11. Besteding vermogen  

Het bestedingsbeleid ligt geheel binnen de context en activiteiten van Stichting 
Kinderfondsen Nederland. Dit zijn zaken zoals:  

• -  Projectkosten voor de doelstelling  
• -  Fondsenwerving  
• -  Personeelskosten  
• -  Kosten voor huisvesting  
• -  Bewustwordingscampagnes en voorlichting over de doelgroep en 

problematiek van Stichting Kinderfondsen Nederland  

 

 


