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Bestuursverslag KidsRights 2019 
 
KidsRights komt op voor het welzijn van kwetsbare kinderen over de hele wereld en de naleving 
van hun rechten. KidsRights ziet kinderen als changemakers in dit proces en gelooft in de 
veranderkracht van jongeren om de situatie rond kinderrechten te verbeteren. 
 
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."  
 
Wereldwijd zijn er vele getalenteerde kinderen met veelbelovende initiatieven. Binnen de 
KidsRights Changemakers Movement en State of Youth verbinden, inspireren en activeren wij 
álle jongeren wereldwijd om positieve verandering tot stand te brengen. Door hun 
changemaking initiatieven te delen én te ondersteunen, inspireren en mobiliseren jongeren 
elkaar. Zij zijn de wereldwijde community van changemakers.   

Doelwerkzaamheden 2019: Advocacy 
 
KidsRights ondersteunt kinderen in hun strijd om kinderrechten te verbeteren. Samen met 
kinderen, spreken wij ons uit ten overstaan van wereldleiders, beïnvloeden wij beleid en 
mobiliseren wij een wereldwijd publiek. Wij doen dit door changemakers een internationaal 
podium en een stem te geven en hun initiatieven te ondersteunen. Samen stimuleren wij het 
publieke en politieke debat en inspireren wij een wereldwijd publiek om met ons in actie te 
komen. Het inzetten van verschillende communicatiekanalen en campagnes vergroot het bereik 
en de betrokken achterban en daarmee de impact van deze initiatieven en het werk van 
KidsRights. 

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.   
 
 
 



 

© 2020 KidsRights  5 

Nominatieproces 

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 €100.000 in het land van de winnaar in projecten binnen het 
kinderrechtenthema van de winnaar.   
  
In 2019 zijn 137 kinderen uit 56 verschillende landen genomineerd voor de Internationale 
Kindervredesprijs. De nominaties werden beoordeeld door het onafhankelijke Expert Comité.  
 
Op 4 oktober maakte KidsRights de twee winnaars bekend: de 15-jarige Divina Maloum die zich 
inzet voor vrede in haar land Kameroen en de 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg uit 
Zweden.  
 

De winnaars: Divina en Greta 

• Divina Maloum 
Divina Maloum, 15 jaar oud, leeft in Kameroen, een land dat geplaagd wordt door gewelddadig 
extremisme, radicalisering en culturele conflicten. Getroffen door de verwoestende effecten van 
deze strijd op het leven van kinderen heeft Divina zich ingezet voor verandering. In slechts vijf 
jaar tijd heeft ze een, door de jeugd geleide beweging van ongeveer 100 permanente leden in 
10 regio's van Kameroen opgebouwd. De beweging bereikt meer dan 5000 kinderen per jaar en 
vertelt hen dat ze een keuze hebben: “dat ze nee kunnen zeggen tegen geweld en een 
duurzame vrede kunnen opbouwen”. Divina heeft grote plannen voor de toekomst en zal niet 
stoppen met het bepleiten van het recht van kinderen om in vrede te leven. 
 

• Greta Thunberg 
Wat begon als een eenzame schoolstaking op vrijdag 20 augustus 2018 is uitgegroeid tot de 
wereldwijde beweging Fridays for Future. Greta Thunberg uit Zweden, 16 jaar oud,  heeft meer 
dan 1,4 miljoen kinderen over de hele wereld gemobiliseerd om haar voorbeeld te volgen en te 
staken voor klimaatrechtvaardigheid en de levende planeet. Greta's boodschap aan de wereld 
is eenvoudig: iedereen heeft het altijd over het klimaat, maar niemand doet iets. Ze nodigt 
mensen uit om "de paniek te delen" en actie te ondernemen. Greta inspireert zowel kinderen als 
volwassenen; ze spreekt met politici en wereldleiders, sluit zich aan bij jeugdbijeenkomsten en 
ze heeft meer dan een miljoen volgers op haar sociale media.  
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Uitreiking Kindervredesprijs 
 
Op 20 November (de internationale dag van de rechten van het kind) 2019 is de 
Kindervredesprijs uitgereikt in de Ridderzaal in Den Haag. De Internationale Kindervredesprijs 
2019 werd uitgereikt door Nobelprijs voor de Vredesprijswinnaar Kailash Satyarthi uit India. 
Tijdens de prijsuitreiking verklaarde Divina dat Afrika lijdt onder een escalatie van geweld en 
onveiligheid door terroristische groeperingen zoals Boko Haram en vele anderen. In haar land 
Kameroen worden onuitsprekelijke gruwelen aan kinderen toegebracht en duizenden worden 
gedwongen hun huizen te ontvluchten in onmenselijke omstandigheden. In Kameroen zijn 
kinderen de grootste slachtoffers van terroristische aanslagen.  
 
Greta aanvaardde de Internationale Kindervredesprijs tijdens het varen op de Atlantische 
Oceaan naar de VN-conferentie over klimaatverandering in Madrid. Greta’s toespraak werd op 
haar verzoek uitgesproken door Luisa Neubauer, de Duitse voorzitter van de beweging Fridays 
for Future. Greta zei: “Ik ben ongelooflijk dankbaar en geëerd voor de Internationale 
Kindervredesprijs. Deze prijs is voor de hele Fridays For Future-beweging.” Luisa voegde eraan 
toe:” We zullen doorgaan totdat de nationale en internationale politiek luistert naar de 
wetenschap, kritisch kijkt naar de omvang van deze noodsituatie. We zullen doorgaan totdat er 
prijzen worden toegekend aan overheden voor beleid dat naar de wetenschap luistert. ” 
 
De ceremonie werd bijgewoond door prominente gasten van over de hele wereld en een groot 
aantal buitenlandse ambassadeurs die meer dan 160 landen vertegenwoordigen. Nederland 
werd vertegenwoordigd door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien en voorzitter van de 
Tweede Kamer, mevrouw Arib. 
 

Campagne Kindervredesprijs 2019 
Strategie 

De campagne van de Kindervredesprijs is erop gericht om aandacht te creëren voor elke fase:  
- Aandacht voor de genomineerden – waarbij we altijd 20 nominaties kiezen om uit te 

lichten 
- Aandacht voor de winnaars  
- Aandacht voor de ceremonie zelf – waarbij we het event en de winnaarsfilmpjes 

uitlichten 

Bereik 

Via de eigen campagne (website, nieuwsbrief en Facebook) zijn in 2019 18,4 miljoen mensen 
bereikt. Dat is een stijging van 46% t.o.v. 2018. In de grafiek hieronder is de verdeling te zien 
van het bereik per fase. De winnaarscampagne heeft het uitstekend gedaan.   
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Websitebezoekers 

Er zijn 392k bezoekers naar de website gekomen vanuit onze campagne. Dat is een stijging van 
bijna 239% ten opzichte van vorig jaar (115k klikken). Vooral de ceremonie campagne heeft het 
daarin uitstekend gedaan. Dit heeft te maken met de inzet van de video van de successtory 
Greta en Divina die het erg goed deed en uitnodigde om door te klikken naar de website en 
daar hun verhaal te lezen. 
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Bereik 

Met een recordaantal impressies, van ruim 1,6 miljard bereik, heeft KidsRights haar doel om 
kinderen die opkomen voor hun rechten een wereldwijd podium en bereik te geven, ruimschoots 
bereikt. 
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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 Kindervredesprijswinnaars 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 in 2019 hebben de KidsRights Youngsters hun stem laten horen op internationale podia. 
 

