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Deel 1

DE CIJFERS VAN 2016
en de verhalen achter de cijfers



Mensen-werk
De moeder die op Woensdag Wensdag een nieuwe kinderstoel kwam brengen naar het Ronald McDonald 

Huis, het HomeRide-team dat ondanks elf lekke banden toch de volledige route fietste om ouders dicht bij 

hun zieke kind te brengen, de zevenjarige hartsvriendinnen die speelgoed verkochten om geld in te zamelen,

de oudgast die zijn eigen ervaringen gebruikte om als vrijwilliger aan de slag te gaan, het echtpaar dat warme, 

dankbare woorden schreef in het gastenboek en de 1.900 vrijwilligers die zich dagelijks sterk maken voor

de Huizen… 

Het jaar 2016 is wederom bepaald en gekleurd door mensen. Mensen die in de Huizen, Huiskamers en

vakantiehuizen steun en rust vonden, mogelijk gemaakt door mensen met het hart op de juiste plaats.

Maar liefst 6.483 gezinnen logeerden in 2016 in een Ronald McDonald Huis. Dat zijn 65.671 overnachtingen

op loopafstand van een ziek kind en even zovele nachtzoenen, knuffels en verhaaltjes voor het slapengaan. 

652 gezinnen met een zorgintensief kind kwamen op adem in een van de drie vakantiehuizen van het

Ronald McDonald Kinderfonds. Tel daar de 161.000 gasten bij op die ontspanning en afleiding vonden in

een Ronald McDonald Huiskamer en u begrijpt dat wij terugkijken op een mooi jaar.

Nieuwe statuten
Mooi was ook dat de al eerder ingezette uniformering binnen het Ronald McDonald-netwerk verder vorm 

kreeg. Zo zijn het Ronald McDonald Kinderfonds en de Huizen in 2016 een nieuwe samenwerkingsover- 

eenkomst aangegaan. Daardoor zijn we voortaan nog nauwer verbonden. Het credo van mijn voorganger

Marja van Bijsterveldt ‘Je bent zo sterk als de zwakste schakel’ krijgt daarmee steeds verder gestalte;

de Huizen, Huiskamers, vakantiehuizen en het Kinderfonds vormen een steeds sterkere, uniforme en

transparante organisatie. 

Nieuwe Huiskamers
Een andere mijlpaal in 2016 was de opening van de Ronald McDonald Huiskamers in Delft en Heerlen in zieken- 

huizen waarbij geen Ronald McDonald Huis is gevestigd. Ze vallen respectievelijk onder het management 

van Ronald McDonald Huis Den Haag en Maastricht. Vanaf dag één wisten ziekenhuisbezoekers hun weg

te vinden naar de gezellige en huiselijk ingerichte ruimtes. Voor het vrijwilligerswerk in de Huiskamer in het

Reinier de Graaf Gasthuis in Delft bestond zelfs enige tijd een wachtlijst. Het toont eens te meer hoe be-

trokken de Nederlandse samenleving is bij ons doel. Het Kinderfonds heeft een zeer toegewijde achterban: 

donateurs, sponsors, vrijwilligers, ambassadeurs, giftgevers en actievoerders. Je ziet ze niet altijd, maar ze 

vormen een onmisbaar geheel. Een warm, kloppend hart.

Als directeur was ik in het verslagjaar nog burgemeester van Lopik, ik ben 

pas in maart 2017 gestart bij het Kinderfonds. Vanaf deze plek wil ik dan 

ook graag mijn dank en complimenten uitspreken voor Miranda Noorlander, 

die het stokje de laatste vier maanden van 2016 en de eerste maanden 

van 2017 zo vakkundig heeft overgenomen en als adjunct-directeur

adequaat en doelgericht het beleid heeft uitgevoerd en voortgezet.

Nu ga ik er op mijn beurt alles aan doen om het mooie werk voort te 

zetten. Ik hoop dat u ons daarbij wilt blijven volgen.

Hartelijke groet,

Renate Westerlaken-Loos
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Een ongeluk dat

ALLES VERANDERT
‘Kom maar aan mijn bureau zitten, dan mag je even kleuren.’ Met die woorden liet Erik zijn 

vijfjarige dochter even op kantoor, terwijl hij snel iets doorsprak met een collega. Amper twee 

minuten was hij weg. Toen hij Shania weer zag, lag ze onder een kast en zag de wereld er

totaal anders uit.

“Ik ben niet snel in paniek. Maar toen ben ik een paar minu-

ten compleet de weg kwijt geweest”, zegt Erik. “Ik kwam 

terug van de werkplaats, waar Shania niet mocht komen 

vanwege veiligheid, en zag dat er een kast was omgeval-

len. Er lag gebroken glas op de grond, van de bijbehoren-

de spiegel. Ik had eerst niet door dat mijn dochter eronder 

lag. Totdat ik zacht gekreun hoorde. Ik wist niet hoe snel 

ik dat ding moest optillen. Daar lag Shania, buiten kennis, 

en er stroomde bloed uit haar neus en oren. Ik werd in één 

klap tien jaar ouder.”

Van de minuten erna kan hij zich niets herinneren. “Ik heb 

blijkbaar heel hard geschreeuwd, hoorde ik later. Ik was 

er totaal vanaf. Daarna neemt je overlevingsinstinct het 

over en word je juist ijzig kalm. Ik heb gecheckt of ze nog 

ademde en 112 gebeld. Die rukten direct uit.” De moeder 

van Shania, Judith, werd ondertussen door de politie 

opgehaald van haar werk. “Die blik op het gezicht van 

mijn vrouw was verschrikkelijk”, zegt Erik. “De angst in 

haar ogen… Ze kon geen woord meer uitbrengen.” Shania’s 

lichaam bleek niet te zijn beschadigd door de kast die 

omviel nadat ze erin was geklommen. Maar haar schedel 

was op meerdere plekken gebroken en er zaten hersen-

bloedingen door haar hele hoofd. De eerste vijf dagen 

waren cruciaal. “Ze werd in coma gehouden en lag aan 

wel 35 verschillende slangetjes, snoertjes en apparaten.”

Bekend met het Huis
Judith en Erik wilden hun dochter geen moment alleen 

laten, dus namen ze hun intrek in Ronald McDonald Huis 

Groningen. Een aparte gewaarwording, want Erik was als 

ondernemer al jaren lid van de Business Breakfast Club 

van de Hoeve, vakantiehuis van het Ronald McDonald 

Kinderfonds, en Judith deed vrijwilligerswerk in Ronald 

McDonald Huis Friesland. Nu logeerden ze er zelf. “Het 

was nog noodzakelijker en fijner dan we dachten. Je bent 

dicht bij je kind én je hebt alles wat je nodig hebt: een bed, 

een douche, een plek om je terug te trekken. Dat neemt 

veel zorgen weg. Zelfs de parkeergarage kun je er op zo’n 

moment niet bij hebben. Je wilt je alleen zorgen maken 

om je kind, dat is het enige dat telt. En je zit daar tussen 

ouders die in hetzelfde schuitje zitten. Dat geeft een bij-

zondere sfeer.”

Ondertussen probeerde Erik zo goed en zo kwaad als

het ging zijn eigen zaak draaiende te houden. “Je leven 

staat stil, maar de buitenwereld draait door. Ik zat in een 

overnamefase van het bedrijf, dus ik ontkwam er niet aan 

om werkafspraken door te laten gaan. Gelukkig kon ik

mijn eigen tijd indelen. Ik heb veel met mijn laptop in de 

woonkamer van het Huis gezeten. En als Shania een

rustmoment had, ging ik snel naar de zaak. Soms zat ik

het ene moment op de intensive care, het volgende in een 

klantgesprek. Gelukkig kon ik goed schakelen. Voor mijn 

vrouw was dat lastiger.”

‘Je hebt als partner de taak
om elkaar op te beuren’
Schuldvraag
De schuldvraag heeft bij hen nooit gespeeld. “Dit had 

iedereen overal kunnen gebeuren”, zegt Erik. “Shania 

was een lenig en atletisch meisje, dat overal in klom. Wij 

noemden haar altijd ‘elastiekje’. Ik wist vanaf het begin dat 

de waarom-vraag geen zin had. Die brengt je nergens.

Dus stelde ik ‘m niet. Dat gaat bij mij verder dan een voor-

nemen, ik doe het dan ook echt niet.” Zijn vrouw heeft wel 

gedacht: wat als je Shania niet had meegenomen naar je 

werk? “Maar je hebt als partner dan de taak om elkaar op 

te beuren”, vindt Erik. “Om te kijken naar wat er wél goed 

gaat: Shania werd wakker uit haar coma. Ze moest op-

nieuw leren lopen, praten en eten. Maar ze herkende ons 

wel. En ze gaat met sprongen vooruit. Communicatie is zo 

belangrijk, je verwerkt als man en vrouw dingen anders en 

je moet daarover praten. Mijn vrouw vond het bijvoorbeeld 

fijn om altijd voor het slapengaan nog even bij Shania in 

het ziekenhuis te kijken. Ik voelde die behoefte minder, 

ik wist dat ze in goede handen was en redeneerde dat je 

je slaap ook nodig hebt. Maar doordat zij uitsprak dat het 

belangrijk voor haar was, ging ik altijd mee.”

Geluk
Shania gaat inmiddels weer halve dagen naar school en 

leert iedere dag bij. “Het is nu negen maanden geleden 

en een buitenstaander zou niet zien wat er met haar is 

gebeurd. Wij zien dat ze zich iets houteriger beweegt dan 

voorheen en iets langzamer praat. Maar ook dat kan nog 

bijtrekken. Ze heeft geluk gehad, de neuroloog zegt dat 

het een wonder is dat ze nog leeft. Daarbij is ze nog net zo 

vrolijk als ze eerst was. Daar ben ik dankbaar voor.”
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Het Ronald McDonald 
Kinderfonds zorgt ervoor dat 
families samen kunnen zijn op 
het moment dat ze elkaar het 
hardst nodig hebben: als hun 
kind ziek is. 

Een ziek kind kan niet 
zonder zijn ouders

Gemiddelde afstand tussen ouders in Ronald McDonald Huis en Kind in ziekenhuis: 500 m

aantal en soort locaties (2016) 

Huizen (13)
65.671 overnachtingen

Huiskamers (13)
161.000 bezoeken

vakantie (3)
2.657 vakantieovernachtingen

hoeve

zwolle

utrecht

arnhem

nijmegen

kindervallei

maastricht

Amsterdam

leiden

DELFT
rotterdam

HEERLEN

den haag

friesland groningen

Middenwest-
brabant

zuidoost-
brabant

Al meer dan dertig jaar 
zorgen de Ronald McDonald 
Huizen ervoor dat ouders 
altijd dicht bij hun zieke kind 
kunnen zijn voor een kus, 
knuffel of verhaaltje voor het 
slapengaan.

ieder huis heeft een aparte 
speelruimte voor broertjes en zusjes

Aantal gezinnen
in 2016 6.483

472.000 kopjes 
koffie per jaar

1.900 vrijwilligers actief
werken in shifts 

van 3 uur per week

Vrijwilligers doen er alles aan om 
het de gasten naar de zin te maken. 
Een luisterend oor als dat nodig is, 
een kop koffie en een fijne schone 
kamer. Zodat de ouders hun energie 
kunnen gebruiken waarvoor het 
nodig is: voor hun zieke kind.

Wat ouders belangrijk vinden
1. snel bij hun kind kunnen zijn

2. (nacht)rust en even samen zijn met het gezin
3. lotgenotencontact met andere ouders 
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Huis

Huiskamer

vakantiehuis

Cijfers in beeld Wat we doen Ronald McDonald Huizen

Je familie dichtbij Als je kind ziek is, wil je als ouders zo dicht mogelijk in de buurt zijn.

En als het een handicap of langdurige ziekte heeft, wil je dat het zoveel mogelijk dingen kan doen 

die zijn of haar leeftijdsgenootjes ook doen. Al meer dan dertig jaar helpt het Ronald McDonald

Kinderfonds zieke of gehandicapte kinderen en hun families in Nederland. Het Kinderfonds krijgt 

geen subsidie en functioneert dankzij de inzet van vrijwilligers, sponsors en donaties.

Dertien Ronald McDonald Huizen zorgen ervoor dat zieke kinderen hun ouders altijd dichtbij 

hebben. Ouders, broertjes en zusjes logeren op loopafstand van het ziekenhuis in een

Ronald McDonald Huis. Zo zijn ze altijd dichtbij voor een kus, knuffel of verhaaltje voor het 

slapengaan. Dat is een veilig idee voor zieke kinderen, want voor hen is een ziekenhuisop-

name vaak al erg spannend. En natuurlijk wil je als ouder nooit ver weg zijn van je zieke kind. 

De Ronald McDonald Huizen zorgen dat ouders binnen enkele minuten aan het bed van hun 

zieke kind kunnen staan, mocht dat onverhoopt nodig zijn.

Hoe werkt een Ronald McDonald Huis?
Gezinnen die logeren in een van de Ronald McDonald Huizen voelen 

zich er al snel thuis. Ieder gezin heeft een eigen kamer, waar ze alle 

privacy hebben. Andere gezinnen ontmoeten ze in de gemeenschap-

pelijke ruimtes van het Huis, zoals de keuken, woonkamer, eetkamer 

en vaak ook een tuin. Net als thuis zorgen ouders voor hun eigen

gezin. Ze doen zelf boodschappen, koken en houden hun kamer 

schoon. Door zelf verantwoordelijk te blijven voor dagelijkse dingen 

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 vinden vaak steun bij elkaar.

Wie leidt het Ronald McDonald Huis?
Het Huis wordt geleid door een klein managementteam. Zij zijn de enige 

betaalde krachten van een Ronald McDonald Huis. Daarnaast zorgt 

een grote groep vrijwilligers voor het dagelijkse reilen en zeilen van het 

Huis. Zij ontvangen ouders, bieden hen een luisterend oor en zorgen 

dat het huis schoon en gezellig is. De vrijwilligers zijn er zeven dagen 

per week, 365 dagen per jaar. Zonder hun inzet zouden de Ronald 

McDonald Huizen niet kunnen bestaan.

In 2016 maakten de Ronald McDonald Huizen

65.671 overnachtingen voor 6.483 gezinnen mogelijk. 

Een ziek kind kán niet zonder zijn ouders.

Waar zijn de
Ronald McDonald Huizen?
In Nederland zijn er dertien Ronald 

McDonald Huizen. Daarnaast zijn er 

drie vakantiehuizen, die ook deels 

functioneren als Ronald McDonald 

Huis. De Huizen staan bij alle uni- 

versitair medische centra, een aantal 

streekziekenhuizen met bovenregio-

nale functie en bij revalidatiecentra.
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JULIA  
6 JAAR

RAMIAN  
3 JAAR

ZUZANNA 
7 JAAR

BELINAY  
5 JAAR

HELENA 
4 JAAR

AMIR  
4 JAAR

CECILIA  
3 JAAR

LORAINE 4 JAAR LYNN  
6 JAAR

LYNN 
6 JAAR

ZUZANNA 
7 JAAR

GULIA 
5 JAAR

JULES LINKS  
10 JAAR LORAINE 

RECHT 4 JAAR

25 jaar Ronald McDonald Huis Nijmegen
Ronald McDonald Huis Nijmegen vierde in 2016 haar 25-jarig bestaan. 

Jochem van Gelder, ambassadeur van het Nijmeegse Huis, presenteer-

de deze jubileumavond. Negen vrijwilligers, die al 25 jaar voor het Huis 

werken, werden in het zonnetje gezet. Daarnaast luisterden sponsoren, 

relaties en vrijwilligers onder meer naar de indrukwekkende speech 

van de twaalfjarige Julia, die vertelde waarom haar ouders in het Huis 

logeerden. Haar ouders leefden acht weken tussen hoop en vrees in 

het Ronald McDonald Huis. “Ik ben een lentekind geboren in de winter”, 

vertelde ze. “Na mijn geboorte was er geen roze wolk, maar witte mist. 

Laatst ben ik voor het eerst weer met mijn ouders in het Ronald 

McDonald Huis geweest. Mijn ouders herkenden veel en even leek

de witte mist terug te komen. Maar nu was het verschil dat ik naast

hen liep.”

Moederdagontbijt
Een verrassing voor alle moeders die op Moederdag in de Ronald 

McDonald Huizen en vakantiehuizen logeerden: ze werden getrakteerd 

op een speciaal Moederdagontbijt van McDonald’s. Medewerkers van 

McDonald’s waren al vroeg in de Huizen en vakantiehuizen aanwezig 

om alle families te trakteren op versgebakken croissants, verse jus 

d’orange, McMuffins, vers fruit en heerlijke koffie. Op deze manier stak 

McDonald’s een hart onder de riem van al die families die op dat 

moment in de Ronald McDonald Huizen verbleven.

Een zoen voor een ziek kind
Niet alleen het Nijmeegse Ronald McDonald Huis vierde een jubileum, dat 
gold ook voor de Nijmeegse Vierdaagse, die in 2016 voor de honderdste 
keer werd gelopen. De twee bundelden de krachten en lanceerden de cam-
pagne ‘Een zoen voor een ziek kind’. Vierdaagsewandelaars en bezoekers 
van de Vierdaagsefeesten doneerden massaal zoenen voor zieke kinderen. 
Maar liefst 51.546 zoenen, en daarmee € 51.546, werden opgehaald
voor Ronald McDonald Huis Nijmegen. Bezoekers kregen als dank voor hun
donatie een stempel-zoen en dat was te zien: Nijmegen was de hele week 
gevuld met mensen die onder de rode lipafdrukken zaten.

Buitenspeelplezier
Broers en zussen van kinderen die zijn opgenomen in het Emma Kinderzieken- 
huis AMC Amsterdam kunnen weer naar hartenlust buitenspelen. In het voor-
jaar van 2016 opende een jonge groep patiëntjes de nieuwe speeltuin van 
Ronald McDonald Huis AMC Amsterdam. Iedereen is van harte welkom om 
te klimmen, klauteren, schommelen en tafeltennissen in de speeltuin, zowel 
kinderen van gezinnen die in het Huis logeren, als van gezinnen die er niet 
logeren. En ook zieke kinderen kunnen er even hun hoofd leegmaken en lekker 
buitenspelen.

Kunst in het Huis
Op 8 juli werd in de gangen van Ronald McDonald Huis Sophia 

Rotterdam een unieke tentoonstelling geopend: Kunst in het Huis. 

De tentoonstelling is, geheel belangeloos, in het leven geroepen om 

het verblijf van gasten van het Rotterdamse Ronald McDonald Huis 

te veraangenamen met kleur en beeld. Illustrator Charlotte Tasma 

liet zich inspireren door de kinderen van het Speeldek en toonde 

hun tekeningen in haar kunstwerken. In 2017 zal de opbrengst van 

de verkoop van de werken ten goede komen Ronald McDonald Huis 

Sophia Rotterdam. 

De Amerikaanse boyband 3T bracht in september 

een bezoek aan Ronald McDonald Huis VUmc. De 

mannen traden daarmee in het spoor van hun oom 

Michael Jackson, die in 1996 het Huis bezocht en een 

donatie overmaakte. Taj, Taryll en TJ Jackson, die ook 

allemaal kinderen hebben, spraken in het Ronald 

McDonald Huis met ouders van zieke kinderen en 

werden verrast door een playback-act van kinderen 

op het nummer Beat It van Michael Jackson. Ze waren 

erg onder de indruk van het nut en de noodzaak van 

het Ronald McDonald Huis, dat mede door de steun 

van hun oom is gerealiseerd. In RTL Late Night, waar-

in 3T optrad en werd geïnterviewd door Humberto 

Tan, refereerden de zangers aan hun bezoek aan het 

Ronald McDonald Huis.

Neven Michael Jackson bezoeken Huis VUmc

Expressing gratitude
Om voor een publiek op TEDx te spreken moet 
je wel een bijzonder verhaal hebben én een 
bijzonder mens zijn. Margo de Kock, manager 
van Ronald McDonald Huis Maastricht, had 
de eer. Ze ontroerde de zaal met haar verhaal 
over Jules, haar allereerste patiëntje naar wie 
ze haar dochter vernoemde, die ze na 26 jaar 
terugvond. Ook vertelde Margo de Kock waar-
om ze al zo lang met zoveel passie haar werk 
als manager van Ronald McDonald Huis Maas- 
tricht doet. Ga voor haar volledige TEDx naar: 
www.ronaldmcdonaldhuismaastricht.nl. 

Ronald McDonald Huizen

NIEUWS
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Als je de hele dag in het ziekenhuis bent, komen 

de witte muren al snel 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 warme sfeer, op of vlak bij de kinder-

afdeling. In een Ronald McDonald Huiskamer zijn 

gezinnen even weg van de ziekenhuissfeer, witte 

gangen en ongezellige wachtruimtes. De aanwe-

zige vrijwilligers zorgen voor een gastvrije sfeer.

In de Huiskamer kunnen zieke kinderen even

vergeten dat ze ziek zijn. Ouders, broertjes en

zusjes vinden er een plek om te ontspannen of

te spelen. Ook opa’s en oma’s en vriendjes en 

vriendinnetjes zijn hier welkom. Gezinnen ver-

blijven er tussen behandelingen of onderzoeken 

door. Daarnaast kunnen ouders hier tijd doorbren-

gen als hun kind wordt geopereerd. Het Speeldek 

Sophia Rotterdam bestond in 2016 precies tien 

jaar. Het Speeldek biedt dagopvang aan broertjes 

en zusjes van zieke kinderen die opgenomen zijn 

of behandeld worden in het Erasmus MC-Sophia. 

Zij kunnen daar fijn spelen zodat ouders met een 

gerust hart bij hun zieke kind kunnen zijn.

WAAR ZIJN
de Ronald McDonald Huiskamers?
In dertien ziekenhuizen in Nederland zijn

er Ronald McDonald Huiskamers:

Huiskamer AMC Amsterdam

Huiskamer VUmc Amsterdam

Huiskamer Den Haag

Huiskamer Delft

Huiskamer Friesland

Huiskamer Heerlen

Huiskamer Leiden

Huiskamer Maastricht

Huiskamer Nijmegen

Speeldek Sophia Rotterdam

Huiskamer Utrecht

Huiskamer Zuidoost-Brabant

Huiskamer Zwolle

De dertien Ronald McDonald
Huiskamers telden in 2016

161.000 BEZOEKERS

Wat we doen
Ronald McDonald
Huiskamers

Nieuwe Huiskamers
in Delft en Heerlen

In 2016 zijn twee nieuwe Ronald McDonald Huiskamers geopend. In Delft werd een Huiskamer geopend in

het Reinier de Graaf Gasthuis. Dit ziekenhuis had een primeur, want dit was de eerste keer dat er een Ronald

McDonald Huiskamer werd geopend in een ziekenhuis waarbij geen Ronald McDonald Huis is gevestigd.

Een vaste groep vrijwilligers zorgt samen met het management van Ronald McDonald Huis Den Haag dat alles

in de Huiskamer goed en soepel verloopt.

Ook ouders die verblijven in het Geboortecentrum van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen kunnen voortaan 

ontspannen in een Ronald McDonald Huiskamer. Ook bij dit ziekenhuis is geen Ronald McDonald Huis gevestigd. 

Hier zorgen vrijwilligers, en het management van het Maastrichtse Ronald McDonald Huis voor het dagelijkse 

reilen en zeilen van de Huiskamer.
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Wat we doen Vakantiehuizen
Onbeperkt vakantie vieren
Als je gehandicapt of langdurig ziek bent, wil je dezelfde 

dingen doen als andere kinderen. Voor gezinnen met 

een zorgintensief kind is vakantie niet altijd vanzelfspre-

kend, maar wel heel erg welkom. Zij hebben een aange-

past appartement nodig, dat ruim en rolstoeltoeganke-

lijk is en voorzien is van bijvoorbeeld een hoog-laagbed, 

tillift en douchestoel. In de vakantiehuizen van het 

Ronald McDonald Kinderfonds kunnen deze gezinnen 

genieten van een onbezorgde vakantie tegen een laag-

drempelige prijs.

Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft verspreid over 

het land drie vakantiehuizen: het bosrijke vakantiehuis in 

Arnhem aan de rand van de Veluwe, de landelijk gele-

gen Hoeve in het Friese Beetsterzwaag en de sprookjes-

achtige Kindervallei in Valkenburg a/d Geul.

De vakantiehuizen van het
Ronald McDonald Kinderfonds
verzorgden in 2016 2.657 vakantie-
overnachtingen voor 652 gezinnen.

Op 30 september werd in de Kindervallei, vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds, de allereerste 

rolstoeltoegankelijke boomhut van Nederland geopend. Hiermee werd een langgekoesterde droom van de 

elfjarige Sayen, en van vele rolstoelgebonden leeftijdsgenootjes, werkelijkheid.

Het radio 538 ochtendprogramma Evers Staat Op zond tussen 6.00 en 10.00 uur de opening live uit. Want

het waren de luisteraars van Evers Staat Op die de benodigde € 30.000 voor deze boomhut bijeenbrachten.

De boomhut was het idee en dé droomwens van Sayen, die zelf in een rolstoel zit. Zij heeft de boomhut onder 

het toezien van een grote groep kinderen officieel geopend met een heuse scheepstoeter, want de boomhut

is eigenlijk een ‘boomschip’.

De boomhut staat in de geheel aangepaste speeltuin de Vlindertuin op het terrein van vakantiehuis

de Kindervallei aan de Valkenburgse Geul. Kinderen met en zonder beperking kunnen spelen in onder meer 

een aangepaste drakenzandbak, een rolstoelsjeesbaan, rolstoelbasketbalveld en een rolstoeldraaimolen. 

Alle speelattributen zijn gefinancierd door zakelijke en particuliere sponsoren.

Allereerste
rolstoeltoegankelijke 

BOOMHUT
van Nederland

1514 15



Nieuwe samenwerkingen
met lotgenotenorganisaties
Diverse lotgenotenorganisaties zijn in 2016 samen gaan 
werken met de vakantiehuizen van het Ronald McDonald 
Kinderfonds om lotgenoten met elkaar in contact te bren-
gen en ze bekend te maken met de vakantiehuizen.

