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Eén 
Gisteren meldde zich een nieuwe donateur aan. Eén donateur.  
Eén persoon die onze missie ondersteunt: het concreet bijdragen aan 
het welzijn van zieke of gehandicapte kinderen en hun familie.
Vandaag ligt er een kind in een ziekenhuis. Eén kind. Omdat het ziek is, 
omdat het moet worden geopereerd of omdat het te vroeg is geboren. 
Zijn ouders verblijven komende nacht in een Ronald McDonald Huis. 
Eén nacht. In één gastenkamer. In één Ronald McDonald Huis.  
Om dicht bij één kind te zijn. 

Morgen komt er één gast bij McDonald’s. Die doet één bestelling en 
doneert één euro in de collectebox die bij de kassa staat. 
Achter alle grote cijfers gaan de verhalen van één kind, één ouder of 
één donateur schuil. Elk kind, elke ouder, elke donateur is onderdeel van 
ons grote verhaal.

Ik ben onder de indruk van onze ‘grote cijfers’, de totalen, onze bijdrage 
aan de Nederlandse samenleving. Nog meer ben ik onder de indruk van 
iedere ‘één’. Van het verhaal van een kind dat vecht voor zijn leven.  
Van een ouder wiens leven volledig op zijn kop staat en een veilige, 
warme plek nodig heeft. Van een gedreven actievoerder die zich in het 
zweet werkt om geld in te zamelen. Van een gepassioneerde vrijwilliger 
die er elke week opnieuw aan bijdraagt dat een Ronald McDonald Huis 
een echt ‘thuis’ is.

In dit verslag leest u over de cijfers van 2011. U leest over de ‘enen’ en 
over de totalen. Door de verhalen achter de cijfers te lezen, komen de 
cijfers dichtbij.

Marc van den Tweel

Directeur/bestuurder Ronald McDonald Kinderfonds

‘Achter alle grote cijfers gaan de 

verhalen van één kind, één ouder of 

één donateur schuil’

Voorwoord
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De cijfers van 2011  
en de verhalen achter de cijfers
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“Vijf spelletjes en vijf puzzels.” Noëlle Lambeck (5) weet wat ze wil en geeft vanuit haar ziekenhuisbed duidelijke instructies aan haar moeder Jolanda. Noëlle hoopt dat ze deze zomer weer kan kamperen, net als vorig jaar.

Noëlle woont met haar ouders en 
broertje Duncan (2) in Groningen. 
Ze is opgenomen in het Erasmus 
MC Sophia in Rotterdam. Jolanda 
weet exact hoeveel tijd Noëlle in 
haar jonge leven in het ziekenhuis 
heeft doorgebracht. “Drie jaar en 
zeven en halve maand.” Noëlle is 
geboren zonder slokdarm. In het 
ziekenhuis in Groningen werd haar 
maag ‘omhoog getrokken’ tot  
aan haar keel, maar dit gaf veel 
complicaties. Longen en lucht- 
wegen kwamen in de verdrukking 
en eten bleef in haar maag staan in 
plaats van door te stromen naar 
haar darmen. Noëlle had veel kans 
op verslikken en verstikken en 
kreeg om de haverklap een  
longontsteking. Lange tijd werd ze 
in het Groninger ziekenhuis  
behandeld, sinds oktober 2010 in 
Rotterdam.

Tien minuten
Het ziekenhuis in Groningen was op 
tien minuten rijden. Jolanda en 
haar partner Richard maakten 
daarom geen gebruik van het  
Ronald McDonald Huis daar. “Tien 
minuten was te doen en we gunden 
de plek in het Huis aan iemand die 
van verder weg kwam.” Rotterdam 
is een heel ander verhaal en Jolan-
da prees zich gelukkig direct een 
kamer in het Huis bij het Erasmus 
MC Sophia te kunnen krijgen.  
Richard en Duncan komen in het 

weekend. “Ik kan hier doen wat ik 
wil. Tv-kijken, eten, me terugtrek-
ken op m’n kamer en een fiets 
lenen om de stad in te kunnen.” 

Grote operatie
Eind 2010, begin 2011 is Noëlle 
thuis geweest. Daarna is ze weer 
teruggegaan naar Rotterdam.  
In mei 2011 onderging ze een grote 
operatie. Haar maag werd zes 
centimeter haar buikholte ingetrok-
ken en er werd een tweede uitgang 
gemaakt naar haar darmen. “Dat is 
nog nooit eerder gedaan”, weet 
Jolanda. De operatie duurde  
dertien uur. “Nu is het afwachten.” 
De hoop is dat voeding nu niet 
meer in haar maag blijft staan, 
maar sinds de operatie gaat het 
helaas nog niet veel beter met 
Noëlle. Het is maar zeer de vraag of 
ze tijdens de zomervakantie thuis 
is. “Noëlle heeft alle feestdagen al 
een keer in het ziekenhuis mee-
gemaakt. Pasen, Pinksteren, Kerst. 
Op Nieuwjaarsdag is ze zelfs een 
keer opgenomen.” Ook bracht ze 
een aantal verjaardagen door in 
haar ziekenhuisbed. “Afgelopen 
keer op het randje niet. Dat is leuk. 
Ze is blij als ze op bijzondere dagen 
thuis kan zijn. Vorig jaar hebben we 
een paar weken gekampeerd en 
Noëlle is bang dat ze dit jaar niet 
op vakantie kan. Voor mij is het nog 
ver van m’n bed...”

15 Ronald McDonald Huizen

65.000 overnachtingen

4.600 gezinnen

‘Doen wat ik wil’



Opening van een boomhut
In 2011 werd Ronald McDonald Huiskamer 

nummer 7 geopend in het Wilhelmina  

Kinderziekenhuis in Utrecht. De Huiskamer 

is als los ‘huisje’ gebouwd op de hal van  

het ziekenhuis. 

Gezinnen met een ziek kind kunnen zich in 

de Ronald McDonald Huiskamer even  

terugtrekken uit de drukte van het  

ziekenhuis en letterlijk tot rust komen in 

een niet-medische omgeving. De opening 

werd verricht door cabaretière Claudia de Breij, ambassadeur van Ronald 

McDonald Huis en Huiskamer Utrecht. De architect van de Huiskamer heeft 

zich laten inspireren door boomhutten. Dit uit zich in een speels ontwerp en 

in het gebruik van veel natuurlijke materialen zoals hout, wat zorgt voor een 

natuurlijke en rustige sfeer. De Huiskamer blijkt te voorzien in een grote 

behoefte. Ouders, broertjes en zusjes kunnen in de Huiskamer wachten  

tijdens een operatie of tussen de verschillende poliklinische behandelingen 

door. Gezinnen eten er, al dan niet met het zieke kind, een boterham, lezen de 

krant of spelen samen een spelletje. Ook is de Huiskamer voor veel ouders 

een ontmoetingsplek, waar ze in contact komen met lotgenoten. In de eerste 

week van december had de Huiskamer 744 bezoekers, het hoogste aantal 

weekbezoekers in 2011. 

€ 25.500 maar liefst bedroeg de grootste donatie van 2011 aan Ronald McDonald Huis 
en Huiskamer Utrecht. Dit bedrag werd met diverse acties verzameld door de enorm 
actieve Junior Kamer JCI ’t Sticht uit Utrecht.
In januari was de gemiddelde bezetting van Ronald McDonald Huis Utrecht 99,8%.  
Dit was het hoogste bezettingspercentage van het jaar.

Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2011   1110  Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2011  

Dichtbij de Huizen € 1.111 heeft een actie tijdens Koninginnedag (verkoop  
ingezamelde spullen) van de vrijwilligers van Ronald McDonald 
Huis Arnhem opgeleverd. Zowel in als buiten het Huis zijn  
vrijwilligers geweldig actief.

Twee kinderen uit  
groep 8 van een basis-

school hebben een spreek-
beurt gehouden en een 

rondleiding georganiseerd 
voor hun klasgenootjes bij 
het Ronald McDonald Huis 
in Arnhem. Zij kregen van 

de juf… een 10!

150 statiegeldflessen: de opbrengst van een 
spontane actie van een meisje dat hoorde dat 
haar neefje ernstig ziek was. Zij mobiliseerde 
een aantal klasgenootjes om met skelters 
flessen te verzamelen om geld in te zamelen 
voor Ronald McDonald Huis Arnhem.

Metamorfose in Leiden
Na 143 weken verbouwen werd op 26 september 2011 Ronald McDonald Huis Leiden feestelijk heropend door ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds Yvon Jaspers. 

Na 18 jaar was het hoog tijd om het Huis gron-
dig aan te pakken. Tijdens de verbouwing is het 
Huis voorzien van een lift, zijn alle badkamers 
vervangen, de gastenkamers opnieuw ingericht 
en gestoffeerd, is het hele Huis van binnen en 
van buiten opnieuw geschilderd en voorzien van 
dubbelglas. Ronald McDonald Huis Leiden werd 
in 1993 als vijfde Ronald McDonald Huis in  
Nederland geopend. Het Huis telde eerst 17, 
later 24 en door het creëren van een aantal 
familiekamers nu 19 gastenkamers. In het Huis 
logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn  opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

15x roze! Dat was de gift van Otto BV 

voor Ronald McDonald Huis Arnhem… 

in de vorm van mooie beddenspreien.

3.730 bezoekers uit de doelgroep maakten gebruik van de dag- & 
logeerfaciliteiten van Ronald McDonald Huis Barendrecht.
66 bedrijven werden lid van de in september opgerichte Business 
Breakfast Club voor Ronald McDonald Huis Barendrecht.
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Klaas Piet en Dita Vellema uit Deventer behoorden tot de eerste vaste 

gasten van Ronald McDonald Huiskamer Utrecht. De Huiskamer in het 

Wilhelmina Kinderziekenhuis blijkt voor hen een rustpunt in een zeer 

emotionele en hectische periode van hun leven.

Na 33 weken zwangerschap beviel 

Dita op 21 augustus 2010 van zoon 

Ruben. Ruben woog slechts 1860 

gram. Als neonatologieverpleeg-

kundige wist Dita heel goed dat hij 

in de couveuse zou komen te liggen 

op ‘haar’ afdeling. De eerste week 

ging het goed, maar na een week 

werd hij ziek. Een infectie, dacht 

men, maar dat bleek niet zo te  

zijn. Ruben werd uiteindelijk  

overgebracht naar het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis (WKZ) waar een 

zeer ernstige hartafwijking werd 

vastgesteld. De wereld van Klaas 

Piet en Dita stortte in. Drie dagen 

later werd Ruben geopereerd. 

Gelukkig konden zijn ouders direct 

terecht in Ronald McDonald Huis 

Utrecht naast het WKZ. 

Weer naar het ziekenhuis

Eind september mocht Ruben naar 

huis en daarna kreeg hij net als 

andere baby’s de nodige inentingen. 

Maar Ruben werd daardoor weer 

ziek en moest terug naar het WKZ, 

waar een hartkatheterisatie volgde. 

Drie weken na thuiskomst was het 

weer mis en moest Ruben weer 

naar het WKZ. Dit keer was er 

helaas geen plek in het Ronald 

McDonald Huis. Klaas Piet en Dita 

wilden heel graag bij hun zoon 

blijven en op en neer rijden naar 

Deventer was geen optie. “We 

leefden vanuit de auto”, zegt Klaas 

Piet. “Gelukkig was er de  

Huiskamer. Daar konden we  

douchen, eten, familie ontvangen 

en rusten tussen de voedingen van 

Ruben door”, vult Dita aan.  

“De hele dag bij Ruben op de kamer 

zitten was zwaar. Als hij sliep, 

konden wij in de Huiskamer tot rust 

komen.” Klaas Piet: “We waren vaak 

achter de computer te vinden om 

familie per mail op de hoogte te 

houden.” 

Genieten van gewone dingen

De familie Vellema is nu thuis.  

Ze maken nog steeds gebruik van 

de Huiskamer, als Ruben voor 

controle of onderzoeken in het 

ziekenhuis moet zijn. Dita: “We 

hoeven niet meer in de Huiskamer 

te douchen, maar even tot rust 

komen doen we er nog steeds. Ook 

het contact met de vrijwilligers 

vinden we fijn. Even een praatje 

maken en ze zorgen ook voor een 

kopje koffie of thee. We zijn al veel 

in de Huiskamer geweest, waardoor 

wij nieuwe vrijwilligers af en toe 

kunnen vertellen waar alles staat. 

Best grappig.” Ruben is nu een blije 

baby die goed groeit en zich goed 

ontwikkelt. Hem staat nog wel een 

aantal hartkatheterisaties te  

wachten, en rond zijn tweede  

levensjaar een grote hartoperatie. 

Zijn ouders zijn positief. Dita: “We 

genieten nu volop van de gewone 

dingen die wij als heel bijzonder 

ervaren”.

Ronald McDonald Huiskamers

7 Ronald McDonald Huiskamers (8 in 2012)

Ca. 150.000 bezoekers per jaar

‘Ronald McDonald Huiskamer is 
een plek om tot jezelf te komen’



660 nachten dichtbij
Arjan en Heleen verbleven 660 nachten (22 

maanden) in Ronald McDonald Huis Sophia 

Rotterdam. Al die tijd lag hun zoon Juliën op 

de IC in het Erasmus MC- Sophia, vanwege een 

zeer complexe en zeldzame afwijking aan zijn 

luchtpijp en slokdarm. Het gezin woont in het 

oosten van het land, dus het Ronald McDonald Huis was voor hen een  

uitkomst in deze lange en zware periode.

De foto is gemaakt door de Amerikaanse fotograaf Jim 

Bovin. Hij bezocht in 2011 Ronald McDonald Huizen in 

verschillende Europese landen, waaronder Nederland. 

Zijn foto’s zijn inmiddels onderdeel van de beeldbank 

van Ronald McDonald House Charities, de koepelorgani-

satie van alle Ronald McDonald netwerken wereldwijd. 

Voor de jongste bezoekers van het Speeldek van Ronald 

McDonald Huis Sophia Rotterdam waren meer dan 

4.000 luiers nodig Op het Speeldek kunnen broertjes 

en zusjes van zieke kinderen de dag doorbrengen 

Trouwe sponsor van Ronald  

McDonald Huis Maastricht Leliveld 

Bloemisterijen zorgde 52 keer voor 

verse bloemen in het Huis.
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Ronald McDonald Huis Zwolle werd in 2011 

volledig duurzaam met 6 warmwaterpanelen 

en 15 zonnepanelen op het dak.

Dichtbij de Huizen

Meer dan 80 keer  
fietsten leerlingen van 

praktijkschool het Waterland 
College heen en weer tussen 

Ronald McDonald Huis en 
Huiskamer Leiden om  

boodschappen, bloemen en 
was te brengen. Dit is een 

onderdeel van  
hun stage.

Op donderdag 26 mei 2011 vond voor de eerste keer in het zesjarig  bestaan van Ronald McDonald Huis Friesland het Benefiet Golfevent voor het Friese Ronald McDonald Huis plaats. Het sportieve netwerkevenement bracht maar liefst € 23.000 op. ‘’Een fantastische opbrengst voor deze eerste, zeer geslaagde editie. Het toernooi is zeker voor herhaling  vatbaar!’’, aldus een enthousiaste en dankbare manager Chris Kalsbeek.

‘Ik weet hoe belangrijk het Huis is’
14 jaar is de nieuwe ambassadeur van Ronald McDonald Huis  
Den Haag, die in 2011 werd benoemd. Al snel na haar geboorte werd bij 
Demi van Es Cystic Fybrosis vastgesteld (taaislijmziekte). 

Veel, vaak langdurige, ziekenhuisopnames 
volgden. Haar ouders logeerden dan in het 
Ronald McDonald Huis in Den Haag, om dicht 
bij Demi te kunnen zijn. In 2005 onderging 
Demi een dubbele longtransplantatie. Een 
zware operatie die goed is verlopen. Demi is 
en blijft ziek, maar dankzij haar nieuwe lon-
gen gaat het beter met haar dan voorheen. 
Juniorambassadeur Demi kan als geen ander 

het Huis promoten. “Het is zo belangrijk dat je ouders in de buurt zijn als 
je ziek bent”, zegt Demi vol overtuiging. Ze werkte mee aan een film 
over het Huis, nam een speciaal lied op met Bobbie (van Ernst en  
Bobbie) en vertelt regelmatig haar verhaal aan sponsoren. 

NH Hotel Maastricht verzorgde 26 

overnachtingen op het moment dat 

er voor ouders even geen plek was 

in het Ronald McDonald Huis.

Ronald McDonald Huis Den Haag verkocht 9.000 flessen wijn, die 

werden voorzien van een bedankwoordje voor de donatie bij elke fles.

47 sponsoren, groot en klein, maakten gezamenlijk de aanbouw aan 

Ronald McDonald Huis Den Haag mogelijk. 

In Ronald McDonald Huis Groningen werden in 

2011 208 flessen afwasmiddel gebruikt. 
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“De donderdag-gastenlunch is gezellig. De cliënten van Radar maken 

heerlijke soep met brood en de gezinnen hoeven alleen maar aan tafel 

te schuiven. Je babbelt wat met de andere ouders en geniet van je 

vakantie, super toch!”

Aïsha is 6 jaar en meervoudig 

gehandicapt. Ze kan niet zitten, 

lopen en eten, is slechtziend en 

erg vaak ziek als gevolg van een 

chromosoomafwijking. Graag komt 

zij samen met haar ouders en 

‘grote’ zus Djamilla op vakantie in 

de Ronald McDonald Kindervallei. 

Een ander vakantieadres bestaat 

voor hen niet meer. 

Kindervallei ideaal

Jay en Monique, ouders van Aïsha 

en Djamilla zijn ook dit jaar weer 

op vakantie in de Kindervallei. Een 

vertrouwd, maar ook noodzakelijk 

vakantieadres, omdat zij met 

Aïsha weinig andere keus hebben. 

“Voor ons is de Kindervallei  

ideaal”, vertelt Monique. “Gelukkig 

is de reisafstand niet te lang want 

Aïsha kan moeilijk zitten.  

Daarnaast zijn alle appartementen 

voorzien van de hulpmiddelen die 

wij nodig hebben om haar dagelijks 

te verzorgen.” 

Lekker lachen
Aïsha is hun vrolijke, goedlachse 

dochter. Ondanks dat zij eigenlijk 

alleen maar bij de familie in haar 

bedbox ligt herkent ze de voor 

haar bekende gezichten en  

stemmen. Ze kan heus mopperen 

op het moment dat ze iets juist 

wél of juist niet wil. Daarnaast is 

ze op haar eigen manier een echte 

komiek en weet iedereen aan het 

lachen te maken. Omdat oma Mien 

meegaat op vakantie, hebben Jay 

en Monique ook de tijd om  

aandacht te besteden aan hun 

oudste dochter Djamilla. “Door alle 

zorg van Aïsha schiet dat er soms 

bij in.” Samen shoppen met papa 

en mama vindt zij dan ook reuze 

‘cool’.

Samen met andere gezinnen

Het samenzijn met de andere 

gezinnen ervaren Jay en Monique 

ook als een meerwaarde. Iedereen 

heeft begrip voor elkaars situatie 

en kinderen. “Je leert zo alles 

meer waarderen en de dingen te 

nemen zoals ze zijn.”

4 Ronald McDonald Vakantieverblijven: 

> Valkenburg aan de Geul (Kindervallei)

> Beetsterzwaag (Hoeve)

> Arnhem

> Barendrecht

15 appartementen + 16 gastenkamers 

met logeerfunctie voor ouders van  

revaliderende kinderen

3.365 vakantieovernachtingen

‘Voor ons is de Kindervallei ideaal’
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“Omdat Stefanie, mijn vrolijke meid met Down, al een tijdje kampt met  
overgewicht was ik afgelopen zomer op zoek naar een ‘echte’ sport voor haar”, 
vertelt Sonja Lodewijkx. “Via via werd ik op de site van het Ronald McDonald 
Centre gewezen. We zijn onmiddellijk gaan kijken.”

“Met in mijn achterhoofd het filmpje 
van Job Cohen over Dennis Gebbink, 
‘Amsterdammer van het jaar’ én  
oprichter van sportclub ‘Only Friends’, 
reed ik op woensdagmiddag met  
Stefanie naar Amsterdam. Vanaf  
Hilversum deden we er maar een half 
uur over. We meldden ons bij de portier 
en op onze vraag waar het street-
dancen was, wees hij naar het grote 
glazen gebouw achter hem. Verbaasd 
staarden we naar dat immens grote 
Ronald McDonald Centre waar Stef 
blijkbaar mocht sporten. Lopend langs 
het voetbalveld richting het Centre, 
passeerden we een grote foto van een 
jongetje met Down in judopak met 
bijschrift: ‘Je bent goed zoals je bent’. 
Simpele woorden, maar het raakte me.

Toeter van de waterscooter
Binnen bleek de streetdance-les al 
begonnen, maar Stefanie mocht gelijk 
meedoen. Even snel naar de enorme 
kleedruimte met aangrenzend groot 
rolstoelvriendelijk toilet. Terug naar de 
sportzaal, waar de muziek lekker hard 
stond en waar zowel door kinderen  
in een rolstoel als verstandelijk  
gehandicapte kinderen enthousiast 
gedanst werd op de ‘toeter van de 
waterscooter’. Stef deed prima mee 
voor zo’n eerste keer, ze genoot en 
daar kwamen we voor! Het was opval-
lend hoeveel plezier alle kinderen met 
elkaar hadden en niemand werd met 
vreemde ogen bekeken. Na het street-
dancen zijn we nog even gaan kijken  
bij het kickboksen. Ook hier kinderen 
die, ondanks hun beperking, vol  
overtuiging meededen. Stralend keek 
Stef me aan toen ze échte bokshand-
schoenen aan kreeg!”

Beste beentje voor
Ook de negenjarige Jacy Hoogvliets 
voelt zich helemaal thuis op het  
Ronald McDonald Centre. Zo op het 
eerste gezicht is er niets bijzonders 
aan hem te zien. In het gele team zet 
hij zijn beste beentje voor tijdens de 
voetbaltraining op het grote groene 
kunstgrasveld. Moeder Manuela ziet 
vanaf de tribune dat het voetbaluurtje 
haar kind goed doet: “Jacy heeft  
een autistische stoornis. Hij heeft 
ontzettend weinig zelfvertrouwen, 
vindt zichzelf nooit goed genoeg en 
voelt zich altijd minder dan zijn leef-
tijdgenootjes. Daarom werkt sporten 
bij een reguliere sportclub niet. Elke 
keer kwam hij verdrietig terug van het 
trainen.”

