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Bestuursverslag KidsRights 2016 
 
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 2016 – 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, een 
initiatief van oprichter en voorzitter van KidsRights Marc Dullaert, 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 middels een projectfonds van €100.000 in projecten in het 
kinderrechtenthema van de winnaar.  
 
In 2016 ontving KidsRights een record aantal van 120 
inzendingen uit 49 landen voor de prijs (2015:77 nominaties). 
Op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, maakte 
KidsRights de verhalen van alle inzendingen online en via 
social media bekend. Op 17 november maakte KidsRights de 3 
finalisten bekend: de 12-jarige Divina uit Kameroen die opkomt 
voor vrede, de 18-jarige Muzoon uit Syrie die op komt voor de 
rechten van kindvluchtelingen en de 16-jarige Kehkashan voor 
haar strijd tegen milieuvervuiling en voor een duurzame 
toekomst.  
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Op 2 december 2016 werd in de Ridderzaal de Internationale Kindervredesprijs 2016 
uitgereikt. Kehkashan Basu uit de Verenigde Arabische Emiraten won de prestigieuze prijs 
voor de manier waarop zij samen met haar organisatie Green Hope de aantasting van het 
milieu een halt toe roept. In aanwezigheid van de wereldpers en vele prominente gasten 
ontving Kehkashan de prijs uit handen van Nobel Vredesprijswinnaar Vredesprijswinnaar 
Muhammad Yunus.  Yunus: “Het is een prestatie van formaat dat Kehkashan al op deze 
leeftijd zo’n groot bereik heeft gecreëerd voor haar belangrijke boodschap. Een gezonde 
leefomgeving is cruciaal voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Een gezond milieu 
is een noodzakelijke voorwaarde voor de naleving van kinderrechten. Kehkashan leert ons 
dat wij allemaal de verantwoordelijkheid dragen om milieubewust te leven.”  
	  
The	  KidsRights	  Youngsters	   	  

Ter ere van het 10-jarig jubileum van de 
Internationale Kindervredesprijs werd in 2014 het 
platform van de 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. 
 
In 2016 besloten KidsRights en The KidsRights 

Youngsters nadruk te leggen op geweld tegen kinderen. Daartoe zijn wij twee internationale 
samenwerkingsverbanden aangegaan met de Verenigde Naties: The Global Partnership to 
End Violence Against Children (UNICEF, WHO) en de High Time to End Violence Against 
Children Initiative (UN Special Representative to the Secretary-General on Violence Against 
Children). 
 
Tevens hebben KidsRights en de KidsRights Youngsters bijgedragen aan de ontwikkeling 
van een nieuw beleid van het Internationaal Strafhof. Dit kinderbeleid faciliteert effectief 
onderzoek naar en berechting van oorlogsmisdaden tegen kinderen. In november 
ondersteunde KidsRights Youngster Chaeli om zich bij de VN uit te spreken tegen 
discriminatie. KidsRights, in samenwerking met o.a. Amnesty International, bood jonge 
changemakers hier tevens een platform zich uit te spreken over hun lokale acties voor hun 
rechten. Aan het eind van het jaar participeerden KidsRights en de KidsRights Youngsters in 
de Laureates & Leaders for Children Summit in India georganiseerd door Nobel 
Vredesprijswinnaar Kailash Satyarthi om samen met met Nobel Vredesprijswinnaars en 
wereldleiders een vuist te maken tegen kinderarbeid en kindslavernij geweld tegen kinderen. 
 
Ook in hun eigen gemeenschap blijven de KidsRights Youngsters zich onverminderd 
inzetten voor bewustwording en verbetering van kinderrechten. Met steun van KidsRights 
hebben zij 103 changemaking acties uitgevoerd en daarmee ruim 14.400 kinderen en 
jongeren betrokken in hun strijd. Gedurende het jaar informeerden, inspireerden en 
activeerden de KidsRights Youngsters via social media kinderen en jongeren uit de hele 
wereld over geweld tegen kinderen. In 2016 hebben zij online meer dan 146.000 kinderen en 
jongeren met hun boodschap bereikt en betrokken bij hun acties. 
 
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.  
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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 KidsRights Youngsters ervaringen uit kunnen wisselen, best 
practices delen en gezamenlijke acties kunnen afstemmen.  
 
Kinderen	  in	  Nederland	  
KidsRights vindt het belangrijk dat kinderen in Nederland leren over kinderrechten en dat ze 
hierover mee kunnen praten en zelf actie kunnen ondernemen. KidsRights stelt het 
‘Kinderrechtenlespakket’ gratis beschikbaar op alle basisscholen van Nederland voor de 
groepen 7 en 8. Vlak na de Kindervredesprijsuitreiking van 2015 is de module Een Wereld 
vol Kindervredesprijswinnaars aangevuld met een opdracht rondom 2015 winnaar Abraham 
M. Keita uit Liberia. Middels een interactieve wereldkaart maken leerlingen in deze module 
kennis met de winnaars en met de kinderrechten waar zij voor strijden. 
 
