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Count your blessings
Dit jaar konden 5.120 gezinnen dicht bij hun zieke kind, broertje of zusje zijn in
de Ronald McDonald Huizen. 63.275 overnachtingen van ouders, op loopafstand
van hun zieke kind. 710 gezinnen met een ziek of gehandicapt kind konden
onbezorgd vakantie vieren in een van de Ronald McDonald Vakantiehuizen.
En 900 gehandicapte kinderen sporten per week drempelloos in het Ronald
McDonald Centre. Het zijn getallen waar ik stil van word.
Count your blessings. Zo luidt het thema van dit jaarverslag. Ouders met een
gehandicapt of ziek kind weten allang dat niet alles vanzelfsprekend is. Een
nachtzoen brengen aan je kind, als je kind in het ziekenhuis ligt, is een groot
geluk. Of je kind onbekommerd zien sporten als het een beperking heeft.
Of op een aangepaste schommel zien zwieren en zwaaien. Het Ronald
McDonald Kinderfonds is blij dat het, zelfs tijdens de crisis, kan rekenen op een
sterk netwerk aan vrijwilligers, donateurs, grote en kleine sponsors. Samen met
partner McDonald’s en de professionals in de Huizen zijn zij het fundament
waarop de Ronald McDonald Huizen gebouwd zijn. Zij zijn de reden dat in 2012
twee Ronald McDonald Huizen en een Ronald McDonald Huiskamer hun jubileum
vierden. En dat er zelfs een nieuwe Ronald McDonald Huiskamer geopend is.
Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor Marc van den Tweel, die
eindverantwoordelijk is voor de mooie resultaten van dit verslagjaar.
Begin 2013 hoorde ik dat ik de nieuwe directeur zou worden van het Ronald
McDonald Kinderfonds. Een functie waar ik heel trots op ben. Want zieke
kinderen kunnen niet zonder hun ouders. En ook kinderen met een handicap
hebben recht op sporten en een vakantie met het gezin. Daar maak ik me graag
sterk voor. Samen met u.

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart
Directeur/Bestuurder Ronald McDonald Kinderfonds
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De cijfers van 2012

En de verhalen achter de cijfers
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Opnieuw geboren
Eva de Mol is 6 weken oud als bij haar card
iomyopathie wordt geconstateerd,
een ziekte aan de hartspier. Als ze bijna drie
is, blijkt een transplantatie echt
noodzakelijk. En dan begint het wachten
op een hart…
“Mark had de telefoon aangenomen, ik
stond nog buiten.” Mary Derks, moeder
van Eva, weet het nog als de dag van
gisteren. ‘Er is een hart voor Eva!’, riep
hij net zo verbaasd als ik. Eva stond
nog maar een paar weken op de wachtlijst en we hielden er rekening mee dat
het wel eens jaren kon duren. Zeker
omdat er niet vaak een hart in haar
gewichtsklasse beschikbaar komt.
Op dit wonder waren we totaal niet
voorbereid. Toch zaten we een paar
uur later in het Erasmus MC-Sophia
in Rotterdam en namen we in de
operatiekamer afscheid van ons
meisje. Ons leven ging voorgoed
veranderen.”

‘Ons leven is lichter geworden’

Thuiskomen
“Terwijl Eva op de operatietafel lag,
namen we onze intrek in Ronald
McDonald Huis Sophia Rotterdam.
Een vertrouwde plek voor ons, het
voelde als thuiskomen. We hebben hier
in de eerste drie levensjaren van Eva al
regelmatig gelogeerd. Je wilt het liefst
dag en nacht bij haar zijn, maar je
lichaam gaat onherroepelijk in protest.
Je kunt niet slapen vanwege de
alarmen die afgaan of de verpleging
die binnenloopt. Dat er om de hoek een
Huis is waar je kunt slapen en ontspannen, is zo’n uitkomst. Een ernstig ziek
kind is al zwaar genoeg.”

Elke dag zien we vooruitgang. ‘Oh ja’,
denk ik dan verwonderd, ‘dat komt
door het nieuwe hart.’ Drie jaar lang
zijn we gewend geraakt aan een
toekomstbeeld dat niet heel rooskleurig was. En nu is het alsof Eva opnieuw
geboren is. We zijn zo dankbaar, ook
aan de ouders van het kind van het
hartje. Nu ik zie hoeveel het voor Eva
betekent, besef ik pas hoe onbaatzuchtig deze mensen zijn geweest.
Zij rouwen om een kind dat ze hebben
verloren; wij hebben ons kind opnieuw
gekregen. Ik vertel het aan iedereen
die het maar wil horen: word zelf donor
en denk ook na over je kinderen.
Wat zou jij doen in zo’n situatie? Het
leven is lichter geworden. Voorheen
hing er altijd een donkere wolk boven
ons. Het kan nu alleen maar mooier
worden. We hebben heel veel zin in wat
er allemaal gaat komen. Eindelijk
kunnen we ons verheugen op de
toekomst.”

Lichter leven
“We zijn nu ruim twee maanden verder.

8 Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2012
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De Ronald McDonald Huizen

Altijd dichtbij
zijn. En als het een
Als je kind ziek is, wil je als ouders zo dicht mogelijk in de buurt
kan doen als zijn of
handicap heeft, wil je dat het zoveel mogelijk dezelfde dingen
nald Kinderfonds
haar leeftijdgenootjes. Al ruim dertig jaar helpt het Ronald McDo
zieke of gehandicapte kinderen en hun familie in Nederland.
Vijftien Ronald McDonald Huizen zorgen
ervoor dat zieke kinderen hun ouders
altijd in de buurt hebben. Ouders, en ook
broertjes en zusjes, logeren hier op loopafstand van het ziekenhuis. Zo zijn ze
altijd dichtbij, ze kunnen elk moment van
de dag binnenlopen voor een knuffel. Of
om een nachtzoen brengen voor het
slapengaan. Dat is een veilig idee voor
kinderen, voor wie een ziekenhuisopname
vaak al heftig genoeg is. En natuurlijk wil
je ook als ouder je zieke kindje geen
minuut alleen laten. De Ronald McDonald
Huizen zorgen dat ouders binnen enkele
minuten aan het bed van hun zieke kind
staan, als dat onverhoopt nodig is.
Hoe werkt een Ronald McDonald Huis?
Gezinnen die logeren in een van de Ronald
McDonald Huizen voelen zich er al gauw
thuis. Ieder gezin heeft een eigen kamer,
waar ze alle privacy hebben.
Andere gezinnen ontmoeten ze in de

gemeenschappelijke ruimtes van het Huis,
zoals een woonkamer, eetkamer en
keuken. En in veel gevallen zelfs van een
tuin. Net als thuis zorgen ouders voor het
eigen gezin. Ze doen hun eigen boodschappen, koken zelf en houden hun eigen
kamer schoon. Door zelf verantwoordelijk
te blijven voor dagelijkse dingen als koken
en wassen, gaat het leven ondanks alles
een beetje door. Maar het Ronald
McDonald Huis is veel meer dan een dak
boven het hoofd. Ouders in het Huis
ondervinden vaak steun aan elkaar.
Wie leidt het Ronald McDonald Huis?
Het Huis wordt geleid door een klein
managementteam, de enige betaalde
krachten van het Ronald McDonald Huis.
Daarnaast zorgt een grote groep
vrijwilligers voor het reilen en zeilen van
het Huis. Zij ontvangen de ouders, bieden
hen een luisterend oor en zorgen ervoor

Jarige Huizen
Twee Huizen vierden in 2012 een jubileum: Ronald McDonald Huis VUmc bestond vijftien jaar.
Het Huis heeft in die jaren meer dan drieduizend gezinnen mogen opvangen in hun ‘thuis ver van
huis’. Sommigen voor een nachtje, anderen voor een veel langere periode.
Ook Huis Barendrecht vierde in 2012 een jubileum; het vijfjarig bestaan. In Ronald McDonald Huis
Barendrecht logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen met een psychiatrisch probleem,
die in het nabijgelegen Yulius behandeld worden. Ook kunnen gezinnen met kinderen met
psychiatrische problematiek hier een korte vakantie doorbrengen, om even op adem te komen.
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De Ronald McDonald Huizen
dat het Huis schoon en gezellig is.
De vrijwilligers zijn zeven dagen per
week, 365 dagen per jaar aanwezig.
Zonder hun inzet zouden de Ronald
McDonald Huizen niet kunnen
bestaan.
Waar zijn de Ronald McDonald
Huizen?
In Nederland zijn vijftien Ronald
McDonald Huizen. Ze staan bij alle
academische ziekenhuizen, een
aantal streekziekenhuizen met een
bovenregionale functie, bij een
revalidatiecentrum en een jeugdpsychiatrische instelling.

In 2012 maakten de Ronald
McDonald Huizen 63.275 overnachtingen voor 5.120 gezinnen
mogelijk. Een ziek kind kán niet
zonder zijn ouders.

Steun door verblijf
Dolgelukkig waren Jasper en Neta Nieuwenhout (beiden 34) toen Neta zwanger
bleek van een tweeling. De zwangerschap leek voorspoedig te verlopen. Maar toen
Neta in week 26 last kreeg van haar buik, bleek dat een van de meisjes was
overleden. “Dat nieuws kwam als een mokerslag. Daar sta je dan in een onderzoekskamertje. We hebben ontzettend gehuild”, vertelt Jasper. Het hartje van hun andere
dochter klopte gelukkig.
De bevalling diende zich niet veel later aan,
met 29 weken. Dochter Mila liet gelijk goed
van zich horen, maar was wel heel kwetsbaar
en klein. Ze woog slechts 1290 gram en
moest direct naar de neonatale intensive
care. Het stel nam intrek in Ronald
McDonald Huis Friesland. “Wij hebben
werkelijk geen idee hoe we anders zoveel
bij onze dochter hadden kunnen zijn”, zegt
vader. Ook hebben de twee veel respect
vrijwilligers van het Huis. “Ze nemen de
dagelijkse zorg weg en staan altijd voor je
klaar. Zodat jij je energie kunt gebruiken waar die het hardst nodig is: bij je kind.”
Inmiddels is het gezin thuis. “Mila is een ontzettend sterke meid die al veel heeft
moeten doorstaan in haar prille leven. Ze heeft zich overal doorheen gevochten en
groeit als kool. We zijn ontzettend trots.”

Lees het hele verhaal van de familie Nieuwenhout op www.kinderfonds.nl
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De Ronald McDonald Huiskamers

De Ronald McDonald Huiskamers

Even vergeten dat je ziek bent
al gauw op je af.
Als je de hele dag in het ziekenhuis bent, komen de witte muren
Dan is het fijn als je
Overal hoor je geluiden en verplegend personeel loopt in en uit.
amers voor. Dit zijn
je even kunt terugtrekken. Daar zijn de Ronald McDonald Huisk
sfeer, op of vlakbij de
gezellige kamers, met een huiselijke inrichting en een warme
en even weg van de
kinderafdeling. In een Ronald McDonald Huiskamer zijn gezinn
ziekenhuissfeer, witte gangen en ongezellige wachtruimtes.
In de Huiskamers kunnen zieke kinderen
even vergeten dat ze ziek zijn. Ouders,
broertjes en zusjes vinden er een plek om
te ontspannen of te spelen. Ze verblijven
er bijvoorbeeld tussen behandelingen of
onderzoeken door.
Waar zijn de Ronald McDonald
Huiskamers?
In acht ziekenhuizen in Nederland zijn er
Ronald McDonald Huiskamers:
• Huiskamer AMC Amsterdam
• Huiskamer VUmc Amsterdam
• Huiskamer Friesland
• Huiskamer Leiden
• Huiskamer Nijmegen
• Speeldek Sophia Rotterdam
• Huiskamer Utrecht
• Huiskamer Zuidoost-Brabant
De Ronald McDonald Huiskamers telden
in 2012 meer dan 150.000 bezoekers.
Dit aantal groeit rap. Omdat er in meer
ziekenhuizen behoefte blijkt aan een
Ronald McDonald Huiskamer, opent in
2013 een Ronald McDonald Huiskamer in
de nieuwbouw van de Isala klinieken in
Zwolle.

Huiskamer Leiden bestaat tien jaar
De Ronald McDonald Huiskamer Leid

en bestond op 28 november 2012 prec
ies tien
jaar. Deze Huiskamer bevindt zich in
het Willem-Alexander Kinderziekenhuis
, de
kinderafdeling van het Leids
Universitair Medisch
Centrum (LUMC).
De Huiskamer bestaat uit
vier ouderzitkamers, drie
ouderslaapkamers en de

Nieuwe
Huiskamer in
Veldhoven

Daktuin, die vooral bij
kinderen favoriet is. Op deze
grote speelplek voor
patiënten, hun broertjes en
zusjes en vriendjes, wordt
iedere dag van de week druk
gespeeld.

Op 1 maart 2012 openden de deuren van
de prachtige Ronald McDonald Huiskamer
Zuidoost-Brabant voor gasten. In de 280
m2 grote Huiskamer in MMC Veldhoven

Dierenmagie

kunnen gezinnen verblijven tijdens de
opname van hun kind of bijvoorbeeld

Iedere zes weken is de Daktuin van Ronald

tussen meerdere (poliklinische) behande-

boerderij. Konijnen en cavia’s lopen rond tussen

lingen of onderzoeken door. De Huiskamer
bevat diverse zitmogelijkheden met
privacy, een pantry met gratis koffie en
thee, een kolfruimte, een grote speelruimte, een familiekamer, eettafel, badkamer,

McDonald Huiskamer Leiden even kinderde kinderen.
Het dier leidt af van de klok, van onderzoeken en
uitkomsten en doet vergeten dat je in een
ziekenhuis bent. Voor ouders is het prachtig om

bibliotheek en zelfs een grote patio
waardoor kinderen met mooi weer met

te zien dat hun kind de narigheid door een

ziekenhuisbed en al naar buiten kunnen.

werkt ook bij ouders, broertjes en zusjes.

De Ronald McDonald Huiskamer is mede
mogelijk gemaakt door aanzienlijke
bijdragen van (regionale) sponsoren.

troostend beestje vergeet. En de ‘dierenmagie’
De tijdelijke kinderboerderij geeft een gezin de
mogelijkheid om ontspannen met iets anders
bezig te zijn. Dat is ook precies waarom het LUMC
een Ronald McDonald Huiskamer heeft.

12 Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2012
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Vakantie

Onbeperkt vakantie vieren
kinderen. Voor gezinAls je gehandicapt bent, wil je dezelfde dingen doen als andere
kend. Zij hebben een
nen met een gehandicapt kind is vakantie niet altijd vanzelfspre
is en voorzien van
aangepast appartement nodig, dat ruim en rolstoeltoegankelijk
Ronald McDonald
bijvoorbeeld een hoog-laagbed, tillift en een douchestoel. In de
onbezorgde vakantie
vakantieverblijven kunnen ook deze gezinnen genieten van een
tegen een laagdrempelige prijs.
vier vakantieHet Ronald McDonald Kinderfonds heeft verspreid over het land
Valkenburg a/d Geul,
verblijven: de sprookjesachtige Ronald McDonald Kindervallei in
tie vieren is ook
de Ronald McDonald Hoeve in het Friese Beetsterzwaag en vakan
mogelijk in Ronald McDonald Huizen Arnhem en Barendrecht.
tieovernachtingen
De Ronald McDonald Vakantieverblijven verzorgden 3.548 vakan
voor 710 gezinnen (cijfers 2012).

Vakantie

‘We tellen de dagen af totdat
we op vakantie gaan’
Afgezien van een kampeervakantie toen de nu 12-jarige Celine nog klein
was, waren Marie-Louise en Han Pluis nooit meer op vakantie geweest.
Hun dochter is al vanaf haar geboorte ernstig meervoudig complex
gehandicapt en heeft dag en nacht verpleegkundige zorg nodig. “Dat kan
nergens anders dan thuis. En in de vakantieverblijven van het Ronald
McDonald Kinderfonds”, vertelt moeder.
“Vijf jaar geleden lazen we over de Kindervallei, toen net geopend. Dat zag
er meteen betoverend
uit! We besloten direct
een vakantie te boeken.
Inmiddels maken we
regelmatig gebruik van
de Ronald McDonald
vakantieverblijven. Het
is er heerlijk. De zorg
gaat door, maar we zijn
wel uit de dagelijkse
sleur en in een andere,
schitterende
omgeving. Wij leven er
echt naar toe.”
“Doordat wij ons kunnen ontspannen, voelt Celine zich ook fijn. Ze kan niet
praten, maar we merken aan alles dat ze zich veilig en prettig voelt. Daar
kunnen we zo van genieten! De levensverwachting van Celine is heel onzeker,
ligt niet in lengte van jaren. Daarom zijn deze vakantiemomenten met z’n
drieën extra bijzonder voor ons.”
In 2013 bereikte ons het droevige bericht dat Celine is overleden.