WE day – Baruani (London, UK) 

Op 6 maart werd WE Day georganiseerd in Londen. Baruani was door de organisatie 
uitgenodigd om te komen spreken op dit evenement met 10.000 jongeren. Hij vertelde over zijn 
leven als vluchteling en riep jongeren op om changemaker te worden: Don't let your age limit 
you in the fight for your rights and the rights of others. The world needs your voice and your 
power to bring change in your life, community, country, continent and the world.  
 

UN High Level Political Forum – Kehkashan (New York, USA) 

Sinds 2017 heeft KidsRights een ECOSOC status, wat betekent dat KidsRights als NGO bij 
bepaalde VN conferenties een afgevaardigde mag sturen om deze bij te wonen en hier te 
spreken.  Van 9 tot 18 juli werd de UN High Level Political Forum georganiseerd met als thema 
de agenda en follow up van de Sustainable Development Goals.  Kehkashan Basu (winnaar 
kindervredesprijs 2016) heeft namens KidsRights op deze conferentie gesproken.  
 
Op 9 juli nam Kehkashan deel aan een paneldiscussie met als thema ‘Young Leaders for 
Sustainable development’ welke werd geleid door de  
Youth Envoy Ms. Jayathma Wickramanayake. Kehkashan sloot het panel af met een 
boodschap voor alle jongeren: ‘It is time for us young people to step out of our comfort zones 
and take that extra step and walk that extra mile to get the future we want. We cannot just 
blame others anymore. We have that potential within ourselves and we need to use that. 
Together we can and we will achieve a sustainable future.’   
 



 

© 2020 KidsRights  10 

 
 

World Summit Nobel Peace Laureates – Mohamad en MFOL (Mérida, Mexico) 

De 17e editie van de Wereldtop van Nobel Vredesprijswinnaars vond van 19 tot en met 22 
september plaats in Mérida, Mexico. Deze Wereldtop is een unieke jaarlijkse bijeenkomst voor 
de vrede, waarbij Nobel Vredesprijswinnaars, wereldleiders, (jongeren)organisaties, academici 
en vele studenten van over de hele wereld samenkomen. Er werd afgetrapt met een jongeren 
dag op 18 september. 
 
Dit jaar waren Internationale Kindervredesprijswinnaars Mohamad Aljounde (2017) en March 
For Our Lives (2018) aanwezig op de summit, om de kracht van kinderen en jongeren als 
changemakers voor vrede te promoten. Ook Internationale Kindervredesprijswinnaars Chaeli, 
Kehkashan en Baruani waren aanwezig. 
 
Deze Wereldtop was zeer bijzonder omdat KidsRights daar State of Youth gelanceerd heeft.  
The State of Youth is de eerste online Staat die alleen bestaat uit kinderen en jongeren tussen 
de 13 en 24 jaar en die de stem van kinderen en jongeren over de hele wereld weergeeft. 
(verdere informatie treft u op pagina 15). 
 

UNGA (UN General Assembly) 

De Youngsters hebben aansluitend op de Summit in Mexico, de UNGA in New York bezocht en 
daar diverse presentaties gegeven over hun werk, ambities en hun dromen.  
 

Local Changemaking activititeiten 

In 2019 hebben de KidsRights Youngsters ook lokale changemaking gedaan. 
 

Gharsah Sweden Art exhibition – Mohamad (Zweden)  

Het Gharsah Center in Libanon is opgericht in 2014 door Mohamad en zijn familie. Het Centrum 
is erop gericht om vluchtelingenkinderen te helpen om toegang te krijgen tot het Libanese 
schoolsysteem en het versterken van families, met name vrouwen en moeders. Gharsah 
Sweden, de Zweedse afdeling van Gharsah organiseerde in juni tot augustus een 
kunsttentoonstelling in Almhult, Zweden. Tijdens deze tentoonstelling waren portretten en 
schilderijen te zien, die gemaakt zijn door Syrische kinderen die het Gharsah Center in Libanon 
bezoeken.   
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Kick to end violence against children – Keita (Liberia)   

Van 14 tot 16 juni 
organiseerde Keita een 
driedaags 
sportevenement om 
bewustwording te 
creëren voor geweld 
tegen kinderen in Liberia. 
Het evenement eindigde 
op 16 juni, de dag van 
het Afrikaanse kind. Op 
de laatste dag was er 
een bijeenkomst  voor 

kinderen en jongeren om hen te activeren changemaker te worden. Meer dan 500 kinderen 
werden direct bereikt door dit evenement.  
 
 

Empowering youth on statelessness – Francia (Dominican Republic)   

KidsRights en the Institute on Statelessness and 
Inclusion hebben een samenwerking gefaciliteerd 
tussen Francia en een jonge changemaker 
Angelo. Samen hebben ze scholen en 
gemeenschappen bezocht in de Dominicaanse 
Republiek om het boek ‘The girl who lost her 
country” uit te delen. Dit boek is 700 keer gedrukt 
en gaat over het belang van het hebben van een 
naam en nationaliteit, door te vertellen over de 
avonturen van Neha, een meisje dat de wereld 
rondreist en ondertussen haar eigen nationaliteit 
ontdekt.  

 
Het boek kan hier gedownload worden.   
 
  

http://www.kids.worldsstateless.org/sites/default/files/2018-12/ISI%20Book%20Draft%20008%20for%20PRINT-compressed%20-%20story%20only.pdf
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Het Kinderrechtenlespakket 
 
KidsRights vindt het belangrijk dat alle kinderen, ook in Nederland zich bewust zijn van hun 
rechten. Speciaal voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de brugklas (8-13 jaar) in 
Nederland, 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 en jongeren mobiliseren om op te komen voor kinderrechten. 
 
In het schooljaar 2019-2020, september  t/m december 2019,  zijn er 762 lespakketten besteld 
op 261 verschillende scholen. Er zijn 8 gastlessen door een gastdocent gegeven. In totaal zijn 
er 15 actieve vrijwillige gastdocenten. 
 

Resultaten Kinderrechtenlespakket 2019: 

• 60% van de docenten wil het Kinderrechtenlespakket zeker jaarlijks behandelen na 
toevoeging nieuwe winnaar. 