Het gehele lespakket is online beschikbaar op de KidsRights website. In het  schooljaar 
2015-2016 hebben 543 scholen (8% van alle basisscholen in Nederland) het lespakket 
behandeld, en werden zo bijna 40.000 kinderen bereikt.  
 
The	  KidsRights	  Week	  
20 november was de Internationale dag van de Rechten van het Kind. KidsRights vierde dit 
door in de week van 21 t/m 25 november een KidsRights Week te organiseren met zoveel 
mogelijk gastlessen over kinderrechten op Nederlandse scholen. Vrijwilligers van partners en 
business friends van KidsRights hebben in deze week de gastlessen verzorgd. In totaal zijn 
er 61 gastlessen gegeven door 39 gastdocenten en hebben meer dan 1500 kinderen over 
hun rechten geleerd.  
 
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 leraren en meer dan 
650.000 leerlingen op scholen in Amerika.  
 
Tentoonstelling	  ‘The	  International	  Children’s	  Peace	  Prize’	  
In samenwerking met World Press Photo organiseerde KidsRights een aantal 
tentoonstellingen om de urgentie van kinderrechten en de kracht van kinderen om voor 
zichzelf op te komen te laten zien. De getoonde foto’s en verhalen zijn gebaseerd op het in 
2014 uitgebrachte jubileumboek Ik Verander. De tentoonstelling was te zien in Den Haag 
(bereik 168.000), Zutphen (meer dan 10.000 bezoekers) en Naarden (2.500 bezoekers). In 
2017 zal de tentoonstelling te zien zijn in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en De Grote kerk in 
Zwolle. 

Onze doelwerkzaamheden in 2016 - Onderzoek 
	  
KidsRights	  Index	  
De KidsRights Index 2016 werd wereldwijd gepubliceerd in juni 2016. 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 163 landen in 2016.   
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De belangrijkste bevindingen in 2016 zijn:  
• Discriminatie blijft overal ter wereld een belangrijke barrière in het naleven van 

kinderrechten voor alle kinderen  
• Kinderrechtenactivisten worden in toenemende mate bedreigd.  

 
Nederland zakte uit de top 10 naar de 13e plaats en dat leidde tot veel belangstelling in de 
pers. Er werden Kamervragen gesteld en de Staatssecretaris van VWS stuurde een brief 
met uitleg naar de Kamer. We zijn nog in gesprek met VWS over de implicaties van het 
rapport.  
 
KidsRights	  Report	  	  
Ook dit jaar heeft KidsRights samen met de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en Nauta Dutilh een 
rapport geschreven ter ere van de Internationale 
Kindervredesprijsuitreiking 2016, getiteld Cleaning Up the Mess. Een 
gezond milieu en kinderrechten zijn onlosmakelijk verbonden. Het 
rapport toont aan dat kinderen bij milieucrises het eerste en hardst 
geraakt worden. KidsRights pleit ervoor dat milieurechten worden 
toegevoegd aan het VN-Kinderrechtenverdrag.  
 
Het KidsRights Report is gedeeld met meer dan 4.000 internationale 
contacten werkend op het gebied van kinderrechten. KidsRights 
biedt met de KidsRights Reports lokale en internationale organisaties 
de mogelijkheid om kinderrechten aan te kaarten bij nationale 
overheden.  
 
 

Onze doelwerkzaamheden in 2016 – Actie (projecten) 
 
In 2016 steunde KidsRights dertien projecten verspreid over zes landen en bereikte daarmee 
direct meer dan 18.500 kinderen. Onze projecten zijn gericht op een specifiek kinderrecht of 
op een specifieke doelgroep kwetsbare kinderen waarvan de rechten worden geschonden of 
onder druk staan. 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. 

 



 
 
	  
	  

7	  
	  

Naar aanleiding van het thema van de Kindervredesprijs 2015, geweld tegen kinderen, 
werden dit jaar 4 projecten geselecteerd in Liberia, het geboorteland van de winnaar uit 
2015, Abraham M. Keita. 

1. Yocel:  Bijdrage aan bewustwording over preventie van geweld tegen kinderen door 
ICT campagnes van kinderen. 

2. Search:  Bijdrage aan de implementatie van de Kinderwet en bewustwording over 
sexueel geweld, in Liberia de meest voorkomende vorm van geweld tegen 
minderjarigen. 

3. ANPPCAN Bijdrage aan de implementatie van de Kinderwet en bewustwording 
gerelateerd aan toegang tot justitie. 

4. DCI Bijdrage aan gerechtigheid voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van 
geweld door het versterken van het justitieel systeem. 