14 Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2012
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Sport

Sport

Drempelloos sporten
is dit maar al te vaak
Sport is niet leuk als je alleen maar langs de zijlijn zit. Helaas
Centre doet iedereen
het lot van kinderen met een beperking. In het Ronald McDonald
enige, sportcentrum in
mee. Het Ronald McDonald Centre is het eerste, en tot nu toe
en/of verstandelijke
West-Europa voor kinderen en jongeren met een lichamelijke
Noord en beschikt over
beperking of chronische ziekte. Het Centre ligt in Amsterdamrmde zwembaden,
mooi aangelegde sportvelden zowel binnen als buiten, extra verwa
ing.
een fitnessruimte en een dojo. Het Centre is dé plek voor beweg
optimaliseren. Er sporten iedere week
Dankzij innovatieve voorzieningen worden kinderen ruim 900 gehandicapte kinderen en
g.
en jongeren uitgedaagd om jongeren. Dit aantal groeit gestaa
te bewegen. Aan alles is
De sportclub Only Friends, hoofdgebruigedacht. Van een tillift die
reikt van de kleedkamer tot ker van het Centre, heeft 525 leden
verdeeld over 19 sporten. Andere
het zwembad, tot aan een
partners die gebruikmaken van het Centre
lift waar een heel team
zijn onder andere Fysiotherapiepraktijk
rolstoelbasketballers
Goed Schellingwoude met de programma’s
tegelijk in kan. Dankzij het
FitKids en Goed Bezig, Heliomare,
Ronald McDonald Centre
l
wordt een gehandicapt kind Stichting Prisma, Akwaak Zwemschoo
Amsterdam en de Osiragroep.
door te sporten minder
afhankelijk van zijn beperking. Sport
levert een positieve bijdrage aan de
ontwikkeling van chronisch zieke en
gehandicapte kinderen en daarmee aan
het welbevinden van het gezin. Op het
Ronald McDonald Centre wordt niet naar
de beperking gekeken, maar naar de
mogelijkheden van de jeugdige sporters.
Bezetting Centre
Op piekuren (woensdag en zaterdag) is de
bezetting van het Ronald McDonald
Centre 95%. Op de overige dagen is de
bezetting na 16.00 uur 70%. Voor de
schooluren zijn concepten in ontwikkeling
om de bezettingsgraad verder te

16 Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2012

Voor Djurney is
sporten bij het
Centre een
uitlaatklep
Djurney Broekhof is zestien jaar en
volledig rolstoelgebonden. Elke dinsdag
en woensdag is ze te vinden op het
Centre. Met alle liefde brengt haar vader
zijn dochter naar haar lessen kickboksen,
streetdance en rolstoelbasketbal.
“Het Centre is de plek waar ze zich
prettig voelt.”
Zelfstandig buitenspelen zit er voor Djurney niet in. En na school afspreken
met vriendinnen is altijd lastig; haar klasgenoten wonen verspreid en bovendien moeten de kinderen altijd gebracht en gehaald worden. Op het Centre is
het allemaal vanzelfsprekender. Een van de mooie dingen is dat het niet draait
om wat ze níet kan, maar zie je juist waartoe ze allemaal in staat is.”
En dat blijkt, want Djurney heeft zelfs de arts in het ziekenhuis versteld doen
staan over haar fysieke vooruitgang. “Voorheen kon ze zich niet opdrukken.
Nu oefent ze al druk met zelf van de rolstoel naar de bank of naar haar bed te
komen. Haar spierkracht is ontiegelijk vooruitgegaan sinds ze op het Centre
sport. Voor Djurney is het sporten echt een uitlaatklep. Maar bovenal is het de
plek waar ze zich prettig voelt. Ze gaat er met heel veel plezier heen; slaat
geen training over.”

Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2012 17

Donateurs van het Ronald
McDonald Kinderfonds
overheid en is
Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie van de
Gelukkig mag
dus volledig afhankelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers.
van structurele
het Ronald McDonald Kinderfonds rekenen op een trouwe groep
donateurs.
Wie zijn die donateurs?
• 42,5% van de donateurs is langer dan 5 jaar donateur
• Gemiddelde leeftijd is 55 jaar en 6 maanden
• Ruim 60% is vrouw

Nabellen oudgasten
In 2012 is het Ronald McDonald Kinderfonds,
na een test in 2011, gestart met het bellen
van oudgasten van de Ronald McDonald
Huizen Leiden, Rotterdam en Barendrecht,
om hen te vragen maanddonateur te worden.

Drie vragen aan donateurs
Henrieke en Rick van Geffen
Henrieke en Rick van Geffen war
en al een paar jaar donateur.
Daar bovenop besloten ze bij hun
bruiloft een extra donatie te
doen in plaats van de gebruikelij
ke bedankjes voor de gasten.
1. Waarom zijn jullie donateur van
het Kinderfonds?
“Omdat we het heel goed vinden
dat de Ronald McDonald Huizen
er
zijn. Het is erg belangrijk voor bab
y’s en kinderen om zoveel mogelijk dichtbij hun ouders te zijn. Daa
r leveren de Huizen een geweldige bijdrage aan.”

Dit leverde 498 nieuwe donateurs op.

2. Hoe

lang zijn jullie al donateur?
“Wij zijn donateur sinds augustus
2010. We zijn dit direct geworden
nadat we zelf hebben ervaren hoe
belangrijk het is dat de Ronald
McDonald Huizen er zijn.”

Deur tot deurwerving
In samenwerking met bureau SQ People
werden er in het eerste en vierde
kwartaal van 2012 nieuwe, structurele
donateurs deur-tot-deur geworven,
door middel van straatwerving in
Amersfoort en Arnhem. De boodschap
van de campagne was ‘word maanddonateur voor € 5,- per maand’.
Dit leverde 1.540 nieuwe donateurs op.

18 Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2012

3. W
 at was jullie ervaring met de
Ronald McDonald Huizen?
“Henrieke is in augustus 2010 opg
enomen geweest in de Isala
klinieken in Zwolle vanwege een
dreigende vroeggeboorte toen ze
28 weken zwanger was. Gelukkig
is onze zoon uiteindelijk met een
zwangerschap van 35 weken geb
oren in het ziekenhuis in Zutphe
n
en konden we meteen naar Huis.
Maar het had ook anders kunnen
lopen en door deze ervaring bes
ef je ineens wel dat het Huis voo
r
veel mensen een hele belangrijk
e plek is.”
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1.600 vrijwilligers
land zouden de
Zonder de belangeloze inzet van 1.600 vrijwilligers in heel Neder
‘thuis ver van
Ronald McDonald Huizen niet kunnen bestaan. Zonder hen geen
d McDonald
huis’. Zeven dagen in de week, 365 dagen per jaar zijn de Ronal
houden de Ronald
Huizen geopend. En al die tijd zijn vrijwilligers onmisbaar. Ze
oor aan gasten die
McDonald Huizen schoon en gezellig en bieden een luisterend
daar behoefte aan hebben.

Ambassadeurs

Waarom ik vrijwilliger ben
Sinds vier jaar is Erik Smit vrijwilliger in Ronald McDonald
Huis Den Haag. Keer op keer wordt hij geraakt door de energie
en veerkracht van ouders met een ernstig ziek kind.
“Ik liep al langer met het idee rond om vrijwilligerswerk te doen.
Ik wilde een zinvolle bijdrage aan de samenleving leveren. Na de
geboorte van onze dochter Anna, werden zowel zij als mijn
vrouw Hanneke opgenomen in het AMC. Al die tijd logeerde ik
Ronald McDonald Huis AMC Amsterdam. Het warme verblijf in
dit Huis is me altijd bijgebleven. Zo’n plek wens ik ook andere

in

ouders met een ernstig ziek kind toe. Daarom ben ik vrijwilliger
m heten, rondgeworden voor Huis Den Haag. Ik doe van alles; van gasten welko
werkgroepen.
leiden tot de wc schoonmaken. Ook neem ik deel aan verschillende
uit de mouwen
Je moet als vrijwilliger in een Ronald McDonald Huis je handen
Het vrijwillisteken, maar je moet ook sensitief zijn en goed kunnen luisteren.
ik geraakt door
gerswerk heeft mij ontzettend veel gebracht. Keer op keer word
ouders
de energie en veerkracht van ouders. De liefde voor hun kind maakt
ijzersterk.”

Robert ten Brink, Chantal Jan

zen

en Yvon Jaspers zijn de drie
ambassadeurs van het Ronal

d

McDonald Kinderfonds. Deze

drie

landelijke bekendheden dragen
fonds al sinds 2003 (Robert),
(Yvon) en 2010 (Chantal) een
warm hart toe en brengen vol
enthousiasme ‘het Ronald

het

2004

McDonald-verhaal’ over het

voetlicht. Ze vragen in de media
aandacht voor de Ronald McDonal
d
Huizen en zijn aanwezig bij bel
angrijke momenten, zoals openin
gen
van nieuwe Ronald McDonal
d Huizen, het jaarlijkse Ronald
McDonald Kinderfonds Gala
en het
jaarlijkse vrijwilligersevenem

ent.

Waarom Yvon Jaspers
ambassadeur is
“Ik verbind graag mijn naam aan

het Ronald

McDonald Kinderfonds. Zeker sin

Met alle vrijwilligers naar Wicked
tje gezet
Ieder jaar worden alle vrijwilligers op één speciale dag in het zonne
ald
om ze te bedanken voor hun tomeloze inzet voor alle Ronald McDon

ds ik zelf
kinderen heb, besef ik hoeveel ste
un de ouders,
broertjes en zusjes in zo’n zware
tijd aan elkaar
hebben. Ik denk dat samen zijn
de beste manier

vrijwilligers
Huizen, Huiskamers, Vakanties en het Centre. In 2012 werden alle

om door het proces heen te kom

getrakteerd op de musical Wicked, in het AFAS Circustheater.

belandt als je kind ziek is.”
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is

en, waarin je
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Acties voor het Ronald
McDonald Kinderfonds

HomeRiders fietsen van
Groningen naar Maastricht

er dan de ander.
Grote en kleine acties. Door jong en oud. De een nog mooier of ludiek
ald Kinderfonds
Allemaal onmisbaar. En allemaal uit een goed hart. Het Ronald McDon
actief inzetten. Ze
en de Huizen mogen ieder jaar weer rekenen op mensen die zich
us op hun verjaarbakken taarten die ze verkopen, vragen donaties in plaats van cadea
opbrengst uit acties
dag of organiseren een sponsoractiviteit met hun bedrijf. De totale
2012 maar liefst
georganiseerd door zowel particulieren als bedrijven, bedroeg in
bij hun zieke kind.
€ 1.900.000,-. Dit zijn 31.667 overnachtingen voor ouders dicht

• Jeanette Karzijn verkocht voor het
tweede jaar op rij pannenkoeken aan
bezoekers tijdens Open Monumentendag. Dit bracht € 190,- op.
• Het Horizon College te Heerhugowaard verkocht Kinderfondsknuffels
en organiseerde een galadiner met
een veiling en heeft hiermee € 17.791,ingezameld.
 uisartsenpraktijk Hoekstra en de
•H
Doelder vroegen donaties in plaats
van cadeaus bij heropening van hun
vernieuwde praktijk en haalden
hiermee € 1.125,- op.
 couting Dannenburcht liep gespon•S
sord de Huissense Avond4daagse en
heeft hiermee € 100,- ingezameld.
 e heer en mevrouw Herstel uit
•D
Zevenaar vroegen bij het etentje ter
ere van hun 50-jarig huwelijk donaties
in plaats van cadeaus. Er is € 720,geschonken.
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d

McDonald Kinderfonds, door mee te fietsen met HomeRide, de
vijfhonderd kilometer lange sponsorwielertocht van het Ronald
McDonald Kinderfonds. De fietstocht werd in 2012 voor de tweed

e

keer georganiseerd en voert van Groningen naar Maastricht, langs
zeven Ronald McDonald Huizen. Op 2 en 3 juni 2012 stonden er

32

teams aan de start en fietsten 310 deelnemers in 24 uur van
Groningen naar Maastricht. Daarnaast waren er 140 begeleiders
onderweg en waren er 110 vrijwilligers actief. Aan alle deelnemende
Foto: Allard Gosens

Een aantal acties
uit 2012:

Zingen voor Riff
Zanger Jan Henk de
Groot weet uit eigen
ervaring hoe
belangrijk de Ronald
McDonald Huizen
zijn. En juist daarom
komt hij in actie.
Jan Henk: “Oud en
nieuw 2010 zullen
wij niet gauw vergeten. Ons zoontje
Riff lag in het UMCG
in Groningen met het RS-virus. Hij ademde
moeilijk. Rond 23.00 uur werden we gebeld
dat hij aan de beademing moest, maar dat
kon niet in het UMCG. We pakten onze
spullen en vertrokken naar het VUmc in
Amsterdam, waar we om drie uur ‘s nachts
aankwamen. Paulien en ik waren kapot en
maakten ons zorgen over waar we moesten
slapen in de voor ons zo onbekende stad.
Gelukkig werden we goed opgevangen in het
Ronald McDonald Huis. Kort na ons verblijf
schreef ik het nummer ‘Fireworks over
Amsterdam’. Deze staat op mijn cd ‘Riff’.
Omdat veel gezinnen dagelijks gebruik moeten
maken van deze Huizen, gaat per verkochte cd
€ 0,50 naar het Ronald McDonald Kinderfonds.
Ik heb met eigen ogen gezien dat het geld daar
goed terecht komt!”

Veel mensen komen letterlijk en figuurlijk in actie voor het Ronal

teams was gevraagd minimaal € 7.000 aan sponsorbijdrage mee

te

brengen, maar zij gingen daar ruimschoots overheen: de totaal

op-

brengst bedroeg € 436.000,-. McDonald’s was in 2012 wederom
hoofdsponsor van HomeRide.
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Missie, visie en werkwijze,
Verslag Raad van Toezicht,
Personeel en Organisatie,
Fondsenwerving,
Ronald McDonald Huizen en
Verantwoordingsverklaring

24 Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2012

Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2012 25

Missie, visie en werkwijze
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:

onald McDonald Huizen:
15 Rdicht
bij elkaar

Ronald McDonald Huiskamers:
8 even
vergeten dat je ziek bent

In Ronald McDonald Huizen logeren
ouders op loopafstand van het ziekenhuis of revalidatiecentrum waar hun
zieke of gehandicapte kind wordt
behandeld of verpleegd. Zo kunnen ze
binnen een paar minuten aan het bed
van hun kind zijn. Dat is een veilig
gevoel voor ouder én kind. Want voor
een kind is een ziekenhuisopname
vaak al heftig genoeg. Het is een fijn
idee dat mama en papa dan dichtbij
zijn, en bijvoorbeeld langs kunnen
komen om een nachtzoen te geven.
Ook broertjes en zusjes zijn welkom in
een Ronald McDonald Huis.

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 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.

onald McDonald Centre:
1 Rsporten
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 WestEuropa 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 drenkelingdetectivesysteem, een sporthal met led-lijnverlichting in de vloer, fitnessruimte, dojo,
kunstgrasveld en atletiekbaan.
Op piekuren (woensdag en zaterdag)
is de bezetting van het Ronald
McDonald Centre 95%. Op de overige
dagen is de bezetting na 16.00 uur
70%. Voor de schooluren zijn
concepten in ontwikkeling om de
bezettingsgraad te optimaliseren. In
absolute aantallen: er sporten iedere
week ruim 900 gehandicapte kinderen
en jongeren. Dit aantal groeit gestaag.

onald McDonald Vakantieverblijven:
4 Rzorgeloos
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
noodzakelijke voorzieningen, kunnen deze
kinderen ‘onbeperkt’ vakantie vieren. De
vakantieverblijven bevinden zich in de
prachtige omgeving van Friesland (Beetsterzwaag) en Limburg (Valkenburg aan de
Geul), Arnhem en Barendrecht.
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Het ontstaan van de
Ronald McDonald Huizen
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 2012 waren er wereldwijd 321 Huizen
in 32 landen en 177 Huiskamers in 22 landen. Ook reden er 48 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 organisatie
voor alle Ronald McDonald Huizen, Huiskamers
en Ronald McDonald Care Mobiles over de hele
wereld. Om de kwaliteit van het netwerk te
kunnen waarborgen, verstrekt het RMHC
licenties voor het gebruik van de naam en de
formule aan de overkoepelende organisaties en
de Ronald McDonald Huizen wereldwijd en is
daarmee tevens kwaliteitsbewaker.

Ver weg een thuis
Rob (6) is geboren met spina bifida aperta
(open ruggetje). Hij reisde samen met zijn
moeder Gitte naar
Amerika voor een
darmoperatie. Het
ziekenhuis in
Cincinnati is namelijk
gespecialiseerd in deze
operaties bij kinderen.
Daar maakte Gitte
kennis met de gastvrijheid van
Cincinnati’s Ronald
McDonald House.
“De aanleiding voor
mijn verblijf in
Cincinnati’s Ronald
McDonald House was
natuurlijk niet leuk.
Maar achteraf was het
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wel een unieke ervaring. De warmte en de
vriendelijkheid die ik daar ontmoet heb, zal
ik nooit vergeten. Elke avond werd er door
vrijwilligers gekookt voor de gasten. Ik zette
dan bij Rob Skype aan, zodat hij met een van
mijn andere vijf kinderen of zijn papa kon
praten.
Alleen al het wandelingetje vanuit het
ziekenhuis naar het Huis deed me goed. Weg
uit die ziekenhuiskamer, even net doen alsof
je in een gewone wereld bent. Tijdens de
maaltijd deel je meer met elkaar dan alleen
het eten. Ik kon er mijn verhaal kwijt, kreeg
die arm om mijn schouder die ik af en toe
echt nodig had. Ik was daar alleen, maar toch
heb ik me nooit eenzaam gevoeld. Iedereen
staat voor elkaar klaar, nooit is iets teveel.
Nog steeds krijg ik kippenvel als ik eraan
terugdenk.”

Ontstaan in Nederland
Kinderkankerspecialist prof. dr. Tom Voûte maakt begin
jaren ‘80 in Amerika voor het eerst kennis met de Ronald
McDonald Huizen. Hij is onder de indruk van het effect op
ouder én kind van het feit dat de ouders dichtbij zijn en is
direct overtuigd van de noodzaak van zo’n Huis in
Nederland. Hij 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.

Internationaal
Ronald McDonald House Charities
In 2012 werd de tweejaarlijkse Europese RMHC
Conferentie gehouden in Rome. Nederland was
vertegenwoordigd met een delegatie vanuit het
Ronald McDonald Kinderfonds en de Huizen.
Verschillende leden van de delegatie hebben
tijdens de conferentie meegewerkt bij het geven
van een workshop.
Global Advisory Council
Directeur Marc van den Tweel maakte gedurende
een deel van 2012 deel uit van de Global
Advisory Council, een orgaan dat RMHC adviseert. In 2012 richtte de GAC zich met name op
het ontwikkelen van een Governance guide en
een Strategy guide ten behoeve van alle Ronald
McDonald Huizen wereldwijd.
Radar
RMHC heeft een databasesysteem genaamd
‘Radar’ laten ontwikkelen, waarvan het de
bedoeling is dat dit wereldwijd door alle Ronald
McDonald Huizen en het Kinderfonds gebruikt
gaat worden. In 2012 zijn voor het eerst alle
operationele en financiële gegevens van de
Ronald McDonald Huizen wereldwijd ingevoerd in
dit systeem. Dit leidt ertoe dat er straks wereldwijde benchmark-gegevens beschikbaar zijn.

