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Dit jaar hebben we 65.715 overnachtingen mogelijk gemaakt voor 5.726 gezinnen, op 
loopafstand van hun zieke kind. We hebben 755 gezinnen met een ziek of gehandicapt 
kind onbezorgd vakantie laten vieren. En 1.400 gehandicapte kinderen wekelijks de  
mogelijkheid geboden drempelloos te sporten. Ik ben er heel trots op dat het Ronald 
McDonaldnetwerk zo’n substantiële bijdrage heeft kunnen leveren aan het welzijn van 
gezinnen met een ziek of gehandicapt kind. Maar nog meer ben ik onder de indruk van de 
verhalen die hierbij horen.

Dat er iets ergs met je kind gebeurt, is een angst die elke ouder kent. Voor de gezinnen 
met een kind in het ziekenhuis is het helaas realiteit. Vaak van het ene op andere  
moment verandert hun leven, soms voorgoed. Zeker in mijn eerste jaar als directeur  
van deze prachtige organisatie, heb ik gezien dat geluk kwetsbaar en gezondheid niet 
vanzelfsprekend is. 

Het thema van dit jaarverslag is ‘hearts & hands’. Velen dragen onze organisatie een 
warm hart toe. Niet alleen onze donateurs, maar ook ons netwerk van sponsors en  
zakelijke partners zorgen samen met partner McDonald’s voor een stevige basis voor de 
Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport. Het is hartverwarmend om te 
merken dat het Ronald McDonald Kinderfonds ook in 2013 op die (financiële) steun kon 
rekenen, met veelal het commitment om ook in de komende jaren deze onontbeerlijke 
sponsoring te blijven leveren. 

Het hart van onze organisatie wordt gevormd door onze 1.600 vrijwilligers. Samen met  
de managers in de Huizen steken zij 365 dagen per jaar de handen uit de mouwen en 
staan zij klaar voor de gasten. Een ieder van hen heeft een persoonlijke reden om zich in 
zijn of haar vrije tijd in te zetten voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Maar allemaal 
hebben zij het hart op de goede plaats. Dat besef vervult mij met trots en dankbaarheid! 

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

Directeur/Bestuurder Ronald McDonald Kinderfonds

Hearts & hands
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Het is de angst van iedere aanstaande ouder: op de twintigwekenecho blijkt  er iets ‘niet goed’ met de baby. Serieuze blikken van de arts, een spoedoverleg  en uiteindelijk een drastische ingreep: een operatie ín de baarmoeder. Het  overkwam Gijs en Janneke, met hun dochter Madelief. 

Heel de zwangerschap heeft Janneke al 
het gevoel dat er iets niet goed is. “Alsof 
ik me niet kan voorstellen dat we nog 
een gezond kindje krijgen”, schrijft ze in 
haar dagboek. Oudste dochter Elisa is op 
dat moment twee jaar oud en hobbelt 
vrolijk rond. Bij de twintigwekenecho 
blijkt Jannekes voorgevoel helaas 
werkelijkheid. De longetjes van haar 
prille baby zijn niet goed te zien. “Er zat 
zo veel vocht in de borstholte van het 
kindje, dat de longetjes waren ingeklapt 
en nog niet ontwikkeld. Ook was meteen 
duidelijk dat ons kind het zwaar had in 
de buik. Haar hartje maakte overuren.” 
Een operatie ín de baarmoeder is het 
enige dat kan helpen. “Als ons meisje 
niet direct via mijn buik geopereerd zou 
worden, ging ze het sowieso niet halen”, 
zegt Janneke.

Groot risico
Veel tijd om van dit nieuws te bekomen 
is er niet; een week later is de operatie 
al. Janneke is 21 weken zwanger als ze 
de operatiekamer ingereden wordt. Haar 
baby meet nog geen zeventien centime-
ter. De artsen plaatsen met een holle 
naald twee draintjes in de borstholte van 
het kindje, zodat het overtollige vocht 
kan weglopen en de longen zich hopelijk 
nog ontwikkelen. De operatie slaagt, 
maar daarmee is het gevaar nog niet 
geweken. “Door de ingreep zijn er 
gaatjes in de vliezen ontstaan. Het risico 
dat de bevalling dan voortijdig op gang  

komt, is groot. En dan zou ons meisje 
alsnog geen schijn van kans hebben.” 
Met 29 weken wordt Madelief uiteindelijk 
geboren. Ze moet direct aan de beade-
ming en beleeft een kritieke eerste 
nacht. Haar ouders zitten al die uren 
naast het plastic bakje waarin hun 
dochter ligt. Ondanks de slechte voor-
spellingen haalt Madelief de volgende 
ochtend. En de volgende. En die daarop. 
“Ze heeft inmiddels al zoveel slechte 
prognoses achter zich gelaten, dat wij 
niet meer naar voorspellingen luisteren. 
We kijken vooral naar onze dochter.” En 
dat doen ze met het hele gezin vanuit 
het Ronald McDonald Huis Sophia in 
Rotterdam. “We konden iedere dag bij 
Madelief zijn. Terwijl onze oudste doch-
ter Elisa ook gewoon bij ons was, in het 
Huis. Dat is van onschatbare waarde.” 

Lachend wakker 
Na ruim vijf maanden mag Madelief mee 
naar huis. Ze heeft qua gezondheid nog 
haar ups-and-downs, maar ontwikkelt 
zich motorisch en geestelijk goed. “Ze is 
een enorme levensgenieter”, spreekt 
een trotse Janneke. “Ze wordt lachend 
wakker en is bijna altijd vrolijk. Het is 
alsof ze op dag één heeft besloten: ‘ik wil 
leven, ik ga er alles uithalen en ik ga van 
iedere dag genieten’. Want kun je als 
ouder anders doen dan daarin mee-
gaan?”

Levensgenieter Madelief
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Wat we doen • De Ronald McDonald Huizen

Altijd dichtbij

Positief blijven
Toen Zorba Visser anderhalf jaar oud was, werd bij hem retinoblastoom ontdekt: oogbal-
kanker. Zijn oogje werd verwijderd en na intensieve behandeling herstelde Zorba. Nu 
heeft hij botkanker, wat zijn ouders Manasse en Miriël toevallig ontdekten. Miriël: “Zorba 
stootte zijn knie en hij bleef hier last van houden. Ik kreeg al snel het gevoel dat het 
weer mis was.” Na diverse onderzoeken blijkt 
dat voorgevoel juist te zijn. Zorba heeft een 
tumor ter grootte van een knikker in zijn knie. 
Hij krijgt hiervoor drie maanden chemo, dan 
wordt hij geopereerd en daarna krijgt hij weer 
drie maanden chemo. Ondanks alle tegenslagen 
probeert het gezin toch positief te blijven. 
Miriël: “We kunnen wel steeds verdrietig zijn, 
maar dan is het écht een rotperiode. We  
proberen er het beste van te maken. Dat we in 
het Ronald McDonald Huis VUmc kunnen 
verblijven, werkt daar aan mee. We zijn dicht bij 
onze zieke zoon. En onze dochters Kyra (3) en 
Lisa (4) kunnen hier zichzelf zijn. Ze noemen 
het al het Grote Huis.” Manasse: “De vrijwilligers 
in het Huis zijn fantastisch en houden alles 
keurig. Het is niet dat je dat als ouder niet wil 
doen, maar je bent er te moe voor.” Als Zorba zich goed voelt, probeert het gezin zo 
veel mogelijk samen te zijn. Miriël: “Ik geniet nu erg van mijn kinderen. Ze zijn  
goudeerlijk in hun gevoel. Als ze vrolijk zijn, lachen ze en als ze verdrietig zijn, huilen ze. 
Die puurheid helpt mij hier doorheen.”

Lees het hele verhaal van de familie Visser op www.kinderfonds.nl

Als je kind ziek is, wil je als ouders zo dicht mogelijk in de buurt zijn. En als het een 

handicap heeft, wil je dat het zoveel mogelijk dezelfde dingen kan doen als zijn of 

haar leeftijdgenootjes. Al 29 jaar helpt het Ronald McDonald Kinderfonds 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 broer-

tjes en zusjes, logeren hier op loopafstand 

van het ziekenhuis. Zo zijn ze altijd dichtbij, 

ze kunnen elk moment van de dag binnen-

lopen voor een knuffel. Of om een nacht-

zoen te 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 gemeen-

schappelijke ruimtes van het Huis, zoals 

een woonkamer, eetkamer, keuken en in 

veel gevallen ook 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 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 revalidatiecen-
trum en een jeugdpsychiatrische instelling.

Jarige Huizen
Maar liefst vijf Huizen vierden in 2013 een jubileum.
Ronald McDonald Huis Leiden vierde het twintigjarige 
bestaan in een speciaal jubileumjaar met veel activiteiten 
voor gasten, vrijwilligers, bestuur en relaties. In dit 
jubileumjaar werd ook nog uitgebreid stilgestaan bij het 
tienjarig jubileum eind 2012 van de Ronald McDonald 

Huiskamer in het LUMC. Ronald McDonald Huis 

Maastricht bestond vijftien jaar. Zo’n 4.500 gezinnen 
vonden hier een ‘thuis dicht bij het ziekenhuis’. Margo de 
Kock en Annelies Knaapen (de twee betaalde krachten 
die het Huis samen met zeventig vrijwilligers draaiende 
houden) hadden er een dubbel gevoel bij: “Het blijft heel 
gek om blij te zijn met zo’n verjaardag. Immers: liever 
zouden we er helemáál niet zijn geweest! Maar helaas zijn 
er nog altijd heel veel ernstig zieke kinderen. En als het dan 
toch nodig is, is het ook wel iets om even bij stil te staan”. 

Ruim 44.000 uur hebben vrijwilligers afgelopen tien jaar 
hun diensten gedraaid in Ronald McDonald Huis Zwolle. 

Tijdens het tienjarige jubileum werden, naast de vele 
sponsors, ook de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dat 
gebeurde ook in Tilburg, waar Ronald McDonald Huis 

Middenwest-Brabant tijdens een feestelijke dag stilstond 
bij het jubileum. Bovendien organiseerde het Huis een 
open dag waarop ambassadeurs en vrijwilligers belang-
stellenden rondleidden door ‘hun’ Ronald McDonald Huis. 
Ook in Veldhoven werd stilgestaan bij tien jaar Ronald 

McDonald Huis Zuidoost-Brabant. En dat het benefiet-
gala, gepresenteerd door ambassadeur Pieter van den 
Hoogenband, maar liefst € 59.000 opbracht is een 
prachtige erkenning voor het werk van management en 
vrijwilligers van het Ronald McDonald Huis.

Wat we doen • De Ronald McDonald Huizen

In 2013 maakten de Ronald McDonald Huizen 65.715 overnachtingen voor 5.726 gezinnen mogelijk. Een ziek kind kán niet zonder zijn ouders.
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Wat we doen • De Ronald McDonald Huiskamers
Wat we doen • De Ronald McDonald Huiskamers

Even vergeten dat je ziek bent
Als je de hele dag in het ziekenhuis bent, komen de witte muren al gauw op je af. 

Overal hoor je geluiden en verplegend personeel loopt in en uit. Dan is het fijn als je je 

even kunt terugtrekken. Daar zijn de Ronald McDonald Huiskamers voor. Dit zijn 

gezellige kamers, met een huiselijke inrichting en een warme sfeer, op of vlakbij de 

kinderafdeling. In een Ronald McDonald Huiskamer zijn gezinnen even weg van de 

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.

Nieuwe  
Huiskamer in 
Zwolle
Op augustus 2013 openden de deuren van 

de prachtige Ronald McDonald Huiskamer 

Zwolle voor gasten. In de 120 m2 grote 

Huiskamer in de Isala Klinieken kunnen 

gezinnen verblijven tijdens de opname van 

hun kind of bijvoorbeeld tussen meerdere 

(poliklinische) behandelingen of onderzoe-

ken door. De Ronald McDonald Huiskamer 

is mede mogelijk gemaakt door aanzien-

lijke bijdragen van (regionale) sponsoren.

Elke avond in de Huiskamer
“Het hart van Fynn verslechtert in rap tempo”, luidt de conclusie van de arts, na de zoveelste halfjaarlijkse echo. Een hartoperatie. Die woorden vreesden Markus en 
Angelique al vier jaar lang, 
terwijl ze tegelijkertijd wisten 
dat ze ooit zouden komen. 
“Fynn is geboren met het 
Syndroom van Down en met 
AVSD 2, een gat tussen de 
boezems. Die hartafwijking 
komt relatief vaak voor bij 
kinderen met Down,” legt 
moeder Angelique uit.
De operatie gaat gelukkig 
goed. Alle nachten dat hun 
zoon op de intensive care ligt, 
blijven Angelique en Markus in 
het Ronald McDonald Huis 
slapen, dicht bij Fynn. “Dat was 
heel fijn, op verschillende 
manieren. Markus vond het 
heel fijn om met andere ouders 
te praten. Ervaringen uitwisse-
len. Terwijl ik het juist fijn vond 
om me daar terug te trekken. 
Op krachten komen.” Waar 
Angelique mogelijk nóg meer 
aan heeft aan dan het Ronald 
McDonald Huis, is de Ronald 
McDonald Huiskamer in het UMC 
St. Radboud. “Ik hield een dagboek bij voor Fynn en iedere avond zat ik dat in de 
Huiskamer bij te werken. Een fijne, rustige ruimte, waar je lekker kon zitten en kon eten. Daar heb ik enorm veel aan gehad.”

Lees het hele verhaal over Fynn op www.kinderfonds.nl

Waar zijn de Ronald McDonald  

Huiskamers?

In negen 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

• Huiskamer Zwolle

De Ronald McDonald Huiskamers telden in 
2013 meer dan 150.000 bezoekers. 
Dit aantal groeit rap. Omdat er in meer 

ziekenhuizen behoefte blijkt aan een  

Ronald McDonald Huiskamer, opende in 

2013 een Ronald McDonald Huiskamer in  

de nieuwbouw van de Isala in Zwolle.
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‘In de Hoeve belanden we in 
een andere wereld’
‘Er was eens een klein huisje achter een sokjesboom. Daar woont een mama met 

een zooitje meiden’. Met deze sprookjesachtige zin begint de weblog van  

Carolien, moeder van vijf dochters. In werkelijkheid is haar leven allerminst een 

sprookje. Haar dochter Esmèe overlijdt in 2006, op tweejarige leeftijd, aan een 

hersenontsteking. Carolien “De dood van je eigen kind is verschrikkelijk. De pijn 

die je voelt, gaat al je voorstellingsvermogen te boven.”

Ondanks het verdriet, probeert Carolien de draad van het leven weer op te 

pakken. Ze moet door. Al was het maar voor haar andere dochters. In 2010 komt 

Eris ter wereld. Ze heeft een ernstige 

vorm van spina bifida. Eris is tot haar 

middel verlamd en verdraagt geen 

voedsel. Ze heeft 24 uur per dag 

zorg nodig. “De vooruitzichten van 

Eris zijn niet goed. Maar we leven 

maar één dag vooruit. Bovendien 

ben ik vaak te druk om lang stil te 

staan bij wat ons mogelijk boven het 

hoofd hangt.” 

Ondertussen probeert het gezin een 

zo’n normaal mogelijk leven te 

leiden. Met af en toe een paar dagen 

in de Ronald McDonald Hoeve. 

Carolien: “Daar belanden we in een 

totaal andere wereld. Thuis is elke 

vierkante centimeter benut. Bij de 

Hoeve is alles hoog, ruim, leeg en veilig. Omdat er nergens drempels zijn, kan 

Eris zich zelfstandig verplaatsen in haar rolstoel. Terwijl de kinderen zich buiten 

aan het vermaken zijn, kan ik heerlijk op de bank zitten en een boekje lezen. 

Thuis moet ik van alles. Hier hoef ik even helemaal niets.” 

Wat we doen • Vakantie

Wat we doen • Vakantie

Onbeperkt vakantie vieren
Als je gehandicapt bent, wil je dezelfde dingen doen als andere kinderen. Voor gezinnen 

met een gehandicapt kind is vakantie niet altijd vanzelfsprekend. Zij hebben een  

aangepast appartement nodig, dat ruim en rolstoeltoegankelijk is en voorzien van 

bijvoorbeeld een hoog-laagbed, tillift en een douchestoel. In de Ronald McDonald  

vakantiehuizen kunnen ook deze gezinnen genieten van een onbezorgde vakantie tegen 

een laagdrempelige prijs.

Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft verspreid over het land vier vakantiehuizen:  

de sprookjesachtige Ronald McDonald Kindervallei in Valkenburg a/d Geul,  

de Ronald McDonald Hoeve in het Friese Beetsterzwaag en vakantie vieren is ook  

mogelijk in Ronald McDonald Huizen Arnhem en Barendrecht.

De Ronald McDonald Vakantiehuizen verzorgden 3.774 vakantieovernachtingen voor 

755 gezinnen.
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Wat we doen • Sport

Wat we doen • Sport

Drempelloos sporten
Sport is niet leuk als je alleen maar langs de zijlijn zit. Helaas is dit maar al te vaak 

het lot van kinderen met een beperking. In het Ronald McDonald Centre doet iedereen 

mee. Het Ronald McDonald Centre is het eerste, en tot nu toe enige, sportcentrum in 

West-Europa voor kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking of chronische ziekte. Het Centre ligt in Amsterdam-Noord en beschikt over 

mooi aangelegde sportvelden zowel binnen als buiten, extra verwarmde zwembaden, 

een fitnessruimte en een dojo. Het Centre is dé plek voor beweging. 

Dankzij innovatieve voorzieningen worden 

kinderen en jongeren uitgedaagd om te 

bewegen. Aan alles is gedacht. Van een 

tillift die reikt van de kleedkamer tot het 

zwembad, tot aan een lift waar een heel 

team rolstoelbasketballers tegelijk in kan. 

Dankzij het Ronald McDonald Centre wordt 

een gehandicapt kind 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 75%. Voor de schooluren zijn 

concepten in ontwikkeling om de bezet-

tingsgraad verder te optimaliseren.  

Er sporten iedere week ruim 1.400  

gehandicapte kinderen en jongeren. Dit 

aantal groeit gestaag. De sportclub Only 

Friends, hoofdgebruiker van het Centre, 

heeft 540 leden verdeeld over 19 sporten. 

Andere partners die gebruikmaken van het 

Centre zijn onder andere Fysiotherapie-

praktijk Goed Schellingwoude met de 

programma’s FitKids en Goed Bezig, 

Heliomare, Stichting Prisma, Akwaak 

Zwemschool Amsterdam en de Osiragroep.

Tennisheld Tijmen
Een jaar na zijn geboorte wordt duidelijk dat Tijmen Schroor ‘cerebrale 
parese’ heeft; meerdere aandoeningen waaronder een hersenbeschadiging. 
“Tijmen heeft moeite met lopen en bewegen in het algemeen”, aldus vader 
Robert. “De eerste drie à vier jaar van zijn leven is hij veel ziek geweest. 
Gelukkig gaat het nu beter.”

Tijmen speelt sinds een jaar een 
paar keer week tennis op het 
Ronald McDonald Centre en is 
het schoolvoorbeeld van een 
kind dat zich verder heeft 
ontwikkeld door te sporten. Hij 
heeft duidelijk fysiek en men-
taal verder ontwikkeld. “Eerst 
raakte hij geen bal, maar nu 
speelt hij fanatiek mee met de 
andere kinderen”, aldus Robert.  
“Ook zie je dat zijn uithoudings-
vermogen erop vooruit gaat.” 
Tijmen zelf heeft een brede lach 
op zijn gezicht tijdens de lessen 
en laat graag zien wat hij kan. 
Niemand is zielig, iedereen doet 
mee. In de toekomst zal Tijmen 
nog een aantal keer naar het 
ziekenhuis moeten. Voor 
controles, maar ook voor enkele 
medische ingrepen. In de 
tussentijd kan hij zich heerlijk 
uitleven op het Ronald  
McDonald Centre. 
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Zonder de belangeloze inzet van ruim 1.600 vrijwilligers in heel Nederland zouden de 

Ronald McDonald Huizen niet kunnen bestaan. Zonder hen geen ‘thuis ver van huis’. 

Zeven dagen in de week, 365 dagen per jaar zijn de Ronald McDonald Huizen geopend. 

En al die tijd zijn vrijwilligers onmisbaar. Ze houden de Ronald McDonald Huizen schoon 

en gezellig en bieden een luisterend oor aan gasten die daar behoefte aan hebben.  

Ruim 1.600 vrijwilligers 
Van oudgast 
tot vrijwilliger

Karin Cramer is oudgast van Ronald McDonald Huis Utrecht. Ondanks de verdrietige aanleiding destijds, is Karin nu een actieve vrijwilliger voor het Ronald McDonald Kinderfonds.

“Onze dochter Madelief was een zorgenkind. In 2009 is zij,  achtenhalf jaar oud, overleden aan een hersentumor. De keren dat onze kleine meid in het ziekenhuis lag, wilden wij dag en nacht bij haar zijn. Ons verhaal staat helaas niet op zichzelf. En natuurlijk willen alle ouders dicht bij hun zieke kind zijn. Daarom is een  Ronald McDonald Huis van onschatbare waarde.”

“Sinds 2013 werk ik als vrijwilliger 
in Huis Utrecht. Eenmaal in de twee 
weken steek ik daar flink de handen 
uit mijn mouwen. Dat geeft heel veel 
voldoening. In 2012 zag ik op social 
media enthousiaste berichten voor-
bij komen over HomeRide. Het leek 
mij een fantastische uitdaging om 
hieraan mee te doen en geld in te 
zamelen voor het Ronald McDonald 
Kinderfonds. Ik heb in 2103 meegere-
den met mijn eigen team, Madeliefjes 
HomeRide, uit naam van onze oudste 
dochter. Het grote gevoel van  
saamhorigheid, voor en tijdens HomeRide is mij het meest  bijgebleven. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En toch hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen: de finish halen om daarmee de afstand tussen zieke kinderen en hun ouders te verkleinen.” 

Een imposante gele zee 
van 1.600 enthousiaste 
vrijwilligers
Een luid gejoel gaat door de zaal. 

“Jullie verdienen dit applaus. 

Zonder jullie zouden de Ronald 

McDonald Huizen niet kunnen 

bestaan.” Met die woorden spreekt 

ambassadeur Yvon Jaspers de 

1.600 vrijwilligers toe die zondag 

27 januari 2013 naar de benefiet-

editie van De Vrienden van Amstel 

LIVE! in Ahoy Rotterdam zijn 

gekomen. Ieder jaar worden alle 

vrijwilligers op één speciale dag in 

het zonnetje gezet om ze te  

bedanken voor hun tomeloze inzet 

voor alle Ronald McDonald Huizen. 

Met wie doen we dat

Met wie doen we dat
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Deur tot deurwerving
In samenwerking met bureau SQ People 

heeft het Ronald McDonald Kinderfonds 

nieuwe, structurele donateurs gewor-

ven door middel van straatwerving in in 

Groot Den Haag, Friesland en op de 

Waddeneilanden. De boodschap van de 

campagne was ‘word maanddonateur 

voor € 5 per maand’. Dit leverde 2502 

nieuwe donateurs op.

Grote en kleine acties. Door jong en oud. 
De een nog mooier of ludieker dan de 
ander. Allemaal onmisbaar. En allemaal 
uit een goed hart. Het Ronald McDonald 
Kinderfonds en de Huizen mogen ieder 
jaar weer rekenen op mensen die zich 
actief inzetten. Ze bakken taarten die ze 
verkopen, vragen donaties in plaats van 

cadeaus op hun verjaardag of  
organiseren een sponsoractiviteit met 
hun bedrijf. De totale opbrengst uit 
acties georganiseerd door zowel  
particulieren als bedrijven, bedroeg in 
2013 maar liefst € 1.900.000. Dit zijn 
31.667 overnachtingen voor ouders 
dicht bij hun zieke kind.

Acties voor het Ronald 
McDonald Kinderfonds

Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie van de overheid en is dus 

volledig afhankelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers. Gelukkig mag het 

Ronald McDonald Kinderfonds rekenen op een trouwe groep van structurele  

donateurs. Wie zijn die donateurs? 

• 63,5% van de donateurs is langer dan 5 jaar donateur

• Gemiddelde leeftijd is 55 jaar en 8 maanden

• 47,1% is vrouw

Nabellen oudgasten 
Evenals in 2011 en 2012 heeft het Ronald McDonald Kinderfonds  

oudgasten nagebeld van de Ronald McDonald Huizen Den Haag, Zwolle, 

VUmc, Maastricht en de Ronald McDonald Kindervallei om hen te 

vragen maanddonateur te worden. Dit leverde 501 nieuwe donateurs op.

Donateurs van het Ronald 
McDonald Kinderfonds

Met wie doen we dat

Met wie doen we dat
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HomeRide voor Amy
Gezondheid is niet vanzelfsprekend. Dat weet Dirk van Wijnen,  
grootvader van Amy, maar al te goed. Dus toen zijn zoon vroeg of hij 
mee wilde doen aan HomeRide, zei hij direct ‘ja’.

In november 2009 wordt Dirks kleindochter Amy geboren, met een half 
hart. In tweeënhalf jaar tijd ondergaat Amy vijf zware en risicovolle 
operaties. Dirk: “Het waren heftige jaren, waarin we regelmatig  
balanceerden tussen hoop en wanhoop”. Maar Amy is een vechtster. 
Begin 2012 wordt zij voor het laatst geopereerd. Haar ontslag uit het 
ziekenhuis, voelt voor de familie als een nieuw begin. 
Amy leerde Dirk dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. “Ik heb groot 
respect gekregen voor het werk van artsen en verpleegkundigen.  
Zonder hun gedrevenheid, had Amy het beslist niet gered. Ook de  
vrijwilligers van Huis Utrecht, hebben diepe indruk op mij gemaakt. 
Ouders die in een Huis verblijven, zitten in een ellendige situatie.  
En dan is het fijn dat er 
mensen zijn die deze ouders 
bijstaan. Emotioneel, maar 
ook in praktische zin.” 
Dus toen de jongste zoon van 
Dirk vroeg of hij mee wilde 
doen aan HomeRide, zei hij 
direct ‘ja’ en formeerde team 
Amy’s HomeRide. Op 15 juni 
2013 was het zover. Om drie 
uur ’s middags klonk in 
Groningen het startschot van 
HomeRide. De deelnemers 
fietsten samen een fantastische opbrengst van ruim € 930.000 bij elkaar. 
“Ik vond het een bijzondere ervaring. Het was echt afzien, met windkracht 
zeven tegen en harde regen op de Afsluitdijk. Maar we wisten waarvoor 
we het deden. Het is een fijn idee dat wij met onze tocht de afstand 
tussen ouders en hun kind iets kleiner hebben gemaakt.” 

Kinderfondskanjers in het 
zonnetje
Grote en kleine acties. Door jong en oud. De een nog mooier of ludieker dan de ander. 

Allemaal onmisbaar. En allemaal uit een goed hart. Sinds 2013 zet het Ronald McDonald 

Kinderfonds elke maand iemand of een actie in het welverdiende zonnetje. Een greep uit 

de Kinderfondskanjers van 2013:

Baantjes trekken én geld inzamelen voor het 

goede doel? De 97 deelnemers aan de zwemvier-

daagse in Gorinchem bewezen dat het een prima 

combinatie is. Samen zwommen de sportievelin-

gen het prachtige bedrag van € 1.070 bij elkaar 

voor het Ronald McDonald Kinderfonds. “Wij 

ondersteunen de activiteiten van het Ronald 

McDonald Kinderfonds van harte,” zegt Carel 

Gieltjes, organisator van de Gorinchemse zwem-

vierdaagse. “Omdat het Kinderfonds zo goed 

aansluit bij onze zwemclub en haar jeugdige 

zwemmers, leek het ons een mooi doel om voor te 

zwemmen.” 
Dirigent Hans de Wit vierde zijn 

35-jarig jubileum als dirigent met een 

benefietconcert. De overweldigende 

opbrengst, maar liefst € 12.577,  

doneerde hij aan het Ronald McDonald 

Kinderfonds. Tot grote verrassing van 

Hans de Wit werd hij tijdens het  

concert benoemd tot Ridder in de orde 

van Oranje-Nassau. Hans de Wit is niet 

alleen Kinderfondskanjer vanwege dit 

succesvolle benefietconcert, ook is hij 

al ruim twintig jaar trouwe donateur 

van het Ronald McDonald Kinderfonds. 

Een hele betrokken Kinderfondskanjer!

Met wie doen we dat

Met wie doen we dat

Geïnspireerd door haar buurvrouw die sieraden maakt, 

ging de negenjarige Kayleigh Kayadibi ook aan de slag.  

“Ik vroeg vriendinnen om me te helpen met rijgen van 

armbandjes. Papa en mama hielpen ook mee.  

De armbandjes verkocht ik op school, via Facebook,  

op mijnronaldmcdonaldactie.nl en op de markt tijdens 

Koninginnedag.” Samen met haar vriendinnen maakte 

Kayleigh vrolijk gekleurde armbandjes voor het goede 

doel. “Een vriendin van mama heeft een zoontje. Kaj is vijf 

en heeft iets heel ergs aan zijn hart. Vorig jaar moest hij 

naar het ziekenhuis voor een zware operatie. Het zieken-

huis was ver weg en zijn papa en mama sliepen toen in het 

Ronald McDonald Huis. Kajs moeder vertelde hoe belang-

rijk het Huis is en dat ze nog veel geld nodig hebben om 

iedereen te helpen.”
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Koninklijke onderscheiding 
voor Robert ten Brink
Robert ten Brink, ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds, 
is op 12 mei 2013 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Robert ontving de onderscheiding omdat hij al tien jaar ambassadeur 

is van het Ronald McDonald Kinderfonds, tevens ambassadeur is van 

het AMC/Emma Kinderziekenhuis en vriend van VUmc Kinderstad. 

Robert ten Brink: “Toen ze klein was, lag onze oudste dochter een 

tijdje in het Emma Kinderziekenhuis. Omdat we dicht bij haar wilden 

zijn, lagen we op 

een stretcher 

naast haar bed. 

Dat was in een tijd 

dat er nog geen 

Ronald McDonald 

Huizen waren. Het 

toont wel aan dat 

die Huizen ontzet-

tend belangrijk 

zijn. Want als je 

kind ziek is, wil je 

dicht bij je kind  

blijven. Een Ronald McDonald Huis maakt dat mogelijk.”

Ambassadeurs
Robert ten Brink, Chantal Janzen en Yvon Jaspers zijn de drie ambassadeurs die het 

Ronald McDonald Kinderfonds rijk is. Deze drie landelijke bekendheden dragen het 

fonds al sinds 2003 (Robert), 2004 (Yvon) en 2010 (Chantal) een warm hart toe en 

brengen vol enthousiasme ‘het Ronald McDonald-verhaal’ over het voetlicht. Ze 

vragen in de media aandacht voor de Ronald McDonald Huizen en zijn aanwezig bij 

belangrijke momenten, zoals openingen van nieuwe Ronald McDonald Huizen, het 

jaarlijkse Ronald McDonald Kinderfonds Gala en het jaarlijkse vrijwilligersevenement.

Met wie doen we dat

Met wie doen we dat
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Ronald McDonald  
Vakantiehuizen:  
zorgeloos vakantie vieren

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

Missie, visie en werkwijze 

Juist voor kinderen met een handicap 
is sport een goede manier om zich 
sociaal en fysiek te blijven ontwikkelen. 
In het Ronald McDonald Centre, het 
eerste sportcomplex in West-Europa 
voor kinderen en jongeren met een 
handicap of chronische aandoening, 
vindt ieder kind wel iets dat bij hem 
past. Het Centre bestaat uit onder 
meer twee zwembaden uitgerust met 
drenkelingdetectivesysteem, een 
sporthal met led-lijnverlichting in de 
vloer, fitnessruimte, dojo, kunstgras-
veld 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 75%. Voor de schooluren zijn 
concepten in ontwikkeling om de 
bezettingsgraad te optimaliseren. In 
absolute aantallen: er sporten iedere 
week ruim 1.400 gehandicapte kinderen 
en jongeren. Dit aantal groeit gestaag. 
In de komende jaren ontwikkelt het 
Centre zich naar de beoogde situatie 
dat het op eigen benen staat.

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.

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 omge-
ving 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 ontmoe-
tingsplek waar ze in contact komen 
met lotgenoten.

In Ronald McDonald Huizen logeren 
ouders op loopafstand van het zieken-
huis 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. 