 
Enkele resultaten van andere projecten in 2016: 

• Tanzania: Meer dan 4.300 vluchtelingenkinderen in Nyarugusu hebben toegang tot 
internet 

• Filipijnen: Scholingsproject van DTC is gerepliceerd door overheid en UNESCO en 
aangemerkt als best practice door UNESCO.  

• Zuid Afrika: Het jonge ambassadeurs project Chaeli Campaign brengt kindparticipatie 
naar de armste sloppenwijken 

• Pakistan: 62 meisjes volgen het tweede jaar avondonderwijs bij Khpal Kor, en zullen 
in 2017 afstuderen 

	  

Financiën 2016 
	  
Resultaat	  
In 2016 stegen de inkomsten van KidsRights licht tot €1.892.128 (2015: €1.865.592) mln. De 
stijging was met name te danken aan de toename in particuliere giften. De kosten van 
fondsenwerving stegen door een investering in door-to-doorwerving (kosten € 152.606)  en 
de aanloopkosten van het opstarten van een stichting in de Verenigde Staten en de 
aanloopkosten van fondsenwerving in de VS (investering € 125.134). De door-to-door 
werving heeft weliswaar nieuwe structurele donateurs opgeleverd, maar door 
omstandigheden hebben de investeringen in fondsenwerving vooralsnog minder opgeleverd 
dan gedacht. Hier zal in 2017 verder aandacht aan worden gegeven De Friends of 
KidsRights Foundation is in april 2016 oprericht en wordt geleid door een 4-koppig 
(onbezoldigd) bestuur. Ook heeft de Friends of KidsRights foundation de 501(c)3 status 
ontvangen.  
 
De uitgaven aan projecten zijn in 2016 verder gedaald. Dit komt met name door de 
strategische keuze om te investeren in projecten verbonden aan het Kindervredesprijsfonds. 
Dit betekend dat wij onze bijdrage aan andere projecten overdragen aan nieuwe partners. 
Hierdoor kunnen wij onze rol als katalysator beter vervullen en investeren in projecten waar 
kindparticipatie en lokale duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Daarnaast is KidsRights 
zich meer gaan richten op Advocacy, met name door brede ondersteuning van de KidsRights 
Youngsters voor hun lokale changemaking en internationale advocacy. 
 
KidsRights belegt geen gelden. Het is immers het beleid van KidsRights om zoveel mogelijk 
van haar inkomsten te investeren in de doelstellingen van de Stichting. Zo is in 2016 72,7% 
van haar inkomsten direct besteed aan de doelstellingen.  
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Risico analyse 
Het grootste continuiteitsrisico voor de organisatie is het niet behalen van 
fondsenwervingsdoelstellingen. KidsRights mitigeert dit risico door de inkomsten te 
diversificeren. Inkomsten komen van particuliere donateurs, van kleine tot grote 
vermogensfondsen en uit het bedrijfsleven. Daarnaast worden met grotere donateurs 
meerjarige contracten afgesloten, waardoor het mogelijk is uitgaven aan te passen indien 
een van deze donoren besluit de ondersteuning van KidsRights te stoppen.  Hierdoor zal het 
wegvallen van een grote donor maar beperkt van invloed zijn op de activiteiten van 
KidsRights gedurende het jaar. Daarnaast worden voldoende fondsen geworven waarmee 
operationele uitgaven gedenkt worden, en is maar een beperkt deel van de inkomsten 
‘earmarked’. 

Overeenkomstig met de Nederlandse richtlijn voor goede doelen (RJ650), houdt KidsRights 
een continuiteitsreserve aan. Deze fungeert als een buffer indien door onvoorziene 
omstandigheden de inkomsten gedurende een jaar onvoldoende zijn om de uitgaven te 
dekken. Daarnaast zit er flexibiliteit in de uitgaven van KidsRights, zodat bij tegenvallende 
inkomsten gedurende het jaaruitgaven aangepast kunnen worden.  Het Bestuur van de 
stichting bekijkt de staat van inkomsten en uitgaven gedurende het jaar en past de uitgaven 
aan indien nodig, zodat de inkomsten uit fondsenwerving de lopende kosten van de 
organisatie dekken.   

KidsRights heeft geen ander strategische, operationele of financiële risico’s die de 
continuïteit van de organisatie op korte termijn beïnvloeden.  

Reserves	  
Continuïteitsreserve:  Deze wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en 

om zeker te stellen dat KidsRights ook in de toekomst aan haar 
verplichtingen kan voldoen. De door het bestuur vastgestelde norm 
voor de noodzakelijk geachte omvang van de reserve bedraagt 
€721.132. Deze norm betreft maximaal 1 maal de totale kosten voor 
personeel, uitbesteed werk, huisvesting en kantoor. 

 
Bestemmingsfonds: Het bestemmingsfonds betreft het, bij de Kindervredesprijsuitreiking ter 

beschikking gestelde projectfonds. 
 