• 60% van de docenten weet zeker dat het lesmateriaal interesse in kinderrechten 
aanwakkert bij de leerlingen. 

• 80% van de docenten vindt het materiaal zowel informatief als interactief. 
• Alle docenten zou het lespakket aanraden aan anderen en zien het als een waardevolle 

toevoeging aan hun lessen. 
• De leerlingen zijn duidelijk geïnspireerd naar aanleiding van de gastles: 
• Er wordt over nagepraat en er worden goede vragen gesteld. 
• Gemiddeld zijn er 24 leerlingen aanwezig tijdens een gastles. 
• Leerlingen zijn zeer geboeid door het lesmateriaal, vooral de filmpjes maken enorme 

indruk. 
• Meer dan de helft van de leerlingen raakt geïnspireerd door de verhalen van de 

Kindervredesprijswinnaars.  
• Ruim 86% van de docenten ziet het lesmateriaal als waardevolle toevoeging aan hun 

lessen.  
 
 

Quotes van docenten 

“Het is mooi om te zien dat kinderen zich bewust worden van de invloed die zij hebben op de 
wereld.” 
   
“Kinderen gaan toch weer op een andere manier nadenken.” 
 
  



 

© 2020 KidsRights  13 

Doelwerkzaamheden 2019: Actie 
 
 
Kinderen zijn changemakers en in staat om de wereld in beweging te brengen. Samen met 
kinderen komt KidsRights in actie om direct kindparticipatie en kinderrechten te realiseren. 
KidsRights ondersteunt met projectpartners lokale projecten en jonge changemakers om 
kinderen te laten participeren en wereldwijd kinderrechten te verbeteren.  

Projecten 
 
KidsRights investeert in projecten verbonden aan de thema’s waar de winnaars van 
de Internationale 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 2019 steunde KidsRights achttien 
projecten verspreid over twaalf landen en bereikte daarmee bijna 20.000 kinderen. De 
projecten worden geselecteerd volgens een vaste procedure en criteria. In de projecten is het 
KidsRights’ doel om elementen als kindparticipatie en duurzaamheid lokaal te versterken en 
direct de kinderrechtenthema’s van de Kindervredesprijswinnaars te bevorderen. 
 

 
 



 

© 2020 KidsRights  14 

Naar aanleiding van het projectfonds 2017 met als thema educatie voor vluchtelingenkinderen 
en projectfonds 2018 met als thema veilige scholen en communities heeft KidsRights, naast 
andere al lopende projecten, de volgende projecten ondersteund:  
 

Gharsah Center – Libanon 

Veel vluchtelingenkinderen hebben geen toegang tot onderwijs. Er zijn veel factoren die ertoe 
leiden dat kindvluchtelingen niet naar school kunnen. Zo komen kinderen terecht in een land 
waar ze een andere taal spreken en hebben kinderen uit oorlogsgebieden vaak een ‘gat’ in hun 
onderwijs, doordat ze een periode niet naar school hebben kunnen gaan. Hierdoor is het erg 
moeilijk en vaak onmogelijk voor deze kinderen om naar school te gaan.  
In het Children’s Program richt het Gharsah Center zich op drie verschillende onderdelen: Get 
Ready, Keep Going en The Arrival. Met het Get Ready programma krijgen kinderen van 4 tot 6 
jaar onderwijs, zodat zij zodra ze leerplichtig zijn, kunnen doorstromen naar publieke Libanese 
scholen. Met het Keep Going programma ondersteunt Gharsah kinderen van 10 jaar en ouder 
die al op Libanese scholen zitten met bijles op het gebied van wiskunde en Engels, zodat zij 
voldoende mee kunnen komen met het Libanese curriculum. En als ze dan op publieke scholen 
zitten, helpt The Arrival bij het ondersteunen bij de transportkosten om naar deze scholen te 
gaan. 
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BRAVE- USA 

BRAVE, dat staat voor ‘Bold Resistance Against Violence Everywhere’,  is een jeugdgroep voor 
de preventie van geweld en werd in 2009 opgericht. Het doel is om jongeren te trainen in het 
bevorderen van vrede en het voorkomen van geweld in hun buurt. 
De I Care for Peace Movement is een door jongeren geleide reeks van activiteiten en 
evenementen die vrede voor de jeugd in de lokale gemeenschap bevordert. Ze hebben anti-
gewelddadige bijeenkomsten en ze organiseren lokale evenementen om de gemeenschap 
samen te brengen en een veilige en stimulerende omgeving te creëren. De activiteiten zijn 
vooral gericht op jongeren van 6-19 jaar met verschillende achtergronden. 
 

Creative Acts - USA 

Creative Acts is een organisatie die de stemmen van de meest gemarginaliseerde jongeren wil 
versterken. Het doel is om de kracht van kunst te gebruiken voor volwassenen of kinderen die in 
de gevangenis zitten, met name voor meisjes. Ze maken daarbij gebruik van kunst-workshops 
in jeugdgevangenissen. Binnen het project Art Attacks geeft Creative Acts workshops aan 
jongeren in de gevangenis. Deze jongeren komen vaak uit kansarme milieus en zijn met veel 
geweld opgegroeid. Het doel van de workshop is om deze jongeren te leren dat hun stem 
belangrijk is. Met creatieve kunstoefeningen leert Creative Acts de jongeren zich te uiten en ook 
hun stemrecht onder de aandacht te brengen. Na elke workshop registreren ze zich om te 
stemmen. 
 
 
 
 

Zorg en Studiefonds 
 
In 2019 zijn er geen grote veranderingen geweest binnen het Zorg- en Studiefonds. In 2019 
ondersteunde KidsRights 14 Kindervredesprijswinnaars met hun studie en sommigen met de 
kosten van het onderwijs van broers en/of zussen.  
 
Winnaar Studie 
Om Prakash MBA 
Thandiwe Secundair onderwijs 
Baruani Engels onderwijs 
Francia International Relations 
Kesz International Baccalaureate (UWC Maastricht) 
Malala Politiek, filosofie en economie 
Neha Medical school 
Abraham Law school 
Kehkashan Environmental studies 
Mohamad International Baccalaureate 
Bria Journalism and film 
Jaclyn Government and economics 
Jammal Film/Design 
Zion Business Administration 
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The KidsRights Changemakers Movement  
 
Onderdeel van het Changemakers Movement is het Changemakers Programma. Met dit 
programma ondersteunt KidsRights jongeren tussen de 12 en 24 die een project of activiteit 
organiseren. Het project of de activiteit dient gerelateerd te zijn aan kinderrechten.  
 
Het Changemaker Programma bestaat uit drie onderdelen 

Action Developer.  

In deze fase krijgt de changemaker ondersteuning van KidsRights door feedback op zijn of haar 
projectplan, tips & tricks en een plek op het platform. Deze fase is ook bedoeld om de 
changemaker en zijn/haar project te leren kennen.  