Ronald McDonald 
Huizen:  
dicht bij elkaar

Ronald McDonald  
Huiskamers: even 
vergeten dat je ziek bent
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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 2013 

waren er wereldwijd 336 Huizen in 35 landen en 

197 Huiskamers in 23 landen. Ook reden er 50 

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. 

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 Universitair Medische  
Centra in Nederland en vervolgens bij een aantal  
streekziekenhuizen met een bovenregionale functie,  
revalidatiecentra en een kinder- en  
jeugdpsychiatrische instelling.

Het ontstaan van de  
Ronald McDonald Huizen

Al bijna dertig jaar
Het Ronald McDonald Kinderfonds levert 
inmiddels bijna 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 5.726 gezinnen 
met meer dan 65.715 overnachtingen. 
De ouders betalen slechts een kleine 
bijdrage voor hun verblijf, van € 15 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.
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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 
(2 – 3,5 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 verantwoor-
delijkheden. De directie van het Kinderfonds 
heeft periodiek overleg met het bestuur van 
elke beheerstichting. Ten minste tweemaal 
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 beleidsont-
wikkeling, 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 competen-
ties 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 Ronald McDonald  
Kinderfonds Kinderfonds heeft drie  
professionele kerncompetenties vastgesteld, 
die op de hele organisatie van toepassing zijn:

• Klantgericht
• Betrokken
• Samenwerken

De kerncompetenties zijn onderdeel van het 
individuele jaarplan van de medewerkers.

Ronald McDonald  
Kinderfonds en Huizen 
Werkwijze

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 lid-
maatschap als zij niet meer hun positie bekleden binnen McDonald’s c.q. de Coöp.
 

Leden Raad van Toezicht (per eind 2013)

Mr. M.J. (Marjan) Oudeman, voorzitter
J. (Jo) Sempels, vicevoorzitter*
Mr. drs. K. M. (Karin) Breuker, portefeuille 
juridische zaken
Drs. P.W. (Pim) Mol, portefeuille financiën
Drs. B.J.M. (Gita) Gallé, lid
Ir. F. (Frits) Oppel, lid**
Mr. drs. I.L.B. (Inge) Kauer, lid

* De heer J. Sempels is afgevaardigde namens 
McDonald’s Nederland (kwaliteitszetel)
** De heer Oppel is vertegenwoordiger van het 
bestuur van de Coöperatieve vereniging van franchi-
senemers (kwaliteitszetel)

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

Zetelwisselingen
In het verslagjaar is er afscheid genomen van  
de heer Ed Nijpels die het voorzitterschap  
van de Raad van Toezicht per 1 juni 2013 
heeft overgedragen aan mevrouw 
Marjan Oudeman. Tevens is afscheid  
genomen van mevrouw Karin Breuker.  

Einde jaar 2013 had het 
Kinderfonds derhalve 
een vacature voor de 
portefeuillehouder 
juridische zaken.  
Deze vacature wordt 
per 1 februari 2014 
opgevuld door de heer 
Jonathan Soeharno. 
Mevrouw Gita Gallé is 
herbenoemd voor vier 
jaar. 

Besluitvorming
De Raad van Toezicht vergadert normaal 
gesproken vier keer per jaar. In 2013 vonden 
de vergaderingen plaats op 25 juni, 23 
september (strategiemeeting) en 12 decem-
ber. De op 16 april geplande vergadering is 
niet doorgegaan.  
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. 

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds 
Het Ronald McDonald Kinderfonds is de Nederlandse 
afdeling van de internationale Ronald McDonald House 
Charities (RMHC) en vormt de kennis- en serviceorganisatie 
van de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie en 
Sport en is tevens toezichthouder. 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. 
Het Ronald McDonald Kinderfonds vervult tevens een 
coördinerende functie tussen moederorganisatie RMHC  
en de Ronald McDonald Huizen. Door het bundelen van 
krachten, creëren de Huizen en het Ronald McDonald 
Kinderfonds samen zoveel mogelijk eenheid.

Marjan Oudeman
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Mr. M.J. Oudeman, voorzitter

Hoofdfuncties:
•  Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht 

Nevenfuncties:
•  Voorzitter Raad van Toezicht van het Ronald McDonald Kinderfonds 
•  Lid Raad van Commissarissen Statoil ASA, Norway
•  Lid Raad van Commissarissen ABN AMRO Group
• Voorzitter Actieteam Crisisbestrijding 
• Commissaris Concertgebouw
•  Lid bestuur Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei
•  Lid Raad van Toezicht Platform bèta Techniek
• Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum

Overzicht hoofd- en nevenfuncties 
leden Raad van Toezicht

J. Sempels, vice-voorzitter

Hoofdfunctie: 
•  Algemeen Directeur McDonald’s  

Nederland BV

Nevenfuncties:
•  Vicevoorzitter Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds
•  Member of the Board of Directors of the American Chamber of 

Commerce in the Netherlands

Mr. drs. K.M. Breuker, secretaris

Hoofdfunctie: 
•  Directeur Zorg Opella 

Nevenfuncties:
•  Lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds
•  Bestuurslid Hervormd Meisjesweeshuis Apeldoorn

Drs. P.W. Mol, penningmeester

Hoofdfunctie: 
•  Directeur Rabobank Corporate Affairs

Nevenfuncties:
•  Penningmeester Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds 
•  Lid bestuur Federatie Financieel Planners 
• Penningmeester VUMC Gastenverblijven
•  Voorzitter Alumni Comenius Genootschap
•  Bestuurslid De Nederlandse Bachvereniging Vrienden Bachfonds
• Voorzitter RvC Schretlen & Co. NV
• Lid Board of Directors Sarasin
• Lid bestuur Cultuurbank Rabobank
•  Curatorium Verandermanagement VU

Drs. B.J.M. Gallé 

Hoofdfunctie:
•  Lid Raad van Bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis

Nevenfuncties:
•  Lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds
•  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)
•  Vicevoorzitter commissie Doelmatigheidsonderzoek ZonMW
•  Voorzitter commissie Implementatie programma Doelmatigheidsonderzoek ZonMW 
•  Lid bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden NVZ  
•  Lid Comité van Aanbeveling Vicki Brown Huis ’s-Hertogenbosch
•  Bestuurslid Stichting Bernbosch, Ravenstein
•  Bestuurslid Stichting Trombosedienst
•  Bestuurslid Sport Medisch Centrum

Ir. F. Oppel

Hoofdfunctie: 
•  Franchisenemer  

McDonald’s

Nevenfuncties: 
•  Lid Raad van Toezicht Ronald  

McDonald Kinderfonds
•  Secretaris McDonald’s  

Marketing Coöp
•  Penningmeester  

Belangenvereniging bedrijven ZKD 
Den Haag

•  Penningmeester Stichting Bedrijven 
Investerings Zone ZKD

Mr. Drs. I.L.B. Kauer

Hoofdfunctie: 
•  Executive Director  

Access to Nutrition Index

Nevenfuncties: 
•  Lid Raad van Toezicht Ronald 

McDonald Kinderfonds
•  Bestuurslid Stichting De Nieuwe 

Kerk Amsterdam
•  Raad van Advies Universiteit  

van Amsterdam (UVA)  
communicatiewetenschap
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Een vooruitblik op het  
komende jaar. In 2014:

•  De speerpunten 2013, inclusief afdelingsplan-
nen en budgetten, goed te keuren;

•  Te starten met de voorbereidingen voor de 
Meerjarenstrategie 2015-2019;

•  Tot verdere participatie van het Ronald McDonald 
Kinderfonds in de onderzoeksfase rond het 
Prinses Máxima Centrum (Kinderoncologisch 
Centrum) in Utrecht;

•  Over de wijze waarop de toekomstige samen-
werking tussen Ronald McDonald Kinderfonds 
en het Centre zal plaatsvinden;

•  Het plan van aanpak met betrekking tot de 
bezettingsgraad van een aantal Huizen te 
monitoren;

•  Tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
met Ronald McDonald Centre;

•  Investeren in acquisitie voor de komende twee 
jaar voor de Vakantiehuizen;

•  Tot het vergroten van kennis binnen de organi-
satie op het gebied van beleggen en vermo-
gensbeheer;

•  Jaarlijks monitoren van het geïmplementeerde 
risicomanagementregister;

•  Verdere implementatie van de standaarden uit 
het Handboek Ronald McDonald Huis vanuit 
moederorganisatie Ronald McDonald House 
Charities (RMHC) 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 
2013 voor de Ronald McDonald Huizen,  
Huiskamers, Vakantie en Sport waren:
•  Opening Ronald McDonald Huiskamer Zwolle;
•  Vijftienjarig jubileum Huis Maastricht;
•  Tienjarig jubileum Huis Zwolle;
•  Tienjarig jubileum Huis Middenwest-Brabant;
•  Tienjarig jubileum Huis Zuidoost-Brabant;
•  Start bouw van het Haga Ziekenhuis;  

in dit ziekenhuis wordt het nieuwe Ronald  
McDonald Huis Den Haag gebouwd;

•  Renovatie Huis Leiden;
•  Een overeenkomst rond de samenwerking 

tussen Ronald McDonald Kinderfonds en 
Ronald McDonald Centre voor de komende  
vier jaar; 

•  Staat het Kinderfonds garant voor de  
exploitatietekorten van een aantal Ronald 
McDonald 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 € 1.470.000 in 2014 ook 
daadwerkelijk wordt uitgekeerd;

•  Wordt de ingezette koers om meer te  
investeren in de particuliere markt  
doorgezet, wat moet leiden tot een stijging 
van de opbrengst uit structurele donateurs;

•  Wordt de vierde editie gehouden van Home-
Ride. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het 
aantal deelnemende teams gemaximeerd op 
100; als alles volgens verwachting gaat zou 
HomeRide in vier jaar zijn uitgegroeid tot een 
evenement met zo’n 1.000 deelnemers en 
een opbrengst van ruim € 1.000.000;

•  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 beïnvloe-
den. Hierover vinden regelmatig gesprekken 
plaats tussen directie Prinses Máxima 
Centrum, Ronald McDonald Kinderfonds en 
Ronald McDonald Huis Utrecht;

•  Worden de voorbereidingen gestart van een 
onderzoek naar de effecten van rooming-in 
en de impact van het Ronald McDonald Huis 
op het gezin en het kind; 

•  Wordt de nieuwe meerjarenstrategie  
2015-2019 vastgesteld;

•  Wordt een medewerker Vakantiehuizen 
aangetrokken om de Vakantiehuizen in 
Nederland op de kaart te zetten;

•  Wordt in alle Huizen gewerkt aan bemensing 
24 uur per dag; 

•  Komt het Handboek duurzaamheid  
beschikbaar;

•  Wordt expertise gedeeld met collega’s uit 
Europa (m.n. in het kader van bouw van het 
eerste Ronald McDonald Huis in België) en 
Curaçao; 

•  Wordt aandacht besteed aan interne  
communicatie en samenwerking, en een 
vernieuwd intranet wat (ook) moet leiden tot 
intensivering van de samenwerking binnen 
het Ronald McDonald Netwerk.

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 

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.

•  Het Ronald McDonald Kinderfonds zal zich 
(in beperkte mate) gaan richten op financi-
eel 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 2013 nog niet plaatsgevonden. 

•  Sport voor kinderen met een beperking 
wordt niet langer gezien als een ontwikkel-
domein van het Ronald McDonald  
Kinderfonds. 

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

In 2013 

Meerjarenstrategie 2010-2015:

is besloten:
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Ronald McDonald Huizen,  
Huiskamers, Vakantie en Sport
De Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, 
Vakantiehuizen 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
Directeur/bestuurder
Mevrouw Marja van Bijsterveldt- 
Vliegenthart is per 15 mei 2013 gestart als 
directeur/bestuurder van het Kinderfonds.  
In de periode van 1 januari tot 15 mei is  
waargenomen door mevrouw Remke Brand, 
adjunct-directeur van het Kinderfonds. 

Management
Mevrouw Remke Brand (adjunct- 
directeur) en mevrouw Miranda Noorlander 
(hoofd afdeling marketing & communicatie) 

rapporteren aan de directeur, met wie zij 
tevens het managementteam van het Ronald 
McDonald Kinderfonds vormen. 

Ronald McDonald House Charities
In 2013 werd de tweejaarlijkse Internationale 
RMHC Conferentie gehouden in Chicago. 
Nederland was vertegenwoordigd met een 
delegatie vanuit het Ronald McDonald Kinder-
fonds en de Huizen. Verschillende leden van 
de delegatie hebben tijdens de conferentie 
meegewerkt bij het geven van een workshop. 

Samenwerking
De afgelopen jaren vond er ten minste eenmaal 
per jaar een bijeenkomst plaats met  
directeuren van Europese Ronald McDonald 
organisaties om kennis te delen en Europese 
samenwerkingsverbanden te leggen. Dit 
overleg wordt door wisselende gastlanden 
georganiseerd. In 2012 heeft het laatste 
overleg in Nederland plaatsgevonden. In 2014 
zal een dergelijke bijeenkomst opnieuw worden 
georganiseerd, waarschijnlijk in Madrid. 

Personeel en organisatie

Raad van  
Toezicht 

Bestuur en 
managementAmbassadeurs

Marketing &
communicatie

Beleid &
organisatie

Organogram Ronald McDonald Kinderfonds

Bezoldigingsbeleid 
De Raad van Toezicht stelt het 

bezoldigingsbeleid, de hoogte van 

de directiebeloning en de hoogte 

van andere bezoldigings- 

componenten vast. Dit beleid 

wordt regelmatig geactualiseerd 

en getoetst aan de geldende  

tarieven. Bij de bepaling van de 

beloning volgt het Ronald  

McDonald Kinderfonds de Advies-

regeling Beloning Directeuren van 

Goede Doelen van branchevereni-

ging VFI en de Code Wijffels. 

De Adviesregeling geeft aan de 

hand van zwaartecriteria een 

maximumnorm voor het jaarinko-

men, op basis van een zogenaam-

de 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 is het salaris 

van mevrouw Van Bijsterveldt 

vastgesteld op een bruto salaris 

inclusief vakantiegeld van  

€ 74.000 gebaseerd op een 

dienstverband vanaf 15 mei 2013 

tot en met 31 december 2013. Het 

salaris is lager dan het vastgesteld 

maximum. De hoogte en samen-

stelling 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 en (on)belaste  

vergoedingen van het dienstver-

band deel uit van de bezoldiging. 

Overzicht hoofd- en nevenfuncties directie

J.M. van Bijsterveldt- 
Vliegenthart 
directeur/bestuurder

Hoofdfunctie:
•  Directeur/bestuurder Ronald  

McDonald Kinderfonds 

Nevenfuncties:
•  Lid Raad van Advies NCOI  

opleidingsgroep
•  Voorzitter Raad van Toezicht PThU 

(Protestants Theologische  
Universiteit)

•  Voorzitter Midden-Delfland Vereniging
•  Voorzitter Stichting Lezen &  

Schrijven

Mr. R. Brand

Hoofdfunctie:
•  Adjunct-directeur Ronald McDonald  

Kinderfonds

Nevenfunctie:
•  Commissie P&O VFI

Medewerkers 
Het Ronald McDonald Kinderfonds bestaat uit twee  
afdelingen: de afdeling beleid & organisatie en de afdeling  
marketing & communicatie. Eind 2013 telt het Ronald 
McDonald Kinderfonds drieëntwintig betaalde medewerkers 
waarvan eenentwintig vrouwen en twee mannen. Het 
betreft tien fulltimers en dertien parttimers. 
In 2013 zijn er vier medewerkers uit dienst getreden, 
waarvoor vervanging is gezocht. In 2013 waren er tevens 
vier 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 beoordelingssysteem gebaseerd op de syste-
matiek van Hay Group. Het systeem bestaat uit een presta-
tieplan 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 mede-
werkers hebben geen vaste werkplek, maar flexplekken. 
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. 