Al ruim dertig jaar
Het Ronald McDonald Kinderfonds
levert inmiddels 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.
Het Ronald McDonald Kinderfonds
is daarmee uniek in Nederland.
En hard nodig. De cijfers liegen er
niet om: jaarlijks wordt onderdak
geboden aan 5.830 gezinnen met
meer dan 66.823 overnachtingen,
inclusief de vakantie-overnachtingen. De ouders betalen ‘slechts’
een kleine bijdrage voor hun
verblijf, van 15 euro per nacht.
De rest wordt bijeen gebracht
door donateurs en sponsors en de
inzet van vele vrijwilligers. Het
Ronald McDonald Kinderfonds
ontvangt geen subsidie van de
overheid.

Samenwerking
Er vindt periodiek overleg plaats tussen alle
directeuren van de overkoepelende RMHC
organisaties in Europa. In 2012 heeft dit overleg
in Nederland plaatsgevonden.
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Ronald McDonald Kinderfonds
en Huizen Werkwijze
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 toezichthouder van de Ronald McDonald Huizen,
Huiskamers, Vakantie en Sport. Het Ronald
McDonald Kinderfonds ondersteunt en
adviseert de besturen van de lokale Huizen.
De ondersteuning vindt plaats op het gebied
van beleid, financiën, fondsenwerving 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 delegeert 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 samenwerkingsovereenkomst, waarin
afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheden. De directie van het Kinderfonds
heeft periodiek overleg met het bestuur van
elke beheerstichting. Eenmaal per jaar vindt
er een voorzittersoverleg en een penningmeesteroverleg plaats.
Ter ondersteuning van de Huizen heeft het
Ronald McDonald Kinderfonds een manager
regionaal beleid in dienst en een manager
regionale fondsenwerving 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
management op het gebied van beleidsontwikkeling, uitvoerende zaken en personele
aangelegenheden. De manager regionale
fondsenwerving 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 competenties die idealiter bij alle werknemers terug te
vinden zijn of die het bestuur 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.

30 Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2012

Verslag
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht zet zich onbezoldigd in voor het Ronald McDonald Kinderfonds en
ontvangt slechts incidenteel een vergoeding voor gemaakte kosten. 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 hoofdsponsor
McDonald’s en het Ronald McDonald
Kinderfonds te benadrukken, vaardigt de
directie van McDonald’s Nederland, alsmede
het bestuur van de Coöperatieve vereniging
van franchisenemers (Coöp), 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 2012)
Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels, voorzitter
J. (Jo) Sempels, vicevoorzitter*
Mr. drs. K. M. (Karin) Breuker, secretaris
Drs. P.W. (Pim) Mol, penningmeester
Drs. B.J.M. (Gita) Gallé, lid
Ir. F. (Frits) Oppel, lid**
Mr. drs. I.L.B. (Inge) Kauer, lid
*D
 e heer J. Sempels is afgevaardigde
namens McDonald’s Nederland
(kwaliteitszetel).
** Ir. F. Oppel is vertegenwoordiger van het
bestuur van de Coöperatieve verenigin van
Franchisenemers (kwaliteitszetel).
Profiel
Er is een profiel van kracht voor leden van de
Raad van Toezicht. De besturing- en toezichtfilosofie is in dit profiel vastgelegd samen
met het competentieprofiel van de Raad van
Toezicht in algemene en individuele zin.

Besluitvorming
De Raad van Toezicht vergadert vier keer per
jaar. In 2012 vonden de vergaderingen plaats
op 17 april, 26 juni, 1 oktober (strategiemeeting) en 19 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 gebracht
van de ontwikkeling van (nieuwe) Ronald
McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie- en
Sport & Spellocaties, nieuws over bestaande
Ronald McDonald Huizen en locaties, de
interne organisatie en fondsenwervende en
communicatieactiviteiten.

Zetelwisselingen
In het verslagjaar hebben geen wisselingen
van leden van de Raad van Toezicht
plaatsgevonden.
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Overzicht hoofd- en nevenfuncties
leden Raad van Toezicht

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.

De heer J. Sempels, vice-voorzitter
Hoofdfunctie:
• Algemeen Directeur McDonald’s
Nederland BV
Nevenfuncties:
• Lid van de Board of Directors van de
American Chambre of Commerce in
Nederland
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• 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 KBb-Educatief

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

Drs. P.W. Mol, penningmeester
Hoofdfunctie:
•D
 irecteur Rabobank Private Banking
Nevenfuncties:
 id bestuur Federatie Financieel
•L
Planners
•P
 enningmeester VUmc
Gastenverblijven
•V
 oorzitter Alumni Comenius
Genootschap
•B
 estuurslid De Nederlandse
Bachvereniging Vrienden Bachfonds
•V
 oorzitter Raad van Commissarissen
Schretlen & Co. NV
•L
 id Raad van Commissarissen
Rabobank Groenbank
•C
 uratorium VBA permanente
educatie
•C
 uratorium Verandermanagement VU

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

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

Nevenfuncties:
•B
 estuurslid Hervormd Meisjesweeshuis
Apeldoorn
•D
 iverse functies binnen PKN-gemeente
Apeldoorn

Nevenfuncties:
•S
 ecretaris McDonald’s Marketing
Coöp
•P
 enningmeester Belangenvereniging
bedrijven ZKD Den Haag
•P
 enningmeester Stichting Bedrijven
Investerings Zone ZKD

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
• Gerelateerd aan functie lid van Raad
van Bestuur van Jeroen Bosch
Ziekenhuis:
• Bestuurslid Stichting
Bernbosch, Ravenstein
• Bestuurslid Stichting
Trombosedienst
• Bestuurslid Sport Medisch
Centrum
• Voorzitter programmacommissie
Implementatie en tevens
vice-voorzitter van de programmacommissie Doelmatigheidsonderzoek
ZonMW

Mr. Drs. I.L.B. Kauer
Hoofdfunctie:
• Executive Director Access to
Nutrition Index
Nevenfuncties:
• Bestuurslid Stichting De Nieuwe Kerk
Amsterdam
• Lid Stichting Bestuur Nyenrode Fonds
• Raad van Advies Universiteit van
Amsterdam (UVA) communicatiewetenschap
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In 2012 is besloten:
• Om – behoudens de reeds toegezegde
garanties - geen garanties te verstrekken op
nieuwe investeringen in uitbreiding en
nieuwbouw;
• De speerpunten 2012, inclusief afdelingsplannen en budgetten, goed te keuren;
• Tot verdere participatie van het Kinderfonds
in de onderzoeksfase rond het Kinderoncologisch Centrum (NKOC) in Utrecht;
• Tot bestuurlijke overname van Stichting
Ronald McDonald Kindervallei;
• Akkoord te gaan met de relocatie van Ronald
McDonald Huis Den Haag in 2015;
• Tot wijziging van de statuten, bestuurs- en
huishoudelijk reglement van het Ronald
McDonald Kinderfonds conform vereisten
Centraal Bureau Fondsenwerving;
• In overleg te treden met het Ronald McDonald
Centre over de toekomstige samenwerking
tussen Ronald McDonald Kinderfonds en het
Centre;
• Het plan van aanpak met betrekking tot de
bezettingsgraad van het Barendrechtse Huis
te monitoren;
• Tot het instellen van een auditcommissie;
• Tot het onderzoeken van de mogelijkheden om
een aantal oudgasten tot ‘ambassadeur’ te
verheffen en hen in te zetten bij evenementen
van het Ronald McDonald Kinderfonds;
• De implementatie van de standaarden uit het
Handboek Ronald McDonald Huis vanuit
moederorganisatie Ronald McDonald House
Charities te ondersteunen;
• Te investeren in de relatie met de

belangrijkste sponsoren;
• Tot het versterken van het publiek profiel;
• Tot verdere substantiële werving op de
particuliere markt;
• Om de verhalen van ouders en oudgasten als
leidraad te nemen in de fondsenwerving en
communicatie.
Daarnaast zijn tijdens de vergaderingen de
onderwerpen ‘voortgang meerjarenplanning’,
‘begroting’, ‘fondsenwerving’, ‘financiële
rapportages’ alsmede ‘jaarverslag en
jaarrekening’ aan bod gekomen.
Mijlpalen
De belangrijkste mijlpalen in het verslagjaar
2012 voor de Ronald McDonald Huizen,
Huiskamers, Vakantie en Sport waren:
• Opening Ronald McDonald Huiskamer
Zuidoost-Brabant;
• Tienjarig jubileum Ronald McDonald
Huiskamer Leiden (twintigjarig jubileum Huis
Leiden wordt in 2013 gevierd);
• Vijfjarig jubileum Ronald McDonald Huis
Barendrecht;
• Vijftienjarig jubileum Ronald McDonald Huis
VUmc;
• Vijfjarig jubileum Ronald McDonald
Kindervallei;
• Ronald McDonald Huis Arnhem continueert
vakantiefunctie naar aanleiding van de pilot in
2011;
• Renovatie badkamers Ronald McDonald Huis
Amsterdam AMC;

Meerjarenstrategie 2010-2015:
De meerjarenstrategie 2010-2015 is op
19 januari 2010 door de Raad van Toezicht
goedgekeurd. Hierin is opgenomen:
• Het Ronald McDonald Kinderfonds zal zich
primair richten op de exploitatie van Huizen,
Huiskamers, Vakantieaccommodaties,
conform de oorspronkelijke doelstelling en
passend bij de in de organisatie aanwezige
competenties, en gericht op optimaal maatschappelijk rendement – dat doen waar
anderen niet voor zijn. Bij het realiseren van
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nieuwe voorzieningen neemt het Ronald
McDonald Kinderfonds terughoudendheid in
acht en laat het de maatschappelijke vraag en
de mogelijkheid tot verantwoorde exploitatie
leidend zijn bij 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.

•R
 onald 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. Gezien de
verantwoordelijkheid van het Ronald
McDonald Kinderfonds voor de continuïteit
van de Ronald McDonald Huizen heeft het
Kinderfonds hier op dit moment geen
financiële ruimte voor en heeft een dergelijke financiële ondersteuning tot en met
2012 nog niet plaatsgevonden en zal dit in
2013 ook (nog) niet het geval zijn.

•S
 port voor kinderen met een beperking
wordt niet langer gezien als een
ontwikkeldomein van het Ronald McDonald
Kinderfonds.
•O
 m 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.

Een vooruitblik op het
komende jaar. In 2013:
• Staat het Kinderfonds garant voor de
exploitatietekorten van een aantal Huizen.
Er wordt onder voorwaarden overgegaan tot
betaling, indien de Huizen zelf niet over
voldoende liquide middelen beschikken om
het tekort te kunnen betalen. De verwachting
is dat het gegarandeerde bedrag van circa
€ 1.330.000,- in 2013 ook daadwerkelijk
wordt uitgekeerd;
• Wordt de ingezette koers om meer te
investeren in de particuliere markt doorgezet,
hetgeen moet leiden tot een stijging van de
opbrengst uit structurele donateurs;
• Wordt de derde editie gehouden van
HomeRide. Wegens succes van afgelopen
jaren wordt een verdubbeling van het aantal
deelnemende teams en van de opbrengst
verwacht;
• Wordt de Ronald McDonald Huiskamer in de
nieuwbouw van de Isala Klinieken in Zwolle
opgeleverd;
• Wordt een definitief besluit verwacht over de
keuzes die het Prinses Máxima Centrum,
het Kinderoncologisch Centrum dat naast het

Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht wordt
gebouwd, maakt. Met name de te realiseren
faciliteiten voor ouders in het ziekenhuis
zullen de besluitvorming over mogelijke
uitbreiding en/of nieuwbouw van het Ronald
McDonald Huis Utrecht beïnvloeden. Hierover
vinden regelmatig gesprekken plaats tussen
directie Prinses Máxima Centrum, Ronald
McDonald Kinderfonds en Ronald McDonald
Huis Utrecht;
• Staat de implementatie van de RMHC
Operations Manual nog steeds centraal.
De RMHC Operations Manual bevat
standaarden voor goede bedrijfsvoering,
kwaliteit en veiligheid waar elk Ronald
McDonald Huis zich wereldwijd aan dient te
houden;
• Wordt aandacht besteed aan interne
communicatie en samenwerking, hetgeen
(ook) moet leiden tot een vernieuwd intranet
alsmede intensivering van de samenwerking
binnen het Ronald McDonald Netwerk.
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Personeel en Organisatie

Bezoldigingsbeleid
De Raad van Toezicht stelt het
bezoldigingsbeleid, de hoogte
van de directiebeloning en de

Ronald McDonald Huizen, Huiskamers,
Vakantie en Sport
De Ronald McDonald Huizen, Huiskamers,
Vakantieverblijven en het Sportcentrum
hebben elk een eigen Beheerstichting met een
regionaal bestuur. Het dagelijks reilen en
zeilen wordt door deze besturen gedelegeerd
aan het management. Het management
bestaat uit een manager en - in de meeste
gevallen - een of twee assistent-managers.
Ronald McDonald Kinderfonds
Directie/bestuur
De heer M.G.A.C. (Marc) van den Tweel is tot
31 december 2012 algemeen directeur en
bestuurder van het Ronald McDonald
Kinderfonds. Hij rapporteert aan de Raad van

Toezicht. Per 1 januari 2013 verlaat de heer
Van den Tweel het Kinderfonds om directeur/
bestuurder te worden van Natuurmonumenten. Zijn opvolger is mevrouw J.M. (Marja) van
Bijsterveldt-Vliegenthart, die 15 mei 2013 start
als directeur/bestuurder van het Kinderfonds.
In de tussenliggende periode neemt mevrouw
R. (Remke) Brand, adjunct directeur van het
Kinderfonds, waar.
Management
Mevrouw mr. R. (Remke) Brand (adjunctdirecteur) 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.

Overzicht hoofd- en nevenfuncties directie
M.G.A.C. van den Tweel
Hoofdfunctie (tot 1 januari 2013):
• Algemeen directeur/bestuurder
Ronald McDonald Kinderfonds
Nevenfuncties:
• Lid gemeenteraad Leusden
(fractievoorzitter VVD)
• Lid Global Advisory Council RMHC,
Oak Brook (USA)
• Medewerker Filanthropium
• Lid Redactieraad FM, tijdschrift voor
filantropie en bestuur
• Recensent/redactioneel medewerker
FM, tijdschrift voor filantropie en
bestuur
• Redactioneel medewerker Stichting
Historische Motor Documentatie/Het
Motorrijwiel

Mr. R. Brand
Hoofdfunctie:
 djunct-directeur/hoofd beleid &
•A
organisatie Ronald McDonald
Kinderfonds
Nevenfunctie:
•L
 id van Commissie P&O van
branchevereniging VFI

Management

Marketing &
Communicatie

Beleid &
Organisatie

Organogram Ronald McDonald Kinderfonds
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hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast.
Dit beleid wordt regelmatig
geactualiseerd en getoetst
aan de geldende tarieven. Bij
de bepaling van de beloning
volgt het Ronald McDonald

In 2012 zijn er twee medewerkers uit dienst getreden,
waarvoor vervanging is gezocht. In 2012 waren er tevens vijf
assistent-managers uit verschillende Ronald McDonald Huizen
in dienst van het Kinderfonds en gedetacheerd bij het
betreffende Ronald McDonald Huis.
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 Ronald McDonald
Kinderfonds en het jaarplan van de afdeling. In het plan staan
maximaal vijf SMART-doelstellingen beschreven. Eenmaal per
jaar wordt aan de hand hiervan en aan de hand van de functiebeschrijvingen de voortgang besproken en schriftelijk
vastgelegd. Eind van het jaar vindt een beoordelingsgesprek
plaats waarbij ook de salariëring aan de orde komt.
Flexibel werken
Een aantal medewerkers heeft de mogelijkheid om flexibel te
werken; afhankelijk van agenda, verkeer en afspraken kan
ofwel thuis of op kantoor worden gewerkt. Deze medewerkers
hebben geen vaste werkplek, maar flex-plekken. Voor een
aantal functies, zoals het secretariaat, is bepaald dat de
betrokken medewerkers een vaste werkplek hebben en dat zij
in principe niet thuis werken.

Raad van
Toezicht

Ambassadeurs

Medewerkers
Het Ronald McDonald Kinderfonds bestaat uit twee afdelingen:
de afdeling Beleid & Organisatie en de afdeling marketing
& communicatie. Eind 2012 telt het Ronald McDonald
Kinderfonds drieëntwintig betaalde medewerkers waarvan
twintig vrouwen en drie mannen. Het betreft elf fulltimers en
twaalf parttimers.

Vrijwilligers
Naast de vele vrijwilligers in de Huizen, heeft het Ronald
McDonald Kinderfonds in 2012 voor het eerst ook een aantal
vrijwilligers aangetrokken voor het centrale kantoor in
Amersfoort. Naast de financiële vrijwilliger en de administratieve
vrijwilliger, die beiden eenmaal per week komen ondersteunen,
is er een pool van twee vrijwilligers (in 2013 zijn dit er al zes)
aangetrokken die op piektijden en/of voor speciale projecten
inzetbaar zijn. Daarnaast wordt het Kinderfonds bijgestaan
door een medewerker van HighQ, een gespecialiseerd interimbureau op het gebied van finance en control, dat de diensten
van deze medewerker als sponsoring aanbiedt.

