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Bestuursverslag KidsRights 2017 

Kinderen zijn changemakers.  
KidsRights is een Nederlandse kinderrechtenorganisatie die opkomt voor de positie van zeer 
kwetsbare kinderen waar ook ter wereld en die hun rechten promoot en ondersteunt. Daarbij 
ziet KidsRights de kinderen zelf als changemaker. 
 
KidsRights vraagt aandacht voor kinderrechten met als doel deze te verbeteren. Om 
inzichten te krijgen in de status van kinderrechten doet KidsRights regelmatig onderzoek. 
Daarnaast financiert de stichting lokale projecten gericht op het verbeteren van kinderrechten 
en stimuleren van kindparticipatie.  
 
De Internationale Kindervredesprijs is één van de belangrijkste podia die KidsRights 
faciliteert. Zoals Desmond Tutu, Nobel Vredesprijswinnaar en beschermheer van KidsRights 
zegt: "KidsRights seeks to give a voice to the voiceless."  
 

Onze doelwerkzaamheden in 2017 – Advocacy en 
Voorlichting 
 

Internationale Kindervredesprijs  
De Internationale Kindervredesprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op 
dappere wijze heeft ingezet voor de rechten van het kind, waar ook ter wereld. De prijs is 
een initiatief van Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights en werd in 2005 
gelanceerd door KidsRights tijdens de wereldtop van Nobel Vredesprijswinnaars in het 
Capitool te Rome, onder persoonlijk voorzitterschap van Michail Gorbatsjov. Sindsdien wordt 
de prijs uitgereikt door een Nobel Vredesprijswinnaar.  
 
De winnaar van de Kindervredesprijs wordt ieder jaar geselecteerd uit nominaties vanuit de 
hele wereld. Een onafhankelijk Expert Comité beoordeelt de aanmeldingen en selecteert de 
winnaar. Zeer bijzondere, maar vaak nog onbekende, dappere kinderen kregen een podium 
dankzij het jaarlijkse nominatieproces. De boodschap van de jonge winnaar heeft jaar in, jaar 
uit enorme impact en laat aan miljoenen mensen wereldwijd zien dat verandering mogelijk is.  
 
De winnaar ontvangt het ‘Nkosi’ beeldje, dat een kind afbeeldt dat de wereld in beweging 
brengt. Daarnaast krijgt de winnaar een studiebeurs en een wereldwijd platform om zijn of 
haar idealen en doelen op het gebied van kinderrechten te bevorderen. Tenslotte investeert 
KidsRights ieder jaar een projectfonds van €100.000 in projecten in het kinderrechtenthema 
van de winnaar.  
 
In 2017 ontving KidsRights een recordaantal van 169 inzendingen uit 55 landen voor de prijs. 
Op de Internationale Dag van de Vrede (21 september) maakte KidsRights de verhalen van 
alle inzendingen online en via social media bekend. Op 15 november maakte KidsRights de 
drie finalisten bekend: de 15-jarige Faye uit Indonesië die strijdt tegen seksuele uitbuiting en 
kinderhandel, de 16-jarige Mohamad uit Syrië die op komt voor kindvluchtelingen en hun 
recht op onderwijs, en de 16-jarige Tymon uit Polen die opkomt voor het recht van kinderen 
om mee te doen en mee te beslissen in de samenleving.  
 
Op 4 december 2017 werd in de Ridderzaal de Internationale Kindervredesprijs 2017 
uitgereikt. Mohamad Al Jounde won de prestigieuze prijs voor zijn tomeloze inzet voor de 
rechten van Syrische kindvluchtelingen. Hij ontving de prijs uit handen van  

https://childrenspeaceprize.org/
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Nobelvredeslaureaat en Kindervredesprijswinnares Malala Yousafzai in het bijzijn van de 
wereldpers en vele prominente gasten, waaronder Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Ali bin 
al- 
 
Hussein van Jordanië en een groot aantal buitenlandse ambassadeurs. Mohamad, zelf 
vluchteling als gevolg van de Syrische burgeroorlog, bouwde onder andere een school in 
een vluchtelingenkamp in Libanon.  
 
Malala: “Zoals Mohamad weet, hangt 
de toekomst van Syrië af van haar 
kinderen. En hun toekomst hangt 
weer af van onderwijs. Ondanks alle 
verschrikkingen die ze zelf hebben 
meegemaakt, hebben Mohamad en 
zijn familie vele kinderen geholpen 
om naar school te gaan. Ik ben trots 
dat ik zijn werk mag ondersteunen en 
het is een eer om hem de 
Internationale Kindervredesprijs te 
overhandigen.” 

 
 

 

The KidsRights Youngsters  
Ter ere van het 10-jarig jubileum 
van de Internationale 
Kindervredesprijs werd in 2014 
het platform van The KidsRights 
Youngsters gelanceerd. De 
Kindervredes-prijswinnaars 
hebben hun krachten gebundeld 
om wereldleiders aan te sporen 
kinderrechten na te leven en met 
kinderen samen te werken. 
 
KidsRights ondersteunt de 
KidsRights Youngsters op 

verschillende manieren. Ten eerste ontvangen zij als Internationale 
Kindervredesprijswinnaars financiële ondersteuning uit het Zorg en Studiefonds; voor hun 
eigen onderwijs, en in sommige gevallen ook voor dat van broertjes en zusjes. Daarnaast 
zorgt KidsRights voor directe ondersteuning van de changemaking acties in de omgeving en 
beleidsbeïnvloeding internationaal, door ouders nauw te betrekken of mentoren aan te 
stellen.  
 
Ook nemen de KidsRights Youngsters deel aan door KidsRights geleide coaching trajecten 
om hun leiderschapscapaciteiten te ontwikkelen. KidsRights faciliteert videoconferenties 
gedurende het jaar waardoor de Youngsters ervaringen uit kunnen wisselen, best practices 
delen en gezamenlijke acties kunnen afstemmen.  
 
In 2017 lieten de KidsRights Youngsters op verschillende internationale podia van zich 
horen. Chaeli en Kehkashan spraken op de World Summit of Nobel Peace Laureates in 

http://www.kidsrightsyoungsters.org/
http://www.kidsrightsyoungsters.org/
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Bogota, Colombia. KidsRights, reisde samen met Chaeli and Kehkashan, naar Bogotá om 
de kracht van kinderen en jongeren als changemakers voor de vrede te promoten. Meer dan 
600 studenten uit 17 landen namen deel aan deze Summit.  
 
 

Kehkashan, Chaeli en Marc op het podium van de World Summit of Nobel Peace Laureates ©KidsRights 

 
Op 7 juli sprak Neha tijdens de internationale conventie van de Key Clubs, de jongerenclubs 
van de Kiwanis, in San Antonio in de VS. Ze sprak 1000 jongeren toe die met hun Key Club 
in hun gemeenschap vrijwilligerswerk doen.    
 
Neha : “Find a cause that touches your heart, convert your empathy into action, and then let those 
actions ripple out to inspire others. Be an unstoppable force for good that reaches your friends, your 
community, and your world.”  

Neha bij  the Kiwanis Key Club and Cirkle K Convention in San Antonio, Texas ©KidsRights  
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Op 1 mei organiseerde KidsRights een Summit in de openbare bibliotheek van New York om 
van middelbare scholieren en docenten te horen wat zij hebben geleerd van het KidsRights 
curriculum, dat ontwikkeld is om Amerikaanse kinderen kennis te laten maken met 
kinderrechten. Kehkashan was aanwezig namens de Youngsters.  
 