Vrijwilligers en stagiaires
Naast de vele vrijwilligers in de Huizen, heeft het Ronald 
McDonald Kinderfonds in 2013 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 in 2013 een pool van veertien 
vrijwilligers, die op piektijden en/of voor speciale projecten 
inzetbaar zijn. Daarnaast wordt het Kinderfonds bijgestaan 
door een medewerker van HighQ, een gespecialiseerd 
interim-bureau op het gebied van finance en control, dat de 
diensten van deze medewerker als sponsoring aanbiedt. 
Afgelopen jaar heeft het Kinderfonds vier stagiaires plaats 
geboden met name vanuit HBO Communicatie. 
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Structurele donateurs
Donateurs dragen in belang-
rijke mate bij aan de continuï-
teit van de Ronald McDonald 
Huizen. Structurele donateurs 
steunen het Ronald McDonald 
Kinderfonds met een bijdrage 
van € 5 per maand. Per 31 
december 2013 telde het 
Kinderfonds 22.978 structu-
rele donateurs. Dit aantal is 
exclusief de donateurs van de 
afzonderlijke Ronald McDonald 
Huizen.
Wie zijn de structurele dona-
teurs van het Ronald  
McDonald Kinderfonds? 
•  63,5% van de donateurs is 

langer dan 5 jaar donateur
•  Gemiddelde leeftijd is 55 jaar 

en 8 maanden
•  47,1% is vrouw, 31,8 % is man 

(de rest is onbekend.)

Nabellen oudgasten 
Net als in 2011 en 2012 heeft 
het Ronald McDonald Kinder-
fonds in 2013 nieuwe dona-
teurs geworven door het 
bellen van (oud)gasten van de 
Ronald McDonald Huizen 
Ronald McDonald Huis Den 
Haag, Ronald McDonald Huis 

Zwolle, Ronald McDonald Huis 
VUmc, Ronald McDonald Huis 
Maastricht en Ronald McDo-
nald Kindervallei, om hen te 
vragen het doel op structurele 
wijze te steunen als maanddo-
nateur. Dat heeft 501 nieuwe 
donateurs opgeleverd

Deur-tot-deurwerving 
In samenwerking met bureau 
SQ People werden er 2502 
nieuwe, structurele donateurs 
deur-tot-deur geworven, door 
middel van straatwerving in 
Groot Den Haag, Friesland en 
op de Waddeneilanden. De 
boodschap van de campagne 
was ‘word maanddonateur 
voor € 5 per maand’.

Samenwerking Rabobank 
Foundation 
De Rabobank Foundation 
stelde in 2013 een fonds op 
naam beschikbaar ter waarde 
van € 20.000.  Dit fonds kan 
ingezet worden voor gasten in 
de Ronald McDonald Huizen 
die de bijdrage per nacht (€ 15)  
niet kunnen betalen.

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 dona-
teursmagazine 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. In 
2013 hebben de Huizen VUmc 
en Zwolle en de Kindervallei 
hun donateursgegevens naar 
de landelijke database  
verhuisd. Ook de donateurs 
zijn hierover geïnformeerd.

Incidentele giftgevers
Naast de groep structurele 
donateurs zijn er ook dona-
teurs die incidenteel een 
bijdrage overmaken: giftgevers. 
Het Ronald McDonald  
Kinderfonds verstuurde vorig 
jaar drie keer (in maart, 
september en december) een 
brief met een giftverzoek. In 
totaal zijn er bijna 139.992 
giftverzoeken verstuurd. 

Marketing en communicatie

Daarop kwamen 5403 giften binnen, met een 
gemiddelde bijdrage van € 20,61 en een 
totaalbedrag van € 111.339. In juni ontvingen 
de donateurs de bedankkaart voor hun hulp 
en warme betrokkenheid. 

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 2013 voor 
€ 779.931 aan nalatenschappen.

Particulieren, verenigingen en  
scholen
Particulieren, verenigingen en scholen  
organiseren regelmatig acties waarmee ze de 
Ronald McDonald Huizen, Huiskamers,  
Vakantie en Sport steunen. In 2013 werden  
115 afzonderlijke particuliere acties georgani-
seerd. De totale opbrengst uit acties
georganiseerd door zowel particulieren als
bedrijven bedroeg in 2013 € 1.900.000. Dit is 
inclusief de opbrengst van de benefietgolf-
toernooien à € 277.227. Het Ronald McDonald  
Kinderfonds maakt in de jaarrekening nog 
geen onderscheid tussen particuliere en 
zakelijke acties.

>>

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 communi-
catie. 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.

HomeRide
De derde editie van de fondsenwervende wielertocht HomeRide werd 
op 15 en 16 juni gehouden. Er stonden 67 teams aan de start, die  
volledig of in estafettevorm langs zeven Ronald McDonald Huizen 
reden. Ruim 700 deelnemers fietsten in 24 uur van Groningen naar 
Maastricht; een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar reed 
ook een prominententeam mee, Stars for Life, met ondermeer Leontien 
van Moorsel, Gianni Romme en Peter Heerschop. Daarnaast waren er 
300 begeleiders onderweg en 200 vrijwilligers actief. McDonald’s was 
in 2013 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 totaal- 
opbrengst bedroeg € 989.973. Dat is eveneens een ruime verdubbeling 
ten opzichte van vorig jaar, ondanks windkracht 7 tegen, hagel en regen 
op de Afsluitdijk. Een zeer knappe prestatie dus van deze HomeRiders, 
die hiermee 16.500 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. 

Particuliere markt
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>>

Dertig cent-actie
In december 2013 werd bovendien in alle 233 
restaurants van McDonald’s de jaarlijkse 
Kinderfonds-campagne georganiseerd. 
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 9 december 2013 
hebben diverse bekende Nederlanders, 
waaronder ambassadeurs Robert ten Brink 
en Chantal Janzen bij de McDonald’s in 
Amsterdam Zuidoost dertig minuten  
hamburgers gebakken. De 30 cent-actie 
leverde in totaal maar liefst € 285.593 op in 
drie 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.

Zakelijke markt

Sponsoring 
Het Ronald McDonald  
Kinderfonds heeft een sterk 
netwerk van Nederlandse 
bedrijven die het Ronald 
McDonald Kinderfonds  
ondersteunt. Ook in tijden van 
economische crisis kan het 
Kinderfonds op deze partners 
rekenen. 
De bijdragen kwamen zowel 
van lokale bedrijven die zich 
betrokken voelen bij een 
specifiek Ronald McDonald 
Huis, als van landelijk georga-
niseerde bedrijven die het 
Ronald McDonald Kinderfonds 
een warm hart toedragen.  
In 2013 mocht het Ronald 
McDonald Kinderfonds nieuwe 
samenwerkingsverbanden 
aangaan met onder andere 
Regardz. Met Wehkamp zijn er 
gesprekken gevoerd om de 
samenwerking vanaf 2014 te 
intensiveren. Ook hebben 
onderstaande sponsoren in 
2013 een belangrijk aandeel 
gehad in het werk van het 
Ronald McDonald  
Kinderfonds. 

Partner McDonald’s
McDonald’s Nederland is al 
ruim dertig jaar nauw verbon-
den aan het Ronald McDonald 
Kinderfonds en schenkt als 
partner jaarlijks een vaste 
financiële bijdrage aan het 
Ronald McDonald Kinderfonds. 
In 2013 bedroeg deze bijdrage 
€ 171.781. 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 2013 
om een bijdrage van  
€ 322.344. De welbekende 
collectehuisjes op de counters 
van de restaurants leverden 
in 2013 nog eens € 449.599 
op. En er werd besloten om in 
2014 ook collecteboxen te 
gaan plaatsen in de McDrives. 
Een aantal franchisenemers 
organiseert benefietgolftoer-
nooien voor de Ronald  
McDonald Huizen en de 

bijdrage van McDonald’s 
Nederland en de  
franchisenemers in de  
opbrengst van het jaarlijkse 
Gala is 35%. 

De mooiste bestemming 
voor uw vakantiedagen
In het najaar van 2013 is de 
actie ‘doneer een vakantie-
dag’ gelanceerd. Onder het 
motto ‘Uw vakantiedagen  
zijn geld waard!’ worden 
werknemers opgeroepen een 
vakantiedag aan het Ronald 
McDonald Kinderfonds te 
doneren. Met één vakantiedag 
kan een gezin twee nachten 
op loopafstand van hun zieke 
kind, broertje of zusje  
overnachten. 
Firma Otis heeft eind 2013 
haar medewerkers  

opgeroepen een vakantiedag 
te doneren aan het Ronald 
McDonald Kinderfonds, zodat 
(bij modaal inkomen) ouders 
twee nachten in een Ronald 
McDonald Huis kunnen 
verblijven, dicht bij hun zieke 
kind. En met succes! Maar 
liefst € 5.200 aan vakantie-
dagen verzamelden de 
medewerkers van Otis, wat 
gelijk staat aan bijna 87 
overnachtingen. 

Johnson&Johnson 
Medical
Johnson&Johnson Medical 
heeft in 2013 wederom de 
kosten van het produceren 
van de Ronald McDonald 
Kinderfondsknuffel gefinan-
cierd. Hierdoor was het 
Ronald McDonald Kinderfonds 
in staat om konijnen met een 
speciale Kinderfonds-hangtag 
te laten produceren in samen-
werking met Happy Horse, 
specialist op het gebied van 
ontwikkelen en produceren 
van knuffels. Van deze  
sympathieke konijnen zijn er 
vervolgens 3.964 verkocht 
via de Huizen, vrijwilligers en 
partners bol.com en Baby-
dump. 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 € 9.  

Een prachtig resultaat, dat 
voor Johnson&Johnson 
aanleiding was om ook in 
2014 weer partner te zijn van 
de Kinderfondsknuffel. Een 
volgende voorraad knuffels is 
inmiddels besteld.

Rivièra Maison
Woonwinkel Rivièra Maison 
heeft in 2013 weer actief 
bijgedragen aan een ‘thuisge-
voel ver van huis’. Het heeft 
daarom de huiskamer van het 
Ronald McDonald Huis  
Middenwest Brabant (Tilburg) 
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 belang-
rijk aspect is – 
op een bijzon-
dere manier 
uitgedragen. 

Marskramer
Voor het negende opeenvol-
gende jaar heeft Marskramer 
een verkoopactie gehouden 
voor het Ronald McDonald 
Kinderfonds. Kunstenares 
Femma Sijtsma, die als kind al 
betrokken was bij het Ronald 
McDonald Kinderfonds, heeft 
in 2013 vier koffiemokken 
ontworpen die te koop waren 
bij alle winkels van Marskramer 
en op de website. Van elke 
verkochte mok ging  
€ 0,50 naar het Ronald  
McDonald Kinderfonds.  
De mokken zijn voorzien van 
speelse schilderingen met als 
thema zon, wind en regen. 
Met goed resultaat;  
Marskramer overhandigde 
een cheque van € 8.500. 

Hollandse  
aardbeientelers
De Hollandse aardbeientelers 
kwamen dit jaar in actie voor 
de vijftien Ronald McDonald 
Huizen. Bij de start van het 
aardbeienseizoen eind april 
kregen alle Huizen een kistje 
aardbeien om samen met de 
gasten van te genieten.  
De telers organiseerden tot 
het einde van het seizoen 
acties om geld in te zamelen.  
Zo fietsten er op 15 en 16 juni 
een team van Nederlandse 
aardbeientelers mee met 
HomeRide. De opbrengst van 
deze samenwerking bedroeg 
maar liefst € 15.558. 

Limango
De Duitse webwinkel Limango 
verkocht in het voorjaar 
exclusieve Kinderfonds 
Pyjama’s (van Lunter Textiel) 
waarvan de opbrengst naar 
de Ronald McDonald Huizen is 
gegaan. Exclusief aan de 
pyjama is dat de afkorting 
RMD op de voorkant, net als 
het oprichtingsjaar 1974 en 

de stad waar het eerste 
Ronald McDonald Huis  
ontstond: Philadelphia. Met 
de opbrengst van deze actie 
(maar liefst € 6.000) kunnen 
weer 100 overnachtingen 
gerealiseerd worden.
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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 2013 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.

Nieuw intranet
Het doel van het nieuwe intranet is het 
optimaliseren van SharePoint als hulpmiddel 
om de communicatie en samenwerking 
binnen het Ronald McDonald Kinderfonds 
netwerk te verbeteren. Met de keuze voor 
SharePoint 2013 in the Cloud kan  
Kinderfonds intranet ook gebruiken als online 
werkplek: medewerkers kunnen altijd en 
overal bij documenten. Dit vereist een nieuwe 
manier van werken, waar veel aandacht aan 
besteed is. In het tweede kwartaal van 2013 
is gestart met inventarisatie van de wensen 
voor dit nieuwe communicatiemiddel, waarna 
na de zomer gestart is met de bouw van het 
nieuwe intranet (door Ilionx, tevens nieuwe 
ICT-partner Ronald McDonald Kinderfonds). 
Begin 2014 wordt het nieuwe intranet in 
gebruik genomen, door het Ronald  
McDonald Kinderfonds en de Ronald  
McDonald  
Huizen.  
Voornemen 
is om in 2014 
Ronald 
McDonald 
Huizen te 
stimuleren 
intranet te 

gebruiken als communicatiemiddel met eigen 
vrijwilligers, voor Huizen waar dit nog niet 
het geval is, en om kennisdeling te bevorderen.

Pers & Media
Via (stopper)
advertenties, gratis 
uitgezonden 
radiocommercials, 
tag on commercial 
McDonald’s en 
gezamenlijke 
advertenties met 
sponsors, inter-
views met o.a. de 
nieuwe directeur, 
gasten uit de 
Ronald McDonald 
Huizen, deelnemers 
aan HomeRide was 
het Ronald McDonald Kinderfonds gedurende 
het gehele jaar aanwezig in de landelijke 
media. De redactionele waarde bedroeg  
€ 3.209.099 en de (stopper)advertenties 
vertegenwoordigden een waarde van 
€ 1.133.046. De doorlopende aanwezigheid in 
de landelijke media ondersteunt de naams- 
bekendheid en vergroot de sympathie onder 
sponsors en donateurs.

Linnenatwork en Van 
Reenen Transport
Een mooie samenwerking 
tussen sponsors Linnenatwork 
en Van Reenen Transport vond 
plaats bij levering van nieuwe 
matrassen bij Ronald McDonald 
Huis AMC. Linnenatwork 
leverde de nieuwe matrassen 
en een andere gewaardeerde 
sponsor, Van Reenen Transport, 
stelde een vrachtwagen én 
mankracht beschikbaar om  
de oude matrassen weg te 
voeren en naar een nieuwe  
bestemming te brengen: een 
kindertehuis in Oost-Europa. 

Regardz
In 2013 is Regardz een samen-
werking van minimaal twee jaar 
aangegaan met het Ronald 
McDonald Kinderfonds. De 
aanbieder van hotels, vergader- 
en evenementenlocaties in 

Nederland koppelt twaalf 
locaties aan een Ronald  
McDonald Huis in de buurt en 
komt in actie voor deze Huizen, 
met als doel € 50.000 per jaar 
in te zamelen. Het eerste jaar is 

niet onopgemerkt voorbij 
gegaan. Een greep uit de 
activiteitenkalender: maar liefst 
drie Regardz-teams fietsten 
500 km tijdens HomeRide 2013, 
een 36-urige kookmarathon 
voor Huis Zwolle en klanten aan 
het loyaliteitsprogramma 
werden opgeroepen een donatie 
te doen aan het Ronald McDo-
nald Kinderfonds.

Golftoernooien
Op diverse locaties in Neder-
land vonden in 2013 weer 
benefietgolftoernooien plaats. 
Onder andere in Eemnes werd 

door honderden deelnemers 
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 € 277.227 op.

Fondsen
Het Ronald McDonald  
Kinderfonds krijgt niet alleen 
steun van (particuliere) dona-
teurs of bedrijfssponsors, maar 
ook van verschillende fondsen. 
Het resultaat van de inkomsten 
uit vermogensfondsen was  
€ 63.315.

Ronald McDonald Kinderfonds Gala
Op 12 april 2013 werd het 28e 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 bestuurlijk en corporate Nederland 
ontmoette elkaar en er werd goed geboden op 
mooie veilingkavels. De avond bracht een 
opbrengst van € 950.000 (bruto) op.  
De gasten gaven het Gala na afloop een 8 als 
rapportcijfer. 

Communicatie

Belangrijkste communicatiemiddelen:

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

>>
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Ledenevolutie 2013 

januari 2013 december 2013

2391 68741828 2770

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. 

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. 

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 ANBI-instelling zijn aftrekbaar van het 
belastbaar inkomen. 