Zo organiseerde het magazine van Reinaerde, een zorg- 
organisatie in de regio Utrecht, een lotgenotenweekend 
voor acht gezinnen in de Kindervallei. Lotje&co, een 
blad voor gezinnen met een zorgintensief kind, besteed- 
de in december drie redactionele pagina’s aan de 
vakantiehuizen. Ze lieten gezinnen middels een winactie 
kennismaken met de vakantiehuizen. Met Sugar Kids, 
een club voor kinderen tot zestien jaar met diabetes, 
werd afgesproken om in 2017 een aantal lotgenoten-
weekenden te organiseren. Ook Welzorg Nederland, 
gespecialiseerd in advies en verkoop van (revalidatie)
hulpmiddelen voor mensen met een beperking, draagt 
de vakantiehuizen van het Ronald McDonald
Kinderfonds een warm hart toe. Juist omdat vakantie zo 
belangrijk is voor gezinnen met een zorgintensief kind,
wil Welzorg het bestaan van de vakantiehuizen onder de 
aandacht brengen bij haar achterban en medewerkers. 
Hiervoor is in december een presentatie gehouden bij 
medewerkers van de thuiszorg.

Philadelphia verzorgt respijtweekenden voor zorgintensieve 

kinderen en jongeren. Daarbij maakte de organisatie al gebruik 

van de Hoeve, maar in het najaar van 2016 werd ook met veel 

tevredenheid met Huis Arnhem kennisgemaakt. In 2017 zal

Philadelphia de Hoeve en Huis Arnhem vaker gaan bezoeken.

Puzzelen voor de vakantiehuizen
“De ANWB wil met het blad de Kampioen de vakantiehuizen 

van het Ronald McDonald Kinderfonds graag steunen door 

het doneren van de puzzelopbrengst, zodat kinderen met een 

handicap op vakantie kunnen.” Met dat bericht benaderde 

de Kampioen, het magazine voor leden van de ANWB, 

het Kinderfonds in april 2016. Met de vakantiehuizen in hun 

achterhoofd sloegen heel wat lezers van de Kampioen aan 

het puzzelen, want op 12 juli namen de vakantiehuizen een 

cheque ter waarde van € 42.000 in ontvangst. Voldoende om 

een rolstoelsjeesbaan aan te leggen bij de Kindervallei, goede 

kwaliteit wifi en internet te realiseren in Huis Arnhem en de 

speelzolder van de Hoeve te moderniseren en aan te kleden.

Een vierde vakantiehuis?
De bezetting van de vakantiehuizen groeit en is, over het hele jaar gezien, zelfs hoger dan die van grote commerciële 

vakantieparken. Is dit aanleiding voor een vierde vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds, aanvullend 

op de locaties van de huidige drie vakantiehuizen? Twee stagiaires zijn in 2016 een haalbaarheidsonderzoek naar dit 

onderwerp gestart en zullen dit in 2017 afronden.

Onbezorgd vakantie vieren
Samen met grote broer Bas, moeder Suzanne en vader Frank ging Luc op vakantie in Huis Arnhem, 
vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds. Een aangepast vakantiehuis voor gezinnen 
waarvan een kind langdurig ziek is of een beperking heeft zoals Bas, Lucs broer.

Luc is negen jaar en heeft één oudere broer: Bas. Bas is 

dertien en meervoudig beperkt: hij is spastisch, slecht-

ziend en ook verstandelijk beperkt. Broertje Luc vertelt: 

“Bas is gehandicapt, hij heeft iets aan zijn hersenen. Vaak 

moet hij ook in een rolstoel.” Maar een broer met een 

beperking of niet, Luc en Bas doen samen genoeg leuke 

dingen: “We spelen vaak samen buiten, dan gaan we 

bijvoorbeeld scootmobiel rijden. Of we doen iets leuks 

samen met andere vriendjes en vriendinnetjes.”

Racemonsters
Afgelopen zomer vierde het hele gezin vakantie in Huis 

Arnhem. Ze logeerden er in een volledig aangepast appar-

tement: “Met een speciale wc en een speciaal bed voor 

Bas. Heel handig!” Voor zowel Luc als Bas was er meer dan 

genoeg te beleven. “Ik heb met andere kinderen gespeeld 

die daar op vakantie waren. En we hebben gebingood en 

héél veel pannenkoeken gegeten”, vertelt Luc met een 

grote glimlach op zijn gezicht. “Bas kon er ook allemaal 

leuke dingen doen”, gaat hij verder. “Er was een hoek met 

allemaal grote kussens. Bas vond het heel fijn om daar te 

zitten.” En ook samen vermaakten de broers zich prima: 

“Bas reed heel hard in zijn rolstoel door de grote gangen 

en dan rende ik erachteraan. Superleuk!”

De Hoeve
Ook is het gezin al eens op vakantie geweest in Hoeve,

in het Friese Beetsterzwaag. Een eind rijden vanuit

Limburg, waar het gezin woont. Maar volgens Luc was

het dat meer dan waard. “Er is een heel grote manege. 

Daar heb ik samen met Bas paardgereden. Dat was super! 

En er is een grote glijbaan. Die gaat vanaf de speelzolder 

helemaal naar beneden.” Over de vraag of Luc samen met 

Bas en zijn ouders nog een keer op vakantie wil in Arnhem 

of de Hoeve hoeft hij niet lang na te denken: “Ja, want ik 

vond allebei de vakanties heel erg leuk!”

vakantiehuizen

NIEUWS
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Met wie we dat doen Vrijwilligers
Zonder de belangeloze inzet van ruim 1.900 vrijwilligers in heel Nederland zouden de Ronald McDonald Huizen,

Huiskamers en vakantiehuizen niet kunnen bestaan. De Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen zijn zeven dagen per

week, 365 dagen per jaar geopend. En al die tijd zijn vrijwilligers onmisbaar. Ze houden het schoon en gezellig en

bieden een luisterend oor aan gasten die daar behoefte aan hebben. Ze houden de tuin bij en zijn zelfs ’s nachts

aanwezig, zodat ouders altijd met hun vragen bij iemand terecht kunnen.

Hart voor je werk
Sandra is een van de 1.900 vrijwilligers van de 
Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantie-
huizen. Vijf jaar geleden kreeg ze een auto-ongeluk 
waarbij ze haar linker onderbeen verloor. Ze kwam 
terecht in een rolstoel. En juist dat maakt haar vrij- 
willigerswerk in de Hoeve, vakantiehuis van het 
Ronald McDonald Kinderfonds, bijzonder.

“Het ongeluk gebeurde tijdens een vakantie in Tsjechië”, vertelt 
Sandra. “Ik ben daarbij mijn linker onderbeen verloren. Tijdens 
het revalideren heb ik geprobeerd te leren lopen met een 
prothese, maar omdat ook mijn rechterbeen erg is beschadigd, 
lukte dat niet. Sindsdien zit ik in een rolstoel.”

Voldoening
Al snel werd duidelijk dat Sandra het fysiek zware werk dat 
ze deed voor het ongeluk niet meer kon doen. “Ik was zieken-
verzorger in een bejaardentehuis. Door het ongeluk ben ik 
volledig arbeidsongeschikt. Administratief werk kan ik wel doen 
en dat heb ik ook even gedaan.” Sandra merkte hoe moeilijk 
het is om met een beperking deel te nemen aan het reguliere 
arbeidsproces. “Probeer daar maar eens tussen te komen. 
Ik heb echt gedacht: wat ga ik met mijn leven doen? Op dat 
moment zag ik een oproep voor vrijwilligers in de Hoeve. Als 
ik ergens iets kan doen, is het wel daar. Alles is er aangepast 
voor mensen met een beperking. Het verzorgende, dat waar 
mijn hart ligt, kan ik hier voortzetten. Het geeft zoveel voldoe-
ning in je leven.”

Herkenning
Sandra is de enige vrijwilliger van de Hoeve die in een rolstoel 
zit. Dat zorgt voor speciale momenten voor kindjes die er op 
vakantie zijn. “Toen ik hier nog niet zo lang was, was er een 
jongetje dat steeds bij mij kwam kletsen. Ook hij zat in een 
rolstoel. Hij vroeg me: ‘wat doe jij hier’ en ‘waarom zit jij in 
een rolstoel?’. Hij vond het allemaal erg interessant. Je merkte 
dat hij mij speciaal opzocht. Het geeft de kindjes natuurlijk veel 
herkenning. Nóg iemand die in een rolstoel zit. Die herkenning, 
op vakantie nog wel, is voor de kinderen natuurlijk erg bijzon-
der. Hier zien ze dat ze niet de enige zijn die in een rolstoel 
zitten, dat er nog meer mensen zijn zoals zij.”

‘Hier zien ze dat ze niet

de enige zijn die in een

rolstoel zitten, dat er nog 

meer mensen zijn zoals zij’

1918



47%
vrouw

36%
man

Met wie we dat doen Donateurs
Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van donateurs, 

sponsors en vrijwilligers. Gelukkig mag het Kinderfonds rekenen op een trouwe groep van structurele donateurs.

Wie zijn die donateurs?

Eind 2016 waren er 23.815 donateurs

Deur tot deurwerving
In samenwerking met Bureau SQ People heeft het Ronald McDonald Kinderfonds in 2016

weer nieuwe, structurele donateurs geworden door middel van straatwerving in Zeeland en 

Zuid-Holland. Hierbij gingen medewerkers van Bureau

SQ People langs deuren om met persoonlijke gesprekken 

donateurs te werven. Dit leverde in 2016 2.667 nieuwe

donateurs op.

Donateurspanel
Het Ronald McDonald Kinderfonds vindt het 
belangrijk om te weten wat er leeft bij haar 
donateurs en hoe de donateur denkt over 
belangrijke onderwerpen. In 2013 is er daar-
om een donateurspanel opgezet. Afgelopen 
jaar kwam het panel twee keer bij elkaar. 
Aan hen werden onderwerpen als notarieel 
schenken, iets (terug)doen voor de Ronald 
McDonald Huizen en het magazine [t]Huis 
voorgelegd. De uitkomst van deze bijeen-
komsten met het panel was waardevol en 

bood nieuwe inzichten.

57 jaar 
 6 weken

De gemiddelde
leeftijd was

(17% was onbekend of overig, zoals ‘familie’ of bestuur)

Tamara en Daniël verbleven in het Ronald McDonald Huis nadat hun toen eenjarige dochtertje Joëlle 

tijdens een operatie bloedvergiftiging opliep en op de intensive care belandde. Ze konden niets 

anders doen dan toekijken hoe hun dochtertje steeds verder afgleed. Drie jaar later kon haar vader 

wél iets doen; zijn nier afstaan. Tijdens iedere ziekenhuisopname logeerden Tamara en Daniël 

vlak bij hun dochter, in het Ronald McDonald Huis.

Donateurs spelen een onmisbare rol in deze familiegeschiedenis. Zij maakten het mogelijk 

dat Tamara en Daniël dicht bij Joëlle konden zijn. Daarom wil het Ronald McDonald 

Kinderfonds hen bedanken. En het gezin ook: 

“De bodem viel echt onder ons bestaan weg. Je bent volledig in shock. 

Gelukkig hadden we op dat moment een kamer in het Ronald 

McDonald Huis, waardoor we heel dicht bij Joëlle konden 

zijn. En daarvoor willen we jou bedanken. Heel erg 

bedankt dat jij het mogelijk hebt gemaakt, dat 

we zo dicht bij onze dochter konden 

zijn. Nogmaals
          bedankt.”

‘De ouders van

Joëlle 
hebben een
boodschap
voor u’

Nieuwe structurele donateurs

ontvangen van het Ronald McDonald

Kinderfonds een e-mail met daarin een 

video. In deze video bedanken de ouders

van Joëlle nieuwe donateurs voor hun

structurele bijdrage. 
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Met wie we dat doen Acties voor het
Ronald McDonald Kinderfonds
Grote en kleine acties. Door jong en oud. De een nog mooier, sportiever of creatiever dan de ander. Maar allemaal on-

misbaar en uit een goed hart. Het Ronald McDonald Kinderfonds, de Huizen en vakantiehuizen mogen ieder jaar weer 

rekenen op mensen die zich actief inzetten. De totale opbrengst uit acties georganiseerd door particulieren bedroeg in 

2016 maar liefst € 62.760.

Kinderfondskanjers
Het Ronald McDonald Kinderfonds zet elke maand iemand of een actie in het
welverdiende zonnetje: de Kinderfondskanjers. Een greep uit de kanjers van 2016:

Op de braderie
De twee vriendinnen Rifka en Brenna weten allebei hoe belangrijk de 

Ronald McDonald Huizen zijn, want Brenna’s ouders verbleven er een 

tijdje toen Brenna’s zus werd geopereerd. De keuze om iets te doen 

voor het Kinderfonds was daarom ook snel gemaakt. Ze stonden als 

echte marktverkopers op een braderie en verkochten heerlijke, zelf- 

gemaakte muffins en oud speelgoed. Daarmee haalden ze € 120 op 

voor de Ronald McDonald Huizen.

Symbolische tocht
Gerda fietste van Groningen naar 

Maastricht en schonk daarmee

€ 1.750 aan Ronald McDonald Huis 

Maastricht. Het was een heel symbo-

lische tocht: een reis die haar gezin 

heel vaak had moeten afleggen als 

Ronald McDonald Huis Maastricht er 

niet was geweest. Luc Jan, de oudste 

zoon van Gerda, werd elf weken te 

vroeg geboren. Het ziekenhuis in

Groningen was helemaal vol en 

daarom werd Luc Jan in alle haast, 

per helikopter, van Groningen naar 

Maastricht gebracht. “Het Huis was 

echt een uitkomst voor ons. Wij waren 

dicht bij onze zoon en werden met 

veel warmte opgevangen door alle 

vrijwilligers”, vertelt Gerda.

Nieuwe look
Jari en Tijn-Pieter hadden het lef om hun mooie lange haren na zes jaar 

af te knippen voor twee goede doelen: het Kinderfonds en stichting 

Haarwensen. “We vonden het best spannend om naar de kapper te 

gaan. Maar toen het er eenmaal af was, viel de schrik best mee. Het is 

eigenlijk wel een leuke verrassing”, aldus de jongens die erg blij zijn met 

hun nieuwe look. Met een persoonlijke website en donatiehuisjes op 

school haalden ze toch mooi € 427 op bij klasgenootjes, vrienden en 

familie voor stichting Haarwensen en de Ronald McDonald Huizen.

Uitgelicht:
op de foto in je 
foute kersttrui
Ludiek, hartverwarmend en een groot succes. Dat was de foute 

kersttruienactie van sponsor wehkamp. wehkamp riep in een 

bericht op haar Facebookpagina op foto’s in ‘foute kerstlook’

in te sturen. Voor iedere ingezonden foto doneerde wehkamp 

€ 1 aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Veel volgers gaven 

gehoor aan de oproep en dankzij de ‘foute’ foto’s ontvingen alle 

dertien Huizen en drie vakantiehuizen een cheque van € 500.
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HomeRide
Jezelf tot het uiterste dwingen, een teamprestatie van formaat neerzetten én iets doen voor
het goede doel. Dat is HomeRide. Zaterdag 25 en zondag 26 juni 2016 werd de zesde editie van 
HomeRide gehouden. Bijna 600 HomeRiders fietsten in 24 uur van Maastricht, via Duitsland, 
naar Groningen. Samen fietsten zij het geweldige bedrag van € 901.584 (bruto) bij elkaar.

Een grote glimlach
HomeRider Geeske zag tegen twee dingen op: het 

fondsenwerven en de nachtetappe. “Nergens voor nodig 

achteraf, want mijn streefbedrag had ik in twee weken bij 

elkaar. En die nachtrit rijd je puur op adrenaline. Ik heb de 

hele tijd met een glimlach op mijn gezicht rondgefietst. 

Behalve de etappe van Zwolle naar Groningen, toen

kwamen de tranen.”

Geeske weet uit eigen ervaring hoe belangrijk de Ronald 

McDonald Huizen zijn en deed daarom mee met Home- 

Ride. Ze logeerde zelf bijna een half jaar met haar man, 

oudste dochter en pasgeboren baby in Huis Groningen, 

nadat bij haar bijna tweejarige zoontje Freek een tumor 

werd ontdekt. “Freek sliep al een tijdje slecht en kreeg 

moeite met ademhalen. We hadden net een traject bij

de KNO-arts opgestart, toen hij ’s nachts ineens begon

te bloeden uit zijn neus en mond. We zijn met spoed naar 

het ziekenhuis gegaan. Daar bleek dat hij een tumor had

in zijn keel-neusgebied, met uitzaaiingen naar de oren.”

Hoogzwanger
De wereld van het gezin stond op zijn kop. Geeske was 

hoogzwanger van nummer drie toen Freek werd opge-

nomen. “Ik was 39 weken zwanger en kwam letterlijk 

met weeën het ziekenhuis binnen. Maar als je kind op de 

intensive care ligt, dan wil je lijf niet meer. Ik wilde kweken 

afwachten, uitslagen weten en bij Freek zijn, niet bevallen. 

Ik geloof dat ik letterlijk tegen de artsen heb gezegd:

‘Dit kind moet eruit, maar daar heb ik nu geen tijd voor.’”

Tussen kraamafdeling en IC
Haar lijf luisterde precies naar die woorden. Op het moment 

van opname had ze nog ontsluiting, de volgende dag was 

van een op handen zijnde bevalling geen sprake. “Uitein-

delijk hebben ze me na vijf dagen ingeleid. De bevalling 

was een ramp, want ik wilde eigenlijk op de intensive care 

zijn, bij Freek. Gelukkig kregen we een prachtig, gezond 

meisje, Annemijn, van wie ik direct veel hield. Maar het was 

een dubbele tijd. Annemijn heeft in die eerste maanden 

meer in haar wiegje in het Ronald McDonald Huis gelegen, 

dan thuis.”

Dicht bij Freek
Over de rol van het Ronald McDonald Huis hoeft Geeske 

niet lang na te denken: “Het was zó fijn dat we als gezin 

samen konden zijn. Freek moest op een gegeven moment 

zes weken lang iedere dag worden bestraald, op zijn 

hoofdje. Dan is het zo fijn als je dicht bij hem kunt zijn.

En ook voor Wieteke, mijn oudste dochter, was het Huis 

een rustpunt. Er waren zoveel veranderingen voor haar: 

haar broertje was ineens ernstig ziek én ze had er plotse-

ling een zusje bij. Door het Huis konden we steeds met zijn 

vijven zijn, dat heeft een hoop gescheeld. Dus ja, ik was 

heel gemotiveerd om iets terug te doen voor ons verblijf.”

HomeRide-weekend
En toen kwam het fietsen zelf. Geeske had vierduizend 

trainingskilometers op de teller staan, een prachtig aantal. 

Toch ging het HomeRide-weekend anders dan verwacht. 

“Mijn trainingen kwam ik zonder lekke band door, nu had ik 

direct tijdens de eerste etappe al twee lekke banden. We 

zijn best uitgedaagd met regen en tegenwind. Toch 

heb ik mijn deel van de route, 350 kilometer, met een 

grote glimlach op mijn gezicht rondgefietst. Het was zo’n 

bijzondere ervaring. Het fietsen in de nacht, de mensen 

die langs de kant staan om je aan te moedigen, mijn gezin 

dat me kwam binnenhalen bij de finish. De meisjes hadden 

spandoeken gemaakt, Freek had iets voor me getimmerd 

op de zorgboerderij. Dat is onbetaalbaar.”

Zwolle – Groningen
Sowieso was de laatste etappe, van Zwolle naar Groningen, 

heel bijzonder voor haar. “Het was de route die wij zo vaak, 

en nog steeds regelmatig, rijden voor Freek. Dus toen we 

langs het Universitair Medisch Centrum Groningen kwa-

men en het Ronald McDonald Huis passeerden, langs de 

supermarkt fietsten waar wij toen boodschappen deden. 

Toen kwamen de tranen ja.”

‘Ik was 39 weken zwanger en kwam letterlijk

met weeën het ziekenhuis binnen. Maar als je kind op de

intensive care ligt,dan wil je lijf niet meer’
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Met wie we dat doen Ambassadeurs
BN’ers met hart voor de Huizen
Het Ronald McDonald Kinderfonds mag zich gelukkig prijzen met drie betrokken ambassadeurs: Robert ten Brink,

Chantal Janzen en Yvon Jaspers zetten zich ook in 2016 belangeloos in voor de Huizen. Ze woonden fondsenwervende 

acties bij, spraken vrijwilligers toe en vroegen op allerlei manieren persaandacht voor de Huizen. Een selectie van een 

aantal bijzondere momenten uit 2016.

Yvon Jaspers
Yvon Jaspers ontwierp wederom 

vrolijk gedrukte mokjes voor Mars-

kramer en Blokker, waarvan de op-

brengst naar het Ronald McDonald 

Kinderfonds ging. Ook poseerde

ze in december samen met haar 

dochter in kersttrui, om de foute 

kersttruienactie van sponsor 

wehkamp extra kracht bij te zetten. 

Veel mensen volgden Yvons voorbeeld door foute, lieve of 

gekke foto’s van zichzelf in kersttenue in te sturen en haalden 

zo een mooi bedrag op voor de Huizen.

Chantal Janzen
Chantal Janzen sprak in 2016 de HomeRiders bemoedigend 

toe in een filmpje voorafgaand aan de fondsenwervende 

wielertocht. Dit werd erg gewaardeerd door de deelnemers. 

Ook schitterde Chantal in een video om McHappy Day extra 

luister bij te zetten in de McDonald’s restaurants in

Nederland. De actie 

markeerde dat 

McDonald’s voortaan 

vijf cent van ieder 

verkochte Happy 

Meal doneert aan het 

Ronald McDonald 

Kinderfonds.

Robert ten Brink
Robert ten Brink presenteerde 

in 2016 opnieuw belangeloos 

het fondsenwervende Gala van 

het Kinderfonds. Hij zweepte 

het publiek met succes op om 

zoveel mogelijk te bieden op 

de veiling. Zijn face swap-foto 

met kleinzoon Willem op Nati-

onale Opa en Oma dag zorgde 

voor veel hilariteit. Robert 

maakte de foto speciaal voor 

het Kinderfonds, om aandacht 

te vestigen op de belangrijke 

rol die opa’s en oma’s in de 

Huizen vervullen.

‘Het geeft mij
een goed gevoel 
dat ik iets blijvends
bijdraag’
“Mijn man en ik hebben Ronald

McDonald Huis Leiden opgenomen in 

ons testament. We waren al donateur, 

maar we wilden graag nóg meer doen. 

Ik heb met eigen ogen gezien hoe

belangrijk het Ronald McDonald Huis 

is. Mijn kleindochter Sterre was pas een 

paar maanden oud toen bleek dat ze 

een ernstige hartafwijking had. Ze werd 

met spoed opgenomen in het zieken-

huis en haar leven hing aan een zijden 

draadje. Ik vond het spannend, want 

het was onduidelijk hoe dit zou aflopen. 

Maar wat was het Ronald McDonald 

Huis een verademing. Ik was erg onder 

de indruk van de warmte en de huise-

lijkheid die daar hangt. En van hoeveel 

vrijwilligers er werken! Ik merkte boven-

dien aan mijn dochter en schoonzoon, 

en ook aan hun oudere zoontje, hoe 

belangrijk het was dat ze steeds dicht 

bij Sterre waren. Het nam veel zorgen bij 

hen weg. Ze hadden ook veel steun aan 

de andere bewoners, iedereen leefde 

erg met elkaar me. En dan die tuin waar 

je helemaal tot rust kwam en de keuken 

waar je met wel zeven gezinnen tegelijk 

kon koken. Ik kon alleen maar denken: 

wat mooi dat dit kan! Hier wil ik aan 

bijdragen. Ook als ik er niet meer ben, 

wil ik dat dit doorgaat, dat de Ronald 

McDonald Huizen blijven bestaan. Mijn 

kinderen hebben een goede opleiding 

genoten, daar hoef ik niet extra voor 

te sparen. Uiteraard krijgen zij ook hun 

deel, maar ik vind het fijn dat ik, ook 

als ik er zelf niet meer ben, een klein 

steentje kan bijdragen aan het geluk 

van andere families. Dat geeft mij een 

goed gevoel.”

Margreet, 67 jaar

Nalatenschappen
Het Ronald McDonald Kinderfonds is een door de Belasting-

dienst erkend goed doel (Algemeen Nut Beogende Instelling) en 

daarom vrijgesteld van erfbelasting, successie- en schenkings-

recht. Dat betekent dat bijna het volledige bedrag dat mensen 

nalaten aan de Ronald McDonald Huizen wordt besteed. Het 

Ronald McDonald Kinderfonds ontving in 2016 voor € 879.719 

aan nalatenschappen en legaten. Daarnaast ontvingen de

Ronald McDonald Huizen gezamenlijk nog eens € 426.292.
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MISSIE,
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Missie, visie en werkwijze

Missie
Het Ronald McDonald Kinderfonds wil, samen met de Ronald McDonald Huizen in het land, ervoor 
zorgen dat een ziek kind of een kind met een beperking zich geborgen en veilig voelt door de aan-
wezigheid van hun ouders. Daarom biedt het Kinderfonds gezinnen met een ziek of gehandicapt 
kind een warm en gastvrij verblijf in logeerhuizen bij ziekenhuizen, vakantiehuizen en Huiskamers
in ziekenhuizen. De vier kernwaarden van het Ronald McDonald Kinderfonds zijn:

 -  focus op welzijn van kinderen;

 -  waarderen van mensen in de organisatie (vrijwilligers en betaalde krachten);

 -  trouw aan partners;

 -  transparant, verantwoordelijk en ethisch.

Visie
Voor een ziek kind of een kind met een beperking moeten de aandacht, warme en nabijheid van 
ouders vanzelfsprekend zijn. Dit geeft het kind vertrouwen en kracht, wat een goede ontwikkeling 
bevordert. Dat doet het Ronald McDonald Kinderfonds concreet door:

Ronald McDonald Huizen: je familie dichtbij
In Ronald McDonald Huizen logeren ouders op loopafstand van het ziekenhuis of revalidatiecentrum 

waar hun zieke of gehandicapte kind wordt behandeld. 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 zieken-

huisopname al heftig genoeg. Het is een fijn idee dat papa en mama dan dichtbij zijn en langs kunnen komen voor een 

kus, knuffel of verhaaltje voor het slapengaan. Ook broertjes en zusjes zijn welkom in een Ronald McDonald Huis.