Rode wangen
“Al bij de eerste training, bijna een jaar 
geleden, zag ik hoe Jacy hier in zijn 
element is. Bij het Centre telt hij wél 
mee.” Jacy komt na een uur trainen 
moe en uitgeput het veld afsloffen. 
“Mam, ik heb honger”, zegt hij. Moeder 
Manuela houdt haar zoon een pakje 
drinken en koekjes voor. Ondanks zijn 
inspanningen – Jacy’s rode wangen zijn 
hier het bewijs van – wijst hij het  
lekkers af. “Thuis”, zegt hij en hij 
begint over hoe leuk de training was. 
“Volgende week wil ik weer!” Zijn 
moeder lacht: “Ik ben zo blij dat we 
een sportcentrum hebben gevonden 
waar Jacy op zijn plek is; een plek 
waar hij zich thuis voelt, meedoet en 
helemaal zichzelf kan zijn. Als dat 
betekent dat ik hem misschien wel drie 
keer per week naar het Centre moet 
rijden, heb ik dat er graag voor over!”

Ronald McDonald Centre

47.000 m2

Ca. 1.000 sporters per week

Primaire gebruiker Only Friends:  

567 leden (december 2011) en 17 sporten

‘Stef genoot!’ 



Ronald McDonald Huis Zwolle hield in 2011  

de eerste Ronald McDonald Rally waaraan 

70 oldtimers auto’s hebben meegedaan.  

Het was een groot succes en ook dit jaar is 

er weer plek voor 70 oldtimers om mee te 

kunnen gaan doen. 

Door McDonald’s Apeldoorn en Deventer zijn 

10.000 polsbandjes verkocht waarvan de 

opbrengst naar Ronald McDonald Huis  

Zwolle ging. Dit heeft maar liefst € 10.000 

opgebracht. Een prachtige actie met een 

prachtig resultaat én een mooie poster!

Wij steunen het 
Ronald McDonald Huis in Zwolle.

U toch ook?

Koop voor € 1,- een polsbandje 
en steun het Ronald McDonald 

Huis in Zwolle

De Vereniging Eigen Huis introduceerde in 2011 1-2-3 zonne-energie en doneerde 

op 21 december de eerste 5 zonnepanelen aan Ronald McDonald Huis Friesland.

Natuurlijk mag je wel 
wat chocola eten als je 
diabetes hebt. In Ronald 
McDonald Huis Fries-
land kregen kinderen 
met suikerziekte in de 
leeftijd van 5 tot 7 jaar 
een workshop chocola-
deletters maken.
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100 atleten liepen tijdens de Leiden Marathon een afstand ten bate van  

Ronald McDonald Huis Leiden en brachten € 10.000 bij elkaar.

De ouders van Niels logeerden 

204 nachten aaneengesloten in 

Ronald McDonald Huis Leiden.

Dichtbij de Huizen Vrijwilligers van Ronald  
McDonald Hoeve organiseerden 
in 2011 voor het eerst een eigen 
fondsenwervende activiteit, een 
bridgedrive. Op 24 september 
waren er 12 x 2 paren (dus 48 
personen) te gast, die speelden in de verschillende ruimtes van de 
Hoeve en op die manier dus werden ‘rondgeleid’. Het evenement 
leverde € 530 op en dat bedrag is door de vrijwilligers  
‘geoormerkt’ voor een in te richten snoezelruimte.

In 2011 was Ronald McDonald  

Hoeve voor het derde jaar op rij als 

goed doel verbonden aan het maïs-

doolhof van de familie Tolsma in 

Witmarsum. Ieder jaar richten zij 

zo’n doolhof in en met een entree-

prijs van € 0,50 p.p. zamelen ze 

geld in voor het goede doel. In de 

geschiedenis van dit doolhof is het 

uniek dat er drie jaar op rij voor 

hetzelfde goede doel is gekozen. Over de afgelopen drie jaar is Ronald 

McDonald Hoeve verblijd met in totaal € 6.850.

De bezetting van de appartementen van Ronald  

McDonald Hoeve is in 2011 ten opzichte van 2010 met 

12% gegroeid en voor de gastenkamers zelfs met 15%.

Het team ‘logeergasten’ van Ronald McDonald Kindervallei verzorgde 454 

check-ins van appartementen en gastenkamers. Ze maakten 1.816 bedden 

gereed voor nieuwe gasten. Het team ‘facilitair’ kreeg 302 meldingen van 

schade en defecten. Hiervan wisten ze 95% op te lossen of te verhelpen. 

De receptie en administratie van Ronald McDonald Kindervallei verstuurde 

303 brieven, 563 facturen en verwerkte 425 kwitanties. De vrijwillige 

gidsen verzorgde 140 rondleidingen voor in totaal 2.278 daggasten.

Het langst blijvende  
gezin in Ronald McDonald Huis 

Groningen verbleef 10 maanden in 
het Huis.

FOCWA bedacht voor de 
voormalig MKB Nederland 
voorzitter Loek Hermans bij 
zijn afscheid in 2011 wel een 
heel origineel cadeau. Zij 
overhandigden hem een 
cheque van € 1.000 om weg te geven aan de 
Ronald McDonald Hoeve. Het geld is gebruikt voor 
aangepaste spelletjes.
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In september 2011 verscheen een wel heel bijzonder team aan de start 

van HomeRide, de 24-uur durende fondsenwervende wielertocht voor 

het Ronald McDonald Kinderfonds. Het team ‘Ride for Milou’ van de 

vriendengroep uit Beringe (Limburg) reed mee ter nagedachtenis aan 

Milou. Milou, 14 jaar oud, overleed op 21 juli 2011. 

Het team vertelt: ‘’Milou, een  

dappere meid van 14 jaar uit  

Beringe, heeft ruim 100 dagen in 

het ziekenhuis van Utrecht  

doorgebracht om een stamcel-

transplantatie te ondergaan. Haar 

familie kon gelukkig dichtbij haar 

zijn, ze verbleven in Ronald  

McDonald Huis Utrecht. Als vrien-

dengroep hebben we ervaren hoe 

belangrijk en hoe goed het is dat je 

als ouders en broer en zussen, 24 

uur per dag zo dicht mogelijk bij je 

zieke dochter/zus kunt zijn. Het 

Ronald McDonald Huis heeft dit 

mogelijk gemaakt voor de familie 

van Milou Steeghs.’’

Te vroeg afscheid

De vriendengroep heeft veel te 

vroeg afscheid moeten nemen  

van Milou Steeghs. Milou had cvid, 

common varibale immuno- 

deficiency, waarbij te weinig en 

slecht functionerende afweerstof-

fen aangemaakt worden. Haar 

slecht werkende afweersysteem 

bleek ook nog eens haar eigen 

lichaam aan te vallen. Daarom 

adviseerde het behandelende 

artsenteam een stamceltrans- 

plantatie. Voorafgaand aan de 

transplantatie moest Milou’s  

beenmerg worden vernietigd met 

chemo om ruimte te maken voor de 

nieuwe stamcellen. Toen ging het 

mis, Milou kreeg de zogeheten  

transplantatieziekte, waaraan ze 

uiteindelijk op 21 juli overleed. 

In actie
Vrienden en bekenden wilden iets 

doen ter nagedachtenis van Milou. 

Ze hadden aan den lijve ervaren 

hoe belangrijk het is voor ouders 

om bij hun zieke kind te kunnen 

zijn. Onder de noemer ‘Ride for 

Milou’ hielden ze een flyeractie in 

het dorp om geld in te zamelen.  

Het hele dorp deed mee.  

De basisschool zamelde lege  

flessen in, vriendinnen lakten  

nagels tegen betaling, de carnavals-

vereniging verkocht wafels.  

Op Milou’s school stonden  

collectebussen en zelfs het  

collectegeld van twee uitvaart-

diensten werd gedoneerd aan 

Ronald McDonald Kinderfonds.  

De eindopbrengst van het team 

‘Ride for Milou’ was indrukwekkend 

en werd tijdens HomeRide beloond 

met de ‘gele trui’: ruim € 30.000 

voor het goede doel. 

HomeRide

500 kilometer binnen 24 uur

Langs 7 Ronald McDonald Huizen

13 teams, 128 deelnemers

Opbrengst: € 184.043

Ride for Milou
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Geef een nacht, krijg een nacht
Op straat deelden we deze opvallende flyer, in 
de vorm van een deurhanger uit. De oproep: 
‘Geef een nacht, krijg een nacht’.  
Oftewel: word donateur van het Ronald  
McDonald Kinderfonds, maak een overnachting 
mogelijk voor ouders van een ziek kind en krijg 
zelf de Holland Hotel Card, waarmee gratis kan 
worden overnacht in aangesloten hotels. De 
kaart werd aangeboden door de Holland Hotel-
cheque. Die bestond vijf jaar en stelde daarom 
de hotelkaarten ter waarde van € 60 per stuk 
beschikbaar voor nieuwe donateurs van het 
Ronald McDonald Kinderfonds. Via de actie 
meldden zich 278 nieuwe donateurs.

In actie!
In 2010 lanceerde het Ronald  
McDonald Kinderfonds de speciale 
actiesite mijnronaldmcdonaldactie.nl. 
Hierop kan iedereen een actie aan-
maken voor het Ronald McDonald 
Kinderfonds of een specifiek Huis en 
kunnen hun familie, vrienden, 
kennissen en collega’s eenvoudig  
de actie ondersteunen met een 
donatie. Waren er in het eerste jaar 
52 actievoerders op de site, in 2011 
groeide dit aantal al naar 189. 
De totale opbrengst uit acties, 
georganiseerd door zowel particu-
lieren als bedrijven, bedroeg in 2011 
maar liefst € 434.470. In 2010 
was dat € 358.590.

Onbetaalbare  
vrijwilligers
In 2011 waren circa 1.600 vrijwil-

ligers actief in de Ronald McDonald 

Huizen. Zij zetten zich gemiddeld  

3 uur per week in. Dit maakt dat er 

in het hele jaar bijna 250.000 

uren vrijwilligerswerk is verricht.  

Letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar. 

Er zijn 17 regionale besturen, met 

in totaal 116 bestuursleden. Zij 

doen hun werk onbezoldigd. Dat 

geldt ook voor de 7 leden van de 

Raad van Toezicht van het Ronald  

McDonald Kinderfonds en de  

3 ambassadeurs Chantal Janzen, 

Yvon Jaspers en Robert ten Brink.
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€ 400.000 

€ 300.000 

€ 200.000 

€ 100.000

2010 2011

Dichtbij het Kinderfonds

Welkom [t]Huis!
Nr. 1 van het nieuwe magazine [t]Huis viel in april op de 

deurmat van vaste donateurs. In het nieuwe blad komt 

regionaal en landelijk nieuws samen.  

Het magazine is ontwikkeld in samenwerking met 

MediaPartners Group. [t]Huis verschijnt vier keer per 

jaar in een landelijke en in verschillende  

regio-edities. De basiseditie had eind 2011 een oplage 

van 22.000 exemplaren en wordt verzonden naar 

relaties van het Ronald McDonald Kinderfonds. In de 

regionale edities, met een totale oplage van 26.000 
stuks, wisselen de Ronald McDonald Huizen landelijke inhoud voor hun eigen 

verhalen. Zo kunnen ze interviews met gasten uit hun eigen Ronald  

McDonald Huis een plek geven, net als nieuws over regionale acties en sponsors. 

Aan de deur
Na een succesvolle test in 2010, ging het 

Ronald McDonald Kinderfonds in 2011 

verder met het deur tot deur werven 

van nieuwe donateurs. In een persoon-

lijk gesprek kan de boodschap van het 

Ronald McDonald Kinderfonds goed 

worden overgebracht en kunnen vragen 

meteen worden beantwoord. Het bleek 

dat veel mensen graag een steentje 

willen bijdragen: aan de deur melden 

2.490 nieuwe donateurs zich aan.

Op 31 december 2011 telde het Ronald McDonald Kinderfonds  
20.418 structurele donateurs.
Op 3 momenten verstuurde het Ronald McDonald Kinderfonds een 
brief met giftverzoek. Daarop kwamen in totaal 3.726 giften binnen. 
De gemiddelde gift bedroeg € 23,71.
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In de advertentie wordt het aantal van 1.526 vrijwilligers genoemd, dit was volgens telling uit 2010. Inmiddels zetten circa 1.600 mensen zicht belangeloos in voor een van de Huizen.

Jaar van de vrijwilliger

Onderzoek

Vrijwilligers vertellen hun verhaal
 
2011 was het Europees Jaar 
van de Vrijwilliger.  
Het Ronald McDonald 
Kinderfonds is een van de 
grootste vrijwilligersorgani-
saties van Nederland met 
circa 1.600 mensen die zich 
belangeloos inspannen in 
een van de Ronald  
McDonald Huizen.  
Al onze vrijwilligers zijn 
opgeroepen om hun verhaal 
te vertellen. Welk moment 
zullen ze nooit vergeten? 
Welke gasten blijven hen 
altijd bij? Welke gebeurtenis 
heeft ze geïnspireerd. Kort-
om: welk verhaal willen zij 
‘vrijwillig vertellen’. Talloze 
verhalen werden ingezon-
den. De mooiste inzendingen 
verschenen online. Daar zijn 
ze nog steeds na te lezen:  
www.kinderfonds.nl/vrijwil-
ligverteld. De vrijwilliger met 
het mooiste verhaal werd 
beloond met de hoofdrol in een speci-
ale bedankadvertentie voor alle 
vrijwilligers. Die verscheen op de Dag 
van de Vrijwilliger in het Jaar van de 
Vrijwilliger (7 december) in De Tele-
graaf. De advertentie werd mogelijk 
gemaakt door Rivièra Maison, sponsor 

van het Ronald McDonald Kinderfonds. 
De eer ging naar Eveline ter Beek. Zij 
schreef over het kerstdiner in Ronald 
McDonald Huis AMC Amsterdam. Het 
verhaal van Eveline werd deels gepu-
bliceerd in het magazine [t]Huis en is 
terug te lezen op de website.

Vrijwilligerswerk krijgt 8,6
De gasten van de Ronald McDonald Huizen werden in 2011 gevraagd om hun verblijf te beoordelen (zie pagina hiernaast). De vrijwilligers kregen een enquête voorgelegd over hun vrijwilligerswerk. De uitkomsten zijn positief. De algemene tevredenheid drukken de vrijwilligers uit in een 8,6. Dat cijfer krijgt ook de ‘werkomgeving’. De thema’s ‘samen-werking’, ‘taken’ en ‘begeleiding’ scoren een dikke 8. Net als het gasttevredenheidson-derzoek, werd ook dit onderzoek uitgevoerd door Effectory. Deelname was vrijwillig en anoniem. 554 vrijwilligers vulden de vragenlijst in.
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1.000.000  
overnachtingen
De 1000.000ste overnachting 

in een Ronald McDonald Huis was 

een speciale. Ambassadeur Robert 

ten Brink sliep het miljoenste nachtje in Ronald McDonald Huis VUmc.  

Collega-ambassadeur Chantal Janzen deelde voor even het bed met Robert 

en schoof ’s morgens ook weer aan voor het ontbijt.

Dichtbij het KinderfondsWand vol eSmiles in Ronald McDonald Huiskamer

Nederland verstuurde 2.521 hartverwarmende eSmiles naar kinderen in het Wil-

helmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Een eSmile mocht van alles zijn: een 

vrolijke tekening of leuke foto, alles wat de kinderen even kon doen vergeten dat 

ze ziek zijn. De eSmiles werden gestuurd aan een HP ePrinter, direct geprint en 

opgehangen op een speciale wand in de Ronald McDonald Huiskamer in het WKZ. 

Aanvankelijk zou HP per ingestuurde 

eSmile € 1 doneren, maar de vele 

enthousiaste reacties deden HP beslui-

ten de donatie te verhogen naar  

€ 15.000. Ook doneerde HP aan ieder 

Ronald McDonald Huis in Nederland 

een ePrinter, om de afstand tussen 

zieke kinderen en hun familie en vrien-

den te verkleinen.

Kleingeld maakt groot verschil

Ook de gasten van McDonald’s dragen 

substantieel bij aan het werk van het 

Kinderfonds. Zo doneerden ze in 2011  

€ 418.260 aan kleingeld in de collecte-

boxen die bij de kassa staan. Tijdens de 

jaarlijkse donatie-actie, waarbij gasten  

om € 1 werd gevraagd waarvoor als ze  

als dank een pen met keycord ontvingen, 

werd € 226.137 ingezameld.

Actieve Franchisenemers
In elk van de regionale besturen zit een Franchisenemer van  
McDonald’s. In totaal zetten 54 van 82 McDonald’s  
Franchisenemers zich op enige manier actief in voor een van  
de Ronald McDonald Huizen. Dat is maar liefst 66%.  
Naast bestuur- en commissiewerk, organiseren ze 
bijvoorbeeld ook Benefiet Golftoernooien (7 in 2011) 
en andere fondsenwervende acties.

Gratis in de krant
Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft een zeer beperkt advertentie-
budget en probeert zoveel mogelijk gratis publiciteit te verkrijgen door 
onder meer persmomenten, persberichten, interviews in kranten en 
tijdschriften en het aanbieden van advertenties voor gratis plaatsing. 
De redactionele knipsels die dit in 2011 opleverde, hadden een waarde 
van ruim € 3 miljoen! De advertentiewaarde van de gratis geplaatste 
advertenties bedroeg ruim € 1,6 miljoen.

Galagasten zijn  
‘better together’
Het Ronald McDonald Kinderfonds 
Gala, begin april in Hotel Okura  
Amsterdam, leverde € 899.625 op.  
Dit enorme bedrag werd bijeenge-
bracht door ruim 450 gasten tijdens 
een avond vol culinaire verrassingen 
en optredens van onder andere  
Paul de Leeuw, Barry Hay en Gerard 
Joling. ‘Better together’ was het toe-
passelijke thema van de 26ste editie 
van het Gala, een van de mooiste en 
grootste benefietgala’s van Nederland. 
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Missie, visie en werkwijze,  

Verslag Raad van Toezicht,  

Personeel en Organisatie,  

Fondsenwerving,  
Ronald McDonald Huizen en  

Verantwoordingsverklaring
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Als je ziek bent, wil je als kind je ouders het liefst zo dicht mogelijk bij je hebben. 
En als je een handicap hebt, wil je zoveel mogelijk dezelfde dingen doen als je  
leeftijdgenootjes. Dat begrijpt het Ronald McDonald Kinderfonds maar al te goed. Het is 
haar missie een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van kinderen en daarmee 
aan het welzijn van families in Nederland. Daarom ontwikkelt, ondersteunt en exploiteert 
het Ronald McDonald Kinderfonds voorzieningen die concreet bijdragen aan het welzijn 
van zieke of gehandicapte kinderen: de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie en 
Sport (kortweg Ronald McDonald Huizen). Een overzicht:

15 Ronald McDonald Huizen: dicht bij elkaar 
In Ronald McDonald Huizen logeren ouders 
vlak bij het ziekenhuis of revalidatiecentrum 
waar hun zieke of gehandicapte kind wordt 
behandeld of verpleegd. Binnen een paar 
minuten kunnen ze bij hun kind zijn. 

7 Ronald McDonald Huiskamers: even 
vergeten dat je ziek bent 
In Ronald McDonald Huiskamers kunnen 
zieke kinderen samen met hun ouders, 
broertjes en zusjes even ontsnappen aan de 
ziekenhuissfeer en tot rust komen in de 
huiselijke omgeving in of dicht bij de  
kinderafdeling van het ziekenhuis. Gezinnen 
kunnen er overdag een krantje lezen of 
samen spelen, bijvoorbeeld tussen twee 
behandelingen door. Ongeacht of ze in een 
Ronald McDonald Huis logeren. Voor veel 
ouders is de Huiskamer naast een rustplek 
ook een ontmoetingsplek waar ze in contact 
komen met lotgenoten.

4 Ronald McDonald Vakantieverblijven: 
‘onbeperkt’ vakantie vieren 
Ronald McDonald Vakantie biedt aangepaste 
appartementen waar gezinnen met een 
lichamelijk of meervoudig gehandicapt kind 
kunnen genieten van een heerlijke vakantie. 
Dankzij de aanwezigheid van de noodzake-
lijke voorzieningen, kunnen deze kinderen 
‘onbeperkt’ vakantie vieren. De vakantie-
verblijven bevinden zich in de prachtige 
omgeving van Friesland (Beetsterzwaag) en 
Limburg (Valkenburg aan de Geul), Arnhem 
en Barendrecht. 

1 Ronald McDonald Centre: sporten zonder 
drempels 
Juist voor kinderen met een handicap is 

sport een goede manier om zich sociaal en 
fysiek te blijven ontwikkelen. In het Ronald 
McDonald Centre, het eerste sportcomplex 
in West-Europa voor kinderen en jongeren 
met een handicap of chronische aandoening, 
vindt ieder kind wel iets dat bij hem past. 
Het Centre bestaat uit onder meer, twee 
zwembaden uitgerust met drenkeling- 
detectivesysteem, sporthal met  
led-lijnverlichting in de vloer, fitnessruimte, 
dojo, kunstgrasveld en atletiekbaan. 
Het Ronald McDonald Centre is een initiatief 
van Dennis Gebbink, oprichter van sportclub 
Only Friends. Deze sportclub voor kinderen 
met een beperking telt inmiddels ruim 500 
leden en is de primaire gebruiker van het 
Centre.

Ontstaan
In 1974 werd in Philadelphia (USA) het 
allereerste Ronald McDonald Huis ter wereld 
geopend. De Engelse oncoloog prof. dr. 
Audrey Evans merkte dat er een  
dringende behoefte was aan een logeerhuis 
voor ouders die dagelijks bij hun zieke kind 
willen zijn, maar die ver weg woonden van 
het ziekenhuis. Ze vond een geschikt huis 
nabij het ziekenhuis, maar zocht nog een 
sponsor. McDonald’s en Audrey Evans 
vonden elkaar. Ze spraken af dat  
McDonald’s het Huis zou financieren en dat 
het de naam Ronald McDonald Huis zou 
krijgen, naar de clown van McDonald’s. 

Er kwamen meer Huizen, ook buiten  
Amerika. De steun van McDonald’s bleef en 
ook de naam Ronald McDonald Huis. Op 31 
december 2011 waren er wereldwijd 314 
Huizen in 31 landen en 178 huiskamers in 19 

landen. Ook reden er 44 Care Mobiles rond, 
die gezondheidszorg aanbieden op plaatsen 
waar deze niet of moeilijk toegankelijk is.