Kehkashan vertegenwoordigde ook KidsRights tijdens het Young Impact event in Amsterdam, 
waar zij sprak voor een zaal met 10.000 jongeren, die gemotiveerd zijn om een positieve 
impact op hun leefomgeving te hebben.  
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In November publiceerde KidsRights een paginagrote advertentie in een van de grootste 
dagbladen van Fiji. In deze advertentie riep Kehkashan, namens de Youngsters, de 
president van Fiji, die later die maand de United Nations Climate Conference in Bonn zou 
voorzitten, op om ook jonge mensen te betrekken in de high level discussies over het 
klimaat.  
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Van 10 tot 16 juni kwamen de KidsRights Youngsters samen in Amsterdam voor de jaarlijkse 
workshopweek. Tijdens de workshop week hebben zij nagedacht hoe ze sterker als groep 
kunnen samenwerken. De Youngsters deden mee aan verschillende workshops, onder 
andere aan een workshop ‘vlogging’. Na deze workshop heeft Chaeli het vloggen opgepakt 
en laat zij regelmatig van zich horen in korte filmpjes die zij op YouTube plaatst. De 
Youngsters bezochten ook gezamenlijk de World Press Photo tentoonstelling in de Nieuwe 
Kerk, waar een speciale ruimte ingericht was met foto’s van henzelf. Dit maakte grote indruk 
op hen.  
 

 
 

Het Kinderrechten lespakket 
KidsRights vindt het belangrijk dat alle kinderen, ook in Nederland bekend zijn met hun 
rechten.  Speciaal voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs (8- 13 jaar) heeft KidsRights 
lesmateriaal over kinderrechten ontwikkeld. Het kinderrechtenlespakket informeert kinderen 
over wat kinderrechten inhouden en waarom ze belangrijk zijn voor zowel kinderen 
wereldwijd als kinderen in  Nederland. Ook wil KidsRights middels het lespakket bewustzijn 
creëren met betrekking tot het leven van hun leeftijdsgenoten wereldwijd. 
 
Om kinderen op een interactieve en speelse manier bewust te maken van kinderrechten, 
is er een quiz samengesteld, met vragen die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren.  
 
In het schooljaar 2016-2017 heeft KidsRights met haar interactieve lespakket ruim 33.000 
kinderen bereikt, via zo’n 400 scholen die de verschillende kinderrechtenthema’s in de klas 
hebben behandeld. 
 

Samenwerking met Rock Your World in de Verenigde Staten 
Ook buiten Nederland willen wij kinderen leren over hun rechten. Daarom zijn we in de 
Verenigde Staten een samenwerking gestart met Rock Your World, een online aanbieder 
van lesprogramma’s gerelateerd aan mensenrechten. In 2016 zijn we een pilot gestart met 
een online lespakket over kinderrechten op 10 middelbare scholen rond New York. Door de 
samenwerking met Rock Your World hebben we toegang tot 25.000 scholen in Amerika.  
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Tentoonstelling ‘The International Children’s Peace Prize’ 
In samenwerking met World Press Photo organiseerde KidsRights een tentoonstelling in de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam met als doel de kracht van changemakers te tonen en de 
urgentie om te strijden voor het verbeteren van kinderrechten wereldwijd onder de aandacht 
te brengen.  
De tentoonstelling was te zien van 15 april tot en met 9 juli en vertelde de verhalen van de 
winnaars van de Internationale Kindervredesprijs en liet zien dat kinderen veel meer zijn dan 
alleen passieve ontvangers van steun: ze zijn in staat om daadwerkelijke veranderingen 
teweeg te brengen. 
Het doel van de expositie was om meer Nederlanders kennis te laten maken met 
kinderrechten. Respect en bescherming van kinderrechten begint bij informatie en 
bekendheid met deze rechten. Met deze expositie is in 84 dagen een bereik gegenereerd 
van 91.845 bezoekers! 

 

Onze doelwerkzaamheden in 2017 - Onderzoek 
 

KidsRights Report  
In april 2018 is een KidsRights Report ontwikkeld met de titel: 
The Widening Educational Gap for Syrian Refugee Children.  
Het rapport toont aan dat steeds meer kindvluchtelingen 
moeilijker toegang tot primair en secundair onderwijs kunnen 
krijgen. Onderwijs is de sleutel tot een toekomst voor hen. Als 
deze kinderen meerdere jaren niet naar school kunnen gaan 
dreigt er een verloren generatie te ontstaan.  
 

KidsRights Index 
De KidsRights Index 2017 werd wereldwijd gepubliceerd op 15 mei. De Index brengt in kaart 
hoe landen kinderrechten naleven en in hoeverre zij toegerust zijn om de kinderrechten in 
eigen land te bevorderen. De KidsRights Index is een initiatief van KidsRights, in 
samenwerking met de  Erasmus School of Economics en het International Institute of Social 
Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Index omvat een ranglijst van alle VN-
lidstaten die het VN Kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd en waarvoor voldoende data 
beschikbaar is: in totaal 165 landen in 2017. 
 
De belangrijkste bevindingen in 2017 zijn:  

• Welvarende landen presteren niet noodzakelijk beter dan minder welvarende  landen. 
  

• De trend van discriminatie tegen minderheden zet wereldwijd door, maar met name in 
het Midden-Oosten en Noord Afrika. 

•  
In de KidsRights 2017 waren er 11 landen die meer dan 25 posities waren verschoven ten 
opzichte van 2016. Met name het zakken van het Verenigd Koninkrijk ( van plek 11 naar 
156) en Nieuw Zeeland ( van plek 45 naar 158) zorgde voor ophef. Deze landen hadden in 
2016 aan het VN Kinderrechtencomité gerapporteerd en kritische Concluding Observations 
ontvangen. Dit beïnvloedde de resultaten van deze landen in domein 5 negatief. Omdat de 
KidsRights Index een methodologie hanteert die er voor zorgt dat slechte scores niet 
gecompenseerd kunnen worden, belandden deze landen  bij de laagste 10 gerankte landen,  
en dus onder minder welvarende landen zoals Thailand en Tunesië. 
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Een andere uitkomst van de KidsRights Index 2017 is dat in domein 5 Child Rights 
Environment  er op 4 indicatoren, Non discrimination, Best interest of the child, Best 
available budget en Respecting the views of the child, geen enkel land een ‘goed’ scoorde.  
Op de indicator non discrimination scoorde daarnaast  64 van de165 landen ‘slecht’.  
 

Onze doelwerkzaamheden in 2017 – Actie (projecten) 
 
 
KidsRights investeert in projecten verbonden aan de thema’s waar de winnaars van 
de International Kindervredesprijs voor strijden. De projecten richten zich op het in de praktijk 
brengen, promoten en naleven van kinderrechten. Wij dragen hiermee direct bij aan 
de verbetering van de lokale omgeving van kinderen en hun positie. Kinderen zijn betrokken 
bij zowel de invulling als de uitvoering van de projecten. KidsRights erkent de kracht van 
kinderen en stimuleert kindparticipatie in alle projecten. In 2017 steunde KidsRights vijftien 
projecten verspreid over zes landen en bereikte daarmee meer dan 40.000 kinderen. De 
projecten worden geselecteerd volgens een vaste procedure en criteria. In de projecten is 
het niet KidsRights’ doel om ieder jaar meer en meer kinderen direct te helpen, maar juist om 
elementen als kindparticipatie en duurzaamheid lokaal te versterken en direct de 
kinderrechtenthema’s van de Kindervredesprijswinnaars te bevorderen. 