Social media
Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft het 
gebruik van social media, op basis van haar 
social media strategie, in 2013 verder  
geïntensiveerd. Het gaat niet langer om 
zendergericht communiceren, maar ook 
luisteren naar en communiceren met  
(potentiële) donateurs, actievoerders,  
vrijwilligers en mensen die zich betrokken 
voelen met het Kinderfonds en de Huizen om 
zo met hen in dialoog te gaan. Om 24/7 actief 

te zijn op social media is er een socialmedia-
team opgericht, met afgevaardigden van alle 
teams/afdelingen.  
De belangrijkste socialmediakanalen voor het 
Ronald McDonald Kinderfonds en de Huizen 
zijn daarbij Facebook, Twitter en LinkedIn. 
Om het gebruik en bereik van haar social 
media goed te kunnen monitoren maakt het 
Ronald McDonald Kinderfonds sinds 2013 
gebruik van de socialmediatool Media  
Injection. Deze tool is geheel gesponsord. 

Totale Activiteit 2013 

Kliks per maand 2013 

Totaal

Totaal

Replies Reacties Likes Shares Publieke
berichten

Privé
berichten

Shares

2601 34122 250311453 2862 2695811

 258 423 375 1319 327 296 122 113 561 273 360 2557  6984

 426 1076 1587 1135 784 1632 1774 1105 992 708 739 1544  13502

 684 1499 1962 2454 1111 1928 1896 1218 1553 981 1099 4101  20486

 jan feb mrt apr mei juni  juli aug sept okt nov dec
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Geluksvogels!
[t]Huis   1

Eris is het zonnetje in h
uis, 

ook in de Hoeve

Fynn heeft een hartafw
ijking,

maar blijft lachen

nummer 4 • 2013 
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[t]Huis   1

Tijmen bloeit helemaal op 
als hij weer mag sporten bij 
het Ronald McDonald Centre

Zorba heeft nog een lange 
weg te gaan, maar hij maakt 
er het beste van

Wonderen 
bestaan nog

nummer 1 • 2013 

[t]Huis 1_2013_ALG.indd   1 26-02-13   17:22

Drie kindere
n, drie kee

r in het 
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Marja van B
ijsterveldt
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derfonds
Een zonnige 

toekomst
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[t]Huis 2_2013_ALG.indd   1
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[t]Huis   1

Met het hele gezin 
dicht bij zieke baby Cas 

500 kilometer op de trappers voor het Ronald McDonald Kinderfonds

Weer naar huis

nummer 3 • 2013 

[t]Huis 3_2013_ALG.indd   1

28-08-13   08:54

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. 

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 verbon-
denheid met McDonald’s heeft altijd een lokale 
franchisenemer zitting in het bestuur van een 
Ronald McDonald Huis. Een van de bestuursle-
den is belast met de portefeuille personeelsza-
ken. 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 assistent- 
manager(s). Zij zijn de enige betaalde 
medewerkers en worden bijgestaan door een 
grote groep vrijwilligers.

Ondersteuning management
Ter ondersteuning van het management van de 
Ronald McDonald Huizen heeft het Ronald 
McDonald Kinderfonds een manager regionaal 
beleid en een manager regionale fondsenwer-
ving 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 en 
bestuurders samen te werken in werkgroepen.

Vrijwilligers
Het management en de vrijwilligers zorgen er 
samen voor dat het Ronald McDonald Huis op 
orde blijft en het huiselijk en vertrouwd aan-
doet. 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 2013 werkten er ongeveer 
1.600 vrijwilligers bij Ronald McDonald Huizen, 
Huiskamers, Vakantie en Sport.

Vrijwilligersbeleid
In de notitie vrijwilligersbeleid is aangegeven 
aan welke voorwaarde het vrijwilligersbeleid 
moet voldoen. Uitgangspunt hierbij is uniformi-
teit 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 vastleg-
gen van wederzijdse afspraken en het voeren 
van evaluatiegesprekken. Van alle vrijwilligers 
wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
gevraagd.

Vrijwilligersevenement
Elk jaar organiseert het Ronald McDonald 
Kinderfonds een event voor alle vrijwilligers, 
aangeboden als dank voor hun belangeloze 
inzet. Ook begin 2013 werden zo alle vrijwilli-
gers in het zonnetje gezet. Zij woonden het 
concert Vrienden van Amstel Live ten bate van 
het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam bij.

Dagelijks bestuur 
Ronald McDonald Huizen,  
Huiskamers, Vakantie en Sport

Communicatie
De meeste Ronald McDonald Huizen geven 
het relatiemagazine [t]Huis uit, met ieder 
kwartaal de verhalen uit de Ronald McDo-
nald Huizen. [t]Huis verschijnt landelijk en 
in verschillende regio-edities, zodat dona-
teurs 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. 
Daarnaast heeft ieder Huis een eigen 
website die wat betreft look and feel en 
opbouw gelijk is aan de algemene Ronald 
McDonald Kinderfondswebsite: vol informa-
tie 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 en 
Sport. 

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 2013 waren:

1.  De aansluiting bij de ‘global standards’ 

optimaliseren en de vernieuwde ‘House 

Operations Manual’ implementeren.  

Dit handboek bevat standaarden voor 

alle Ronald McDonald Huizen.  

2.  Definitieve besluitvorming met  

betrekking tot Ronald McDonald Huis 

Den Haag.

3.  Sluiten nieuwe samenwerkingsovereen-

komst met Ronald McDonald Centre.

4. Ontwikkelen beleid duurzaamheid.

5.  Het nog verder ontsluiten en delen van 

kennis. In 2013 vonden de volgende 

bijeenkomsten plaats met als doel om 

kennis en ‘best practices’ te delen:

•  Werkgroepbijeenkomsten en  

projectgroepbijeenkomsten

•  Managerstweedaagse

•  Managersvergadering

•  Assistent-managersvergadering

•  Penningmeesteroverleg

•  Voorzittersoverleg

•  Internationale RMHC Conferentie in 

Chicago

• Ronald McDonald Kinderfondsseminar
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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 vraaggestuurd. Als de bezetting 
structureel laag blijft en hier geen verandering 
in is te brengen of te verwachten, is verkleining 
van een Huis, of in het uiterste geval sluiting, 
te overwegen. Het Ronald McDonald Kinder-
fonds 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 2013 was 72% (in 2012 
was dat 71%). Eén Huis had een gemiddelde 
bezetting onder de 50%. Twee Huizen hadden 
een gemiddelde bezetting van meer dan 90%. 
Het merendeel van de Huizen hadden een 
normale tot hoge bezetting. Bij het vaststellen 
van de bezettingsgraad van de Ronald  
McDonald Huizen wordt enkel de logeerfunctie 
van de Ronald McDonald Huizen gemeten. 
Vanaf 2014 wordt bij het Huis Zuidwest- 
Brabant – vanwege de speciale functie van 
Revalidatiecentrum Leijpark - ook het gebruik 
van het Huis overdag gemeten.

Bezetting onder 50%
Ronald McDonald Huizen VUmc
De bezetting van Ronald McDonald Huis VUmc 
ligt historisch laag. Het Huis is ooit gebouwd 
anticiperend op een toen bestaand specialisme 
in het ziekenhuis. Dit specialisme is niet meer 
in het VUmc aanwezig. Het Huis draagt dus 
sinds de oprichting al een iets te grote jas. De 
bezetting van VUmc schommelt gemiddeld 

genomen tussen de 50-60%. Over 2013 valt 
de bezetting onder 50% uit, te weten 46%. 
Hierover vinden gesprekken plaats met het 
ziekenhuis om dit te optimaliseren. Ook wordt 
gekeken naar de mogelijke samenwerking 
tussen VUmc en AMC. Deze samenwerking kan 
ook invloed hebben op de bezetting van het 
Ronald McDonald Huis. 

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 Máxima 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 
Máxima Centrum zijn, voordat tot uitbreiding 
of nieuwbouw wordt besloten. De ontwikkelin-
gen op dit gebied worden op de voet gevolgd 
door het Ronald McDonald Kinderfonds. Omdat 
het Prinses Máxima Centrum in het najaar 
2014 al zal starten in het Wilhelmina  
Kinderziekenhuis, overweegt het Ronald 
McDonald Huis Utrecht nu flexibele uitbreiding 
met mobile units.

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 bezet-
ting zou moeten voldoen. Voor 2013 geldt dat 
de bezetting in de Vakantiehuizen in het 
hoogseizoen hoog is. Met name in het laagsei-
zoen is de bezetting laag. Dit heeft waarschijn-
lijk te maken met het feit dat er vooralsnog 
geen landelijke werving heeft plaatsgevonden. 
Vanaf 2014 zal worden geïnvesteerd in extra 
mankracht om de naamsbekendheid van de 
Huizen te vergroten en daarmee ook het 
gebruik. 

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 75%. Voor de schooluren zijn 
concepten in ontwikkeling om de bezettings-
graad te optimaliseren. In absolute aantallen: 
er sporten iedere week ruim 1.400 gehandi-
capte kinderen en jongeren. Dit aantal groeit 
gestaag. De Sportclub Only Friends, hoofdge-
bruiker van het Ronald McDonald Centre, heeft 
540 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. 
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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 (en incidenteel bestuurders) 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 2013 en de belangrijkste onderwerpen die in elke 
werkgroep aan de orde kwamen.

Werkgroep Better Together 2.0
In 2010 is het Ronald McDonald Kinderfonds een veranderingsproces 
gestart door Better Together in het Ronald McDonaldnetwerk te  
introduceren en te implementeren.  
Uitgangspunt is het bundelen van krachten in een steeds sterker  
concurrerende markt. Synergie bereiken zonder de kracht van de regio 
te verliezen. Het doel is om samen met de Ronald McDonald Huizen te 
werken aan een gezonde en evenwichtige financiële situatie voor het 
hele netwerk. Dit betekent ondermeer dat er afspraken zijn gemaakt 
over landelijke donateurswering, landelijke huisstijl en een landelijk 
relatiemagazine met regionale input. Deze afspraken lopen tot en met 
2013 en vandaar dat er in 2013 een werkgroep Better Together 2.0 is 
samengesteld om te komen tot een nieuw voorstel ‘Better Together 2.0’. 
De nieuwe afspraken gaan over voortzetting van de gezamenlijke 
initiatieven en de daarbij behorende verdeling van gelden.

Werkgroep duurzaamheid
•  Opstellen Plan van Aanpak met als doel: Kinderfondsbreed een 

organisatie die voldoet aan de standaarden voor wat betreft 
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Werkgroep automatiseren
•  Aanvang invoering digitaal gastenregistratiesysteem, 

afronding in 2013

Werkgroep (on)gewenst gedrag
•  Ondersteunen bij implementatie regelgeving volgens manual (op verzoek)
•  Inventariseren ongewenst gedrag en meten toename in de toekomst

Werkgroep vrijwilligersbeleid
•  Onderzoeken wenselijkheid en opzet eventuele trainingen voor vrijwilligers
•  Aanpassen Notitie Vrijwilligersbeleid op onderdelen van de voorschriften van 

het Manual

Werkgroep vakantie
•  Afronden bezettingsregistratie
•  Evaluatie doelgroepenbeleid en tarieven
•  Onderzoeken kansen optimaliseren bezetting

Werkgroep bezettingsgraad
•  Formuleren kenmerken bezettingsgraad en uniforme registratie
•  Inventariseren consequenties voor de bezetting ten gevolge van 

veranderingen in de kindergeneeskunde

Werkgroepen
Huizen, Huiskamers, 
Vakantie en Sport

Werkgroep Kwaliteit
•  Implementeren Manual o.l.v. Twynstra Gudde
•  Begeleidingsgroep start meerjarenstrategie en samenwerking



Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2013   5554  Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2013  

Het Ronald McDonald Kinderfonds is houder van het CBF keurmerk. Om dit te ontvangen, beoor-
deelt 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/ bestuur-
der. In de statuten en het huishoudelijk regle-
ment staan de randvoorwaarden vermeld 
waarbinnen de directeur/bestuurder beslis-
singsbevoegd 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 vastge-
legd 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 uitvoe-
ren, 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 bestaan-
de 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 manage-

ment. Het Ronald McDonald Kinderfonds sluit 
met elke beheerstichting een samenwerkings-
overeenkomst, waarin afspraken zijn vastge-
legd over de verantwoordelijkheden.

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 belang-
rijke 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. Het Ronald 
McDonald Kinderfonds en de Huizen blijven 
hier met een kostenratio van 16,9% 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 direc-
teur 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.

Verantwoordingsverklaring

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 penningmees-
ters 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 maan-
delijks 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 proce-
dure beslist het Ronald McDonald Kinderfonds 
of tot samenwerking c.q. realisatie van de 
voorziening wordt overgegaan. 

Boekhouding
De medewerker financiën van het Ronald 
McDonald Kinderfonds verwerkt de boekhou-
ding 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 back-
up. 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.

Communicatie met belanghebbenden
In de onderstaande tabellen zijn de belangheb-
benden beschreven waar het Ronald McDonald 
Kinderfonds een bewuste relatie mee onder-
houdt 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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Donateurs

Sponsors

Ambassadeurs

Management  
Huizen

Besturen  
Huizen

Vrijwilligers

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

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

Persoonlijk contact, magazine

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

Intranet, magazine [t]Huis

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

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

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

De Kinderfondsambassadeurs 
zetten actief hun bekendheid in ten 
bate van het Kinderfonds. Ten 
minste 1x 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).

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

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

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 vrijwilli-
gersbeleid op voor alle Huizen. 

Belang- 
hebbenden 
(eind 2013)

Belang- 
hebbenden 
(eind 2013)

Informatievoorziening InformatievoorzieningBijzonderheden Bijzonderheden

McDonald’s

Media

Zorginstellingen  
waar Ronald  
McDonald Huis is  
gevestigd

Kinderfonds- 
medewerkers

Openbaar bestuur  
(gemeenten,  
Ministerie VWS)

Digitale nieuwsbrief, pagina 
Ronald McDonald Kinderfonds 
op intranet McDonald’s, 
website, periodiek communi-
catie 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.

Persberichten, website,  
social media

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

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

Nieuwsbrief, website

McDonald’s is hoofdsponsor 
van het Ronald McDonald 
Kinderfonds. 1x per jaar wordt 
een gezamenlijke fondsenwer-
vende activiteit georganiseerd. 
1x per jaar is er een bijeen-
komst met franchisenemers die 
in de besturen zitten (in elk 
bestuur zit een franchisenemer 
van McDonald’s). Het Ronald 
McDonald Kinderfonds woont 
tenminste 1x per jaar een 
bijeenkomst van de  
coöperatieve vereniging bij.

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

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

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 klachten-
procedure heeft. In de klachtenprocedure 

wordt aangegeven hoe en binnen welke termijn 
een klacht moet worden afgehandeld. Alle 
klachten worden geregistreerd in een data-
base.

Tegenstrijdige belangen
In sommige gevallen kan er sprake zijn van 
tegenstrijdige belangen tussen de belangheb-
benden en/of stakeholders. Dit kan bijvoor-
beeld voorkomen als een Ronald McDonald 
Huis in de buurt van een ander Huis wordt 
gevestigd en er in dezelfde ‘fondsenwervings-

vijver’ 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 fondsenwer-
ving 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 
of er mogelijk ‘conflict of interest’ is. Als het 
Ronald McDonald Kinderfonds een aanbod 
krijgt van een concurrent van een grote spon-
sor, dan is het de gewoonte om bij de vaste 
sponsor te informeren of hier bezwaar tegen 
bestaat. 
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Balans per 31 december  
(na bestemming resultaat)

PASSIEF  2013	 	 2012

  €		 	 €   
RESERVES EN FONDSEN        

RESERVES        
Continuïteitsreserve  (6) 14.507.000   14.805.844 
Bestemmingsreserve bouw (7)  7.276.728  5.904.872
Bestemmingsreserve        
garantiestelling (8)  389.000  411.000 
Bestemmingsreserves overige (9)  5.892.152  4.083.411   
Overige reserve (10)  70.183  -1.321.871 
  
  28.135.063   23.883.256
        
BESTEMMINGSFONDSEN (11)  313.278  187.378
       
VOORZIENINGEN (12)  1.510.076  3.513.278
       
LANGLOPENDE SCHULDEN (13)  289.218  1.136.813
       
KORTLOPENDE SCHULDEN        
Overige schulden en        
overlopende passiva (14)  5.217.452  7.161.655

TOTAAL  35.465.087  35.882.380   

 

ACTIEF	 	 2013	 	 2012	

	 	 €  €   
VASTE ACTIVA

       
Materiële vaste activa (1)  18  18  
       
Financiële vaste activa   (2)  5.197.475  10.241.567
  
   5.197.493  10.241.585

      
VLOTTENDE	ACTIVA        

VORDERINGEN          
Effecten (3)  66.745   72.710    
Overige vorderingen en        
overlopende activa (4) 3.566.467   3.668.483 
Liquide middelen (5) 26.634.382  21.899.602 
  
   30.267.594  25.640.795
       
TOTAAL   35.465.087  35.882.380

RESERVES	EN	FONDSEN
De totale omvang van de reserves en fondsen van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de Huizen 
31 december 2013 bedraagt € 28,1 miljoen (inclusief € 14,5 miljoen continuïteitsreserve) ten opzichte van 
€ 23,8 miljoen 31 december 2012. Gezien de meerjarenbegroting is de verwachting dat deze vermogens-
positie de komende jaren (deels) zal worden aangesproken ten behoeve van nieuwe investeringen in 
Huizen en/of Huiskamers.