Toekenning	  resultaat	  
Het bestuur van KidsRights heeft besloten €23.902 uit het resultaat toe te voegen aan het 
bestemmingsfonds, en het verlies van €57.064 van 2016 in mindering te brengen op de 
continuïteitsreserve.  
 
Toelichting	  rondom	  jaarverslaglegging	  
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
Fondsenwervende Instellingen aangevuld met de vereisten van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving.  
 
Fondsenwerving	  
Omdat KidsRights geen subsidie ontvangt voor haar werkzaamheden, is KidsRights geheel 
afhankelijk van donaties. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het nodig om zoveel mogelijk 
vooraf te weten hoeveel geld er binnenkomt. Daarom stuurt KidsRights nadrukkelijk op 
structurele donateurs. Het grootste deel van ons inkomen komt voort uit donaties die 
maandelijks, per kwartaal of jaarlijks via automatische incasso worden overgemaakt.  
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Een tweede belangrijke bron van inkomsten voor KidsRights is middels sponsoring uit het 
bedrijfsleven, van zakelijke partners als ABN AMRO en NautaDutilh. De Johnick Foundation 
financiert van 2015 tot 2017 het Kindervredesprijs fonds. Tevens committeren Business 
Friends van KidsRights zich voor één of meerdere jaren aan het vergoeden van de 
organisatiekosten of dienstverlening in natura ten behoeve van KidsRights.  
 

Communicatie 
 
KidsRights ondersteunt jonge changemakers o.a. door exposure te genereren voor hen, hun 
verhaal en hun werk via online en sociale Daarnaast informeert KidsRights donateurs, 
partners en andere relaties via (digitale) nieuwsbrieven over de activiteiten van KidsRights. 
	  
Online	  en	  social	  media	  
In 2016 heeft KidsRights verder geïnvesteerd haar aanwezigheid op social media. Facebook 
is een uitgelezen tool om het laatste nieuws vanuit KidsRights en de KidsRights Youngsters 
internationaal te delen. Twitter ondersteunt de communicatie van KidsRights en The 
KidsRights Youngsters bij evenementen en actualiteiten. In aanloop naar de uitreiking van de 
Kindervredesprijs 2016 heeft KidsRights de online campagne #ChildrensPeacePrize groter 
opgezet dan ooit om de mooie verhalen van de inzendingen voor de Kindervredesprijs met 
zoveel mogelijk mensen te delen. Het doel was om zoveel mogelijk mensen bewust te 
maken van de kracht van kinderen en men daardoor te inspireren. 
 
De campagne was internationaal een groot succes. 4.616.347 mensen werden via Facebook 
bereikt (2015: 567.743). Het verhaal van Sofia uit Costa Rica ging ‘viral’: 441.441 bereikte 
mensen. Daarnaast was er voor het eerst de mogelijkheid van de Facebook livestream optie: 
2.198.804 bereikte mensen en 858.681 videoweergaven.  
Ten slotte heeft de campagne veel volgers opgeleverd: eind 2016 staan we op 152.225 
pagina likes voor KidsRights en 146.804 voor The KidsRights Youngsters (t.o.v. 
respectievelijk 50.235 en 50.484 eind 2015). We staan nu op plek 8 in de Goede Doelen 
Facebook Top 250 (was plek 27). 
 

Vrijwilligers 
 
KidsRights zet van tijd tot tijd vrijwilligers in voor werkzaamheden op het kantoor van de 
stichting. In 2016 hielpen vier stagiaires/vrijwilligers bij verschillende werkzaamheden op 
kantoor. Daarnaast verzorgden medewerkers van partnerorganisaties zoals ABN AMRO en 
Nauta Dutilh gastlessen over kinderrechten op Nederlandse scholen. KidsRights faciliteert 
geen vrijwilligerswerk in de buitenlandse projecten van onze projectpartners. 
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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 een belangrijke rol 
voor kinderen in het meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan. 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 2017 
 
De focus voor nieuwe projecten zal liggen op het 2016 Kindervredesprijsthema ‘milieu’. 
Daartoe zal KidsRights de samenwerking zoeken met grote en kleine organisaties, en 
natuurlijk de winnaar van 2016 Kehkashan Basu, om projecten te selecteren en 
samenwerkingsverbanden aan te gaan om aandacht te vragen voor kinderrechten en milieu. 
Een belangrijk selectie criterium voor onze acties is dat kinderen actief betrokken worden in 
de oplossingen om dit te bereiken. In 2017 verwacht KidsRights middels lokale projecten 
minstens 17.000 kwetsbare kinderen direct te ondersteunen in 5 landen via 15 projecten. We 
starten met vier nieuwe projecten in Liberia in het kader van het Kindervredespijs 
Projectfonds 2015. In alle projecten is kindparticipatie een belangrijk onderdeel, en stimulren 
we de verschillende projecten met elkaar te werken en van elkaar te leren.   
 