Ronald McDonald Huiskamers: even vergeten dat je ziek bent
In Ronald McDonald Huiskamers kunnen zieke kinderen samen met hun familie en vriendjes even 

ontsnappen aan de ziekenhuissfeer en tot rust komen in een huiselijke omgeving dicht bij de kinder-

afdeling van het ziekenhuis. Gezinnen kunnen er overdag een krantje lezen of samen spelen, bijvoor-

beeld tussen behandelingen of onderzoeken door. Ongeacht of ze in een Ronald McDonald Huis 

logeren. Ook opa’s en oma’s en vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom. Voor veel ouders is de Huiskamer 

naast een rustplek ook een ontmoetingsplek waar ze in contact komen met lotgenoten.

vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds:
onbeperkt vakantie vieren
De vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds bieden aangepaste appartementen waar 

gezinnen met een zorgintensief kind kunnen genieten van een onbezorgde vakantie. Dankzij de

aanwezigheid van noodzakelijke voorzieningen kunnen deze kinderen onbeperkt vakantie vieren.

De vakantiehuizen bevinden zich in de prachtige omgeving van Arnhem, Beetsterzwaag en

Valkenburg a/d Geul.
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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 wonen van het ziekenhuis. Ze vond een geschikt huis vlak bij 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 

steeds meer Huizen, ook buiten Amerika. De steun van McDonald’s bleef, net als de naam Ronald McDonald Huis.

Op 31 december 2016 waren er wereldwijd 365 Huizen in 42 landen en 214 Huiskamers in 23 landen. Ook reden er

50 Care Mobiles rond in negen landen. Deze Care Mobiles bieden ondersteuning op het gebied van gezondheidzorg op 

plaatsen waar deze niet of moeilijk toegankelijk is.

HET ONTSTAAN WERKWIJZE

Ronald McDonald House Charities
Ronald McDonald House Charities (RMHC) in 

Amerika vormt de 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 RMHC licenties voor 

het gebruik van de naam en de formule aan de overkoe-

pelende organisaties en de Ronald McDonald Huizen 

wereldwijd en is daarmee tevens kwaliteitsbewaker.

Ontstaan in Nederland
Kinderkankerspecialist prof. dr. Tom Voûte maakte begin 

jaren tachtig in Amerika voor het eerst kennis met de 

Ronald McDonald Huizen. Hij was onder de indruk van het 

effect op ouder én kind van het feit dat de ouders dichtbij 

zijn en was direct overtuigd van de noodzaak van zo’n

Huis in Nederland. Hij kreeg steun van McDonald’s.

In 1985 opende Prinses Margriet Ronald McDonald Huis 

AMC Amsterdam, het eerste Ronald McDonald Huis in 

Nederland én Europa. In de jaren die volgden, werden in 

Nederland Huizen gebouwd bij alle universitair medische 

centra en vervolgens bij een aantal streekziekenhuizen 

met bovenregionale functie en revalidatiecentra.

Meer dan dertig jaar
Het Ronald McDonald Kinderfonds levert al meer dan der-

tig jaar een concrete bijdrage aan het welzijn van gezinnen 

met een ziek of gehandicapt kind. Het zorgt dat families 

samen kunnen zijn op het moment dat ze elkaar het

hardste nodig hebben: als hun kind ziek is. Het Ronald 

McDonald Kinderfonds is daarmee uniek in Nederland. 

En hard nodig. De cijfers liegen er niet om: in 2016 werd 

onderdak geboden aan 6.483 gezinnen, wat resulteerde in 

65.671 overnachtingen. De ouders betalen voor hun verblijf 

in een Ronald McDonald Huis een bijdrage van € 15 per 

gezin per nacht. De rest van de werkelijke kosten (circa

€ 60 per nacht) wordt bijeengebracht door donateurs, 

sponsors en de inzet van vele vrijwilligers. Het Ronald 

McDonald Kinderfonds ontvangt geen subsidie van

de overheid.

Impact Ronald McDonald Huizen
In 2015 is door ARGO, een onafhankelijk onderzoeksbu-

reau gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, onder-

zoek gedaan naar de impact van de Ronald McDonald 

Huizen. Ook werd onderzoek gedaan naar de waardering 

en relevantie van de Huizen onder zorgprofessionals. 

Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantie-
huizen van het Ronald McDonald Kinderfonds
Alle Ronald McDonald Huizen worden beheerd en geëx-

ploiteerd door een stichting met een eigen bestuur. Het 

bestuur delegeert de dagelijkse leiding van het Ronald 

McDonald Huis aan een betaald management (1,5 – 3,5 fte), 

dat het Huis leidt met de steun van vele vrijwilligers. De 

directie van het Kinderfonds heeft periodiek overleg met 

het bestuur van elke stichting. Minimaal driemaal per jaar 

vindt de Vergadering van Voorzitters plaats en tenminste 

eenmaal per jaar een penningmeestersoverleg.

Ronald McDonald netwerkorganisatie
In 2015 is gestart met gesprekken over de samenwerking 

tussen Huizen onderling, en de Huizen en het Kinderfonds. 

Dit heeft geleid tot nieuwe afspraken op het vlak van 

governance en finance. Deze afspraken zijn verwoord in 

een nieuwe netwerkbrede samenwerkingsovereenkomst, 

welke in 2016 door alle partners in het netwerk (Huizen en 

Kinderfonds) is ondertekend. Daarnaast zijn er nieuwe 

statuten voor het Ronald McDonald Kinderfonds en de 

Huizen opgesteld en gepasseerd. De aanpassingen be-

treffen onder meer het verankeren van het Kinderfonds

in het netwerk: voor belangrijke zaken als een meerjaren-

beleidsplan, grote nieuwe beleidsontwikkelingen en het 

aantrekken van een nieuwe directeur/bestuurder van het 

Kinderfonds is in het vervolg betrokkenheid dan wel in-

stemming van de Huizen noodzakelijk. Daarnaast gaat het 

om zaken als zittingsduur van bestuursleden, het maxime-

ren van financiële reserves en onderlinge solidariteit.

Dienstenplan
Voor het tweede jaar op rij werkte het Ronald McDonald 

Kinderfonds met een uitgebreid dienstenplan voor de 

Ronald McDonald Huizen. In dit plan staat beschreven 

welke diensten het Kinderfonds biedt aan de Huizen en 

welke prestatie-indicatoren zij daaraan verbindt. In 2016 is 

de dienstverlening door onafhankelijk onderzoeksbureau 

ARGO geëvalueerd. De Huizen waarderen de dienst- 

verlening van het Kinderfonds met gemiddeld een 8.

De bevindingen uit het onderzoek zijn meegenomen bij 

het opstellen van het dienstenplan 2017.

Kerncompetenties
Kerncompetenties zijn generieke competenties die 

idealiter bij alle werknemers terug te vinden zijn. Ze zijn de 

directe vertaling van de missie en visie van de organisatie. 

Het Kinderfonds heeft drie professionele kerncompeten-

ties vastgesteld, die op de hele organisatie van toepassing 

zijn. De kerncompetenties zijn onderdeel van het individuele 

jaarplan van de medewerkers:

- klantgericht

- betrokken

- samenwerken

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds
Het Ronald McDonald Kinderfonds is de Nederlandse afdeling van de internationale Ronald McDonald House Charities 

en vormt de kennis- en serviceorganisatie van de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen. Het ziet toe 

op afspraken binnen het Ronald McDonald-netwerk, aangaande de governance en het voldoen aan de vereisten van de 

licentie. Het Ronald McDonald Kinderfonds ondersteunt en adviseert het management van de lokale Huizen. De onder-

steuning vindt onder andere plaats op het gebied van beleid, kennisdeling, ICT, HR, financiën, fondsenwerving en

communicatie. Het Kinderfonds vervult tevens een coördinerende functie tussen moederorganisatie RMHC en de

Ronald McDonald Huizen. Door het bundelen van krachten wordt er zo efficiënt mogelijk gewerkt en vormen de Huizen 

en het Kinderfonds samen een sterk Ronald McDonald-netwerk in Nederland.

Bijna 77% van de ondervraagde kinder- 
artsen, verpleegkundigen, neonatologen en
andere zorgprofessionals vindt dat het
medisch herstel van het zieke kind wordt
bevorderd als ouders dichtbij zijn. 

Ook vindt 86% dat een kind psychologisch 
beter herstelt als ouders in een Ronald
McDonald Huis verblijven, dat het kind minder 
angstig is (75%) en dat de kans op een depres-
sie bij een van de ouders wordt verkleind 
(80%). Van de ondervraagde gezinnen geeft 
98% aan de zorg voor hun zieke kind beter vol 
te kunnen houden door het verblijf in een
Ronald McDonald Huis.
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Meerjarenstrategie 2015-2019

Na een tijd van pionieren en noodzakelijke professionalisering was het zaak om te werken aan een duurzame financiële 

basis, als organisatie alert te blijven, (nieuwe) kansen te benutten en de toegevoegde waarde van het Ronald McDonald 

Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen dagelijks met elan te tonen. Daarnaast is het van belang om flexibel in te 

spelen op de ontwikkelingen in de zorg, zodat ons netwerk op de juiste plekken aanwezig is, maar ook niet bang is om 

terug te trekken daar waar die noodzaak niet meer of niet voldoende aanwezig is.

Focus  In deze fase ligt de focus op de core business. Namelijk het bieden van een gastvrij verblijf voor gezinnen 

met een zorgintensief kind in Ronald McDonald Huizen bij ziekenhuizen, in Ronald McDonald Huiskamers in

ziekenhuizen en in vakantiehuizen.

Optimaliseren:

van de core business.
Dit betekent uit- of afbouw waar nodig en mogelijk. Zo zijn 

er in 2016 twee nieuwe Huiskamers gerealiseerd in het 

Zuyderland ziekenhuis in Heerlen en het Reinier de Graaf 

Gasthuis in Delft. Dit zijn de eerste twee Ronald McDonald 

Huiskamers in een ziekenhuis waarbij geen Ronald

McDonald Huis is gevestigd.

op het gebied van de vakantiehuizen.
Het investeren in marketing van de vakantiehuizen heeft 

geleid tot een stijging van de bezetting van de vakantie-

huizen. Er zijn nieuwe arrangementen geïntroduceerd en 

er zijn verschillende samenwerkingen met lotgenotenor-

ganisaties aangegaan. Tevens is gestart met een onder-

zoek naar de wenselijkheid van een vierde vakantiehuis.

van de samenwerking op het gebied van landelijke 
en lokale fondsenwerving.
Het uitwisselen van ervaringen tussen het Ronald

McDonald Kinderfonds en de Huizen, het delen van

fondsenwervende concepten en het samen uitbouwen 

van de fondsenwervende wielertocht HomeRide zijn hier 

concrete voorbeelden van.

van een duurzaam wervingsmodel.
De Business Breakfast Club (BBC) blijkt een stabiele

en geslaagde vorm van netwerken en fondsenwerving. 

Inmiddels hebben de meeste Ronald McDonald Huizen 

een BBC.

van de relatie met McDonald’s en andere sponsors.
De relatie met McDonald’s en andere sponsors is iets om 

trots op te zijn. In 2016 organiseerde McDonald’s voor het 

eerst McHappy Day. Deze dag was het ook het startschot 

om voortaan structureel vijf cent van ieder verkocht Happy 

Meal te doneren aan het Ronald McDonald Kinderfonds.

van de landelijke organisatie
(Ronald McDonald Kinderfonds). 
De organisatorische veranderingen, zoals eind 2015

gedefinieerd, hebben zijn beslag gevonden.

van de samenwerking tussen het Ronald McDonald 
Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen.
In 2016 is er door het Ronald McDonald Kinderfonds en 

alle lokale stichtingen een nieuwe samenwerkingsover-

eenkomst getekend. De operationele samenwerking 

tussen het Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald 

McDonald Huizen is in het najaar van 2016 onderzocht 

door onafhankelijk onderzoeksbureau ARGO. De Huizen 

waarderen de dienstverlening van het Kinderfonds gemid-

deld met een 8. Er is een duidelijke verbetering zichtbaar 

ten opzichte van januari 2016, voornamelijk op het gebied 

betrouwbaarheid, duidelijkheid en effectiviteit. Dat neemt 

niet weg dat er niet nog meer verbetering mogelijk is. 

Excelleren:

in dienstverlening van de Huizen (op basis van
behoefte en nieuwe ontwikkelingen).
Op basis van onderzoek dat eind 2015 door ARGO is 

gedaan, zijn direct concrete aanpassingen in de dienst-

verlening gedaan. Dit betrof vaak kleine aanpassingen 

die eenvoudig waren te realiseren. Ook is gestart met een 

aantal pilots voor meer complexe onderwerpen, zoals het 

laten uitvoeren van de eindschoonmaak op het moment 

dat gasten het Ronald McDonald Huis verlaten.

in de rol in Family Centered Care.
Het Ronald McDonald Kinderfonds organiseerde in 2016 

het tweede Kinderfonds Symposium met als titel: Patient 

and Family Centered Care – Hoe pas je dat toe? Naast

ouders waren er meer dan driehonderd zorgprofessionals

van meer dan zeventig zorginstellingen aanwezig om

kennis te delen en te leren.

in bestaande succesvolle fondsenwervende
concepten en deze blijvend vernieuwen.
Naast het verbeteren van het succesvolle evenement 

HomeRide is in 2016 gestart met het ontwikkelen van een 

nieuw evenement: HomeRun.

in communicatie.
Verdere versterking van het Ronald McDonald Kinderfonds 

als merk door de continuering van het uitzenden van de 

corporate video op televisie, online aangevuld met een 

verdiepingscampagne op Facebook. Ook is in 2016 gestart 

met een nieuwe campagne met McDonald’s

(McHappy Day met opbrengst voor en profilering van het 

Ronald McDonald Kinderfonds). Hiermee wordt ook een 

jongere doelgroep bereikt.

in good governance.
Het Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald

McDonald Huizen hebben in 2016 een nieuwe samen-

werkingsovereenkomst getekend en nieuwe statuten 

gepasseerd, waarin governance en solidariteit belangrijke 

aandachtspunten zijn.

in vrijwilligerswerk.
In 2016 is een enquête gehouden onder 1.500 vrijwilligers. 

Hieruit bleek dat 94% (heel) tevreden is over de werk-

zaamheden, 96% doet het werk met plezier. De tevreden-

heid over scholing is ten opzichte van 2011 gestegen van 

22% naar 73% als gevolg van het realiseren van het tweede 

LeerHuis, een trainingsprogramma voor vrijwilligers.
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Focus, optimaliseren en excelleren staan centraal in de meerjaren- 

strategie 2015-2019 van het Ronald McDonald Kinderfonds. Met als 

doel een duurzame financiële basis en om als organisatie alert te 

blijven en kansen te benutten die van toegevoegde waarde zijn voor 

de gasten in de Ronald McDonald Huizen. 

Voor 2017 is, als afgeleide van de meerjarenstrategie, het thema

‘vernieuwen en verbinden’ gekozen.

Vernieuwen omdat de wereld snel verandert. Voor het behoud 

van een solide financiële basis, alsmede om families met zieke kin-

deren dicht bij elkaar te laten zijn in een veranderende zorgwereld, 

moet het Ronald McDonald Kinderfonds blijven vernieuwen. Zowel in 

het aanbod voor families van ernstig zieke kinderen, als in fondsen-

wervende concepten en de rol van digitalisering in onze organisatie.

Verbinden om de kracht van het interne netwerk nog meer te 

benutten. De verbinding tussen het Kinderfonds en de Huizen is 

de afgelopen jaren enorm versterkt. Dit moet behouden en verder 

worden uitgebouwd. En daarnaast wil het Kinderfonds alle externe 

communities nog sterker aan zich verbinden. Denk aan gasten in de 

Ronald McDonald Huizen, zorgprofessionals, vrijwilligers, sponsors 

waaronder partner McDonald’s, HomeRiders en nog veel meer. 

Internationale
samenwerking
Ronald McDonald House Charities
In 2016 werd de tweejaarlijkse Europese RMHC 

Conferentie gehouden in Londen. Nederland 

was vertegenwoordigd met een delegatie van 

het Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald 

McDonald Huizen. Verschillende leden van

de delegatie hebben tijdens de conferentie

meegewerkt door het geven van een workshop.

Samenwerking
De afgelopen jaren vond er tenminste eenmaal 

per jaar een bijeenkomst plaats met directeuren 

van Europese Ronald McDonald organisaties

om kennis te delen en Europese samenwerkings-

verbanden te leggen. Dit overleg wordt door 

wisselende gastlanden georganiseerd.

Global Advisory Council
Moederorganisatie RMHC heeft een adviesraad 

met een vertegenwoordiging vanuit alle delen 

van de wereld. Vanuit Nederland had adjunct-

directeur, mevrouw M. Noorlander, zitting in de 

Global Advisory Council (GAC). In het verslagjaar 

heeft de GAC twee keer vergaderd, geadviseerd 

en tools ontwikkeld op het gebied van branding, 

duurzaamheid, technologie en HRM.

Een vooruitblik 
op 2017
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Verslag
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) zet zich onbezoldigd in voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Er is een rooster van aftre-

den, uitgaand van een zittingstermijn van vier jaar. Leden van de Raad van Toezicht kunnen tweemaal benoemd worden 

voor een periode van vier jaar. De directeur/bestuurder van het Ronald McDonald Kinderfonds wordt benoemd door de 

RvT. Om de relatie tussen partner McDonald’s en het Ronald McDonald Kinderfonds te benadrukken, vaardigt de direc-

tie van McDonald’s Nederland, alsmede het bestuur van de Coöperatieve vereniging van franchisenemers (Coöp), een 

vertegenwoordiger af die zitting neemt in de Raad van Toezicht. Het gaat hier om kwaliteitszetels: leden verliezen hun 

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

Leden Raad van Toezicht
(per eind 2016)
Mr. M.J. (Marjan) Oudeman, voorzitter

M. (Manu) Steijaert*
Drs. P.W. (Pim) Mol, lid auditcommissie

Drs. B.J.M. (Gita) Gallé
P. (Pieter) Honing**
Mr. drs. I.L.B. (Inge) Kauer
Prof. dr. mr. J.E. (Jonathan) Soeharno, lid auditcommissie

*  M. Steijaert is afgevaardigde namens McDonald’s Nederland (kwaliteitszetel).

**  P. Honing is vertegenwoordiger van het bestuur van de Coöperatieve vereniging

 van franchisenemers (kwaliteitszetel).

Overzicht hoofd- en nevenfuncties
Raad van Toezicht
Mr. M.J. Oudeman, voorzitter
Hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht

Nevenfuncties:
- Voorzitter Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds

- Lid Raad van Commissarissen Statoil ASA, Norway

- Lid Raad van Commissarissen Koninklijk Concertgebouw N.V.

- Lid bestuur Stichting Nationaal Fonds 4 en 5 mei

- Lid Raad van Toezicht Platform Bèta Techniek

- Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum

- Lid Raad van Commissarissen SHV Holdings N.V.

- Lid Raad van Commissarissen Solvay SA, Belgium

M. Steijaert, vicevoorzitter
Hoofdfunctie: Algemeen directeur McDonald’s Nederland

Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds

Drs. P.W. Mol, lid
Hoofdfunctie: Directeur Rabobank Communicatie en Corporate Affairs

Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds

- Lid bestuur stichting VUMC Gastenverblijven

- Voorzitter Alumni Comenius Genootschap

- Lid Curatorium Verandermanagement VU

- Lid Curatorium permanente educatie VBA

- Lid Raad van Advies Ormit

- Penningmeester Nederlandse Bach Vereniging 

Drs. B.J.M. Gallé, lid
Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis

Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds

- Voorzitter Raad van Toezicht RTV Utrecht (Omroep voor de provincie en stad Utrecht) (tot 1 december 2016)

- Lid bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden NVZ 

- Lid college arbeidsvoorwaarden VNO-NCW (tot 1 april 2016)

- Voorzitter Raad van Commissarissen Zorggroep Chronos

- Voorzitter College Specialismen Verpleegkunde

Zetelwisselingen

In het verslagjaar hebben geen zetelwisse-

lingen plaatsgevonden. Naar aanleiding van 

de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

heeft de Vergadering van Voorzitters van 

de Ronald McDonald Huizen eind 2016 een 

extra Raad van Toezicht lid voorgedragen: 

mevrouw S. (Susan) Baart die enige jaren de 

functie van voorzitter van het bestuur van 

de Stichting Ronald McDonald Huis bekleed 

heeft. Zij heeft met ingang van 1 januari 2017 

zitting genomen in de Raad van Toezicht.

Besluitvorming

De Raad van Toezicht vergadert vier keer

per jaar. In 2016 vonden de vergaderingen 

plaats op 21 april, 30 juni, 26 september en

1 december. Het dagelijkse bestuur wordt 

door de directie gevoerd op basis van de 

door de Raad van Toezicht goedgekeurde 

begroting en jaarplannen. Regelmatig

wordt de RvT op de hoogte gebracht van

de ontwikkeling bij de Ronald McDonald

Huizen, (nieuwe) Huiskamers en vakantie- 

huizen, de interne organisatie en fondsen-

wervende en communicatieactiviteiten.
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P. Honing, lid
Hoofdfunctie: Franchisenemer McDonald’s

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds

- Secretaris McDonald’s Marketing Coöp

- Lid bestuur Dordrechtse Ondernemers Vereniging (DOV)

- Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling Dordrecht

Mr. drs. I.L.B. Kauer, lid
Hoofdfunctie: Executive Director Access to Nutrition Foundation

Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds

- Secretaris Nationale Stichting De Nieuwe Kerk Amsterdam

- Bestuurslid Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk

- Bestuurslid Stichting SIRE Fellow Fonds

- Lid Raad van Advies Universiteit van Amsterdam (UVA) communicatiewetenschap

Prof. dr. mr. J.E. Soeharno, lid
Hoofdfunctie: Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds

- Hoogleraar Rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 van de Universiteit van Amsterdam 

- Voorzitter Raad van Advies Protestantse Theologische Universiteit 

- Lid Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit van Amsterdam 

- Bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Advocaten 

- Docent beroepsethiek voor zittende en staande magistratuur aan het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) 

- Research fellow aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht 

- Lid Adviesraad van Boom Juridische Uitgevers (Open Access)

In 2016 is besloten:
- Het laten uitvoeren van een onderzoek naar de

 wenselijkheid van een vierde vakantiehuis goed

 te keuren.

- Een onderzoek naar de wenselijkheid van het    

 spelen van een rol in niet-medische informatie- 

 voorziening naar ouders van kinderen die

 regelmatig in het ziekenhuis komen goed te keuren.

- Nieuwe opgestelde statuten voor het Ronald    

 McDonald Kinderfonds goed te keuren.

- De opgestelde samenwerkingsovereenkomst    

 tussen het Ronald McDonald Kinderfonds en    

 de Ronald McDonald Huizen goed te keuren.

- De opgestelde afrondingsovereenkomst met    

 het Ronald McDonald Centre goed te keuren.

- Het aangepaste protocol declaraties van

 medewerkers van het Ronald McDonald

 Kinderfonds goed te keuren.

- Mevrouw M. Noorlander tijdelijk aan te stellen   

 als directeur/bestuurder a.i. van het Ronald    

 McDonald Kinderfonds met ingang van

 2 september 2016.

- Mevrouw R. Westerlaken aan te stellen als

 directeur/bestuurder van het Ronald McDonald

 Kinderfonds met ingang van 1 maart 2017.

- Tot het uitstellen van de implementatie van het   

 opgestelde financieel statuut.

- Tot het bieden van ondersteuning aan Ronald    

 McDonald House Charities in Curaçao in 2017.

- Te starten met het opstellen van een

 dataveiligheidsbeleid.

Daarnaast zijn tijdens de vergaderingen de

onderwerpen ‘voortgang meerjarenplanning’, ‘begroting’, 

‘fondsenwerving’, financiële rapportages’, ‘kennisdeling’, 

en ‘jaarverslag en jaarrekening’ aan bod gekomen.

Mijlpalen
De belangrijkste mijlpalen in het verslagjaar 2016 voor 

de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantie-

huizen van het Ronald McDonald Kinderfonds waren:

25-jarig jubileum Ronald McDonald Huis Nijmegen
10-jarig jubileum Speeldek Sophia Rotterdam
Opening Ronald McDonald Huiskamer Delft
Opening Ronald McDonald Huiskamer Heerlen
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Raad van Toezicht
Personeel en organisatie

Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen
van het Ronald McDonald Kinderfonds

De Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen hebben, op de Kindervallei na, elk een eigen stichting

met een regionaal bestuur. Het dagelijks reilen en zeilen wordt door deze besturen gedelegeerd aan het management.

Het management bestaat uit een manager en, in de meeste gevallen, een of twee assistent-managers.

Ronald McDonald Kinderfonds

Directie/bestuurder
Mevrouw J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart was tot 2 september 2016 directeur/

bestuurder van het Ronald McDonald Kinderfonds. Mevrouw drs. M.J. (Miranda) Noorlander was adjunct-directeur. Na het 

vertrek van mevrouw van Bijsterveldt-Vliegenthart is mevrouw Noorlander per 2 september 2016 door de Raad van 

Toezicht benoemd als directeur/bestuurder a.i.

Management
Het managementteam van het Ronald McDonald Kinderfonds bestond tot 2 september uit directeur/bestuurder mevrouw 

van Bijsterveldt-Vliegenthart, adjunct-directeur mevrouw Noorlander en secretaris bestuur, strategie en innovatie

mevrouw mr. J.C. (Judith) Hermelink. Vanaf 2 september bestond het managementteam uit directeur/bestuurder a.i.

mevrouw Noorlander en secretaris bestuur, strategie en innovatie mevrouw Hermelink.

Overzicht hoofd- en nevenfuncties leden directie

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Hoofdfunctie: Directeur/bestuurder Ronald McDonald Kinderfonds (tot 2 september 2016)

Nevenfuncties:
- Voorzitter Stichting Lezen & Schrijven

- Voorzitter Raad van Toezicht Protestants Theologische Universiteit

- Lid Raad van Advies NCOI Opleidingsgroep

- Voorzitter Midden-Delfland Vereniging

- Lid Raad van Toezicht Erasmus University Rotterdam

Drs. M.J. Noorlander
Hoofdfunctie: adjunct-directeur (tot 2 september 2016), directeur/bestuurder a.i. Ronald McDonald Kinderfonds

(vanaf 2 september 2016)

Nevenfuncties:

- Voorzitter bestuur oudervereniging schOUDERS onder De Beiaard

Medewerkers
Het Ronald McDonald Kinderfonds bestond in 2016,

afgezien van het management en het team financiën,

uit drie teams: communicatie en marketing, fondsen- 

werving en frontoffice. Eind 2016 telde het Ronald

McDonald Kinderfonds 21 betaalde medewerkers, waar-

van twintig vrouwen en een man. Het betreft negen

fulltimers en twaalf parttimers.