Ronald McDonald House Charities
Ronald McDonald House Charities (RMHC) in 
Amerika vormt een overkoepelende organisa-
tie voor het ontstane netwerk. Om de kwali-
teit van het netwerk te kunnen waarborgen 
verstrekt het RMHC licenties aan de overkoe-
pelende organisaties en de Ronald McDonald 
Huizen wereldwijd en is daarmee tevens 
kwaliteitsbewaker Het betreft licenties voor 
het gebruik van de naam en de formule. 

Nederland
Begin jaren ‘80 maakt kinderkankerspecialist 
prof. dr. Tom Voûte in Amerika voor het eerst 
kennis met de Ronald McDonald Huizen. Hij is 
direct overtuigd van de noodzaak van zo’n 
Huis in Nederland en krijgt steun van  
McDonald’s Nederland. 
In 1985 opent Prinses Margriet Ronald 
McDonald Huis AMC Amsterdam, het eerste 
Ronald McDonald Huis in Nederland én in 
Europa. In de jaren die volgen worden Huizen 
gebouwd bij alle academische ziekenhuizen in 
Nederland en vervolgens bij een aantal 
streekziekenhuizen met een bovenregionale 
functie, revalidatiecentra en een kinder- en 
jeugdpsychiatrische instelling. 

Het Ronald McDonald Kinderfonds levert nu 
al ruim dertig jaar een concrete bijdrage aan 
het welzijn van gezinnen met een ziek of 
gehandicapt kind. Het ondersteunt deze 
families door ze te helpen zoveel mogelijk als 
normaal gezin te functioneren. En ‘last but 
not least’ door dat alles betaalbaar te houden.

Het Ronald McDonald Kinderfonds is daarmee 
uniek in Nederland. En hard nodig. De cijfers 
liegen er niet om: jaarlijks wordt onderdak 
geboden aan 4.600 gezinnen met meer dan 
65.000 overnachtingen. Circa 340 ouders 
vinden dagelijks hun weg naar één van de 
Ronald McDonald Huizen. 

Een ziek kind kan niet  
zonder zijn ouders  
Missie en visie

Internationaal
Ronald McDonald House Charities 
(RMHC)
In 2011 werd de tweejaarlijkse Interna-
tionale Ronald McDonald House Charities 
Conferentie gehouden in Chicago.  
Nederland was vertegenwoordigd met een 
delegatie vanuit het Ronald McDonald 
Kinderfonds en Ronald McDonald Huizen. 
Verschillende leden van de Nederlandse 
delegatie hebben tijdens de conferentie 
workshops gegeven. 

Global Advisory Council (GAC)
Directeur Marc van den Tweel maakt deel 
uit van de Global Advisory Council (GAC), 
een orgaan dat board en management van 
de wereldwijde organisatie adviseert. 
De GAC richtte zich in 2011 vooral op het 
ontwikkelen en implementeren van kwali-
teitsstandaarden voor de Ronald McDonald 
Huizen en Huiskamers. 

Radar
Ronald McDonald House Charities heeft 
een databasesysteem laten ontwikkelen, 
met de bedoeling dat dit wereldwijd door 
alle afdelingen en Ronald McDonald Huizen 
gebruikt gaat worden. Dit systeem heet 
RADAR en is een instrument dat een 
aantal mogelijkheden combineert: 
• Verbeteren kwaliteit van informatie;
•  Benchmarking van gegevens en cijfers 

wereldwijd;
• Stroomlijnen formele processen;
• Up-to-date adressenboek
In 2011 is de basisinformatie van elk Huis 
opgenomen in dit systeem. 

Europese samenwerking
Er vindt regulier overleg plaats tussen de 
vier ‘grote’ RMHC-landen in Europa, te 
weten Nederland, Engeland, Frankrijk en 
Duitsland. Nederland speelt daarbij een 
leidende rol. 
Daarnaast is er periodiek overleg tussen 
alle directeuren van de overkoepelende 
RMHC-organisaties in Europa. Om het jaar 
is er een Europese conferentie waar zowel 
de overkoepelende RMHC-organisaties als 
het management van de Ronald McDonald 
Huizen bijeenkomen, voor het uitwisselen 
van kennis en informatie.
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Stichting Ronald McDonald Kinderfonds 
Het Ronald McDonald Kinderfonds is de 
Nederlandse afdeling van de internationale 
Ronald McDonald House Charities en vormt 
de overkoepelende organisatie en toezicht-
houder van de Ronald McDonald Huizen, 
Huiskamers, Vakantie en Sport.
Het Ronald McDonald Kinderfonds onder-
steunt en adviseert de besturen van de 
lokale Huizen. De ondersteuning vindt plaats 
op het gebied van beleid, financiën, fondsen-
werving en communicatie. Door het bundelen 
van krachten, creëren de Huizen en het 
Kinderfonds samen zoveel mogelijk eenheid.

Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, 
Vakantie en Sport 
De Ronald McDonald Huizen worden beheerd 
en geëxploiteerd door een beheerstichting 
met een eigen bestuur. Het bestuur dele-
geert de dagelijkse leiding van het Ronald 
McDonald Huis aan een betaald management 
(1,5 – 2,5 fte), dat het Huis leidt met de steun 
van vele vrijwilligers.

Het Ronald McDonald Kinderfonds sluit met 
elke beheerstichting een samenwerkings-
overeenkomst, waarin afspraken worden 
gemaakt over verantwoordelijkheden. De 
directie van het Kinderfonds heeft periodiek 
overleg met het bestuur van elke beheer-
stichting. Eenmaal per jaar vindt er een 
voorzittersoverleg en een penningmeester-
overleg plaats.

Ter ondersteuning van de Huizen heeft het 
Kinderfonds een manager regionaal beleid in 
dienst en een manager regionale fondsen-
werving en communicatie. De manager 
regionaal beleid vervult een spilfunctie 
tussen zowel de managers van de Ronald 
McDonald Huizen en het Kinderfonds, als 
tussen de managers van de Huizen onderling. 
Zij is het aanspreekpunt voor het manage-
ment op het gebied van beleidsontwikkeling, 
uitvoerende zaken en personele aangelegen-

heden. De manager regionale fondsenwer-
ving en communicatie vervult eenzelfde 
spilfunctie tussen de afdeling marketing en 
communicatie van het Ronald McDonald 
Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen.

Kerncompetenties
Kerncompetenties zijn generieke competen-
ties. Het zijn competenties die bij alle  
werknemers terug te vinden zijn of die men 
verwacht van alle medewerkers. Ze zijn vaak 
de directe vertaling van de missie en de visie 
van de organisatie. Het Kinderfonds heeft 
drie kerncompetenties vastgesteld, die op de 
hele organisatie van toepassing zijn: 
• Klantgericht
• Betrokken
• Samenwerken 
De kerncompetenties zijn onderdeel van het 
individuele jaarplan van de medewerkers. 

Ambassadeurs
Het Ronald McDonald Kinderfonds is blij met 
de belangeloze steun van Robert ten Brink, 
Yvon Jaspers en Chantal Janzen. Als  
ambassadeurs brengen zij vol enthousiasme 
‘het Ronald McDonald-verhaal’ over het 
voetlicht. Ze vragen in de media aandacht 
voor het Ronald McDonald Kinderfonds en 
zijn aanwezig bij belangrijke momenten, 
zoals openingen van nieuwe Ronald  
McDonald Huizen, het jaarlijkse Ronald 
McDonald Kinderfonds Gala en het jaarlijkse 
vrijwilligersevenement.

Ronald McDonald Kinderfonds  
en Huizen Werkwijze

Verslag
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht zet zich onbezoldigd in voor het Ronald McDonald Kinderfonds.  
De benoeming van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van een  
competentieprofiel. Elk jaar wordt het rooster van aftreden vastgesteld, uitgaand van een 
zittingstermijn van vier jaar. Leden van de Raad van Toezicht kunnen eenmaal herbenoemd 
worden voor een periode van vier jaar. De directeur/bestuurder van het Ronald McDonald 
Kinderfonds wordt benoemd door de Raad van Toezicht. 

Om de relatie tussen partner McDonald’s en 
het Ronald McDonald Kinderfonds te bena-
drukken, vaardigt de directie van McDonald’s 
Nederland, evenals het bestuur van de 
Coöperatieve vereniging van franchise- 
nemers, een vertegenwoordiger af die zitting 
neemt in de Raad van Toezicht. Het gaat hier 
om kwaliteitszetels: leden verliezen hun 
lidmaatschap als zij niet meer hun positie 
bekleden binnen McDonald’s c.q. de Coöp. 

Leden Raad van Toezicht (per eind 2011)
Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels, voorzitter
J. (Jo) Sempels, vicevoorzitter*
Mr. drs. K. M. (Karin) Breuker, secretaris
Drs. (Pim) P.W. Mol, penningmeester
Drs. B.J.M. (Gita) Gallé, lid
Ir. F. (Frits) Oppel, lid**
Mr. drs. I.L.B. (Inge) Kauer, lid

*  De heer J. Sempels is afgevaardigde 
namens McDonald’s Nederland  
(kwaliteitszetel).

**  Ir. F. Oppel is vertegenwoordiger van het 
bestuur van de Coöperatieve vereniging 
van Franchisenemers (kwaliteitszetel).

Zetelwisselingen
In 2011 heeft de Raad van Toezicht afscheid 
genomen van drie leden en drie nieuwe leden 
mogen verwelkomen. De heer J. Van der 
Does de Willebois is in zijn functie van 
penningmeester opgevolgd door de heer P. 
Mol. De heer O. Schwirtz heeft afscheid 
genomen. De heer Honing, die de kwaliteits-
zetel voor McDonald’s in de RvT bekleedde, 
is opgevolgd door de heer J. Sempels. In 2011 
overleed Ben Pauw, sinds 2005 lid van de 
Raad van Toezicht. Met zijn deskundigheid,  
humor en relativeringsvermogen is Ben Pauw 

van grote betekenis geweest voor het Ronald 
McDonald Kinderfonds. Mede dankzij hem 
groeide het Kinderfonds uit tot een netwerk 
dat concreet bijdraagt aan het welzijn van 
tienduizenden gezinnen. Met het overlijden 
van Ben Pauw verloor het Ronald McDonald 
Kinderfonds een warme en betrokken  
toezichthouder, die enorm gemist zal  
worden. De heer Pauw is in de raad  
opgevolgd door mevrouw I. Kauer.

Profiel 
Er is een profiel van kracht voor leden van de 
Raad van Toezicht. De besturing- en toezicht-
filosofie zijn in dit profiel vastgelegd samen 
met het competentieprofiel van de Raad van 
Toezicht in algemene en individuele zin. 

Raad van Advies en Comité van Aanbeveling
De Raad van Advies en het Comité van 
Aanbeveling zijn jarenlang onmisbaar  
geweest voor het Ronald McDonald  
Kinderfonds. De Raad heeft met zijn  
expertise en kennis een grote bijdrage 
geleverd aan het Ronald McDonald netwerk. 
De diverse leden van het Comité van  
Aanbeveling hebben het Ronald McDonald  
Kinderfonds op belangrijke momenten 
vertegenwoordigd en voorzien van een 
stevige basis. 
De afgelopen jaren bleek echter dat ook 
deskundigen die geen zitting hebben in de 
Raad van Advies bereid zijn om zitting te 
nemen in expertpanels en deel te nemen aan 
bijeenkomsten met betrekking tot hun 
specialisme. 

Door grotere inzet van de ambassadeurs is 
de inzet van de leden van het Comité van 
Aanbeveling steeds minder geworden.  

>>
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En ook hier bleek dat diverse ‘Bekende 
Nederlanders’ buiten het Comité bereid zijn 
om hun medewerking te verlenen. Dit heeft 
er toe geleid dat besloten is de Raad van 
Advies en het Comité van Aanbeveling in 
2011 op te heffen. 

Besluitvorming
De Raad van Toezicht vergadert drie tot vier 
keer per jaar. In 2011 vonden de vergade-
ringen plaats op 14 april, 27 juni en 20  
december. De dagelijkse besluitvorming 
geschiedt door de directeur/bestuurder op 
basis van de goedgekeurde begroting en 
jaarplannen, binnen het kader van het 
directiereglement. Regelmatig wordt de 
Raad van Toezicht op de hoogte gehouden 
over de ontwikkeling van (nieuwe) Ronald 
McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie en 
Sport, nieuws over de Huizen, de interne 
organisatie en de activiteiten op het gebied 
van fondsenwerving en communicatie. 

In 2011  
is besloten: 
•  Tot voortzetting van het 2010 genomen 

besluit om - behoudens de al toegezegde 
garanties - geen garanties te verstrekken 
op nieuwe investeringen in uitbreiding en 
nieuwbouw. 

•  Tot goedkeuring van de speerpunten voor 
2011, inclusief afdelingsplannen en  
budgetten. 

•  Tot verdere participatie van het  
Kinderfonds in de onderzoeksfase rond het 
Kinderoncologisch Centrum (NKOC). 

•  Tot het monitoren van het plan van aanpak 
met betrekking tot de bezettingsgraad van 
het Tilburgse Huis.

•  Tot overdracht van het speelgedeelte van 
VU Kinderstad aan VU medisch centrum 
met uitzondering van de Ronald McDonald 
Huiskamer. Deze overdracht is in lijn met 
de strategie om Ronald McDonald  
Huiskamers te beheren en exploiteren.

•  Tot afscheid nemen van Raad van Advies 
en Comité van Aanbeveling (in de huidige 
vorm).

•  Tot het onderzoeken van mogelijke nieuwe 
bestuursmodellen voor Ronald McDonald 
Kindervallei. 

•  Tot het verbeteren, verdiepen, verbreden 
en zichtbaar maken van de relatie met 
partner McDonald’s.

•  Tot het verbeteren, verdiepen, verbreden 
en zichtbaar maken van de relatie met 
Ronald McDonald House Charities en de 
Europese collega’s.

•  Tot het versterken van het publiek profiel.
•  Tot substantiële werving op de particuliere 

markt. 

Daarnaast zijn tijdens de vergaderingen  
de onderwerpen ‘voortgang meerjaren- 
planning’, ‘begroting’, ‘fondsenwerving’,  
‘financiële rapportages’ evenals ‘jaarverslag 
en jaarrekening’ aan bod gekomen. 

Mijlpalen
Belangrijke mijlpalen in het verslagjaar 2011 
voor de Ronald McDonald Huizen,  
Huiskamers, Vakantie en Sport waren:

•  Ingebruikname uitbreiding Ronald  
McDonald Huis Sophia Rotterdam, met 34 
kamers nu het grootste Ronald McDonald 
Huis in Nederland.

•  Opening uitbreiding Ronald McDonald Huis 
Den Haag.

•  Opening Ronald McDonald Huiskamer 
Utrecht.

•  Heropening van Ronald McDonald Huis 
Leiden.

•  Gasttevredenheidsonderzoek, waarin 
gasten een algemene tevredenheid uit-
drukken in het rapportcijfer 9.4.

Meerjarenstrategie 2010-2015 
Op 19 januari 2010 is de meerjarenstrategie 
2010 - 2015 door de Raad van Toezicht 
goedgekeurd. 

Het Ronald McDonald Kinderfonds zal zich 
primair richten op de exploitatie van Huizen, 
Huiskamers en Vakantieverblijven. Dit is 
conform de oorspronkelijke doelstelling, 
passend bij de in de organisatie aanwezige 
competenties en gericht op optimaal maat-
schappelijk rendement – dat doen waar 
anderen niet voor zijn. Bij het realiseren van 

nieuwe voorzieningen neemt het Kinder-
fonds terughoudendheid in acht – en laat de 
maatschappelijke vraag en de mogelijkheid 
tot verantwoorde exploitatie leidend zijn in 
zijn investeringsbeslissingen. 

Het Ronald McDonald Kinderfonds zal zich 
(in beperkte mate) gaan richten op het 
ondersteunen van Ronald McDonald- 
organisaties in het buitenland. Daarbij komt 
de nadruk te liggen op ondersteuning met 
expertise.

Het Ronald McDonald Kinderfonds zal zich 
(in beperkte mate) gaan richten op  
financieel ondersteunen van projecten van 
Nederlandse organisaties, die zich richten 
op het welbevinden van het zieke kind en/of 
kinderen met een beperking.

Sport voor kinderen met een beperking 
wordt niet langer gezien als een ontwikkel-
domein van het Ronald McDonald  
Kinderfonds. Met het Ronald McDonald 
Centre heeft het Ronald McDonald  
Kinderfonds een maatschappelijke investe-
ring gedaan in een initiatief dat goed past bij 
de doelstelling van het Ronald McDonald 
Kinderfonds: concreet bijdragen aan het  
welzijn van zieke of gehandicapte kinderen 
en hun familie. Het Kinderfonds zal dan ook 
vooralsnog blijven bijdragen aan de instand-
houding van het Ronald McDonald Centre, 
maar ontwikkelt geen nieuwe sportlocaties.

Om te voldoen aan de hoogste standaarden 
op het gebied van transparantie, goed 
bestuur, risicomanagement en financieel en 
maatschappelijk rendement, zal het Ronald 
McDonald Kinderfonds zich richten op het 
verder vergroten van de professionaliteit 
van de organisatie.

In 2012 
•  wordt per 1 januari Ronald McDonald VU 

Kinderstad overgedragen aan VU medisch 
centrum, met uitzondering van het  
Huiskamergedeelte. Ronald McDonald VU 
Kinderstad zal voortaan VUmc Kinderstad 
heten. Deze overdracht past bij de strate-

gie om terug te gaan naar de core business 
van Ronald McDonald Huizen en ‘klassieke’ 
Ronald McDonald Huiskamers.  
De ‘klassieke’ huiskamers zijn gericht op 
het gezin en bieden beperkte spelgelegen-
heid voor kinderen. In Ronald McDonald VU 
Kinderstad was juist het speelgedeelte het 
belangrijkste. In goed overleg met het 
VUmc is daarom gekozen voor een split-
sing van de activiteiten. 

•  staat het Ronald McDonald Kinderfonds 
garant voor de exploitatietekorten van een 
aantal Huizen. Er wordt - onder voorwaar-
den - overgegaan tot betaling indien de 
Huizen zelf niet over voldoende middelen 
beschikken om het tekort te kunnen 
betalen. De verwachting is dat het  
gegarandeerde bedrag van een circa  
€ 1.530.000 in 2012 ook daadwerkelijk 
wordt uitgekeerd. 

•  wordt de ingezette koers om meer te 
investeren in de particuliere markt  
doorgezet wat zal moeten leiden tot een 
stijging van de opbrengst uit structurele 
donateurs. 

•  wordt de tweede editie van HomeRide 
georganiseerd. Vanwege het succes van de 
eerste editie van het jaarlijks terugkerende 
publieksevent HomeRide wordt verwacht 
dat de opbrengst in 2012 zal stijgen. 
Daarnaast is het evenement van grote 
waarde voor naamsbekendheid en draag-
vlak van het Ronald McDonald Kinderfonds. 

•  zal de Ronald McDonald Huiskamer in het 
Máxima Medisch Centrum in gebruik 
worden genomen. Op langere termijn zal 
ook de nieuwbouw van de Isala Klinieken in 
Zwolle worden voorzien van een Ronald 
McDonald Huiskamer. 

•  wordt een definitief besluit verwacht over 
de omvang van NKOC, het Nederlands 
Kinderoncologisch Centrum dat naast het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in 
Utrecht zal worden gebouwd. Afhankelijk 
van de keuzes die het NKOC maakt in 
relatie tot ’rooming-in faciliteiten’, zal 
uitbreiding van het huidige of bouw van 

>>
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een nieuw Ronald McDonald Huis nodig 
zijn. Dit wordt zorgvuldig gemonitord.  
Ter voorbereiding hebben er in 2011 diverse 
oriëntaties plaatsgevonden op succesvolle 
modellen. In het bijzonder is de aandacht 
uitgegaan naar het St. Jude Children’s 
Research Hospital in Memphis, Verenigde 
Staten, dat wereldwijd een goede  
benchmark vormt. De directie van het 
Kinderfonds heeft een werkbezoek  
gebracht aan dit ziekenhuis en de  
verschillende logeermodellen voor  
gezinnen bekeken, waaronder het Ronald 
McDonald Huis Memphis. 

•  zal de implementatie van de RMHC Opera-
tions Manual bij alle Huizen in Nederland 
centraal staan. De RMHC Operations  
Manual bevat standaarden voor goede 
bedrijfsvoering, kwaliteit en veiligheid waar 
elk Ronald McDonald Huis zich wereldwijd 
aan dient te houden. In 2011 is de Manual 
– met behulp van de Global Advisory 
Council waar ook de heer Van den Tweel 
zitting in heeft – onder de loep genomen 
en volledig herzien. De aangepaste versie 
is vervolgens vastgesteld door moederor-
ganisatie RMHC in de Verenigde Staten en 
wereldwijd verspreid. Vanaf 1 januari 2013 
dient elk Ronald McDonald Huis te voldoen 
aan de standaarden.

Drs. E.H.T.M. Nijpels, voorzitter
Hoofdfuncties:
• Voorzitter NLingenieurs
• Voorzitter Thuiswinkel.org
•  Voorzitter Papierrecycling Nederland 

(PRN) en VRN

Nevenfuncties:
•  Voorzitter Raad van Toezicht Reclassering 

Nederland 
•  Voorzitter Raad van Toezicht TROS 
•  Voorzitter Bosschap 
•  Voorzitter Raad van Commissarissen 

Tinguely 
•  Voorzitter Raad van Toezicht van de Raad 

voor de Accreditatie 
•  Voorzitter Sena (stichting ter exploitatie 

van naburige rechten voor producenten en 
uitvoerenden)

•  Voorzitter Stichting Milieu Centraal 
•  Lid Raad van Commissarissen Siers  

Groep B.V.

•  Voorzitter Raad van Commissarissen 
Maltha Recycling B.V. 