Betreffende The KidsRights Youngsters zal KidsRights de lokale en internationale 
werkzaamheden voortzetten. De KidsRights Youngsters worden gesteund om hun lokale 
changemaking activiteiten verder te laten groeien én KidsRights steunt hen om actief bij te 
dragen en mee te spreken over kinderrechten, met een focus op milieu en actuele 
kinderrechtenschendingen. Via social media zal online doorgebouwd worden aan de 
groeiende wereldwijde beweging van jonge changemakers voor kinderrechten. In de eerste 
helft van 2017 zullen we alle KidsRights Youngsters weer bij elkaar brengen voor een 
workshop, om best practices te delen, vaardigheden uit te bouwen en gezamenlijk aandacht 
te vragen voor kinderrechten. 
 
Tevens zal KidsRights in 2017 de vijfde editie van de KidsRights Index wereldwijd 
publiceren, gebaseerd op de meest recent beschikbare data.  Ook zal een KidsRights Report 
ontwikkeld worden ter ondersteuning van het thema van de nieuwe winnaar van de 
Kindervredesprijs. De datum van de uitreiking in 2017 ligt nog niet vast. Van 13 april tot 9 juli 
is de KidsRights/World Press Photo tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam te zien.  
	  
Daarnaast blijven we focussen op social media om nog meer mensen kennis te laten maken 
met de moedige verhalen van jonge changemakers. We willen in 2017 verder investeren in 
het opbouwen van een donornetwerk in de Verenigde Staten om ons werk internationaal 
verder uit te bouwen, en onze inkomsten te diversificeren. 	  
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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. Dat 
betekent dat de inkomsten zoals begroot, en ook de uitgaven, aangepast zullen worden. 
KidsRight is hard bezig om een aangepaste begroting te maken, vooralsnog is de begroting 
2017 toegevoegd zoals goedgekeurd door het Bestuur in januari 2017 (bijlage A). 
 
 
Amsterdam, 5 juli 2017 

 
Stichting KidsRights 
 
 
Marc Dullaert, voorzitter  
 
 
 
Scipio van der Stoel, Secretaris Cindy de Visser, Bestuurslid  
 
 
 
 
Hans Geels, Bestuurslid Jacqueline Ruepert, Bestuurslid 
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Nevenfuncties bestuursleden Stichting KidsRights per 5 juli 
2017 
 
Marc Dullaert 

• Adviseur ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
 
Hans Geels 

• Algemeen directeur Dille & Kamille 
• DGA Geels Beheer BV / Charity Clinic 
• Aandeelhouder bureau Vakwerk 

 
 
Cindy de Visser 

• Hoofd Fondsenwerving Technische Universiteit Delft 
 
 
Jacqueline Ruepert 

• Commissaris Student aan huis 
• Commissaris Pno consultants 
• Bestuurslid vve schoolse duinen 
• Commissie lid Aseed agentschap nl 
• Directeur eigenaar Conduco Consulting Group BV 
• Directeur eigenaar Teamwerk BV 

 
Scipio van der Stoel 

• Directeur van Zumpolle van der Stoel B.V. te Amsterdam 
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Verantwoordingsverklaring Stichting KidsRights 2016 
 

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 en begroting 
• 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 geëvalueerd. 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.  
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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 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 het functioneren van de MO 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.  
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Communicatie belanghebbenden 
 
KidsRights kent de volgende groepen belanghebbenden: 
 
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.  
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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. 
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.  
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Jaarrekening 2016 
van 
Stichting KidsRights 

Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam 
Adres: Noorderakerweg 90 
 1069 LW  Amsterdam 
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Balans per 31 december 2016  
(Na voorstel resultaatbestemming)  
 
 
Activa 2016 2015 
(in euro’s)   
 € € 
Immateriële vaste activa (1) 21.435 1.840 
Materiele vaste activa (2) 1.061 1.930 
 22.496 3.770 
   
Vorderingen (3) 135.734 243.364 
   
Liquide middelen (4) 869.665 662.751 
   
Totaal activa 1.027.895 909.885 
   
   
Passiva   
   
Reserves   
Continuïteitsreserve (5) 305.672 362.736 
Bestemmingsfonds (5) 223.902 200.000 
 529.574 562.736 
   
Kortlopende schulden (6) 498.321 347.149 
   
Totaal passiva 1.027.895 909.885 
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Staat van baten en lasten over 2016 

 
(in euro’s) Boekjaar Begroting Boekjaar 

 2016 2016 2015 
 € € € 
Baten    
    
Baten uit eigen fondsenwerving (7) 1.817.705 1.976.628 1.804.980 
Baten uit acties van derden 70.940 65.000 55.753 
Baten uit beleggingen  - - - 
Overige baten 3.483 4.500 4.859 
Som der baten 1.892.128 2.046.128 1.865.592 
    
Lasten    
    
Besteed aan doelstelling (8)    
Voorlichting en onderzoek 898.747 1.001.352 841.833 
Hulpprojecten 477.169 542.626 617.159 
    