Het ziekteverzuim, exclusief zwangerschapsverlof, was bij 

de medewerkers van het Ronald McDonald Kinderfonds 

in 2016 1,56%. In 2016 zijn twee medewerkers uit dienst 

getreden, waarvoor vervanging is gezocht. In 2016 waren 

er tevens vijf assistent-managers uit verschillende Ronald 

McDonald Huizen in dienst bij het Kinderfonds en gede-

tacheerd bij het betreffende Ronald McDonald Huis. Op 31 

december 2016 telde het Ronald McDonald Kinderfonds 

26 medewerkers met gemiddeld 0,79 fte, inclusief gede- 

tacheerde medewerkers bij de Ronald McDonald Huizen.

Voortgang en beoordeling medewerkers
De prestaties van de medewerkers worden bijgehouden 

door middel van een beoordelingssysteem gebaseerd 

op de systematiek van Hay Group. Het systeem bestaat 

uit een prestatieplan voor elke medewerker, dat aan het 

begin van het jaar wordt vastgesteld met zijn/haar directe 

leidinggevende. In het geval van de directeur/bestuurder 

gebeurt dit met de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Het prestatieplan van de medewerkers wordt afgeleid 

van de meerjarenstrategie en het jaarplan van het Ronald 

McDonald Kinderfonds en het jaarplan van het team. In het 

plan staan maximaal vijf SMART-doelstellingen beschreven. 

Eenmaal per jaar wordt aan de hand hiervan de voortgang 

besproken en schriftelijk vastgelegd. Aan het eind van het 

jaar vindt een beoordelingsgesprek plaats waarbij ook de 

salariëring aan de orde komt.

Flexibel werken
Een groot aantal medewerkers heeft de mogelijkheid om 

flexibel te werken. Afhankelijk van agenda, verkeer en 

afspraken kan ofwel thuis of op kantoor worden gewerkt. 

Slechts voor een beperkt aantal functies is een vaste 

werkplek beschikbaar.

Vrijwilligers en stagiaires
Afgezien van de vele vrijwilligers in de Ronald McDonald 

Huizen, heeft het Kinderfonds ook een aantal vrijwilligers 

dat op verschillende gebieden inzetbaar is. Naast een 

financiële vrijwilliger, die eenmaal per week komt onder- 

steunen, zijn er vier andere vrijwilligers die structureel 

ondersteunen op het gebied van communicatie en 

donateursadministratie. Daarnaast werd het Kinderfonds 

bijgestaan door een medewerker van HighQ, een gespeci-

aliseerd interim-bureau op het gebied van finance & control, 

dat de diensten van deze medewerker als sponsoring aan-

biedt. Ook is in 2016 een vrijwilliger gestart die juridische 

ondersteuning biedt. Afgelopen jaar heeft het Ronald 

McDonald Kinderfonds plaats geboden aan zes stagiaires, 

met name vanuit HBO Communicatie en/of een opleiding 

in evenementenorganisatie. Ook zijn twee studenten 

accountancy begonnen met hun afstudeeronderzoek naar 

de wenselijkheid van een vierde vakantiehuis.

Bezoldigingsbeleid
De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de 

hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere 

bezoldigingscomponenten van de directeur/bestuurder 

vast. Dit beleid wordt regelmatig geactualiseerd en ge-

toetst. Bij de bepaling van de beloning volgt het Ronald 

McDonald Kinderfonds de Regeling beloning directeuren 

van goede doelen ten behoeve van besturen en raden

van toezicht.

Communicatie &
marketing

Ambassadeurs

Directie

Financiën

Secretaris

Fondsenwerving Frontoffice
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47%
vrouw

36%
man

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een 

maximumnorm voor het jaarinkomen, op basis van een 

zogenaamde BSD-score (Basis Score van Directiefunc-

ties). De weging van de situatie bij het Ronald McDonald 

Kinderfonds vond plaats door de Raad van Toezicht. Dit 

leidde tot een BSD-score van 460 BSD-punten, waaraan 

een maximaal jaarinkomen van € 129.559 is verbonden.

Directeur/bestuurder M. van Bijsterveldt-Vliegenthart 

bleef hier met haar salaris over de periode januari tot 

september 2016 van € 82.589 inclusief vakantiegeld 

ruimschoots onder (werkzaam als directeur/bestuurder 

tot 2 september 2016; naar rato bedraagt het maximaal 

jaarinkomen € 86.373). Adjunct-directeur M.J. Noorlander 

ontving gedurende haar periode als directeur/bestuurder 

a.i. (vanaf 2 september 2016) over de hele periode een 

additionele bruto vergoeding van € 4.943. Daarmee was 

het totale jaarinkomen in 2016 € 87.532 en dit is binnen

het gestelde maximum van € 129.559.

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, 

de werkgeversbijdrage pensioen en de overige belonin-

gen op termijn bleven voor directeur/bestuurder M. van 

Bijsterveldt-Vliegenthart met een bedrag van € 121.854 

binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag 

van € 179.000 per jaar. De belaste vergoedingen/bijtel-

lingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige 

beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke 

verhouding tot het jaarinkomen. 

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in 

de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van 

baten en lasten.

CBF-keur
Het Ronald McDonald Kinderfonds is in het 

bezit van een CBF-erkenning van het Centraal 

Bureau Fondsenwerving (CBF). 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 instel-

ling, 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: een CBF-erkenning voor 

goede doelen of het CBF-certificaat voor kleine goede 

doelen.

Goede Doelen Nederland
Het Ronald McDonald Kinderfonds is 

lid van Goede Doelen Nederland, de 

branchevereniging van goede doelen. Ruim 150

landelijk wervende goede doelen zijn bij deze

vereniging aangesloten.

ANBI
Het Ronald McDonald Kinderfonds en de 

Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen 

zijn 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.

NOV-keurmerk
Het NOV-keurmerk is een landelijk 

keurmerk dat wordt toegekend aan 

vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen 

die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door de

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 

(NOV) gestelde kwaliteitscriteria. Het Ronald McDonald 

Kinderfonds, de Huizen en vakantiehuizen laten hiermee 

op een objectieve manier zien dat zij het vrijwilligerswerk 

succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd.

NBAV
De vakantiehuizen van het Ronald 

McDonald Kinderfonds zijn lid van 

de Nederlandse Branchevereniging 

Aangepaste Vakanties (NBAV). De leden van de NBAV 

staan voor kwaliteit. Dat begint met de voorwaarden 

waaraan zij moeten voldoen om lid te kunnen worden. Die 

voorwaarden hebben betrekking op de speciale eisen die 

worden gesteld aan aangepaste vakanties, vakantiereizen 

en accommodaties. Aan de hand van een lange lijst met 

kwaliteitscriteria worden deze voorwaarden bewaakt door 

een onafhankelijke Keurmeester van Stichting Keurmerk 

Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. 

Duurzaamheid/maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft de intentie zowel 

in de Ronald McDonald Huizen als op het kantoor van 

het Ronald McDonald Kinderfonds voortdurend alert te 

zijn op het voeren van beleid gericht op duurzaamheid. 

Op het gebied van People, Planet and Profit zijn initiatie-

ven ontwikkeld en geïmplementeerd waarop het Ronald 

McDonald Kinderfonds en de Huizen herkenbaar zijn en 

aangesproken willen worden. In het ‘Handboek Duurzaam-

heid’ zijn handreikingen beschreven en voorbeelden weer-

gegeven die in alle Huizen toepasbaar zijn. Gedurende het 

jaar is door de werkgroep duurzaamheid op verschillende 

momenten een aantal van deze mogelijkheden nader

toegelicht. Ook is in 2016 gestart met een onderzoek naar 

het netwerkbreed aanbrengen van zonnepanelen en

–collectoren.

Particuliere markt
Structurele donateurs
Donateurs leveren een belangrijke bijdrage aan de

continuïteit van de Ronald McDonald Huizen. Structurele 

donateurs steunen het Ronald McDonald Kinderfonds 

met een bijdrage van € 5 per maand. Per 31 december 

2016 telde het Kinderfonds 23.815 structurele donateurs. 

Dit aantal is exclusief de donateurs van de afzonderlijke 

Ronald McDonald Huizen.

Wie zijn de structurele donateurs van het Ronald 
McDonald Kinderfonds?

Storno’s
In 2016 heeft het Ronald McDonald Kinderfonds donateurs 

nagebeld waarvan de donatie niet geïnd kon worden

vanwege een storno (bijvoorbeeld een nieuw rekening-

nummer of onvoldoende saldo). Het is gelukt om 184 van

deze relaties telefonisch te bereiken en daarvan

33% te reactiveren.

Deur tot deurwerving
In samenwerking met bureau SQ People heeft het Ronald 

McDonald Kinderfonds nieuwe, structurele donateurs ge-

worven door middel van straatwerving in Zuid-Holland en 

Zeeland. Dit leverde 2.667 nieuwe donateurs op.

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. Zo geeft het Kinderfonds [t]Huis uit: een dona-

teursmagazine met regio-edities. Ook is er een landelijke 

huisstijl en wordt het beheer en het werven van nieuwe 

donateurs zo veel mogelijk landelijk opgezet.

Incidentele giftgevers
Naast de groep structurele donateurs zijn er ook donateurs 

die incidenteel een bijdrage overmaken: giftgevers. Het 

Ronald McDonald Kinderfonds stuurde drie keer, in maart, 

september en december, een brief met een giftverzoek.

In totaal zijn er 162.429 giftverzoeken verstuurd. Daarop 

kwamen 5.776 giften binnen, met een gemiddelde bijdrage 

van meer dan € 24 en een totaalbedrag van € 139.132. In 

juni ontvingen donateurs een bedankkaart voor hun hulp 

en warme betrokkenheid. Daarnaast werden naast het gift-

verzoek in december twee ansichtkaarten meegestuurd. 

Deze konden donateurs opsturen naar een Ronald

McDonald Huis om de gasten een hart onder de riem 

te steken. Veel 

donateurs gaven 

gehoor aan deze 

oproep waardoor 

de gasten in de 

Huizen aange-

naam verrast 

werden door 

deze sympathie-

ke actie.

Fondsenwerving
Het Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen ontvangen geen 

overheidssteun en zijn afgezien van de bijdrage voor het verblijf door gasten geheel afhankelijk van donaties, sponsor-

bijdragen en acties van particulieren en organisaties. Voor de realisatie en instandhouding van de Ronald McDonald 

Huizen, zonder de volledige last bij de gasten neer te leggen, blijft veel geld nodig. Het Ronald McDonald Kinderfonds 

streeft naar een duurzaam, evenwichtig wervingsmodel.

57 jaar 
 6 weken

De gemiddelde
leeftijd was

(17% was onbekend of overig, zoals ‘familie’ of bestuur)
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Zakelijke markt
Sponsoring
Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft een sterk 

netwerk van bedrijven die de Ronald McDonald Huizen, 

Huiskamers en vakantiehuizen ondersteunen. Dat gebeurt 

op verschillende manieren: met een financiële bijdrage, in 

natura door gratis producten en diensten ter beschikking 

te stellen, door medewerkers die fondsenwervende acties 

organiseren, maar ook door joint promotions of gezamenlijke 

campagnes.

Bijdragen komen zowel van lokale bedrijven die zich 

betrokken voelen bij een specifiek Ronald McDonald Huis, 

als van landelijk of internationaal opererende bedrijven die 

het Ronald McDonald Kinderfonds een warm hart toedra-

gen. Een greep uit de sponsoren die in 2016 een belangrijk 

aandeel hadden in het werk van het Ronald McDonald 

Kinderfonds.

Partner McDonald’s
McDonald’s Nederland is al meer dan dertig jaar nauw

verbonden aan het Ronald McDonald Kinderfonds en 

schenkt als partner jaarlijks een vaste financiële bijdrage 

aan het Ronald McDonald Kinderfonds. In 2016 bedroeg 

deze bijdrage € 175.098. 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 2016 om 

een bijdrage van € 365.961. De collecteboxen op de

counters van de restaurants en in de McDrives leverden

in 2016 nog eens € 427.586 op. Een aantal franchise- 

nemers organiseert een benefietgolftoernooi voor de

Ronald McDonald Huizen. Daarnaast zijn McDonald’s

Nederland en de franchisenemers verantwoordelijk 

voor zo’n 46% van de opbrengst van het jaarlijkse Ronald 

McDonald Kinderfonds Gala. Inclusief de opbrengsten 

van McHappy Day (zie volgende paragraaf) komt de totale 

financiële bijdrage van McDonald’s in 2016 op € 1.368.645. 

Ook zijn veel medewerkers van McDonald’s actief als vrij-

williger en zit er een franchisenemer in het bestuur van elk 

Ronald McDonald Huis, alsmede in de Raad van Toezicht 

van het Ronald McDonald Kinderfonds. Hiermee levert

McDonald’s een structurele bijdrage aan het welzijn

van zieke en gehandicapte kinderen en hun ouders in 

Nederland.

McHappy Day
In november 2016 werd een unieke samenwerking tussen 

McDonald’s en het Ronald McDonald Kinderfonds geïn-

troduceerd. Vanaf 23 november wordt namelijk structu-

reel vijf cent per Happy Meal afgedragen aan het Ronald 

McDonald Kinderfonds. De aankoop van een Happy Meal 

tovert zo niet alleen een glimlach op het gezicht van het 

kind in het restaurant van McDonald’s, maar ook bij de 

families in de Ronald McDonald Huizen die hierdoor dicht 

bij hun zieke kind kunnen zijn. De introductie van deze sa-

menwerking vond plaats op McHappy Day (23 november). 

Op die dag kregen alle gasten, ongeacht wat ze bestel-

den, hun bestelling in een Happy Meal doos. Daarin zat 

een bedankkaartje van ouders en kinderen uit de Ronald 

McDonald Huizen. De campagne werd ondersteund met 

een impactvolle video. Deze nieuwe samenwerking ver-

vangt de jaarlijkse december (donatie)campagne. In 2016 

leverde de afdracht van vijf cent per Happy Meal in totaal 

€ 400.000 op.

A.W. Bruna Uitgevers
De uitgeverijen van WPG steunden het Ronald

McDonald Kinderfonds door alle Ronald McDonald Huizen 

en vakantiehuizen te voorzien van nieuwe boeken en 

actuele tijdschriften. In totaal werden 600 boeken en tijd-

schriftabonnementen geschonken, met medewerking van 

A.W. Bruna Uitgevers, WPG Kindermedia, Happinez, Yoga 

Magazine, Psychologie Magazine en Voetbal International. 

De Huizen hebben speciale hoekjes ingericht, zodat zij 

hun gasten, van jong tot oud, de nodige afleiding kunnen 

bieden met nieuw en actueel leesvoer tijdens hun verblijf 

in het Ronald McDonald Huis.

Particulieren, verenigingen en scholen
Particulieren, verenigingen en scholen organiseren regel-

matig acties om te zorgen dat zieke kinderen hun ouders 

niet hoeven missen. De totale opbrengst uit acties geor-

ganiseerd door particulieren bedroeg in 2016 € 62.760. 

Mensen bakten oliebollen, koekjes en taarten, liepen een 

marathon of knutselden kaarten. Actievoerders meldden 

hun actie aan op www.starteenactie.nl. Via deze web-

site kunnen ze hun actie delen via social media en gaan 

werven voor de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en 

vakantiehuizen. Zo zorgen zij er samen voor dat ouders 

hun zieke kind een nachtzoen kunnen geven.

Nalatenschappen
Steeds meer mensen kiezen bewust wat er met hun 

nalatenschappen 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 overlijden bij aan het welzijn van

zieke kinderen en hun familie in Nederland. Het Ronald 

McDonald Kinderfonds ontving in 2016 voor € 879.719

aan nalatenschappen en legaten. Daarnaast ontvingen

de Ronald McDonald Huizen gezamenlijk nog eens

€ 426.292.

HomeRide goes international!
Jezelf tot het uiterste dwingen, een teamprestatie van formaat neerzetten én iets doen voor het goede doel. Dat is 

HomeRide. Zaterdag 24 en zondag 25 juni werd de zesde editie van HomeRide gehouden. Ook in 2016 was McDonald’s 

trotse hoofdsponsor van HomeRide. Er werd voor het eerst niet alleen langs Nederlandse Ronald McDonald Huizen

gefietst, maar de route bracht de renners ook over de grens naar Duitsland. Er stonden 62 teams aan de start, die volledig 

of in estafettevorm langs zeven Ronald McDonald Huizen reden, te weten de Huizen in Maastricht, Valkenburg a/d Geul, 

Essen, Nijmegen, Arnhem, Zwolle en Groningen. 599 HomeRiders fietsten in 24 uur van Maastricht naar Groningen.

Daarnaast waren er 312 begeleiders onderweg en ruim 200 vrijwilligers actief. HomeRide kreeg mooie rapportcijfers

van alle betrokkenen. De deelnemers gaven het fietsevenement een cijfer van 8,3 en de vrijwilligers een 8,5. Aan de 

deelnemende teams was gevraagd minimaal € 7.000 aan sponsorbijdrage mee te brengen, maar zij gingen daar

uiteindelijk ruimschoots overheen. De totaalopbrengst bedroeg € 901.584 (bruto).

62 teams

7 Ronald McDonald Huizen

599 HomeRiders

24 uur 

312 begeleiders 

200+ vrijwilligers

Rapportcijfer evenement: 8,3
Rapportcijfer vrijwilligers: 8,5 

Totaalopbrengst € 901.584

46 47



Verse bloemen
van Bloomon
Wat is er fijner dan een bos 

verse bloemen op tafel? 

Bloomon zorgt sinds 2016 

dat de Ronald McDonald 

Huizen worden opgefleurd 

met de prachtigste bossen. 

Als Bloomon de bos niet kan bezorgen bij een klant en 

ook niet kan afgeven bij de buren, dan bezorgen zij de bos 

bij het dichtstbijzijnde Ronald McDonald Huis. Zowel de 

gasten als de vrijwilligers worden erg blij van de geurige 

en verse veldbloemen van Bloomon.

Bruynzeel
Bruynzeel biedt al jarenlang keukens tegen een sterk

gereduceerd tarief aan voor de Ronald McDonald

Huizen en Huiskamers. In 2016 werd zowel de Huiskamer in 

Delft als Huis Zuidoost-Brabant voorzien van een nieuwe 

keuken. Dankzij Bruynzeel kunnen de gasten in de Ronald 

McDonald Huizen en Huiskamers op elk moment van de 

dag in de keuken terecht voor het smeren van een boter-

ham of het koken van een warme maaltijd.

Johnson & Johnson Medical
In 2016 ontving het Ronald 

McDonald Kinderfonds een 

bijdrage van € 20.000 van 

Johnson & Johnson

Medical. Deze donatie is 

door het Kinderfonds

gebruikt voor de

productie van 3.900

Kinderfondsknuffels:

de enige echte knuffel van

het Ronald McDonald

Kinderfonds. Deze knuffel staat symbool voor de knuffel 

die ouders aan hun zieke kind kunnen geven, omdat zij 

logeren in een Ronald McDonald Huis en hierdoor binnen 

enkele minuten aan het bed van hun zieke kind kunnen 

staan. De knuffel wordt verkocht in de Ronald McDonald 

Huizen en via retail partners wehkamp, bol.com en Baby-

Dump. Daarnaast is er een sponsorovereenkomst gesloten 

met Johnson & Johnson Benelux. Zij schenken vanaf 2016 

drie jaar lang een bedrag van € 40.000. In 2016 kwam 

deze donatie ten goede aan de Ronald McDonald Huizen 

Leiden en Middenwest-Brabant.

Regardz en NCOI sponsoren LeerHuis
NCOI en Regardz hebben voor het tweede jaar op rij het 

Ronald McDonald Kinderfonds LeerHuis gesponsord, een 

onderwijsprogramma waarmee het Kinderfonds vrijwilli-

gers bedankt en ze op een vernieuwende wijze wil binden 

aan de organisatie. De 1.900 vrijwilligers van het Ronald 

McDonald Kinderfonds konden in 2016, net als in 2015,

een workshop naar keuze volgen. In samenwerking met 

NCOI en Regardz werden op diverse plekken in het land 

trainingen gegeven als Omgaan met rouw en verdriet, 

Interculturele communicatie en Feedback geven en

tactisch optreden. Maar liefst 409 vrijwilligers hebben

via het LeerHuis een cursus gevolgd.

Sjef!: culinaire mayo met
een vleugje liefdadigheid
In 2016 lanceerde Sjef! in samenwerking met bekende 

chef-koks hoogwaardige culinaire sauzen. Deze mayo’s 

worden exclusief verkocht bij Albert Heijn voor € 2,49 per 

stuk. En de sauzen smaken extra lekker, want de winst 

gaat, na aftrek van kosten voor andere productie en mar-

keting, volledig naar het Ronald McDonald Kinderfonds. 

De verkoop van de sauzen van Sjef! leverde in 2016 een 

bedrag van € 20.000 op.

Treetops
Ook in 2016 mocht het Ronald McDonald Kinderfonds 

rekenen op ondersteuning van Treetops, specialist op het 

gebied van huisvestigingsmanagement. Een greep uit de 

ondersteuning: Ronald McDonald Huis VUmc Amsterdam 

ontving schilderadviezen, in Rotterdam kwamen brandvei-

ligheidsissues aan de orde en voor de Huizen Nijmegen, 

Maastricht en VUmc Amsterdam werden complete meer-

jarenonderhoudsplannen opgesteld. Daar waar Treetops 

zelf expertise en kennis tekortkwam, ‘vlogen’ ze specialis-

ten in die doorgaans allemaal bereid waren hun diensten 

om niet in te zetten voor de Ronald McDonald Huizen.

wehkamp
Voor wehkamp is het ondersteunen van het Ronald 

McDonald Kinderfonds belangrijk en vanzelfsprekend. Al 

meer dan dertien jaar sponsort het grootste online waren-

huis van Nederland het Ronald McDonald Kinderfonds en 

daarmee ook de Ronald McDonald Huizen. In 2016 moch-

ten de Ronald McDonald Huizen en het Kinderfonds voor 

€ 17.500 gratis winkelen in de webshop van wehkamp. 

Daarnaast schonk wehkamp alle Ronald McDonald Huizen 

en vakantiehuizen een bedrag van € 500 nadat mensen 

massaal hun foute kerstlook deelden op de Facebook-

pagina van wehkamp (zie hoofdstuk ‘Acties derden’).

Netwerkevenement INSPIRED
Voor het tweede jaar op rij werd INSPIRED georganiseerd: 

een inspirerend netwerkevenement waarbij high potentials 

uit het bedrijfsleven wordt betrokken bij het Ronald

McDonald Kinderfonds. Jong talent van (potentiële) spon-

soren van het Kinderfonds worden hierbij gevraagd om 

mee te denken en hun talent in te zetten voor het

Kinderfonds. Er vonden in 2016 twee INSPIRED-bijeen-

komsten plaats. Op 6 juli kwamen de deelnemers bijeen 

in Amsterdam om zich te laten inspireren door Luc van 

Bussel, bestuursvoorzitter en mede-eigenaar van Regardz

Hospitality Group BV. en een zeer gewaardeerde relatie 

van het Ronald McDonald Kinderfonds. Op 24 oktober 

deelden Onno Kokmeijer, van het met twee Michelin-

sterren bekroonde ‘Ciel Bleu Restaurant’ in Hotel Okura 

Amsterdam, en Manu Steijaert, algemeen directeur

McDonald’s Nederland, hun visie en praktijkervaring rond-

om het thema ‘innovatie en dillema’s’. Daarna dachten de 

deelnemers mee over de relatie van het Kinderfonds met 

McDonald’s en zetten ze zich heel concreet in voor gasten 

in het Ronald McDonald Huis: ze kookten een maaltijd

zodat ouders dat niet hoefden te doen en extra tijd

konden doorbrengen bij hun kindje in het ziekenhuis.

Zakelijke acties
Ook medewerkers van bedrijven hebben zich in 2016 

ingezet voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Rivièra 

Maison steunt het Kinderfonds al jaren, bijvoorbeeld met 

de inrichting van Ronald McDonald Huizen en Huiskamers 

en met styling- en onderhoudsadviezen. Daarnaast liepen 

medewerkers van Rivièra Maison afgelopen jaar de Dam 

tot Damloop. De lopers lieten zich sponsoren door familie, 

vrienden en zakelijke relaties. Ze kwamen over de finish 

met een bedrag van ruim € 2.600 voor het Ronald

McDonald Kinderfonds.

Gasten met betalingsverlegenheid
De Rabobank Foundation en Stichting de Lichtboei helpen

gasten die de eigen bijdrage van € 15 per nacht niet 

kunnen betalen. Het Ronald McDonald Kinderfonds kan al 

sinds 1989 rekenen op de warme steun van de Rabobank 

Foundation. De Rabobank Foundation stelde ook

in 2016 een fonds op naam beschikbaar ter waarde van 

€ 20.000. Dit fonds kan worden ingezet voor gasten die 

de eigen bijdrage van € 15 per nacht niet kunnen beta-

len. Voor alle Ronald McDonald Huizen, op de gasten van 

Ronald McDonald Huis Leiden na, ging dit in 2016 om een 

bedrag van € 34.672 dat niet door gasten opgebracht kon 

worden. Hierdoor is het fonds van de Rabobank volledig 

opgebruikt. Het overige deel is vergoed door Stichting de 

Lichtboei. Ook zij stelden een bedrag van € 20.000 be-

schikbaar. Deze gift werd niet volledig besteed. In overleg 

met Stichting de Lichtboei wordt de rest van het bedrag 

aangewend als bijdrage voor gasten met een betalings-

verlegenheid in 2017. Ronald McDonald Huis Leiden heeft 

een eigen fonds op naam voor gasten met betalings-

verlegenheid.

Golftoernooien
Op diverse locaties in Nederland vonden in 2016 weer 

benefietgolftoernooien plaats voor het Ronald McDonald 

Kinderfonds en de Huizen. Onder andere in Eemnes werd 

door honderden deelnemers afgeslagen voor het goede 

doel. Naast de verkoop van flights, werd bij diverse toer-

nooien ook een loterij en/of veiling gehouden voor de 

Ronald McDonald Huizen. Bij elkaar leverden de verschil-

lende golftoernooien een mooi resultaat van € 100.000 op.

Fondsen
Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt niet alleen steun 

van (particuliere) donateurs of bedrijfssponsors, maar ook 

van verschillende fondsen. Het resultaat van de inkomsten 

uit vermogensfondsen was € 45.330.