Enkele resultaten van de projecten in 2017 uitgelicht: 
• Liberia - ANPPCAN: 250 kinderen zijn opgeleid als peer educators. In kinderclubs op 

scholen en gemeenschappen geven deze peer educators voorlichting aan andere 
kinderen, om hen bewust te maken van kinderrechten en het gevaar van geweld 
tegen kinderen.  

• India - BBA: Het project ter bevordering van kindparticipatie heeft ervoor gezorgd dat 
in verschillende lagen van de gemeenschap kinderen een stem hebben gekregen. Zo 
is een van de successen dat in alle school management comités 2 kinderen zijn 
toegelaten.  
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• Pakistan – Roots for equity: alle meisjes die informeel onderwijs kregen binnen het 
project worden overgenomen door scholen vanuit de overheid waardoor ze kunnen 
instromen in formeel onderwijs. Dit betekent dat het project in de regio overbodig 
wordt en de doelstellingen behaald zijn, een groot succes voor het recht voor meisjes 
op toegang tot onderwijs! 
 

Naar aanleiding van het thema van de Kindervredesprijs 2016, bescherming van milieu en 
een duurzame toekomst, werden dit jaar daarnaast 6 projecten geselecteerd die in 2018 
worden uitgevoerd. 
REDAJI – Dominicaanse Republiek: bevorderen van kindparticipatie en educatie op het  
gebied van environmental sustainability en het leren van vaardigheden aan kinderen om  
projecten op te zetten en hierbij ondersteuning te bieden. 
GAYO- Ghana: het bewerkstelligen van een goede afvalbeheer structuur in de 

gemeenschap  
en het bewerken van een sociale verandering ten opzichte van afval, recycling, compostering  
en organisch voedsel. 
CSED- India: bewustwording creëren over de schadelijke effecten van milieuvervuiling, het  
stimuleren van de gemeenschap om environmental sustainability op de agenda te zetten en  
kinderen aan te zetten om in actie te komen voor het milieu. 
Without Borders – Sri Lanka: kinderen de kans geven om vaardigheden te ontwikkelen en  
praktische ervaring op te doen in projectmanagement en leiderschap met als focusthema  
environmental sustainability. Op deze manier willen ze kinderen inspireren om echte  
changemakers te worden.    
Green Hope- Canada: de basis van Green Hope versterken en een meer strategische  
planning te maken binnen de organisatie. Het project zal als pilot worden gemonitord voor  
verdere uitrol van Green Hope. De missie van Green Hope is om jongeren te empoweren om  
op te komen voor hun rechten en de planeet te behouden voor toekomstige generaties. Ze  
doen dit door middel van educatie op het gebied van environmental sustainability en peer to  
peer learning. 
SAIIA – Zuid Afrika: kind- en jongerenparticpatie verhogen op het gebied van 
beleidsbeïnvloeding voor environmental sustainability in Zuid- Afrika. 
 

Communicatie 
KidsRights ondersteunt kinderen in hun strijd om kinderrechten te verbeteren. Wij doen dit 
door changemakers een internationaal podium en een stem te geven en hun initiatieven te 
ondersteunen. Het inzetten van met name onze online kanalen, vergroot het bereik en de 
betrokken achterban en daarmee de impact van deze initiatieven en het werk van 
KidsRights. 

 
Online campagne Kindervredesprijs  
In 2017 is de in 2016 succesvol gebleken social media campagne rondom de 
Kindervredesprijs voortgezet en uitgebreid. De campagne is opgesplitst in een 
genomineerden en een finalisten campagne. Het totale bereik van deze duo-campagne was 
4.826.355. 
 
Tijdens het genomineerden traject zijn er 28 berichten gepost, met een totaal bereik van 
947.932.  
Het verhaal van Hilary uit Ghana had het grootste bereik: 241.916. De meeste interactie 
kwam op het verhaal van Liu You-Chi uit Taiwan, 15.556 reacties, deel acties en likes. 
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Voor de finalisten campagne zijn 21 berichten verspreid, met een totaal bereik van 
3.878.423. Het bericht met het grootste bereik was het bericht over de vraag wat jouw 
superpower is, met daarbij het filmpje van Faye (Indonesië), 303.204 keer bekeken. Het 
bericht had een bereik van 854.500. De meeste interactie kwam van het bericht “meet the 
finalists”, met een bereik van 86.600 en 16.100 likes, reacties en deelacties. 

Tijdens de uitreiking van de Internationale Kindervredesprijs op 4 december in de Ridderzaal 
te Den Haag, is een live stream op KidsRights Facebook uitgezonden.  

KidsRights’ bereik blijft groeien: 169 genomineerden uit 55 landen - 40% groei en 

mediabereik van 151.887.167 mensen wereldwijd 

 RTL campagne rondom genomineerden: september – december:  
• Twee Nederlandse genomineerden kregen een podium bij RTL Late Night. 

• Uitstekend bekeken finalisten campagne op online jongeren zender Concentrate. 

  
 
Nederlandse jongeren 
Om de bekendheid met kinderrechten en de Kindervredesprijs onder Nederlandse jongeren 
(16-25 jaar) te vergroten, is KidsRights eind 2017 een campagne gestart in samenwerking 
met (online) jongerenkanaal MCN. De focus lag op de drie finalisten van de 
Kindervredesprijs 2017. Samen met onder de doelgroep bekende influencers heeft 
KidsRights drie Youtube docu’s gemaakt.  
 
Deze docu’s vertellen de verhalen van de finalisten, hun inspirerende prestaties en waarom 
zij kans maakten op het winnen van de Kindervredesprijs. Door de serieuze boodschap 
samen te laten smelten met een entertainende manier van content maken, is geprobeerd 
een zo groot mogelijke jongere doelgroep aan te spreken. Tegelijkertijd is de awareness van 
de Kindervredesprijs en de organisatie KidsRights onder deze doelgroep vergroot. 
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Docu 1 – Fay – Indonesië 
Views: 98.000 
 
Docu 2 – Mohamad – Syrie/Libanon 
Views: 68.000 
 
Docu 3 – Tymon – Polen 
Views: 66.000 
 
Nieuwsbrieven 
Donateurs en relaties van KidsRights zijn in 2017 via twee papieren nieuwsbrieven 
geïnformeerd over het werk van KidsRights. Daarnaast zijn er vijf digitale nieuwsupdates 
verstuurd en meerdere campagnegerichte e-mailings (KidsRights Index, Kindervredesprijs).  

Strategie 
De strategie van KidsRights kent drie componenten die met elkaar in verbinding staan en 
elkaar versterken: advocacy, onderzoek en actie (projecten).  Met deze drie componenten 
willen wij kinderen wereldwijd inspireren, informeren en tot actie aanzetten. 
Onderscheidend vermogen van KidsRights bij haar activiteiten is dat KidsRights gelooft in 
veranderingen en daarin ook een directe, zeer belangrijke rol voor de kinderen zelf ziet. 
Kinderen als changemakers is de positieve boodschap. Het zichtbaar maken van de 
mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden is een belangrijk uitgangspunt van ons 
werk. Onder advocacy verstaat KidsRights een kinderrechten-specifieke pleitbezorging 
richting publiek, politiek en (non) profit organisaties waar ook ter wereld. KidsRights wil 
kinderen een grotere rol blijven geven in de pleitbezorging van kinderrechtenthema's. Een 
belangrijk instrument om advocacy te vergroten is het inhoudelijk onderbouwen van de 
door KidsRights belichte issues. KidsRights ontwikkelt de wetenschappelijke capaciteit niet 
alleen zelf op kantoor maar doet dit in samenwerking met gerenommeerde en betrouwbare 
partners. Voorbeelden hiervan zijn de KidsRights Reports in samenwerking met Universiteit 
Leiden en de KidsRights Index in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam. Ten 
derde blijft KidsRights zich inzetten voor het direct verbeteren van kinderrechten voor 
groepen kinderen. Dit doet KidsRights samen met haar projectpartners in het buitenland. 