Werving baten (8)    

- Kosten eigen fondsenwerving 426.269 465.461 263.783 
- Kosten van beleggingen (8) - 10.000 - 

    
Beheer en administratie (8)    

- Kosten beheer en administratie 123.105 127.647 104.616 
Som der lasten 1.925.290 2.147.086 1.827.391 
    
Saldo van baten en lasten  -33.162 -100.958 38.201 
    
    
Bestemming saldo 2016    
    

 Boekjaar  Boekjaar 
 2016  2015 
 €  € 

    
Continuïteitsreserve -57.064  -6.614 
Bestemmingsfonds 23.902  44.815 
 -33.162  38.201 
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Boekjaar Boekjaar Begroting  
 2016 2016 2015 
    
Totale doelbesteding in % van opbrengsten 72,7 75,6 78,2 
    
Totale doelbestedingen in % van totale lasten 71,4 72,6 79,8 
    
Lasten eigen fondsenwerving in % van baten 
eigen fondsenwerving 

23,5 24,1 14,6 

    
Uitgave beheer & administratie  in % van totale 
lasten 

6,4 6,0 5,7 

    
Wervingskosten  in % van opbrengsten 22,1 23,2 14,1 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
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 wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende 
instellingen aangevuld met de vereisten van het Centraal Bureau Fondsenwerving. 
 
De RJ 650.404 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. 
 
De in Amerika gevestigde Friends Of KidsRights Foundation is opgericht in april 2016. Deze 
stichting is gelieerd aan Stichting Kidsrights en heeft over het boekjaar 2016 nog geen Staat 
van Baten en Lasten omdat er nog geen activiteiten hebben plaatsgevonden.  
	  
 

Grondslagen van waardering 
 
Vergelijking met voorgaand boekjaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- 
en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.  
 
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.  
 
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. 
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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  
De vorderingen worden opgenomen tegen reële waarde onder aftrek van een voorziening 
voor mogelijke oninbaarheid. Die wordt individueel bepaald op basis van de ouderdom van 
de openstaande vorderingen en verminderd met mogelijk te compenseren verschuldigde 
bedragen aan de betreffende debiteur.  
 
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. 
 
Reserves en Fondsen 

Het eigen vermogen van Stichting KidsRights wordt ingedeeld in reserves. 
 
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. 
 
De door het bestuur, intern vastgestelde, norm voor de noodzakelijk geachte omvang van de 
reserve bedraagt € 721.132. Deze norm betreft maximaal 1 maal de totale kosten voor 
personeel, uitbesteed werk, huisvesting en kantoor. 
 
Bestemmingsfonds 
Het bestemmingsfonds betreft het, bij de Kindervredesprijsuitreiking, ter beschikking 
gestelde projectfonds. 
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Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
 

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 waarin de baten zijn ontvangen danwel gefactureerd. 
Onder de baten uit eigen fondsenwerving worden verstaan de gedurende het boekjaar van 
sponsors, donateurs en “vrienden van KidsRights” ontvangen c.q. gefactureerde bedragen. 
Onder baten uit derden worden verstaan, de baten die zijn gerealiseerd uit eenmalige of 
tijdelijke samenwerkingsverbanden waarbij de economische risico’s door derden partijen 
worden gedragen. 
 
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.  
 
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. 
 
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 2016  is als volgt weer te geven.      
 

 Immateriële 
vaste activa 

 € 
Boekwaarde 1 januari 2016 1.840 
Investeringen 21.435 
Afschrijvingen 1.840 
  
Boekwaarde 31 december 2016 21.435 
  
  
Stand per 31 december 2016:  
Aanschafwaarde 43.515 
Cumulatieve afschrijving 22.080 
  
 21.435 

      
Dit betreft de activering van een website “kom in actie”. De investering wordt afgeschreven in 
24 maanden, voor het laatst in februari 2016. Tevens is er in 2016 begonnen met de 
ontwikkeling van een nieuwe website, welke in het voorjaar van 2017 in gebruik genomen 
wordt.   

Materiële vaste activa (2) 
Het verloop in 2016 is als volgt weer te geven. 
 Andere vaste bedrijfsmiddelen 

bedrijfsvoering 
 € 
Boekwaarde 1 januari 2016 1.930 
Investeringen - 
Desinvesteringen - 
Afschrijvingen  -/- 869 
Boekwaarde 31 december 2016 1.061 

      
 Andere vaste bedrijfsmiddelen 

bedrijfsvoering 
Stand per 31 december 2016 € 
Aanschafwaarde 8.244 
Cumulatieve Afschrijvingen -/- 7.183 
Boekwaarde 31 december 2016 1.061 
 
Bij het berekenen van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met een economische 
levensduur van 5 jaar. 
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Vorderingen (3) 

De vorderingen per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd. 
  