Kinderfonds de Adviesregeling Beloning Directeuren van
Goede Doelen van branchevereniging VFI en de Code
Wijffels.
De Adviesregeling geeft aan
de hand van zwaartecriteria
een maximumnorm voor het
jaarinkomen, op basis van een
zogenaamde BSD-score
(Basis Score van Directiefuncties). Toetsing van de functie
van algemeen 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 € 129.000,-. Het salaris is
dus lager dan het vastgesteld
maximum. 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 pensioenpremies, belaste vergoedingen van het dienstverband
deel uit van de bezoldiging.
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Fondsenwerving
Het Ronald McDonald Kinderfonds en Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport
ontvangen geen overheidssteun en zijn geheel afhankelijk van donaties, sponsorbijdragen 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. De afdeling bestaat uit drie teams met elk
hun eigen focus; team particuliere markt, team
zakelijke markt en team communicatie. Onder
de afdeling marketing en communicatie valt ook
de manager regionale fondsenwerving en
communicatie.

Particuliere markt
Structurele donateurs
Donateurs dragen in belangrijke mate 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 2012 telde
het Kinderfonds 21.170 structurele donateurs.
Dit aantal is exclusief de donateurs van de
afzonderlijke Ronald McDonald Huizen.
Wie zijn de structurele donateurs van het
Ronald McDonald Kinderfonds?
• 42,5% van de donateurs is langer dan 5 jaar
donateur
• Gemiddelde leeftijd is 55 jaar en 6 maanden
• Ruim 60% is vrouw
Better Together
Het Ronald McDonald Kinderfonds werkt samen
met de Ronald McDonald Huizen aan een sterk
merk, zonder daarbij de decentrale kracht uit
het oog te verliezen.
Het Kinderfonds geeft een donateursmagazine
uit, [t]Huis, met regio-edities. Ook is er een
landelijke huisstijl en wordt het beheer en het
werven van nieuw donateurs zoveel mogelijk
landelijk opgezet. Steeds meer Huizen hebben
in 2012 hun donateursgegevens naar de landelijke database verhuisd. Ook de donateurs zijn
hierover geïnformeerd.

Incidentele giftgevers
Naast de groep structurele donateurs zijn er
ook donateurs die incidenteel een bijdrage
overmaken: giftgevers. Het Ronald McDonald
Kinderfonds verstuurde vorig jaar drie keer (in
maart, juni
en december) een
brief met
een giftverzoek. In
totaal zijn
er bijna
100.000
giftverzoeken verstuurd.
Daarop
kwamen 4.180 giften binnen, met een gemiddelde bijdrage van € 26,14. In september
ontvingen de donateurs de bedankkaart ‘geef
de knuffel door’, voor hun hulp en warme
betrokkenheid. Dit was tevens de introductie
van onze campagne ‘geef de knuffel door’.
Nalatenschappen
Steeds meer mensen kiezen bewust wat er met
hun nalatenschap moet gebeuren als zij er niet
meer zijn. Ook het Ronald McDonald Kinderfonds wordt steeds vaker opgenomen in een
testament. Op deze manier dragen mensen ook
na hun dood bij aan het welzijn van zieke
kinderen en hun gezinnen in Nederland. Het
Ronald McDonald Kinderfonds en alle Huizen
samen ontvingen in 2012 voor € 1.400.000,aan nalatenschappen en legaten (€ 1.248.000,nalatenschappen en € 190.000,- legaten).
HomeRide
De tweede editie van de fondsenwervende
wielertocht HomeRide werd op 2 en 3 juni
gehouden. Er stonden 32 teams aan de start,
die volledig of in estafettevorm langs zeven
Ronald McDonald Huizen reden. In totaal
fietsten 310 deelnemers in 24 uur van

Samenwerking Rabobank Foundation
De Rabobank Foundation stelde in 2012 speciaal voor nieuwe
donateurs van het Ronald McDonald Kinderfonds het doe-, voelen luisterboek ‘De Wereld van Sesamstraat’ beschikbaar. Ook de
Ronald McDonald Huizen hebben van de Rabobank Foundation
boekjes gekregen om te geven aan hun gasten in het Huis. De
banner van deze wervingscampagne heeft prominent op de
websites voor de particulieren, bedrijven en private banking
markt van de Rabobank gestaan. Ook is er redactionele aandacht
geweest in de landelijke editie van het ledenmagazine van de
Rabobank ‘Dichtbij’ en diverse regio-edities van dit blad. Online
heeft de campagne ook bij het Kinderfonds op de website gestaan. Het Kinderfonds mocht
476 nieuwe donateurs verwelkomen naar aanleiding van deze campagne.

Groningen naar Maastricht; een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast
waren er 140 begeleiders onderweg en
waren er 110 vrijwilligers actief. McDonald’s
was in 2012 wederom hoofdsponsor van
HomeRide. Aan de deelnemende teams
was gevraagd minimaal € 7.000 aan
sponsorbijdrage mee te brengen, maar zij
gingen daar ruimschoots overheen: de
totaalopbrengst bedroeg € 436.000,- Dat
is eveneens een ruime verdubbeling ten
opzichte van vorig jaar, ondanks de regen,
die onophoudelijk stroomde en de lage
temperaturen. Een zeer knappe prestatie
dus van deze HomeRiders, die hiermee
7.267 overnachtingen voor ouders dicht bij
hun zieke kind mogelijk maken. En die, net
als de ouders in het Ronald McDonald Huis,
niet opgaven maar doorgingen tot aan de
finish in Maastricht.
Particulieren, verenigingen en scholen
organiseren regelmatig acties waarmee ze
de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers,
Vakantie en Sport steunen. In 2012 werden
69 afzonderlijke particuliere acties georganiseerd. De totale opbrengst uit acties
georganiseerd door zowel particulieren als
bedrijven bedroeg in 2012 € 1.900.000,-.
Dit is inclusief de opbrengst van de Golftoernooien à € 360.000,-.

>>
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Zakelijke markt
Sponsoring
Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft een
sterk netwerk van Nederlandse bedrijven die
het werk ondersteunen. Ook in tijden van
economische crisis kan het Kinderfonds op
deze partners rekenen. Ten opzichte van 2011 is
het aantal joint promotions uitgebreid en is de
bijdrage uit de zakelijke markt in 2012 zelfs
met 6,6% gegroeid. Hieruit blijkt dat de
sponsors trouw en toegewijd zijn aan de
doelstelling van het Ronald McDonald
Kinderfonds.
De bijdragen kwamen zowel van lokale bedrijven die zich betrokken voelen bij een specifiek
Ronald McDonald Huis, als van landelijk georganiseerde bedrijven die het Ronald McDonald
Kinderfonds een warm hart toedragen. In 2012
mocht het Ronald McDonald Kinderfonds
nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan met
onder andere Agis Zorgverzekeringen, SCA en
Regardz Hospitality Group. Daarnaast waren
er vele betrokken sponsoren die op allerlei
manieren hebben bijgedragen. Zoals
bijvoorbeeld onderstaande bedrijven.

Partner McDonald’s
McDonald’s Nederland is al ruim
dertig jaar nauw verbonden aan het
Ronald McDonald Kinderfonds en
schenkt als partner jaarlijks een vaste financiële bijdrage aan het Ronald McDonald
Kinderfonds. In 2012 bedroeg deze bijdrage
€ 169.000,-. De Marketing Coöp van
McDonald’s, de vereniging van franchisenemers, draagt bovendien op basis van een
meerjarige overeenkomst jaarlijks 0,05% van
de opbrengst af. Dit ging in 2012 om een
bijdrage van € 324.000,-. De welbekende
collectehuisjes op de counters van de restaurants leverden in 2012 nog eens € 426.000,op. Een aantal franchisenemers organiseert
benefietgolftoernooien voor de Ronald
McDonald Huizen en de bijdrage van
McDonald’s Nederland en de franchisenemers
in de opbrengst van het jaarlijkse Gala is 33%.
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Dertig cent-actie
In december 2012 werd bovendien in
alle 233 restaurants van McDonald’s
de jaarlijkse Kinderfonds-campagne
georganiseerd. Dit jaar stond de
campagne in het teken van het
dertigjarige partnerschap tussen
McDonald’s en het Ronald McDonald
Kinderfonds. Gasten werd gevraagd
om met een donatie van € 0,30 van
hun bestelling een Ronald McDonald
Kinderfonds-bestelling te maken.
Tijdens de kick-off op 11 december
2012 hebben diverse bekende Nederlanders, waaronder ambassadeur
Robert ten Brink, Bobbie (van het duo
Ernst en Bobbie), Gerard Joling en
Ajouad El-Miloudi, bij de McDonald’s in
Amsterdam Zuidoost dertig minuten
hamburgers gebakken. De 30 centactie leverde in totaal maar liefst
€ 362.000,- op in vier weken tijd.

Naast bovenstaande sponsoring zijn er veel
medewerkers van McDonald’s actief als
vrijwilliger en zit er een franchisenemer in het
bestuur van elk Ronald McDonald Huis, almede
in de Raad van Toezicht van het Ronald
McDonald Kinderfonds. Hiermee levert
McDonald’s Nederland een structurele bijdrage
aan het welzijn van zieke en gehandicapte
kinderen en hun ouders in Nederland.

Johnson&Johnson Medical
Johnson&Johnson Medical heeft in 2012 de
kosten van het produceren van de Ronald
McDonald Kinderfondsknuffel gefinancierd.
Hierdoor was het Ronald McDonald
Kinderfonds in staat om vierduizend konijnen
met een speciale Kinderfonds-hangtag te laten
produceren in samenwerking met Happy Horse,
specialist op het gebied van ontwikkelen en

produceren van knuffels. Deze sympathieke
konijnen zijn vervolgens verkocht via de
Huizen, vrijwilligers en partners bol.com en
Babydump. De opbrengst van de verkoop is
geïnvesteerd in het werven van particuliere
donateurs. Op basis van de ervaringscijfers
over hoe lang een donateur betrokken blijft
en de gemiddelde bijdragen blijkt dat elke
geïnvesteerde euro van Johnson&Johnson
Medical een rendement oplevert van € 5,19.
Een prachtig resultaat, dat voor
Johnson&Johnson aanleiding was om ook in
2013 partner te zijn van de Kinderfondsknuffel. Een volgende batch is inmiddels besteld.
Verkade
Koninklijke Verkade is
al sinds 1886 een oer-Hollands bedrijf met
oog voor kwaliteit, mens en maatschappij.
Eind 2012 organiseerde Verkade een actie
met hun fairtrade chocoladeletters. Bij elke
twee chocoladeletters die werden gekocht en
waarvan de actiecode werd geactiveerd,
doneerde Verkade € 0,20 aan het Ronald
McDonald Kinderfonds. Dat Nederlanders dol
zijn op chocoladeletters was al duidelijk,
maar het succes van deze actie was er ook
naar. Maar liefst € 20.000,- mocht het Ronald
McDonald Kinderfonds in ontvangst nemen.
Rivièra Maison
Woonwinkel Rivièra Maison wilde
in 2012 graag actief bijdragen
aan een ‘thuisgevoel ver van huis’. Het heeft
daarom de Huiskamer van het Ronald
McDonald Huis Zuidoost Brabant (Veldhoven)
een kosteloze make-over gegeven. De
zitruimte is ingericht met sfeervol en warm
meubilair en Rivièra Maison heeft op deze
manier haar kernwaarden – een succesvol
interieurmerk met een sterke beleving waar
je thuis voelen een zeer belangrijk aspect is
– op een bijzondere manier uitgedragen.
Marskramer
Voor het achtste
opeenvolgende jaar heeft Marskramer een
verkoopactie gehouden voor het Ronald
McDonald Kinderfonds. Ambassadeur Yvon
Jaspers heeft in 2012 vier koffiemokken
ontworpen die te koop waren bij alle winkels
van Marskramer en op de website. Van elke
verkochte mok ging € 1,- naar het Ronald
McDonald Kinderfonds. De mokken zijn

voorzien van spreuken en passen in de
servieslijn Kakelbont. Met goed resultaat;
Marskramer overhandigde een cheque van
€ 11.000,-.
Ziggo
Ziggo voorziet niet
alleen circa drie miljoen huishoudens van
internet, televisie en telefonie. Ook voor een
aantal Huizen verzorgt Ziggo kosteloos de
aansluitingen, zodat de gasten via verschillende kanalen kunnen communiceren met hun
vrienden, familie en collega’s. Daarnaast
draagt Ziggo bij aan het Ronald McDonald
Kinderfonds in de vorm van een financiële
bijdrage.
Ronald McDonald Kinderfonds Gala
Op 31 maart 2012 werd het 27e Ronald
McDonald Kinderfonds Gala georganiseerd.
Vijfhonderd gasten werden in de sfeervolle
Grand Ballroom van Hotel Okura in
Amsterdam getrakteerd op een avond vol
hoogstaand entertainment, een sterrendiner
en een fondsenwervende veiling en loterij. De
top van bestuurlijke en corporate Nederland
ontmoette elkaar en er werd goed geboden
op mooie veilingkavels. De avond bracht een
recordopbrengst van € 1.015.000,- (bruto) op.
De gasten gaven het Gala na afloop een
rapportcijfer van 8,2.
Golftoernooien
Op diverse locaties in Nederland vonden in
2012 weer benefietgolftoernooien plaats.
Onder andere in Eemnes werd door honderden deel-nemers afgeslagen voor het goede
doel. Naast de verkoop van flights, wordt bij
diverse toernooien ook een loterij en/of
veiling gehouden voor de Ronald McDonald
Huizen. Bij elkaar leverden de verschillende
golftoernooien een mooi resultaat van
€ 360.000,- op.
Fondsen
Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt niet
alleen steun van (particuliere) donateurs of
bedrijfssponsors, maar ook van verschillende
fondsen. Het resultaat van de inkomsten uit
vermogensfondsen was in 2012 enorm hoog.
Dankzij een bijdrage van de Rabobank
Foundation van € 150.000 kwam het totaal
aan inkomsten uit op € 213.000,-.
>>
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Communicatie
Het Ronald McDonald Kinderfonds wil haar missie, namelijk bijdragen aan het welzijn van zieke
en gehandicapte kinderen en hun familie in Nederland, zo goed en zo breed mogelijk over het
voetlicht brengen. De focus lag in 2012 op het uitbreiden van het aantal particuliere donateurs.
Naast het vergroten van de naamsbekendheid, een belangrijke voorwaarde om donateurs te
binden en uit te breiden, wil het Ronald McDonald Kinderfonds de bijzondere verhalen van
gasten uit de Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport onder de aandacht brengen. Want het zijn
juist die verhalen die mensen raken, motiveren en in beweging brengen.
Belangrijkste communicatiemiddelen:
• Website • Relatiemagazine [t]Huis • Digitale nieuwsbrieven • Social Media • Pers • Flyers
• Posters • Filmpjes • (stopper)advertenties • Jaarverslag

Oude website

Nieuwe website
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Nieuwe website
De website van het Ronald McDonald
Kinderfonds en van alle Huizen, Huiskamers,
Vakantie en Sport is in 2012 geheel vernieuwd.
Met een frisser ontwerp, een overzichtelijkere
en vereenvoudigde navigatie. Ook heeft de site
een meer wervende en activerende insteek
gekregen en is er meer ruimte voor beeld en
verhalen en filmpjes van (oud-) gasten. Uit een
lezersonderzoek dat in 2012 is uitgevoerd bleek
namelijk dat de (potentiële) donateurs meer
verhalen willen lezen van mensen uit de Huizen
zelf. De verhalen van gasten illustreren namelijk de maatschappelijke behoefte die de Ronald
McDonald Huizen vervullen. Op een prominente
plek op de homepage en in de header is daarom
ruimte gemaakt voor een verhaal van een
oudgast. Deze verhalen worden regelmatig
vernieuwd en lopen synchroon met de
ervaringsverhalen die gebruikt worden in het
magazine [t]Huis, de digitale nieuwsbrieven en
in de wervingsbrief aan donateurs.
Ook is de website geschikt gemaakt voor
smartphone en tablet en is aan de ‘achterkant’
van de website het gratis monitoringprogramma
Google Analytics geïnstalleerd, zodat het
Ronald McDonald Kinderfonds en de Huizen
beter kunnen meten waar hun bezoekers
vandaan komen, waar ze op klikken en hoe hun
zoekgedrag is. Zo kan de online manager van
het Ronald McDonald Kinderfonds voortdurend
inspelen op het leesgedrag van de doelgroep en
de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk
inrichten. In navolging hierop zijn ook de
digitale nieuwsbrieven aangepast, zodat ze
dezelfde look and feel hebben als de website en
ook hier de gastenverhalen centraal staan.

Social media
Het Ronald McDonald
Kinderfonds maakte al
gebruik van social media
om in contact te komen
met de doelgroep en de
naamsbekendheid te
vergroten , maar heeft in
2012 besloten om dit
verder uit te bouwen en
te professionaliseren. Het
Ronald McDonald
Kinderfonds en de Huizen
zijn overtuigd van het feit
dat nieuwe doelgroepen
om andere manieren van
communicatie vragen.
Het gaat niet langer om
zendergericht communiceren, maar ook luisteren
naar (potentiële) donateurs, actievoerders,
vrijwilligers en mensen die zich betrokken
voelen met het Kinderfonds en de Huizen met
hen in dialoog gaan. Op deze manier kan ook
optimaal gebruik gemaakt worden van de
bereidheid van de doelgroep om te helpen,
wordt de ‘crowd’ betrokken bij de organisatie
(middels crowdsourcing en co-creatie) en kan
social media een wezenlijke bijdrage leveren

VFI
Het Ronald
McDonald
Kinderfonds is lid
van de VFI, de
branchevereniging
van goede doelen.
Ruim 120 landelijk
wervende goede
doelen zijn bij deze
vereniging
aangesloten.

aan de particuliere fondsenwerving. De
belangrijkste social mediakanalen voor het
Ronald McDonald Kinderfonds en de Huizen
zijn daarbij Facebook, Twitter en LinkedIn.
Om dit uit te voeren is in 2012 een werkgroep
social media opgericht en een online
media-strateeg aangetrokken die (tegen een
gereduceerd tarief en grotendeels op vrijwillige basis) een social mediastrategie opstelt en
de organisatie begeleid bij het implementeren
daarvan. Ook het opstellen van social mediarichtlijnen maakt hier deel van uit. Deze social
mediastrategie is
begin 2013
gereed en
bestrijkt de
jaren
2013-2016.
Pers & Media
Via (stopper)advertenties, gratis uitgezonden
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 naamsbekendheid en vergroot
de sympathie onder sponsors en donateurs.