Fund Catcher.  

In de Fund Catcher fase kunnen de jongeren ook een klein fonds aanvragen om hun project te 
verbeteren of uit te breiden. Ook in deze fase zal KidsRights de changemaker helpen door het 
projectplan te verbeteren (mede ook door digitale coaching) en op het platform te publiceren.  

Dreaming Big.  

De derde fase is bedoeld voor jongeren die een jongerenorganisatie willen opzetten of willen 
ontwikkelen.  Hierbij krijgen ze professionele ondersteuning op maat van KidsRights en een 
fonds.  
 
In 2018 is het Changemakers Programma gestart met een pilot met een aantal projecten. In 
februari 2019 is het Programma opengesteld voor alle jongeren 12 tot 24 jaar wereldwijd. In 
2019 zijn meer dan 100 projecten gestart en ongeveer de helft is hiervan ook al afgerond. In 
totaal hebben de afgeronde projecten in 2019 een bereik gehad van ongeveer 30.000 kinderen 
en jongeren wereldwijd. Als alle projecten zijn afgerond die in 2019 zijn begonnen, is het 
verwachte bereik meer dan 100.000 kinderen. 
In 2019 is het Changemakers Programma ook inhoudelijk en organisatorisch verbeterd. Een 
inhoudelijke verbetering is  o.a. het voorzien van tips & tricks waarin bepaalde struikelblokken 
waar veel jongeren tegen aan lopen, zoals bijvoorbeeld het stellen van duidelijke en haalbare 
doelen, in één document worden behandeld. Hierdoor kunnen veelvoorkomende vragen 
makkelijker worden behandeld. Een ander voorbeeld van een inhoudelijke verbetering van het 
programma is stappenplannen die gebaseerd zijn op succesvolle projecten. Door deze 
stappenplannen kunnen jongeren makkelijk een eigen project opzetten, gebaseerd op deze 
succesvolle projecten.  
Ook organisatorisch is er veel verbeterd aan het programma. De communicatie met de 
changemaker gaat nu via één kanaal: de changemaker website en deze wordt gehost door One 
Community. Door het samenvoegen van verschillende informatiestromen, wordt er nu efficiënter 
gewerkt, worden changemakers sneller beantwoord en is er meer overzicht van impact 
mogelijk.  
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The State of Youth 

 
Een nieuw initiatief van KidsRights, dat gestart is in september 2019, zal de KidsRights 
Changemakers Movement helpen groeien en versterken: The State of Youth. The State of 
Youth beoogt een optimale synergie te vormen tussen advocacy en action. The State of Youth 
is de eerste online Staat die alleen bestaat uit kinderen en jongeren tussen de 13 en 24 jaar en 
die de stem van kinderen en jongeren over de hele wereld weergeeft. In 2019 hebben wij meer 
dan 101 miljoen jongeren bereikt.  

Volwassenen hebben de wereld gesplitst in natiestaten met een naam en nationaliteit en 
geografische grenzen, land per land. Jongeren van nu kijken echter over grenzen heen. Ze 
houden zich bezig met specifieke thema’s en vormen mondiale gemeenschappen rondom die 
thema’s. Hun wereld is virtueel en online en wordt niet beperkt door nationale grenzen. 
Wereldwijd ontstaan overal jeugdbewegingen die eisen om gehoord te worden. The State of 
Youth ambieert jongeren van over de hele wereld samen te brengen en ervoor te zorgen dat ze 
worden gehoord. Het laat kinderen en jongeren wereldwijd participeren en meebeslissen. Via 
preferenda kunnen jongeren hun mening geven en die boodschap van miljoenen jongeren 
wordt, ondersteund door KidsRights, door jongeren aan de wereld gepresenteerd.  

Meer dan 10.000 jongeren vanuit de hele wereld hebben hun mening gegeven over 
klimaatverandering en mogelijke oplossingen. 91 procent van de jongeren geeft aan dat 
klimaatverandering een serieus probleem is en dat extra maatregelen om het tegen te gaan, nú 
genomen moeten worden. Jongeren konden stemmen voor 16 verschillende, mogelijke 
klimaatmaats beleidsmaatregelingen. De top 3 bestaat uit:  

1. Schone productie(processen): bedrijven moeten overgaan op duurzame energie en 
hun vervuiling inperken. 

2. Strengere wetten: overheden moeten hun wetten (of de implementatie daarvan) 
aanscherpen om zo vervuiling van het milieu tegen te gaan. 

3. Afvalvermindering: consumenten moeten zoveel mogelijk gaan recyclen. 

Middels het onderzoek zijn ook honderden suggesties verzameld voor nieuwe oplossingen, 
beleid en acties voor burgers zelf om impact te creëren, waaronder bijvoorbeeld een app 
waarmee men zijn of haar eigen CO2 voetafdruk kan meten.  

De uitkomst van het preferendum is verstuurd aan wereldleiders van diverse landen. The State 
of Youth beoogt tezamen met de KidsRights Changemakers Movement, te leiden tot een 
generatie kinderen en jongeren die niet alleen meedoet, maar ook meepraat én meebeslist.  

Facebook heeft besloten om haar kanalen in te zetten om de State of Youth/ Changemakers 
Movement optimaal te ondersteunen. Derhalve verwachten we een enorme instroom op State 
of Youth, die vervolgens nieuwe Changemakers worden! Door deze samenwerking kunnen wij 
miljoenen kinderen wereldwijd bereiken, ook diegene die in afgelegen gebieden leven.  

We begonnen in september 2019 met nul volgers, en eindigden 2019 met 41.600 volgers op 
Instagram. De website is direct het best bezochte platform van alle KidsRights kanalen met 
243.000 bezoekers. We werken binnen State of Youth ieder kwartaal met een ander thema, 
gebaseerd op SDG’s. In 2019 hebben wij aandacht besteed aan klimaat en sustainability.    
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Doelwerkzaamheden 2019: Onderzoek 
 
KidsRights doet onderzoek om informatie te kunnen geven over kinderrechten. Het onderzoek 
biedt een wetenschappelijke achtergrond aan onze programma’s om internationale 
kinderrechten te verbeteren.  

KidsRights Index  
 
De KidsRights Index 2019 werd wereldwijd gepubliceerd op 14 mei 2019. Hiermee hebben wij 
meer dan 75 miljoen mensen bereikt. 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 181 landen in 2019. 
 

Resultaten 2019 

IJsland is als koploper van de KidsRights Index 2019 de opvolger van Noorwegen dat dit jaar 
slechts op de 16e plaats staat. De IJslanders worden in de top-5 gevolgd door Portugal (2), 
Zwitserland (3), Finland (4) en Duitsland (5). Landen waar de rechten van het kind zeer 
onvoldoende worden beschermd zijn Afghanistan (181), Sierra Leone (180), Tsjaad (179), 
Equatoriaal-Guinea (178) en de Centraal-Afrikaanse Republiek (177). 
 