 2016 2015 
 € € 
Debiteuren 112.176 168.004 
Omzetbelasting - - 
Overlopende donaties - 6.000 
Overige vorderingen 23.558 69.360 
Totaal 135.734 243.364 
     
De kortlopende vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.  
 
De overige vorderingen zijn voornamelijk opgebouwd uit vooruitbetaalde kosten voor 2017.  
In 2015 was dit bedrag hoger omdat er nog een post “nog ontvangen bedragen” was 
opgenomen van € 56.725. Dit bedrag is in januari 2016 ontvangen en betrof een actie van 
derden. 
 
Liquide middelen (4) 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting: 
 2016 2015 
 € € 
   
ABN AMRO Bank 599.485 383.036 
ING Bank   270.180 279.715 
Totaal 869.665 662.751 

	  
Reserves (5) 

De reserves per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd: 
 

 1 januari 2016 (Onttrekkingen) / 
Dotaties 

31 december 
2016 

 € € € 
Continuïteitsreserve 362.736 -57.064 305.672 
Bestemmingsfonds 200.000 23.902 223.902 
    
Stand per 31 december 2016 562.736 33.162 529.574 
         
Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van de mogelijke risico’s op korte 
termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen 
kan voldoen. De intern vastgestelde norm voor de noodzakelijk geachte omvang van deze 
reserve bedraagt € 721.132. Deze norm betreft maximaal 1 maal de totale kosten voor 
personeel, uitbesteed werk, huisvesting en kantoor. 
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Bestemmingsfonds 
Het bestemmingsfonds betreft het, bij de Kindervredesprijsuitreiking, ter beschikking 
gestelde projectfonds. Het verloop in 2016: 
 

 1 januari 2016 (Onttrekkingen) / 
Dotaties 

31 december 
2016 

 € € € 
Reservering t.b.v. Projectfonds KVP 2014 100.000 -76.098 23.902 
Reservering t.b.v. Projectfonds KVP 2015 100.000 - 100.000 
Reservering t.b.v. Projectfonds KVP 2016 - 100.000 100.000 
 200.000 23.902 223.902 
        
Kortlopende schulden (6) 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 
 
 2016 2015 
 € € 
   
Crediteuren 228.751 71.675 
Reservering vakantiegeld/vakantiedagen 12.595 10.748 
Loonheffing 10.220 10.890 
Omzetbelasting 15.719 19.742 
Nog te betalen kosten 70.116 27.427 
Hulpprojecten 85.920 69.684 
Vooruit gefactureerde sponsoring 75.000 136.983 
 498.321 347.149 
     
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. 
 
Hulpprojecten 

 2016 2015 
 € € 

KVP projectfonds 2012 23.420 30.460 
BBA India 50.000  
YCDA India 12.500 - 
KVP projectfonds 2013 - 27.744 
IRC Tanzania - 11.480 
 85.920 69.684 
     
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen: geen 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
     
Baten uit eigen fondsenwerving (7) 

 2016 2015 
 € € 

Ontvangsten van donateurs 894.088 972.939 
Partner en Foundersbijdrage 496.970 544.480 
Vermogensfondsen 174.000 82.372 
Ontvangsten uit notariële schenkingen 7.100 5.171 
Giften in natura 154.000 132.300 
Spontane giften 91.547 67.718 
Overige baten uit eigen fondsenwerving - - 
 1.817.705 1.804.980 
     
 
 
Onder de baten uit eigen fondsenwerving worden verstaan de gedurende het boekjaar van 
sponsors, donateurs en “vrienden van KidsRights”ontvangen c.q. gefactureerde bedragen. 
De uit nalatenschappen toegezegde legaten etc. worden in de baten verantwoord op het 
moment dat de omvang met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld. 
 
Giften van een zaak in Natura worden gewaardeerd tegen reële waarde in Nederland. 
 
Onder de baten uit derden worden verstaan , de baten die zijn gerealiseerd uit eenmalige of 
tijdelijke samenwerkingsverbanden waarbij de economische risico’s door derden partijen 
worden gedragen. 
 
Geoormerkte baten 

In de baten uit eigen fondsenwerving zijn ook geoormerkte baten opgenomen. Onderstaand 
de geoormerkte baten en de uitgaven aan deze projecten in 2016: 
 

 2016 
bijdrage 

2016 uitgave 

 € € 
Geoormerkte bijdrage Sizanani  27.304      105.000 
Geoormerkte bijdrage BBA         41.565     100.000 
Geoormerkte bijdrage Nkosi’s Haven 4.439       90.000 
Geoormerkte bijdrage Lespakketten 8.000 18.106 
Geoormerkte bijdrage Zorg en Studie  6.000       49.929 
Geoormerkte bijdrage Khpal Kor Foundation 
(avondschool)         