•  Voorzitter Klimaatcentrum Internationale 
Rode Kruis 

•  Lid Forum van A tot Z (Stichting Lezen en 
Schrijven) 

•  Voorzitter Stichting Garantiefonds  
Gerechtsdeurwaarders 

•  Voorzitter GeoBusiness Nederland 
•  Voorzitter Stichting Sterkin 
•  Voorzitter Bestuurlijke Adviesraad  

Waddenacademie 
•  Voorzitter Stichting Water for Life 
•  Voorzitter Abe Bonnema Stichting 
•  Voorzitter Stichting Instandhouding  

Klokkenstoel en begraafplaats Dijken 
•  Voorzitter Internationale Architectuur 

Biënnale Rotterdam 
•  Voorzitter KBb-Educatief 
•  Voorzitter adviescommissie Havenschap 

Moerdijk

Overzicht hoofd- en nevenfuncties 
leden Raad van Toezicht

De heer J. Sempels, vice-voorzitter
Hoofdfunctie: 
•  Algemeen Directeur McDonald’s  

Nederland BV

Nevenfuncties:
Geen

Mr. drs. K.M. Breuker, secretaris
Hoofdfunctie: 
•  Directeur Zorg Opella 

Nevenfuncties:
•  Bestuurslid Hervormd Meisjesweeshuis 

Apeldoorn

Drs. P.W. Mol, penningmeester
Hoofdfunctie: 
•  Directeur Rabobank Private Banking 

Nevenfuncties:
•  Lid bestuur Federatie Financieel  

Planners 
•  Penningmeester De Publieke Zaak
•  Penningmeester VUMC  

Gastenverblijven
•  Voorzitter Alumni Comenius  

Genootschap
•  Bestuurslid De Nederlandse  

Bachvereniging Vrienden Bachfonds
•  Voorzitter RvC Schretlen & Co. NV
•  Lid Board of Directors Sarasin
•  Lid bestuur Cultuurbank Rabobank
•  Curatorium Verandermanagement VU

Drs. B.J.M. Gallé 
Hoofdfunctie:
•  Lid Raad van Bestuur Jeroen Bosch 

Ziekenhuis

Nevenfuncties:
•  Lid Raad van Commissarissen  

Centramed
•  Lid Raad van Toezicht RTV Utrecht 

(Omroep voor de provincie en stad 
Utrecht)

•  Lid Raad van Advies SMPE/e (School  
of Medical Physics and Engineering,  
TU Eindhoven)

•  Lid Comité van Aanbeveling Vicki  
Brown Huis ’s-Hertogenbosch

•  Bestuurslid Stichting Bernbosch,  
Ravenstein

•  Bestuurslid Stichting Trombosedienst
•  Bestuurslid Sport Medisch Centrum

Ir. F. Oppel
Hoofdfunctie: 
•  Franchisenemer McDonald’s

Nevenfuncties: 
•  Secretaris McDonald’s Marketing Coöp
•  Penningmeester Belangenvereniging 

bedrijven ZKD Den Haag
•  Penningmeester Stichting Bedrijven 

Investerings Zone ZKD

Mr. Drs. I.L.B. Kauer
Hoofdfunctie: 
•  Partner Boer&Croon

Nevenfuncties: 
•  Bestuurslid Stichting De Nieuwe Kerk 

Amsterdam
•  Lid Stichting Bestuur Nyenrode Fonds
•  Raad van Advies Universiteit van  

Amsterdam (UVA) communicatie- 
wetenschap
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Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, 
Vakantie en Sport
De Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, 
Vakantieverblijven en het Sportcentrum 
hebben elk een eigen Beheerstichting met 
regionaal bestuur. Het dagelijks reilen en 
zeilen wordt door deze besturen gedele-
geerd aan het management. Het manage-
ment bestaat uit een manager en - in de 
meeste gevallen - een of twee assistent-
managers. 

Ronald McDonald Kinderfonds
Directeur/bestuurder
De heer M.G.A.C. (Marc) Van den Tweel is 
algemeen directeur en (enig) bestuurder van 
het Ronald McDonald Kinderfonds. Hij 
rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Management
Mevrouw mr. R. (Remke) Brand (adjunct-
directeur) en mevrouw drs. M.J. (Miranda) 
Noorlander (hoofd afdeling Marketing & 
Communicatie) rapporteren aan de directeur, 
met wie zij tevens het managementteam van 
het Ronald McDonald Kinderfonds vormen. 

Medewerkers 
Het Kinderfonds bestaat uit twee afdelingen: 
de afdeling Beleid & Organisatie en de 
afdeling Marketing & Communicatie. 
Eind 2011 telt het Ronald McDonald  
Kinderfonds 23 betaalde medewerkers; 20 
vrouwen (86%) en drie mannen (13%).  
Elf medewerkers (48%) werken in parttime 
dienstverband; de overige medewerkers 
(52%) werken fulltime. In 2011 zijn er drie 
medewerkers uit dienst getreden. Voor twee 
medewerkers is vervanging gezocht. Een 
functie is komen te vervallen. Daarnaast zijn 
er drie nieuwe functies gecreëerd en  
ingevuld, te weten de functie van database-
manager, teammanager zakelijke markt en 
een direct marketeer.

Voortgang en beoordeling medewerkers
De prestaties van de medewerkers  
worden bijgehouden door middel van een  
beoordeling-systeem gebaseerd op de 
systematiek van Hay Group. 

Het systeem bestaat uit een prestatieplan 
voor elke medewerker, dat begin van het jaar 
wordt vastgesteld met zijn/haar directe 
leidinggevende. In het geval van de directeur 
gebeurt dit met het lid van de Raad van 
Toezicht dat de personeelsportefeuille heeft. 
Het prestatieplan wordt afgeleid van het 
meerjarenplan van het Kinderfonds en het 
jaarplan van de afdeling. In het plan staan 
vijf SMART-doelstellingen beschreven. 
Eenmaal per jaar wordt aan de hand hiervan 
de voortgang besproken en schriftelijk 
vastgelegd. Eind van het jaar vindt een 
beoordelingsgesprek plaats waarbij ook de 
salariëring aan de orde is. 

Verhuizing
In 2011 werden de voorbereidingen getroffen 
voor de verhuizing van het hoofdkantoor.
Het pand in De Bilt voldeed niet voldoende 
aan de eisen voor een professionele en 
adequate werkomgeving. In de zoektocht 
naar nieuwe huisvesting is gekeken naar de 
mogelijkheid een pand, en daarmee functies 
als receptie, catering en post, te delen. 
Management en consultancy organisatie 
Twynstra Gudde toonde zich enthousiast, 
wat resulteerde in de verhuizing van het 
Kinderfonds per 1 januari 2012 naar het 
kantoor van Twynstra Gudde aan het  
 Stationsplein in Amersfoort. 

Flexibel werken
Besloten is om een aantal medewerkers de 
mogelijkheid te geven om flexibel te werken; 
afhankelijk van agenda, verkeer en  

Personeel en Organisatie

Raad van  
Toezicht 

ManagementAmbassadeurs

Marketing &
Communicatie

Beleid &
Organisatie

Organogram Ronald McDonald Kinderfonds

Bezoldigingsbeleid 

De Raad van Toezicht heeft het 

bezoldigingsbeleid, de hoogte van de 

directiebeloning en de hoogte van 

andere bezoldigingscomponenten 

vastgesteld. Het beleid wordt perio-

diek geactualiseerd. Bij de bepaling 

van het bezoldigingsbeleid en de 

vaststelling van de beloning volgt het 

Ronald McDonald Kinderfonds de 

Adviesregeling Beloning Directeuren 

van Goede Doelen van branche- 

vereniging VFI en de Code Wijffels. 

De Adviesregeling geeft aan de hand 

van zwaartecriteria een maximum-

norm voor het jaarinkomen, op basis 

van een zogenaamde BSD-score 

(Basis Score van Directiefuncties). 

Toetsing van de functie van alge-

meen directeur/bestuurder van het 

Ronald McDonald Kinderfonds leidde 

tot een toekenning van 525 BSD-

punten, waaraan een maximaal 

jaarinkomen van € 140.046 is 

verbonden.

In het verslagjaar ontving de heer 

Van den Tweel een bruto salaris 

inclusief vakantiegeld van € 120.899 

conform de VFI Adviesregeling 

beloning directeuren. De hoogte en 

samenstelling van de bezoldiging 

wordt in de jaarrekening toegelicht in 

de toelichting op de staat van baten 

en lasten. Naast het jaarinkomen 

maken ook betaalde sv- en pensioen-

premies en belaste vergoedingen van 

het dienstverband deel uit van de 

bezoldiging. 

Overzicht hoofd- 
en nevenfuncties  
leden directie

M.G.A.C. van den Tweel
Hoofdfunctie:
•  Algemeen directeur/bestuurder  

Ronald McDonald Kinderfonds
 
Nevenfuncties:
•  Lid Global Advisory Council RMHC (USA)
•  Lid gemeenteraad Leusden  

(fractievoorzitter VVD)
•  Voorzitter Stuurgroep Campagne 

Nalaten/Week van het Testament, VFI
•  Lid Raad van Advies Stichting Actie 

Calcutta
•  Lid Jury SponsorRing, sectie  

maatschappij

Mr. R. Brand
Hoofdfunctie:
•  Adjunct-directeur/hoofd beleid &  

organisatie Ronald McDonald  
Kinderfonds

afspraken kan ofwel thuis of op kantoor 
gewerkt worden. Deze medewerkers 
hebben geen vaste werkplek, maar 
flexplekken. Voor een aantal functies, 
zoals het secretariaat, is bepaald dat de 
betrokken medewerkers wel een vaste 
werkplek hebben en dat zij in principe 
niet thuis werken. 
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Het Ronald McDonald Kinderfonds en Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie en 
Sport ontvangen geen overheidssteun en zijn geheel afhankelijk van donaties, sponsorbij-
dragen en acties van particulieren en organisaties. Voor de realisatie en instandhouding 
van de Ronald McDonald Huizen, zonder de last bij de gasten neer te leggen, blijft veel 
geld nodig.

De afdeling Marketing en Communicatie van 
het Ronald McDonald Kinderfonds houdt 
zich bezig met de landelijke fondsenwerving 
en publiciteit en ondersteunt het Ronald 
McDonald netwerk met de regionale  
fondsenwerving en communicatie. In 2011 is 
besloten om binnen het team een  
specialisatie aan te brengen in particuliere 
en zakelijke markt. Met deze focus per 
doelgroep verwacht het Kinderfonds de 
doelgroep(en) nog beter te kunnen bedienen. 
De afdeling bestaat zodoende uit drie teams; 
team particuliere markt, team zakelijke 
markt en team communicatie. Onder de 
afdeling Marketing en Communicatie valt 
ook de manager regionale fondsenwerving 
en communicatie.  

Team particuliere markt
Donateurs
Donateurs dragen bij aan de continuïteit van 
de Ronald McDonald Huizen. Structurele 
donateurs steunen het Ronald McDonald 
Kinderfonds met een bijdrage van € 5 per 
maand. Per 31 december 2011 telde het 
Kinderfonds 20.418 structurele donateurs. 
Dit aantal is exclusief de donateurs van de 
afzonderlijke Ronald McDonald Huizen. 

Deur tot deurwerving 
In samenwerking met bureau SQ People 
werden er in 2011 deur tot deur 2.490 
nieuwe structurele donateurs geworven. 

Naast de groep structurele donateurs zijn er 
ook donateurs die incidenteel een bijdrage 
overmaken: giftgevers. Zij ontvingen vorig 
jaar drie keer een brief met een giftverzoek 
en brachten met elkaar ruim € 87.000 op 
voor het Ronald McDonald Kinderfonds. 
Het formaat van de brief is in 2011 aangepast, 
zodat er geen envelop meer nodig is voor de 
verzending. Duurzaam en kostenbesparend. 

Nalatenschappen
In 2011 ontving het Ronald McDonald  
Kinderfonds een bedrag van € 881.308 aan 
nalatenschappen. Deze bedragen zijn 
exclusief de nalatenschappen aan de  
afzonderlijke Ronald McDonald Huizen.

Particulieren, verenigingen en scholen
Particulieren, verenigingen en scholen organi-
seren regelmatig acties waarmee ze de Ronald 
McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie en 
Sport steunen. De totale opbrengst uit acties 
georganiseerd door zowel particulieren als 
bedrijven, bedroeg in 2011 € 434.470.
 
PTTT 
Het Ronald McDonald Kinderfonds was in 
2011 begunstigde van de Plantronics  
Telesales Team Trophy (PTTT). Vijftien 
callcenters streden in de periode eind 
februari, begin maart om deze prestigieuze 
vakprijs. Tienduizend donateurs van het 
Ronald McDonald Kinderfonds, die zich in de 
jaren ‘90 hebben aangemeld, werden gebeld 
om ze te bedanken voor hun jarenlange 
steun en daarnaast werd ze gevraagd om 
een extra bijdrage. De meesten zijn destijds 
donateur geworden voor fl. 10, - per maand 
en dat is bij de invoering van de euro ver-
taald naar € 4,54 per maand. De callcenters 
vroegen of deze bijdrage naar boven mocht 
worden afgerond. Maar liefst zeventig 
procent van de donateurs stemde hiermee 
in. Daarnaast belden de callcenters  
potentieel nieuwe donateurs met de vraag of 
ze het werk van het Ronald McDonald 
Kinderfonds willen steunen. Naar aanleiding 
van deze telefoongesprekken hebben 738 
mensen zich aangemeld als nieuwe donateur.

Holland Hotel Card
De Holland Hotelcheque bestond vijf jaar en 
vierde dat door in augustus Holland Hotel 
Cards (t.w.v. € 60) aan te bieden aan nieuwe 
donateurs van het Ronald McDonald  

Fondsenwerving 

Kinderfonds. Onder het motto ‘U geeft niet 
alleen een nacht, u krijgt er ook een terug!’. 
Via de actie meldden zich 278 nieuwe 
donateurs.

HomeRide 
Op zaterdag 17 en zondag 18 september 
organiseerde het Ronald McDonald  
Kinderfonds de eerste editie van HomeRide. 
Tijdens deze wielertocht fietsten dertien 
teams volledig of in estafette langs zeven 
Ronald McDonald Huizen. Binnen 24 uur van 
Groningen naar Maastricht, een tocht van 
500 kilometer. Aan de deelnemende teams 
was gevraagd minimaal € 7.000 aan spon-
sorbijdrage mee te brengen, maar zij gingen 
daar ruimschoots over heen: de totaalop-
brengst bedroeg ruim € 184.000.

Team zakelijke markt
Ronald McDonald Kinderfonds Gala 
In 2011 heeft het Ronald McDonald  
Kinderfonds een groot aantal fondsenwer-
vende activiteiten georganiseerd, met als 
belangrijk evenement het 26ste Ronald 
McDonald Kinderfonds Gala. Deze avond met 
entertainment, een culinair diner en een 
fondsenwervende veiling en loterij leverde in 
totaal € 899.625 (bruto) op.

Golftoernooien
In 2011 vond alweer de tiende editie van het 
McDonald’s Benefiet Golftoernooi Eemnes 
plaatst. Ook in Numansdorp, Den Haag, 
Zwolle en Arnhem organiseren betrokken 
Franchisenemers van McDonald’s al enige 
jaren, vaak samen met bestuur en manage-
ment van een Ronald McDonald Huis, 
McDonald’s benefietgolftoernooien. In 2011 
vonden deze toernooien voor het eerst ook 
in Leeuwarden en Nijmegen plaats. De 
opbrengst van deze sportieve dagen komt 
uit de flightverkoop en een fondsenwervende 
loterij en veiling tijdens de golftoernooien. In 
2011 brachten de gezamenlijke benefietgolf-
toernooien € 378.312 op.  

Fondsen
Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt niet 
alleen steun van (particuliere) donateurs of 
bedrijfssponsors, maar ook van verschil-
lende fondsen. In 2011 ontving het Ronald 
McDonald Kinderfonds uit deze fondsen 
financiële steun ter waarde van € 54.893.

Sponsoring
Het Ronald McDonald Kinderfonds mocht in 
2011 ook weer rekenen op steun van talloze 
sponsoren. Zowel lokale bedrijven die zich 
betrokken voelen bij een specifiek Ronald 
McDonald Huis, als landelijk georganiseerde 
bedrijven die het Kinderfonds in de volle 
breedte steunen, maken het werk mogelijk. 
Zonder deze steun in geld, goederen,  
expertise en inkoopvoordeel zou het bijvoor-
beeld niet mogelijk zijn om jaarlijks 65.000 
overnachtingen te verzorgen. Sponsoren 
zoals McDonald’s, Coca-Cola, Rabobank en 
wehkamp.nl hebben in 2011 aanzienlijke 
bijdragen geleverd. Maar ook HAVI Logistics, 
Rivièra Maison en Segafredo hadden een 
belangrijk aandeel in het werk van het 
Ronald McDonald Kinderfonds.

Partner McDonald’s
Als partner van het Ronald McDonald 
Kinderfonds, schenkt McDonald’s Nederland 
jaarlijks een vaste financiële bijdrage aan 
het Ronald McDonald Kinderfonds. In 2011 
bedroeg deze bijdrage € 164.789. De  
Marketing Coöp van McDonald’s, de vereni-
ging van de Franchisenemers, draagt op 
basis van een meerjarige overeenkomst 
jaarlijks 0,05% van de opbrengst af. Dit ging 
in 2011 om een bedrag van € 313.543.  
Daarnaast bracht de jaarlijkse Kinderfonds-
campagne, waarbij gasten van McDonald’s 
restaurants bij een donatie van € 1 een pen 
met keycord ontvingen, een bedrag van  
€ 226.137 op. Met de collecteboxen op de 
counter in de McDonald’s restaurants werd in 
2011 maar liefst € 418.260 opgehaald.
De steun van McDonald’s is niet louter 
financieel. In de Raad van Toezicht van het 
Ronald McDonald Kinderfonds en in de 

>>
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besturen van alle Ronald McDonald Huizen 
hebben vertegenwoordigers van McDonald’s 
zitting.

Koerswijziging
In 2011 is een koerswijziging op het gebied 
van sponsoring ingezet. Het aantal nieuw te 
bouwen Ronald McDonald Huizen zal minder 
zijn in de toekomst dan in het verleden het 
geval was. Daarmee verandert ook de 
behoefte van sponsoring in natura, die bij de 
bouw van een Huis onontbeerlijk is, naar 
financiële steun die nodig is om een Huis 
draaiende te houden. Het grootste deel van 
de kosten per Huis is gebouwgebonden. 
Zoals de kosten voor energie, verzekeringen 
en onderhoud. 

Vooruitblik
Voor 2012 streeft het Ronald McDonald 
Kinderfonds naar een optimale mix in 
sponsoring in natura (vooral gebruikspro-
ducten) en financiële steun. Daarnaast wordt 
ingezet op samenwerking tussen bedrijfsle-
ven en particuliere markt, door bijvoorbeeld 
samen met een bedrijf dat sterk is op de 
consumentenmarkt, donateurs te werven die 
een structurele bijdrage leveren. In 2011 
heeft dit bij de HomeRide een succesvolle 
samenwerking opgeleverd, door sponsoring 
van bedrijven en bedrijven die met een team 
deelnamen aan HomeRide. 

Team communicatie
Het team communicatie wil de missie van 
het Ronald McDonald Kinderfonds, het 
geven van concrete hulp aan zieke of gehan-
dicapte kinderen en hun familie, zo goed en 
breed mogelijk onder de aandacht brengen. 
Naast het vergroten van de naamsbekend-
heid, een belangrijke voorwaarde om  
sponsors en donateurs te binden en uit te 
breiden, wil het team communicatie de 
Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport over 
het voetlicht brengen. 
In 2011 stonden de ervaringen van de gasten 
van de Ronald McDonald Huizen in de 
communicatie centraal. Donateurs geven 
omdat het Ronald McDonald Kinderfonds 
een duidelijke behoefte vervult, niet omdat 

het fonds zelf behoeftes heeft. De verhalen 
van de gasten illustreren de maatschappe-
lijke behoefte die de Ronald McDonald 
Huizen vervullen. 

Belangrijkste communicatiemiddelen
• Website • Relatiemagazine [t]Huis
• Digitale nieuwsbrieven • Social Media
• Pers • Flyers • Posters • Filmpjes
• (stopper)advertenties • Jaarverslag

Branding
In 2011 is een nieuwe huisstijl geïntrodu-
ceerd. Deze huisstijl spreekt meer aan en 
bevordert bovendien de uniforme huisstijl en 
de landelijke zichtbaarheid.

Pers & Media
Via (stopper)advertenties, gratis uitgezon-
den radiocommercials en gezamenlijke 
advertenties met sponsors was het Ronald 
McDonald Kinderfonds gedurende het 
gehele jaar aanwezig in de landelijke media.
De doorlopende aanwezigheid in de  
landelijke media ondersteunt de naams-
bekendheid en vergroot de sympathie onder 
sponsors en donateurs.
De perspublicaties gingen onder andere over: 
•  de miljoenste overnachting in een Ronald 

McDonald Huis
•  het Ronald McDonald Kinderfonds Gala
•  sponsoring van bedrijven
•  HomeRide
•  golftoernooien 
•  uitbreiding Ronald McDonald Huis Sophia 

Rotterdam, met 34 kamers nu het grootste 
Ronald McDonald Huis van Nederland

•  opening van Ronald McDonald Huiskamer 
Utrecht

•  heropening van Ronald McDonald Huis 
Leiden

•  start vakantieseizoen in de Hoeve met Piet 
Paulusma

•  bezoek Prins Maurits en Prinses Marilène 
aan Ronald McDonald Centre tijdens NL Doet

•  gasttevredenheidsonderzoek, landelijk een 
algemene tevredenheid onder gasten 
uitgedrukt in een 9,4

Relatiemagazine
In 2011 is een nieuw relatiemagazine  
geïntroduceerd, het magazine [t]Huis.  

Dit magazine vervangt de nieuwsbrief Hand 
in Hand. In 2011 is [t]Huis drie maal versche-
nen, in april, augustus en december. Naast 
de basiseditie met een oplage van 22.000 
exemplaren zijn er in december negen 
regionale edities verschenen, met een totale 
oplage van 26.000 exemplaren. De regionale 
edities bevatten minimaal dertien pagina’s 
landelijk nieuws uit de basiseditie en  
maximaal zeven pagina’s regionaal nieuws.

Online
De website was ook in 2011 de spil in de  
communicatie. In 2011 lag het accent op het 
publiceren van (meer) verhalen van gasten, 
het toevoegen van filmpjes en het koppelen 
met social media. Ook werd vooronderzoek 
gedaan naar een totale vernieuwing van de 
website in 2012. Om het de Huizen zelf 
mogelijk te maken nieuwsberichten te 
plaatsen op de website werd een speciale 
tool ontwikkeld. De digitale nieuwsbrief voor 
donateurs en belangstellenden verscheen 
maandelijks; de digitale nieuwsbrief voor 
sponsors tweemaandelijks.