Verwachting voor 2018 
De focus voor nieuwe projecten vanuit het Kindervredesprijs projectfonds zal liggen op het 
2017 Kindervredesprijsthema ‘educatie voor kindvluchtelingen’. Daartoe zal KidsRights de 
samenwerking zoeken met lokale organisaties, en natuurlijk met de winnaar van 2017 
Mohamad Al Jounde, om projecten te selecteren en samenwerkingsverbanden aan te gaan 
om aandacht te vragen voor educatie voor vluchtelingenkinderen.  
 
In 2018 verwacht KidsRights middels lokale projecten minstens 30.000 kwetsbare 
kinderen te bereiken in 10 landen via 18 projecten. De groei in het aantal projecten en 
aantal landen komt tot stand door de voortzetting van projecten in Liberia, Pakistan en Zuid 
Afrika, alsook de start van 6 nieuwe projecten in het kader van het Kindervredespijs 
Projectfonds 2016. In alle projecten is kindparticipatie een onderdeel.   
 
De Youngsters zullen een grote rol gaan spelen als ambassadors van het Young 
Changemaking Platform dat nu in ontwikkeling is. Zij zullen als iconen als voorbeeld staan 
voor jonge changemakers in de dop.  De Workshop week zal verplaats worden naar het 
moment waarop het platform meer vorm begint te krijgen, zodat we de Youngsters op dat 
moment kunnen integreren in het platform en hierover voldoende informatie kunnen geven.  
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Op 12 Juni 2018 is de zesde editie van de KidsRights Index gepubliceerd, gebaseerd op de 
meest recent beschikbare data. Daarnaast zal in 2018 nog een KidsRights Report worden 
ontwikkeld op het thema van de nieuwe winaar van de Kindervredesprijs. De datum van de 
uitreiking in 2018 ligt nog niet vast. 
Van 13 april tot 9 juli was de KidsRights/World Press Photo tentoonstelling in de Nieuwe 
Kerk in Amsterdam te zien die door 96.000 bezoekers is bezocht. 
Aan het begin van 2017 kreeg het werk van KidsRights een grote steun in de rug door het 
toekennen van een eenmalige bijdrage van € 1.000.000 van de Nationale Postcode Loterij. 
Met dit geld wilt KidsRights de komende jaren nog meer kinderen ondersteunen om de 
wereld in beweging te zetten, en kinderrechten hoog op de agenda zetten wereldwijd. 
KidsRights wil onder andere samen met Nickelodeon in 
2018 de bijzondere verhalen van de Kindervredesprijswinnaars en genomineerden, bij 
kinderen over de hele wereld onder de aandacht brengen. Kinderen kunnen dan terecht op 
een “Global Changemaking Platform”,waar ze geïnspireerd worden om zelf in actie te komen 
en een “changemaker” te worden. 

Reserves 
Continuïteitsreserve 
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om 
zeker te stellen dat KidsRights in geval van discontinuïteit aan haar verplichtingen kan 
voldoen. 
 
De door het bestuur vastgestelde norm voor de noodzakelijk geachte omvang van de 
reserve bedraagt € 200.000. Deze norm is gerelateerd aan de totale kosten voor personeel, 
uitbesteed werk, huisvesting en kantoor.  
 
Bestemmingsfonds 
Het bestemmingsfonds betreft het, bij de Kindervredesprijsuitreiking ter beschikking gestelde 
projectfonds en andere gelden welke ontvangen zijn met een doelbesteding in een 
toekomstig jaar. 
 
Toekenning resultaat 
Het bestuur van KidsRights heeft besloten € 721.885 uit het resultaat toe te voegen aan het 
bestemmingsfonds, en het resterende bedrag van  € 230.634 (negatief) van 2017 in 
mindering te brengen op de continuïteitsreserve.  
 
Risico’s en beheersingsmaatregelen 
Bedrijfsvoering en processen  
Alle relevante bedrijfsprocessen, zoals Financien, ICT, HRM, worden door de directie 
bewaakt en periodiek geëvalueerd. Er is een handboek opgesteld voor interne 
beheersingsmaatregelen waarin voor de bovengenoemde aandachtspunten het werkproces 
beschreven is en de functiescheiding in tot uiting komt.  
 
Financieel  
Het grootste financiële risico dat Stichting Kidsrights loopt is het wegvallen of fors afnemen  
van donaties. Teneinde in een dergelijk scenario op korte termijn aan haar verplichtingen te 
kunnen voldoen is een continuïteitsreserve gevormd waarvan de gewenste hoogte periodiek 
wordt vastgesteld. Tevens zorgt het bestuur ervoor dat er geen meerjarige 
projectverplichtingen worden aangegaan en dat de projectverplichting altijd kan worden 
voldaan van inkomsten die reeds zijn toegezegd door donateurs.  In 2018 wordt opnieuw een 
risicoanalyse uitgevoerd voor de normering van de continuïteitsreserve. Deze norm is 
gerelateerd aan de totale kosten voor personeel, uitbesteed werk, huisvesting en kantoor.  
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Bijlage A: Begroting 2018 
 

  
Begroot 2018 2017 

     Baten  
    Baten van particulieren 
 

        981.630  944.615 

 Baten van bedrijven  
 

767.289                             402.334 
 Baten van andere organisaties zonder     
winststreven  

 

              
245.000  1.271.104 

  
       1.993.919  2.618.053 

 Baten als tegenprestatie voor levering van 
producten en diensten  

 
107.500 67.500. 

Som van de baten 
 

2.101.419 2.685.553 

 
 
 
 Beheer en administratie  

 
             

  Projecten  
 

531.358 386.277 

 Voorlichting  
 

           906.867  1.321.523 

  
        1.438.225  1.707.800 

     Werving baten  
    Kosten eigen fondsenwerving  
 

340.909 345.118 

    Beheer en administratie 
 

198.468 142.403 

Som van de lasten 
 

        1.977.602  2.195.321 
  
Saldo financiële baten en lasten  

 
            3.500  1.019 

    

 Resultaat  
 

                
127.317  491.251  
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Nevenfuncties bestuursleden Stichting KidsRights per 27 
juni 2018 
 
Marc Dullaert 

• Voorzitter bestuur KidsRights 
• Lid Rvt Centrum IKO 
• Lid RvT behandelcentrum Alles Kits /Ijsseland Ziekenhuis 
• Commissaris nv Bergkwartier 
• Aanjager Thuiszitterspact 

 
Hans Geels 

• Algemeen directeur Dille & Kamille 
• DGA Geels Beheer BV  
• aandeelhouder bureau Vakwerk 
• voorzitter Make-a-Wish Nederland 

 
Jacqueline Ruepert 

• commissaris Student aan huis 

• commissaris Pno consultants 

• bestuurslid vve schoolse duinen 

• Directeur eigenaar Conduco Consulting Group BV 

• Directeur eigenaar Teamwerk BV 
 
Scipio van der Stoel 

• Directeur van Zumpolle van der Stoel B.V. te Amsterdam 
 
Cindy de Visser 

• Hoofd fondsenwerving en Development – TU Delft Universiteitsfonds 
 
Wendela van Uchelen 

• General Counsel, Nederlandse Spoorwegen (sinds februari 2017) 

• Commissaris PZEM (sinds juni 2018) 
 
Hans Borghouts 

• Partner, PwC 

 

 

Verantwoordingsverklaring Stichting KidsRights 
2017 
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Scheiding der functies 
 

A - Bestuur - Toezicht 

Stichting KidsRights kent een bestuursmodel, waarin de bestuursleden eindverantwoordelijk zijn. 
Het bestuur wordt op voordracht benoemd.  Bestuursleden worden aangesteld voor een periode 
van 5 jaar en zijn herkiesbaar. Het bestuur heeft profielen vastgesteld voor haar leden zodat 
gewaarborgd is dat verschillende portefeuilles binnen het bestuur vertegenwoordigd zijn. 