Financiële positie in 2013

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. 
 
De continuïteitsreserve bedraagt 31 december 2013  
€ 14,5 miljoen (2012: € 14,8 miljoen) en is gebaseerd op 
de begrote uitvoeringskosten 2014. Hiervan wordt  
€ 3,6 miljoen (2012: € 4,4 miljoen) aangehouden door 
Stichting Ronald McDonald Kinderfonds als aanvulling 
op de reserves van de lokale beheerstichtingen.

Als gevolg van de (verscherpte) licentie-eisen zoals 
gesteld door moederorganisatie Ronald McDonald 
House Charities, hebben de Huizen in de begroting 2013 
hier een aanzienlijk bedrag voor begroot. Echter veel 
Huizen gaan deze licentie-eisen invullen met de inzet 
van vrijwilligers waardoor de begrote uitvoeringskosten 
in 2014 zijn gedaald. 

De bestemmingsreserve bouw omvat alle door het 
bestuur bestemde gelden voor toekomstige bouwprojec-
ten. Deze reserve is in 2013 gestegen naar € 7,2 miljoen 
(€ 5,9 miljoen 31 december 2012); Stichting Ronald 
McDonald Huis Utrecht heeft concrete bouwplannen en 
er zijn ook plannen inzake het realiseren van meer 
Huiskamers. De verwachting is dan ook dat deze reserve 

de komende jaren zal worden aangewend. 

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 31 december 2013 bedraagt € 389.000.

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 gaat hierbij om bestemmingsreser-
ves als onderhoud, renovatie of speciale projecten. Het 
totaal van deze reserve neemt 31 december 2013 toe tot  
€ 5,8 miljoen (2012 € 4,0 miljoen); voornamelijk in het 
kader van Better Together waarbij mogelijk de geoormerk-
te gelden via het Ronald McDonald Kinderfonds naar de 
Huizen wordt verhoogd. De definitieve invulling hiervan zal 
naar verwachting plaatsvinden in 2015.

De overige reserve omvat naast het saldo van de 
samenvoegingsverschillen (verschil in waarderings-
grondslagen Stichting Ronald McDonald Centre met de 
waarderingsgrondslagen binnen Stichting Ronald 
McDonald Kinderfonds en de overige lokale beheerstich-
tingen) het totale geaccumuleerde tekort en/of de 
geaccumuleerde niet-bestemde reserves van lokale 
beheerstichtingen.

(OPBOUW)	RESERVES	EN	FONDSEN	2013-2012

Fondsen

Overige reserve

Bestemmingsreserves overige

Bestemmingsreserve 
garantiestelling

Bestemmingsreserve bouw

Continuïteitsreserve
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ANALySE	VAN	hET	RESULTAAT

Staat van baten en lasten

ANALySE	VAN	hET	RESULTAAT
Het resultaat van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de lokale beheerstichtingen 
over 2013 bedraagt € 3,3 miljoen ten opzichte van - € 1,1 miljoen begroot. Het verschil komt 
door zowel een stijging van de inkomsten inclusief bijdrage gasten (+ € 2,5 miljoen) alsme-
de door lagere kosten exclusief bijdrage gasten (- € 1,9 miljoen). 

Toelichting  
Financieel resultaat 2013

€ 13.943.510 

€ 11.474.596 

€ 13.788.062 

€ 10.620.803 

€ 12.568.106 

€ 11.269.165 

€ 3.322.707 

€ -1.093.510 

€ 2.518.897 

€ -2.000.000 

€ 0 

€ 2.000.000 

€ 4.000.000 

€ 6.000.000 

€ 8.000.000 

€ 10.000.000 

€ 12.000.000 

€ 14.000.000 

€ 16.000.000 

2013 Begroting 2013 2012 

Baten (incl. bijdrage gasten) Lasten (excl. bijdrage gasten) Resultaat  

BATEN Begroting	 Begroting	 Exploitatie		 Exploitatie		 	

	 2014	 2013	 2013	 2012

 € €  €  €  
BATEN UIT EIGEN 

FONDSENWERVING   
Baten uit eigen fondsenwerving (15) 9.338.265 9.360.239 10.308.757 11.172.512
Baten uit beleggingen (16) 528.048 666.850 495.349 972.235
Overige baten (17) 79.334 32.550 1.609.513 213.251 
TOTAAL BESCHIKBAAR       
VOOR DOELSTELLINGEN  9.945.647 10.059.639 12.413.619 12.357.998
  
LASTEN       
BESTEED AAN DOELSTELLING      
Ondersteuning Huizen (18) 1.106.193 1.091.069 284.251 523.010
Bouw en Inrichting  253.842 299.601 320.729 538.091
Sport en Vervoer incl.  
dagarrangementen  1.000 173.486 109.408 109.844
Werkervaringsplaatsten  167.000 169.811 75.646 107.456
Uitvoeringskosten eigen       
organisatie (19) 7.401.472 7.517.801 6.784.639 7.104.363
Bijdrage gasten  -1.561.551 -1.414.957 -1.529.891 -1.430.064
TOTAAL BESTEED AAN       
DOELSTELLING  7.367.956 7.836.811 6.044.782 6.952.700  
      
WERVING BATEN       
Directe wervingskosten (20) 1.171.850 967.293 951.945 713.940
Uitvoeringskosten eigen 
organisatie (21) 877.506 893.370 791.823 813.639
Bankkosten  44.000 43.917 31.011 51.446  
     
TOTAAL WERVING BATEN  2.093.356 1.904.580 1.774.779 1.579.025  
    
KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE      
Uitvoeringskosten eigen  
organisatie (22) 1.392.150 1.411.758 1.271.351 1.307.376
      
SOM DER LASTEN  10.853.462 11.153.149 9.090.912 9.839.101
      
RESULTAAT  -907.815 -1.093.510 3.322.707 2.518.897

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging/(onttrekking) aan:      
Continuïteitsreserve    -298.844 1.890.840
Bestemmingsreserve bouw    1.371.856 -915.972
Bestemmingsreserve  garantiestelling   -22.000 411.000
Bestemmingsreserve overige    1.808.741 896.273
Bestemmingsfondsen    125.900 26.342
Overige reserve    337.054 210.414
      
    3.322.707 2.518.897
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STChTING	RONALD	McDONALD	KINDERFONDS

Totaal is in 2013 (inclusief bijdrage gasten) € 13,9 miljoen ontvangen ten behoeve van de 
doelstelling. Dit is ruim € 2,5 miljoen meer dan was begroot (€ 11,4 miljoen) wat wordt 
veroorzaakt door met name de vrijval van de voorziening nieuwbouw Den Haag  
ad € 1,5 miljoen welke was opgenomen bij Stichting Ronald McDonald Kinderfonds. 

BATEN	UIT	EIGEN	FONDSENWERVING
De hogere baten (dan begroot) in 2013 zijn vooral gerealiseerd door meer inkomsten uit 
eigen fondsenwerving. Dit kan onder meer worden verklaard door een toename van het 
aantal (spontane) giften en donatie (+ € 300.000), een hogere opbrengst van het Ronald 
McDonald Kinderfonds Gala (+ € 125.000), een hogere opbrengst van HomeRide 2013  
(+ € 200.000) en de niet-begrote donatie ten behoeve van het Ronald McDonald Centre  
(+ € 400.000). 

Met name de inkomsten uit spontane giften en donaties worden voorzichtig begroot 
omdat het Kinderfonds daar weinig tot geen invloed op kan uitoefenen. 

BATEN	UIT	BELEGGINGEN
De baten uit beleggingen 2013 (€ 495.000) zijn lager dan was begroot (€ 666.000). Deze 
daling komt doordat het Kinderfonds in 2013 na zorgvuldige overweging heeft besloten 
vooralsnog niet te beleggen. Het Kinderfonds brengt haar gelden onder bij diverse 
spaarrekeningen. Dit heeft tot gevolg dat de rentebaten aanzienlijk zijn gedaald. 

INKOMSTEN	VOOR	LOKALE	BEhEERSTIChTINGEN
In 2013 heeft Stichting Ronald McDonald Kinderfonds € 937.000 uitgekeerd ten behoeve 
van de exploitatie van de Huizen. Tevens is in 2013 een bedrag van € 1,6 miljoen verwor-
ven dan wel ontvangen door Stichting Ronald McDonald Kinderfonds dat specifiek 
‘geoormerkt’ was voor de Huizen. Deze bedragen zijn eveneens aan de betreffende 
beheerstichtingen uitgekeerd. 
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BATEN	BEGROTING	2013
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De totale lasten 2013 (excl. bijdrage gasten) bedragen € 10,6 miljoen en zijn daarmee  
€ 1,9 miljoen lager dan de begroting. Ten opzichte van 2012 zijn de totale lasten met  
€ 650.000 gedaald. 

UITVOERINGSKOSTEN	EIGEN	ORGANISATIE
De uitvoeringskosten eigen organisatie 2013 zijn met € 8.8 miljoen lager dan begroot  
(€ 9,8 miljoen). Dit is het gevolg van een strakke sturing op de kosten en doordat de begrote 
voorziening inzake het mogelijk invoeren van 24uurs bemensing in de Huizen (€ 600.000) 
niet zijn uitgevoerd in 2013. Ten opzichte van 2012 zijn de kosten met € 400.000 gedaald, 
wat wordt veroorzaakt door incidentele investeringen in 2012.

LASTEN	2013

LASTEN	2012

LASTEN	BEGROTING	2013

UITVOERINGSKOSTEN	EIGEN	ORGANISATIE	2013

Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012

Overige algemene kosten incl 
bestuur en accountant

Voorlichting- en publiciteitskosten

Interne organisatie

Kantoorkosten

Huiskosten

Personeelskosten

Lasten
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Stichting	Ronald	McDonald	Kinderfonds	stelt	zich	in	haar	hoedanigheid	van	Nederlandse	
afdeling	van	Ronald	McDonald	house	Charities	het	welzijn	van	het	zieke	kind	ten	doel.	
De	doelstelling	wordt	gerealiseerd	door	financiële	steun	te	verlenen	aan	rechtspersonen	die	
Ronald	McDonald	huizen	en	voorzieningen	op	het	gebied	van	Sport	en	Vakantie	beheren	en	
exploiteren.	De	Ronald	McDonald	huizen	en	huiskamers	zijn	gelegen	bij	(of	in)	kinderzieken-
huizen,	academische	ziekenhuizen	of	ziekenhuizen	met	bovenregionale	funcatie	met	kin-
derafdelingen	en	bij	andere	verpleeginrichtingen	voor	kinderen.	In	andere	voorzieningen	
kunnen	zieke	en	gehandicapte	kinderen	samen	sporten	en	spelen	of	op	vakantie	gaan.

Niet-structureel kunnen ook 
andere initiatieven van rechts-
personen, 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 
licentie-overeenkomst. Tevens 
stelt het Kinderfonds zich onder 
voorwaarden garant voor de 
continuïteit van de Huizen.

Stichting Ronald McDonald 
Kinderfonds is opgericht op  
17 juni 1986.

Algemeen
Aard en doel van de activiteiten

SAMENGEVOEGDE	BALANS	EN	STAAT	VAN		

BATEN	EN	LASTEN

De	jaarrekening	betreft	een	samenvoeging	van	de		

jaarrekening	van	Stichting	Ronald	McDonald		

Kinderfonds	en	de	volgende	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	Sophia	Rotterdam

•	Stichting	Ronald	McDonald	huis	Leiden

•		Stichting	Ronald	McDonald	huis	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

Transacties	tussen	het	Ronald	McDonald	Kinderfonds		

en	de	beheerstichtingen	alsmede	onderlinge		

vorderingen	en	schulden	zijn	geëlimineerd.

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, sponso-
ring 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 oninbaar-
heid.

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 continuï-

teitsreserve 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 bestem-
ming te wijzigen en de reserve (binnen de doelstel-
ling van de Stichting) anders te gaan aanwenden.

OVERIGE	RESERVE
De overige reserve is bestemd voor de verantwoor-
ding van de negatieve saldi van de continuïteitsre-
serve van lokale beheerstichtingen (waarbij  
positieve resultaten in eerste instantie worden 
aangewend om de lokale continuïteitsreserve aan  
te vullen), alsmede de mutaties in de continuïteits-
reserve 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 verwach-
ting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 
wikkelen.

OVERIGE	ACTIVA	EN	PASSIVA
Alle overige posten in de balans worden gewaar-
deerd tegen nominale waarde. >>

Grondslagen voor waardering van  
activa en passiva
Deze	jaarrekening	is	opgesteld	conform	de	Richtlijn	Jaarverslaggeving	Fondsenwervende	
Instellingen	(RJ650).
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4.	OVERIGE	VORDERINGEN	 	 	 2013	 	 2012	

EN	OVERLOPENDE	ACTIVA	 	 	 €  €   

Nog te ontvangen rente    294.822  390.408
Belastingen en premies  
sociale verzekeringen    1.173.768  1.255.992
Vooruitbetaalde pensioenpremies    208.553  27.723
Debiteuren    852.099  539.657
Nog te ontvangen donaties en  
toegezegde gelden    429.159  1.038.018
Vooruitbetaalde kosten    290.010  218.705
Nog te ontvangen bijdragen  
voor overnachtingen    52.162  45.468
Overige    265.894  152.512
    
    3.566.467  3.668.483

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 2013 € 72,8 miljoen  
(2012: € 71,8 miljoen).

De verzekerde waarde van de activa ten behoeve van doestelling bedraagt per  
31 december 2013 € 82 miljoen.

2.	FINANCIËLE	VASTE	ACTIVA	

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

3.	EFFECTEN	

Obligaties Nederland I/II 98/28 5,5% (AW; € 49.370) nominaal € 50.000 / 
1,3349 (2012: 1,4542).

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 dien-
sten worden slechts verantwoord, indien dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven 
betreft. 

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

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

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

Grondslagen voor bepaling 
van het resultaat



CONTINUïTEITSRESERVE		 	 	 2013	 	 2012	

	 	 	 €  €   

Stand per 1 januari    14.805.844  12.915.004
Resultaatbestemming 
Kinderfonds en Huizen    -298.844  1.890.840
    
Stand per 31 december    14.507.000  14.805.844

7.	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. 
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8.	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 bedragen op  
31 december 2013 € 389.000. Op basis hiervan is 31 december 2013 een bestemmings- 
reserve garantiestelling gevormd en heeft het bestuur € 389.000 van het resultaat als 
zodanig bestemd.