 

In 2011 werkte de afdeling  

Marketing en Communicatie aan:

•  Het verder uitbouwen van het 

publieke profiel

•  Het moderniseren van de  

marketing- en communicatie- 

middelen

•  Het vergroten van de inzet op de 

particuliere markt

•  Het centraliseren van de  

donateurwerving

•  De uitgave van een landelijk 

relatiemagazine

•  Het ontwikkelen van een  

publieksevenement

CBF-keur
Het Ronald McDonald Kinderfonds is 
in het bezit van een CBF-keur van 
het Centraal Bureau Fondsenwerving. 
Het CBF houdt toezicht op goede 
doelen in Nederland. Op verzoek van 
de fondsenwervende instelling of 
kansspelbegunstigde beoordeelt het 
CBF het bestuur en beleid van de 
instelling, hoe ze geld binnenkrijgen, 
hoe ze het besteden en hoe ze daar 
verslag over uitbrengen. Als de 
goede doelen aan de criteria van het 
CBF voldoen krijgen ze een stempel 
van goedkeuring: 
het CBF-Keur voor 
grote goede doelen 
of het CBF-Certifi-
caat voor kleine 
goede doelen. 

ANBI
Het Ronald McDonald  
Kinderfonds is door de 
Belastingdienst aange-
wezen als een Alge-
meen Nut Beogende 
Instelling (ANBI), wat 
waarborgt dat het doel 
zich voor minstens 
90% inzet voor het 
algemeen nut. Giften 
gedaan aan een ANBI-
instelling zijn aftrek-
baar van het belastbaar 
inkomen. 

VFI
Het Ronald 
McDonald  
Kinderfonds is lid 
van de VFI, de 
branchevereni-
ging van goede 
doelen. Ruim 120 
landelijk werven-
de goede doelen 
zijn bij deze 
vereniging 
aangesloten. 
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Alle Ronald McDonald Huizen hebben een eigen bestuur. Draagvlak in de regio – zowel in 
bestuurlijke zin als van bedrijven, particulieren en instellingen – is volgens het Ronald 
McDonald Kinderfonds een belangrijk fundament voor de continuïteit. Alleen door de 
‘movers and shakers’ van de regio aan het initiatief te binden, lukt het om binding en 
draagvlak te creëren. De relatief eenvoudige werving van een groep trouwe vrijwilligers, 
die onontbeerlijk is voor het functioneren van een Huis, levert hiervoor het bewijs.

Management
Het dagelijks reilen en zeilen in de Huizen 
wordt door het bestuur van de beheerstich-
ting gedelegeerd aan het management. Het 
management bestaat uit een manager en – 
in de meeste gevallen – een of twee assis-
tent-manager(s). Zij zijn de enige betaalde 
medewerkers en worden bijgestaan door een 
grote groep vrijwilligers.

Ondersteuning management
Ter ondersteuning van het management van 
de Ronald McDonald Huizen heeft het 
Ronald McDonald Kinderfonds een manager 
regionaal beleid en een manager regionale 
fondsenwerving en communicatie in dienst. 
Mede doordat het aantal Ronald McDonald 
Huizen toeneemt, groeit de behoefte aan 
algemene richtlijnen en het delen van ‘best 
practices’. Hierin voorziet het Ronald 
McDonald Kinderfonds, onder meer door 
met (een deel van) de managers samen te 
werken in werkgroepen. 

Vrijwilligers
Het management en de vrijwilligers zorgen 
er samen voor dat het Ronald McDonald 
Huis op orde blijft en het huiselijk en  
vertrouwd aandoet. Mede dankzij de  
belangeloze inzet van de onmisbare vrijwil-
ligers ontstaat de bijzondere sfeer die het 
Ronald McDonald Huis tot een thuis voor 
ouders van zieke kinderen maakt. In 2011 
werkten er ongeveer 1.600 vrijwilligers bij 
Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, 
Vakantie en Sport.

Vrijwilligersbeleid
In de notitie vrijwilligersbeleid is aangege-
ven aan welke voorwaarde het vrijwilligers-
beleid moet voldoen. Uitgangspunt hierbij is 

uniformiteit en herkenbaarheid van de 
organisatie. Ter ondersteuning van het 
management zijn er documenten ontwikkeld 
die behulpzaam zijn bij alle aspecten, die het 
werken van vrijwilligers met zich meebrengt. 
Hierbij kan gedacht worden aan de  
wervingsprocedure, het vastleggen van 
wederzijdse afspraken en het voeren van 
evaluatiegesprekken. 
Van alle vrijwilligers wordt een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. 

Vrijwilligersevenement
Elk jaar organiseert het Ronald McDonald 
Kinderfonds een event voor alle vrijwilligers, 
aangeboden als dank voor hun belangeloze 
inzet. Ook 2011 werden zo alle vrijwilligers in 
het zonnetje gezet. Zij woonden de musical 
Petticoat bij in het World Forum Theater in 
Den Haag.

Vrijwilligers award
Jaarlijks organiseert McDonald’s als partner 
van het Kinderfonds, de uitreiking van de 
Vrijwilligers Award om alle vrijwilligers van 
de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, 
Vakantie en Sport te bedanken voor hun 
onmisbare werk en inzet. Tijdens het  
vrijwilligersuitje kunnen alle collega- 
vrijwilligers stemmen op het meest  
bijzondere vrijwilligersinitiatief van het voor-
gaande jaar. De winnaar van de award wint 
een cheque ter waarde van € 7.500 voor een 
dagje uit naar keuze met alle collega- 
vrijwilligers van het eigen Huis.

Communicatie
Alle Huizen gaven doorgaans tweemaal per 
jaar een eigen nieuwsbrief uit voor dona-
teurs, relaties en sponsors. Daarnaast heeft 
iedere Huis een eigen website, onderdeel 

Ronald McDonald Huizen,  
Huiskamers, Vakantie en Sport

van de algemene Ronald McDonald  
Kinderfondswebsite, vol informatie over het 
betreffende Huis, de organisatie en sponsor- 
en donatiemogelijkheden. Ook beschikt 
vrijwel elk Huis over een eigen folder met 
algemene informatie over het gebruik van 
en het verblijf in Ronald McDonald Huis, 
Huiskamers, Vakantie & Sport.
In 2011 is een nieuw relatiemagazine geïn-
troduceerd, het magazine [t]Huis, met ieder 
kwartaal de verhalen uit de Ronald 
McDonald Huizen. [t]Huis verschijnt landelijk 
en in verschillende regio-edities, zodat 
donateurs en andere betrokken relaties 

altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelin-
gen van het Ronald McDonald Huis bij hen in 
de buurt. Dit relatiemagazine vervangt de 
eerder genoemde eigen nieuwsbrief van de 
Huizen.

Certificering ‘Goed Geregeld’ door MOVISIE 
In 2011 ontvingen de Ronald McDonald 
Huizen Groningen, Zuidoost-Brabant,  
Maastricht en Tilburg de certificering  
‘Goed Geregeld’ een keurmerk voor goed 
vrijwilligersbeleid. De Huizen Zwolle en  
Den Haag ontvingen deze belangrijke 
certificering in 2010. 

De belangrijkste doelstellingen van het Ronald McDonald Kinderfonds voor de 

Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport voor 2011 waren:

1.  Het vergroten van het inzicht in financiën, operatie en kwaliteit.

Er zijn uniforme modellen opgesteld voor de begroting, financiële administraties en 

kwartaalrapportages. Het performance management is verder ingericht.

2.  De aansluiting bij de ‘global standards’ optimaliseren. 

Door Janet Burton, de senior manager van RMHC International Relations (Oakbrook, 

Illinois), is tijdens de managersdagen 2011 inzicht gegeven in wereldwijde organisatie 

en de mogelijkheden voor internationale samenwerking. Daarnaast presenteerde zij de 

vernieuwde ‘House Operations Manual’. Deze Manual bevat standaarden voor alle 

Ronald McDonald Huizen. Het jaar 2012 zal in het teken van de Manual staan. In 2011 

hebben (bijna) alle Huizen een Organizational Assessment uitgevoerd, en daarmee 

voldaan aan de ‘global standard’ van het RMHC voor goed bestuur. 

3.  Het nog verder ontsluiten en delen van kennis. 

In 2011 vonden de volgende bijeenkomsten plaats met als doel om kennis en ‘best 

practices’  te delen: 

• Werkgroepbijeenkomsten

• Managers tweedaagse

• Managersvergadering

• Assistent managersvergadering

•  Vergadering managers Huizen bij Universitair Medische Centra 

•  Vergadering managers Huizen bij perifere ziekenhuizen

• Penningmeesteroverleg

• Voorzitteroverleg

•  Internationale RMHC Conferentie in Chicago
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Een belangrijke graadmeter voor het functioneren van de Ronald McDonald Huizen is de 
bezettingsgraad. Deze wordt elke maand door de Huizen gemeten, zodat bij afwijkingen 
actie kan worden ondernomen. Een structurele bezetting onder de 50% is reden tot zorg. 
In dergelijke gevallen vindt overleg plaats met het Ronald McDonald Kinderfonds. Een 
bezetting van meer dan 90% is eveneens reden tot zorg. Het Huis heeft dan een structu-
rele wachtlijst en is eigenlijk te klein. De gemiddelde bezetting van de Ronald McDonald 
Huizen in 2011 was 67%. Drie Huizen hadden een gemiddelde bezetting onder de 50%.  
Eén Huis had een gemiddelde bezetting van meer dan 90%. Het merendeel van de Huizen 
had een normale tot hoge bezetting. 

Bezetting onder 50% 
Ronald McDonald Huizen Arnhem, Tilburg  
en Zwolle

Voor het Ronald McDonald Huis Zwolle geldt 
dat de afdeling neonatologie in de laatste 
twee maanden van 2011 een extreem lage 
bezetting had, waardoor een vertekend 
beeld ontstaat voor de gemiddelde jaarbe-
zetting van Huis Zwolle. De verwachting is 
dat de bezetting van neonatologie weer naar 
het gebruikelijke niveau gaat, waarmee ook 
Ronald McDonald Huis Zwolle weer op een 
normale bezetting komt.

Bij het vaststellen van de bezettingsgraad 
van de Ronald McDonald Huizen wordt de 
logeerfunctie van de Ronald McDonald 
Huizen gemeten. Ronald McDonald Huis  
Arnhem en Tilburg hebben niet alleen een 
logeerfunctie, maar ook een dagfunctie. 
Overdag komen gezinnen – al dan niet met 
hun revaliderende kind – in het Huis om te 
ontspannen. Daarvoor heeft het Huis  
verschillende ruimtes, zoals een huiskamer, 
mini-bibliotheek en sport- en spelruimte. 
Deze functie voorziet in een duidelijke 
behoefte en dit gebruik moet ook meegeno-
men worden bij de meting van de bezettings-
graad van deze Huizen.

Sinds vorig jaar is Huis Arnhem ook open als 
vakantieverblijf voor gezinnen met een 
gehandicapt kind. Van deze mogelijkheid om 
zorgeloos vakantie te vieren in een mooie 
omgeving wordt nu al veel gebruik gemaakt.

Voor Huis Tilburg wordt een stijging van de 
bezetting verwacht, anticiperend op de 
mogelijke uitbreiding van het Revalidatie 
Centrum Leijpark (RCL). Omdat Huis Tilburg 
relatief klein is (zeven kamers) leidt een  
kleine stijging al tot een significant hogere 

gemiddelde bezettingsgraad. Desalniettemin 
is alertheid op de bezetting noodzakelijk. 

Bezetting boven 90% 
Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam en 
Ronald McDonald Huis Utrecht

Bij een bezetting van 90% of hoger wordt 
gekeken naar uitbreiding. Zo is in 2011 
Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam 
nog met 6 kamers uitgebreid, een jaar 
eerder Huis Maastricht ook met 6 kamers. 
Voor Ronald McDonald Huis Utrecht ligt een 
plan klaar voor uitbreiding door het bouwen 
van een extra verdieping op het huidige 
Huis. Vanwege de ontwikkeling van het 
Nederlands Kinderoncologisch Centrum 
(NKOC) in Utrecht, wordt met uitvoer van dit 
plan gewacht tot duidelijk is wat de conse-
quenties van het NKOC op de bezetting van 
het Ronald McDonald Huis zullen zijn.

Ronald McDonald Vakantie  
Kindervallei, Hoeve, Huizen Arnhem en 
Barendrecht
Voor deze Huizen, die te maken hebben met 
een vakantieseizoen, wordt in 2012 een 
norm ontwikkeld waaraan de bezetting per 
maand zou moeten voldoen. Voor 2011 geldt 
dat de bezetting van Kindervallei stabiel is 
en de bezetting van Hoeve en Barendrecht 
elk jaar toeneemt.

Ronald McDonald Centre
Sportclub Only Friends, hoofdgebruiker van 
het Ronald McDonald Centre, telt inmiddels 
zo’n 500 leden, die deelnemen aan 17 
verschillende sporten en het ledenaantal 
groeit nog elke maand. Dit aantal leden is 
een verdubbeling ten opzichte van twee jaar 
geleden. Gestreefd wordt naar een leden-
aantal van 700. Daarnaast sporten er 
gemiddeld nog zo’n 500 kinderen/jongeren 

Bezetting 2011
per week via andere organisaties bij het 
Ronald McDonald Centre. De aandacht gaat 
in de komende periode uit naar het nog 
verder laten groeien van het aantal deelne-
mers, vooral tijdens schooluren.

De bezettingsgraad van de Ronald McDonald 
Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport is een 
continu aandachtspunt. Het Ronald McDonald 
Kinderfonds speelt in op de actualiteit, maar 

werkt daarbij uitsluitend vraaggestuurd. Als 
de bezetting structureel laag blijft en hier 
geen verandering in is te brengen of te 
verwachten, is verkleining van een Huis, of in 
het uiterste geval sluiting te overwegen. Het 
Ronald McDonald Kinderfonds gaat dan ook 
verstandig en prudent om met de balans van 
een gezonde bedrijfsvoering versus maat-
schappelijke verantwoordelijkheid.

De Ronald McDonald Huizen en het Ronald McDonald Kinderfonds delen onderling kennis 
en ‘best practices’ in werkgroepen rondom specifieke thema’s.  Een werkgroep bestaat 
uit een afvaardiging van het management van de Ronald McDonald Huizen en een  
afvaardiging van het Ronald McDonald Kinderfonds. Een werkgroep komt gemiddeld 
eenmaal per twee maanden bijeen. Hieronder een overzicht van de werkgroepen uit 2011 
en de belangrijkste onderwerpen die in elke werkgroep aan de orde kwamen. 

Werkgroep bezettingsgraad: 
•  uniformering berekening van de bezet-

tingsgraad, ten bate van benchmarking
•  ontwikkeling prognose bezetting 2012

Werkgroep Vakantie:
•  samenwerking tussen de vier vakantie- 

verblijven op het gebied van marketing en 
public relations 

•  doelgroepbepaling
•  tariefonderzoek
•  uniformering registratie bezettingsgraad

Werkgroep vrijwilligersbeleid: 
•  input voor het ‘Europees Jaar van de 

Vrijwilliger’ 
•  input voor het vrijwilligerstevredenheids-

onderzoek, uit te voeren door Effectory. 
•  input voor de Vrijwilligersaward. 
•  keurmerk ‘Goed Geregeld’ van MOVISIE. 

Werkgroep duurzaamheid:
•  presentatie van de heer J. Sempels, 

directeur McDonald’s Nederland, en de 
heer M. van den Tweel, directeur Ronald 
McDonald Kinderfonds, met betrekking tot 
duurzaamheid en Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO)

•  inventarisatie van de stand van zaken en 
wensen van de Ronald McDonald Huizen 
met betrekking tot duurzaamheid.

Werkgroep automatisering:
•  uitbreiding en ondersteuning van de 

mogelijkheden van Share–point/intranet in 
de Ronald McDonald Huizen en het Ronald 
McDonald Kinderfonds

•  inventarisatie van de wensen en mogelijk-
heden van een digitaal reserveringssysteem

•  pilot digitaal reserveringssysteem in 
Beetsterzwaag

Werkgroep Gewenst Gedrag
•  input voor het gasttevredenheidsonder-

zoek, uit te voeren door Effectory 
•  verdere kennisdeling met betrekking tot 

(on)gewenst gedrag bij gasten, vrijwilli-
gers, management, fondsen en bestuur 

•  inventarisatie van en advisering bij de 
Huisregels van de Ronald McDonald 
Huizen

Werkgroep kwaliteit:
•  input voor het gasttevredenheidsonder-

zoek, uit te voeren door Effectory
•  overleg met de diverse stakeholders m.b.t. 

de ontwikkelingen in de kindergeneeskunde 
en de impact hiervan op de Ronald  
McDonald Huizen 

•  de ontwikkelingen op het gebied van 
rooming-in in de ziekenhuizen en de 
ontwikkeling van Vrouw Moeder Kind 
centra en de eventuele impact hiervan op 
de Ronald McDonald Huizen

•  flexibiliteit van de Ronald McDonald Huizen 
voor de toekomst. Ter inspiratie werd een 
bezoek gebracht aan het Q-bic hotel
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Het Ronald McDonald Kinderfonds is houder van het CBF keur. Om dit te ontvangen, 
beoordeelt het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) een organisatie op haar wijze van 
besturen, de mate waarin de organisatie haar middelen effectief en efficiënt besteedt en 
de wijze waarop gecommuniceerd wordt met belanghebbenden.
In de verantwoordingsverklaring beschrijft het Ronald McDonald Kinderfonds hoe het de 
richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving toepast. Voor dit jaarverslag is 
gekozen een samenvatting van de verklaring op te nemen.

Wijze van  
besturen
Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft een 
Raad van Toezicht met een directeur/
bestuurder. In de statuten en het huishoude-
lijk reglement staan de randvoorwaarden 
vermeld waarbinnen de directeur/bestuurder 
beslissingsbevoegd is. De Raad van Toezicht 
houdt toezicht en toetst vastgelegde beslui-
ten. De directeur/bestuurder vormt samen 
met de adjunct-directeur de directie.

De samenstelling van de Raad van Toezicht 
en de daarbij behorende competenties zijn 
vastgelegd in een profiel dat in 2009 is 
vastgesteld. Periodiek en bij vacatures wordt 
dit profiel geactualiseerd. Eenmaal per jaar 
vindt zelfevaluatie door de Raad plaats. 

Besluitvorming
Om de toezichthoudende rol te kunnen 
uitvoeren komt de Raad van Toezicht ten 
minste vier maal per jaar bijeen. De directie is 
bij deze vergaderingen aanwezig. Een aantal 
zaken wordt elke vergadering besproken: 
•  Relevante informatie met betrekking tot de 

bestaande Ronald McDonald Huizen 
(inclusief eventuele voorstellen tot besluit).

•  Relevante informatie met betrekking tot de 
nieuwe (bouw)projecten (inclusief  
eventuele voorstellen tot besluit).

•  Financiën: periodieke winst- en verlies-
rekening in relatie tot de begroting.

•  Stand van zaken communicatie en fondsen-
werving.

De directie informeert de Raad van Toezicht 
tussentijds over relevante ontwikkelingen en 
onderhoudt frequente contacten met de 

relevante portefeuillehouders. Hiervan wordt 
schriftelijk verslag gedaan.

Effectiviteit en  
efficiency van de 
bestedingen
Het Ronald McDonald Kinderfonds werft 
primair gelden voor de bouw en instandhou-
ding van de Ronald McDonald Huizen in 
Nederland en bestemt de gelden uitsluitend 
voor dit doel, met uitzondering van kosten 
voor fondsenwerving, beheer en administra-
tie. De hoogte van de kosten voor fondsen-
werving en de hoogte voor de kosten van 
beheer en administratie vormen een belang-
rijke indicator voor de effectiviteit en 
efficiency van de bestedingen. In 2011 blijft 
de kostenpost voor Fondsenwerving, even 
als voorgaande jaren, binnen de norm van 
25% die hiervoor is vastgesteld door het 
CBF. Voor de kostenpost beheer en admini-
stratie geldt een door de instelling zelf vast 
te stellen norm. In 2011 is de norm hiervoor 
door het Kinderfonds gesteld op maximaal 
15%. De kosten voor beheer en administratie 
blijven binnen deze norm. 

De omvang van de te werven fondsen wordt 
vastgelegd in het jaarplan en de begroting. 
Het effect van de fondsenwerving wordt 
vooral gemeten aan de inkomsten uit fond-
senwerving ten opzichte van de begroting. 
Dit wordt frequent geëvalueerd door de 
afdeling marketing en communicatie en waar 
nodig bijgestuurd. Eenmaal per maand 
worden de periodieke cijfers besproken door 
het managementteam.

Verantwoordingsverklaring
Huizen, Huiskamers, Vakantie & Sport
De Ronald McDonald Huizen bekostigen in 
principe hun eigen exploitatie. Indien een 
tekort ontstaat wordt dit door het Ronald 
McDonald Kinderfonds onder voorwaarden 
aangevuld. Dit gebeurt op basis van een 
ingediende exploitatiebegroting en is 
afhankelijk van het eigen vermogen. Een 
dergelijke garantie wordt individueel vastge-
legd.
Eenmaal per jaar worden ratio’s verstrekt 
aan de penningmeesters van de Ronald 
McDonald Huizen, zodat zij cruciale posten 
in hun inkomsten en uitgaven kunnen 
vergelijken met die van andere Huizen. Het 
Ronald McDonald Kinderfonds heeft hierbij 
een signalerende functie.

Het Kinderfonds heeft op verschillende 
manieren inzicht in de effectiviteit en 
efficiency van de Huizen:
•  Via de manager regionaal beleid
•  Via een jaarlijks voorzittersoverleg en 

penningmeesteroverleg;
•  Via ondersteuning door het Kinderfonds op 

het gebied van beleid, coaching, fondsen-
werving en communicatie en verwerking 
van de financiën.

Het Kinderfonds heeft slechts een indirecte 
invloed op de effectiviteit van de Huizen. 
Het ontvangt maandelijks van het manage-
ment van de Huizen de bezettingsgraad-
cijfers: het aantal gasten in het Huis in de 
betreffende periode. Vastgelegd is dat een 
bezetting onder de vijftig procent reden is 
tot zorg. In dergelijke gevallen vindt overleg 
plaats over de wijze waarop de bezettings-
graad verhoogd kan worden.