Van de bestuurders wordt in het algemeen verwacht dat ze:  
- autonoom denken en onafhankelijk zijn  
- over bestuurlijke ervaring beschikken  
- een positief kritische blik hebben en integer handelen  
- teamspeler zijn  
- uitvoerend actief inzetbaar zijn 
- een loyale opstelling hanteren  
- over voldoende tijd beschikken  
 

Het bestuur wordt geïnformeerd over de gang van zaken bij KidsRights door: 

• maand- en kwartaalrapportages over het realiseren van de doelstelling, de besteding van 
middelen, de fondsenwerving en het functioneren van de organisatie 

• schriftelijke en mondelinge toelichting door de Manager Operations (MO) tijdens alle 
vergaderingen.  

Jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda van het bestuur zijn: 

• goedkeuring financiële meerjarenraming, begroting en rapportages 

• goedkeuring jaarplannen en meerjarenplannen 

• beoordeling en vaststelling jaarverslag  

• evaluatie samenwerking leden Bestuur en evaluatie samenwerking Bestuur met MO 

• evaluatie functioneren leden Bestuur en evaluatie functioneren MO 

• goedkeuring projecten 

De vergaderingen van het bestuur vinden minimaal eenmaal in de zes weken plaats, met 
uitzondering van de zomerperiode.  De vergaderingen van het bestuur worden weergegeven in 
notulen. Notulen en onderliggende stukken zijn inzichtelijk voor de Manager Operations. 

B - Manager Operations (MO) - Uitvoering 

De MO heeft de dagelijkse leiding, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vastgestelde 
jaarplannen en draagt er zorg voor dat de strategie en het gevoerde beleid door het bestuur 
worden geevalueerd. Zoveel mogelijk op basis van een te meten verslaglegging. 

De MO stelt een meerjarenplan op. Visie op beleid en doelstellingen van de organisatie worden in 
het meerjarenplan vastgelegd. Bij het meerjarenplan wordt een financiële meerjarenraming 
gevoegd.  Op basis van het meerjarenplan en de financiële meerjarenraming wordt een jaarplan 
opgesteld, met daarin opgenomen de doelstellingen en het financiële kader voor het komende 
boekjaar.  

Jaarlijks in juli wordt het lopende jaarplan door de MO geëvalueerd. Tijdens de dichtraming wordt 
de begroting voor het lopende jaar op basis van de jaarplanevaluatie eventueel bijgesteld. Naar 
aanleiding van de resultaten van de jaarplanevaluatie schrijft de MO een jaarplan voor het 
komende jaar. De voortgang van de jaarplannen wordt gespiegeld aan hetgeen gesteld is in het 
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meerjarenplan. In het eerste kwartaal vindt een review plaats en beoordeelt de MO het 
organisatiejaarplan van het voorgaande jaar op behaalde doelstellingen. 

Het bestuur evalueert regelmatig haar functioneren zowel tijdens bestuursvergaderingen als 
daarbuiten.  

Risicobeleid 
Er wordt jaarlijks een financiële audit uitgevoerd.  
Voor de leden van het bestuur, alle medewerkers en vrijwilligers van KidsRights is de Child 
Protection Policy (CPP) opgesteld; een gedragscode in relatie tot kinderen betrokken in de 
projecten en overige activiteiten van KidsRights. De Child Protection Policy is voor alle 
medewerkers, vrijwilligers, bestuursleden en overige personen die aan KidsRights verbonden zijn  
van toepassing en is tevens onderdeel van het Arbeidsvoorwaarden Handboek. 

C - Dagelijkse Uitvoering 

Individuele medewerkers leveren hiervoor op hun taakgebied schriftelijk input aan het jaarplan. In 
het jaarplan worden concrete activiteiten beschreven met daarbij te behalen resultaten en 
budgetten. 

De MO stemt individueel met haar medewerkers budgetten en jaarplannen af. Tijdens 
gezamenlijke overleggen wordt geïnventariseerd hoe de voortgang en status van projecten, 
werkzaamheden en budgetten is.  

Maandelijks wordt door de MO een rapportage opgeleverd waarin alle deelbudgetten worden 
weergegeven met daarbij de status, zowel maandelijks als cumulatief, van de inkomsten en 
uitgaven. Daarnaast is de staat van baten en lasten opgenomen waarbij het CBF-percentage voor 
fondsenwerving en percentage beheer en administratie wordt weergegeven. De MO bespreekt de 
maandcijfers op organisatieniveau met elkaar en bilateraal met de financieel manager.  

Ieder kwartaal levert de MO een rapportage aan het bestuur op waarin voortgang van de in de 
jaarplannen beschreven doelen wordt beschreven. 

 

Effectiviteit bestedingen 
 

Zoals beschreven onder §1 bestuur, werkt KidsRights met een meerjarenbeleidplan waarin visie 
en doelstellingen voor de komende 3 jaren worden vastgelegd.  

Met behulp van periodieke rapportages wordt de voortgang van de inkomsten en uitgaven 
gemeten. Indien bestedingen boven het vastgestelde budget dreigen te gaan, dient het bestuur 
goedkeuring te geven voor die besteding. Eventueel kan de begroting tijdens de dichtraming 
worden bijgesteld.  

In de Administratieve Organisatie van KidsRights staan de procedures ten aanzien van financiële 
stromen beschreven, de bevoegdheden en de controles.  

 

Communicatie belanghebbenden 
 
 
KidsRights kent de volgende groepen belanghebbenden: 
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De kinderen & ouders/verzorgers betrokken bij de Internationale 
Kindervredesprijs 
De winnaars ontvangen aanvullende steun van KidsRights op het gebied van studie en zorg. Er is  
op geregelde basis contact met hen.   

De projectpartners in het buitenland die KidsRights steunt. 
Met de projectpartners worden jaarlijks contracten opgesteld aangaande de financiële steun 
vanuit KidsRights en de werkzaamheden en steun die de projectpartners hiervoor leveren aan de 
kinderen aanwezig in de hulpprojecten. Op basis van de contracten levert de projectpartner twee 
voortgangsrapportages per jaar aan: een tussentijdse rapportage en een eindrapportage. 
Met de projectpartners is regulier contact via email en telefoon. Tevens vindt er (bij voorkeur) 
jaarlijks een monitoringsbezoek plaats bij de grootste hulpprojecten van KidsRights.  Daarnaast 
organiseert KidsRights eenmaal in de  2-3 jaar een externe audit van de grootste hulpprojecten 
door een gerenommeerd accountancy bedrijf.  

De kennispartners van KidsRights 
Met kennispartners als Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden wordt jaarlijks een 
onderzoeksplan opgesteld. Vervolgens vindt er regulier overleg plaats ter uitvoering van dit plan. 