ANBI
Het Ronald McDonald
Kinderfonds is door de
Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut
Beogende Instelling
(ANBI), wat waarborgt dat
het doel zich voor
minstens 90% inzet voor
het algemeen nut. Giften
gedaan aan een ANBIinstelling zijn aftrekbaar
van het belastbaar
inkomen.

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-Certificaat
voor kleine goede doelen.
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Dagelijks bestuur
Ronald McDonald Huizen, Huiskamers,
Vakantie en Sport

Editie Barendrecht

Familie Kikkert
Ieder een eigen plekje in Huis
Barendrecht

In beweging!

Baby Nanda
zorgt voor radiospots

nummer 2 • 2012
[t]Huis
[t]Huis_1-2012_BARENDRECHT.indd 1

1

16-02-12 11:46

Editie Hoeve

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.

Vakantie is anders
dan thuis
Architect Nico
Visser vertelt
over het ontwerp
van de
Hoeve

Vakantiegeluk

Uit logeren met
De Noorderbrug
In de Hoeve is
het goed
toeven!

[t]Huis 2_2012_HOE

VE.indd 1

[t]Huis 1
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21-05-12 14:53

Editie Maastricht

Naast de voorzitter, een penningmeester en
een secretaris is er vanuit de aanpalende
zorginstelling een vertegenwoordiging binnen
het bestuur, bij voorkeur bestaande uit een
afvaardiging vanuit de Raad van bestuur en
vanuit de werkvloer. In verband met de
verbondenheid met McDonald’s heeft altijd een
lokale franchisenemer zitting in het bestuur
van een Ronald McDonald Huis. Een van de
bestuursleden is belast met de portefeuille
personeelszaken. De besturen initiëren en
ondersteunen acties als het organiseren van
golftoernooien, deelname aan het business
breakfast clubs en andere acties.
Management
Het dagelijks reilen en zeilen in de Huizen
wordt door het bestuur van de beheerstichting
gedelegeerd aan het management. Het management bestaat uit een manager en – in de
meeste gevallen – een of twee assistentmanager(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.
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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 vrijwilligers ontstaat de bijzondere
sfeer die het Ronald McDonald Huis tot een
‘thuis ver van huis’ voor ouders van zieke
kinderen maakt. In 2012 werkten er ongeveer
1.600 vrijwilligers bij Ronald McDonald Huizen,
Huiskamers, Vakantie en Sport.

Sven Simons
Een klein wondertje

Dichtbij,
samen sterk

Limburgse teams
door Nederland

ﬁetsen

[t]Huis 1

28-08-12 13:46

ICHT.indd 1
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Communicatie
De meeste Ronald
McDonald Huizen
geven het relatiemagazine [t]Huis uit,
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 ontwikkelingen van het
Ronald McDonald
Huis bij hen in de
buurt. Dit relatiemagazine komt vier
maal per jaar uit.

Vrijwilligersevenement
Elk jaar organiseert het Ronald McDonald
Kinderfonds een event voor alle vrijwilligers,
aangeboden als dank voor hun belangeloze
inzet. Ook begin 2012 werden zo alle
vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij woonden
de musical Wicked bij in het Afas Circus
Theater in Scheveningen.

Certificering ‘Goed Geregeld’ door MOVISIE
De Ronald McDonald Huizen Groningen,
Zuidoost-Brabant, Utrecht, Rotterdam,
Hoeve, Maastricht, Middenwest-Brabant,
Zwolle en Den Haag hebben allen de
certificering ‘Goed Geregeld’; een keurmerk
voor goed vrijwilligersbeleid. Een keurmerk
om trots op te zijn.

De belangrijkste doelstellingen van het
Ronald McDonald Kinderfonds voor de
Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport
voor 2012 waren:

Daarnaast heeft
ieder Huis een eigen
website die wat
betreft look and feel
en opbouw gelijk is
Eindelijk
weer feest!
aan 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.

1. D
 e aansluiting bij de ‘global standards’

Vrijwilliger Award
Jaarlijks organiseert McDonald’s, als partner
van het Kinderfonds, de uitreiking van de
Vrijwilliger 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 voorgaande jaar. De
winnaar van de award wint een cheque ter

•W
 erkgroepbijeenkomsten en

Ronald Mc Donald

Centre

Gino Hamel

Vrijwilligersbeleid
In de notitie vrijwilligersbeleid is aangegeven
aan welke voorwaarde het vrijwilligersbeleid
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.

waarde van € 7.500 voor een dagje uit naar
keuze met alle collega vrijwilligers van het
eigen Huis.

Sterker door sport
en
doorzettingsverm
ogen

optimaliseren en de vernieuwde ‘House
Operations Manual’ implementeren.
Deze Manual bevat standaarden voor
alle Ronald McDonald Huizen.

Heliolympics

[t]Huis 4_2012_CEN

TRE.indd 1

Sport levert positieve
bijdrage
op ontwikkeling
[t]Huis 1

26-11-12 14:23

2. H
 et vaststellen van doelgroepbeleid
voor de vakantiehuizen, om de
bezetting in het laagseizoen te
optimaliseren.
3. H
 et nog verder ontsluiten en delen van
kennis. In 2012 vonden de volgende
bijeenkomsten plaats met als doel om
kennis en ‘best practices’ te delen:
projectgroep bijeenkomsten
• Managers tweedaagse
• Managersvergaderingen
• Assistent-managersvergadering
• Penningmeesteroverleg
• Voorzittersoverleg
• Europese RMHC Conferentie in Rome
• Fondsenwervingsseminar
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Bezetting
Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport
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 en tot overleg
met het Ronald McDonald Kinderfonds. Een bezetting van meer dan 90% is eveneens reden tot
zorg. Het Huis heeft dan een structurele wachtlijst en is eigenlijk te klein.
De bezettingsgraad van de Ronald McDonald
Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport is een
continu aandachtspunt. Het Ronald McDonald
Kinderfonds speelt in op de actuele vraag en
behoefte van de doelgroep, maar werkt daarbij
uitsluitend vraag gestuurd. 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
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De gemiddelde bezetting van de Ronald
McDonald Huizen in 2012 was 71% (in 2011 was
dat 67%). Twee 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. Bij het vaststellen van de
bezettingsgraad van de Ronald McDonald
Huizen wordt de logeerfunctie van de Ronald
McDonald Huizen gemeten.
Bezetting onder 50%
Ronald McDonald Huizen Zwolle en VUmc
De bezetting van Ronald McDonald Huis Zwolle
en Ronald McDonald Huis VUmc ligt historisch
laag. Beide Huizen zijn ooit gebouwd anticiperend op mogelijke uitbreiding, terwijl dit in de
praktijk niet het geval was. Beide Huizen dragen
dus sinds de oprichting al een iets te grote jas.
De bezetting van Zwolle en VUmc schommelt
gemiddeld genomen tussen de 50-60%. Over
2012 valt de bezetting net onder 50% uit, te
weten 49%. De verwachting is dat de bezetting
over 2013 weer boven 50% uitkomt. Hierover
vinden gesprekken plaats met het ziekenhuis
om dit te optimaliseren.
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Bezetting boven 90%
Ronald McDonald Huis Utrecht
Zoals eerder genoemd wordt bij een bezetting
van 90% of hoger gekeken naar uitbreiding.
Voor Ronald McDonald Huis Utrecht ligt een
plan klaar voor uitbreiding, namelijk het bouwen
van een extra verdieping op het huidige Huis.
Maar vanwege de ontwikkeling van één landelijk
kinderoncologisch centrum bij het Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Utrecht, het nieuw te
bouwen Prinses Maxima Centrum, wordt met
uitvoer van dit plan gewacht. In dit nieuwe,
landelijke centrum worden voortaan alle diagnoses voor kinderkanker in Nederland gesteld en
alle intensieve behandelingen gecentreerd. Dit
kan enorme gevolgen hebben voor de bezetting
van Huis Utrecht. Daarom moet eerst meer
duidelijk zijn wat de consequenties van de bouw
van het Prinses Maxima Centrum zijn, voordat
tot uitbreiding of nieuwbouw wordt besloten. De
ontwikkelingen op dit gebied worden op de voet
gevolgd door het Ronald McDonald Kinderfonds.
Ronald McDonald Vakantie
Kindervallei, Hoeve, Huizen Arnhem en
Barendrecht
Voor deze Huizen die te maken hebben met een
vakantieseizoen, is in 2012 gestart met de
ontwikkeling van een norm waaraan de bezetting zou moeten voldoen. Voor 2012 geldt dat
de bezetting in de Vakantiehuizen in het
hoogseizoen heel hoog is. Vanaf 2011 (pilot) is
Huis Arnhem ook open als vakantieverblijf voor
gezinnen met een gehandicapt kind. Bovendien
ontving Huis Arnhem 3.148 daggasten in 2012.
Dit zijn ouders, broertjes en zusjes van kinderen
die in Revalidatie Medisch Centrum Groot
Klimmendaal behandeld worden en hier even
onbezorgd spelen of wat eten.

Ronald McDonald Centre
Op piekuren (woensdag en zaterdag) is de
bezetting van het Ronald McDonald Centre
95%. Op de overige dagen is de bezetting na
16.00 uur 70%. Voor de schooluren zijn
concepten in ontwikkeling om de bezettingsgraad te optimaliseren. In absolute aantallen:

er sporten iedere week ruim 900 gehandicapte
kinderen en jongeren. Dit aantal groeit
gestaag. De Sportclub Only Friends,
hoofdgebruiker van het Ronald McDonald
Centre, heeft 525 leden verdeeld over 19
verschillende sporten. Dit aantal leden is een
verdubbeling ten opzichte van twee jaar
geleden. Gestreefd wordt naar een ledenaantal
van 700 leden. Andere partners die gebruikmaken van het Centre zijn o.a. Fysiotherapiepraktijk Goed Schellingwoude met de
programma’s FitKids en Goed Bezig,
Heliomare, Stichting prisma, Akwaak Zwemschool Amsterdam en de Osiragroep.
De aandacht gaat in de komende periode uit
naar het nog verder laten groeien van het
aantal deelnemers, vooral tijdens schooluren.

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 2012 en de
belangrijkste onderwerpen die in elke werkgroep aan de orde kwamen.
Werkgroep bezettingsgraad
• formuleren kenmerken bezettingsgraad en
uniforme registratie
• inventariseren consequenties voor de
bezetting ten gevolge van veranderingen
in de kindergeneeskunde
Werkgroep vakantie
• tarieven vastgesteld voor alle vakantie
Huizen
• doelgroepen vastgesteld
• centrale aanpak marketingactiviteiten
• intensieve nabel-actie doelgroep door
vrijwilliger van het Kinderfonds
Werkgroep vrijwilligersbeleid
• behandeling resultaten Effectory
Vrijwilligersonderzoek
• afspraken gemaakt over de verandering
van de Vrijwilligers Award
• toename aantal vrijwilligers met VOG
• aantal Huizen behaalde de certificering
Goed Geregeld

Werkgroep (on)gewenst gedrag
• heeft in 2012 niet vergaderd bij ontbreken
aanleiding
Werkgroep automatiseren
• aanvang invoering digitaal gastenregistratiesysteem, afronding in 2013
Werkgroep Kwaliteit
• behandelt de impact van de ontwikkelingen in de kindergeneeskunde met name
op het gebied van family centered care en
rooming-in
• aanvang gemaakt met de vertaling van de
internationale handleiding
• aanvang gemaakt met ontwikkeling van
standards (goede voorbeelden) in de
internationale handleiding om er voor te
zorgen dat de organisatie medio 2013
compliant is
Werkgroep duurzaamheid
• voorbereiding opstellen plan van aanpak
duurzaamheid Kinderfonds-breed
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Verantwoordingsverklaring
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. In dit jaarverslag is een samenvatting van de verantwoordingsverklaring opgenomen. Het volledige document is op te vragen bij het Ronald McDonald
Kinderfonds (www.kinderfonds.nl).
Wijze van besturen
Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft een
Raad van Toezicht met een directeur/bestuurder.
In de statuten en het huishoudelijk reglement
staan de randvoorwaarden vermeld waarbinnen
de directeur/bestuurder beslissingsbevoegd is.
De Raad van Toezicht houdt toezicht en toetst
vastgelegde besluiten. 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. De Raad van Toezicht
zet zich onbezoldigd in voor het Ronald
McDonald Kinderfonds. Om de relatie tussen
partner McDonald’s en het Ronald McDonald
Kinderfonds te benadrukken, vaardigt de
directie van McDonald’s Nederland, net als het
bestuur van de Coöperatieve vereniging van
franchisenemers, 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.
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: de bestaande Ronald McDonald Huizen, nieuwe (bouw)
projecten, financiën en de stand van zaken
communicatie en fondsenwerving.
De Ronald McDonald Huizen worden beheerd
en geëxploiteerd door een beheerstichting met
een eigen bestuur. Het bestuur delegeert de
dagelijkse leiding aan een betaald management (1.5 – 2,5 fte). Het Ronald McDonald
Kinderfonds sluit met elke beheerstichting een
samenwerkingsovereenkomst, waarin
afspraken zijn vastgelegd over de verantwoordelijkheden.

48 Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2012

Effectiviteit en efficiency van de
bestedingen
Het Ronald McDonald Kinderfonds werft
primair gelden voor de bouw en instandhouding van de Ronald McDonald Huizen in
Nederland. Daarnaast worden er kosten
gemaakt voor fondsenwerving, beheer en
administratie. De hoogte van deze kosten
vormen een belangrijke indicator voor de
effectiviteit en efficiency van de bestedingen.
Het CBF heeft een norm vastgesteld dat
maximaal 25% van de geworven gelden
uitgegeven mag worden aan kosten voor
fondsenwerving, beheer en administratie. Het
Ronald McDonald Kinderfonds en de Huizen
blijven hier met een kostenratio van 13,7%
ruim binnen (Ronald McDonald Kinderfonds en
de Huizen samen).
Om de effectiviteit en efficiency van de
bestedingen verder te optimaliseren, werkt het
Ronald McDonald Kinderfonds met jaarplannen, afgeleid uit de strategische meerjarenvisie. In het managementteam (MT) worden de
kaders vastgesteld waarbinnen de doelstellingen moeten vallen. De afdelingen stellen op
basis van die kaders hun jaarplan op, dat door
het MT wordt beoordeeld. Vervolgens stelt de
directeur de jaarplannen vast en legt deze
voor aan de Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht geeft de finale goedkeuring. Er vindt
hierbij ook externe consultatie plaats van
experts, ouders en overige stakeholders.
Ronald McDonald Huizen, Huiskamers,
Vakantie en 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 vastgelegd. Eenmaal per jaar worden ratio’s verstrekt
aan de penningmeesters van de 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 Ronald McDonald Kinderfonds heeft op
verschillende manieren inzicht in de
effectiviteit en efficiency van de Huizen:
• Via de manager regionaal beleid;
• Via een jaarlijks voorzittersoverleg en
penningmeestersoverleg;
• Via ondersteuning door het Ronald
McDonald Kinderfonds op het gebied van
beleid, coaching, fondsenwerving en
communicatie en verwerking van de financiën.
Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft slechts
een indirecte invloed op de effectiviteit van de
Ronald McDonald Huizen. Het ontvangt maandelijks van het management van de Huizen de
bezettingsgraadcijfers: het aantal overnachtingen
in het Huis in de betreffende periode.
Vastgelegd is dat een bezetting onder vijftig
procent reden is tot zorg. In dergelijke gevallen
vindt overleg plaats over de wijze waarop de
bezettingsgraad verhoogd kan worden. Een
bezetting van meer dan 90% is eveneens reden
tot zorg. Het Huis heeft dan een structurele
wachtlijst en is eigenlijk te klein. In dergelijke
gevallen vindt overleg plaats over eventuele
uitbreiding van een Huis.
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 Ronald McDonald Kinderfonds
of tot samenwerking c.q. realisatie van de
voorziening wordt overgegaan. Ook in 2012 is
het besluit, dat vanaf 2009 van kracht is,
bevestigd om – met uitzondering van al toegezegde garanties – vooralsnog geen nieuwe
garanties af te geven voor investeringen in
verbouw, nieuwbouw en inrichting.

Boekhouding
De medewerker financiën van het Ronald
McDonald Kinderfonds verwerkt de boekhouding
van het Ronald McDonald Kinderfonds – en
ondersteunt als service de boekhouding van de
Ronald McDonald Huizen. Hiervoor worden een
standaard rekeningschema, een begroting en
een model jaarrekening gebruikt. Dit vergroot
de efficiency van het samenvoegen van de
jaarrekeningen van het Ronald McDonald
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
Ronald McDonald Kinderfonds belast is met de
verwerking van de financiële administratie
vormt een risico wanneer deze medewerker
onverhoeds uit zou vallen. Daarom is voor alle
primaire processen een back-up ingesteld. Voor
een aantal onderdelen is dit een interne backup. Voor een aantal andere boekhoudkundige
handelingen is dit een externe administratief
medewerker die een dag per twee weken
meewerkt met de financiële medewerker zodat
er enig inzicht ontstaat over de wijze waarop de
boekhouding binnen het Ronald McDonald
Kinderfonds wordt verwerkt.
In 2012 is opnieuw gewerkt aan het verder
inrichten van het risico management en het
performance management. Risico’s zijn geprioriteerd. Rapportages, begrotingen en jaarrekeningen zijn geüniformeerd. Ook is de planning
en control cyclus herijkt en vastgesteld. Door
de maandelijkse financiële rapportages aan het
MT kan snel worden bijgestuurd.
Communicatie met belanghebbenden
In de onderstaande tabellen zijn de belanghebbenden beschreven waar het Ronald McDonald
Kinderfonds een bewuste relatie mee onderhoudt en die door de Raad van Toezicht als
stakeholders zijn vastgesteld. Deze lijst
met belanghebbenden is zeer groot, maar
desondanks ongetwijfeld niet compleet.