     33.500              43.467   

   
Alle geoormerkte giften binnen het boekjaar 2016 zijn ruimschoots besteed aan de 
betreffende projecten. 
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Toelichting lastenverdeling (8) 

 
                                     

 Doelstelling Werving baten 
 Projecten Voorlichting Wervingskosten Beheer & 

administratie 
     
 € 

 
€ € € 

Subsidie en bijdrage   433.739   -  - – 
Publicatie en comm. - 524.168 226.725 – 
Personeelskosten 22.229 211.181 111.148 25.986 
Huisvestingskosten 5.820 55.290 29.100 6.790 
Afschrijving en rente - - 19.390 135 
Algemene kosten 15.381 108.108 39.906 90.194 
 477.169 898.747  426.269  123.105 
  
             
 Totaal Begroot Totaal 
 2016 2016 2015 
 € € € 
Subsidie en bijdrage 433.739 492.648 574.708 
Publicatie en communicatie 750.894 908.900 570.675 
Personeelskosten (8.1) 370.543 393.346 346.298 
Huisvestingskosten 97.000 97.000 97.000 
Afschrijving en rente 19.525 12.392 11.881 
Overige Algemene kosten (8.2) 253.589 242.800 226.829 
 1.925.290 2.147.086 1.827.391 
           
Subsidie en bijdrage zijn lager dan begroot; dit is voornamelijk veroorzaakt door lagere 
uitgave aan studiefondsen en een projectfonds. Publicatie en communicatie is lager 
uitgevallen dan begroot, dit is voornamelijk veroorzaakt door de lagere werkelijke kosten 
verbonden aan voorlichting en fondsenwerving. 
De	   basis	   voor	   de	   lastenverdeling	   ligt	   in	   een	   jaarlijkse	   schatting	   door	   Stichting	   Kidsrights	   van	   een	  
percentage	  per	  bestemming.	  Direct	   toe	   te	   rekenen	  kosten	  worden	  rechtstreeks	  op	  de	  bestemming	  
verantwoord.	  De	  personeelskosten,	  huisvestingskosten,	  kantoorkosten	  en	  algemene	  kosten	  worden	  
verdeeld	  volgens	  de	  schatting	  van	  de	  tijdsbesteding	  door	  het	  personeel.	  De	  schatting	  is	  ongewijzigd	  
ten	  opzichte	  van	  2015.	  
 
Personeelskosten (8.1) 

 2016 2015 
 € € 

Salariskosten 296.890 278.648 
Sociale lasten 49.860 46.233 
Pensioen lasten 9.663 4.734 
Overige kosten 14.130 16.683 
 370.543 346.298 
   
Werknemers fte’s fte’s 
 7,4 6,8 
 
Er zijn geen werknemers werkzaam in het buitenland. 
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Bezoldiging bestuurders 

 
De leden van het Bestuur hebben in het boekjaar geen bezoldiging en geen 
onkostenvergoeding ontvangen. 
 
Overige algemene kosten (8.2) 

 
 2016 2015 
 € € 
   
Kantoorkosten 21.427 40.318 
Niet verrekenbare omzetbelasting 102.196 72.980 
Merkenregistratie 17.786 6.282 
Kosten automatisering / database 35.428 39.670 
Advieskosten 25.000 6.150 
Financiële dienstverlening 47.856 52.657 
Overige posten 3.896 8.772 
 253.589 226.829 
 

Overige gegevens 
 
Resultaatbestemming 

Over 2016 heeft KidsRights een exploitatie tekort van € 33.162. Conform de richtlijnen van 
de verslaglegging wordt door het bestuur € 57.064 in mindering gebracht op de 
continuïteitsreserve en € 23.902 gedoteerd aan de bestemmingsfondsen. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke effect hebben op de cijfers van het 
boekjaar 2016. 
 
ANBI status  

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

De controleverklaring is op de hierop volgende pagina opgenomen. 
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Controle verklaring  
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Bijlage A: Begroting 2017 
 
(In euro’s) Begroot 

2017 
2016 

 € € 
Baten    
Baten uit eigen fondsenwerving  1.838.365  1.817.729 
Baten uit gezamenlijke acties  -    - 
Baten uit acties derden  40.000  70.940 
Subsidies van overheden  -    - 
Baten uit beleggingen  4.500  - 
Som der Baten     1.882.865  1.888.669 
 
Lasten 
 
Besteed aan doelstellingen  

  

- Hulpprojecten  463.328 484.080 
- Voorlichting  & Onderzoek 960.724   904.304 
 1.424.053  1.338.384 
   
 Werving baten    

- Kosten eigen fondsenwerving  289.000  415.975 
- Kosten gezamenlijke acties    

 
 Kosten acties derden  

  

- Kosten verkrijgen subsidies overheden    
- Kosten van beleggingen  10.000,00  10.316  

 299.000 426.291 
   
 Beheer en administratie  153.597  124.084 
   
 Resultaat  6.215  -50.091  
	  