De overige belanghebbenden bij de uitreiking van de 
Kindervredesprijs 
Organisaties als de World Summit of Nobel Peace Laureates zijn nauw betrokken bij de uitreiking 
van de Kindervredesprijs. Met de World Summit is regulier en persoonlijk contact.  

Sponsoren van KidsRights 
KidsRights weet zich gesteund door sponsoren uit het bedrijfsleden voor de verschillende 
activiteiten van KidsRights. Zij worden regulier op de hoogte gehouden via de communicatie 
middelen van KidsRights en via persoonlijke ontmoetingen.  Tevens wordt er met deze sponsoren, 
daar waar gewenst, een jaarlijks plan opgesteld met doelstellingen, activiteiten en te behalen 
resultaten. 

Nederlandse samenleving, onze huidige en toekomstige 
donateurs, giftgevers,  vrijwilligers, leveranciers, 
brancheverenigingen, en andere charitatieve organisaties. 
Communicatie naar bovenstaande groep gaat over de missie, ambitie, het werk en de status en 
resultaten van de werkzaamheden van KidsRights. Donateurs van KidsRights ontvangen 
maximaal twee keer per jaar een verzoek om een extra gift en een nieuwsbrief via de post. 
Tevens ontvangen donateurs viermaal een digitale nieuwsbrief. Veel informatie is ook te vinden 
op de website www.kidsrights.nl en in het jaarverslag dat online beschikbaar is of op verzoek 
wordt toegezonden.  

Opmerkingen- en klachtenprocedure 
KidsRights beschikt over een klachtenprocedure waarin wordt aangeven hoe, door wie en binnen 
welke termijn een klacht moet worden afgehandeld en hoe deze moet worden geregistreerd. 
Klachten geven waardevolle informatie uit de samenleving.  

Child Protection Policy 
KidsRights richt zich op zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld van 0 tot 18 jaar oud, met 
enige flexibiliteit in de leeftijd ter afronding van hun middelbare school. Zeer kwetsbare kinderen 
zijn kinderen die niet de mogelijkheid hebben om zich volledig te ontplooien. 
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Dit betekent dat van alle medewerkers, vrijwilligers, bestuursleden en overige personen die aan 
KidsRights verbonden zijn de uiterste zorgvuldigheid wordt gevraagd in de omgang met en 
communicatie over deze kinderen. Hiertoe is de KidsRights Child Protection Policy opgesteld. De 
Child Protection Policy is voor alle medewerkers, vrijwilligers, bestuursleden en overige personen 
die aan KidsRights verbonden zijn van toepassing.  

Medewerkers KidsRights en leden Bestuur 
Medewerkers op kantoor worden op de hoogte gehouden via een regelmatig formeel en informeel 
overleg. De leden van het bestuur worden op de hoogte gehouden via de reguliere 
bestuursvergaderingen alsmede tussentijds op deelonderwerpen mits daar aanleiding of een 
wens toe is. Naast de reguliere bestuursvergaderingen heeft de MO minimaal één maal per 
maand overleg met de voorzitter en minimaal één maal per twee maanden overleg met de 
penningmeester. 

Vertrouwenspersoon 
Medewerkers hebben toegang tot een vertrouwenspersoon extern bij de Arbodienst. 
Medewerkers kunnen bij deze vertrouwenspersonen terecht als ze met ongewenste 
omgangsvormen van collega’s te maken hebben.  

 

Kengetallen 
 

Boekjaar Boekjaar Begroting 

 2017 2017 2016 
       

 

Totale doelbesteding in % van  

opbrengsten 63,6 75,8 72,7        

 

Totale doelbestedingen in % van  

Totale lasten 77,8 75,9 71,4        

 

Lasten eigen fondsenwerving in % van 

Som van eigen baten 12,8 16,0 24,5        

 

Uitgave beheer & administratie  in % van 

Totale lasten 6,5 8,7 6,4        
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Jaarrekening 2017 Stichting KidsRights 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam 

Adres: Noorderakerweg 90 

 1069 LW  Amsterdam 
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Balans per 31 december 2017 
(Na voorstel resultaatbestemming)  

 

 

A c t i v a  

 

 2017 2016 
     

(in euro’s) € € 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa (1) 59.559 21.435 

Materiele vaste activa (2) 6.303 1.061 
     

    65.862 22.496 

 

Vorderingen (3) 46.832 60.734 

 

Liquide middelen (4) 1.385.414 869.665 
     

Totaal activa 1.498.108 952.895      

 

P a s s i v a  
 
Reserves en fondsen 

Reserves 

Continuïteitsreserve (5) 75.038 305.672 

 

Fondsen 

Bestemmingsfonds (5) 945.787 223.902 
     

   1.020.825 529.574 

 

Kortlopende schulden (6) 477.283 423.321 
     

Totaal passiva 1.498.108 952.895     
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Staat van baten en lasten over 2017 
 Boekjaar Begroting Boekjaar 

 2017 2017 2016 
        

(in euro’s) € € € 

Baten 

 

Baten van particulieren 944.615 901.704 1.010.762 

Baten van bedrijven 402.334 602.789 491.383 

Baten van andere organisaties zonder winststreven  1.271.104 301.372 232.500 
       

Som van de geworven baten 2.618.053 1.805.865 1.734.645 

Baten als tegenprestatie voor levering van 67.500 72.500 154.000 

  producten en diensten 
       

Som van de baten  2.685.553 1.878.365 1.888.645 

 

Lasten 

 

Besteed aan doelstelling (8) 

- Voorlichting en onderzoek 1.321.523 960.725 898.747 

- Hulpprojecten 386.277 463.328 477.169 

 

Werving baten (8) 

- Kosten eigen fondsenwerving 345.118 289.000 426.269 

 

Beheer en administratie (8) 

- Kosten beheer en administratie 142.403 163.597 123.105 
       

Som van de lasten 2.195.321 1.876.650 1.925.290 

 

Saldo voor financiële baten en lasten  490.232 1.715 -36.645 

- Saldo financiële baten en lasten 1.019 4.500 3.483 
       

Saldo van baten en lasten  491.251 6.215 -33.162        

 

Bestemming saldo 2017 (2016) 

 

 Boekjaar  Boekjaar 

 2017  2016 
       

 €  € 

 

Continuïteitsreserve -230.634  -57.064 

Bestemmingsreserves -  - 

Bestemmingsfonds 721.885  23.902 
       

   491.251  -33.162        
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Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 

Algemeen 
Stichting KidsRights vraagt aandacht voor kinderrechten met als doel deze te verbeteren. 
 
KidsRights is opgericht op 27 juni 2003 en is ingeschreven in het handelsregister van de kamer 
van Koophandel onder nummer 34192528. De stichting houdt kantoor thans aan de 
Noorderakerweg 90 te Amsterdam. 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
Fondsenwervende organisaties. 
 
De RJ 650.312 schrijft voor dat in het jaarverslag dan wel de toelichting op de staat van baten en 
lasten een analyse van de begroting en de werkelijke cijfers dient te worden opgenomen. Deze 
analyse zal worden opgenomen in het jaarverslag. 
 
Op de in de staat van baten en lasten opgenomen begroting is geen accountantscontrole 
toegepast. 

ANBI status  
De belastingdienst merkt Stichting KidsRights aan als Algemene Nut Beogende Instelling(ANBI). 
 