6.	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 bestemmingsreserves  
overige bestaan uit:	 	 	 2013	 	 2012	

	 	 	 €  €   
Bestemmingsreserve onderhoud/ 
renovatie/verbouwing    1.153.189  1.407.362
Bestemmingsreserve implementatie  
internationale manual    765.000  754.858
Bestemmingsreserve Huiskamer    450.000  200.000
Bestemmingsreserve psychosociale  
afdeling    880.000  880.000
Bestemmingsreserve Better Together   1.595.313  -
Bestemmingsreserve projecten    898.650  841.191
Bestemmingsreserve duurzaamheid   150.000  
    
Stand per 31 december    5.892.152  4.083.411

5.	LIQUIDE	MIDDELEN	 	 	 2013	 	 2012	

	 	 	 €  €   

Spaarrekeningen    24.174.189  17.722.632
Kortlopende deposito’s    271.393  -
Rekening couranten    2.150.787  4.146.556
Kas    36.170  25.870
Kruisposten    1.843  4.544
    
   26.634.382  21.899.602

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

BESTEMMINGSRESERVE		 	 	 2013	 	 2012	

BOUW	 	 	 €  €   
 
Het verloop van deze post is als volgt:   
Stand per 1 januari    5.904.872  6.820.844
Resultaatbestemming  
Kinderfonds en Huizen    1.371.856  -915.972
    
Stand per 31 december    7.276.728  5.904.872

Het verloop van deze post is als volgt:	 		 2013	 	 2012	

	 	 	 	 €  €   
 
Stand per 1 januari    411.000  -
Resultaatbestemming  
Kinderfonds en Huizen    -22.000  411.000
    
Stand per 31 december    389.000  411.000

9.	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:  2013	 	 2012	

	 	 	 €  €

Stand per 1 januari    4.083.411  3.187.138
Resultaatbestemming  
Kinderfonds en Huizen    1.808.741  896.273
    
Stand per 31 december    5.892.152  4.083.411



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:

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

	 	 	 2013	 	 2012	

	 	 	 €  €   

Centre    -  400.000
Den Haag    -  1.500.000
Friesland    46.523  46.523
    
Stand per 31 december    46.523  1.946.523

	 	 	 2013	 	 2012	

	 	 	 €  €    

Stand per 1 januari    1.946.523  2.550.000
Verstrekkingen in verband met bouw   -400.000  -453.477
Vrijval     -1.500.000  -150.000
    
    46.523  1.946.523

In 2014 is duidelijk geworden dat het Ronald McDonald Huis Den Haag zelfstandig de 
financiering van de verbouwing kan dekken en dat er derhalve geen garantiebedrag 
vanuit het Kinderfonds verstrekt zal worden.
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12.	VOORZIENINGEN   2013	 	 2012

   €  €
Garantstelling Kinderfonds  
i.v.m. nieuwbouw Huizen    46.523  1.946.523
Garantstelling Kinderfonds  
i.v.m. exploitatie Huizen    44.096  278.857
Voorziening groot  
onderhoud Huizen    1.419.457  1.287.898
    
    1.510.076  3.513.278 

10.	OVERIGE	RESERVES	 	 	 2013	 	 2012	

	 	 	 €  €   

Stand per 1 januari    -1.321.871  -1.985.762
Samenvoegingsverschillen    1.055.000  453.477
Resultaatbestemming Kinderfonds  
en Huizen    337.054  210.414
    
Stand per 31 december    70.183  -1.321.871 

11.	BESTEMMINGSFONDSEN	 	 	 2013	 	 2012	

	 	 	 €  €   

Stand per 1 januari     187.378  161.036
Resultaatbestemming Kinderfonds  
en Huizen    125.900  26.342
    
    313.278  187.378

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 2013 zijn bestemd voor de aanleg van 
parkeerplaatsen, de inrichting van de Huiskamers, aanpassing dakterras,  
vrijwilligers, de aanleg van een elektriciteitsaansluiting en voor een oppasservice.



De langlopende schulden bestaan 	 	 2013	 	 2012	

uit de volgende posten:   €  €   
    
Lening o/g    -  886.192
Vooruit ontvangen sponsorgelden    289.218  250.621
    
    289.218  1.136.813

VOORUIT	ONTVANGEN	 	 	 2013	 	 2012	

SPONSORGELDEN	 	 	 €  €   

Stand per 1 januari    250.621  258.240
Overboeking vanuit/naar 
 kortlopende schulden    -16.907  -2.296
Toevoeging    145.250  67.127
Vrijval ten gunste van de exploitatie   -89.746  -72.450
    
    289.218  250.621

13.	LANGLOPENDE	SChULDEN

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

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.
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Het verloop van de lening gedurende  2013	 	 2012	

2013 is als volgt:   €  € 	 	 	

	     
Stand per 1 januari    1.772.386  2.658.580
Aflossing    -886.194  -886.194
    
Stand per 31 december    886.192  1.772.386

     
Kortlopend deel langlopende lening   -886.192  -886.194
    
    -  886.192

	 	 	 2013	 	 2012	

	 	 	 €  €
   
Stand per 1 januari    278.857  213.363
Toevoegingen    8.650  115.787
Onttrekkingen    -243.411  -50.293
    
    44.096  278.857

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:

	 	 	 2013	 	 	 2012	

	 	 	 €  €   

Nijmegen    27.828  20.655
Groningen    99.288  83.187
Rotterdam    96.097  61.205
Utrecht     192.967  179.840
Leiden    29.990  -
Friesland    100.530  80.645
Zwolle    90.532  87.985
Middenwest-Brabant    89.489  94.836
Maastricht    109.807  121.230
Zuidoost-Brabant    103.195  95.742
VUmc    109.553  105.397
Den Haag     5.000  5.000
Barendrecht    46.161  56.443
Arnhem    -  21.980
Kindervallei    143.523  114.337
Centre    175.497  159.416
    
    1.419.457  1.287.898

 	 	 2013	 	 2012	

	 	 	 €  €   
 
Stand per 1 januari    1.287.898  1.050.095
Toevoegingen    598.637  533.132
Onttrekkingen    -467.078  -295.329
    
    1.419.457  1.287.898 

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

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

OVERIGE	SChULDEN	 	 	 2013	 	 2012	

EN	OVERLOPENDE	PASSIVA	 	 	 €  €   

Kortlopend deel langlopende lening   886.192  886.194
Nog te betalen inzake bouwprojecten   1.818.491  3.998.486
Nog te betalen kosten    718.000  599.897
Crediteuren    688.785  484.332
Belastingen en premies sociale  
verzekeringen    215.307  285.328
Vooruit ontvangen bijdragen    194.455  144.946
Overige schulden    696.222  762.472
    
    5.217.452  7.161.655

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 2013 is € 7.407 (2012: € 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 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.

In 2013 is door Stichting Ronald McDonald  
Kinderfonds een overeenkomst afgesloten voor 
kantoorruimte in Amersfoort. De overeenkomst is 
aangegaan voor een periode van 5 jaar. De jaarlijkse 
last bedraagt € 97.000 voor huur en € 17.000 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: 5 jaar.

In 2011 is door Stichting Ronald McDonald Kinderfonds 
een operational lease-overeenkomst gesloten voor 
vier auto’s voor een periode van 4 jaar. Additioneel is 
in 2013 een operational lease-overeenkomst gesloten 
voor een auto voor een periode van 4 jaar. 
Het totaal aantal auto’s dat onder deze overeenkom-
sten vallen bedraagt 5. De jaarlijkse last bedraagt ca.  
€ 34.000 (2012: € 40.000).

Met Stichting Wigwam Vallei Nederland is door 
Stichting Ronald McDonald Kindervallei een overeen-
komst aangegaan waarbij Stichting Ronald McDonald 
Kindervallei in 2010, 2012, 2013 en 2014 garant staat 
voor de vaste- en overheadkosten van de wigwam-
vakanties, 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.

Op 31 december 2013 is er een nieuwe samen- 
werkingsovereenkomst gesloten tussen het Centre  
en het Ronald McDonald Kinderfonds waarin is 
opgenomen dat het Ronald McDonald Kinderfonds 
voor de komende 4 jaar onder bepaalde voorwaarden 
garant staat voor de exploitatie voor een maximaal 
bedrag van € 2.400.000, waarbij is gesteld dat deze 
garantie maximaal € 750.000 per jaar bedraagt.

Na beëindiging van bovengenoemde overeenkomst 
doneert het Ronald McDonald Kinderfonds gedurende 
een periode van vier jaar (2018 tot en met 2021) een 
bedrag van € 250.000 per jaar aan het Centre. 

Toelichting  
Staat van baten en lasten
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.

15.	BATEN	UIT	EIGEN	FONDSENWERVING

 Begroting	 Begroting	 Exploitatie		 Exploitatie		 	

	 2014	 2013	 2013	 2012

 € €  €  €   
  
Donateurs, giften en  schenkingen 2.846.420 2.973.866 3.603.994 3.713.507
Legaten en nalatenschappen  781.500 620.500 779.931 1.438.126
Acties derden  1.527.857 1.746.833 1.443.673 1.922.527
Eigen acties  596.464 467.900 613.459 380.593
Ronald McDonald Kinderfonds  gala 850.000 825.000 949.702 1.001.861
Publieksevent  1.091.975 775.000 988.937 436.031
Collecteboxen en- huisjes  392.550 465.200 471.509 443.701
Giften in natura  578.549 656.540 776.526 952.354
Sponsorbijdragen  563.000 596.000 504.125 549.059
Overige  109.950 233.400 176.901 334.753
       
  9.338.265 9.360.239 10.308.757 11.172.512

NIET	IN	DE	BALANS	OPGENOMEN	VERPLIChTINGEN	

RONALD	McDONALD	 	 	 Exploitatie	 	

KINDERFONDS	GALA	 	 	 2013	 	 	

	 	 	 €     

Baten:    

Tafelverkopen    367.500  
Loterijopbrengsten en donaties    113.700  
Veilingopbrengsten    468.800  
     
     950.000
    
Lasten     307.000
    
Resultaat     643.000

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

	 	 	 2013	 	 	

	 	 	 €     
   
Inrichting    19.276
Koffie, thee, dranken en apparaten    47.033
Schoonmaakkosten    106.199
Kantoorbenodigdheden    11.149
Huisvestingskosten    106.130
Huishoudkosten    109.314
Automatisering    36.074
Transport    15.332
Leasekosten    8.414  
Onderhoud    40.799
Beveiliging    19.315
Kosten gala    5.000
Kosten collecteboxen en -huisjes    20.093
Werkervaringsplaatsen    15.387
Drukwerk    8.982
Autokosten    2.500
Administratiekosten    19.655
Reclamekosten    7.500
Vergoeding UMCG    100.000
Bouw    21.926
Vrijwilligers    26.026
Overigen    30.422
    
    776.526

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

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

Met McDonald’s Nederland B.V. is een vaste vergoeding overeengekomen van € 153.000, 
welke jaarlijks wordt geïndexeerd. De vergoeding voor 2013 bedroeg € 171.781  
(2012: € 168.909).

Met de Coöp is overeengekomen dat een vast percentage van de omzet ten gunste komt 
van het Ronald McDonald Kinderfonds. De vergoeding voor 2013 bedroeg € 322.344  
(2012: € 323.860). 

16.	BATEN	UIT	BELEGGINGEN

 Begroting	 Begroting	 Exploitatie		 Exploitatie		 	

	 2014	 2013	 2013	 2012

 € €  €  €   
   
Rente deposito’s   22.500 172.000 134.235 198.807
Rente obligaties  2.730 2.500 2.805 8.012
Gerealiseerd koersresultaat  - - -81.275 217.563
Ongerealiseerd koersresultaat  - - -5.965 -
Overige rentebaten  502.818 492.350 445.549 547.853
       
  528.048 666.850 495.349 972.235

       
 
  
  79.334 32.550 1.609.513 213.251

ACTIES	DERDEN
In acties derden is een bedrag begrepen van € 277.000 (2012: € 360.000) ontvangen 
van Stichting McDonald’s Benefiet Golftoernooien.

In de overige baten van 2013 is een bedrag van € 1.500.000 opgenomen uit hoofde van de vrijval 
van de voorziening garantstelling nieuwbouw voor het Ronald McDonald Huis Den Haag. 

In de overige baten van 2012 is eveneens een vrijval van de voorziening garantstelling nieuwbouw 
opgenomen ter grootte van € 150.000.

17.	OVERIGE	BATEN	
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Besteed aan doelstelling

De uitgekeerde bijdragen in exploitatie aan de Huizen en de geoormerkte gelden worden in de 
samengevoegde jaarrekening geëlimineerd. Onderstaand is ter vergelijking een opstelling 
opgenomen waarin wordt weergegeven wat deze lasten betroffen in 2012 en 2013:

GEËLIMINEERD	IN	DE	SAMENVOEGING:

18.	ONDERSTEUNING	hUIZEN

 Begroting	 Begroting	 Exploitatie		 Exploitatie		 	

	 2014	 2013	 2013	 2012

 € €  €  €   
   
Internationale samenwerking  41.600 48.500 27.417 26.482
Vrijwilligers en ambassadeurs  102.000 109.000 77.900 84.767
Garantiestelling exploitatie   343.000 435.000 49.000 60.000
Mutatie voorziening   
garantiestelling nieuwbouw  100.000 - - -
Overige  519.593 498.569 129.934 351.761
       
  1.106.193 1.091.069 284.251 523.010

	 2013	 2012	

 € €
    
Geoormerkte gelden  1.576.356 1.463.856
Bijdrage in exploitatie  888.058 825.000
    
  2.464.414 2.288.856 FTE

Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2013 bedraagt 66,3 FTE (2012: 68,2 FTE).

19.	21.	22.	UITVOERINGSKOSTEN	EIGEN	ORGANISATIE
De uitvoeringskosten vormen een onderdeel van de in de staat van baten en lasten 
ver-antwoorde lasten. Daarbij zijn de uitvoeringskosten als volgt:

 Begroting	 Begroting	 Exploitatie		 Exploitatie		 	

	 2014	 2013	 2013	 2012

 € €  €  €   
   
Personeelskosten  4.890.587 4.968.656 4.566.730 4.599.976
Huiskosten  3.075.389 3.039.723 2.574.443 2.878.205
Kantoorkosten  244.060 235.460 206.664 227.643
Interne organisatie  63.455 60.000 35.697 45.825
Voorlichtings- en publiciteitskosten 536.690 530.394 470.204 448.280
Overige algemene kosten (incl.      
bestuur, accountant en advies)  860.947 988.695 994.075 1.025.449
       
  9.671.128 9.822.928 8.847.813 9.225.378

PERSONEELSKOSTEN      
Lonen en salarissen  4.541.162 4.487.623 4.326.474 4.239.476
Diverse personeelskosten  161.175 293.315 87.373 154.576
Autokosten  62.000 65.500 44.140 56.627
Reis- en verblijfkosten  10.000 10.000 6.720 4.576
Overige  116.250 112.218 102.023 144.721
       
 
  4.890.587 4.968.656 4.566.730 4.599.976
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	 Begroting	 Begroting	 Exploitatie		 Exploitatie		 	

	 2014	 2013	 2013	 2012

 € €  €  €
hUISKOSTEN    

Huur  30.000 34.800 29.281 348.617
Dotatie voorziening onderhoud  599.467 521.667 512.832 391.148
Energie  526.514 510.500 473.236 438.413
Water  48.271 52.400 44.380 34.381
Beveiliging  605.399 546.150 180.922 161.957
Onderhoud   267.330 316.971 216.661 581.494
Schoonmaakkosten  295.810 252.377 236.557 233.877
Gemeentelijke belastingen  207.900 197.550 266.380 245.531
Verzekeringen  70.647 67.450 63.104 64.501
Overige huisvestingskosten  79.399 92.903 170.130 71.934
Kosten Huiskamer  144.300 229.500 148.967 128.555
Overige huishoudkosten  200.352 217.455 231.993 177.797
       
 
  3.075.389 3.039.723 2.574.443 2.878.205  

      

	 Begroting	 Begroting	 Exploitatie		 Exploitatie		 	

	 2014	 2013	 2013	 2012

 € €  €  €
VOORLIChTINGS-	EN
PUBLICITEITSKOSTEN
      
Kosten nieuwsbrief  236.540 256.106 226.827 200.375
Ronald McDonald      
Kinderfondsgala (30%)  70.500 87.750 92.685 92.154
Publieksevent (30%)  90.000 63.935 75.974 52.718
Kosten database (50%)  17.500 13.753 9.074 14.694
Campagnes  21.000 17.500 14.583 3.759
Overige publiciteitskosten  101.150 93.350 51.061 84.580
       
  536.690 532.394 470.204 448.280

       
 
      
OVERIGE	ALGEMENE	KOSTEN	 	 	 	 	
(INCL.	KOSTEN	BESTUUR,	 	 	 	 	 	 	
ACCOUNTANT	EN	ADVIES)
      
Accountants- en advieskosten  143.550 150.000 124.945 127.122
Telefoon  87.400 105.100 82.537 80.527
Porti  14.000 14.550 15.569 17.531
Drukwerk  37.900 29.500 36.405 40.382
Promotie  47.575 43.375 37.689 47.652
Kantoorbenodigdheden  21.213 40.982 21.020 20.546
Vrijwilligers  109.175 132.600 119.097 89.217
Kosten bestuur  10.450 12.650 8.049 11.681
Verzekeringen  3.750 5.100 10.055 5.143
Automatisering  71.850 65.500 79.396 68.237
Bijdrage psychologische zorg  208.610 220.000 219.493 257.500
Overige   105.474 169.338 239.820 259.911

  860.947 988.695 994.075 1.025.449

       
	
TOTAAL	UITVOERINGSKOSTEN	 	 	 	 	
EIGEN	ORGANISATIE
  
  9.671.128 9.822.928 8.847.813 9.225.378

KANTOORKOSTEN      

Huur inclusief servicekosten  113.300 111.700 113.227 112.791
Computerkosten  54.000 45.000 33.794 35.885
Portokosten  20.000 21.000 18.625 22.720
Telefoonkosten  28.000 21.000 18.439 22.862
Drukwerk  6.500 6.500 382 9.632
Kosten inrichting en onderhoud  2.000 6.000 1.940 1.405
Overige  20.260 24.260 20.257 22.348

  244.060 235.460 206.664 227.643

       
 
INTERNE	ORGANISATIE  63.455 60.000 35.697 45.825



Lastenverdeling

De uitvoeringskosten eigen organisatie worden als volgt toegerekend voor wat betreft de kosten 
gemaakt door de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport:

PERCENTAGES	LASTENVERDELING

 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%
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 Doelstelling		 Fondsen-	 	 Beheer	en

	 	 	 werving	 	 administratie	 	

	      

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

DOELSTELLING
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 en Vakantie beheren en exploiteren.  
De Ronald McDonald Huizen en Huiskamers zijn 
gelegen bij (of in) kinderziekenhuizen, academische 
ziekenhuizen of ziekenhuizen met bovenregionale 
funcatie met kinderafdelingen en bij andere 
verpleeginrichtingen voor kinderen. In andere voor-
zieningen kunnen zieke en gehandicapte kinderen 
samen sporten en spelen of op vakantie gaan.