>>
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Belanghebbenden

Informatievoorziening

Bijzonderheden

Donateurs

Website, magazine, digitale
nieuwsbrief, persoonlijke
correspondentie, free publicity
(stoppers), social media

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

Sponsors

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

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

Ambassadeurs

Persoonlijk contact, magazine

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 betreffende ambassadeur moet
passen (maatwerk).

(eind 2012)

Belanghebbenden

Informatievoorziening

Bijzonderheden

McDonald’s

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

McDonald’s is hoofdsponsor
van het Ronald McDonald
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
bestuur zit een franchisenemer
van McDonald’s). Het Ronald
McDonald Kinderfonds woont
tenminste 1 x per jaar een
bijeenkomst van de
coöperatieve vereniging bij.

Media

Persberichten, website,
social media

In het jaarplan Pers is
toegelicht op welke wijze de
media worden bediend c.q.
benaderd.

Zorginstellingen
waar Ronald
McDonald Huis is
gevestigd

Nieuwsbrief, website,
persoonlijk contact op
bestuurs- en
managementniveau.

Kinderfondsmedewerkers

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

Openbaar bestuur
(gemeenten,
Ministerie VWS)

Nieuwsbrief, website

(eind 2012)

Management
Huizen/verblijven

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

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

Besturen
Huizen/verblijven

Intranet, magazine [t]Huis

1 x per jaar voorzittersoverleg;
1x per jaar penningmeesteroverleg;
1x per jaar (FW-)seminar.

Vrijwilligers

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

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

Voor genoemde belanghebbenden gelden
voldoende mogelijkheden voor het uitwisselen
van ideeën en wensen. Belanghebbenden met
wie het Ronald McDonalds Kinderfonds geen
persoonlijke relatie heeft, kunnen ideeën en
wensen telefonisch, via e-mail of schriftelijk
kenbaar maken.
Klachtenprocedure
Voor alle belanghebbenden geldt dat het
Ronald McDonald Kinderfonds een klachtenprocedure heeft. In de klachtenprocedure
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wordt aangegeven hoe en binnen welke termijn
een klacht moet worden afgehandeld. Alle
klachten worden geregistreerd in een database.
Tegenstrijdige belangen
In sommige gevallen kan er sprake zijn van
tegenstrijdige belangen tussen de belanghebbenden en/of stakeholders. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een Ronald McDonald
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 Ronald
McDonald 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 wisseling van bestuursleden wordt
met het Ronald McDonald Kinderfonds overlegd

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

of er mogelijk ‘conflict of interest’ is. Als het
Ronald McDonald 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 bezwaar tegen
bestaat.

Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2012 51

Samengevoegde
jaarrekening 2012

Ronald McDonald Kinderfonds
en Ronald McDonald Huizen,
Huiskamers, Vakantie en Sport
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Balans per 31 december (na bestemming resultaat)
ACTIEF		
2012		
2011
		
€		
€			
VASTE ACTIVA
							
Materiële vaste activa
(1)		
18		
18		
							
Financiële vaste activa
(2)		 10.241.567		10.064.956
		
			 10.241.585		10.064.974					
		
VLOTTENDE ACTIVA								
VORDERINGEN										
Effecten			
72.710		
69.025			
Overige vorderingen en								
overlopende activa
(3)		 3.668.483		 3.363.545
Liquide middelen
(4)		21.899.602		20.527.582		
		
			25.640.795		 23.960.152
							
TOTAAL
35.882.380		34.025.126

Toelichting balans
Financiële positie in 2012
RESERVES EN FONDSEN
De totale omvang van de reserves en fondsen van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de lokale
beheerstichtingen ultimo 2012 bedraagt € 24 miljoen ten opzichte van € 21,1 miljoen ultimo 2011. We zijn blij
met de versteviging van onze vermogenspositie; de opbouw en het verloop van de reserves geeft echter
wel aan dat aanvullende middelen nodig zijn voor exploitatie en bouw op zowel de korte als lange termijn.

(Opbouw) Reserves en Fondsen 2012-2011
€ 30.000.000
€ 25.000.000
€ 20.000.000

RESERVES								
Continuïteitsreserve
(5)		14.805.844		 12.915.004		
Bestemmingsreserve bouw
(6)		 5.904.872		 6.820.844
Bestemmingsreserve								
garantiestelling
(7)		 411.000		
Bestemmingsreserves overige (8)		 4.083.411		 3.187.138			
Overige reserve
(9)		 -1.321.871		 -1.983.762
		
23.883.256		20.939.224
								
BESTEMMINGSFONDSEN
(10)		
187.378		
161.036
							
VOORZIENINGEN
(11)		 3.913.278		 4.213.458				
			
LANGLOPENDE SCHULDEN (12)		 2.023.007		 2.916.820
							
KORTLOPENDE SCHULDEN								
Overige schulden en								
overlopende passiva
(13)		 5.875.461		 5.794.588
TOTAAL		

35.882.380		34.025.126
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€ 3.187.138
€0

€ 5.904.872

€ 6.820.844

€ 15.000.000
€ 10.000.000
€ 14.805.844

€ 12.915.004

€ 5.000.000
€0
€ -5.000.000

PASSIEF		
2012		
2011
€ 		
		
€ 		
RESERVES EN FONDSEN								

Fondsen

€ 4.083.411
€ 411.000

€ -1.321.871
2012

2011

RESERVES
De continuïteitsreserve wordt jaarlijks bepaald op
basis van 1,5 maal de uitvoeringskosten eigen
organisatie. Wanneer een lokale beheerstichting
hier niet in kan voorzien, dan houdt Stichting
Ronald McDonald Kinderfonds voor het ontbrekende gedeelte deze reserve aan. Door een (verwachte) toename van de uitvoeringskosten eigen
organisatie, onder meer als gevolg van de (verscherpte) licentie-eisen zoals gesteld door
moederorganisatie Ronald McDonald House
Charities, is de totale continuïteitsreserve toegenomen
naar € 14,8 miljoen ultimo 2012 (2011: € 12,9
miljoen). Hiervan wordt € 4,4 miljoen (2011: € 3,8
miljoen) aangehouden door Stichting Ronald
McDonald Kinderfonds als aanvulling op de
reserves van de lokale beheerstichtingen.
De bestemmingsreserve bouw omvat alle door het
bestuur bestemde gelden voor toekomstige
bouwprojecten. Deze reserve neemt in 2012 af
(€ 5,9 miljoen t.o.v. € 6,8 miljoen ultimo 2011); onder
meer door de realisatie van 2 nieuwe projecten
(de Huiskamer in het Máxima Medisch Centrum in
Veldhoven en ‘de Parade’ in het AMC Amsterdam).
De financiering van toekomstige bouwprojecten

€ -1.983.762

Overige reserve
Bestemmingsreserves
overige
Bestemmingsreserve
garantiestelling
Bestemmingsreserve
bouw
Continuïteitsreserve

omvat een minimale investering van ruim € 9
miljoen waardoor aanvullende middelen nodig zijn.
Voor de verwachte nog uit te keren bedragen op
basis van de algemene garantiestelling door
Stichting Ronald McDonald Kinderfonds aan het
Ronald McDonald netwerk is met ingang van 2012
een bestemmingsreserve gevormd. De totale
omvang van de verwachte nog uit te keren bedragen ultimo 2012 bedraagt € 411K.
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.
Het totaal van deze reserve neemt ultimo 2012 toe
tot € 4 miljoen (2011 € 3,2 miljoen); voornamelijk
ten behoeve van toekomstig onderhoud, renovatie
en verbouwing van de Ronald McDonald Huizen,
Huiskamers en Vakantie.
De overige reserve omvat het totale geaccumuleerde tekort van lokale beheerstichtingen; in 2012
is een gedeeltelijke aanvulling mogelijk geweest
waardoor het saldo per jaareinde € -1,3 miljoen ten
opzichte van € -2 miljoen ultimo 2011 bedraagt.
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Toelichting

Staat van baten en lasten
BATEN

Begroting
2013
€

Begroting
2012
€ 	

Exploitatie
2012
€ 	

Exploitatie 		
2011
€		

BATEN UIT EIGEN
FONDSENWERVING		 
Baten uit eigen fondsenwerving (14)
9.360.239
8.260.575
11.172.512
10.326.658
Baten uit beleggingen
(15)
666.850
686.170
972.235
1.006.518
Overige baten		
32.550
23.700
63.251
56.674		
TOTAAL BESCHIKBAAR 						
VOOR DOELSTELLINGEN		 10.059.639
8.970.445
12.207.998
11.389.850

LASTEN							
BESTEED AAN DOELSTELLING						
Ondersteuning Huizen
(16)
1.091.069
704.420
373.010
267.599
Bouw en Inrichting		
299.601
186.000
538.091
669.660
Sport en Vervoer incl.
dagarrangementen		
173.486
201.200
109.844
145.145
Werkervaringsplaatsen		
169.811
112.877
107.456
117.146
Uitvoeringskosten eigen 						
organisatie
(17)
7.517.801
7.192.967
7.104.363
6.486.125
-1.414.957
-1.366.520
-1.430.064
-1.351.732		
Bijdrage gasten		
TOTAAL BESTEED AAN 							
DOELSTELLING		
7.836.811
7.030.944
6.802.700
6.333.943		
						
WERVING BATEN							
Directe wervingskosten
(18)
967.293
706.775
713.940
813.754
Uitvoeringskosten eigen 						
organisatie
(19)
893.370
820.623
813.639
892.997
Bankkosten		
43.917
35.300
51.446
30.952
						
TOTAAL WERVING BATEN		 1.904.580
1.562.698
1.579.025
1.737.703		
				
KOSTEN BEHEER
EN ADMINISTRATIE							
Uitvoeringskosten
eigen organisatie
(20)
1.411.758
1.305.990
1.307.376
1.246.931
							
SOM DER LASTEN		
11.153.149
9.899.632
9.689.101
9.318.577
							
RESULTAAT		 -1.093.510
-929.187
2.518.897
2.071.273

Staat van baten en lasten
Financieel resultaat 2012
ANALYSE VAN HET RESULTAAT
Het resultaat van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de lokale beheerstichtingen
over 2012 bedraagt € 2,5 miljoen ten opzichte van - € 929K begroot. Het enorme verschil
komt door aanzienlijk hogere baten. De totale lasten 2012 (excl. bijdrage gasten) zijn € 147K
lager dan de begroting 2012.

Analyse van het resultaat
€ 16.000.000
€ 14.000.000
€ 12.000.000

€ 13.638.062
€ 12.741.582
€ 11.266.152

€ 11.119.165

€ 10.336.962

€ 10.670.309

€ 10.000.000
€ 8.000.000

Baten (incl.
bijdrage gasten)

€ 6.000.000

Lasten (excl.
bijdrage gasten)
Resultaat

€ 4.000.000

€ 2.518.897

€ 2.071.273

€ 2.000.000
€0
€ -2.000.000

2012

Begroting 2012
€ -929.190

2011

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging/(onttrekking) aan:						
Continuïteitsreserve				
1.890.840
249.101
Bestemmingsreserve bouw				
-915.972
5.368
Bestemmingsreserve garantiestelling			
411.000
Bestemmingsreserve overige				
896.273
995.354
26.342
25.000
Bestemmingsfondsen				
Overige reserve				
210.414
796.450
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-1.093.510

-929.187

2.518.897

2.071.273
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Baten

Baten 2012
BATEN 2012

Totaal is in 2012 (inclusief bijdrage gasten) € 13,6 miljoen ontvangen ten behoeve van de
doelstelling. Dit is ruim € 3,3 miljoen meer dan was begroot (€ 10,3 miljoen). Ten opzichte van
2011 is € 0,9 miljoen meer ontvangen ten behoeve van de doelstelling.

Overige baten
Baten uit beleggingen

Bijdrage
gasten

Donateurs,
giften en
schenkingen

Overige baten uit eigen
fondsenwerving
Sponsorbijdragen
Giften in natura
Collecteboxen en -huisjes

Legaten en
nalatenschappen

Acties
derden

HomeRide

Ronald McDonald
Kinderfonds Gala Eigen acties

BATEN UIT BELEGGINGEN
Ook de baten uit beleggingen 2012 (€ 972K) zijn hoger dan (voorzichtig) was begroot (€ 686K).
De huidige markt zorgt voor een realisatie in 2012 net onder de baten van 2011 (€ 1 miljoen).

Baten begroting 2012
baten BEGRoting 2012
Overige baten
Baten uit beleggingen

Bijdrage
gasten
Donateurs, giften
en schenkingen

Overige baten uit eigen fondsenwerving

Legaten en
nalatenschappen

Sponsorbijdragen
Acties
derden

Giften in natura

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
De hogere baten 2012 dan begroot zijn vooral gerealiseerd door hogere baten uit eigen
fondsenwerving. Dit kan worden verklaard door een toename van het aantal particuliere
donateurs, een hogere opbrengst van het Ronald McDonald Kinderfonds Gala, (niet begrote)
ontvangen donaties, legaten en nalatenschappen en bijdragen van vermogensfondsen. Ook de
baten uit acties derden zijn hoger dan begroot; dit in tegenstelling tot de baten uit eigen acties.
Ten opzichte van 2011 is een lagere opbrengst uit donateurs, giften en schenkingen gerealiseerd. Dit kan worden verklaard door hogere eenmalige giften in 2011; onder andere in het
kader van de afwikkeling van de bouw van Ronald McDonald Huis Barendrecht.

INKOMSTEN VOOR LOKALE BEHEERSTICHTINGEN
In 2012 heeft Stichting Ronald McDonald Kinderfonds € 825K uitgekeerd ten behoeve van de
exploitatie van de lokale beheerstichtingen. Deze inkomsten voor de lokale beheerstichtingen
worden vanaf 2011 niet meer gepresenteerd als onderdeel van de post Ondersteuning Huizen
maar ten behoeve van transparantie afzonderlijk toegelicht. Tevens is in 2012 een bedrag van
€ 1,463 miljoen verworven danwel ontvangen door Stichting Ronald McDonald Kinderfonds dat
specifiek ‘geoormerkt’ was voor de lokale beheerstichtingen. Deze bedragen zijn eveneens aan
de betreffende beheerstichtingen uitgekeerd.

Collecteboxen en
-huisjes
HomeRide
Eigen acties
Ronald McDonald
Kinderfonds Gala

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds
€ 1.600.000

Baten 2011

€ 1.463.856

€ 1.400.000

€ 1.366.755
€ 1.283.336

€ 1.200.000

BATEN 2011
Overige baten
Baten uit beleggingen

€ 1.000.000
Bijdrage
gasten

Overige baten uit
eigen fondsenwerving

Donateurs, giften
en schenkingen

Giften in natura

€ 400.000

Ontvangen/geworven
'geoormerkte' gelden

€ 200.000
€0
2012

Acties
derden

Ronald McDonald
Kinderfonds Gala Eigen acties
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Uitkering ten behoeve
van exploitatie

€ 600.000

Sponsorbijdragen

Collecteboxen en
-huisjes
HomeRide

€ 825.000

€ 800.000

2011

Legaten en
nalatenschappen
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Lasten

LASTEN 2012

Lasten besteed
aan beheer en
administratie
€ 1.307.376

Lasten 2012

Lasten besteed
aan
fondsenwerving
€ 1.579.025
Lasten besteed
aan de doelstelling
€ 8.232.764

Lasten besteed
aan beheer en
administratie
€ 1.305.990

lasten
BEGRoting 2012

De totale lasten 2012 (excl. bijdrage gasten) bedragen € 11,1 miljoen en zijn daarmee € 147K
lager dan begroot. Ten opzichte van 2011 stijgen de totale lasten met € 450K. Dit kan worden
verklaard door een toename van de kosten voor de ondersteuning van de Huizen en de
uitvoeringskosten eigen organisatie.

UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE
De uitvoeringskosten eigen organisatie 2012 zijn met € 9,2 miljoen iets lager dan begroot
(€ 9,3 miljoen) als gevolg van een strakke sturing op de kosten. Ten opzichte van 2011 nemen
de kosten toe met € 600K. Deze stijging is het gevolg van hogere Huiskosten door stijgende
kosten voor energie en onderhoud; tevens is een eenmalig bedrag voor verschuldigde
huurpenningen voor het gebruik van de nieuwe Huiskamer in het Maxima Medisch Centrum
in Veldhoven betaald.

Lasten begroting 2012
Uitvoeringskosten eigen organisatie 2012

Lasten besteed
aan
fondsenwerving
€ 1.562.698

€ 10.000.000
€ 9.000.000

Lasten besteed
aan de
doelstelling
€ 8.397.464

€ 8.000.000

€ 1.025.449

€ 932.113

€ 448.280
€ 227.643

€ 484.635
€ 249.472

€ 7.000.000
€ 6.000.000

€ 2.878.205

€ 3.081.820

€ 907.012
€ 412.336
€ 294.612
€ 2.378.289

€ 5.000.000
€ 4.000.000

Overige algemene kosten incl
bestuur en accountant (*€ 1000)
Voorlichting- en publiciteitskosten
(*€ 1000)
Interne organisatie (*€ 1000)

Kantoorkosten (*€ 1000)

€ 3.000.000
€ 2.000.000

LASTEN 2011

Lasten besteed
aan beheer en
administratie
€ 1.246.931

Lasten 2011

€ 4.599.976

€ 4.522.041

€ 4.594.882

€ 1.000.000

Huiskosten (*€ 1000)

Personeelskosten (*€ 1000)

€0
Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

Lasten besteed
aan
fondsenwerving
€ 1.737.703
Lasten besteed
aan de doelstelling
€ 7.685.675
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Algemeen
Aard en doel van de activiteiten
De 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 financiële steun te verlenen aan rechtspersonen die
Ronald McDonald Huizen en voorzieningen op het gebied van sport, spel en vakantie 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 - (tijdelijk) huisvesting, wordt geboden. In andere
voorzieningen kunnen zieke en gehandicapte kinderen samen sporten en spelen of (met het
gezin) op vakantie gaan.