Grondslagen van waardering 
 

Stelselwijziging 
In oktober 2016 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2016-13 uitgebracht met 
als gevolg dat de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende organisaties is aangepast. Deze Richtlijn 
moet voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017 worden toegepast.  Door de 
introductie van deze Richtlijn is voornamelijk de presentatie van de baten aangepast en zijn de 
vergelijkende cijfers geherrubriceerd om vergelijking mogelijk te maken. Deze stelselwijziging 
heeft geen invloed op het vermogen en het resultaat. 

Continuïteit 
De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstelling.  

Vreemde valuta 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Vorderingen, schulden en verplichtingen worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de 
verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De uit de 
omrekening voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de Staat van Baten en 
Lasten. 
 
 



 
 
 

26 
© 2018 KidsRights 

 

Vrijstelling consolidatieplicht 
Stichting KidsRights maakt gebruik van de vrijstelling van de plicht om de gegevens te 
consolideren van Friends of KidsRights US Foundation indien de in de consolidatie te betrekken 
entiteit een financiële betekenis heeft die te verwaarlozen is op het geheel van Stichting 

KidsRights (RJ 217.304).  

Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het 
bestuur van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten. 

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa voor de bedrijfsvoering en doelstelling worden gewaardeerd tegen 
de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van 
een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa voor de bedrijfsvoering en doelstelling worden gewaardeerd tegen de 
kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 
en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijvingen worden gebaseerd 
op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikneming.  
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.  
Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-
verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 

Vorderingen  
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Indien noodzakelijk wordt een voorziening op de vordering in mindering gebracht.  

Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden en 
staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Rekening-courant 
schulden bij banken worden opgenomen onder schulden bij kredietinstellingen. De liquide 
middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Reserves en Fondsen 

 Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van de mogelijke risico's op korte 
termijn en om zeker te stellen dat KidsRights ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan 
voldoen. 

 Bestemmingsreserve 
Het bestuur kan een deel van de reserves afzonderen voor specifieke doelen inzake 
voorlichting en directe hulpprojecten. 

 Bestemmingsfonds 
Het bestemmingsfonds betreft het, bij de Kindervredesprijsuitreiking, ter beschikking gestelde 
projectfonds, ontvangen giften voor projecten 2018 en de donatie van Nederlandse Postcode 
Loterij. 

Kortlopende schulden 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden bij 
de eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs.  
 

Grondslagen van resultaatbepaling 
 
 
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit 
houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen 
bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Alle opbrengsten 
worden voor het bruto bedrag onder de baten te worden opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeldt. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en 
lasten als last gepresenteerd. 

Baten  
Baten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Onder de baten worden 
verstaan de gedurende het boekjaar van sponsors, donateurs en “vrienden van KidsRights” 
ontvangen c.q. toegezegde bedragen. 

Lasten  
De organisatiekosten, directe wervingskosten, alsmede de kosten voor voorlichting worden 
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en toerekening 
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Kosten besteed aan projecten worden in 
aanmerking genomen op het moment dat de verplichting wordt aangegaan. 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben.  
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Personeelsbeloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
De pensioenregeling is volledig extern ondergebracht. Onder de personele lasten opgenomen 
pensioenverplichtingen zijn beperkt tot de jaarlijks overeengekomen premie. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
 
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in 
de winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting 
wordt toegepast. 
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Toelichting op de balans 

Immateriële vaste activa (1) 

Het verloop in 2017  is als volgt weer te geven. 

    Immateriële vaste 

   activa   Totaal 

   
         

   € € 

Boekwaarde 1 januari 2017   21.435 1.840 

Investeringen   50.532 21.435 

Afschrijvingen   12.408 1.840 
         

Boekwaarde 31 december 2017   59.559 21.435          

 

Stand per 31 december 2017: 

Aanschafwaarde   71.967 43.515 

Cumulatieve afschrijving   12.408 22.080 
         

     59.559 21.435          

 

Dit betreft de activering van de nieuwe website en het maatwerk van de CRM module.  De 
investering wordt afgeschreven in 36 maanden.  
 
Materiële vaste activa (2) 

Het verloop in 2017 is als volgt weer te geven. 

             Andere vaste 
      bedrijfsmiddelen  Totaal 
     bedrijfsvoering 

         

   € € 

Boekwaarde 1 januari 2017   1.061 1.930 

Investeringen   6.652 - 

Afschrijvingen   1.410 869 
         

Boekwaarde 31 december 2017   6.303 1.061          
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   Andere vaste 
      bedrijfsmiddelen  Totaal 
     bedrijfsvoering 

         

   € € 

 

 

Stand per 31 december 2017: 

Aanschafwaarde   14.896 8.244 

Cumulatieve afschrijving   8.593 7.183 
         

     6.303 1.061          

 

Bij het berekenen van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met een economische 

levensduur van 5 jaar. 

 
Vorderingen (3) 

De vorderingen per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd. 

 2017 2016 
     

 € € 

Debiteuren  15.926 37.176 

Omzetbelasting 3.509 - 

Overige vorderingen 27.397 23.558 
     

Totaal  46.832 60.734      

 

De kortlopende vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.  

 

Vooruit gefactureerde sponsoring voor 2018 wordt niet meer separaat gepresenteerd, maar 

gesaldeerd met de vooruit gefactureerde opbrengst opgenomen positie. Dit is tevens toegepast 

op het vergelijkende jaar. 

 

Er is geen voorziening noodzakelijk op de debiteuren. 

 
Liquide middelen (4) 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting: 

 2017 2016 
     

 € € 

 

ABN AMRO Bank 339.294 599.485 

ING Bank    1.046.120 270.180 
     

Totaal  1.385.414 869.665      
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Reserves (5) 

De reserves per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd: 

                                    1 januari        31 december 

  2017 Mutaties 2017 
         

  € € € 

Continuïteitsreserve  305.672 -230.634 75.038 

Bestemmingsreserve  - - - 

Bestemmingsfonds  223.902 721.885 945.787 
         

Stand per 31 december 2017  529.574 491.251 1.020.825          

 

Continuïteitsreserve 
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker 
te stellen dat KidsRights in geval van discontinuïteit aan haar verplichtingen kan voldoen. 
 
De door het bestuur vastgestelde norm voor de noodzakelijk geachte omvang van de reserve 
bedraagt € 200.000. Deze norm is gerelateerd aan de totale kosten voor personeel, uitbesteed 
werk, huisvesting en kantoor.  
 

Bestemmingsfonds 

Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt: 

 

  1 januari      31 december 

  2017 Mutaties 2017 
         

  € € € 

Reservering t.b.v. Projectfonds KVP 2014  23.902 - 23.902 

Reservering t.b.v. Projectfonds KVP 2015  100.000 -77.550 22.450 

Reservering t.b.v. Projectfonds KVP 2016  100.000 - 100.000 

Reservering t.b.v. Projectfonds KVP 2017  - 100.000 100.000 

Reservering t.b.v. Gift Nederlandse Postcode Loterij  - 639.930 639.930 

Reservering t.b.v. Projecten 2018  - 59.505 59.505 
         

    223.902 721.885 945.787          

 

Het bestemmingsfonds betreft het, bij de Kindervredesprijsuitreiking, ter beschikking gestelde 

projectfonds.  
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Kortlopende schulden (6) 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd. 

 2017 2016 
     

 € € 

 

Crediteuren 370.110 228.751 

Reservering vakantiegeld/vakantiedagen 14.819 12.595 

Loonheffing 14.856 10.220 

Omzetbelasting - 15.719 

Nog te betalen kosten 24.078 70.116 

Hulpprojecten 53.420 85.920 
     

   477.283 423.321      

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. 