Ronald McDonald Huizen in een bouwproces 
Voorstellen tot besluit om een nieuw Huis  
te ontwikkelen en/of te realiseren volgen het 
‘Format Besluitvorming Ronald McDonald 
Huizen en projecten’. Op basis van deze 
procedure beslist het Kinderfonds of tot 
samenwerking c.q. realisatie van de  
voorziening wordt overgegaan.
Ook in 2011 is het besluit, dat vanaf 2009 
van kracht is, bevestigd om – met uitzonde-
ring van al toegezegde garanties – voorals-
nog geen nieuwe garanties af te geven voor 

investeringen in verbouw, nieuwbouw en 
inrichting. 

Boekhouding 
De medewerker financiën van het Ronald 
McDonald Kinderfonds verwerkt de boek-
houding van het Kinderfonds – en onder-
steunt als service de boekhouding van de 
Ronald McDonald Huizen. Hiervoor worden 
een standaard rekeningschema, een begro-
ting en een model jaarrekening gebruikt. Dit 
vergroot de efficiency van het samenvoegen 
van de jaarrekeningen van het Kinderfonds 
en de Ronald McDonald Huizen sterk. Alle 
Ronald McDonald Huizen kunnen op afstand 
inloggen in het boekhoudprogramma. 

Het feit dat slechts één medewerker binnen 
het Kinderfonds belast is met de verwerking 
van de financiële administratie vormt een 
risico wanneer deze medewerker onver-
hoeds uit zou vallen. Daarom is voor alle 
primaire processen een back-up ingesteld. 
Voor een aantal onderdelen is dit een 
interne back-up. Voor een aantal andere 
boekhoudkundige handelingen is dit een 
externe administratief medewerker die twee 
keer per maand meewerkt met de  
financiële medewerker zodat er inzicht 
bestaat over de wijze waarop de  
boekhouding binnen het Kinderfonds wordt 
verwerkt.

Communicatie 

met belang- 

hebbenden
Op de volgende pagina’s zijn de belang- 
hebbenden beschreven waar het  
Ronald McDonald Kinderfonds een bewuste 
relatie mee onderhoudt en die door de Raad 
van Toezicht als stakeholders zijn vastge-
steld. Deze lijst met belanghebbenden is 
zeer groot, maar desondanks ongetwijfeld 
niet compleet.

>>
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Donateurs

Sponsors

Ambassadeurs

Management  
Huizen/verblijven

Besturen  
Huizen/verblijven

Vrijwilligers

Website, magazine, digitale 
nieuwsbrief, persoonlijke corres-
pondentie, free publicity (stop-
pers), social media

Website, magazine, digitale 
nieuwsbrief, persoonlijk contact, 
social media

Persoonlijk contact, magazine

Intranet, wekelijkse blog van 
manager regionaal beleid Huizen 
en hoofd fondsenwerving & 
communicatie, magazine, 
bijeenkomsten, persoonlijk 
contact 

Intranet, magazine [t]Huis

Intranet. 1 x per jaar een bezoek 
aan een voorstelling met alle 
vrijwilligers in NL (circa 1.600 
vrijwilligers), social media

Voortdurend wordt er getest om 
te kijken op welke wijze dona-
teurs het beste kunnen worden 
geworven en behouden. 

Voor ‘vaste’ sponsors geldt dat 
er een intensieve relatie wordt 
onderhouden die is beschreven 
in het jaarplan relatiebeheer. 

De Kinderfondsambassadeurs 
zetten actief hun bekendheid in 
ten bate van het Kinderfonds. 
Ten minste 1 x per jaar wordt in 
overleg besproken voor welke 
activiteiten de ambassadeur 
wordt ingezet. Uitgangspunt is 
dat de activiteit bij de betref-
fende ambassadeur moet passen 
(maatwerk).

Met management is doorlopend 
contact. Tevens ten minste 2 x 
per jaar managersbijeenkomst. 
1x per jaar (FW-)seminar

1 x per jaar voorzitters- 
overleg; 1x per jaar penning-
meesteroverleg; 1x per jaar (FW-)
seminar.

Het Kinderfonds is alleen indi-
rect betrokken bij de vrijwilligers 
van de Ronald McDonald Huizen. 
Het Kinderfonds stelt samen 
met het management een model 
vrijwilligersbeleid op voor alle 
Huizen. 

Belang- 
hebbenden 
(eind 2011)

Belang- 
hebbenden 
(eind 2011)

Informatievoorziening InformatievoorzieningBijzonderheden Bijzonderheden

McDonald’s

Media

Zorginstellingen  
waar Ronald  
McDonald Huis is  
gevestigd

Kinderfonds- 
medewerkers

Openbaar bestuur  
(gemeenten,  
Ministerie VWS)

Digitale nieuwsbrief, pagina 
Kinderfonds op intranet 
McDonald’s, website, perio-
diek communicatie overleg 
tussen McDonald’s Nederland 
en het Kinderfonds. Persoon-
lijk contact op verschillende 
niveaus. Sinds medio 2009 is 
het logo van hoofdsponsor 
McDonald’s ook op briefpapier 
en voorlichtingsmateriaal 
zichtbaar.

Persberichten, website,  
social media

Nieuwsbrief, website,  
persoonlijk contact op be-
stuurs- en managementniveau

Minimaal 4 x per jaar worden 
er informatiebijeenkomsten 
georganiseerd. Er is een 
prikbord met belangrijke 
informatie. Intranet, website, 
regulier overleg

Nieuwsbrief, website

McDonald’s is hoofdsponsor 
van het Kinderfonds. 1 x per 
jaar wordt een gezamenlijke 
fondsenwervende activiteit 
georganiseerd. 1 x per jaar is 
er een bijeenkomst met 
franchisenemers die in de 
besturen zitten (in elk be-
stuur zit een franchisenemer 
van McDonald’s). Het  
Kinderfonds woont ten 
minste 1 x per jaar een 
bijeenkomst van de coöpera-
tieve vereniging bij.  
Zorginstellingen waar Ronald 
McDonald Huis is gevestigd

In het jaarplan Pers is toege-
licht op welke wijze de media 
worden bediend c.q. bena-
derd.

Belangrijke informatie 
tussendoor wordt ook via de 
mail aan medewerkers 
verzonden of schriftelijk 
verstrekt

Voor bovenstaande belanghebbenden gelden voldoende mogelijkheden voor het uitwisselen 
van ideeën en wensen. Belanghebbenden met wie het Kinderfonds geen persoonlijke relatie 
heeft, kunnen ideeën en wensen telefonisch, via e-mail of schriftelijk kenbaar maken. Voor 
alle belanghebbenden geldt dat het Kinderfonds een klachtenprocedure heeft. 

Tegenstrijdige belangen
In sommige gevallen kan er sprake zijn van tegenstrijdige belangen. Dit kan bijvoorbeeld 
voorkomen als een Huis in de buurt van een ander Huis wordt gevestigd en er in dezelfde 
‘fondsenwervingsvijver’ wordt gevist. In zulke gevallen wordt er – vaak met tussenkomst van 
het Kinderfonds – een afspraak gemaakt tussen beide Ronald McDonald Huizen over de 
wijze waarop en de periode waarin fondsenwerving wordt gepleegd. 

Een andere vorm van tegenstrijdige belangen kan optreden bij de aanstelling van een 
bestuurslid, die werkzaam is bij een concurrerend bedrijf van een grote sponsor. Bij wisse-
ling van bestuursleden wordt met het Ronald McDonald Kinderfonds overlegd of er mogelijk 
‘conflict of interest’ is. Als het Kinderfonds een aanbod krijgt van een concurrent van een 
grote sponsor, dan is het de gewoonte om bij de vaste sponsor te informeren of hier be-
zwaar tegen bestaat. 

De wijze waarop extern gecommuniceerd wordt, is vastgelegd in een communicatiewijzer. 
Daarnaast is de afdeling communicatie zodanig georganiseerd dat belangrijke uitingen naar 
buiten altijd worden getoetst door een tweede of derde persoon. 
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Samengevoegde  
jaarrekening 2011  
Ronald McDonald Kinderfonds en 

Ronald McDonald Huizen,  

Huiskamers, Vakantie en Sport
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Balans per 31 december (na bestemming resultaat)

PASSIEF  2011  2010

  €   €   
RESERVES EN FONDSEN        

RESERVES       
       
Continuïteitsreserve  (5)  12.915.004  13.051.365  
Bestemmingsreserve bouw (6)  6.820.844  14.160.505  
Bestemmingsreserves overige (7)  3.187.138  1.787.963  
Overige reserve (8)  -1.983.762  -10.493.991  

   20.939.224  18.505.842
        
BESTEMMINGSFONDSEN (9)  161.036  -
       
VOORZIENINGEN (10)  4.213.458  5.294.974
       
LANGLOPENDE SCHULDEN (11)  2.916.820  3.786.879
       
KORTLOPENDE SCHULDEN       
       
Overige schulden en        
overlopende passiva (12)  5.794.588  8.158.107

TOTAAL   34.025.126  35.745.803

    

ACTIEF  2011  2010 

  €  €   
VASTE ACTIVA

       
materiële vaste activa (1)  18  18  
       
financiële vaste activa (2)  10.064.956  9.275.993
  
   10.064.974  9.276.011
       
VLOTTENDE ACTIVA        

VORDERINGEN          
Effecten   69.025  62.450  
Overige vorderingen en        
overlopende activa (3)  3.363.545  3.364.926  
Liquide middelen (4)  20.527.582  23.042.416  
  
   23.960.152  26.469.792
       
TOTAAL   34.025.126  35.745.803

In de presentatie van de balans en de staat van baten en lasten over 2011 zijn voor 
een verbeterd inzicht enkele wijzigingen doorgevoerd in de benaming en definiëring 
van posten ten opzichte van de begroting 2011 en de realisatie 2010. 

Reserves en fondsen
Ultimo 2011 bedraagt het totaal van de 
reserves en fondsen van Stichting Ronald 
McDonald Kinderfonds en de lokale beheer-
stichtingen € 21,1 miljoen ten opzichte van  
€ 18,5 miljoen ultimo 2010. Zowel de solva-
biliteit als de liquiditeit steeg in 2011 ten 
opzichte van 2010 en daarmee is de vermo-
genspositie van Stichting Ronald McDonald 
Kinderfonds en de lokale beheerstichtingen 
verbeterd. In het saldo ultimo 2011 is een 
negatieve overige reserve opgenomen van 
€ -2 miljoen die aangeeft dat aanvullende 
middelen gewenst zijn.

Analyse van de reserves
De continuïteitsreserve wordt jaarlijks 
bepaald op basis van 1,5 maal de uitvoe-
ringskosten eigen organisatie. Wanneer een 
lokale beheerstichting hier niet in kan 
voorzien, dan houdt Stichting Ronald 
McDonald Kinderfonds voor het ontbreken-
de gedeelte deze reserve aan. Ultimo 2011 
bedraagt de continuïteitsreserve € 12,9 
miljoen; een lichte daling ten opzichte van 
ultimo 2010 (€ 13,1 miljoen), want door een 
strakkere sturing op de kosten zijn de 
uitvoeringskosten van de eigen organisatie 
afgenomen.

De bouwreserve is ten behoeve van verbe-
terd inzicht in 2011 herbenoemd naar 
bestemmingsreserve bouw. In deze  
bestemmingsreserve worden vanaf 2011 
uitsluitend door het bestuur bestemde 

gelden voor toekomstige bouwprojecten 
verantwoord. De scherpere definiëring van 
deze reserve zorgt voor een afname van de 
gelden die onder deze reserve worden 
gepresenteerd (€ 6,8 miljoen ultimo 2011 
ten opzichte van € 14,2 miljoen ultimo 
2010); waarbij van het resultaat 2011 bijna  
€ 1 miljoen is bestemd voor bouw. Het saldo 
ultimo 2011 is ontoereikend voor de  
financiering van toekomstige  
bouwprojecten, waardoor aanvullende 
financiering moet worden gezocht.

De bestemmingsreserves overige omvat alle 
overige door de besturen bestemde gelden 
die niet vallen onder de posten zoals 
genoemd bij de bestemmingsreserve bouw 
of de overige reserve. In 2011 zijn deze 
reserves (opnieuw) expliciet bestemd voor 
de aangegeven bestemmingen. Het totaal 
bedraagt € 3,2 miljoen ten opzichte van  
€ 1,8 miljoen ultimo 2010; deze toename kan 
nagenoeg geheel worden verklaard door 
een bestemming vanuit de overige reserve. 
 
De overige reserve a € -2 miljoen is  
aanzienlijk minder negatief dan ultimo 2010  
(€ -10,5 miljoen); dit wordt veroorzaakt door 
de definiëring van de voor deze reserve 
bestemde posten. 

Toelichting balans

Financiële positie in 2011
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Staat van baten en lasten

Analyse van het resultaat
Het resultaat van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de lokale beheerstichtingen over 
2011 bedraagt € 2,1 miljoen ten opzichte van € -2,7 miljoen begroot. Het positievere resultaat 
kan worden verklaard door € 1,2 miljoen meer opbrengsten en € 3,6 miljoen minder kosten als 
gevolg van een strakkere sturing op de kosten en doordat een aantal kostenposten begroot 
voor 2011 reeds in 2010 zijn verantwoord.

In absolute omvang dalen de opbrengsten en kosten ten opzichte van 2010 als gevolg van de 
effecten van de bouwstop waardoor per saldo minder bouwprojecten onderhanden zijn.

Toelichting  
Staat van baten en lasten
Financieel resultaat 2011

 Begroting Begroting Exploitatie  Exploitatie   

 2012 2011 2011 2010

 € €  €  €  
 
Mutatie Continuïteitsreserve    249.101 914.755
Mutatie Bestemmingsreserves       
overige    995.354 -182.454
Mutatie Bestemmingsreserve bouw   5.368 -90.397
Mutatie Bestemmingsfondsen    25.000  
Mutatie Overige reserve    796.450 -900.552
       
  -929.187 -2.756.635  2.071.273 -258.648

Kosten besteed  
aan de doelstelling 

Kosten besteed  
aan fondsenwerving 

Kosten besteed  
aan beheer en administratie  

Kosten 2011 

Inkomsten  
2011 (incl. bijdrage  

gasten) 
Kosten 2011  

(excl. bijdrage gasten) 

Resultaat 2011 

Inkomsten vs. kosten 

Donateurs, giften en 
schenkingen 

Legaten en nalatenschappen Acties 
derden 

Eigen acties 

Ronald McDonald 
Kinderfonds Gala 

HomeRide 

Collecteboxen en -
huisjes 

Giften in natura 

Sponsorbijdragen 

Overige baten uit eigen 
fondsenwerving 

Baten uit beleggingen 

Overige baten 
Bijdrage 
gasten 

Inkomsten 2011 

BATEN Begroting Begroting Exploitatie  Exploitatie   

 2012 2011 2011 2010

 € €  €  €  
BATEN UIT EIGEN 

FONDSENWERVING   
Baten uit eigen fondsenwerving  (13) 8.260.575 9.327.068 10.326.658 14.117.959
Baten uit beleggingen (14) 686.170 766.600 1.006.518 852.164
Overige baten  23.700 60.600 56.674 61.157
TOTAAL BESCHIKBAAR      

VOOR DOELSTELLING  8.970.445 10.154.268 11.389.850 15.031.280
       
LASTEN       
BESTEED AAN DOELSTELLING      
Ondersteuning Huizen (15) 704.420 4.057.611 267.599 3.512.025
Bouw en Inrichting Huizen  186.000 141.500 669.660 2.985.834
Sport en Vervoer incl.       
dagarrangementen  201.200 136.750 145.145 167.113
Werkervaringsplaatsen  112.877 141.000 117.146 108.938
Uitvoeringskosten eigen       
organisatie (16) 7.192.967 6.743.162 6.486.125 6.789.440
Bijdrage gasten  -1.366.520 -1.315.071 -1.351.732 -1.118.701
TOTAAL BESTEED AAN       

DOELSTELLING  7.030.944 9.904.952 6.333.943 12.444.649
       
 
WERVING BATEN       
Directe wervingskosten (17) 706.775 725.770 813.754 646.498
Uitvoeringskosten eigen  
organisatie (18) 820.623 1.004.691 892.997 894.873 
Bankkosten  35.300 42.850 30.952 28.528

TOTAAL WERVING BATEN  1.562.698 1.773.311 1.737.703 1.569.899
      
KOSTEN BEHEER 

EN ADMINISTRATIE       
Uitvoeringskosten
eigen organisatie (19) 1.305.990 1.232.640 1.246.931 1.275.380
       
SOM DER LASTEN  9.899.632 12.910.903 9.318.577 15.289.928
       
RESULTAAT  -929.187 -2.756.635 2.071.273 -258.648

RESULTAATBESTEMMING

Mutatie Continuïteitsreserve    249.101 914.755
Mutatie Bestemmingsreserves       
overige    995.354 -182.454
Mutatie Bestemmingsreserve bouw    5.368 -90.397
Mutatie Bestemmingsfondsen    25.000  
Mutatie Overige reserve    796.450 -900.552
       
  -929.187 -2.756.635  2.071.273 -258.648



Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2011   6160  Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2011  

Donateurs, 
giften en 

schenkingen 

Legaten  
en nalatenschappen Acties derden 

Eigen acties 

HomeRide 

Collecteboxen 
en -huisjes 

Giften in 
Natura 

Sponsorbijdragen 

Overige 

Begroot 2011 

Donateurs, 
giften en 

schenkingen 

Legaten en 
 nalatenschappen Acties derden 

Eigen acties 

HomeRide 

Collecteboxen 
en -huisjes 

Giften in 
Natura 

Sponsorbijdragen Overige 

Realisatie 2011 

Ronald McDonald 
Kinderfonds Gala

Ronald McDonald 
Kinderfonds Gala

Baten
Totaal is in 2011 € 11,4 miljoen ontvangen ten behoeve van de doelstelling. Dit is ruim  
€ 1,2 miljoen meer dan was begroot voor 2011. 

Baten uit eigen fondsenwerving
De toename van de totale baten kan voor € 1 miljoen worden verklaard door hogere baten uit 
eigen fondsenwerving (€ 10,3 miljoen ten opzichte van € 9,3 miljoen begroot); dit komt met 
name door meer inkomsten van donateurs, giften en schenkingen (+ € 800K). Tevens zijn ruim 
€ 500K meer legaten en nalatenschappen ontvangen dan was begroot. De inkomsten uit eigen 
acties en de overige inkomsten bleven achter op hetgeen was begroot.

Lasten
De som der lasten in 2011 (€ 9,3 miljoen) is aanzienlijk lager dan begroot (€ 12,9 miljoen) 
en ook lager dan 2010 (€ 15,3 miljoen). Dit kan worden verklaard door strakkere sturing 
op de kosten, een aangepaste verantwoording van de post ‘Ondersteuning Huizen’ én 
doordat een aantal kostenposten begroot voor 2011 reeds in 2010 zijn verantwoord. 
Daarnaast is het effect van de bouwstop zichtbaar in dalende kosten voor bouw en 
inrichting.
De directe wervingskosten (€ 814K) zijn als gevolg van extra inspanningen voor fondsen-
werving € 88K hoger dan begroot (€ 726K).

Uitvoeringskosten eigen organisatie
De uitvoeringskosten eigen organisatie (totaal 2011 € 8,6 miljoen) zijn lager dan begroot 
voor 2011 (€ 9 miljoen) en ook lager ten opzichte van 2010 (€ 9 miljoen). Uit onderstaand 
overzicht blijkt dat alle kosten die worden toegerekend aan de uitvoeringskosten eigen 
organisatie binnen de begroting 2011 zijn gebleven.

UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

REALISATIE 2011

BEGROOT 2011

Baten uit beleggingen
Naast hogere baten uit eigen fondsenwerving overstijgen de baten uit beleggingen de  
begroting met € 240K doordat middelen efficiënter zijn ondergebracht.

Inkomsten voor lokale beheerstichtingen
In 2011 heeft Stichting Ronald McDonald Kinderfonds € 1,4 miljoen bijgedragen aan de  
exploitatie van de lokale beheerstichtingen. Deze inkomsten voor de lokale beheerstichtingen 
worden niet meer gepresenteerd als onderdeel van de post Ondersteuning Huizen maar ten 
behoeve van transparantie afzonderlijk toegelicht. 
Naast deze inkomsten is in 2011 een bedrag van € 1,3 miljoen verworven danwel ontvangen 
door Stichting Ronald McDonald Kinderfonds dat specifiek ‘geoormerkt’ was voor de lokale 
beheerstichtingen. 

€ 4.631 

€ 4.595 

€ 2.436 

€ 2.378 

€ 927 

€ 907 

€ 0 € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 € 10.000 

Begroot 2011 

Realisatie 2011 

€ 4.631 

€ 4.595 

€ 2.436 

€ 2.378 

€ 927 

€ 907 

€ 0 € 1.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000 € 9.000 € 10.000 

Begroot 2011 

Realisatie 2011 

Personeelskosten (*€ 1000)  

Huiskosten (*€ 1000)  

Kantoorkosten (*€ 1000)  

Overige algemene kosten incl bestuur en accountant (*€ 1000)  

Voorlichting- en publiciteitskosten (*€ 1000)  
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Stichting Ronald McDonald Kinderfonds stelt zich in haar hoedanigheid van Nederlandse 
afdeling van Ronald McDonald House Charities het welzijn van het zieke kind ten doel.  
De doelstelling wordt gerealiseerd door met name financiële steun te verlenen aan  
rechtspersonen die Ronald McDonald Huizen beheren en exploiteren. Dit zijn Huizen bij 
kinderziekenhuizen, kinderafdelingen en bij andere verpleeginrichtingen voor kinderen, 
waarin ouders en familieleden van (ernstig) zieke kinderen - en zo mogelijk/nodig de zieke 
kinderen zelf - (tijdelijke) huisvesting wordt geboden. Niet structureel kunnen ook andere 
initiatieven van rechtspersonen, die op het kind en diens welzijn gericht zijn, worden 
ondersteund. Om de doelstelling te kunnen realiseren houdt de stichting zich bezig met 
fondsenwerving, zowel zelfstandig als in samenwerking met derden.

Zoals in overeenkomsten tussen 
het Ronald McDonald Kinderfonds 
en de beheerstichtingen van de 
afzonderlijke Ronald McDonald 
Huizen is vastgelegd verleent het 
Ronald McDonald Kinderfonds, op 
basis van zijn statutaire doelstel-
ling, materiële en immateriële steun 
bij het beheer en de exploitatie van 
de Ronald McDonald Huizen en stelt 
zich garant voor de continuïteit van 
de Huizen.

Stichting Ronald McDonald  
Kinderfonds is opgericht op  
17 juni 1986.