Wereldwijd maken veel landen niet genoeg gebruik van de middelen die zij hebben om te 
investeren in de rechten van hun jongste generatie. Voor het Verenigd Koninkrijk (170) en 
Nieuw-Zeeland (169) leverde dit een opvallend lage positie op. Daarnaast valt op dat 
economische groei niet altijd voor een betere kinderrechtensituatie zorgt. Van China, Myanmar 
en India, de drie landen met de grootste economische groei in de periode 2010-2016, 
verslechterde de positie op de ranglijst. Thailand (14) en Tunesië (15) daarentegen scoren 
wereldwijd relatief goed op het gebied van kinderrechten in verhouding tot hun economische 
status. Zij voerden bijvoorbeeld nieuwe regelgeving in, zodat hun nationale wetgeving beter 
aansluit op de Convention on the Rights of the Child (CRC). 
 

Nederland 

Nederland handhaafde zich op de zesde plek van de KidsRights Index 2019, maar kan mogelijk 
zeer kritische vragen verwachten van het VN-Kinderrechtencomité door de ondermaatse 
mazelen vaccinatiegraad. Dat Nederland op de KidsRights Index slechter scoort dan voorheen 
op het gebied van gezondheid, heeft te maken met het percentage zuigelingen dat de eerste 
dosis mazelenvaccinatie kreeg. De afgelopen jaren daalde de vaccinatiegraad in ons land tot 
92,9 procent. Met als gevolg dat Nederland al vier jaar op rij onder de door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestelde kritieke grens van 95 procent presteert.   
De KidsRights Index 2019 laat ook weer zien dat kinderarmoede een belangrijk aandachtspunt 
is in Nederland. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau leven in ons land nog steeds 
280.000 kinderen onder de armoedegrens. Ook de kinderparticipatie is ondermaats. Nederland 
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behoudt toch de 6e positie in de Index, met name door de bescherming en educatie van 
kinderen. Zo is Nederland een van de landen met het laagste aantal tienermoeders ter wereld. 
Ook worden in ons land alle geboortes geregistreerd en krijgen meisjes gemiddeld het meeste 
onderwijs: 18 jaar lang.   
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Campagnes: voorlichting en fondsenwerving 
 
KidsRights ondersteunt kinderen in hun strijd om kinderrechten te verbeteren. Wij doen dit door 
changemakers een stem te geven en hun initiatieven te ondersteunen en zo wereldwijd 
positieve verandering tot stand te brengen. 

 

Campagnes 

'Make Some Change... Voor Veilige Scholen’ 

RTL Concentrate & KidsRights hebben samen een campagne gelanceerd. Van 27 februari t/m 1 
maart zijn de influencers Kaj Gorgels, Bobbie Bodt, Qucee, Sophie Milzink, Gio Latooy, Hanwe, 
Igmar Felicia en Jeroen Holtrop samen met jongeren door het hele land in actie gekomen, met 
één gezamenlijk doel: ‘Make Some Change… Voor Veilige Scholen wereldwijd’. 
 
Tijdens deze 3 actiedagen gingen zij door het land om de deelnemende jongeren te motiveren 
en te helpen bij hun toffe acties om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor KidsRights. Met 
deze campagne zijn meer dan een miljoen jongeren bereikt. 
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KidsRights communicatie 
 
Het inzetten van verschillende communicatiekanalen en campagnes, vergroot het bereik en de 
betrokken achterban en daarmee de impact van deze initiatieven en het werk van KidsRights. 
De focus binnen de KidsRights kanalen, ligt hier op de organisatie website en social media 
kanalen. 
  

Website 

1. Kidsrights.org:  
In 2019 hebben we een nieuwe website opgezet voor kidsrights.org. Deze website 
hebben we in eigen beheer, hetgeen ons meer flexibiliteit geeft om zelf zaken aan te 
passen zonder tussenkomst van een bureau (en dus onnodige extra kosten). Deze 
omzetting heeft plaatsgevonden in september.  
Het aantal bezoekers kwam op 99.500 over 2019. Dat is lager dan in 2018 (155.000); in  
september en oktober is een meetfout geconstateerd door de overgang naar de nieuwe 
website, terwijl er juist dan een verkeerspiek zichtbaar is in verband met de 
Internationale Kindervredesprijs. Die cijfers missen we dus in het totaal. De website 
thekidsrightschangemakers.org heeft een grote groei doorgemaakt. Jongeren weten de 
website nu goed te vinden. Dat compenseert het verlies op kidsrights.org 
Het grootste aandeel bezoekers komt via organisch zoekverkeer of direct. Het aandeel 
Nederlandse bezoekers is verder gedaald van 15.000 in 2018, naar 8.500 in 2019. 
 

2. Kidsrightsindex.org:  
Wij hebben in 2019 27.000 bezoekers gehad op de website Kidrightsindex.org (stijging 
van 170% ten opzichte van 2018 (10.000)). De belangrijkste kanalen zijn hier social 
media en organisch zoekverkeer.  
 

3. Thekidsrightschangemakers.org:  
In 2018 bezochten 60.000 bezoekers deze website; in 2019 waren dit er bijna 209.000. 
Een groei van 250%. De meeste bezoekers komen op deze website via social media of 
via direct verkeer. De bezoekers top 5 qua landen bestaat uit: India, Bangladesh, 
Pakistan, Verenigde Staten en Nederland. 3,8% van de bezoekers spreekt Nederlands, 
en 1,9% Spaans.  
 

4. Stateofyouth.org 
Nieuw gelanceerd in september 2019, maar direct al het best bezochte platform van alle 
Kidsrights kanalen met 243.000 bezoekers. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het 
grote aandeel van de campagne gefinancierd door Facebook Ad Credits.  

 

Social media 

1. Facebook – KidsRights:  
Op 31 december 2019 zaten we op bijna 173.000 volgers. Dat is bijna stabiel tov 2018: 
we begonnen het jaar met 171.000 volgers.  
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2. Instagram  
1. KidsRights: Begin 2019 waren er 1.900 volgers en we eindigden 2019 met 

4.900. Dit platform wordt steeds relevanter voor onze jonge internationale 
doelgroep, maar alleen campagnematig is hier sterke groei te verkrijgen. De 
sterkste groei is dan ook begin 2019 gerealiseerd door de grote changemakers 
campagne quiz.   
 