Samengevoegde balans en staat van
baten en lasten
De jaarrekening betreft een samenvoeging van de
jaarrekening van Stichting Ronald McDonald
Kinderfonds en de volgende beheerstichtingen van de
Ronald McDonald Huizen:
• Stichting Ronald McDonald Huis Groningen
• Stichting Ronald McDonald Huis Friesland
• Stichting Ronald McDonald Huis Zwolle
• Stichting Ronald McDonald Huis Nijmegen
• Stichting Ronald McDonald Huis Maastricht
• Stichting Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant
• Stichting Ronald McDonald Huis Utrecht
• Stichting Ronald McDonald Huis Rotterdam
• Stichting Ronald McDonald Huis Leiden
•S
 tichting Ronald McDonald Huis Emma
Kinderziekenhuis AMC
• Stichting Ronald McDonald Huis VUmc
• Stichting Ronald McDonald Huis Den Haag
• Stichting Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant
• Stichting Ronald McDonald Kindervallei
• Stichting Ronald McDonald Huis Barendrecht
• Stichting Ronald McDonald Huis Arnhem
• Stichting Ronald McDonald Centre Only Friends

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.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Zoals in de overeenkomsten tussen het
Kinderfonds en de beheerstichtingen van
de afzonderlijke Ronald McDonald
Huizen is vastgelegd, fungeert het
Kinderfonds als service-, kennis- en
expertisecentrum ten gunste van de
Ronald McDonald Huizen binnen de
kaders van de door de Huizen met
Ronald McDonald House Charities
afgesloten licentieovereenkomst. Tevens
stelt het Kinderfonds zich onder voorwaarden garant voor de continuïteit van
de Huizen.
De 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.
Deze jaarrekening is opgesteld conform
de Richtlijn Jaarverslaggeving
Fondsenwervende Instellingen (RJ650).

Grondslagen voor waardering van
activa en passiva
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 exploitatie van een Huis niet kan worden
gedekt uit de ouderbijdragen. De exploitatie
wordt mogelijk gemaakt door donaties,
sponsoring en bijdragen door het Ronald
McDonald Kinderfonds.
FINANCIELE VASTE ACTIVA
Beleggingen in deposito’s worden gewaardeerd
op nominale waarde. Beleggingen in effecten
worden gewaardeerd op beurswaarde 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, voorzover
nodig rekening houdend met mogelijke
oninbaarheid.
SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
De schulden en overlopende passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
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 jaarlijks gesteld

op anderhalf keer de uitvoeringskosten eigen
organisatie, exclusief bijzondere (niet reguliere)
posten. 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 stichting) anders te gaan aanwenden.
OVERIGE RESERVE
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.
BESTEMMINGSFONDSEN
De middelen waarvan door een derde partij (dus
niet door het bestuur) de bestemming is bepaald,
worden verantwoord als bestemmingsfonds.
VOORZIENINGEN
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen.
OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA
Alle overige posten in de balans worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

>>
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Grondslagen voor bepaling van het
resultaat
ALGEMEEN
Baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Baten afkomstig van donateurs, giften en schenkingen worden verantwoord in het boekjaar
waarin deze zijn ontvangen.
Giften van zaken in natura worden verantwoord 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.

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 2012 € 71,8 miljoen
(2011: € 69,2 miljoen).

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.

2. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De financiële vaste activa bestaan uit deposito’s met een looptijd langer
dan 12 maanden.

3. OVERIGE VORDERINGEN			 2012		
EN OVERLOPENDE ACTIVA		 €		

2011
€			

Nog te ontvangen rente				 390.408		
509.111
Belastingen en premies
sociale verzekeringen				 1.255.992		 1.098.339
Vooruitbetaalde pensioenpremie				
27.723		 108.396
Debiteuren				 539.657		 463.262
Nog te ontvangen donaties en
toegezegde gelden				 1.038.018		 788.996
Vooruitbetaalde kosten 				 218.705		 170.643
Nog te ontvangen bijdrage
voor overnachtingen				
45.468		
33.681
Overige				
152.512		
191.117
				
				3.668.483		3.363.545
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4. LIQUIDE MIDDELEN			 2012		
			 €		

2011
€			

Spaarrekeningen				 17.722.632		15.380.520
Kortlopende deposito’s				
-		 1.200.000
Rekening couranten				 4.146.556		 3.933.101
Kas				
25.870		
13.933
Kruisposten				
4.544		
28
				
			 21.899.602		20.527.582

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

5. CONTINUÏTEITSRESERVE
De continuïteitsreserve dient een dusdanige omvang te hebben dat de continuïteit 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 € 14.805.844.

CONTINUïTEITSRESERVE 			 2012		
			 €		

2011
€			

7. BESTEMMINGSRESERVE GARANTIESTELLING
De verwachte nog uit te keren bedragen op basis van de algemene garantiestelling door
Stichting Ronald McDonald Kinderfonds aan de Ronald McDonald Huizen bedraagt ultimo
2012 € 411.000. Op basis hiervan is ultimo 2012 een bestemmingsreserve garantiestelling
gevormd en heeft het bestuur € 411.000 van het resultaat als zodanig bestemd.

Het verloop van deze post is als volgt:
2012		
			 €		
Stand per 1 januari				
Aanpassing 1 januari 2011				
				
Stand per 31 december 				

2011
€			

-		
411.000		

-

411.000		

-

8. BESTEMMINGSRESERVE OVERIGE
De bestemmingsreserves overige zijn gevormd uit ontvangen gelden en door het
bestuur van de Huizen bestemd voor specifieke doelstellingen.
Het verloop van deze post is als volgt:		 2012		
		 €		

2011
€

Stand per 1 januari				 12.915.004		 13.051.365
Mutatie 2011/2010				
-		 -385.462
Resultaatbestemming Kinderfonds				
en Huizen				 1.890.840		
249.101
				
Stand per 31 december			 14.805.844		12.915.004

Stand per 1 januari				 3.187.138		 1.787.963
Aanpassing 1 januari 2012/2011				
-		 163.965
Mutatie 2012/2011				
-		 1.229.842
Resultaatbestemming Kinderfonds
en Huizen				 896.273		
5.368
				
Stand per 31 december				 4.083.411		 3.187.138

6. BESTEMMINGSRESERVE BOUW
De bestemmingsreserve bouw is bestemd om de voorgenomen investeringen in bouw
te realiseren. In deze bestemmingsreserve worden uitsluitend door het bestuur
bestemde gelden voor toekomstige bouwprojecten verantwoord.

De bestemmingsreserves
overige bestaan uit:			 2012		
2011
			 €		
€			
Bestemmingsreserve
onderhoud/renovatie/verbouwing				 1.407.362		 679.365
Bestemmingsreserve
implementatie internationale “manual”			 754.858		 484.770
Bestemmingsreserve Huiskamer				 200.000		 200.000
Bestemmingsreserve marketingplan			
-		 100.000
Bestemmingsreserve
psychosociale afdeling				 880.000		 966.556
Bestemmingsreserve financiering
activa				
-		 500.000
Bestemmingsreserve projecten				
841.191		 256.447
				
Stand per 31 december				 4.083.411		 3.187.138

BESTEMMINGSRESERVE 			 2012		
BOUW			 €		

2011
€			

Het verloop van deze post is als volgt:		 
Stand per 1 januari				6.820.844		 14.160.505
Aanpassing 1 januari 2012/2011				
-		 -8.664.512
Mutatie 2012/2011				
-		 329.497
Resultaatbestemming
Kinderfonds en Huizen				 -915.972		 995.354
				
Stand per 31 december 				5.904.872		6.820.844
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9. OVERIGE RESERVES			 2012		
			 €		

2011
€			

Stand per 1 januari				 -1.985.762		-10.493.991
Aanpassing 1 januari 2012/2011				
-		 9.425.656
Mutatie 2012/2011				
-		 -1.713.877
Samenvoegingsverschillen				 453.477		
Resultaatbestemming Kinderfonds
en Huizen				
210.414		 796.450
				
Stand per 31 december				 -1.321.871		 -1.985.762

10. BESTEMMINGSFONDSEN			 2012		
			 €		
Stand per 1 januari 				
Aanpassing 1 januari 2012/2011				
Onttrekkingen				
Resultaatbestemming Kinderfonds
en Huizen				
				
			

2011
€			

161.036		
-		
-		

136.036
-80.000

26.342		

105.000

187.378		

161.036

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 2012 zijn bestemd voor de aanleg van
parkeerplaatsen, de inrichting van de Huiskamers, aanpassing dakterras,
vrijwilligers, de aanleg van een elektriciteitsaansluiting en voor een oppasservice.

11. VOORZIENINGEN			 2012		
2011
			 €		
€
Garantstelling Kinderfonds
i.v.m. nieuwbouw Huizen				 2.346.523		 2.950.000
Garantstelling Kinderfonds
i.v.m. exploitatie Huizen				 278.857		
213.363
Voorziening groot
onderhoud Huizen				 1.287.898		 1.050.095
				
				 3.913.278		 4.213.458
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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 nieuwbouw,
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 garantstelling
nieuwbouw verhoogd.
Onder de voorziening zijn opgenomen de garantstellingen met betrekking tot lopende
projecten bij de volgende Huizen:
			 2012		
			 €		

2011
€			

Centre				 800.000		 1.200.000
Den Haag				 1.500.000		 1.500.000
Zuidoost-Brabant				
-		 150.000
Friesland				
46.523		 100.000
				
Stand per 31 december				2.346.523		2.950.000

Het verloop van de voorziening garantstelling Kinderfonds i.v.m. nieuwbouw Huizen
is als volgt weer te geven:
			 2012		
			 €		

2011
€				

Stand per 1 januari				 2.950.000		 3.364.600
Verstrekkingen in verband met bouw			 -453.477		 -400.000
Vrijval na oplevering project				 -150.000		
-14.600
				
Stand per 31 december				2.346.523		2.950.000

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.
			 2012		
2011
			 €		
€
			
Stand per 1 januari				 213.363		
Toevoegingen				
115.787		
213.363
Onttrekkingen				 -50.293		
				
				 278.857		 213.363
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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:
			 2012			
2011
			 €		
€			
Nijmegen				
20.655		
12.080
Groningen				
83.187		
59.456
Rotterdam				
61.205		
47.450
Utrecht 				 179.840		
161.608
AMC 				
-		
Leiden				
-		
Friesland				
80.645		
70.382
Zwolle				
87.985		
82.680
Tilburg 				
94.836		
82.684
Maastricht				
121.230		
114.480
Zuidoost-Brabant				
95.742		
88.615
VU/kinderstand				 105.397		
100.401
Den Haag 				
5.000		
5.000
Barendrecht				
56.443		
53.603
Arnhem				
21.980		
25.000
Kindervallei				
114.337		
66.229
Centre				
159.416		
80.427
				
				 1.287.898		 1.050.095

12. LANGLOPENDE SCHULDEN
De langlopende schulden bestaan 		 2012		
uit de volgende posten:			 €		

2011
€			

Lening o/g				 1.772.386		 2.658.580
Vooruit ontvangen sponsorgelden				 250.621		 258.240
				
				 2.023.007		 2.916.820

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.

Het verloop van de lening gedurende		 2012		
2011
			
2012 is als volgt:			 €		
€
				
Stand per 1 januari				 2.658.580		 3.544.771
Aflossing				 -886.194		 -886.191
				
Stand per 31 december				 1.772.386		 2.658.580

Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt weer te geven:

		 2012		
			 €		

2011
€			

Stand per 1 januari				 1.050.095		 1.284.706
Toevoegingen				
533.132		
451.743
Onttrekkingen				 -295.329		 -686.354
				
			 1.287.898		 1.050.095

VOORUIT ONTVANGEN			 2012		
SPONSORGELDEN			 €		

Stand per 1 januari				
Overboeking vanuit/naar
kortlopende schulden				
Toevoeging				
Vrijval ten gunste van de exploitatie			
				
				

2011
€			

258.240		

242.108

-2.296		
67.127		
-72.450		

-7.378
91.085
-67.575

250.621		 258.240

De vooruit ontvangen kamersponsoring heeft betrekking op het langlopende
gedeelte dat van kamersponsors is ontvangen voor meerdere jaren.
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Toelichting

13. KORTLOPENDE SCHULDEN
OVERIGE SCHULDEN			 2012		
EN OVERLOPENDE PASSIVA			 €		

2011
€			

Nog te betalen inzake bouwprojecten			 3.598.486		 3.905.134
Nog te betalen kosten				 599.897		 561.033
Crediteuren				 484.332		 295.454
Belastingen en premies sociale
verzekeringen				 285.328		
117.313
Vooruit ontvangen opbrengsten				 144.946		
101.736
Overige schulden				 762.472		
813.918
				
				 5.875.461		 5.794.588

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 2012 is € 63.278 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
onder voorwaarden 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 beschikken voor nieuwbouw,
renovatie en inrichting van het Huis.
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In 2011 is door Stichting Ronald McDonald
Kinderfonds een 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. Met de verhuurder is een afspraak
gemaakt met betrekking tot systeembeheer
en helpdeskfunctie van € 250 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 een operational 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 (2011: € 40.000).
Met Stichting Wigwam Vallei Nederland is door
Stichting Ronald McDonald Kindervallei een
overeenkomst aangegaan waarbij Stichting
Ronald McDonald Kindervallei in 2010, 2012,
2013 en 2014 garant staat voor de vaste- en
overheadkosten van de wigwamvakanties,
te weten 4 weken in de zomerperiode en
2 weken in de winter/voorjaarperiode, voor
een bedrag van maximaal € 75.000 per jaar.
Tevens biedt Stichting Ronald McDonald
Kindervallei gedurende 5 jaar kantoorfaciliteit
aan Stichting Wigwam Vallei Nederland.

Staat van baten en lasten
Begroting 2013
De begroting 2013 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.

Beschikbaar voor doelstelling
Doelstelling
De algemene doelstelling van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de lokale
beheerstichtingen c.s. is het welzijn van het zieke kind.

14. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

Begroting
Begroting
Exploitatie
Exploitatie 		
2013
2012
2012
2011
€
€ 	
€ 	
€			
	 
Donateurs, giften en schenkingen
2.973.866
2.449.082
3.713.507
4.171.795
Legaten en nalatenschappen		
620.500
548.000
1.438.126
1.450.532
Acties derden		
1.746.833
1.243.985
1.922.527
1.054.608
Eigen acties		
467.900
698.084
380.593
488.001
Ronald McDonald Kinderfonds gala
825.000
750.000
1.001.861
899.625
Publieksevent		
775.000
500.000
436.031
184.043
Collecteboxen en -huisjes		
465.200
446.200
443.701
437.498
Giften in natura		
656.540
682.891
952.354
727.289
Sponsorbijdragen		
596.000
770.330
549.059
838.718
Overige		
233.400
172.000
334.753
74.549
							
9.360.239
8.260.572
11.172.512
10.326.658

Acties derden
In acties derden is een bedrag begrepen van € 360.000 ontvangen van Stichting
McDonald’s Benefiet Golftoernooien.
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RONALD MCDONALD
		 Exploitatie		
KINDERFONDS GALA		
2012			
			 €					
Baten:				
Tafelverkopen				 404.450		
Loterijopbrengsten en donaties				
131.911		
Veilingopbrengsten				 465.500		
			
					
1.001.861
				
Lasten:				
Evenementenorganisatie				
192.150		
Kosten locatie				
73.364		
Overige kosten				
41.667		
		
					
307.181
				
Resultaat					
694.680

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 Mc-Donald’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 2012 bedroeg € 168.909
(2011: € 164.789).
Met de Coöp is overeengekomen dat een vast percentage van de omzet ten gunste komt
van het Ronald McDonald Kinderfonds. De vergoeding voor 2012 bedroeg € 323.860
(2011: € 313.543).
De overeenkomst tussen Stichting Ronald McDonald Centre Only Friends en jobcoachorganisatie De Werkmeester voor de sponsoring van kantoorruimte is in 2012 beëindigd.
Voor sponsoring van kantoorruimte is in 2012 € 60.000 ontvangen door Stichting Ronald
McDonald Centre Only Friends.