Transacties tussen het Ronald 
McDonald Kinderfonds en de  
beheerstichtingen alsmede  
onderlinge vorderingen en  
schulden zijn geëlimineerd.

Algemeen
Aard en doel van de activiteiten

SAMENGEVOEGDE BALANS EN STAAT VAN  

BATEN EN LASTEN

De jaarrekening betreft een samenvoeging van 

de jaarrekening van Stichting Ronald McDonald  

Kinderfonds en de volgende Ronald McDonald 

Huizen:

•  Ronald McDonald Huis Groningen

•  Ronald McDonald Huis Friesland en Hoeve

• Ronald McDonald Huis Zwolle

•  Ronald McDonald Huis Nijmegen

•  Ronald McDonald Huis Maastricht

•  Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant

•  Ronald McDonald Huis Utrecht

• Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam

•  Ronald McDonald Huis Leiden

•  Ronald McDonald Huis AMC

•  Ronald McDonald Huis VUmc/Kinderstad

• Ronald McDonald Huis Den Haag

•  Ronald McDonald Huis Tilburg

•  Ronald McDonald Kindervallei

•  Ronald McDonald Huis Barendrecht

•  Ronald McDonald Huis Arnhem

•  Ronald McDonald Centre Only Friends

Grondslagen voor waardering van  
activa en passiva
Deze jaarrekening is opgesteld conform de 
Richtlijn Jaarverslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen (RJ650).

Materiële vaste activa
De investeringen ten behoeve van de bouw 
van de Ronald McDonald Huizen worden 
direct ten laste van het resultaat gebracht, 
aangezien:
•  deze investeringen zijn gedekt uit speciale 

inzamelingsacties; 
•  de bijzondere omstandigheid zich voordoet 

dat de exploitatie van het Huis niet kan 
worden gedekt uit de ouderbijdragen. De 
exploitatie wordt mogelijk gemaakt door 
donaties, sponsoring en bijdragen door het 
Ronald McDonald Kinderfonds.

Financiële vaste activa
Beleggingen in deposito’s worden gewaar-
deerd op nominale waarde. Beleggingen in 
effecten worden gewaardeerd op beurswaar-
de per balansdatum. Beleggingsresultaten 
worden verantwoord via de staat van baten 
en lasten.

De langlopende deposito´s worden onder de 
financiële vaste activa verantwoord, de 
kortlopende deposito´s worden onder de 
liquide middelen verantwoord.

Effecten
De effecten worden gewaardeerd tegen de 
koers per balansdatum. De koersresultaten
(gerealiseerd en ongerealiseerd) worden 
verantwoord in de staat van baten en lasten.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzo-
ver nodig rekening houdend met mogelijke 
oninbaarheid.
 
Schulden en overlopende passiva
De schulden en overlopende passiva worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

 
Reserves en fondsen
Om een verbeterd inzicht te geven in de 
jaarrekening is besloten tot aanpassing in de 
benaming van de reserves en fondsen. De 
bouwreserve wordt vanaf 2011 naar haar aard 
verantwoord als bestemmingsreserve bouw. 
De reserves en fondsen mogen alleen worden 
aangewend binnen het kader van de doelstel-
ling van de Stichting. Tevens heeft het 
bestuur besloten tot het expliciet opnemen 
van waarderingsgrondslagen voor reserves en 
fondsen.

Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve dient een dusdanige 
omvang te hebben dat de continuïteit van 
Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de 
Ronald McDonald Huizen c.s. is gewaarborgd. 
De continuïteitsreserve wordt gesteld op 
anderhalf keer de uitvoeringskosten eigen 
organisatie. De continuïteitsreserve wordt 
eens per drie jaar bij de Huizen opnieuw 
bepaald; tenzij zich omstandigheden voor-
doen die rechtvaardigen dat tussentijdse 
aanpassing noodzakelijk is.
Wanneer een lokale beheerstichting hier niet 
in kan voorzien, dan houdt Stichting Ronald 
McDonald Kinderfonds voor het ontbrekende 
gedeelte deze reserve aan.

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves omvatten het 
gedeelte van het resultaat waaraan door het 
bestuur middels een bestuursbesluit een 
specifieke bestemming is toegewezen. De 
bestemmingsreserve bouw betreft het 
gedeelte van het resultaat dat is bestemd 
voor toekomstige bouwprojecten. Het bestuur 
heeft de mogelijkheid via een toekomstig 
besluit de bestemming te wijzigen en de 
reserve (binnen de doelstelling van de stich-
ting) anders te gaan aanwenden.

Overige reserve
De overige reserve is bestemd voor de 
verantwoording van de negatieve saldi van  

>>
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de continuïteitsreserve van lokale  
beheerstichtingen (waarbij positieve resulta-
ten in eerste instantie worden aangewend om 
de lokale continuïteitsreserve aan te vullen), 
alsmede de mutaties in de continuïteitsre-
serve en de bestemmingsreserve bouw die 
niet ten laste van het resultaat danwel andere 
componenten van de reserves zijn gebracht.

Bestemmingsfondsen
De middelen waarvan door een derde partij 
(dus niet door het bestuur) de bestemming is 
bepaald, worden verantwoord als bestem-
mingsfonds.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplich-
tingen af te wikkelen.

Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

3. OVERIGE VORDERINGEN   2011  2010 

 EN OVERLOPENDE ACTIVA  €  €   

Nog te ontvangen rente    509.111  458.577 
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen    1.098.339  1.754.180
Vooruitbetaalde pensioenpremie    108.396  -
Debiteuren    463.262  480.220
Nog te ontvangen donaties en
toegezegde gelden    788.996  374.887
Vooruitbetaalde kosten     170.643  132.980
Nog te ontvangen bijdrage
voor overnachtingen    33.681  29.370
Overige    191.117  134.712
    
    3.363.545  3.364.926

Toelichting Balans

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA 
De € 18 (€ 1 per locatie) in de samengevoegde balans representeert het juridisch 
en/of economisch eigendom van de activa, die gefinancierd zijn door middel van 
speciale inzamelingsacties.

Alle materiële vaste activa worden aangehouden in het kader van de doelstelling.

De kostprijs van de panden bedraagt per 31 december 2011 € 69,2 miljoen  
(2010: € 71,3 miljoen).

2. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

   2011  2010 

   €  €   

Langlopende deposito´s    4.537.802  4.537.802
Overige langlopende deposito´s     5.527.154  4.738.191
    
   10.064.956  9.275.993

    

De hierin begrepen deposito bij Staal Bankiers is in 2012 afgelopen en de vrijgeko-
men liquide middelen zijn in 2012 in een ander (langlopend) deposito vastgelegd.

VORDERINGEN

Grondslagen voor bepaling van het  
resultaat 
Algemeen

Baten en lasten worden in beginsel toegere-
kend aan de periode waarop zij betrekking 
hebben. 

Baten afkomstig van donateurs, giften en 
schenkingen worden verantwoord in het boek-
jaar waarin deze zijn ontvangen.

Giften van zaken in natura worden verant-
woord in het boekjaar waarin deze zijn 
ontvangen en worden gewaardeerd tegen de 
waarde in het economisch verkeer. Giften 
bestaande uit diensten worden slechts 
verantwoord, indien dit op geld waardeerbare 
diensten van bedrijven betreft. 

Baten uit nalatenschappen worden  
verantwoord in het jaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van 
voorschotten worden in het boekjaar waarin 
ze worden ontvangen verantwoord als baten 
uit nalatenschappen.

De bijdragen van Ronald McDonald House  
Charities worden verantwoord in het jaar 
waarin de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 

De bijdragen gasten/ouders dienen te worden 
gezien als bijdragen van personen die tot de 
doelgroep behoren. Conform de Richtlijn 
worden deze bijdragen in mindering gebracht 
op de kosten in het kader van de doelstelling.



CONTINUïTEITSRESERVE    2011  2010 

   €  €   

Stand per 1 januari    13.051.365  8.061.914
Mutatie 2011/2010    -385.462  4.074.696
Resultaatbestemming Kinderfonds    
en Huizen    249.101  914.755
    
Stand per 31 december   12.915.004   13.051.365

6. BESTEMMINGSRESERVE BOUW
De bestemmingsreserve bouw is bestemd om de voorgenomen investeringen in 
bouw te realiseren. De bouwreserve is ten behoeve van verbeterd inzicht in 2011 
herbenoemd naar bestemmingsreserve bouw. In deze bestemmingsreserve worden 
vanaf 2011 uitsluitend door het bestuur bestemde gelden voor toekomstige bouw-
projecten verantwoord. 
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7. BESTEMMINGSRESERVES OVERIGE
De bestemmingsreserves overige zijn gevormd uit ontvangen gelden en door het 
bestuur van de Huizen bestemd voor specifieke doelstellingen.

5. CONTINUÏTEITSRESERVE 
De continuïteitsreserve dient een dusdanige omvang te hebben dat de continuï-
teit van het Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen c.s. is 
gewaarborgd. 
De continuïteitsreserve wordt gesteld op anderhalf keer de uitvoeringskosten 
eigen organisatie. De aldus bepaalde continuïteitsreserve bedraagt € 12.915.004.

8. OVERIGE RESERVE   2011  2010 

   €  €   

Stand per 1 januari    -10.493.991  -1.602.183
Aanpassing 1 januari 2011     9.425.656  -
Mutatie 2011/ 2010    -1.713.877  -6.374.257
Resultaatbestemming
Kinderfonds en Huizen    796.450  -2.517.551
    
Stand per 31 december    -1.983.762  -10.493.991

De overige reserve is bestemd voor de verantwoording van de negatieve saldi van 
de continuïteitsreserve van lokale beheerstichtingen (waarbij positieve resultaten in 
eerste instantie worden aangewend om de lokale continuïteitsreserve aan te 
vullen), alsmede de mutaties in de continuïteitsreserve en de bestemmingsreserve 
bouw die niet ten laste van het resultaat danwel andere componenten van de 
reserves zijn gebracht.

4. LIQUIDE MIDDELEN   2011  2010 

   €  €   

Spaarrekeningen   15.380.520   15.893.210
Kortlopende deposito’s    1.200.000  1.357.560
Rekening couranten    3.933.101  5.768.227
Kas    13.933  20.456
Kruisposten    28  2.963
    
   20.527.582  23.042.416

Deze post bestaat uit tegoeden bij de diverse banken (staan ter vrije beschikking) 
en de kassen.

BESTEMMINGSRESERVE    2011  2010 

BOUW   €  €   
 
Het verloop van deze post is als volgt:   
Stand per 1 januari    14.160.505  14.176.379
Aanpassing 1 januari 2011    -9.204.512  
Mutatie 2011/2010    329.497  166.579
Resultaatbestemming
Kinderfonds en Huizen    995.354  -182.453
    
Stand per 31 december     6.280.844  14.160.505

BESTEMMINGSRESERVES    2011  2010 

OVERIGE   €  €  
 
 
Het verloop van deze post is als volgt:  
Stand per 1 januari    1.787.963  -
Aanpassing 1 januari 2011    163.965  1.943.825
Mutatie 2011/ 2010    1.229.842  -
Resultaatbestemming
Kinderfonds en Huizen    5.368  -155.862
    
Stand per 31 december     3.187.138  1.787.963

De bestemmingsreserves overige
bestaan per 31 december 2011 uit:   2011

   € 
Bestemmingsreserve onderhoud /
renovatie / verbouwing    679.365
Bestemmingsreserve implementatie
internationale “manual”    484.770
Bestemmingsreserve Huiskamer    200.000
Bestemmingsreserve marketingplan   100.000
Bestemmingsreserve
psychosociale afdeling    966.556
Bestemmingsreserve
financiering activa    500.000
Bestemmingsreserve projecten
Zuid-Limburg    256.447
  
    3.187.138



9. BESTEMMINGSFONDSEN   2011  2010 

   €  €   

Stand per 1 januari    -  -
Aanpassing 1 januari 2011    136.036  -
Onttrekkingen    -80.000  -
Resultaatbestemming
Kinderfonds en Huizen    105.000  -
    
    161.036  - 

10. VOORZIENINGEN   2011  2010 

   €  €   

Garantstelling Kinderfonds
i.v.m. nieuwbouw Huizen    2.950.000  3.364.600
Garantstelling Kinderfonds 
i.v.m. exploitatie Huizen    213.363  -
Voorziening nieuwbouw Huizen     -  645.668
Voorziening groot onderhoud Huizen   1.050.095  1.284.706
    
    4.213.458  5.294.974

GARANTSTELLING KINDERFONDS I.V.M. NIEUWBOUW HUIZEN
Het Ronald McDonald Kinderfonds stelt zich onder voorwaarden garant wanneer 
de Ronald McDonald Huizen over ontoereikende middelen beschikken voor nieuw-
bouw, verbouw, renovatie en inrichting van het Huis. 
Op het moment dat het bestuur besluit tot de feitelijke realisatie door akkoord te 
geven op de bouw van een specifiek Huis of project, wordt de voorziening garant-
stelling nieuwbouw verhoogd.
Onder de voorziening zijn opgenomen de garantstellingen met betrekking tot 
lopende projecten bij de volgende Huizen:

GARANTSTELLING KINDERFONDS I.V.M. EXPLOITATIE HUIZEN
Het Ronald McDonald Kinderfonds stelt zich onder voorwaarden garant wanneer 
de Ronald McDonald Huizen over ontoereikende middelen beschikken voor de 
exploitatie van het Huis.

VOORZIENING NIEUWBOUW HUIZEN
Indien het bestuur van een Ronald McDonald Huis besluit tot nieuwbouw, ver-
bouw en renovatie van een Huis, wordt hiervoor ten laste van de staat van baten 
en lasten een voorziening gevormd. Onder de voorzieningen zijn opgenomen de 
voorzieningen bij de volgende Huizen:

   2011  2010 

   €  €   

Centre     1.200.000  1.600.000
Den Haag    1.500.000  1.500.000
Kindervallei    -  14.600
Zuidoost-Brabant    150.000  150.000
Friesland    100.000  100.000
    
Stand per 31 december   2.950.000   3.364.600

   2011   

   €     

Stand per 1 januari    -
Mutatie 2011    213.363
  
Stand per 31 december    213.363

   2011  2010 

   €  €   

Rotterdam    -  506.418
Leiden    -  89.250
Friesland    -  50.000
    
Stand per 31 december    -  645.668
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De middelen waarvan door een derde partij (dus niet door het bestuur) de 
bestemming is bepaald, worden verantwoord als bestemmingsfonds. De 
bestemmingsfondsen per 31 december 2011 zijn bestemd voor de aanleg van 
parkeerplaatsen, de inrichting van de Huiskamers, een kinderboerderij en de 
aanleg van electra.



De langlopende schulden bestaan   2011  2010 

uit de volgende posten:
   €  €   

Lening o/g    2.658.580  3.544.771
Vooruit ontvangen sponsorgelden    258.240  242.108
    

    2.916.820  3.786.879

VOORUIT ONTVANGEN   2011  2010 

SPONSORGELDEN   €  €   

Stand per 1 januari    242.108  203.882
Overboeking vanuit/naar
kortlopende schulden    -7.378  11.408
Toevoeging    91.085  103.391
Vrijval ten gunste van de exploitatie   -67.575  -76.573
    
Stand per 31 december    258.240  242.108

11. LANGLOPENDE SCHULDEN

De vooruit ontvangen kamersponsoring heeft betrekking op het langlopende  
gedeelte dat van kamersponsors is ontvangen voor meerdere jaren.
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LENING O/G   2011  2010 

Het verloop van de lening   €  €   
gedurende  2011 is als volgt:

Stand per 1 januari    3.544.771  -
Opname lening    -  4.430.968
Aflossing    -886.191  -886.197
    
Stand per 31 december    2.658.580  3.544.771

VOORZIENING GROOT ONDERHOUD HUIZEN
De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op groot onderhoud voor de 
panden van de Huizen. Onder de voorziening groot onderhoud zijn opgenomen 
de voorzieningen bij de volgende Huizen:

   2011  2010 

   €  €   

Nijmegen    12.080  4.372
Groningen    59.456  40.375
Rotterdam    47.450  28.011
Utrecht    161.608  160.825
AMC    -  300.000
Leiden    -  62.720
Friesland    70.382  57.021
Zwolle    82.680  80.443
Tilburg    82.684  72.958
Maastricht    114.480  109.561
Zuidoost-Brabant    88.615  71.887
VU/Kinderstad    100.401  105.120
Den Haag    5.000  54.290
Barendrecht    53.603  50.892
Arnhem    25.000  20.000
Kindervallei    66.229  66.229
Centre    80.427  -
    
Stand per 31 december    1.050.095  1.284.706

Het verloop in de voorziening groot  2011  2010 

onderhoud is als volgt weer te geven:  €  €   

Stand per 1 januari    1.284.706  914.451
Toevoegingen    451.743  766.897
Onttrekkingen    -686.354  -396.642
    
Stand per 31 december    1.050.095  1.284.706

LENING O/G
In 2010 is een lening verstrekt door derden ten behoeve van de financiering van 
de afwikkeling van de bouw en inrichting van het Centre. Het betreft een  
renteloze lening die in 5 jaar zal worden afgelost.
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12. KORTLOPENDE SCHULDEN

OVERIGE SCHULDEN   2011  2010 

EN OVERLOPENDE PASSIVA   €  €   

Nog te betalen inzake bouwprojecten   3.905.134  3.757.370
Nog te betalen kosten    561.033  1.768.201
Crediteuren     295.454  1.329.024
Belastingen en premies sociale
verzekeringen    117.313  192.062
Vooruit ontvangen opbrengsten    101.736  103.356
Overige schulden    813.918  1.008.094
    
    5.794.588  8.158.107

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN  
VERPLICHTINGEN 
Op grond van het feit dat Stichting Ronald 
McDonald Kinderfonds van McDonald’s 
Corporation en de Ronald McDonald House 
Charities, beide gevestigd te Oak Brook 
(U.S.A), de licentie heeft ontvangen om als 
Nederlandse afdeling van de Ronald McDonald 
Children Charities te functioneren, hebben 
McDonald’s Nederland B.V. en de Coöperatieve 
Vereniging McDonald’s Marketing Coöperatie 
B.A. besloten om het Ronald McDonald  
Kinderfonds te steunen en deze steun in een 
overeenkomst te formaliseren en te  
omschrijven. 

In 2011 zijn geen bijdragen ontvangen van 
Ronald McDonald House Charities.

In de overeenkomst is onder meer bepaald dat 
het Ronald McDonald Kinderfonds in zoveel 
mogelijk uitingen melding maakt van de 
structurele steun die het van McDonald’s en 
de Coöperatieve Vereniging McDonald’s 
Marketing Coöperatie B.A. geniet. 

Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft zich 
garant gesteld voor de continuïteit van de 
Ronald McDonald Huizen. Bovendien stelt het 
Ronald McDonald Kinderfonds middelen ter 
beschikking wanneer de Ronald McDonald 
Huizen over ontoereikende middelen beschik-
ken voor nieuwbouw, renovatie en inrichting 
van het Huis.

In 2011 is het bestaande huurcontract door 
Stichting Ronald McDonald Kinderfonds voor 
het pand in de Bilt beëindigd en is een nieuwe 
overeenkomst afgesloten voor kantoorruimte 
in Amersfoort. De overeenkomst is aangegaan 
voor een periode van 2,5 jaar. De jaarlijkse last 
bedraagt € 77.625 voor huur en € 14.375 voor 
service en diensten.

In 2011 is door Stichting Ronald McDonald 
Kinderfonds met een leverancier een hosting-
contract afgesloten voor 2 jaar. De jaarlijkse 
kosten bedragen ca. € 6.500. Met de verhuur-
der is een afspraak gemaakt met betrekking 
tot systeembeheer en helpdeskfunctie van 
 € 250,00 per medewerker per jaar. Dit 
contract heeft dezelfde looptijd als het  
huurcontract te weten: 2,5 jaar.

In 2011 is door Stichting Ronald McDonald 
Kinderfonds het bestaande operationele 
leasecontract voor auto’s beëindigd en is een 
nieuwe operationele lease overeenkomst 
gesloten voor een periode van 4 jaar. 
Het aantal auto’s dat onder de overeenkomst 
valt bedraagt 5. De jaarlijkse last bedraagt  
ca. € 40.000 (2010: € 40.000). 

In 2010 is door Stichting Ronald McDonald  
Kinderfonds een overeenkomst afgesloten 
inzake de huur van kopieerapparatuur. Het 
contract heeft een looptijd van 6 jaar en de 
jaarlijkse last bedraagt ca. € 6.000. 

Toelichting  
Staat van baten en lasten

Begroting 2012
De begroting 2012 betreft een investeringsbegroting gericht op het op langere termijn 
verkrijgen van extra middelen ten behoeve van onder meer de aanvulling van de  
bestemmingsreserve bouw en de negatieve overige reserve.
Voor Stichting Ronald McDonald Kinderfonds heeft ten behoeve van de begroting 2012 een 
hertoetsing van de verdeling van de kosten naar doelstelling, fondswerving en beheer & 
administratie plaatsgevonden. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten tot aanpassing 
van de toerekening.

Beschikbaar voor doelstelling
Doelstelling
De algemene doelstelling van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de lokale  
beheerstichtingen c.s. is het concreet bijdragen aan het welzijn van zieke en/of gehandicapte 
kinderen en hun familie.

13. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

 Begroting Begroting Exploitatie  Exploitatie   

 2012 2011 2011 2010

 € €  €  €   
   
Donateurs, giften en schenkingen  2.449.082 3.634.095 4.171.795 8.387.343
Legaten en nalatenschappen  548.000 680.000 1.450.532 986.722
Acties derden  1.243.985 907.500 1.054.608 466.892
Eigen acties  698.084 557.000 488.001 529.585
Ronald McDonald Kinderfonds Gala 750.000 900.000 899.625 1.092.762
HomeRide  500.000 150.000 184.043 -
Collecteboxen en -huisjes  446.200 507.050 437.498 399.357
Giften in natura  682.891 835.106 727.289 737.290
Sponsorbijdragen  770.333 819.317 838.718 1.096.703
Overige  172.000 337.000 74.549 421.305
      
  8.260.575 9.327.068 10.326.658 14.117.959
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RONALD MCDONALD   Exploitatie  

KINDERFONDS GALA   2011   

   €     

BATEN   
Tafelverkopen    405.000  
Loterijopbrengsten en donaties    130.625  
Veilingopbrengsten    364.000  
    
    899.625
LASTEN    
Evenementenorganisatie    209.000  
Kosten locatie    76.000  
Overige kosten    53.000  
   
    338.000
    
RESULTAAT    561.625

30% van deze kosten is verantwoord bij de kosten van publiciteit en voorlichting. 
70% van deze kosten is verantwoord bij de directe kosten fondsenwerving.