2. State of Youth: we begonnen in september met nul volgers, en eindigden 2019 
met 41.600 volgers. Een enorme groei, mogelijk gemaakt door de inzet van Ad 
credits voorzien door Facebook.  
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Bedrijfsvoering 
 

Organisatiestructuur 
 

 

Bestuursleden  
 

Marc Dullaert 

• Voorzitter bestuur KidsRights 
• Commissaris nv Bergkwartier 
• Voorzitter RvT Trimbosinstituut  
• Voorzitter G4 Motorgroep onderwijszorg 

Hans Geels 

• Algemeen directeur Dille & Kamille 
• DGA Geels Beheer BV  
• Aandeelhouder bureau Vakwerk 
• Voorzitter bestuur Make-A-Wish Nederland 

 
 

Jacqueline Ruepert 

• Commissaris Student aan huis 
• Commissaris Pno consultants 
• Bestuurslid vve schoolse duinen 
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• Directeur-eigenaar Conduco Consulting Group BV 
• Directeur-eigenaar Teamwerk BV 

 

Scipio van der Stoel 

• Directeur 50% aandeelhouder van Zumpolle van der Stoel B.V. te Amsterdam 
 

Cindy de Visser 

• Hoofd fondsenwerving en development – TU Delft Universiteitsfonds 
 

Hans Borghouts (t/m september 2019) 

• Partner PwC 
 

US bestuur – Friends of KidsRights 

Chair           Ms. Elizabeth van Schilfgaarde 
Secretary    Mr. Jack Kerr 
Treasurer    Ms. Sally Rocker 
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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 operationele leiding 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 

operationele leiding 
• evaluatie functioneren leden Bestuur en evaluatie functioneren director operations 
• 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 operationele leiding. 
 
De director operations 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 operationele leiding 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 
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wordt een jaarplan opgesteld, met daarin opgenomen de doelstellingen en het financiële kader 
voor het komende boekjaar.  

Naar aanleiding van de resultaten van de jaarplanevaluatie schrijft de operationele leiding 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 het de operationele leiding 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. 

De director operations 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 operationele leiding 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 operationele leiding 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 het 
managementteam 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 het managementteam het organisatiejaarplan van het voorgaande jaar op 
behaalde doelstellingen. 
Het bestuur evalueert regelmatig haar functioneren zowel tijdens bestuursvergaderingen als 
daarbuiten.  
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B - 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 operationele leiding 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 operationele leiding 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 operationele leiding bespreekt de maandcijfers op organisatieniveau met 
elkaar en bilateraal met de financieel manager.  
Ieder kwartaal levert het de operationele leiding een rapportage aan het bestuur op waarin 
voortgang van de in de jaarplannen beschreven doelen wordt beschreven. 

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. In september 2017 is er een bezoek gebracht aan 
het project “Chaeli Campaign” in Zuid-Afrika. Tijdens dit bezoek is er gesproken over de 
ontwikkeling & voortgang van het programma, waarbij ook financiële cijfers geanalyseerd zijn.  

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. 
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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.  
 
Wie steunen KidsRights?  
KidsRights weet zich gesteund door donateurs en sponsoren uit het bedrijfsleden voor de 
verschillende activiteiten van KidsRights.  
 
Donateurs van KidsRights ontvangen viermaal per jaar een nieuwsbrief. Maximaal twee keer 
per jaar een verzoek om een extra gift en een nieuwsbrief per post. 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.  
 
Sponsoren uit het bedrijfsleden worden regulier op de hoogte gehouden via de 
communicatiemiddelen 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. 
 
Opmerkingen- en klachtenprocedure 
KidsRights beschikt over een klachtenprocedure waarin wordt aangegeven 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 het MT minimaal eenmaal per 
maand overleg met de voorzitter. 
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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.  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG 
Op 25 mei 2018 is de AVG ingegaan. KidsRights heeft begin 2018, in samenwerking met 
adviesbureau Privy, de te doorlopen fases in kaart gebracht. Hieruit zijn acties en 
procesbeschrijvingen voortgekomen. Zo zijn laptops en mappen op de server opgeschoond en 
beveiligd, hebben er meerdere interne sessies plaatsgevonden m.b.t. bewustwording en 
aanpassing in de manier van werken. Zo worden persoonsgegevens niet zonder wachtwoord 
gedeeld en paspoorten niet zomaar opgeslagen. Gevoelige gegevens worden achter gesloten 
deuren gewaard en toegang is gelimiteerd tot de medewerkers die in eerste instantie met de 
gegevens moeten werken. Met leveranciers en partners zijn verwerkingsovereenkomsten 
opgesteld en tevens zijn bewaartermijnen voor documenten met persoonsgegevens opgesteld 
en gehandhaafd. Tot slot is de privacy statement aangepast en het cookiebeleid aangescherpt. 
Het opstellen en aanscherpen van processen is voortdurend.  

Effectiviteit bestedingen 

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 resultaat uit de staat baten/lasten is alsvolgt verdeeld binnen de reserves. Het bestuur van 
KidsRights heeft besloten € 325.934 in mindering te brengen op het bestemmingsfonds, en het 
resterende bedrag van  € 158.271 van 2019 toe te voegen aan de continuïteitsreserve.  
 
Risico’s en beheersingsmaatregelen 
Bedrijfsvoering en processen  
Alle relevante bedrijfsprocessen, zoals Financiën, ICT, HRM, worden door de directie bewaakt 
en periodiek geëvalueerd. Er is een handboek opgesteld voor interne beheersingsmaatregelen 
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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 2019 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. 
 
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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Kengetallen 

 
Boekjaar Boekjaar Begroting 
 2019 2019 2018 
       

 
Totale doelbesteding in % van  
som der baten 85,7 95,4 89,1 
       
 
Totale doelbestedingen in % van  
Totale lasten 79,5 79,6       75,2 
       
 
Lasten eigen fondsenwerving in % van 
Som van baten 20,8 23,1 18,0 
       
 
Uitgave beheer & administratie  in % van 
Totale lasten 1,25 1,4 9,7 
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Bijlage A: Begroting 2020 
 

  Begroot 2020                   2019 
    
 Baten     
 Baten van particulieren          678.500  761.643 
 Baten van bedrijven   301.720                             974.291 
 Baten van andere organisaties zonder     
winststreven   

              
1.764.400  340.440 

         2.744.620  2.076.374 
 Baten als tegenprestatie voor levering van 
producten en diensten   25.008 85.000 
Som van de baten  2.769.628 2.161.374 
 
 
 
 Beheer en administratie                 
 Projecten   531.716 464.406 
 Voorlichting   657.513 1.387.126 

          1.189.229 1.851.532 
    
 Werving baten     
 Kosten eigen fondsenwerving   348.074 450.429 
    
Beheer en administratie  22.369 27.076 
Som van de lasten          1.559.672 2.329.037 
  
Saldo financiële baten en lasten               -  - 
    
 Resultaat   1.209.956 -167.663 
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Bijlage B: Jaarrekening 2019 Stichting KidsRights 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam 
Adres: New Yorkstraat 2-08 
 1175 RD  Lijnden 
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Balans per 31 december 2019 
(Na voorstel resultaatbestemming)  
 