Ronald McDonald Kinderfonds Gala
Op zaterdag 23 maart 2016 vond alweer het 31ste Ronald

McDonald Kinderfonds Gala plaats in Hotel Okura in 

Amsterdam. Naast een veiling en loterij, genoten de 

gasten van optredens van onder andere Waylon en Trijntje 

Oosterhuis. Samen zorgde de gasten voor het prachtige 

bedrag van € 688.190 (bruto) voor het Ronald McDonald 

Kinderfonds. De presentatie van de avond was in handen 

van Irene Moors en Robert ten Brink.
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Belangrijkste
communicatiemiddelen
- Facebook
- Twitter
- Instagram
- YouTube
- E-mailings
- Algemene website
- Evenementen websites
- Magazine [t]Huis
- Video
- Artikelen in de pers
- Flyers
- (stopper)advertenties
- Jaarverslag

Awareness campagne

In 2016 heeft het Ronald McDonald Kinderfonds ervoor 

gekozen om de bestaande commercial (gratis) te blijven 

uitzenden op televisie en een verdiepingsfilm te lanceren 

om de betrokkenheid en verbinding bij de missie van de 

Ronald McDonald Huizen nog verder te stimuleren.

Bij de productie van Dicht bij Tessa is slim gebruik ge-

maakt van de McHappy Day campagne (zie voorgaand 

hoofdstuk ‘Zakelijke markt’). Enerzijds door een video te 

maken waarin het verhaal van een van de gezinnen uit de 

McHappy Day video uitgebreider werd verteld, anderzijds 

door een verwijzing in de uitingen van McHappy Day naar 

de verdiepingsfilm.

In totaal werd de branding video 4.648 maal uitgezonden 

met een bereik van 80% van de doelgroep. Dit staat voor 

een mediawaarde van € 4.316.869. De nieuwe verdiepings-

film Dicht bij Tessa werd verspreid via social media en had 

op Facebook een bereik van 538.000 personen.

Vrijwilligerswerving via Facebook

De Ronald McDonald Huizen kunnen niet zonder vrijwilli-

gers. Daar waar het ene Ronald McDonald Huis te maken 

heeft met een wachtlijst van mensen die als vrijwilligers 

in het Huis aan de slag willen, kampt het andere Huis voor 

sommige diensten met een tekort aan gouden krachten. 

Reden om in 2016 te testen of adverteren via Facebook 

een manier is om vrijwilligers te werven. En dat bleek een 

succes: in tien dagen tijd meldden zich ruim 225 vrijwilli-

gers voor de drie Ronald McDonald Huizen waarvoor werd 

geworven. Facebook advertising bleek een heel geschikte 

Communicatie
Het Ronald McDonald Kinderfonds is een van de bekendste goede doelen van Nederland. In 2016 waren maar liefst 

acht op de tien Nederlanders van 16 jaar en ouder bekend met het Ronald McDonald Kinderfonds (geholpen naams-

bekendheid: 83%, benchmark: 55%). Het bouwen aan een sterk merk, zowel voor de Ronald McDonald Huizen, als voor 

de Huiskamers en de vakantiehuizen, is dan ook een van de belangrijkste doelstellingen van communicatie. Dit gebeurt 

enerzijds door landelijke promotie en campagnes en anderzijds door het ondersteunen en adviseren van de Ronald 

McDonald Huizen in het land. In 2016 lag het accent op het realiseren van nieuwe actiewebsites, het lanceren van

nieuwe communicatievormen (bijvoorbeeld blogs), het vergroten van engagement op social media, het voortzetten

van de branding campagne, het verder doorvoeren van de contentstrategie en de promotie van fondsenwervende 

evenementen.

manier in de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers: tegen 

geringe kosten werd snel een hoog rendement behaald. 

Deze kosten werden voorheen ook gemaakt voor vrijwil-

ligerswerving, bijvoorbeeld voor een advertentie in een 

plaatselijke krant, maar met minder (snel) resultaat.

Nieuwe website voor HomeRide

De website van het fondsenwervende wielerevene-

ment HomeRide onderging in 2016 een metamorfose. 

De oorspronkelijke website bevond zich in een gesloten 

systeem, wat veiligheids- en continuïteitsrisico’s met zich 

meebracht. Door de site te migreren naar het open source 

systeem Drupal is zowel technisch als contentbeheer 

aanzienlijk eenvoudiger geworden, omdat het Ronald 

McDonald Kinderfonds al gewend was aan werken met dit 

systeem. De migratie van de website had hierdoor kosten-

besparende gevolgen. Deze migratie werd aangegrepen 

om de website op verschillende punten te verbeteren, 

zoals de site responsive maken, de menustructuur en inde-

ling aan te pakken en om de site in een nieuw jasje

te steken.

Digitale nieuwsbrieven voor
Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam
Bij verschillende Ronald McDonald Huizen leeft de wens 

om via digitale mailings in contact te zijn met belangrijke 

relaties als oudgasten en zakelijke relaties van het Huis. 

Samen met Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam is 

het Kinderfonds een test gestart om de relaties van dit 

Huis via digitale mailings te informeren en activeren en 

achter de informatiebehoefte van deze groepen te komen.

Zowel bij de particulieren relaties (oudgasten) als bij de 

zakelijke relaties ligt het openingspercentage van de 

mailings aanzienlijk boven de Goede doelen benchmark, 

waaruit kan worden opgemaakt dat relaties openstaan 

voor contact met het Huis. Kijkend naar de meest populaire 

content uit de mailings, valt op dat de verhalen van de 

gezinnen die in het Ronald McDonald Huis verblijven

op de meeste kliks kunnen rekenen, maar ook dat men

meer wil weten over hoe men iets (terug) kan doen

voor het Huis, bijvoorbeeld door het kopen van de

Kinderfondsknuffel of het bekijken van het verlanglijstje.

De positieve resultaten van deze tests (drie mailings ver-

zonden naar particuliere relaties en een mailing naar zake-

lijke relaties) zijn aanleiding om dit digitale contact in 2017 

voort te zetten en om te kijken hoe het Ronald McDonald 

Kinderfonds de andere Huizen hierin kan ondersteunen.

24/7 social media management
Dertien medewerkers van het Ronald McDonald

Kinderfonds vormen met elkaar het social media team

van het Kinderfonds. Elke dag, doordeweeks en in het 

weekend, overdag en ‘s avonds, wordt gekeken wat er op 

de belangrijkste social media kanalen gebeurt en wordt 

de interactie aangegaan. Dit gebeurt vanuit het handige 

en volledig gesponsorde social media management

platform Media Injection.

De Ronald McDonald Huizen dragen zorg voor hun eigen 

social media kanalen, maar kunnen een beroep doen op 

het social media team van het Kinderfonds. Zo heeft het 

Kinderfonds in 2016 social media accounts van Ronald 

McDonald Huis Nijmegen overgenomen bij een grootse 

campagne tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, namen de 

collega’s de social media van Huis Utrecht waar toen er 

sprake was van onderbezetting en deed het Rotterdamse 

Huis in de zomerperiode een beroep op het social media 

team. Zo zorgt het social media team samen met de

Huizen voor een online sterk(er) merk.

Online bereik
- Het aantal volgers van de social media kanalen van   

 het Kinderfonds neemt gestaag toe, waarbij Facebook  

 in aantal en Instagram relatief het hardste groeien.

 In totaal mocht het Ronald McDonald Kinderfonds   

 6.600 nieuwe volgers verwelkomen in 2016.

- In 2016 waren berichten op de social media kanalen   

 van het Kinderfonds goed voor 73.540 activaties (het   

 totaal van het aantal reacties op Facebook retweets op  
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 Twitter, likes op Instagram, privéberichten, etc.).

- De website van het Ronald McDonald Kinderfonds   

 telde 327.868 bezoekers in 2016, waarvan 252.693

 unieke bezoekers. Dit is een toename van respec- 

 tievelijk 35% en 40% in vergelijking met 2015.

- De belangrijkste verkeersbronnen van traffic naar die   

 website zijn: zoekmachines (32%), gratis advertentie-  

 programma Google Grants (30%) en eigen social

 mediaberichten (22%).

- Het e-mailprogramma Clang werd veelvuldig gebruikt,  

 om mailings te versturen aan particuliere en zakelijke   

 relaties, met als doel het binden en betrekken van deze 

 doelgroepen. Daarnaast werden mailings ingezet voor   

 het Gala, het Symposium, de vakantiehuizen van het   

 Ronald McDonald Kinderfonds en INSPIRED. In totaal   

 verstuurde het Kinderfonds 55 digitale mailings.

- 32,5% is het gemiddelde openingspercentage van de   

 mailings aan particuliere relaties.

Pers & Media
Met artikelen in landelijke en regionale dagbladen, 

websites, weblogs, tijdschriften, huis-aan-huisbladen en 

zendtijd op radio en televisie waren het Ronald McDonald 

Kinderfonds en de Huizen het hele jaar door goed

vertegenwoordigd in de media. Het leverde een totale 

mediawaarde van € 5.229.000 op (redactionele artikelen: 

€ 4.829.647 en stopperadvertenties: € 399.353). 

De maandelijkse mediawaarde is te vinden op de

volgende pagina.

Deze zichtbaarheid ondersteunt de naamsbekendheid 

en vergroot de sympathie onder sponsors en donateurs. 

Kanttekening hierbij is dat het Ronald McDonald

Kinderfonds alleen print en online artikelen meet, social 

media worden niet gemonitord en ook radio, televisie en 

online video worden zeer beperkt gemeten, in verband 

met de hoge kosten. De werkelijke mediawaarde en daar-

mee het bereik liggen dus nog vele malen hoger.

Maand Mediawaarde
 Advertentie 

Totaal
  waarde

Januari €  346.755 € 18.134 €  364.889

Februari €  444.923 € 17.605 €  462.528

Maart €  457.342 € 43.332 €  500.674

April €  481.028 €  9.853 €  490.881

Mei €  350.509 €  1.921 €  352.430

Juni €  716.684 €  6.955 €  723.639

Juli €  183.259 €  5.500 €  188.759 

Augustus €  86.953 €  13.685 €  100.638

September €  542.627 €  15.349 €  557.976

Oktober €  452.595 €  11.366 €  463.961

November €  268.112 €  83.418 €  351.530

December €  498.860 € 172.235 €  671.095

TOTAAL € 4.829.647 € 399.353 €  5.229.000

Groei op grote lijnen
De mediawaarde is in vergelijking met vorig jaar iets gezakt. Vorig jaar besloeg deze name-

lijk een recordbedrag van € 7.600.000. Dit kwam met name doordat 2015 een jubileumjaar 

was voor het Kinderfonds en enkele Huizen, wat resulteerde in veel extra publiciteit. Ook is 

er in 2015 een multimediale awareness campagne uitgerold. Als de mediawaarde van 2016 

wordt afgezet tegen die van de laatste vijf jaar (in 2014 was de mediawaarde bijvoorbeeld 

€ 3.800.000), is te zien dat er een mooie bestendige groei wordt doorgemaakt.

Thema-uitzending radio 538
Zoals te zien is in de hiernavolgende tabel, waren de juni, september en december uitschieters. Dit komt in juni door 

HomeRide, een fondsenwervend wielerevenement in juni dat het altijd zeer goed doet in de media. Ook de opening van 

de eerste rolstoeltoegankelijke boomhut van Nederland in de Kindervallei, waar het radio 538-programma Evers Staat 

Op in september live verslag van deed, zorgde voor een mooie mediawaarde. Tot slot kan het Kinderfonds in de

decembermaand altijd op veel zichtbaarheid rekenen, omdat het publiek tijdens de feestdagen (season of giving)

meer geïnteresseerd is in mooie, menselijke verhalen van goede doelen.
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Dagelijks bestuur
Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen
van het Ronald McDonald Kinderfonds

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 trouwe groep 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 vertegenwoor-

diging binnen het bestuur, bij voorkeur bestaande uit een afvaardiging vanuit de Raad van Bestuur en vanuit de werk-

vloer. In verband met de verbondenheid met McDonald’s heeft altijd een lokale franchisenemer zitting in het bestuur 

van een Ronald McDonald Huis. Een van de bestuursleden is belast met de portefeuille personeelszaken. De besturen 

initiëren en ondersteunen deelname aan acties voor het Huis, bijvoorbeeld aan Business Breakfast Clubs. Alle bestuurs-

leden verrichten hun taken op vrijwillige basis.

Voor de Kindervallei gold in 2016 dat de directeur/bestuurder dan wel directeur/bestuurder a.i. van het Kinderfonds in 

de genoemde hoedanigheid ook bestuurder was van dit vakantiehuis. Wel is er ter plaatse een stichting Vrienden van de 

Kindervallei, die met name sponsoractiviteiten voor het vakantiehuis organiseert. In 2016 is gestart met een onderzoek 

naar de haalbaarheid van bestuurlijke samenwerking met stichting Ronald McDonald Huis Maastricht.

Management
Het dagelijks reilen en zeilen in de Huizen wordt door het bestuur van de stichting 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 dienstenplan opgesteld. Ook wordt het delen van kennis en best practices gestimuleerd 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 aandoet. Mede dankzij de belangeloze inzet van de onmisbare vrijwilligers ontstaat de bijzondere sfeer 

die het Ronald McDonald Huis tot een tijdelijk thuis voor ouders van zieke kinderen maakt. In 2016 werkten er ongeveer 

1.900 vrijwilligers bij de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen.

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

hierbij is uniformiteit en herkenbaarheid van de organisatie. Ter ondersteuning van het management zijn er documenten 

ontwikkeld die behulpzaam zijn bij alle aspecten die het werken van vrijwilligers met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht 

worden aan de wervingsprocedure, het vastleggen van wederzijdse afspraken en het voeren van evaluatiegesprekken. 

Van alle vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

In 2016 heeft de tweede editie van het LeerHuis plaatsgevonden; een trainingsprogramma voor vrijwilligers waarin zij

de kans krijgen kennis op te doen en uit te wisselen die hen ondersteunt bij het vrijwilligerswerk. Ruim vierhonderd 

vrijwilligers hebben deelgenomen aan ruim veertig trainingsdagen op zes locaties. Deze trainingen zijn georganiseerd in 

samenwerking met opleidingsorganisatie NCOI.

Vrijwilligersevenement
Elk jaar organiseert het Ronald McDonald Kinderfonds een event voor alle vrijwilligers, aangeboden als dank voor

hun belangeloze inzet. Ook begin 2016 werden zo alle vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij woonden de musical

‘The Bodyguard’ bij.

Certificering ‘Goed geregeld’
Op 30 januari 2016 heeft Ella Vogelaar, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers het NOV-

keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld uitgereikt aan alle Ronald McDonald Huizen. Het NOV-keurmerk is een

landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun

vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Organisaties laten hiermee op een objectieve

manier zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd.

Communicatie
De meeste Ronald McDonald Huizen geven het relatiemagazine [t]Huis uit, met ieder kwartaal verhalen uit de Ronald 

McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen. [t]Huis verschijnt landelijk en in verschillende regio-edities, zodat

donateurs en andere betrokken relaties altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van het Ronald McDonald bij

hen in de buurt. Dit magazine komt vier keer per jaar uit. Daarnaast heeft ieder Huis een eigen website die wat betreft 

look and feel en opbouw gelijk is aan de algemene website van het Ronald McDonald Kinderfonds, vol informatie

over het betreffende Huis, de organisatie en sponsor- en donatiemogelijkheden. Ook beschikt vrijwel elk Huis over

een eigen folder met algemene informatie over het gebruik van en het verblijf in Ronald McDonald Huizen, Huiskamers 

en vakantiehuizen.

De belangrijkste doelstellingen van het Ronald McDonald Kinderfonds voor de Huizen, 
Huiskamers en vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds voor 2016 waren:

- Het afronden van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, statuten en afspraken

 op het gebied van finance en governance.

- Het ondersteunen van Ronald McDonald Huis Den Haag bij de ontwikkeling van

 de Ronald McDonald Huiskamer in Delft.

- Het uitbouwen van het LeerHuis voor vrijwilligers.

- Het organiseren van het tweede Kinderfonds Symposium met als titel:

 Patient and Family Centered Care – Hoe pas je dat toe?

- Het begeleiden van de implementatie van de 28 toegekende jubileumbudgetten.

- De implementatie van Salesforce als relatiebeheersysteem.

- Het nog verder ontsluiten en delen van kennis. In 2016 vonden de volgende

 bijeenkomsten plaats met als doel om kennis en best practices te delen:

 > Werkgroep- en projectgroepbijeenkomsten

 > Ronald McDonald Netwerk 2-daagse

 > Managersvergaderingen

 > Assistent-managersvergaderingen

 > Voorzitteroverleggen 

 > Penningmeesteroverleg

 > Internationale RMHC Conferentie in Londen
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Bezetting
Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen
van het Ronald McDonald Kinderfonds

Een belangrijke graadmeter voor het functioneren van de Ronald McDonald Huizen is de bezettingsgraad. Deze wordt 

iedere 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 betreffende ziekenhuis en 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 en vakantiehuizen van het Ronald McDonald

Kinderfonds is iets dat voortdurend wordt gemonitord. 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 Kinderfonds gaat dan ook verstandig en prudent om met de balans van een

gezonde bedrijfsvoering versus maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bezetting onder 50%
In Ronald McDonald Huis Friesland lag het bezettingspercentage onder de 50%. In 2016 is er onafhankelijk onderzoek 

gedaan waarin de verwachtingen rondom de ontwikkeling in het aanpalende Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en 

daarmee de bezetting in het Huis in kaart zijn gebracht. Aangezien het niet in lijn der verwachting ligt dat de bezetting 

van het Huis zal stijgen, zijn er afspraken gemaakt over de uitwerking van de voortzetting van de dienstverlening in het 

ziekenhuis zelf.

Bezetting boven 90%
De bezetting van Ronald McDonald Huis Utrecht lag, ondanks de uitbreiding van zeven gastenkamers in 2015, op 89%.

In het in aanbouw zijnde Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie (PMC) worden de komende jaren gefaseerd

alle diagnoses voor kinderkanker in Nederland gesteld. Ook worden alle intensieve behandelingen er gecentreerd.

Wat precies de gevolgen zullen zijn voor Ronald McDonald Huis Utrecht is, ondanks intensief overleg met het PMC en 

het Wilhelmina Kinderziekenhuis, nog niet volledig duidelijk. Het bestuur van Ronald McDonald Huis Utrecht werkt

samen met het Ronald McDonald Kinderfonds en het PMC aan een korte- en langetermijnoplossing.

De bezetting van Ronald McDonald Groningen was in 2016, net als in 2015, boven de 90%. Het bestuur heeft uitgebreid 

onderzoek laten doen en op basis daarvan is besloten het Huis uit te breiden met vier gastenkamers.

Vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds
In 2016 was de gemiddelde bezetting van de vakantiehuizen 42%. Dit is zoals te verwachten lager dan in de Ronald 

McDonald Huizen. Echter, het is hoger dan de gemiddelde bezetting van vakantiewoningen in Nederland*. Om de bezetting 

van de vakantiehuizen te beoordelen is het goed een benchmark te hebben binnen de Nederlandse vakantiebranche.

Deze branche richt zich op de volledige markt: dus ook senioren en buitenlandse gasten. Vanwege de keuze voor

kinderen als doelgroep, hebben de vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds te maken met de Nederlandse 

leerplicht. Hierdoor kunnen kinderen van 5 t/m 16 jaar niet op vakantie tijdens schooldagen. Bezetting is hierdoor

gelimiteerd tot weekenden en schoolvakanties, wat maximaal 50% van de nachten per jaar bestrijkt. Middels promotie 

van groepsboekingen van scholen (schoolkampen, werkweken) is dit op jaarbasis nog te vergroten naar maximaal

60% bezetting.

De vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds hebben ook een Huisfunctie en een Huiskamerfunctie. Zo 

heeft de Kindervallei in 2016 in totaal (vakantiehuis, Huis en Huiskamer) ruim 11.000 gasten ontvangen, de Hoeve bijna 

4.000 en Huis Arnhem ontving meer dan 6.000 gasten. Huis Arnhem heeft een belangrijke Huiskamerfunctie; de Huiska-

mer zorgde voor meer dan de helft van het totaal aantal gasten.

Toekomstoriëntatie vakantiehuizen
In 2015 is er een toekomstoriëntatie gedaan naar de vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds. Op basis 

hiervan is besloten tot behoud en optimalisatie van de vakantiehuizen en is in 2016 een senior medewerker communicatie 

en marketing aangetrokken. Daarnaast is in 2016 gestart met een onderzoek naar de wenselijkheid van het realiseren van 

een vierde vakantiehuis.

*Huisjesterreinen NL, gemiddelde bezetting 2016: 36% (Bron: CBS Statline kengetallen).
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Werkgroepen
De Ronald McDonald Huizen en het Ronald McDonald Kinderfonds delen onderling kennis en best practices in

werkgroepen rondom specifieke thema’s. Een werkgroep bestaat uit een afvaardiging van het management van de 

Ronald McDonald Huizen en een afvaardiging van het Ronald McDonald Kinderfonds. De frequentie van de bijeenkom-

sten is afhankelijk van het project waaraan wordt gewerkt. Hieronder een overzicht van de werkgroepen uit 2016 en de 

belangrijkste onderwerpen die in elke werkgroep aan de orde kwamen.

Werkgroep vakantie
- ontwikkeling van nieuwe vakantiearrangementen

- verbetering van het gebruikersgemak van de website

- ontwikkeling van een gezamenlijk reserveringsbeleid

Werkgroep vrijwilligersbeleid
- evaluatie van het eerste LeerHuis en op basis hiervan   

 het organiseren van het tweede LeerHuis voor

 vrijwilligers

- opstellen en laten uitvoeren van een

 vrijwilligersenquête

Werkgroep ICT
- uitbreiding van de implementatie van het

 gastenregistratiesysteem

- start van de implementatie van Salesforce

- realisatie van een glasvezelverbinding bij een aantal   

 Ronald McDonald Huizen

Werkgroep duurzaamheid
- onderzoek naar de inzet van zonnepanelen en –boilers

- inzichtelijk maken van het huidige verbruik van gas,   

 water en elektra om progressie te kunnen meten

Werkgroep Huiskamers
- onderzoeken van een methode voor impactmeting   

 Huiskamers in 2017

Werkgroep Better Together Finance 2.0
In deze werkgroep zit een mix van managers en bestuurs-

leden uit de Huizen en een vertegenwoordiging vanuit

het Ronald McDonald Kinderfonds. In de werkgroep zijn in 

2016 nieuwe afspraken voorbereid voor:

- Voorbereiding van afspraken over het omgaan

 met de opgebouwde reserves.

-  Voorbereiding van afspraken over het landelijk

 netwerkreserve.

-  Voorbereiding van het opstellen van criteria voor

 besteding van het netwerkreserve. Deze criteria

 worden in 2017 vastgesteld door de Vergadering van   

 Voorzitters van het Ronald McDonald Kinderfonds en   

 de Ronald McDonald Huizen.

-  Borging van de continuïteit van het hele netwerk. 

Inmiddels is besloten om de werkgroep Better Together 

Finance 3.0 te starten in 2017 ten behoeve van de

optimalisatie van de financiële geldstromen.

Werkgroep Better Together Governance
In 2015 is deze werkgroep in het leven geroepen om

gezamenlijk goed gedragen afspraken over governance te

maken, die voor alle Ronald McDonald Huizen gelden.

Een en ander heeft geleid tot een nieuwe samenwerkings- 

overeenkomst die door alle voorzitters van de besturen 

van de Ronald McDonald Huizen is ondertekend. Daar-

naast hebben alle stichtingen (dezelfde) nieuwe statuten 

laten passeren waarmee de werkzaamheden voor deze 

werkgroep ten einde zijn gekomen.

Werkgroep dataveiligheid 
- in kaart brengen wettelijke vereisten en omvang

 dataveiligheidsbeleid

- in kaart brengen datalocaties

- opstellen eerste versie dataveiligheidsbeleid

- start werken met bewerkersovereenkomsten

- start bewustwording medewerkers

Verantwoordingsverklaring
Het Ronald McDonald Kinderfonds is houder van de CBF-erkenning. Om dit te ontvangen, beoordeelt het Centraal 

Bureau Fondsenwerving (CBF) een organisatie op haar wijze van besturen, de mate waarin de organisatie haar middelen 

effectief en efficiënt besteedt, de impact die ze heeft en de wijze waarop gecommuniceerd wordt met belanghebben-

den. In de verantwoordingsverklaring beschrijft het Ronald McDonald Kinderfonds hoe het de richtlijnen van het CBF 

toepast. In dit jaarverslag is een samenvatting van de verantwoordingsverklaring opgenomen. Het volledige document is 

op te vragen bij het Ronald McDonald Kinderfonds (www.kinderfonds.nl).

Wijze van besturen
Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft een Raad van 

Toezicht met een directeur/bestuurder. In de arbeidsover-

eenkomst van de directeur/bestuurder is de bevoegdheid 

vastgesteld. De Raad van Toezicht houdt toezicht en toetst 

vastgelegde besluiten. De directeur/bestuurder vormt

samen met de adjunct-directeur de directie. Daarnaast 

is er een auditcommissie ingesteld, bestaande uit leden 

van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is belast 

met het toezicht op de directie van het Kinderfonds, de 

financiën van het Kinderfonds, de werking van risicobe-

heersing en controlesystemen, governance en werking van 

de administratieve organisatie.

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 hun positie binnen McDonald’s 

c.q. de Coöp niet meer bekleden.

Besluitvorming
Om de toezichthoudende rol te kunnen uitvoeren, komt

de Raad van Toezicht ten minste vier keer per jaar bijeen. 

De directie en de secretaris zijn bij deze vergaderingen 

aanwezig. Een aantal zaken wordt elke vergadering

besproken: de bestaande Ronald McDonald Huizen,

nieuwe (bouw)projecten, financiën en de stand van zaken 

omtrent communicatie en fondsenwerving.

De Ronald McDonald Huizen worden beheerd en geëx-

ploiteerd door een stichting met een eigen bestuur. Het 

bestuur delegeert de dagelijkse leiding aan een betaald 

management. Het Ronald McDonald Kinderfonds en de 

Ronald McDonald Huizen hebben een samenwerkings-

overeenkomst getekend, waarin afspraken zijn vastgelegd 

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, Huiskamers en vakantiehuizen in 

Nederland. In het kader van het 30-jarig jubileum zijn er 

in 2015 ook eenmalig 28 jubileumbudgetten aan zieken-

huizen, revalidatiecentra en een kinderhospice verleend 

waarmee ze de impact van een opname voor gezinnen 

positief kunnen beïnvloeden. Daarnaast worden er kosten 

gemaakt voor fondsenwerving en beheer en administratie. 