GIFTEN IN NATURA   Exploitatie  

   2011   

   €     
   
Inrichting    63.805
Koffie, thee, dranken en apparaten    94.792
Schoonmaakkosten    93.284
Kantoorbenodigdheden    24.698
Huisvestingskosten    48.043
Huishoudkosten    9.018
Automatisering    9.355
Transport    13.462
Onderhoud    49.661
Beveiliging    10.479
Promotie    9.197
Advieswerkzaamheden    15.000
Werkervaringsplaatsen    18.952
Bouw    4.529
Drukwerk    5.900
Autokosten    2.500
Accountantskosten    2.000
Reclamekosten    7.500
Vergoeding UMCG    100.000
Overigen    145.114
  
    727.289

SPONSORBIJDRAGEN
In de sponsorbijdragen zijn onder andere de volgende zaken begrepen:

•  In 2007 heeft het Ronald McDonald Kinderfonds nieuwe overeenkomsten gesloten met 
McDonald’s Nederland B.V. en de Coöperatieve Vereniging McDonald’s Marketing B.A. (Coöp).

•  Met McDonald’s Nederland B.V. is een vaste vergoeding overeengekomen van  
€ 153.000, welke jaarlijks wordt geïndexeerd. De vergoeding voor 2011 bedroeg  
€ 164.789 (2010: € 160.770).

•  Met de Coöp is overeengekomen dat een vast percentage van de omzet ten gunste komt van 
het Ronald McDonald Kinderfonds. De vergoeding voor 2010 bedroeg  
€ 313.543 (2010: € 292.082). 

•  Met Jobcoachorganisatie De Werkmeester heeft Stichting Ronald McDonald Centre Only 
Friends een overeenkomst afgesloten voor de sponsoring van kantoorruimte.  
De vergoeding voor 2011 bedroeg € 104.160 (2010: nihil.).

14. BATEN UIT BELEGGINGEN

 Begroting Begroting Exploitatie  Exploitatie   

 2012 2011 2011 2010

 € €  €  €   
   
Rente deposito’s  229.970 404.000 356.014 403.580
Rente obligaties  138.250 12.750 12.412 8.849
Gerealiseerd koersresultaat  - - 90.005 -30.197
Ongerealiseerd koersresultaat  - - 26.473 38.143
Overige rentebaten  317.950 349.850 521.614 431.789
      
  686.170 766.600 1.006.518 852.164

ACTIES DERDEN
In acties derden is een bedrag begrepen van € 200.000 van het Benefiet Golftoernooi 
Eemnes ten behoeve van Stichting Ronald McDonald Centre Only Friends.
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Besteed aan doelstelling

In 2011 heeft een presentatiewijziging plaatsgevonden waarbij de bijdrage in exploitatie 
van de Huizen is geëlimineerd. In 2011 zijn kosten van ondersteuning (bijdragen in 
exploitatie) ten bedrage van € 1,4 miljoen uit deze kosten geëlimineerd. Deze eliminatie 
heeft voor deze kosten (en ook uit de baten) niet plaatsgevonden in de vergelijkende 
cijfers 2010 en de begroting 2011. De totale bijdrage ondersteuning Huizen is in 2011  
€ 2.915.690 (€ 2.650.091 en € 267.599) (2010: € 3.512.025). 

Onderstaand is ter vergelijking een opstelling opgenomen waarin wordt weergegeven 
wat de lasten betroffen in 2010 en 2011:

15. ONDERSTEUNING HUIZEN

 Begroting Begroting Exploitatie  Exploitatie   

 2012 2011 2011 2010

 € €  €  €   
   
Internationale conferenties  57.000 32.000 22.965 10.999
Vrijwilligers en ambassadeurs  85.000 90.000 89.175 75.748
Bijdrage in exploitatie  150.000 2.915.000 - 3.165.446
Mutatie voorziening       
garantiestelling nieuwbouw  - - -14.600 177.952
Overige  412.420 1.020.611 170.059 81.880
      
  704.420 4.057.611 267.599 3.512.025

  2011 2010

  €  € 
Geëlimineerd in de consolidatie:    
Geoormerkte gelden  1.283.336 1.833.305
Bijdrage in exploitatie  
(€ 1.400.000; zie tekst)  1.366.755  -
    
  2.650.091 1.833.305
    
Opgenomen in samenvoeging 2011:    
Bijdragen in exploitatie  - 3.165.446
Vrijwilligers  89.175 75.748
Diversen  178.424 270.831
    
  267.599 3.512.025

Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2011 bedraagt FTE 62 (2010: FTE 62).
(Stichting Ronald McDonald Kinderfonds: FTE 18, lokale beheerstichtingen: FTE 44).

16. 18. 19. UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE
De uitvoeringskosten vormen een onderdeel van de in de staat van baten en lasten 
verantwoorde lasten. Daarbij zijn de uitvoeringskosten als volgt:

 Begroting Begroting Exploitatie  Exploitatie   

 2012 2011 2011 2010

 € €  €  €   
   
Personeelskosten  4.522.041 4.631.314 4.594.882 4.774.164
Huiskosten  3.081.820 2.436.103 2.378.289 2.173.190
Kantoorkosten  249.472 369.750 333.534 202.499
Interne organisatie  49.500 45.200 38.922 36.129
Voorlichtings- en publiciteitskosten 484.635 569.080 412.336 415.793
Overige algemene kosten (incl.      
bestuur, accountant en advies)  932.113 927.047 868.090 1.357.918
       
  9.319.581 8.978.494 8.626.053 8.959.693

PERSONEELSKOSTEN      
Lonen en salarissen  4.187.629 4.130.047 4.259.582 3.952.545
Diverse personeelskosten  69.200 202.717 99.547 67.533
Interim management  - - 60.212 431.429
Autokosten  65.000 62.000 61.711 104.770
Reis- en verblijfskosten  28.500 21.800 14.524 18.196
Overige  171.712 214.750 99.306 199.691
       
  4.522.041 4.631.314 4.594.882 4.774.164



 Begroting Begroting Exploitatie  Exploitatie   

 2012 2011 2011 2010

 € €  €  €  
 

      
Accountants- en advieskosten  139.300 111.950 145.227 153.203
Telefoon  75.781 83.650 73.595 82.792
Porti  16.350 30.900 17.189 24.373
Drukwerk  39.000 51.500 23.111 74.176
Promotie  50.000 49.850 29.034 127.345
Kantoorbenodigdheden  34.634 63.080 37.998 86.030
Vrijwilligers  120.250 132.050 105.302 115.573
Kosten bestuur  17.850 16.450 11.175 12.570
Verzekeringen  9.100 5.900 6.935 9.128
Automatisering  70.575 46.950 75.360 156.914
Contributies  - 34.000 - -
Bijdrage psychologische zorg  255.000 220.000 202.517 225.379
Dubieuze debiteuren  - 4.500 - -
Overige  104.273 76.267 140.647 290.435
      
  932.113 927.047 868.090 1.357.918

       
 
TOTAAL UITVOERINGSKOSTEN 
EIGEN ORGANISATIE  9.319.581 8.978.494 8.626.053 8.959.693
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 Begroting Begroting Exploitatie  Exploitatie   

 2012 2011 2011 2010

 € €  €  €
HUISKOSTEN      
Huur   35.800 26.400 29.605 10.706
Dotatie voorziening onderhoud  439.254 399.807 384.996 425.897
Energie  579.940 546.160 583.766 479.424
Onderhoud en reparaties  590.540 295.900 83.143 63.859
Water  49.190 28.126 39.280 24.587
Beveiliging  201.600 160.725 168.946 192.894
Onderhoud  - - 274.655 166.678
Schoonmaakkosten  332.598 328.538 257.461 249.344
Gemeenschappelijke belastingen  257.160 271.250 202.712 251.027
Verzekeringen  71.950 58.130 64.768 39.459
Overige huisvestingskosten  128.002 101.467 83.169 49.845
Dotatie voorziening klein inventaris - 62.700 - 44.018
Klein inventaris  11.000 44.700 4.988 55.231
Kosten Huiskamer  203.943 - 17.570 -
Overige huishoudkosten  180.843 112.200 183.230 120.221
      
  3.081.820 2.436.103 2.378.289 2.173.190

KANTOORKOSTEN      
Huur inclusief servicekosten  104.000 73.000 70.241 72.600
Computerkosten  56.000 57.150 47.338 28.915
Portokosten  27.722 20.000 17.986 22.701
Telefoonkosten  25.000 25.000 20.604 20.763
Drukwerk  10.000 5.300 5.543 4.561
Kosten inrichting en onderhoud  5.000 172.800 149.117 14.237
Overige  21.750 16.500 22.705 38.722
      
  249.472 369.750 333.534 202.499

       
 
INTERNE ORGANISTATIE  49.500 45.200 38.922 36.129

VOORLICHTINGS- EN
PUBLICITEITSKOSTEN      
Kosten nieuwsbrief  224.010 256.430 179.270 206.367
Ronald McDonald       
Kinderfonds Gala 30%  87.750 74.550 107.000 109.894
HomeRide  55.500 38.100 36.232 -
Kosten database  16.275 - - -
Campagnes  6.000 30.000 48.892 27.647
Overige publiciteitskosten  95.100 170.00 40.942 71.885  
     
  484.635 569.080 412.336 415.793

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN
(INCL. KOSTEN BESTUUR,
ACCOUNTANT EN ADVIES)



Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2011   8180  Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2011  

 Doelstelling  Fondsen-  Beheer en

   werving  administratie   

     

Personeelskosten  70%  10%  20%
Huiskosten  100%  0%  0%
Kosten accountant en bestuur  0%  0%  100%
Voorlichtings- en
publiciteitskosten  70%  30%  0%
Overige algemene kosten  100%  0%  0%

 Doelstelling  Fondsen-  Beheer en

   werving  administratie   

     

Personeelskosten  50%  25%  25%
Kantoorkosten en interne
organisatie  50%  25%  25%
Voorlichtings- en
publiciteitskosten  66.67%  33.33%  0%
Kosten bestuur, accountant
en advies   0%  0%  100%

TOELICHTING LASTENVERDELING

Doelstelling
De algemene doelstelling van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de lokale  
beheerstichtingen c.s. is het concreet bijdragen aan het welzijn van zieke en/of  
gehandicapte kinderen en hun familie.

De Stichting en de Huizen hebben ten doel ‘het zonder winstoogmerk stichten,  
medestichten en/of doen stichten en het in stand houden en ter beschikking stellen van 
een gelegenheid tot tijdelijk verblijf van familieleden en/of verzorgers van kinderen die 
in een nabijgelegen ziekenhuis of verpleeghuis worden verpleegd of anderszins worden 
behandeld, alsmede het ter beschikking stellen van die gelegenheid ten behoeve van 
kinderen - en hun familieleden en/of verzorgers - die een zodanige behandeling hebben 
gehad dat een overgangsfase ziekenhuis/thuis medisch gewenst wordt geacht.’

Alle activiteiten van de in deze jaarrekening verantwoorde stichtingen staan in het teken 
van deze doelstelling.

De uitvoeringskosten eigen organisatie worden als volgt toegerekend voor wat betreft 
de kosten gemaakt door de Ronald McDonald Huizen:

De uitvoeringskosten eigen organisatie gemaakt door het Ronald McDonald Kinderfonds 
worden als volgt toegerekend:

 Doelstelling  Fondsen-  Beheer en

   werving  administratie   

     

Personeelskosten  47%  23%  30%
Kantoorkosten en interne
organisatie  47%  23%  30%
Voorlichtings- en
publiciteitskosten  67%  33%  -
70% kosten Gala  -  100%  -
30% kosten Gala  100%  -  -
70% kosten HomeRide  -  100%  -
30% kosten HomeRide  100%  -  -
50% kosten database  100%  -  -
50% kosten database  -  100%  -
Kosten bestuur, accountant
en advies  0%  0%  100%

In 2011 is de toerekening van kosten aan doelstelling, fondsenwerving en beheer en 
administratie van het Ronald McDonald Kinderfonds getoetst op basis waarvan het 
bestuur heeft besloten tot een aanpassing van de toerekening. Vanaf 2012 is de 
toerekening als volgt:

LASTENVERDELING 2012



PERCENTAGE KOSTEN Begroting Begroting Exploitatie  Exploitatie   

DOELSTELLING 2012 2011 2011 2010

 € €  €  €   
   
Totale baten  8.970.445 10.154.268 11.389.850 15.031.280
       
 
Ondersteuning Huizen  704.420 4.057.611 267.599 3.512.025
Bouw en inrichting Huizen  186.000 141.500 669.660 2.985.834
Sport en Vervoer incl. dagarr.   201.200 136.750 145.145 167.113
Werkervaringsplaatsen  112.877 141.000 117.146 108.938
Uitvoeringskosten eigen organisatie 7.192.976 6.743.162 6.486.125 6.789.440
Bijdrage gasten  -1.366.520 -1.315.071 -1.351.732 -1.118.701
      
Totale kosten doelstelling  7.030.944 9.904.952 6.333.943 12.444.649  
      
In % van de totale baten   78,4% 97,5% 55,6% 82,8%
In % van de totale lasten  71,0% 76,7% 68,0% 81,4%

De totale kosten die zijn gemaakt in het kader van de doelstelling bedragen in 2011 € 6,3 
miljoen ten opzichte van € 9,9 miljoen begroot en € 12,4 miljoen realisatie in 2010.

Het % doelstelling baten geeft aan hoeveel % van de totale baten is besteed aan kosten voor 
de doelstelling. Het % doelstelling lasten geeft aan hoeveel % van de totale som der lasten is 
bepaald door kosten voor de doelstelling. Voor deze % is geen norm van toepassing.

Ratio’s
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 Doel-   Fondsen-  Beheer&   Totaal    Begroot   Totaal

 stelling   werving   Administr.   2011   2011   2010 

 €   €   €   €   €   €

Personeelskosten  2.938.125  668.208  988.549  4.594.882  4.633.314  4.774.165
Huiskosten  2.378.289  -  -  2.378.289  2.436.103  2.173.190
Kantoorkosten en interne           
organisatie  166.766  83.384  83.384  333.534  369.750  202.499
Algemene kosten            
(inclusief kosten bestuur,           
accountant en advies)            
en kosten interne           
organisatie  724.074  7.940  174.998  907.012  972.247  1.394.048
Voorlichtings- en           
publiciteitskosten  278.871  133.465  -  412.336  569.080  415.792
           
TOTAAL           

UITVOERINGSKOSTEN

EIGEN ORGANISATIE  6.486.125  892.997  1.246.931  8.626.053  8.980.494  8.959.693

           
Directe wervingskosten  -  813.754  -  813.754  725.770  646.498
Ondersteuning Huizen  267.599  -  -  267.599  4.057.611  3.512.025
Bouw en Inrichting Huizen  398.375  -  -  69.660  141.500  2.985.834
Sport en Vervoer           
incl. dagarrangementen  145.145  -  -  145.145  136.750  167.113
Werkervaringsplaatsen  117.146  -  -  117.146  141.000  108.938
Bijdrage gasten  -1.351.732  -  -  -1.351.732  -1.315.071  -1.118.701
Bankkosten  -  30.952  -  30.952  42.850  28.528
           
SOM DER LASTEN  6.333.943  1.737.703  1.246.931  9.318.577  12.910.903  15.289.928

 Begroting Begroting Exploitatie  Exploitatie   

 2012 2011 2011 2010

 € €  €  €   
   
Ronald McDonald Kinderfonds  Gala 204.750 173.950 249.666 256.419
Kosten database  16.275 - 33.275 -
Kosten HomeRide  129.500 - 84.541 -
Kosten acties derden  91.600 34.750 11.371 37.333
Collecteboxen en -huisjes  10.000 35.000 44.143 23.455
Onderhoud donateursbestand  105.450 138.000 142.361 150.350
Overige  149.200 344.070 248.397 178.941
      
  706.775 725.770 813.754 646.498

17. DIRECTE WERVINGSKOSTEN

De lagere kosten doelstelling 2011 en de hogere baten uit fondsenwerving 2011 zorgen voor een 
lager % doelstelling baten dan begroot voor 2011. 
Het % doelstelling lasten 2011 is lager dan begroot voor 2011. Dit is het directe gevolg van het 
feit dat de kosten in het kader van de doelstelling 2011 relatief minder afwijken van /lager zijn 
dan de begroting dan de totale som der lasten 2011. 
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Het totaal van de kosten die zijn gemaakt voor fondsenwerving bedraagt in 2011 € 1,74 miljoen 
ten opzichte van € 1,77 miljoen begroot en € 1,57 miljoen realisatie in 2010.

Het % fondsenwerving geeft aan hoeveel % van de totale baten uit eigen fondsenwerving is 
besteed aan kosten gemaakt voor fondsenwerving (exclusief bankkosten).  
Voor het % fondsenwerving geldt een norm van niet meer dan 25% (CBF).
 
Onderstaand overzicht geeft aan dat het % fondsenwerving in 2011 (16,5%) lager is dan 
begroot (18,6%). De investeringen in fondsenwerving van 2011 zorgen voor een toename van 
het % ten opzichte van 2010. In alle gevallen is het % ruimschoots onder de norm van 25%.

PERCENTAGE KOSTEN Begroting Begroting Exploitatie  Exploitatie   

BEHEER EN ADMINISTRATIE 2012 2011 2011 2010

 € €  €  €   
   
Som der lasten  9.899.632 12.910.903 9.318.577 15.289.928
      
Kosten beheer en administratie  1.305.990 1.232.640 1.246.931 1.275.380
       
 
In % van totale lasten  13,2% 9,5% 13,4% 8,3%

De kosten voor beheer en administratie zijn als volgt bepaald:
•  25% van de personeelskosten van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds.
•  20% van de personeelskosten van de lokale beheerstichtingen.
•  100% van accountants- en bestuurskosten van de lokale beheerstichtingen.
•  25% van de kantoorkosten en de kosten voor interne organisatie van Stichting Ronald McDonald 

Kinderfonds. 
•  100% van de kosten bestuur, accountant en advies van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds. 

Het totaal van de kosten die zijn gemaakt voor beheer en administratie bedraagt in 2011  
€ 1,25 miljoen ten opzichte van € 1,23 miljoen begroot en € 1,28 miljoen realisatie in 2010.

Het % beheer en administratie geeft aan hoeveel % van de totale kosten is besteed aan kosten 
voor beheer en administratie. 
Stichting Ronald McDonald Kinderfonds hanteert voor de samengevoegde jaarrekening een norm 
van maximaal 15% voor het % kosten beheer en administratie. Dit % is gebaseerd op de overtui-
ging dat indien een organisatie die de middelen die zij tot haar beschikking heeft staan effectief en 
verantwoord wil besteden, dit niet kan zonder adequate systemen voor planning en control, 
administratie, directie en bestuur. Hierbij geldt dat kwaliteit geld kost, evenals transparantie en 
goed bestuur.

De strakke sturing op kosten zorgt 
in 2011 voor lagere totale kosten 
dan begroot. Doordat de afwijking 
ten opzichte van de begroting voor 
de totale kosten hoger is dan voor 
de kosten voor beheer en adminis-
tratie, is het % beheer en adminis-
tratie hoger dan begroot.
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PERCENTAGE KOSTEN Begroting Begroting Exploitatie  Exploitatie   

FONDSENWERVING 2012 2011 2011 2010

 € €  €  €   
   
Baten uit eigen fondsenwerving  8.260.575 9.327.068 10.326.658 14.117.959
       
Directe wervingskosten  706.775 725.770 813.754 646.498
Uitvoeringskosten eigen       
organisatie  820.623 1.004.691 892.997 894.873
       
Kosten fondsenwerving       
(excl. bankkosten)  1.527.398 1.730.461 1.706.751 1.541.371
       
 
In % van baten eigen
fondsenwerving  18,5% 18,6% 16,5% 10,9%
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OVERIGE INFORMATIE 
 
Bestuurders en toezichthouders
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of  
toezichthouders van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds.

Honorering directeur/bestuurder
Aard (looptijd)   Onbepaald
Uren    40
Part-time percentage  100
Periode    1/1 - 31/12

*  Voor bijzondere prestaties en inzet is in 2010 een incidentele gratificatie toegekend van  
€ 9.314.

**  Het betreft hier de fiscale bijtelling van een ter beschikking gestelde dienstauto. Hierover 
wordt door de werknemer belasting betaald.

Amersfoort,

Het bestuur

BEZOLDIGING
   2011  2010 

   €  €   

Jaarinkomen       
Bruto loon/salaris    112.024  109.888
Vakantiegeld    8.875  8.630
Eindejaarsuitkering 13e en 14e maand*   -  9.314
Variabel jaarinkomen    -  -

    120.899  127.832  

SV Lasten (deel)    7.181  7.257
Belastbare vergoedingen /
bijtellingen**    16.775  16.775
Pensioenlasten (deel)    10.881  10.667
Overige beloningen op termijn    -  -
Uiterkingen beeindigen
dienstverband    -  -

TOTAAL BEZOLDIGING    155.716  162.511   
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Controleverklaring
van de onafhankelijke accountant

Aan het bestuur van 
Stichting Ronald McDonald Kinderfonds

Wij hebben de in dit rapport opgenomen samengevoegde jaarrekening 2011 van Stichting 
Ronald McDonald Kinderfonds c.s. te Amsterdam gecontroleerd. Deze samengevoegde 
jaarrekening bestaat uit de samengevoegde balans per 31 december 2011 en de samenge-
voegde staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere  
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de samengevoegde 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeen-
stemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”. 
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het  
noodzakelijk acht om het opmaken van de samengevoegde jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

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

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle- 
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de samengevoegde jaarrekening.  
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de samengevoegde 
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de samengevoegde jaarrekening en voor 
het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel 
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de stichting. 

AM/DS3971

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants
Rivium Promenade 200 - Postbus 23123 - 3001 KC Rotterdam 
Tel: 088 27 71 237 - Fax: 010 43 66 045 – ruud.krouwer@mazars.nl
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296).

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte  
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur 
van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 
de samengevoegde jaarrekening.

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

OORDEEL BETREFFENDE DE JAARREKENING

Naar ons oordeel geeft de samengevoegde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en samenstelling van het vermogen van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds c.s. per  
31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Richtlijn voor 
de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”.

Rotterdam, 7 juni 2012

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

drs. R.P. Krouwer RA