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		
		
2012			
			 €					
		 
Inrichting				 363.939
Koffie, thee, dranken en apparaten				
42.372
Schoonmaakkosten				
91.215
Kantoorbenodigdheden				
15.497
Huisvestingskosten				
34.409
Huishoudkosten				 108.346
Automatisering				
10.733
Transport				
8.884
Leasekosten				
8.414		
Onderhoud				
34.188
Beveiliging				
14.798
Kosten gala				
14.000
Kosten collecteboxen en -huisjes				
19.019
Werkervaringsplaatsen				
17.521
Drukwerk				
7.125
Autokosten				
2.500
Administratiekosten				
21.200
Reclamekosten				
7.500
Vergoeding UMCG				 100.000
Overigen				
30.694

15. BATEN UIT BELEGGINGEN
Begroting
Begroting
Exploitatie
Exploitatie 		
2013
2012
2012
2011
€
€ 	
€ 	
€			
		 
Rente deposito’s 		
172.000
229.970
198.807
356.014
Rente obligaties		
2.500
138.250
8.012
12.412
Gerealiseerd koersresultaat		
217.563
90.005
Ongerealiseerd koersresultaat		
26.473
Overige rentebaten		
492.350
317.950
547.853
521.614
							
		
666.850
686.170
972.235
1.006.518

				 952.354
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Besteed aan doelstelling

16. ONDERSTEUNING HUIZEN
Begroting
Begroting
Exploitatie
Exploitatie 		
2013
2012
2012
2011
€
€ 	
€ 	
€			
		 
Internationale conferenties		
48.500
57.000
26.482
22.965
Vrijwilligers en ambassadeurs		
109.000
85.000
84.767
89.175
Garantiestelling exploitatie 		
435.000
150.000
60.000
Mutatie voorziening 						
garantiestelling nieuwbouw		
-150.000
-14.600
Overige		
498.569
412.420
351.761
170.059
							
		
1.091.069
704.420
373.010
267.599

De uitgekeerde bijdragen in exploitatie aan de Huizen en de geoormerkte gelden worden
met ingang van 2011 in de samengevoegde jaarrekening geëlimineerd.
Onderstaand is ter vergelijking een opstelling opgenomen waarin wordt weergegeven wat
deze lasten betroffen in 2012 en 2011:

Geëlimineerd in de samenvoeging:

2012
€

2011
€

17. 19. 20. 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 		
2013
2012
2012
2011
€
€ 	
€ 	
€			
		 
Personeelskosten		
4.968.656
4.522.041
4.599.976
4.594.882
Huiskosten		
3.039.723
3.081.820
2.878.205
2.378.289
Kantoorkosten		
235.460
249.472
227.643
333.534
Interne organisatie		
60.000
49.500
45.825
38.922
Voorlichtings- en publiciteitskosten
530.394
484.635
448.280
412.336
Overige algemene kosten (incl.							
bestuur, accountant en advies)		
988.695
932.113
1.025.449
868.090
							
		
9.822.928
9.319.581
9.225.378
8.626.053

PERSONEELSKOSTEN						
Lonen en salarissen		
4.487.623
4.187.629
4.239.476
4.259.582
Diverse personeelskosten		
293.315
69.200
154.576
99.547
Interim management 		
60.212
Autokosten		
65.500
65.000
56.627
61.711
Reis- en verblijfkosten		
10.000
28.500
4.576
14.524
Overige		
112.218
171.712
144.721
99.306
							
		
4.968.656
4.522.041
4.599.976
4.594.882

				
Geoormerkte gelden		
1.463.856
1.283.336
Bijdrage in exploitatie		
825.000
1.366.755
				
		
2.288.856
2.650.091
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FTE
Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2012 bedraagt 68,2 FTE (2011: 62 FTE).
(Stichting Ronald McDonald Kinderfonds: 22,5 FTE, lokale beheerstichtingen: 47,5 FTE).
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Begroting
Begroting
Exploitatie
Exploitatie 		
2013
2012
2012
2011
€
€ 	
€ 	
€
HUISKOSTEN						
Huur		
34.800
35.800
348.617
29.605
Dotatie voorziening onderhoud		
521.667
439.254
391.148
384.996
Energie		
510.500
579.940
438.413
583.766
Onderhoud en reparaties		
590.540
83.143
Water		
52.400
49.190
34.381
39.280
Beveiliging		
546.150
201.600
161.957
168.946
Onderhoud 		
316.971
581.494
274.655
Schoonmaakkosten		
252.377
332.598
233.877
257.461
Gemeentelijke belastingen		
197.550
257.160
245.531
202.712
Verzekeringen		
67.450
71.950
64.501
64.768
Overige huisvestingskosten		
92.903
128.002
71.934
83.169
Klein inventaris		
11.000
4.988
Kosten Huiskamer		
229.500
203.943
128.555
17.570
Overige huishoudkosten		
217.455
180.843
177.797
183.230
						
3.039.723
3.081.820
2.878.205
2.378.289		
						

KANTOORKOSTEN						
Huur inclusief servicekosten		
Computerkosten		
Portokosten		
Telefoonkosten		
Drukwerk		
Kosten inrichting en onderhoud		
Overige		

111.700
45.000
21.000
21.000
6.500
6.000
24.260

104.000
56.000
27.722
25.000
10.000
5.000
21.750

112.791
35.885
22.720
22.862
9.632
1.405
22.348

70.241
47.338
17.986
20.604
5.543
149.117
22.705

		
235.460
249.472
227.643
333.534
							

INTERNE ORGANISATIE		

60.000

49.500

45.825

Begroting
2013
€

Begroting
2012
€ 	

Exploitatie
2012
€ 	

VOORLICHTINGS- EN
PUBLICITEITSKOSTEN						
Kosten nieuwsbrief		
256.106
224.010
200.375
179.270
Ronald McDonald 						
Kinderfonds Gala (30%)		
87.750
87.750
92.154
107.000
Publieksevent (30%)		
61.935
55.500
52.718
36.232
Kosten database (50%)		
13.753
16.275
14.694
Campagnes		
17.500
6.000
3.759
48.892
Overige publiciteitskosten		
93.350
95.100
84.580
40.942
							
		
530.394
484.635
448.280
412.336

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN
(INCL. KOSTEN BESTUUR,
ACCOUNTANT EN ADVIES)
Accountants- en advieskosten		
150.000
139.300
127.122
145.227
Telefoon		
105.100
75.781
80.527
73.595
Porti		
14.550
16.350
17.531
17.189
Drukwerk		
29.500
39.000
40.382
23.111
Promotie		
43.375
50.000
47.652
29.034
Kantoorbenodigheden		
40.982
34.634
20.546
37.998
Vrijwilligers		
132.600
120.250
89.217
105.302
Kosten bestuur		
12.650
17.850
11.681
11.175
Verzekeringen		
5.100
9.100
5.143
6.935
Automatisering		
65.500
70.575
68.237
75.360
Bijdrage psychologische zorg		
220.000
255.000
257.500
202.517
Overige		
169.338
104.273
259.911
140.647
							
		
988.695
932.113
1.025.449
868.090
							

38.922

TOTAAL
UITVOERINGSKOSTEN					
EIGEN ORGANISATIE		
9.822.928
9.319.581
9.225.378
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Exploitatie 		
2011
€

8.626.053
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Lastenverdeling

Doelstelling
De algemene doelstelling van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald
McDonald Huizen is het welzijn van het zieke kind.
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 verzor-gers 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 overgangs-fase 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:

Doelstelling
Fondsen-		
			
werving		
					
Personeelskosten		
Huiskosten		
Kosten accountant en bestuur		
Voorlichtings- en publiciteitskosten		
Overige algemene kosten		
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70%		
100%		
0%		
70%		
100%		

Beheer en
administratie			

10%		
0%		
0%		
30%		
0%		

20%
0%
100%
0%
0%

In 2011 is de toerekening van kosten aan doelstelling, fondsenwerving en beheer &
administratie getoetst op basis waarvan het bestuur heeft besloten tot aanpassing van de
toerekening. De uitvoeringskosten eigen organisatie gemaakt door het Ronald McDonald
Kinderfonds worden vanaf 2012 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%		
0%
70% kosten Gala		
0%		
100%		
0%
30% kosten Gala		
100%		
0%		
0%
70% kosten publieksevent		
0%		
100%		
0%
30% kosten publieksevent		
100%		
0%		
0%
50% kosten database		
0%		
100%		
0%
50% kosten database		
100%		
0%		
0%
Kosten bestuur, accountant en advies		
0%		
0%		
100%
Overige algemene kosten		
0%		
0%		
100%

In de begroting 2013 zijn enkele nieuwe kostenposten, zoals DRTV, DM en Inspired,
opgenomen waarvoor een specifieke kostentoerekening is bepaald.
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Ratio’s

LASTENVERDELING

Doel-			
stelling			
€			

Fondsen-		 Beheer &			 Totaal 			 Begroot			
werving			 Administr.			 2012			 2012			
€			 €			 €			 €			

Personeelskosten		
2.867.794		
659.061		
1.073.121		 4.599.976		 4.522.041		
Huiskosten		 2.878.205		
-		
-		 2.878.205		 3.081.820		
Kantoorkosten 		
106.992		
52.358		
68.293		
227.643		
249.472		
Algemene kosten 												
(inclusief kosten bestuur,												
accountant en advies) 												
en kosten interne												
organisatie		
895.705		
9.607		
165.962		 1.071.274		
981.613		
Voorlichtings- en												
publiciteitskosten		
355.667		
92.613		
-		 448.280		
484.635		
												

Totaal
2011
€
4.594.882
2.378.289
333.534

907.012
412.336

TOTAAL UITVOERINGSKOSTEN 												
813.639		
1.307.376		 9.225.378		 9.319.581		 8.626.053
EIGEN ORGANISATIE		 7.104.363		
												
Directe wervingskosten		
-		
713.940		
-		
713.940		
706.775		
Ondersteuning Huizen		
373.010		
-		
-		
373.010		
704.420		
Bouw en Inrichting 		
538.091		
-		
-		
538.091		
186.000		
Sport en Vervoer												
incl. dagarrangementen		
109.844		
-		
-		
109.844		
201.200		
Werkervaringsplaatsen		
107.456		
-		
-		
107.456		
112.877		
Bijdrage gasten		 -1.430.064		
-		
-		 -1.430.064		 -1.366.520		
Bankkosten		
-		
51.446		
-		
51.446		
35.300		
												
SOM DER LASTEN		 6.802.700		 1.579.025		 1.307.376		 9.689.101		 9.899.633		

DOELSTELLING

Begroting
Begroting
Exploitatie
Exploitatie 		
2013
2012
2012
2011
€
€ 	
€ 	
€			
		 
Totale baten		
10.059.639
8.970.445
12.207.998
11.389.850
Ondersteuning Huizen		
1.091.069
704.420
373.010
267.599
Bouw en inrichting Huizen		
299.601
186.000
538.091
669.660
Sport en Vervoer 						
incl. dagarrangementen		
173.486
201.200
109.844
145.145
Werkervaringsplaatsen		
169.811
112.877
107.456
117.146
Uitvoeringskosten eigen organisatie
7.517.801
7.192.967
7.104.363
6.486.125
Bijdrage gasten		
-1.414.957
-1.366.520
-1.430.064
-1.351.732
							

Totale lasten doelstelling		
7.836.811
7.030.944
6.802.700
6.333.943
						
In % van de totale baten		
77,9%
78,4%
55,7%
55,6%
In % van de totale lasten		
70,3%
71,0%
70,2%
68,0%

813.754
267.599
669.660
145.145
117.146
-1.351.732
30.952
9.318.577

18. DIRECTE WERVINGSKOSTEN
Begroting
Begroting
Exploitatie
Exploitatie 		
2013
2012
2012
2011
€
€ 	
€ 	
€			
		 
Ronald McDonald Kinderfonds
Gala (70%)		
204.750
204.750
215.027
249.666
Kosten database (50%)		
13.753
16.275
14.694
33.275
Kosten publieksevent (70%)		
144.515
129.500
123.009
84.541
Kosten acties derden		
15.150
91.600
6.236
11.371
Collecteboxen en -huisjes		
43.000
10.000
40.961
44.143
Onderhoud donateursbestand		
192.955
105.450
95.303
142.361
353.170
149.200
218.710
248.397
Overige		
							
		
967.293
706.775
713.940
813.754

Het totaal van de lasten die zijn
gemaakt in het kader van de
doelstelling, verminderd met de
bijdrage van gasten, bedraagt in
2012 € 6,8 miljoen ten opzichte van
€ 7 miljoen begroot en € 6,3
miljoen realisatie in 2011.
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 beide % is geen norm
van toepassing.
In het overzicht rechts staan het
% doelstelling baten en het
% doelstelling lasten 2012 ten
opzichte van de begroting 2012 en
de realisatie 2011.

% Doelstelling van de totale baten
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

78,4%
55,7%

55,6%

Realisatie 2012

Realisatie 2011

% Doelstelling van de totale lasten
71,5%
71,0%
70,5%
70,0%
69,5%
69,0%
68,5%
68,0%
67,5%
67,0%
66,5%
66,0%

71,0%
70,2%

68,0%

Realisatie 2012
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Begroot 2012

Begroot 2012

Realisatie 2011
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De hogere baten 2012 dan begroot zorgen voor een lager % doelstelling baten dan begroot
voor 2012. Ten opzichte van 2011 stijgt het % doelstelling baten heel licht als gevolg van de
toename van de lasten gemaakt in het kader van de doelstelling.
Het % doelstelling lasten 2012 is onder begroting; door een strakke sturing op de kosten zijn
zowel de lasten in het kader van de doelstelling als de totale som der lasten lager dan de
begrote bedragen. Doordat de lasten in het kader van de doelstelling 2012 zijn gestegen ten
opzichte van 2011, stijgt het % doelstelling lasten in 2012 ten opzichte van 2011.

PERCENTAGE LASTEN
BEHEER EN ADMINISTRATIE

Begroting
Begroting
Exploitatie
Exploitatie 		
2013
2012
2012
2011
€
€ 	
€ 	
€			
		 
Som der lasten		
11.153.149
9.899.632
9.689.101
9.318.577
Kosten beheer en administratie		
1.411.758
1.305.990
1.307.376
1.246.931
							
In % van totale lasten		

PERCENTAGE LASTEN
FONDSENWERVING

Begroting
Begroting
2013
2012
€
€ 	
		 
Baten uit eigen fondsenwerving		
9.360.239
8.260.575
Directe wervingskosten		
967.293
706.775
Uitvoeringskosten eigen		
organisatie		
893.370
820.623

Exploitatie
2012
€ 	

Exploitatie 		
2011
€			

11.172.512
713.940

10.326.658
813.754

813.639

892.997

Lasten eigen fondsenwerving						
(excl. bankkosten)		
1.860.663
1.527.398
1.527.579
1.706.751
						
In % van baten uit eigen						
fondsenwerving		
19,9%
18,5%
13,7%
16,5%

Het directe wervingskosten en de uitvoeringskosten eigen organisatie gemaakt voor fondsenwerving
bedragen in 2012 € 1,5 miljoen ten opzichte van € 1,5 miljoen begroot en € 1,7 miljoen realisatie in
2011.
Het % fondsenwerving geeft aan hoeveel % van de totale baten uit eigen fondsenwerving is besteed
aan kosten gemaakt voor fondsenwerving. Voor het % fondsenwerving geldt een norm van niet
meer dan 25% (CBF).

% Fondsenwerving
18,5%

20,0%

16,5%

18,0%
16,0%
14,0%

13,7%

12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Realisatie 2012
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Begroot 2012

Realisatie 2011

Bijgaand overzicht geeft aan dat
het % fondsenwerving in 2012
met 13,7% fors lager is dan
begroot (18,5%). Dit kan worden
verklaard door de hogere baten
uit eigen fondsenwerving 2012
dan begroot. De lagere directe
wervingskosten en de uitvoeringskosten eigen organisatie
gemaakt voor fondsenwerving
2012 ten opzichte van 2011
zorgen voor een lager % fondsenwerving 2012 ten opzichte van
2011. In alle gevallen is het %
ruimschoots onder de norm van
25%.

12,6%

13,2%

13,5%

13,4%

De lasten voor beheer en administratie zijn als volgt bepaald:
• 30% van de personeelskosten van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds;
• 20% van de personeelskosten van de lokale beheerstichtingen;
• 100% van de accountants- en bestuurskosten van de lokale beheerstichtingen;
• 30% 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;
• 100% van de overige algemene kosten van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds.
Het totaal van de lasten voor beheer en administratie is in 2012 € 1,3 miljoen ten opzichte van € 1,3
miljoen begroot en € 1,2 miljoen realisatie in 2011. Het % beheer en administratie geeft aan
hoeveel % van de totale lasten is besteed aan lasten voor beheer en administratie.
Stichting Ronald McDonald Kinderfonds hanteert voor de samengevoegde jaarrekening een norm
van maximaal 15% voor het % lasten beheer en administratie. Dit % is gebaseerd op de overtuiging 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 lasten zorgt in 2012 voor en lagere totale som der lasten dan begroot (€ 9,7
miljoen tov € 9,9 miljoen).
Doordat de lasten voor beheer
% Beheer en Administratie
en administratie 2012
nagenoeg conform begroting
13,6%
13,5%
13,5%
zijn gerealiseerd, is het %
13,5%
beheer en administratie hoger
13,4%
13,4%
dan begroot. Ten opzichte van
13,4%
2011 stijgen de lasten voor
13,3%
beheer en administratie 2012
13,3%
13,2%
13,2%
met € 60K; doordat deze
13,2%
toename lager is dan de
13,1%
toename van de totale som der
13,1%
lasten 2012 ten opzichte van
13,0%
2011 (+/+ € 371K), is ook het %
Realisatie 2012
Begroot 2012
Realisatie 2011
beheer en administratie (iets)
hoger in 2012 dan 2011.

Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2012 85

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
BEZOLDIGING
In het boekjaar is geen bezoldiging verstrekt aan de Raad van Toezicht. De bezoldiging aan de
bestuurder was gedurende het boekjaar als volgt:

BEZOLDIGING
			 2012		
			 €		

2011
€			

Jaarinkomen		
Bruto loon/salaris				
114.559		
Vakantiegeld*				
14.401		
Eindejaarsuitkering 13e en 14e maand			
-		
Variabel jaarinkomen				
-		
				
				 128.960		
				
SV Lasten (deel)				
8.453		
Belastbare vergoedingen/bijtellingen**			
16.755		
Pensioenlasten (deel)				
11.045		
Overige beloningen op termijn						
Uitkeringen beeindiging dienstverband					
				
TOTAAL BEZOLDIGING				 165.213		

112.024
8.875
120.899
7.181
16.755
10.881
155.716			

* Het opgebouwde vakantiegeld wordt in mei van ieder jaar uitbetaald. Het uitbetaalde vakantiegeld is in 2012 hoger dan in 2011 als gevolg van de afrekening van het opgebouwde bedrag
over juni t/m december ad € 5.368 bij uitdiensttreding op 31 december 2012.
** Het betreft hier de fiscale bijtelling van een ter beschikking gestelde dienstauto. Hierover
wordt door de werknemer belasting betaald.

Amsterdam,

Het bestuur
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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 2012 van Stichting
Ronald McDonald Kinderfonds, Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport te Amsterdam gecontroleerd. Deze samengevoegde jaarrekening bestaat uit de samengevoegde balans per 31
december 2012 en de samengevoegde staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

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.

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 overeenstemming 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.

OORDEEL BETREFFENDE DE JAARREKENING
Naar ons oordeel geeft de samengevoegde jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en samenstelling van het vermogen van Ronald McDonald Kinderfonds,
Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport per 31 december 2012 en van het resultaat
over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
“Fondsenwervende instellingen”.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Rotterdam, 10 juni 2013
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevoegde
jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming 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.

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie 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.

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).
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