De hoogte van de kosten vormt een belangrijke indicator 

voor de effectiviteit ven efficiency van de bestedingen. Het 

CBF heeft een norm vastgesteld dat maximaal 25% van 

de geworven gelden mag worden uitgegeven aan kosten 

voor fondsenwerving. Het Ronald McDonald Kinderfonds 

en de Huizen blijven hier met een fondsenwervingsratio 

van 19,1% 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 meerjaren-

visie. In het managementteam (MT) worden de kaders 

vastgesteld waarbinnen de doelstellingen moeten vallen. 

Samen met teammanagers wordt door het MT het jaar-

plan opgesteld en voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht geeft de finale goedkeuring voor

het plan.

Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantie-
huizen van het Ronald McDonald Kinderfonds
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 ex-

ploitatiebegroting en is afhankelijk van het eigen vermogen. 

Een dergelijke garantie wordt individueel vastgelegd. 

Ook wordt zo nodig incidenteel een Huis ondersteund 

bij grotere investeringen. Eenmaal per jaar worden ratio’s 

verstrekt aan de penningmeesters van de Huizen, zodat zij 

cruciale posten in hun inkomsten en uitgaven kunnen ver-

gelijken met die van andere Huizen. Het Ronald McDonald 

Kinderfonds heeft hierbij een signalerende functie. 
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Communicatie met belanghebbenden
In de onderstaande tabellen zijn de belanghebbenden beschreven waar het Ronald McDonald Kinderfonds een bewuste 

relatie mee onderhoudt en die door de Raad van Toezicht als stakeholders zijn vastgesteld. Deze lijst met belangheb-

benden is zeer groot, maar desondanks ongetwijfeld niet compleet. Voor de genoemde belanghebbenden gelden 

voldoende mogelijkheden voor het uitwisselen van ideeën en wensen. Belanghebbenden met wie het Ronald McDonald 

Kinderfonds geen persoonlijke relatie heeft, kunnen ideeën en wensen telefonisch, via e-mail of schriftelijk kenbaar maken.

Belanghebbenden
(eind 2016)

Vrijwilligers

McDonald’s

Media

Zorginstellingen waarbij 
een Ronald McDonald Huis 
is gevestigd

Medewerkers van
het Kinderfonds

Openbaar bestuur
(gemeenten, Ministerie
van VWS)

Belanghebbenden
(eind 2016)

Donateurs

Sponsors

Ambassadeurs

Management Huizen

Besturen Huizen

Informatievoorziening

Sharepoint, vrijwilligersuitje,
social media, LeerHuis

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

Persberichten, social media, website

Nieuwsbrief, website, persoonlijk 
contact op bestuurs- en manage-
mentniveau

Medewerkers worden regelmatig 
bijgepraat tijdens de maandelijkse 
statusupdate. Er is een prikbord met 
belangrijke informatie. Yammer,
website, regulier overleg

Website

Informatievoorziening

Website, magazine [t]Huis,
digitale nieuwsbrief, persoonlijke 
correspondentie, stoppers
(free publicity), social media

Website, magazine [t]Huis,
digitale nieuwsbrief, persoonlijk
contact, social media

Persoonlijke contact,
magazine [t]Huis

Sharepoint, magazine [t]Huis,
bijeenkomsten, persoonlijk contact

Sharepoint, magazine [t]Huis

Bijzonderheden

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

McDonald’s is partner van het Ronald
McDonald Kinderfonds. Eenmaal per jaar 
wordt een gezamenlijke fondsenwervende 
activiteit georganiseerd en 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 ten minste een keer 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.

In 2016 werd voor de tweede keer het Ronald 
McDonald Kinderfonds Symposium georgani- 
seerd over Family Centered Care, gericht op 
medische professionals.

Werknemers worden in eerste instantie 
zoveel mogelijk door leidinggevenden op 
de hoogte gehouden. Belangrijke informatie 
wordt ook via de mail aan medewerkers
verzonden of schriftelijk verstrekt.

Bijzonderheden

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 inten-
sieve relatie op maat wordt onderhouden.

De Kinderfondsambassadeurs zetten actief 
hun bekendheid in ten bate van het Kinder-
fonds. Ten minste eenmaal per jaar wordt in 
overleg besproken voor welke activiteiten de 
ambassadeur wordt ingezet. Uitgangspunt is 
dat de activiteit bij de betreffende ambassa-
deur moet passen (maatwerk).

Met het management is doorlopend contact. 
Tevens is er tenminste twee keer per jaar een 
managersbijeenkomst. Daarnaast komen het 
management van de Huizen en de mede- 
werkers van het Kinderfonds bijeen tijdens
de jaarlijkse Netwerk 2-daagse.

Driemaal per jaar een voorzittersoverleg,
penningmeesteroverleg en een seminar.

Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft op verschillende 

manieren inzicht in de effectiviteit en efficiency van

de Huizen:

- Via de vergadering van Voorzitters en

 het penningmeesteroverleg.

- Via individueel bestuurlijk overleg (per Huis).

- Via ondersteuning door het Ronald McDonald

 Kinderfonds op het gebied van beleid, ICT, HR, 

 fondsenwerving, communicatie en financiën.

Boekhouding
De medewerker financiën van het Ronald McDonald

Kinderfonds doet de boekhouding van het Ronald

McDonald Kinderfonds en ondersteunt als service de 

boekhouding van de Ronald McDonald Huizen. Hiervoor 

worden een standaard rekeningschema, een begroting

en een model jaarrekening gebruikt. Dit vergroot de 

efficiency van het samenvoegen van de jaarrekeningen 

van het Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald 

McDonald Huizen sterk. 

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 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.

Klachtenprocedure
Voor alle belanghebbenden geldt dat het Ronald McDonald 

Kinderfonds een klachtenprocedure heeft. In de klachten-

procedure wordt aangegeven hoe en binnen welke termijn 

een klacht moet worden afgehandeld. Alle klachten worden 

geregistreerd in een database.

Tegenstrijdige belangen
In sommige gevallen kan er sprake zijn van tegenstrijdige 

belangen tussen de belanghebbenden en/of stakeholders. 

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een Ronald McDonald 

Huis in de buurt van een ander Huis wordt gevestigd en er 

in dezelfde ‘fondsenwervingsvijver’ wordt gevist. In zulke 

gevallen wordt er, vaak met tussenkomst van het Ronald 

McDonald Kinderfonds, een afspraak gemaakt tussen

beide Ronald McDonald Huizen over de wijze waarop

en de periode waarin fondsenwerving wordt gepleegd. 

Een andere vorm van tegenstrijdige belangen kan optreden 

bij aanstelling van een bestuurslid dat werkzaam is bij een 

concurrerend bedrijf van een grote sponsor. Bij wisseling 

van bestuursleden wordt met het Ronald McDonald

Kinderfonds overlegd of er mogelijk een conflict of interest 

is. Als het Ronald McDonald Kinderfonds een aanbod krijgt 

van een concurrent van een grote sponsor, dan is het de 

gewoonte om bij de vaste sponsor te informeren of hier 

bezwaar tegen bestaat.
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Deel 3
SAMENGEVOEGDE

JAARREKENING 2016 

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen





ACTIEF  2016  2015 

  €  €   

VASTE ACTIVA

       

Materiële vaste activa (1)  16  17  

       

Financiële vaste activa (2)  5.626.980  5.634.585

  

   5.626.996  5.634.602     

 

VLOTTENDE ACTIVA        

VORDERINGEN          

Effecten	 (3)	 	 77.281	 	 75.568	 	 	 	

Overige vorderingen en        

overlopende activa (4)  1.950.172   1.852.224 

LIQUIDE MIDDELEN (5)  25.352.824   27.989.793  

 

   27.380.277   29.917.585    

 

  

TOTAAL   33.007.273   35.552.187

PASSIEF  2016  2015

	 	 € 	 	 € 	 	

RESERVES         

Continuïteitsreserve (6)  12.524.162   12.648.370  

Bestemmingsreserve bouw (7)  12.481.592   12.324.818  

Bestemmingsreserve        

garantiestelling (8)  260.000  260.000  

Bestemmingsreserve

renovatie-inventaris  (9)   729.295   713.120

Overige bestemmingsreserves (10)   1.687.996   3.637.964

   27.683.045   29.584.272

        

BESTEMMINGSFONDSEN (11)  717.158   878.096

        

VOORZIENINGEN (12)  2.072.485   1.956.791

        

LANGLOPENDE SCHULDEN (13)  606.909   672.202    

    

KORTLOPENDE SCHULDEN        

Overige schulden en         

overlopende passiva (14)  1.927.676   2.460.826   

 

TOTAAL   33.007.273   35.552.187   
 

Jaarrekening 2016
Balans per 31 december (na bestemming resultaat) 
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Financiële positie ultimo 2016

Reserves en fondsen
De totale omvang van de reserves en fondsen van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de lokale Stichtingen

ultimo 2016 bedraagt € 28,4 miljoen ten opzichte van € 30,5 miljoen ultimo 2015. Op basis van de meerjarenbegroting 

zal de vermogenspositie de komende jaren worden aangesproken voor investeringen in Huizen en Huiskamers.

RESERVES
De	continuïteitsreserve	per	31 december	2016	bedraagt	

€ 12,5	miljoen	ten	opzichte	van		€	12,6	miljoen	per

31 december 2015. 

De continuïteitsreserve wordt jaarlijks bepaald op basis 

van 1,5 maal de uitvoeringskosten eigen organisatie (ge-

corrigeerd voor bijzondere posten) volgens de begroting 

van het volgend boekjaar. Wanneer een lokale Stichting 

hier niet in kan voorzien, dan houdt Stichting Ronald 

McDonald Kinderfonds voor het ontbrekende gedeelte 

deze reserve aan. 

De omvang van de continuïteitsreserve eind 2016 is iets 

gedaald ten opzichte van 2015. Dit kan worden verklaard 

doordat Ronald McDonald Huis Barendrecht geen onder-

deel meer uitmaakt van het Ronald McDonald netwerk en 

doordat de begrote uitvoeringskosten 2017, gecorrigeerd 

voor bijzondere posten, iets lager zijn dan de begroting 

2016.	Van	de	totale	continuïteitsreserve	ad	€ 12,5	miljoen	

wordt € 974.000 aangehouden door Stichting Ronald 

McDonald Kinderfonds als aanvulling voor de Huizen.

De bestemmingsreserve bouw omvat alle door het be-

stuur bestemde gelden voor toekomstige bouwprojecten. 

De	reserve	is	per	31 december	2016	licht	gestegen	naar	

€ 12,5	miljoen	ten	opzichte	van	€ 12,3	miljoen	per	eind	

2015. Meerdere Huizen verwachten de komende jaren 

uitbreiding van het Huis en/of een verbouwing te reali-

seren. Daarnaast wordt de komende jaren uitbreiding van 

het aantal Huiskamers verwacht. De bestemmingsreserve 

bouw zal hiervoor worden aangewend. 

De bestemmingsreserve garantiestelling is gevormd

voor de verwachte nog uit te keren bedragen op basis 

van de algemene garantiestelling door Stichting Ronald 

McDonald Kinderfonds aan het Ronald McDonald netwerk.

In 2016 hebben geen mutaties plaatsgevonden. Het be- 

stuur verwacht de komende jaren uitgaven voor onder-

houd aan leidingen waarvoor deze reserve zal worden 

aangewend. 

De bestemmingsreserve renovatie-inventaris wordt ge-

vormd voor investeringen in- en rondom het pand die niet 

zijn meegenomen in de meerjarenonderhoudsplannen van 

de Huizen of voor investeringen in inventaris. De reserve 

bedraagt eind 2016 € 729.000 en is iets gestegen ten

opzichte van ultimo 2015 (€ 713.000). De bedragen zijn 

bestemd voor investeringen in (buidel)stoelen, witgoed, 

keukenapparatuur, matrassen en meubilair.

De	overige	bestemmingsreserves	betreffen	alle	overige	

door de besturen bestemde gelden die niet vallen onder 

de posten zoals genoemd bij de bestemmingsreserve 

bouw, garantiestelling en renovatie-inventaris. Dit betreft 

onder meer een reserve voor het nationale netwerk,

een reserve voor projecten en een reserve voor uitkeringen 

die gedaan zullen worden in het kader van ‘Better 

Together’. Het totaal van de overige bestemmingsreserves 

is gedaald naar € 1,7 miljoen (2015: € 3,6 miljoen) door 

aanwending van de bestemmingsreserve Centre en de 

reserve Better Together.  

De middelen waarvan door een derde partij (dus niet door 

het bestuur) de bestemming is bepaald, worden verant-

woord als bestemmingsfonds. De bestemmingsfondsen 

zijn	gedaald	naar	€ 717.000	ultimo	2016	(2015:	€ 878.000)	

door aanwending van deze fondsen voor onder meer de 

uitbreiding van het Ronald McDonald Huis Utrecht, de 

aanleg van een (speel)tuin en de invoering van energie-

maatregelen bij Ronald McDonald Kindervallei.

FINANCIEEL STATUUT
De recente ontwikkelingen in de rentestand hebben 

aanleiding gegeven om te kijken naar andere wijzen om 

rendement te realiseren met het vermogen van Stichting 

Ronald McDonald Kinderfonds. 

In 2016 is in samenwerking met Capital Counsel voor 

Stichting	Ronald	McDonald	Kinderfonds	een	financieel	

statuut opgesteld welke eind 2016 door de Raad van

Toezicht	is	goedgekeurd.	In	het	financieel	statuut	is

beschreven onder welke voorwaarden de Stichting haar 

middelen	kan	beleggen.	Bij	het	opstellen	van	het	financieel 

statuut is de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen 

meegenomen en met het statuut conformeert Stichting 

Ronald McDonald Kinderfonds zich aan de tien principes 

van de United Nations Global Compact. Het uitgangspunt 

voor beleggen is instandhouding van het reële vermogen 

en het behalen van rendement ten behoeve van uitgaven 

van de verschillende fondsen en dekking van de be-

heerskosten. Het te nemen risico dient niet hoger te zijn 

dan nodig om de gestelde rendementsdoelstellingen te 

realiseren. De Raad van Toezicht zal zich op voorstel van 

de directie nader buigen over de zorgvuldige uitvoering 

van het statuut.
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Staat van baten en lasten

Donateurs, giften en schenkingen
Legaten en nalatenschappen
Acties derden
Eigen acties
Ronald McDonald Kinderfonds gala

HomeRide
HomeRun
Collecteboxen en-huisjes
Giften in natura

Sponsorbijdragen
Overige baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit beleggingen
Overige baten

€ 3.084.488   

€ 1.306.011  

€ 1.164.996
€ 675.317 

€ 901.584 

€ 579.329

€ 541.058

€ 182.966 
€ 79.399 

Baten 2016

€ 387.845 

€ 437.371

€ 688.190

Baten 2015

€ 3.182.917

€ 1.590.171

€ 1.240.439€ 762.132 

€ 958.111

€ 827.150

€ 511.428

€ 303.644
€733.125

€ 391.364

€ 510.334

€ 946.069

€ 2.687.847

€ 842.000

€ 1.074.650€ 687.930 

€ 907.250

€ 586.359

€ 524.441

€ 272.280
€ 23.650

Baten Begroting 2016

€ 301.700 

€ 458.050

€ 600.000

€ 2.221.735 

€ 700.000  

€ 985.915 

€ 700.410 

€ 650.000

€ 946.000

€ 100.000

€ 428.000

€ 561.265

€ 535.000

€ 369.000 
 

€ 174.930
€ 19.000 

Baten Begroting 2017

BATEN Begroting Realisatie Begroting  Realisatie    

 2017 2016 2016 2015

	 €	 € 	 € 	 €	 	
BATEN UIT EIGEN 

FONDSENWERVING	 	  
Baten uit eigen fondsenwerving (15) 8.197.325  9.766.190  8.670.227  10.920.116
Baten uit beleggingen (16) 174.930  182.966  272.280  303.644
Overige baten (17) 19.000  79.399  23.650  733.125
TOTAAL BESCHIKBAAR       

VOOR DOELSTELLINGEN  8.391.255  10.028.555  8.966.157  11.956.885   
     
LASTEN      

BESTEED AAN DOELSTELLING      
Ondersteuning Huizen (18) 783.406  3.813.504  1.621.192  2.787.501
Bouw en Inrichting  1.534.801  496.409  616.728  724.455
Uitvoeringskosten eigen 
organisatie (19) 6.697.769  6.314.834  6.730.237  7.007.810
Bijdrage gasten  -988.809  -1.057.792  -988.961  -1.071.186 

TOTAAL BESTEED AAN       

DOELSTELLING  8.027.167  9.566.955  7.979.196  9.448.580

       
 
WERVING BATEN      

Directe wervingskosten (20) 931.457  774.967  829.360  778.132
Uitvoeringskosten eigen        
organisatie (21) 1.147.079  1.087.392  1.122.380  1.068.568
Bankkosten  60.100  49.591  61.497  40.192
       
 

TOTAAL WERVING BATEN  2.138.636  1.911.950  2.013.237  1.886.892

       

KOSTEN BEHEER EN      

ADMINISTRATIE      
Uitvoeringskosten eigen        
organisatie (21) 498.156  494.088  501.147  453.445
      
SOM DER LASTEN  10.663.959  11.972.993  10.493.580  11.788.917
       
RESULTAAT  -2.272.704  - 1.944.438  -1.527.423  167.968

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging/(onttrekking) aan:
Continuïteitsreserve   -6.481   746.230
Bestemmingsreserve bouw   1 56.774   801.307
Bestemmingsreserve 
renovatie-inventaris   16.175    149.016
Overige bestemmingsreserves   -1.949.968   -1.932.143
Bestemmingsfondsen   - 160.938   403.558 
   

   -1.944.438   167.968

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de lokale Stichtingen realiseren over 2016 een negatief resultaat van

-/-	€	1,9	miljoen ten	opzichte	van	-/-	€ 1,5	miljoen	begroot.	Het	verschil	van	-/-	€	417.000	wordt	veroorzaakt	door

realisatie	van	€ 1	miljoen	meer	baten	en	daarnaast	€ 1,5	miljoen	meer	kosten	ten	opzichte	van	de	begroting	2016.

BATEN
Totaal	is	in	2016	€ 10	miljoen	ontvangen	ten	behoeve	van	de	doelstelling;	€ 1	miljoen	meer	dan	was	begroot

(€ 8,9 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten uit eigen fondsenwerving. Ten opzichte van 2015 

zijn	de	totale	baten	€ 1,9	miljoen	gedaald.	De	opbouw	van	de	totale	baten	begroot	2017,	realisatie	2016,	begroot	2016

en realisatie 2015 is als volgt:

Toelichting
Financieel resultaat 2016  |  Analyse van het resultaat
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Doelstelling incl 
bijdrage gasten

€  8.027.167

Fondsenwerving
€ 2.138.636

Beheer & 
Administratie

€ 498.156

Begroting Lasten 2017

Doelstelling incl 
bijdrage gasten

€ 7.979.196

Fondsenwerving
€ 2.013.237

Beheer & 
Administratie

€ 501.147

Begroting Lasten 2016

Doelstelling incl 
bijdrage gasten

€ 9.448.574

Fondsenwerving
€ 1.886.897

Beheer & 
Administratie

€ 453.445

Lasten 2015

Doelstelling incl 
bijdrage gasten

€ 9.566.955

Fondsenwerving
€ 1.911.950

Beheer & 
Administratie

€ 494.088

Lasten 2016

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2016 ruim

€ 1 miljoen hoger dan begroot door hogere inkomsten uit 

donateurs, giften en schenkingen (+/+ € 397.000), hogere 

inkomsten uit legaten en nalatenschappen (+/+ € 464.000) 

en een hogere opbrengst van het Ronald McDonald 

Kinderfonds Gala (+/+ € 88.000). De inkomsten uit nalaten-

schappen worden voorzichtig begroot omdat daar weinig 

invloed op kan worden uitgeoefend. 

Ten opzichte van 2015 zijn de baten uit eigen fondsen-

werving € 1,2 miljoen lager. Dit kan met name worden

verklaard door -/- € 284.000 lagere inkomsten uit

nalatenschappen, -/- € 248.000 lagere sponsoring in 

natura in 2016 en -/- € 258.000 lagere opbrengst van het 

Ronald McDonald Kinderfonds Gala. In 2015 zorgde de 

viering van het 30-jarig bestaan van het Ronald McDonald 

Kinderfonds dat de sponsoring in natura aanzienlijk

hoger was. Met de vernieuwing van het gala concept in 

2016 is bewust gekozen voor een afname van het fonds-

wervende deel. 

De voor 2017 begrote baten uit eigen fondsenwerving 

zijn € 1,6 miljoen lager dan de realisatie 2016. Met name 

de inkomsten uit donateurs, giften en schenkingen en 

de inkomsten uit legaten en nalatenschappen zijn hierin 

bepalend. De inkomsten uit legaten en nalatenschappen 

worden voorzichtig begroot omdat daar weinig invloed op 

kan worden uitgeoefend.

BATEN UIT BELEGGINGEN
De	baten	uit	beleggingen	2016	(€ 183.000)	zijn	lager	dan	

begroot	(€ 272.000)	en	ten	opzichte	van	2015	(€ 304.000)	

door de zeer lage rentestand. Het begrote bedrag voor 

2017 bedraagt € 175.000. Het Kinderfonds heeft haar

gelden in 2016 risicovrij ondergebracht op diverse spaar-

rekeningen omdat vooralsnog niet wordt belegd. In 2016

is	een	financieel	statuut	vastgesteld	waaraan	in	2017

invulling zal worden gegeven. 

Door de Huizen worden in zeer beperkte mate beleggingen 

aangehouden.

OVERIGE BATEN
De overige baten 2016 zijn € 654.000 lager dan 2015. Dit

kan worden verklaard door de verantwoording van de

opbrengst van de verkoop van het pand van Ronald 

McDonald Huis Den Haag a € 610.000 in 2015.

LASTEN
De	totale	lasten	2016	(incl.	bijdrage	gasten	ad	€ 1,06	miljoen)	bedragen	€ 12	miljoen	en	zijn	daarmee	€	1,5	miljoen

hoger dan	de	begroting	(€ 10,5	miljoen	incl.	bijdrage	gasten	ad	€ 989.000).	Ten	opzichte	van	2015	zijn	de	totale	lasten	licht	

gestegen met	€	184.000	(€ 11,8	miljoen	incl.	bijdrage	gasten	ad	€	1,1	miljoen).	

De opbouw van de totale lasten inclusief de bijdrage van gasten is als volgt:

De	totale	lasten	besteed	aan	de	doelstelling	(incl.	bijdrage	gasten)	zijn	€ 1,6	miljoen	hoger	dan	begroot.	Ten	opzichte

van	2015	zijn	deze	kosten	€ 118.000	gestegen.	

De kosten doelstelling 2016 (€ 9,6 miljoen) zijn met name hoger dan begroot (€ 8 miljoen) door € 2,2 miljoen

hogere kosten voor ondersteuning Huizen (€ 3,8 miljoen ten opzichte van € 1,6 miljoen begroot). Dit kan worden

verklaard	doordat	in	2016	de	samenwerking	met	het	Centre	definitief	is	beëindigd	en	uitbetaling	van	de	afkoopsom

van ruim € 3 miljoen heeft plaatsgevonden. In de begroting 2016 was enkel de garantiestelling aan het Centre voor

2016 opgenomen.  De kosten voor bouw en inrichting (€ 496.000) zijn lager dan begroot (€ 616.000) doordat onder meer 

investeringen in Huiskamers niet (volledig) in 2016 zijn gerealiseerd. Deze investeringen zullen naar verwachting in 2017 

worden	gedaan.	Ten	opzichte	van	2015	zijn	de	kosten	in	2016	ook	lager;	in	2015	droeg	de	inrichting	van	het	nieuwe

Ronald	McDonald	Huis	in	Den	Haag	(€ 258.000)	onder	meer	bij	aan	deze	post.
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€ 4.584.914 € 4.380.917 € 4.461.932 € 4.417.140

€ 2.247.158

€ 1.969.367

€ 2.240.521
€ 1.980.416

€ 282.463

€ 266.512

€ 264.035
€ 201.035

€ 566.012

€ 483.677

€ 524.559

€ 477.227

€ 617.057

€ 760.801

€ 827.017
€ 1.413.901

€ 35.400

€ 35.040

€ 35.700

€ 40.100

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Begroting
2017

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Overige algemen kosten (incl.
bestuur, accountant en advies)

Voorlichtings- en publiciteitskosten

Interne organisatie

Kantoorkosten

Huisvestingskosten

Personeelskosten

 

€ 801.855 € 687.077
€ 366.957

€ 87.500
€ 93.281

€ 150.000
€ 50.000

€ 1.737.467

€ 1.605.169

€ 1.709.842

€ 0

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 2.500.000

€ 3.000.000

Uitkeringen aan lokale Stichtingen

Geoormerkte gelden

Garantiestelling (ver)/
(nieuw)bouw Huizen

Bijdrage in bouw en 
exploitatie Huiskamers

Bijdrage in exploitatie Huizen

20152016Begroting 2017

UITKERINGEN AAN LOKALE STICHTINGEN
In 2016 heeft Stichting Ronald McDonald Kinderfonds 

€ 687.000	(2015:	€	367.000)	uitgekeerd	ten	behoeve

van de exploitatie van de Huizen, € 93.000 voor de bouw 

en exploitatie van Huiskamers (2015: € 0) en is een

garantiestelling voor verbouw van een Huis gedaan van

€ 50.000 (2015: € 0). 

In	2016	is	een	bedrag	van	€ 1,61	miljoen	(2015:	€ 1,71

miljoen) verworven dan wel ontvangen door Stichting 

Ronald	McDonald	Kinderfonds	dat	specifiek	‘geoormerkt’	

was voor de Huizen. Deze bedragen zijn eveneens aan de 

betreffende	Stichtingen	uitgekeerd.	Voor	2017	is	een	toe-

name van de uit te keren bedragen begroot. De uitkerin-

gen door het Kinderfonds aan de Huizen zijn geëlimineerd 

in de samengevoegde jaarrekening.

UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE
De uitvoeringskosten eigen organisatie 2016 bedragen 

€ 7,9	miljoen	ten	opzichte	van	€ 8,3	miljoen	begroot

(-/- € 457.000). Nagenoeg alle kostencategorieën dragen 

bij aan een daling van deze kosten. De huisvestingskosten 

zijn -/- € 271.000 lager dan begroot door een lagere dotatie 

aan de voorziening onderhoud, lagere energiekosten en 

lagere huishoudkosten. De lagere dotatie aan de voorzie-

ning onderhoud kan worden verklaard doordat veel

Huizen deze dotatie zijn gaan baseren op enkel de

incidentele posten in de meerjarenonderhoudsplannen. 

De structurele posten (bijv. de jaarlijks terugkerende on-

derhoudscontracten) worden hierdoor als ‘normale’ onder-

houdskosten verantwoord. De onderhoudskosten nemen 

ook iets toe ten opzichte van de begroting. 

De lagere energiekosten kunnen worden verklaard door 

gunstig uitgevallen afrekeningen en de huishoudkosten 

zijn voorzichtig begroot voor 2016. 

Ten opzichte van 2015 dalen de uitvoeringskosten eigen 

organisatie in 2016 met € 634.000 door lagere overige 

algemene kosten in 2016. In 2015 is onder deze post de 

verplichting voor de bijdrage psychosociale zorg van

Ronald	McDonald	Huis	Emma	Amsterdam	ad	€ 660.000	

voor de jaren 2016-2018 opgenomen.
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Transacties tussen Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de Stichtingen alsmede onderlinge vorderingen en

schulden zijn geëlimineerd.

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 Emma Amsterdam; 

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 Arnhem.

Algemeen
Doel en aard van de activiteiten

De Stichting Ronald McDonald Kinderfonds stelt zich in de hoedanigheid van Nederlandse afdeling van Ronald

McDonald House Charities ten doel het welzijn van het zieke en gehandicapte kind en zijn/haar familie en naasten te 

bevorderen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk

kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Zij	tracht	dit	doel	onder	meer	te	bereiken	door	het	structureel	verlenen	van	financiële	en	operationele	steun	aan	rechts-

personen in Nederland die een of meer Ronald McDonald Huizen en/of Huiskamers beheren en/of exploiteren. Tevens 

stelt het Kinderfonds zich onder voorwaarden garant voor de continuïteit van de Huizen.

Daarnaast kunnen op incidentele basis rechtspersonen worden ondersteund die (mede) ten doel hebben het bevorderen, 

ondersteunen, ontwikkelen en/of uitvoering geven aan andere initiatieven gericht op het kind en diens welzijn.

De Stichting houdt zich daartoe bezig met fondsenwerving, zowel zelfstandig als in samenwerking met derden.

De Stichting beoogt niet het maken van winst. Stichting Ronald McDonald Kinderfonds is opgericht op 17 juni 1986.

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Ronald McDonald  netwerk in 

Nederland, waarin het bestaande netwerk van de Huizen en het Kinderfonds is geformaliseerd teneinde  de gemeen-

schappelijke belangen van de Huizen en het Kinderfonds zo goed mogelijk te behartigen en de ondersteuning van de 

Huizen door het Kinderfonds vaste vorm te geven. Uitgangspunt daarbij is dat ieder Huis een eigen verantwoordelijkheid 

heeft voor het verwezenlijken van haar doelstelling in haar eigen gebied, maar dat er ook gemeenschappelijke belangen 

zijn die boven het eigen belang van een of meer Huizen uitstijgen en die derhalve op het niveau van het netwerk ge-

adresseerd moeten worden.

Het	Kinderfonds	kent	2	rollen;	1)	de	ondersteuning	van	de	Huizen	bij	de	verwezenlijking	van	hun	doelstellingen	door	het	

verlenen	van	adviezen	en	diensten	op	het	gebied	van	beleid,	financiering,	organisatie,	fondsenwerving,	verantwoording	

en	communicatie,	waarbij	risico	management,	efficiency	en	het	delen	van	expertise	leidend	zijn:	en	2)	de	verdere	ontwik-

keling van het netwerk in Nederland en het vervullen van een centrale rol in de contacten met Ronald McDonald House 

Charities. De dienstbare rol die het Kinderfonds vervult komt ook tot uitdrukking in de verantwoordelijkheid voor het 

toezicht op de naleving van de CBF keurmerk en ANBI vereisten (gelet op groepskeurmerk en de ANBI beschikking). 

SAMENGEVOEGDE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
De jaarrekening betreft een samenvoeging van de jaarrekening van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de

volgende Stichtingen van de Ronald McDonald Huizen:

RONALD McDONALD HUIS BARENDRECHT
Vanaf 1 januari 2016 is het beheer van Stichting Ronald 

McDonald Huis Barendrecht voortgezet door Stichting 

Distinto. In de samengevoegde jaarrekening 2016 zijn

in de realisatie en begroting 2016 alsmede de begroting 

2017 de gegevens van Stichting Ronald McDonald Huis 

Barendrecht niet meer meegenomen. De vergelijkende 

cijfers 2015 zijn niet aangepast. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Deze jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn

Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ650).

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De investeringen ten behoeve van de bouw van de Ronald 

McDonald Huizen worden direct ten laste van het resultaat 

gebracht, aangezien:

- deze investeringen zijn gedekt uit speciale 

	 inzamelingsacties;	

- de exploitatie van een Huis niet kan worden gedekt uit  

 de ouderbijdragen. De exploitatie wordt mogelijk 

 gemaakt door donaties, sponsoring en bijdragen door 

 Stichting Ronald McDonald Kinderfonds.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Beleggingen in deposito’s worden gewaardeerd op

nominale	waarde.	Beleggingen	in	effecten	worden

gewaardeerd op beurswaarde per balansdatum. Beleg-

gingsresultaten 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.

Vooruitbetaalde bedragen die betrekking hebben op een 

periode langer dan 1 jaar na balansdatum worden gewaar-

deerd tegen de nominale waarde. Het vooruitbetaalde 

bedrag dat betrekking heeft op de periode korter dan 

1 jaar na balansdatum wordt onder de vorderingen en 

overlopende activa 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 gewaar-

deerd tegen nominale waarde, voorzover nodig rekening 

houdend met mogelijke oninbaarheid.

SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
De schulden en overlopende passiva worden gewaar-

deerd 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 gewaar-

borgd. De continuïteitsreserve wordt jaarlijks gesteld op 

anderhalf keer de uitvoeringskosten eigen organisatie 

volgens de begroting van het volgend boekjaar, exclusief 

bijzondere (niet reguliere) posten. Wanneer een lokale 

Stichting 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 bestuurs-

besluit	een	specifieke	bestemming	is	toegewezen.	Het	

bestuur heeft de mogelijkheid via een toekomstig besluit 

de bestemming te wijzigen en de reserve (binnen de doel-

stelling van de Stichting) anders te gaan aanwenden.

De bestemmingsreserve bouw wordt gevormd voor 

nieuwbouw welke binnen een termijn van 5 jaar dient te 

geschieden.

De hoogte van de reserve bedraagt maximaal de hoogte 

van de begrote investering.

De bestemmingsreserve renovatie-inventaris wordt 

gevormd om investeringen te dekken die binnen 5 jaar 

gedaan moeten worden in en/of rondom het pand of in 

inventaris. Te denken valt aan renovatie badkamers of 

aanschaf nieuw meubilair.
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    2016  2015 

    €  €   

Langlopende deposito’s    4.017.293  3.935.397

Vooruitbetaalde huur    1.609.687  1.699.188

    

     5.626.980 5.634.585

    2016  2015 

    €  €   

Obligaties Nederland I/II 98/28 5,5% 

(AW:	€ 49.370)		 	 	 	

Nominaal € 50.000 @1,5456     77.281   75.568

(2015: 1,5113)    

     77.281   75.568    

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

ALGEMEEN
Baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan de 

periode waarop zij betrekking hebben. 

Baten afkomstig van donateurs, giften en schenkingen 

worden verantwoord in het boekjaar waarin deze zijn

ontvangen.

Giften van zaken in natura worden verantwoord in het 

boekjaar waarin deze zijn ontvangen en worden gewaar-

deerd tegen de kosten die waren gemaakt als het product 

zelf was aangeschaft. Giften bestaande uit diensten worden 

slechts verantwoord, indien dit op geld waardeerbare 

diensten van bedrijven betreft. 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar 

waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten 

worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen

verantwoord als baten uit nalatenschappen.

De bijdragen van Ronald McDonald House Charities

worden verantwoord in het jaar waarin de omvang

betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

De bijdragen gasten/ouders dienen te worden gezien als 

bijdragen van personen die tot de doelgroep behoren. 

Conform de Richtlijn worden deze bijdragen in mindering 

gebracht op de kosten in het kader van de doelstelling.

Overige	bestemmingsreserves	betreffen	tijdelijke	reserves	

gevormd door invloeden van derden welke binnen een 

termijn van 3 jaar worden aangewend.

BESTEMMINGSFONDSEN
De middelen waarvan door een derde partij (dus niet

door het bestuur) de bestemming is bepaald, worden 

verantwoord als bestemmingsfonds.

VOORZIENINGEN
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde.

Toelichting
Balans

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA

De	€ 16	(€ 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	2016	€	50,7	miljoen	(2015:	€ 52,9	miljoen).

De	verzekerde	waarde	van	de	activa	ten	behoeve	van	de	doelstelling	bedraagt	per	31 december	2016	€ 51,6	miljoen	

(2015:	€ 61,2	miljoen).

2 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

De langlopende deposito’s worden aangehouden in  de Huizen Leiden en Emma Amsterdam. 

Voor het Ronald McDonald Huis Den Haag zijn de huur, service- en gebruikerskosten in 2015 voor 20 jaar vooruitbetaald. 

Het kortlopend deel van het vooruitbetaalde bedrag is onder de overige vorderingen en overlopende activa verantwoord.

Vorderingen

3 EFFECTEN

De	effecten	worden	aangehouden	in	het	kader	van	belegging.
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    2016  2015 

    €  €   

Nog te ontvangen rente    112.952   288.076

Belastingen en premies sociale  

verzekeringen    285.749   301.055

Debiteuren    808.160   695.371

Nog te ontvangen donaties en  

toegezegde gelden    249.712   187.791

Vooruitbetaalde kosten    157.219   273.813

Nog te ontvangen bijdragen voor  

overnachtingen    57.091   48.330

Overige    279.289   57.788

    

    1.950.172   1.852.224

   2016  2015 

   €  €

   

Spaarrekeningen    23.366.436 23.555.029

Kortlopende deposito’s    -  1.581.166

Rekening couranten    1 .974.754  2.827.504

Kas    13.449  23.724

Kruisposten    -1.815  2.370

    

   25.352.824 27.989.793

   2016  2015 

   €   €   

Stand per 1 januari    12.648.370  11.902.140

Aanpassing ontvoeging Barendrecht  -117.727  -

Resultaatbestemming Kinderfonds en Huizen  -6.481  746.230

   

    12.524.162  12.648.370

   2016  2015 

   €   €   

Continuïteitsreserve Ronald McDonald Huizen    7.691.162  7.776.370

Continuïteitsreserve Ronald McDonald Kinderfonds  3.859.000  3.791.000  

Aanvulling door RMcD Kinderfonds voor RMcD Huizen      974.000  1.081.000

      

    12.524.162  12.648.370

4 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

5 LIQUIDE MIDDELEN

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

Reserves

6 CONTINUÏTEITSRESERVE

De continuïteitsreserve dient een dusdanige omvang te hebben dat de continuïteit van Stichting Ronald McDonald

Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen c.s. is gewaarborgd. De continuïteitsreserve wordt gesteld op anderhalf keer 

de uitvoeringskosten eigen organisatie volgens de begroting van het volgend boekjaar (exclusief niet-reguliere posten). 

Wanneer een lokale Stichting hier niet in kan voorzien, dan houdt Stichting Ronald McDonald Kinderfonds voor het

ontbrekende gedeelte deze reserve aan.

De continuïteitsreserve is als volgt opgebouwd:

In de continuïteitsreserve per 31 december 2015 is de continuïteitsreserve van Stichting Ronald McDonald Huis

Barendrecht voor een bedrag van € 118.000 opgenomen.
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De overige bestemmingsreserves

bestaan uit:   2016  2015 

   €  €

Bestemmingsreserve implementatie  

internationale manual    210.938   189.786

Bestemmingsreserve Centre    -  1.207.589

Bestemmingsreserve Better Together  230.035   1.128.725

Bestemmingsreserve nationaal netwerk 1.003.169   780.808

Bestemmingsreserve projecten    213.355   193.556

Bestemmingsreserve duurzaamheid  30.499   137.500

    

    1.687.996   3.637.964

.

   2016  2015 

   €  €

Stand per 1 januari    3.637.964   5.570.107

Resultaatbestemming Kinderfonds  

en Huizen    -1.949.968   -1.932.143

    

Stand per 31 december    1.687.996   3.637.964

     2016  2015 
    €  €   
 
Stand per 1 januari    713.120  564.104
Resultaatbestemming Kinderfonds
en Huizen    16.175  149.016
    
Stand per 31 december    729.295  713.120

     2016  2015 

    €  €  

 

 

Stand per 1 januari    12.324.818  11.498.512

Resultaatbestemming Kinderfonds en Huizen  156.774  801.307

Samenvoegingsverschillen    -  24.999

    

Stand per 31 december    12.481.592  12.324.818 

     2016  2015 

    €  €   

 

Stand per 1 januari    260.000  260.000

Resultaatbestemming Kinderfonds en Huizen  -  - 

    

Stand per 31 december    260.000  260.000

9 BESTEMMINGSRESERVE RENOVATIE-INVENTARIS

De bestemmingsreserve is gevormd om investeringen te dekken die binnen 5 jaar gedaan moeten worden

in en/of rondom het pand of in inventaris.

Het verloop van deze post

is als volgt:

10 OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

De overige bestemmingsreserves zijn gevormd uit ontvangen gelden en door het bestuur van

de	Huizen	bestemd	voor	specifieke	doelstellingen.

Het verloop van deze post

is als volgt:

7 BESTEMMINGSRESERVE BOUW

De bestemmingsreserve bouw is bestemd om de voorgenomen investeringen in bouw te realiseren. In deze bestem-

mingsreserve worden uitsluitend door het bestuur bestemde gelden voor toekomstige bouwprojecten verantwoord.

De bestemmingsreserve Huiskamer van € 367.000 (2015: € 320.000)  is ook onder deze reserve verantwoord.

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 bedraagt per 31 december 2016 € 260.000. Op basis hiervan is een

bestemmingsreserve garantiestelling gevormd.

Het verloop van deze post

is als volgt:
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   2016  2015 

   €  €   

Stand per 1 januari     878.096  474.538

Resultaatbestemming Kinderfonds  

en Huizen    -160.938  403.558

    

Stand per 31 december    717.158   878.096

   2016  2015

   €  €

Garantstelling Kinderfonds  

i.v.m. exploitatie Huizen    9.637  9.637

Voorziening groot onderhoud Huizen  2.043.336   1.947.154

Voorziening PLB uren     19.512   -  

  

    2.072.485   1.956.791

   2016  2015 

   €  €    

Stand per 1 januari    9.637  9.637

Toevoegingen    -  -

Onttrekkingen    -  -

Vrijval    -  -

Stand per 31 december    9.637  9.637

   2016  2015 

   €  €   

Nijmegen     37.016   43.696

Groningen     137.684   125.766

Rotterdam     130.227   128.245

Utrecht     195.274   188.236

Leiden     95.634   90.400

Friesland     78.567   53.351

Zwolle     124.635   105.587

Middenwest-Brabant     94.976   85.531

Maastricht     93.868   105.224

Zuidoost-Brabant     121.492   116.745

VUmc     130.032   124.316

Den Haag     -   5.000

Barendrecht     -   20.021

Arnhem     -   -

Kindervallei     181.450   146.867

AMC     622.481   608.169

    

    2.043.336   1.947.154

   2016  2015 

   €  €   

 

Stand per 1 januari    1.947.154   1.877.237

Toevoegingen    336.601   387.427

Onttrekkingen    -215.398   -249.571

Vrijval (ontvoeging)    -25.021   -67.939

    

Stand per 31 december    2.043.336   1.947.154

11 BESTEMMINGSFONDSEN

De bestemmingsfondsen per 31 december 2016 zijn onder andere bestemd voor de uitbreiding van Ronald McDonald 

Huis Utrecht en voor de nieuwe Huiskamer danwel de realisatie van parkeergelegenheid, een ouderzitkamer en een 

daktuin van Ronald McDonald Huis Leiden.

12 VOORZIENINGEN

GARANTSTELLING KINDERFONDS I.V.M. EXPLOITATIE HUIZEN

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds stelt zich onder voorwaarden garant wanneer de Ronald McDonald Huizen

over ontoereikende middelen beschikken voor de exploitatie van het Huis.

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:

Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt weer te geven:
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   2016  2015 

   €  €    

Stand per 1 januari    -  -

Toevoegingen    19.512  -

Stand per 31 december    19.512  -

   2016  2015 

   €  €   

Toegezegde bijdrage psychosociale zorg  390.000  440.000

Vooruit ontvangen sponsorgelden   216.909  232.202

    

    606.909  672.202

   2016  2015 

   €  €   

Stand per 1 januari     232.202   265.317

Overboeking vanuit/naar

kortlopende schulden     15.650   -7.000

Toevoeging     67.232   62.560

Vrijval ten gunste van de exploitatie    -98.175   -88.675

Stand per 31 december     216.909   232.202

    2016  2015 

    €  €   

Nog te betalen grants    -  475.000

Nog te betalen kosten    912.010  707.098

Crediteuren    308.946  183.513

Belastingen en premies sociale  

verzekeringen    139.246  140.990

Nog te betalen pensioenpremie    15.216  18.872

Vooruit ontvangen bijdragen    118.858  138.725

Overige schulden    433.400  796.628

    

    1.927.676   2.460.826

VOORZIENING PLB UREN

Op basis van de CAO voor ziekenhuizen worden aan de medewerkers van Stichting Ronald McDonald Kindervallei 

jaarlijks PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) uren toegekend die in beginsel worden opgenomen in tijd. Voor de nog

niet opgenomen PLB-uren is met ingang van boekjaar 2016 een voorziening gevormd.

Het verloop van de voorziening PLB-uren is als volgt weer te geven:

13 LANGLOPENDE SCHULDEN

De langlopende schulden bestaan uit de volgende posten:

Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam heeft haar ondersteuning aan de psychosociale afdeling van het Emma 

ziekenhuis tot en met 2019 toegezegd. De verplichting voor de jaren 2018 (€ 220.000) en 2019 (€ 170.000) is als

langlopende schuld verantwoord.

VOORUIT ONTVANGEN SPONSORGELDEN

De vooruit ontvangen kamersponsoring heeft betrekking op het langlopende gedeelte dat van kamersponsors is

ontvangen voor meerdere jaren.

14 KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen

Op grond van het feit dat Stichting Ronald McDonald 

Kinderfonds van McDonald’s Corporation en de Ronald 

McDonald House Charities, beide gevestigd te Oak Brook 

(U.S.A), de licentie heeft ontvangen om als Nederlandse 

afdeling van de Ronald McDonald Children Charities te 

functioneren, hebben McDonald’s Nederland B.V. en de 

Coöperatieve Vereniging McDonald’s Marketing Coöperatie 

B.A. besloten om Stichting Ronald McDonald Kinderfonds 

te steunen en deze steun in een overeenkomst te formali-

seren en te omschrijven. 

In	2016	is	€	252.658 (2015:	€ 214.062)	ontvangen	van	

Ronald McDonald House Charities.

In de overeenkomst is onder meer bepaald dat Stichting 

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. 

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds heeft zich onder 

voorwaarden garant gesteld voor de continuïteit van de 

Ronald McDonald Huizen. Bovendien stelt Stichting 

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	mede-

werker per jaar. Dit contract heeft dezelfde looptijd als het 

huurcontract te weten: 5 jaar.

In 2013 is door Stichting Ronald McDonald Kinderfonds 

een operational lease-overeenkomst afgesloten voor één 

auto voor een periode van 4 jaar. In 2015 is de in 2011 door 

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds afgesloten 

operational lease-overeenkomst voor auto’s aangepast. 

Het contract is verlengd voor 4 jaar. Het totaal aantal auto’s 

dat onder deze overeenkomst valt bedraagt 3. De jaarlijkse 

last voor de operational lease van de in totaal 4 auto’s 

bedraagt	ca.	€ 26.000.	In	2013	is	door	Ronald	McDonald	

Huis Nijmegen een operational leasecontract afgesloten 

voor 1 auto voor een periode van 3 jaar. Dit contract is in 

2016 verlengd voor een periode van 2 jaar. De jaarlijkse 

kosten	voor	dit	contract	bedragen	€ 1.500.

Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft in het kader van 

het project ‘Better Together’ overeenkomsten afgesloten 

met Ronald McDonald Huizen. Op basis van deze contrac-
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  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Donateurs, giften en schenkingen   2.221.735   3.084.489   2.687.847   3.182.918

Legaten en nalatenschappen    700.000   1.306.011   842.000   1.590.171

Acties derden    985.915   1.164.996   1.074.650   1.240.439

Eigen acties    700.410   675.317   687.930   762.132

Ronald McDonald Kinderfonds gala   650.000   688.190   600.000   946.069

HomeRide    946.000   901.584   907.250   958.111

HomeRun    100.000  -  -  -

Collecteboxen en -huisjes    428.000   437.371   458.050   510.334

Giften in natura    561.265   579.329   586.359   827.150

Sponsorbijdragen    535.000   541.058   524.441   511.428

Overige baten uit eigen

fondsenwerving    369.000   387.845   301.700   391.364

   8.197.325   9.766.190   8.670.227   10.920.116

ten betaalt het Kinderfonds de Huizen jaarlijks een garantie-

bedrag voor donateursinkomsten. De contracten zijn vanaf 

2011 afgesloten en hebben een looptijd van 3 jaar waarna 

deze vooralsnog stilzwijgend worden verlengd. Het garan-

tiebedrag	bedraagt	€ 177.000	per	jaar.

Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft ten behoeve van 

de controle op de afwikkeling van nalatenschappen een 

overeenkomst gesloten voor de periode 2015-2018. Op 

basis van deze overeenkomst betaalt Stichting Ronald 

McDonald	Kinderfonds	€ 495	per	dossier.

Voor het beheer & onderhoud van de website van het 

Ronald McDonald Kinderfonds en de bijbehorende 

“subsites” voor de Huizen is een contract afgesloten.

Het	jaarlijkse	te	betalen	bedrag	bedraagt	€ 11.380.

In 2013 is door Stichting Ronald McDonald Kinderfonds 

met een leverancier een hostingcontract afgesloten voor

3 jaar. De maandelijkse kosten bedragen ca. € 2.100.

In 2010 heeft Stichting Ronald McDonald Kinderfonds een 

overeenkomst afgesloten inzake de huur van kopieerap-

paratuur. Het contract heeft een looptijd van 6 jaar en de 

jaarlijkse	last	bedraagt	ca.	€ 6.000.

In 2012 is door Stichting Ronald McDonald Kinderfonds 

een huurcontract afgesloten voor een frankeermachine. 

De	kosten	bedragen	€ 1.044	per	jaar.	Het	contract	is	

afgesloten voor een periode van 5 jaar.

Eind 2015 is door Stichting Ronald McDonald Kinderfonds 

een overeenkomst gesloten voor de implementatie van 

een relatiebeheersysteem. De overeenkomst heeft een 

duur	van	3	jaar	en	de	jaarlijkse	kosten	bedragen	€ 22.000.

In 2015 is het nieuwe Ronald McDonald Huis Den Haag in 

gebruik genomen. Met Stichting Haga Ziekenhuis is 

hiervoor een huur-, service en gebruikersovereenkomst 

gesloten voor een periode van 20 jaar. De jaarlijkse 

huurlast	bedraagt	€ 72.333	en	de	jaarlijkse	servicekosten	

€ 16.500	ex	BTW.	De	servicekosten	worden	jaarlijks	met

2 % geïndexeerd. De over de periode van 20 jaar contante 

waarde	van	de	huur	en	servicekosten	bedraagt	€ 1.847.573	

en is in 2015 vooruitbetaald. Ten aanzien van dit vooruitbe-

taalde bedrag is een terugbetalingsregeling overeengeko-

men wanneer niet meer aan de licentievoorwaarden wordt 

voldaan en de exploitatie van het Ronald McDonald Huis 

moet worden beëindigd. De terugbetalingsregeling kan 

door Stichting Ronald McDonald Huis Den Haag worden 

ingeroepen niet eerder dan 5 jaar na oplevering van het 

nieuwe Huis. De terugbetalingsregeling heeft een looptijd 

van 20 jaar. Na 16 jaar geldt een terugbetalingswaarde van 

€ 249.000.	Stichting	Ronald	McDonald	Huis	Den	Haag	zal	

bij vroegtijdige beëindiging de BTW

die	Haga	Ziekenhuis	heeft	verrekend	met	de	fiscus,	

vergoeden. Het Haga Ziekenhuis stelt om niet een ruimte 

voor een openbare Huiskamer beschikbaar welke

Stichting Ronald McDonald Huis Den Haag om niet zal 

exploiteren. Als de licentie voor de exploitatie van het 

Ronald McDonald Huis wordt ingetrokken zal Stichting 

Ronald McDonald Huis Den Haag de openbare Huiskamer 

nog voor tenminste 5 jaar voortzetten, mits de behoefte 

aan een Huiskamer ook bij Haga Ziekenhuis dan nog 

aantoonbaar aanwezig is.