 

Hulpprojecten 

 

 2017 2016 
     

 € € 

 

KVP projectfonds 2012 23.420 23.420 

BBA India  30.000 50.000 

YCDA India - 12.500 
     

   53.420 85.920      

 

Niet uit de balans blijkende rechten 

Giften in Natura 
De giften in natura hebben een looptijd van 1 jaar en worden, tenzij opgezegd, aan het eind van 
het boekjaar stilzwijgend verlengd. De verwachte omvang van de giften in Natura zal rond de € 
67.500 liggen 
 
Langdurige toezeggingen 
Vanuit lopende afspraken zijn er de volgende langdurige toezegging gedaan door partners van 
Stichting Kidsrights.  
De Jochnick Foundation heeft een toezegging gedaan van € 405.000, te verdelen over de jaren 
2018, 2019 en 2020 (135.000) per jaar. 
De ABN AMRO Bank N.V. heeft een toezegging gedaan van € 650.000, te verdelen over de jaren 
2018 en 2019 (325.000) per jaar. 
Nauta Dutilh N.V. heeft een toezegging gedaan van € 75.000 voor het kalenderjaar 2018. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 2017 2016 
     

 € € 

Baten (7) 

Baten van particulieren 944.615 1.010.762 

Baten van bedrijven 402.334 491.383 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 1.271.104 232.500 
     

Som van de geworven baten 2.618.053 1.734.645 

Giften in natura 67.500 154.000 
     

Totale baten 2.685.553 1.888.645      

 

Onder de som van de geworven baten worden verstaan de gedurende het boekjaar van 

sponsors, donateurs en “vrienden van KidsRights”ontvangen c.q. gefactureerde bedragen. 

Eventuele nalatenschappen en toegezegde legaten etc. worden in de baten verantwoord op het 

moment dat de omvang met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld. 

 

In de baten van andere organisaties zonder winststreven is een gift van de Nederlandse 

Postcode Loterij verwerkt, groot € 1.000.000.  

 

Giften van een zaak in Natura worden gewaardeerd tegen reële waarde in Nederland. 

 

Geoormerkte baten 
In de baten uit eigen fondsenwerving zijn ook geoormerkte baten opgenomen. Onderstaand de 
geoormerkte baten en de uitgaven aan deze projecten in 2017: 

 2017 2017  

                        bijdrage          uitgave 
     

 € € 

 

Geoormerkte bijdrage Sizanani 9.991 50.000 

Geoormerkte bijdrage BBA 9.152 60.000 

Geoormerkte bijdrage Nkosi’s Haven 22.299 67.000 

Geoormerkte bijdrage Roots 11.010 5.505 

Geoormerkte bijdrage Zorg en Studie 4.800 59.870 

Geoormerkte bijdrage Search Liberia 29.000 0 

Geoormerkte bijdrage Khpal Kor Foundation (avondschool) 25.000 0 

Geoormerkte bijdrage Nederlandse Postcode Loterij 1.000.000 360.070 
 
Alle geoormerkte giften voor projecten binnen het boekjaar 2017, zijn ruimschoots besteed aan 
de betreffende projecten. De geoormerkte bijdrage voor Roots, Search Liberia en Khpal Kor 
Foundation zijn voor projecten in 2018. Deze bedragen zijn dan ook opgenomen in het 
bestemmingsfonds. Dit geldt ook voor de bijdrage van de Nederlandse Postcode Loterij, het 
restant zal worden uitgegeven in 2018 en 2019. 
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Toelichting lastenverdeling (8) 

 

 

                                         Doelstelling                       
             

 Projecten Voor- Wervings Beheer en  

  lichting kosten administratie  
           

 € € € €   

Subsidie en bijdrage   329.745   -  - -   

Publicatie en comm. - 890.085 106.879 -   

Personeelskosten 29.613 281.325 148.066 34.549   

Huisvestingskosten 1.507 14.317 7.535 1.758   

Afschrijving en rente - - 31.133 1.639   

Algemene kosten 25.412 135.796 51.505 104.457   
           

   386.277 1.321.523  345.118  142.403              

 

  Totaal 
             

    Totaal Begroot Totaal 

    2017 2017 2016 
             

    € € €  

Subsidie en bijdrage     329.745 411.690 433.739 

Publicatie en communicatie      996.964 653.300 750.894 

Personeelskosten (8.1)    493.553 542.460 370.543 

Huisvestingskosten    25.117 25.000 97.000 

Afschrijving en rente    32.772 12.400 19.525 

Overige Algemene kosten (8.2)    317.170 231.800 253.589 
             

       2.195.321 1.876.650 1.925.290              

 

Subsidie en bijdrage zijn lager dan begroot; dit is voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgave 

aan studiefondsen en een projectfondsen.   

 

Publicatie en communicatie is hoger uitgevallen dan begroot. Er zijn meer activiteiten ontplooit na 

de gift van de Nederlandse Postcode Loterij in februari van 2017.  
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 2017 2016 
     

 € € 

Personeelskosten (8.1) 

Salariskosten 378.364 296.890 

Sociale lasten 61.647 49.860 

Pensioen lasten 10.407 9.663 

Overige kosten 43.135 14.130 
     

   493.553 370.543      

 

            

Werknemers                                                                                                 fte’s                fte’s      

  

                                                                                                       8,6                  7,4                                                                                   

                        

Er zijn geen werknemers werkzaam in het buitenland. 

 
 
Bezoldiging bestuurders 
 
De leden van het Bestuur hebben in het boekjaar geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding 
ontvangen. 
 

 

 

 

 2017 2016 
     

 € € 

Overige algemene kosten (8.2) 

Kantoorkosten 8.081 21.427 

Niet verrekenbare omzetbelasting 174.179 102.196 

Merkenregistratie 3.089 17.786 

Kosten automatisering / database 46.150 35.428 

Advieskosten 25.003 25.000 

Financiële dienstverlening 41.969 47.856 

Overige posten 18.699 3.896 
     

   317.170 253.589      

 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke effect hebben op de cijfers van het boekjaar 
2017. 
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Overige gegevens 

Controleverklaring 

De controleverklaring is op de hierop volgende pagina opgenomen. 
 
 
 
 
 
 



M A Z A R S

CONTROLEVERKLARING
VAN DE O AFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting KidsRights

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2017

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2017 van Stichting
KidsRights te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting KidsRights per 31 december
2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017
2. de staat van baten en lasten over 2017; 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 Stichting KidsRights 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.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

¦ het bestuursverslag:
¦ de overige gegevens.

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultante
WiLHELMINA ToWER, DELFLANDLAAN 1 - PoSTBUS 7266 - 1007 JC AMSTERDAM
Tel: o88 27 72 400 - Fax: 088 277 224  - amsterdam.audit@mazars.nl

Mazars N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rott rdam nr, 24389296).
MQ/112607/KeM

Praxiiy
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

¦ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
¦ alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties

is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle 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 bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag, in overeenstemming met grondslagen voor financiële verslaggeving van
RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT
DE JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING

Het bestuur 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 het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur 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 het bestuur afwegen of de onderneming in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
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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 fraude of fouten 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.

Wij hebben deze 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 stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur 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 bedrijfsactiviteiten 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.



Wij communiceren met het bestuur 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.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en
over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Amsterdam, 20 juli 2018

MAZARS N.V.

Origineel was getekend door drs. M.G.W. Quaedvlieg RA AA MBA