 
A c t i v a  
 
 2019 2018 
     

(in euro’s) € € 

Vaste activa 
Immateriële vaste activa (1) 13.722 37.682 
Materiele vaste activa (2) 7.255 5.670      
    20.977 43.352 
 
Vorderingen (3) 311.869 213.971 
 
Liquide middelen (4) 420.378 590.212      
Totaal activa 753.224 847.535      
 
P a s s i v a  
 
Reserves en fondsen 
Reserves 
Continuïteitsreserve (5) 311.756 171.997 
 
Fondsen 
Bestemmingsfonds (5) 211.398 518.820      
   523.154 690.817 
 
Kortlopende schulden (6) 230.070 156.718      
Totaal passiva 753.224 847.535      
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Staat van baten en lasten over 2019 
 Boekjaar Begroting Boekjaar 
 2019 2019 2018 
        

(in euro’s) € € € 

Baten (7) 
 
Baten van particulieren 761.643 764.456 860.807 
Baten van bedrijven 974.291 734.039 384.937 
Baten van andere organisaties zonder winststreven  340.440 218.000 438.154        
Som van de geworven baten 2.076.374 1.716.495 1.683.898 
Baten als tegenprestatie voor levering van 85.000 85.000 99.375 
  producten en diensten        
Som van de baten  2.161.374 1.801.495 1.783.273 
 
Lasten 
 
Besteed aan doelstelling (8) 

- Voorlichting en onderzoek 1.387.126 1.136.684 1.065.792 
- Hulpprojecten 464.406 581.718 522.868 

 
Werving baten (8) 

- Kosten eigen fondsenwerving 450.429 415.273 320.308 
 
Beheer en administratie (8) 

- Kosten beheer en administratie 27.076 24.629 204.704        
Som van de lasten 2.329.037 2.158.304 2.113.672 
 
Saldo voor financiële baten en lasten  -167.663 -356.809 -330.399 

- Saldo financiële baten en lasten - - 391        
Saldo van baten en lasten  -167.663 -356.809 -330.008        
 
Bestemming saldo 2019 (2018) 
 
 Boekjaar  Boekjaar 
 2019  2018 
       

 €  € 

 
Continuïteitsreserve 158.271  78.447 
Bestemmingsfonds -325.934  -408.455        
   -167.663  -330.008        
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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 New 
Yorkstraat 2 te Lijnden. 
 
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. 
 

ANBI status  

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

Grondslagen van waardering 

Financiele instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen en 
kortlopende schulden. Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen 
reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden 
financiële instrumenten gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio onder aftrek van transactiekosten. Indien geen 
sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale 
waarde. Stichting KidsRights kent geen afgeleide financiële instrumenten. 
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. 
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).  
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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 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 staat van baten 
en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 
Vorderingen  

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor 
mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.  
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. 
 
  



 

© 2020 KidsRights  38 

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 deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van KidsRights zou zijn 
toegestaan, en deze beperking door het bestuur is aangebracht. 

 
Bestemmingsfonds 
Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van KidsRights zou zijn 
toegestaan, en deze beperking door derden is aangebracht. 
 
Kortlopende schulden 
De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
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 opgenomen, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld. 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. 
Eventuele nalatenschappen en toegezegde legaten etc. worden in de baten verantwoord op het 
moment dat de omvang met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld. 
Giften in natura worden gewaardeerd tegen reële waarde. 
 
Baten met een bijzondere bestemming 

Baten waaraan een  bijzondere bestemming is aangewezen en welke in het verslagjaar niet 
volledig zijn besteed, worden via de resultaatbestemming toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve, respectievelijk het bestemmingsfonds. Onttrekkingen aan de 
bestemmingsreserve, respectievelijk het bestemmingsfonds, worden als last in de staat van 
baten en lasten verwerkt, alsmede in de resultaatbestemming in het jaar waarin de onttrekking 
heeft plaatsgevonden. 
 
 



 

© 2020 KidsRights  39 

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 
staat van baten en lasten 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 2019 is als volgt weer te geven. 
     
   2019   2018 
  
         

   € € 

Boekwaarde 1 januari   37.682 59.559 
Investeringen   - - 
Afschrijvingen   23.960 21.877          
Boekwaarde 31 december    13.722 37.682          
 
Stand per 31 december  
Aanschafwaarde   71.967 71.967 
Cumulatieve afschrijving   58.245 34.285          
     13.722 37.682          
 
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 van de andere vaste bedrijfsmiddelen in 2019 is als volgt weer te geven. 
              
      2019  2018 
         

   € € 

Boekwaarde 1 januari    5.670 6.303 
Investeringen   3.723 1.120 
Afschrijvingen   2.138 1.753          
Boekwaarde 31 december   7.255 5.670          
 
      2019  2018 
         

   € € 

 
Stand per 31 december: 
Aanschafwaarde   19.739 16.016 
Cumulatieve afschrijving   12.484 10.346          
     7.255 5.670          
 
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. 
 2019 2018 
     

 € € 

Debiteuren  211.774 17.723 
Omzetbelasting 17.502 24.738 
Overige vorderingen 82.593 171.510      
Totaal  311.869 213.971      
 
De kortlopende vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.  
 
Er is geen voorziening noodzakelijk op de debiteuren. 
 
Liquide middelen (4) 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting: 
 2019 2018 
     

 € € 

 
ABN AMRO Bank 83.705 29.443 
ING Bank    336.673 560.769      
Totaal  420.378 590.212      
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Reserves (5) 

De reserves per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd: 
                                    1 januari        31 december 
  2019 Mutaties 2019 
         

  € € € 

Continuïteitsreserve  153.485 158.271 311.756 
Bestemmingsfonds  537.332 -325.934 211.398 
         

Stand per 31 december 2019  690.817 -167.663 523.154          
 
Continuïteitsreserve 
De door het bestuur vastgestelde norm voor de noodzakelijk geachte omvang van de reserve 
bedraagt minimaal € 200.000. Deze norm is gerelateerd aan de totale kosten voor personeel, 
uitbesteed werk, huisvesting en kantoor. De vastgestelde norm valt ruim binnen de norm van 
maximaal 1,5% van de kosten werk organisatie conform de GDN richtlijnen. 
 