Staat van baten en lasten
Beschikbaar voor doelstelling

DOELSTELLING
De algemene doelstelling van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de lokale stichtingen c.s. is het welzijn van

het zieke en gehandicapte kind en zijn/haar familie en naasten te bevorderen en voorts al hetgeen met één en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

15 BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

In acties derden is een bedrag begrepen van € 100.000 (2015: € 100.000) ontvangen van Stichting McDonald’s

Benefiet	Golftoernooien.
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   Realisatie Realisatie 

   2016  2016 

   €  €   

Baten:    

Tafelverkopen    215.001  

Loterijopbrengsten en donaties    177.844  

Veilingopbrengsten    295.345  

  

    688.190

    

Lasten      211.053

    

Resultaat      477.137

   Exploitatie  

   2016   

   €     

	 	  

Inrichting     46.989

Schoonmaakkosten     61.497

Kantoorbenodigdheden     10.623

Huisvestingskosten     77.073

Huishoudkosten     55.438

Automatisering     9.695

Leasekosten     3.405

Onderhoud     31.722

Beveiliging     59.398

Kosten collecteboxen en -huisjes    22.282

Promotie     15.000

Drukwerk     14.131

Autokosten     2.500

Administratiekosten     35.519

Vergoeding UMCG     105.474

Fondsenwerving     3.789

Overigen     11.316

    

    579.329

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Rente obligaties    -   2.736   9.730   -

Rente spaarrekeningen    52.500   41.043   147.600   114.261

Gerealiseerd koersresultaat    -   -   -   -8.787

Ongerealiseerd koersresultaat    -   -   -   -48.617

Overige rentebaten    122.430   139.187   114.950   246.787

   174.930   182.966   272.280   303.644

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Internationale samenwerking    52.000   42.906   48.000   65.526

Vrijwilligers en ambassadeurs    202.100   226.661   233.000   185.415

Garantiestelling exploitatie    -   3.029.428   907.250   869.813

Overige ondersteuning Huizen   529.306   501.667   412.942   755.965

30 jaar RMcD Huizen    -   8.918   -   310.482

Grants    -   -   20.000   475.000

Kosten onderzoek    -   3.924   -   125.300

  

   783.406   3.813.504   1.621.192   2.787.501

   19.000   79.399   23.650   733.125

GIFTEN IN NATURA SPONSORBIJDRAGEN

In de sponsorbijdragen zijn onder andere de volgende 

zaken begrepen:

In 2007 heeft Stichting 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 2016 bedroeg € 175.098 

(2015: € 174.539).

Met de Coöp is overeengekomen dat een vast percentage 

van de omzet ten gunste komt van Stichting Ronald 

McDonald Kinderfonds. De vergoeding voor 2016 bedroeg 

€ 365.961 (2015: € 336.888).

RONALD McDONALD KINDERFONDS GALA

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

bij de directe kosten fondsenwerving.

16 BATEN UIT BELEGGINGEN

17 OVERIGE BATEN

In de realisatie van de overige baten 2015 is de verkoopopbrengst van Ronald McDonald Huis Den Haag

a € 610.248 opgenomen.

Besteed aan doelstelling

18 ONDERSTEUNING HUIZEN

 

De uitgekeerde bijdragen in exploitatie aan de Huizen en de geoormerkte gelden worden in de samengevoegde

jaarrekening geëlimineerd.
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  2016  2015  

	 	 €	 	 € 

	 	 	 	  

Geoormerkte gelden    1.605.169   1.709.842

Bijdrage in exploitatie    687.077   366.957

Garantiestelling (ver)/

(nieuw)bouw Huizen    50.000   -

Bijdrage in bouw    93.281   -

 

  2.435.527   2.076.799

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Personeelskosten    4.584.914   4.380.917   4.461.932   4.417.141

Huisvestingskosten    2.247.158   1.969.367   2.240.521   1.980.420

Kantoorkosten    282.463   266.512   264.035   201.035

Interne organisatie    35.400   35.040   35.700   40.100

Voorlichtings- en publiciteitskosten   566.012   483.677   524.559   477.226

Overige algemen kosten

(incl. bestuur, accountant en advies)   627.057   760.801   827.017   1.413.901

  8.343.004   7.896.314   8.353.764   8.529.823

  

Lonen en salarissen    4.147.840   4.053.849   4.142.639  4.154.488

Diverse personeelskosten    242.605   159.014   135.143   105.684

Autokosten    57.320   43.369   58.000   58.543

Reis- en verblijfkosten    10.000   10.379   10.150   9.112

Overige personeelskosten    127.149  114.306   116.000   8 9.314

   4.584.914  4.380.917  4.461.932   4.417.141

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Huur    125.623   123.662   125.623   79.959

Dotatie voorziening onderhoud   415.700   331.601   439.868   319.748

Energie    343.050   286.246   349.150   287.016

Water    36.810   26.749   36.000   32.012

Beveiliging    251.430   273.453   292.300   280.475

Onderhoud    269.700   286.560   242.250   262.237

Schoonmaakkosten    169.882   133.650   138.419   148.196

Gemeentelijke belastingen    182.050   137.525   178.270   164.638

Verzekeringen    41.153   31.386   37.450   33.090

Overige huisvestingskosten    80.273   70.414   85.551   58.355

Kosten Huiskamer    80.550   116.651   91.925   127.651

Huishoudkosten    250.937   151.470   223.715   187.043

   2.247.158  1.969.367  2.240.521   1.980.420

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Huur inclusief servicekosten    119.000   118.021   120.785   116.252

Computerkosten    92.638   88.808   68.000   33.474

Portokosten    18.800  18.854   20.000   16.534

Telefoonkosten    23.828   20.150   29.000   16.444

Drukwerk    7.950   2.138   8.000   317

Kosten inrichting en onderhoud   5.000   854   -   -

Overige kantoorkosten    15.247   17.687   18.250   18.014

   282.463   266.512   264.035   201.035

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

  €  €  €  € 

   35.400   35.040   35.700   40.100Interne organisatie

GEËLIMINEERD IN DE SAMENVOEGING

Onderstaand is ter vergelijking een opstelling opgenomen waarin wordt weergegeven

wat	deze	lasten	betroffen	in	2016	en	2015:

19/21 UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

De uitvoeringskosten vormen een onderdeel van de in de staat van baten en lasten verantwoorde lasten.

Daarbij zijn de uitvoeringskosten als volgt:

PERSONEELSKOSTEN

Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2016 bedraagt 55,9 FTE (2015: 57,6 FTE)

HUISVESTINGSKOSTEN

KANTOORKOSTEN

INTERNE ORGANISATIE
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  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Kosten nieuwsbrief    237.100   219.385   230.982   216.665

Ronald McDonald

Kinderfondsgala (30%)    63.600   63.316   59.400   68.571

HomeRide (30%)    73.512   71.254   72.000   68.504

HomeRun (30%)    30.000  -  -  -

Kosten database (50%)    2.500   7.220   13.500   7.690

Campagnes    41.850   21.762   41.436   24.170

Overige publiciteitskosten    117.450   100.740   107.241   91.626

   566.012   483.677   524.559   477.226

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Accountants- en advieskosten    137.950   152.434   151.700   121.583

Telefoon    77.540   79.328   71.915   70.725

Porti    9.950   17.534   15.500   8.216

Drukwerk    25.917   16.421   25.100   25.450

Promotie    14.650   10.053   13.700   22.733

Kantoorbenodigdheden    16.888   10.427   14.577   16.550

Vrijwilligers    168.700   131.408   146.250   118.495

Kosten bestuur    12.600   5.752   9.800   7.180

Verzekeringen    10.250   1.268   13.950   1.230

Automatisering    54.940   35.764   51.340   46.153

Bijdrage psychosociale afdeling   -   170.000   220.000   880.000

Overige algemene kosten    97.672   130.412   93.185   95.586

   627.057   760.801   827.017   1.413.901

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €

  8.343.004  7.896.314   8.353.764  8.529.823

VOORLICHTINGS- EN PUBLICITEITSKOSTEN

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

TOTAAL UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

Lastenverdeling

DOELSTELLING
Stichting Ronald McDonald Kinderfonds stelt zich in de 

hoedanigheid van Nederlandse afdeling van Ronald 

McDonald House Charities ten doel het welzijn van het 

zieke en gehandicapte kind en zijn/haar familie en

naasten te bevorderen en voorts al hetgeen met één

en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe  bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime

zin van het woord.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het struc- 

tureel	verlenen	van	financiële	en	operationele	steun	aan

rechtspersonen in Nederland die een of meer Ronald 

McDonald Huizen en/of Huiskamers beheren en/of 

exploiteren.

Daarnaast kunnen op incidentele basis rechtspersonen 

worden ondersteund die (mede) ten doel hebben het 

bevorderen, ondersteunen, ontwikkelen en/of uitvoering 

geven aan andere initiatieven gericht op het kind en

diens welzijn.

De Stichting houdt zich daartoe bezig met fondsenwer-

ving, zowel zelfstandig als in samenwerking met derden.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Alle activiteiten van de in deze jaarrekening verantwoorde 

stichtingen staat in het teken van deze doelstelling.

UITGANGSPUNTEN TOEREKENING
UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE
Alle kosten worden zoveel mogelijk direct toegerekend 

aan	de	volgende	drie	kostencategorieën;	kosten	doelstel-

ling, kosten fondsenwerving of kosten beheer en admini-

stratie. Niet direct toerekenbare kosten worden op basis 

van een vooraf bepaalde allocatie verdeeld over deze 

categorieën.

Kosten doelstelling

In de staat van baten en lasten zijn meerdere doel-

stellingen benoemd, te weten:

-	ondersteuning	Huizen;

-	bouw	en	inrichting;

Gezien de complexiteit van het toerekenen van de uitvoe-

ringskosten aan deze doelstellingen is besloten om onder 

de kosten besteed aan de doelstelling de uitvoerings-

kosten apart te benoemen.

De uitgangspunten bij de verdeling van de kosten over

de drie kostencategorieën bij de Huizen danwel het

Kinderfonds is als volgt:

PERSONEELSKOSTEN
Het personeelsbestand bestaat bij de Huizen veelal uit 

een manager en een of twee assistentmanagers. Het 

overgrote deel van de werkzaamheden bestaat uit het, 

samen met de vrijwilligers, draaiende houden van het 

Huis. Op basis hiervan wordt 80% van de personeelskosten 

toegerekend aan de doelstelling, 15% aan fondsenwerving 

en een zeer beperkt deel aan beheer en administratie (5%).

Kijkend naar het personeelsbestand van Stichting Ronald 

McDonald Kinderfonds is per werknemer aangegeven in 

welke verdeling zij tijd besteden aan de drie kostencate-

gorieën. Daarbij is ook gekeken in hoeverre de werknemer 

dienstverlenend is aan een Huis (doelstelling). Tijdbeste-

ding in het kader van leidinggeven e.d. wordt toegerekend 

aan beheer en administratie.

Deze verdeling van de personeelskosten valt binnen de 

kaders van de richtlijnen van het VFI.

HUISVESTINGSKOSTEN/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 en kosten interne organisatie van

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds worden toege- 

rekend op basis van dezelfde verdeling als gemaakt voor 

de personeelskosten.

VOORLICHTINGS- EN PUBLICITEITSKOSTEN
Bij de Huizen zijn dit onder meer de kosten voor de 

productie en het versturen van de [t]Huis, het magazine 

van het Ronald McDonald netwerk. 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 (fondsen-

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

kosten toegerekend.

Voor Stichting Ronald McDonald Kinderfonds worden 

deze kosten voor 67% toegerekend als kosten doelstelling 

en voor 33% als kosten fondsenwerving.
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 Doelstelling  Fondsen-  Beheer en
   werving  administratie  
      

Personeelskosten   80%   15%   5%

Huisvestingskosten   100%   0%   0%

Kosten accountant en bestuur   0%   0%   100%

Voorlichtings- en publiciteitskosten   70%   30%   0%

Overige algemene kosten   100%   0%   0%

 Doelstelling  Fondsen-  Beheer en

   werving  administratie  

      

Personeelskosten   60%   30%   10%

Kantoorkosten en interne organisatie   60%   30%   10%

Voorlichtings- en publiciteitskosten   67%   33%   0%

70% kosten Gala   0%   100%   0%

30% kosten Gala   100%   0%   0%

70% kosten HomeRide   0%   100%   0%

30% kosten HomeRide   100%   0%   0%

50% kosten database   0%   100%   0%

50% kosten database   100%   0%   0%

70% kosten DM   0%   100%   0%

30% kosten DM   100%   0%   0%

70% kosten Inspired   100%   0%   0%

30% kosten Inspired   0%   100%   0%

Kosten bestuur, accountant en advies   0%   0%   100%

Overige algemene kosten   0%   0%   100%

 Doel-   Fondsen-  Beheer &   Totaal    Begroot  Totaal

 stelling  werving  Administratie  2016   2016  2015 

 €   €    €   €    €  €

Personeelskosten  3.190.578  892.755  297.585  4.380.917  4.461.932  4.417.141

Huisvestingskosten  1.969.367  -  -  1.969.367  2.240.521  1.980.420

Kantoorkosten  159.907  79.954  26.651  266.512  264.035  201.035

Algemene kosten (inclusief

kosten bestuur, accountant

en advies) en kosten

interne organisatie 615.626 10.363 169.852 795.841 862.717 1.454.001

Voorlichtings- en

publiciteitskosten 379.356  104.320  -  483.677  524.559  477.226

 6.314.834  1.087.392  494.088  7.896.314  8.353.764  8.529.823

Directe wervingskosten  -  774.967  -  774.967  829.360  778.132

Ondersteuning Huizen  3.813.504  -  -  3 .813.504  1.621.192  2.787.501

Bouw en inrichting  496.409  -  -  496.409  616.728  724.455

Bijdrage gasten  -1.057.792  -  -  -1.057.792  -988.961  -1.071.186

Bankkosten  -  49.591  -  49.591  61.497  40.192

 9.566.955  1.911.950  494.088  11.972.993  10.493.580  11.788.917

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Ronald McDonald

Kinderfonds Gala (70%)    148.400   147.737   138.600   159.999

Kosten HomeRide (70%)    171.528   166.258   168.000   159.844

Kosten HomeRun (70%)    70.000  -  -  -

Kosten database (50%)    13.948   7.220   13.500   7.690

Kosten acties derden    12.500   15.039   16.798   6.003

Kosten eigen acties    -   -   -   -

Collecteboxen en -huisjes    32.653   32.498   10.653   4.616

Onderhoud donateursbestand    219.500   184.709   261.109   191.199

Overige directe wervingskosten   262.928   221.506   220.700   248.781

   931.457   774.967   829.360  778.132

KOSTEN BESTUUR, ACCOUNTANT EN ADVIES 
EN OVERIGE ALGEMENE KOSTEN
Conform de richtlijnen van Goede Doelen Nederland 

worden deze kosten voor 100% toegerekend aan beheer 

en administratie.

KOSTEN GALA, HOMERIDE, DIRECT MAIL (DM), 
DE DATABASE EN INSPIRED
Het Ronald McDonald Kinderfonds Gala en de HomeRide 

zijn fondsenwervende acties waarbij in alle publicaties 

wordt aangegeven wat Stichting Ronald McDonald 

Kinderfonds is en doet. Deze voorlichtingskosten worden 

voor 30% toegerekend aan de doelstelling (geven van 

voorlichting). Dit geldt ook voor de kosten voor Direct Mail 

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

kosten toegerekend.

De database wordt aangehouden voor de donateurs-

administratie waarbij ook alle relaties worden geregis-

treerd. Deze database wordt zowel gebruikt voor fondsen-

wervende acties als voor direct-mail (DM). Op basis van 

deze verdeling (50-50) worden de kosten toegerekend.

Inspired	betreffen	bijeenkomsten	waarbij	op	een	‘inspire-

rende’ wijze primair informatie wordt gedeeld gerelateerd 

aan de doelstelling van de organisatie. Daarnaast hebben 

deze bijeenkomsten een fondswervend aspect waardoor 

deze kosten in de verhouding 70-30 aan de doelstelling 

en aan fondsenwerving worden toegerekend.

PERCENTAGES LASTENVERDELING
De uitvoeringskosten eigen organisatie zijn voor wat betreft de kosten gemaakt door de Ronald McDonald Huizen, 

Huiskamers en Vakantie als volgt toegerekend:

De uitvoeringskosten eigen organisatie gemaakt door Stichting Ronald McDonald Kinderfonds

zijn als volgt toegerekend:

LASTENVERDELING

TOTAAL
UITVOERINGSKOSTEN
EIGEN ORGANISATIE

SOM DER LASTEN

20 DIRECTE WERVINGSKOSTEN
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  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Totale baten    8.391.255   10.028.555   8.966.157   11.956.885

Totale lasten excl. bijdrage gasten   11.652.768   13.030.785   11.482.541   12.860.103

Ondersteuning Huizen    783.406   3.813.504   1.621.192   2.787.501

Bouw en inrichting Huizen    1.534.801   496.409   616.728   724.455

Uitvoeringskosten eigen organisatie   6.697.769   6.314.834   6.730.237   7.007.810

Bijdrage gasten    -988.809   -1.057.792   -988.961   -1.071.186

Totale lasten doelstelling

incl. bijdrage gasten    8.027.167   9.566.955   7.979.196   9.448.580

Totale lasten doelstelling

excl. bijdrage gasten   9.015.976   10.624.747   8.968.157   10.519.766

% doelstelling baten

excl. bijdrage gasten    107,4%   105,9%   100,0%   88,0%

% doelstelling lasten

excl. bijdrage gasten    77,4%   81,5%   78,1%   81,8%

Begroting
2017

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015
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80,0%
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83,0%

% Doelstelling van de totale lasten excl bijdrage gasten
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120,0%

Begroting
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Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

% Doelstelling van de totale baten excl bijdrage gastenRatio’s

PERCENTAGE LASTEN DOELSTELLING

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.

PERCENTAGE DOELSTELLING VAN DE TOTALE BATEN EXCL BIJDRAGE GASTEN

Het % doelstelling baten exclusief bijdrage gasten 2016 bedraagt 105,9% (2015: 88,0%) ten opzichte van 100 % begroot. 

Zowel de de totale kosten doelstelling als de totale baten zijn in 2016 hoger dan begroot. Het % doelstelling is hoger dan 

begroot doordat de kosten doelstelling meer overschrijden (+/+ € 1,6 miljoen) dan de totale baten (+/+ € 1 miljoen). De

overschrijding van de kosten doelstelling kan worden verklaard door hogere kosten voor de ondersteuning van de Huizen.

Ten opzichte van 2015 stijgt het % doelstelling baten exclusief bijdrage gasten vooral doordat in 2016 de totale baten

€ 1,9 miljoen lager zijn dan in 2015. Het begrote % doelstelling baten voor 2017 (107,3%) is hoger dan 2016 (105,9%).

Zowel de totale kosten doelstelling als de totale baten zijn in 2017 lager dan in 2016. Het % doelstelling 2017 is hoger dan 

2016 doordat de totale baten meer onderschrijden (-/- € 1,6 miljoen) dan de kosten doelstelling (-/- € 1,4 miljoen).

Het % doelstelling baten inclusief bijdrage gasten stijgt in 2016 naar 95,4% ten opzichte van 79% in 2015 en in 2017

naar 95,7%. De stijging kan met name worden verklaard doordat de totale baten dalen.

PERCENTAGE DOELSTELLING VAN DE TOTALE LASTEN EXCL BIJDRAGE GASTEN

Het % doelstelling lasten exclusief de bijdrage gasten 2016 bedraagt 81,5% en is hiermee hoger dan de begroting 2016 

(78,1%). Zowel de de totale kosten doelstelling als de totale lasten zijn in 2016 hoger dan begroot. Doordat de kosten 

doelstelling meer overschrijden (+/+ € 1,6 miljoen) dan de totale kosten (+/+ € 1,5 miljoen), is een hoger % gerealiseerd.

Ten opzichte van 2015 (81,8%) daalt het % doelstelling lasten in 2016 (81,5%) doordat de totale kosten in 2016 ten opzichte 

van 2015 meer stijgen (+/+ € 17.000) dan de kosten doelstelling (+/+ € 105.000). Het begrote % voor 2017 (77,4%) is lager

dan 2016 doordat de begrote kosten doelstelling -/- € 1,4 miljoen 2017 lager zijn dan de gerealiseerde kosten doelstelling 

in 2016.
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  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Baten uit eigen fondsenwerving  8.236.325    9.766.190   8.670.227  10.920.116

Directe wervingskosten    892.457   774.967   829.360   778.132

Uitvoeringskosten eigen organisatie   1.147.079   1.087.392   1.122.380   1.068.568

Lasten eigen fondsenwerving    

(excl. bankkosten)   2.039.536   1.862.359   1.951.740   1.846.700

In % van baten uit eigen

fondsenwerving    24,8%   19,1%   22,5%   16,9%

Begroting
2017

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015
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% Beheer en Administratie

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2017	 	 2016	 	 2016 	 	 2015

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Som der lasten   10.663.959   11.972.993   10.493.580   11.788.917

Kosten beheer en administratie  498.156   494.088   501.147   453.445

In % van totale lasten   4,7%   4,1%   4,8%   3,8%

PERCENTAGE LASTEN FONDSENWERVING

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% gemiddeld over 3 jaar (CBF)

PERCENTAGE FONDSENWERVING

Het % fondsenwerving is in 2016 19,1% en hiermee lager dan begroot (22,5%). Dit kan met name worden verklaard doordat 

de baten uit eigen fondsenwerving in 2016 ruim € 1 miljoen hoger zijn dan begroot. Ten opzichte van 2015 en in de 

begroting 2017 neemt het % toe doordat de totale baten uit eigen fondsenwerving dalen en de kosten fondsenwerving 

toenemen.

PERCENTAGE LASTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

De lasten voor beheer en administratie zijn als volgt bepaald:

- 5% van de personeelskosten van de lokale Stichtingen

■-	 100%	van	de	accountants-	en	bestuurskosten	van	de	lokale	Stichtingen

■-	 	10%	van	de	personeelskosten	van	Stichting	Ronald	McDonald	Kinderfonds

-	 ■	10%	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 percentage beheer en administratie geeft aan hoeveel percentage van de totale lasten is besteed aan lasten voor 

beheer en administratie. Stichting Ronald McDonald Kinderfonds heeft 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. In 2016 is de interne norm voor het % beheer en administratie voor de Huizen en het 

Kinderfonds geupdate en vastgesteld op 5%.

Het totaal van de lasten voor beheer en administratie bedraagt in 2016 € 494.000 ten opzichte van € 501.000 begroot.

Het % beheer en administratie 2016 bedraagt 4,1% en is lager dan begroot (4,8%). Het lagere % wordt met name gerealiseerd 

doordat de totale lasten € 1,5 miljoen hoger zijn dan begroot doordat meer kosten voor de ondersteuning van de Huizen

zijn gemaakt.
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 2016  2015  2016  

	 €	 	 	 € 	 	 €

	 	 	 	  

Jaarinkomen

bruto loon/salaris    73.785   109.813   4.943

vakantiegeld    8.804   8.741   -

eindejaarsuitkering,

13e/14e mnd    -   -   -

variabel jaarinkomen    -   -   -

Totaal    82.589   118.554   4.943

SV lasten (wg deel)    6.184   8.846    584

Belastbare vergoedingen/

bijtellingen    7.087   9.976 *   -

Pensioenlasten (wg deel)    17.349   24.425   -

Overige beloningen

op termijn    -   -   -

Uitkeringen beëindiging

dienstverband    8.645   -   -

Totaal bezoldiging 2016    121.854     5 .527

Totaal bezoldiging 2015      161.801

Overige informatie
Bestuurders en toezichthouders

Naam  J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart  M.J. Noorlander

Functie  alg. directeur   alg. directeur a.i.

Dienstverband

Aard (looptijd)  onbepaald   onbepaald

uren  40   36

part-time percentage  100   100

periode  1/1-1/9   2/9 - 31/12

Bezoldiging (EUR)

Het jaarinkomen van de directie voor de periode januari tot 2 september blijft binnen het maximum van € 86.373 (naar 

rato berekend, € 129.559 is het maximum voor het gehele jaar) volgens de Regeling beloning directeuren van goede 

doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht. Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen,

de pensioenlasten en de overige beloningen op termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum 

van € 179.000. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar 

deel 2 van het jaarverslag. Aan de directie zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Amsterdam,

Het bestuur

* In mei 2017 is de bijtelling voor 

privégebruik 2015 en 2016 gecorrigeerd.

In dit overzicht zijn de gecorrigeerde 

bedragen opgenomen.

Controleverklaring
van de onafhankelijke accountant

Aan het bestuur van

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, Huizen, Huiskamers en Vakantie

Amsterdam

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
samengevoegde jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de samengevoegde jaarrekening 2016 van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, Huizen, Huiskamers

en Vakantie te Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen samengevoegde jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, Huizen, Huiskamers en 

Vakantie per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende 

RJ-Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.

De samengevoegde jaarrekening bestaat uit: 

1.	 de	balans	per	31	december	2016;	

2.	 de	staat	van	baten	en	lasten	over	2016;	en	

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen

	 voor	financiële	verslaggeving	en	andere	toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de samengevoegde jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, Huizen, Huiskamers en Vakantie zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags-en beroeps- 

regels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de samengevoegde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,

die bestaat uit het bestuursverslag (deel 1 en 2 van het jaarverslag). 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de samengevoegde 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 

hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de samengevoegde jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden
met betrekking tot de samengevoegde jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur
voor de samengevoegde jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de samengevoegde jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. In dit kader is

het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken 

van de samengevoegde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 

of fraude. 

Bij het opmaken van de samengevoegde jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 

samengevoegde jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen 

heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. 

Het	bestuur	is	verantwoordelijk	voor	het	uitoefenen	van	toezicht	op	het	proces	van	financiële	verslaggeving	van	de	

stichting. 

Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van  de Samengevoegde jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is

dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 

op basis van deze samengevoegde jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van

onze	controlewerkzaamheden	en	de	evaluatie	van	het	effect	van	onderkende	afwijkingen	op	ons	oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

-	 het	identificeren	en	inschatten	van	de	risico’s	dat	de	samengevoegde	jaarrekening	afwijkingen	van	materieel	belang		

 bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaam- 

 heden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is  

 het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn  

 van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd  

	 voorstellen	van	zaken	of	het	doorbreken	van	de	interne	beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaam- 

 heden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een  

	 oordeel	uit	te	spreken	over	de	effectiviteit	van	de	interne	beheersing	van	de	stichting;

-	 het	evalueren	van	de	geschiktheid	van	de	gebruikte	grondslagen	voor	financiële	verslaggeving	en	het	evalueren

 van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de samengevoegde

	 jaarrekening	staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op  

 basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor   

 gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.

 Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze   

 controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de samengevoegde jaarrekening.

 Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de  

 controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of   

	 omstandigheden	kunnen	er	echter	toe	leiden	dat	een	onderneming	haar	continuïteit	niet	langer	kan	handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de samengevoegde jaarrekening en de daarin

	 opgenomen	toelichtingen;	en

- het evalueren of de samengevoegde jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende

 transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over

de	significante	bevindingen	die	uit	onze	controle	naar	voren	zijn	gekomen,	waaronder	eventuele	significante

tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd.

Wij communiceren ook over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden 

en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Rotterdam, 22 juni 2017

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

w.g. drs. S. Boomman RA
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Stationsplein 1  

3818 LE  Amersfoort 

Postbus 1096 

3800 BB  Amersfoort

088 221 90 00

info@kinderfonds.nl

NL61 RABO 0393 2000 00 

www.kinderfonds.nl
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