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

UITGANGSPUNTEN	LASTENVERDELING
Alle kosten worden zoveel mogelijk direct toegere-
kend aan de volgende drie kostencategorieën; 
kosten doelstelling, kosten fondsenwerving of 
beheer en administratie. Alle overige kosten 
worden naar vooraf bepaalde ratio’s verdeeld over 
de kosten. 

In de staat van baten en lasten zijn meerdere 
doelstellingen benoemd, te weten:
•  ondersteuning Huizen;
• bouw en inrichting;
• sport en vervoer incl. dagarrangementen;
• werkervaringsplaatsen.

Gezien de complexiteit van het toerekenen van de 
uitvoeringskosten aan deze doelstellingen is 
besloten om onder de kosten besteed aan doelstel-
ling de uitvoeringskosten apart te benoemen. 

De uitgangspunten bij de verdeling van de kosten 
over de drie kostencategorieën is als volgt:

PERSONEELSKOSTEN
Het personeelsbestand bestaat bij de Huizen  
veelal uit een manager en een of twee assistent- 
managers. Het overgrote deel van de werkzaamhe-
den bestaat uit het, samen met de vrijwilligers, 
draaiende houden van het Huis. Met de besturen 

van de Huizen is bekeken in welke verhouding de 
werknemers tijd besteden aan fondsenwerving en 
beheer & administratie (dit is hoofdzakelijk de 
financiële administratie). 

Kijkend naar het personeelsbestand van het Ronald 
McDonald Kinderfonds is per werknemer aangege-
ven in welke verdeling zij tijd besteden aan de drie 
kostencategorieën. Daarbij is ook gekeken in 
hoeverre de werknemer dienstverlenend is aan een 
huis (doelstelling). Tijdbesteding in het kader van 
leidinggeven e.d. wordt toegerekend aan beheer en 
administratie. Op basis van deze toerekening is er 
een gemiddelde verdeling bepaald welke wordt 
gehanteerd vanaf het boekjaar 2012. 

Deze verdeling van de personeelskosten is conform 
de richtlijnen van het VFI.

hUISKOSTEN/KANTOORKOSTEN/	
INTERNE	ORGANISATIE
Dit zijn alle kosten die door de Huizen worden 
gemaakt voor het Huis (onderhoud, gas/water/licht, 
verzekeringen, etc.) en worden 100% toegerekend 
aan de doelstelling.

De kantoorkosten/kosten interne organisatie van 
het Ronald McDonald Kinderfonds worden toegere-
kend op basis van dezelfde verdeling als gemaakt 
voor de personeelskosten. Zie eerder in het 
verslag. 

VOORLIChTINGS-	EN	PUBLICITEITSKOSTEN
Bij de Huizen zijn dit ondermeer de kosten voor  
het productie en versturen van de [t]Huis, het 
magazine van het Ronald McDonaldnetwerk. In de 
(t)Huis is met name informatie over de Huizen en 
hun activiteiten opgenomen (voorlichting), waarbij 
(indien gewenst) ook de sponsoren en schenkers 
worden genoemd (fondsenwerving). Op basis van 
deze verdeling (70-30) worden de kosten  
toegerekend.

KOSTEN	BESTUUR,	ACCOUNTANT	EN	ADVIES	
EN	OVERIGE	ALGEMENE	KOSTEN
Conform de richtlijnen vanuit het VFI worden deze 
kosten voor 100% toegerekend aan beheer en 
administratie

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

KOSTEN	RONALD	McDONALD		
KINDERFONDS	GALA,	PUBLIEKSEVENTS		
EN	DE	DATABASE
Het Ronald McDonald Kinderfonds Gala en de 
publieksevents zijn fondsenwervende acties 
waarbij in alle publicaties wordt aangegeven wat 
het Ronald McDonald Kinderfonds is en doet. 
Deze voorlichtingskosten worden toegerekend 
aan de doelstelling (geven van voorlichting).  

Op basis van deze verdeling (70-30) worden de 
kosten toegerekend.

De database wordt aangehouden voor de 
donateursadministratie waarbij ook alle relaties 
worden geregistreerd. Deze database wordt 
gebruikt voor fondsenwervende acties als 
directmail. Op basis van deze verdeling (50-50) 
worden de kosten toegerekend.



 Begroting	 Begroting	 Exploitatie		 Exploitatie		 	

	 2014	 2013	 2013	 2012

 € €  €  €   
   
Totale baten  9.945.647 10.059.639 12.413.619 12.357.998 

Ondersteuning Huizen  1.106.193 1.091.069 284.251 523.010
Bouw en inrichting Huizen  253.842 299.601 320.729 538.091
Sport en Vervoer    
incl. dagarrangementen  1.000 173.486 109.408 109.844
Werkervaringsplaatsen  167.000 169.811 75.646 107.456
Uitvoeringskosten eigen organisatie 7.401.472 7.517.801 6.784.639 7.104.363
Bijdrage gasten  -1.561.551 -1.414.957 -1.529.891 -1.430.064
       
 
TOTALE LASTEN DOELSTELLING  7.367.956 7.836.811 6.044.782 6.952.700

       
In % van de totale baten  74,1% 77,9% 48,7% 56,3%
In % van de totale lasten  67,9% 70,3% 66,5% 71,8%

Het totaal van de lasten die zijn 
gemaakt in het kader van de 
doelstelling, verminderd met de 
bijdrage van gasten, bedraagt in 
2013 € 6 miljoen ten opzichte van 
€ 7,8 miljoen begroot en € 6,9 
miljoen realisatie in 2012.

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 onderstaand overzicht staan 
het % doelstelling baten en het % 
doelstelling lasten 2013 ten 
opzichte van de begroting 2013 en 
de realisatie 2012:

Ratio’s

Realisatie 2012
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 Doel-	 	 	 Fondsen-	 	 Beheer	&	 	 	 Totaal		 	 	 Begroot	 	 	 Totaal

	 stelling   werving		 	 Administr.		 	 2013	 	 	 2013	 	 	 2012	

 €   €   €   €   €   €

Personeelskosten  2.866.788  643.151  1.056.791  4.566.730  4.968.656  4.599.976
Huiskosten  2.574.443  -  -  2.574.443  3.039.723  2.878.205
Kantoorkosten   97.132  47.533  61.999  206.664  235.460  227.643
Algemene kosten             
(inclusief kosten bestuur ,            
accountant en advies)             
en kosten interne            
organisatie  870.041  7.170  152.561  1.029.772  1.048.695  1.071.274
Voorlichtings- en            
publiciteitskosten  376.235  93.969  -  470.204  530.394  448.280
            

TOTAAL UITVOERINGSKOSTEN             

EIGEN ORGANISATIE  6.784.639  791.823  1.271.351  8.847.813  9.822.928  9.225.378

            
Directe wervingskosten  -  951.945  -  951.945  967.293  713.940
Ondersteuning Huizen  284.251  -  -  284.251  1.091.069  523.010
Bouw en Inrichting   320.729  -  -  320.729  299.601  538.091
Sport en Vervoer            
incl. dagarrangementen  109.408  -  -  109.408  173.486  109.844
Werkervaringsplaatsen  75.646  -  -  75.646  169.811  107.456
Bijdrage gasten  -1.529.891  -  -  -1.529.891  -1.414.957  -1.430.064
Bankkosten  -  31.011  -  31.011  43.918  51.446
            

SOM DER LASTEN  6.044.782  1.774.779  1.271.351  9.090.912  11.153.149  9.839.101

 Begroting	 Begroting	 Exploitatie		 Exploitatie		 	

	 2014	 2013	 2013	 2012

 € €  €  €   
   
Ronald McDonald Kinderfonds   
Gala (70%)  164.500 204.750 216.265 215.027
Kosten publieksevent (70%)  210.000 144.515 177.272 123.009
Kosten database (50%)  17.500 13.753 9.074 14.694
Kosten acties derden  35.000 15.150 8.360 6.236
Collecteboxen en -huisjes  20.000 43.000 87.742 40.961
Onderhoud donateursbestand  335.000 192.955 202.762 95.303
Overige  389.850 353.170 250.470 218.710
       
  1.171.850 967.293 951.945 713.940

20.	DIRECTE	WERVINGSKOSTEN

PERCENTAGE	LASTEN
DOELSTELLING

%	DOELSTELLING	VAN	DE	TOTALE	BATEN

%	DOELSTELLING	VAN	DE	TOTALE	LASTEN

Realisatie 2012
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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).

Het directe wervingskosten en de uitvoeringskosten eigen organisatie gemaakt voor fondsen-
werving bedragen in 
2013 € 1,74 miljoen ten 
opzichte van € 1,86 
miljoen begroot en € 1,53 
miljoen realisatie in 2012.

Onderstaand overzicht 
geeft aan dat het % 
fondsenwerving in 2013 
met 16,7% lager is dan 
begroot (19,9%). Dit kan 
worden verklaard door 
de hogere baten uit 
eigen fondsenwerving 
2013 dan begroot. Het % 
blijft ruimschoots onder 
de norm van 25%.

PERCENTAGE	LASTEN Begroting	 Begroting	 Exploitatie		 Exploitatie		 	

BEhEER	EN	ADMINISTRATIE	 2014	 2013	 2013	 2012

 € €  €  €   
   
Som der lasten  10.853.462 11.153.149 9.090.912 9.839.101
Kosten beheer en administratie  1.392.150 1.411.758 1.271.351 1.307.376
       
 
In % van totale lasten  12,8% 12,6% 14,0% 13,3%

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 Huizen;
• 100% van de accountants- en bestuurskosten van de Huizen;
•  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 % beheer en administratie geeft aan hoeveel % van de totale lasten is besteed aan 
lasten voor beheer en administratie. Het 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.

Het totaal van de lasten voor beheer en administratie is in 2013 € 1,27 miljoen ten opzichte 
van € 1,41 miljoen 
begroot en € 1,30 
miljoen realisatie in 
2012.

De strakke sturing op 
kosten zorgt in 2013 
voor een lagere totale 
som der lasten dan 
begroot (€ 7,6 miljoen 
t.o.v. € 11,1 miljoen). 
Doordat de lasten voor 
beheer en administra-
tie 2013 nagenoeg 
conform begroting zijn 
gerealiseerd, is het % 
beheer en administra-
tie hoger dan begroot.

Realisatie 2012
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PERCENTAGE	LASTEN Begroting	 Begroting	 Exploitatie		 Exploitatie		 	

FONDSENWERVING	 2014	 2013	 2013	 2012

 € €  €  €   
   
Baten uit eigen fondsenwerving  9.338.265 9.360.239 10.308.757 11.172.512 
Directe wervingskosten  1.171.850 967.293 951.945 713.940
Uitvoeringskosten eigen organisatie 877.506 893.370 791.823 813.639 
 
Lasten eigen fondsenwerving       
(excl. bankkosten)  2.049.356 1.860.663 1.743.768 1.527.579
       
 
In % van baten uit eigen      
fondsenwerving  21,9% 19,9% 16,9% 13,7%

Het % doelstelling baten is lager dan begroot 
doordat enerzijds de kosten lager zijn dan 
begroot (€ 1,8 miljoen) en anderzijds omdat de 
baten hoger zijn dan begroot (€ 2,4 miljoen). 
Daarnaast zijn ook de bijdragen gasten 8% 
hoger dan begroot. 

Het % doelstelling lasten 2013 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. 

Het overschot over het boekjaar 2013 is 
volledig bestemd binnen het kader van de 
doelstelling. Deze post meenemende in de 
berekening van het percentage komt het uit 
op een % doelbestelling baten van 72%. Zie 
hiervoor de toelichting op de reserves en 
fondsen. 

%	FONDSENWERVING %	BEhEER	EN	ADMINISTRATIE

Realisatie 2012
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BESTUURDERS	EN	TOEZIChThOUDERS
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of toezichthouders 
van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds.

DIENSTVERBAND
Naam:    J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Functie:   Algemeen directeur
Aard (looptijd):  onbepaald
Uren:   40
Parttime percentage: 100
Periode:   15/5-31/12

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

*  De bezoldiging 2012 betreft die van de heer M.G.A.C. van den Tweel die per 31 december 2012 
uit dienst is getreden. In de periode 1 januari t/m 14 mei 2013 was er een vacature voor de 
functie van directeur, zodat er in die periode geen directiebezoldiging was. 

**  Het opgebouwde vakantiegeld wordt in mei van ieder jaar uitbetaald. In 2013 is alleen het 
opgebouwde bedrag over de periode 15 t/m 31 mei uitbetaald, waardoor het uitbetaalde 
vakantiegeld in 2013 lager is dan het over een geheel jaar dienstbetrekking zou zijn. 

Amsterdam,

Het bestuur

BEZOLDIGING
	 	 	 2013*	 	 2012	

	 	 	 €  €   

JAARINKOMEN  
Bruto loon/salaris    74.134  114.559
Vakantiegeld**    443  14.401
Eindejaarsuitkering 13e en 14e maand   -  -
Variabel jaarinkomen    -  -
    
    74.577  128.960
    
SV Lasten (deel)    5.224  8.453
(On)belaste vergoedingen/bijtellingen   5.982  16.755
Pensioenlasten (deel)    16.329  11.045
Overige beloningen op termijn    -  -
Uitkeringen beeindiging dienstverband   -  -
    
TOTAAL BEZOLDIGING    102.112  165.213   

Overige informatie 
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Aan	het	bestuur	van	Stichting	Ronald	McDonald	Kinderfonds

Wij hebben de in dit rapport opgenomen samengevoegde jaarrekening 2013 van 
Ronald McDonald Kinderfonds, Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport te Amsterdam 
gecontroleerd. Deze samengevoegde jaarrekening bestaat uit de samengevoegde 
balans per 31 december 2013 en de samengevoegde staat van baten en lasten over 
2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de  
samengevoegde jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer 
te geven in 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.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT

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 controlestan-
daarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften 
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de samengevoegde jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van  
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).

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

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

OORDEEL BETREFFENDE DE JAARREKENING

Naar ons oordeel geeft de samengevoegde jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en samenstelling van het vermogen van Ronald McDonald Kinderfonds, 
Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport per 31 december 2013 en van het resultaat 
over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
“Fondsenwervende instellingen”.

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE RICHTLIJNEN  
VOOR DE JAARVERSLAGGEVING GESTELDE EISEN

Naar ons oordeel is het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,  
opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 
”fondsenwervende instellingen” en verenigbaar met de jaarrekening.

Rotterdam, 12 juni 2014

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

w.g. drs. R.K. Krouwer RA

Controleverklaring
van de onafhankelijke accountant
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