Bestemmingsfonds 
Het verloop van de bestemmingsfonds is als volgt: 
 
  1 januari      31 december 
  2019 Mutaties 2019 
         

  € € € 

Reservering t.b.v. Projectfonds KVP 2016  15.075 -15.075 - 
Reservering t.b.v. Projectfonds KVP 2017  50.000 -20.000 30.000 
Reservering t.b.v. Projectfonds KVP 2018  100.000 -25.000 75.000 
Reservering t.b.v. Projectfonds KVP 2019  - 100.000 100.000 
Reservering t.b.v. Gift Nederlandse Postcode Loterij  353.745 -353.745 - 
Reservering t.b.v. Lopende projecten   18.512 -12.144 6.398 
         

    537.332 -325.934  211.398          
 
Het bestemmingsfonds betreft de, bij de Kindervredesprijsuitreiking, ter beschikking gestelde 
projectfondsen. Deze projectfondsen worden besteed aan een doelstelling welke in lijn ligt met 
de activiteiten van de winnaar van de Kindervredesprijs, ter bevordering van kinderrechten. 
Tevens worden geoormerkte giften, welke binnen het boekjaar niet volledig zijn besteed, 
toegevoegd aan de reservering t.b.v. lopende projecten.  
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Kortlopende schulden (6) 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd. 
 2019 2018 
    - 

 € € 

 
Crediteuren 114.743 43.930 
Reservering vakantiegeld/vakantiedagen 12.354 13.782 
Loonheffing 14.105 11.948 
Pensioenen - 10.000 
Nog te betalen kosten 50.368 45.218 
Hulpprojecten 38.500 31.840      
   230.070 156.718        

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. 
 
Hulpprojecten 
 
 2019 2018 
     

 € € 

BRAVE USA 25.000 - 
Chaeli Campagne 7.500 - 
Green Hope 2.000 - 
Without Borders 2.000 - 
Ruma Faye 2.000 - 
KVP projectfonds 2012 - 5.000 
De Kleine Ambassade - 6.840 
Gharsah Libanon - 20.000      
   38.500 53.420      

 

Niet uit de balans blijkende rechten 

Giften in Natura 
De giften in natura hebben betrekking op het gebruik van de kantoorlocatie van KidsRights, ten 
bedrage van circa € 25.000. Het gebruik kan jaarlijks aan het einde van het boekjaar 
stilzwijgend worden verlengd.  
 
Langdurige toezeggingen 

De Jochnick Foundation heeft een toezegging gedaan van € 405.000, te verdelen over de jaren 
2018, 2019 en 2020 (135.000) per jaar.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 2019 2018 
     

 € € 

Baten (7) 

Baten van particulieren 761.643 860.807 
Baten van bedrijven 974.291 384.937 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 340.440 438.154      
Som van de geworven baten 2.076.374 1.683.898 
Giften in natura 85.000 99.375      
Totale baten 2.161.374 1.783.273      
 
De afname in de post Baten van andere organisaties zonder winststreven wordt voornamelijk 
veroorzaakt door opbrengsten uit een Gala in 2018 welke in 2019 niet is gehouden.  
 
 
Geoormerkte baten 
In de baten uit eigen fondsenwerving zijn ook geoormerkte baten opgenomen. Onderstaand de 
geoormerkte baten en de uitgaven aan deze projecten in 2019: 
 2019 2019  
                        bijdrage          uitgave 
     

 € € 

 
Geoormerkte bijdrage Changemaking Programma  37.500 37.747 
Geoormerkte bijdrage BBA 33.898 30.000 
Geoormerkte bijdrage Nkosi’s Haven 24.910 30.000 
Geoormerkte bijdrage Zorg en Studiefonds 18.000 71.745 
Geoormerkte bijdrage Liberia 12.500 10.000 
 
 
De meeste geoormerkte giften voor projecten binnen het boekjaar 2019, zijn ruimschoots 
besteed aan de betreffende projecten. De geoormerkte bijdrage voor BBA  en Liberia zijn niet 
volledig besteed in 2019. Het resterende bedrag voor deze twee giften bedraagt € 6.398 en is 
dan ook opgenomen in het bestemmingsfonds.  
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Toelichting lastenverdeling (8) 
 
 
                                         Doelstelling                       
             

 Hulp Voorlichting Werving Kosten beheer   
 Projecten en onderzoek baten en administratie  
           

 € € € €   

Subsidie en bijdrage 296.504   -  - -   
Publicatie en comm. - 982.526 198.576 -   
Personeelskosten 99.083 238.764 148.624 15.978   
Huisvestingskosten 4.930 11.880 7.395 795   
Afschrijving en rente 7.494 18.058 11.241 1.208   
Algemene kosten 56.395 135.898 84.593 9.095              
   464.406 1.387.126  450.429  27.076              
 
  Totaal 
             

    Totaal Begroot Totaal 
    2019 2019 2018 
             

    € € €  

Subsidie en bijdrage     296.504 428.984 401.343 
Publicatie en communicatie      1.181.102 954.809 848.600 
Personeelskosten (8.1)    502.449 506.448 532.363 
Huisvestingskosten    25.000 25.000 25.000 
Afschrijving en rente    38.001 35.587 40.607 
Overige Algemene kosten (8.2)    285.981 207.476 265.759              
       2.329.037 2.158.304 2.113.672              
 
De verdeling van de kosten komt tot stand op basis van de personele inzet op de diverse 
kostensoorten. De verdeling in 2019 is als volgt:  Hulpprojecten 19,72% (2018:14,07%), 
Voorlichting en onderzoek 47,52% (2018:35,79%), Werving baten 29,58% (2018:26,44%) en 
Kosten beheer en administratie 3,18% (2018:23,70%). De verschillen tussen 2019 en 2018 
worden voornamelijk veroorzaakt door een andere samenstelling binnen het personeelsbestand 
waarbij meer personeelsleden direct worden ingezet op doelstellingen en fondsenwerving. 
 
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 uitgave aan het 
nieuwe changemaking platform geweest dan begroot. Dit is mogelijk geworden door extra giften 
van partners. 
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 2019 2018 
     

 € € 

Personeelskosten (8.1) 

Salariskosten 388.703 421.632 
Sociale lasten 74.157 67.849 
Pensioen lasten 1.087 11.707 
Overige kosten 38.502 31.175      
   502.449 532.363      
 
            

Werknemers  gemiddeld                                                                              fte’s                fte’s      
  

                                                                                                       13,0                  11,2                   
                        

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. 
 
 
 
 
 2019 2018 
     

 € € 

Overige algemene kosten (8.2) 

Kantoorkosten 3.975 2.776 
Niet verrekenbare omzetbelasting 145.937 123.450 
Merkenregistratie 4.329 5.897 
Kosten automatisering / database 44.033 38.638 
Advieskosten 10.023 25.000 
Financiële dienstverlening 49.661 52.574 
Overige posten 28.023 17.424      
   285.981 265.759      
 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke effect hebben op de cijfers van het boekjaar 
2019. 
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Ondertekening bestuur 
 
Stichting KidsRights 
 
Amsterdam, 30 juni 2020 
 
 
Marc Dullaert 
voorzitter  
 
 
 
 
Scipio van der Stoel Hans Geels 
secretaris  bestuurslid    
 
 
 
 
Jacqueline Ruepert Cindy de Visser 
bestuurslid            bestuurslid 
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Overige gegevens 

 

Controleverklaring 

• De controleverklaring is op de hierop volgende pagina opgenomen. 
•  
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