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Deel 1

DE CIJFERS VAN 2017
en de verhalen achter de cijfers



Het verschil dat wij maken
Voor 7.348 gezinnen stond het leven in 2017 totaal op zijn kop. Hun kind werd plotseling ziek, kwam te vroeg 

ter wereld of er waren onvoorziene complicaties. Gelukkig vonden deze 7.348 gezinnen een warm tijdelijk 

thuis in het Ronald McDonald Huis. Zij hoefden na een vermoeiende ziekenhuisdag niet met een steen in hun 

maag een grijze parkeergarage in te lopen, het hele eind naar huis te rijden met een leeg kinderzitje op de 

achterbank, wetende dat je met elke meter snelweg verder verwijderd bent van dat lieve, grappige maar o zo 

kwetsbare kind, dat daar zo dapper in zijn eentje ligt te vechten. 

Zij konden na die uitputtende ziekenhuisdag, binnen vijf minuten lopen, een deur van liefde openen. Waar de 

geur van avondeten je tegemoet komt, waar vrijwilligers met een luisterend oor op je wachten, waar je je 

eigen plek hebt, waar je lotgenoten treft en waar je bovenal de zekerheid hebt dat je vanavond elk moment 

nog even kunt terugkeren naar je kind. Om hem of haar een voorzichtige kus op het voorhoofd te drukken en 

de lakens nog even recht te trekken. Voordat je zelf gaat slapen.

Het is dát verschil, dat ogenschijnlijk kleine maar levensgrote verschil, dat de Ronald McDonald Huizen maken. 

Door de steun en inzet van veel betrokken vrijwilligers, donateurs, sponsors en actievoerders konden ouders 

in 2017 maar liefst 71.420 keer ‘welterusten lieverd’ tegen hun zieke kind zeggen. Want zoveel overnachtingen 

op loopafstand van het ziekenhuis maakten we in 2017 samen mogelijk in onze Huizen en vakantiehuizen.

Ik ben trots op die cijfers. Trots op de impact die erachter schuilgaat.

2017 was het eerste jaar dat ik directeur was. Ik heb inmiddels alle Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen 

bezocht en overal een vrijwilligersdienst meegedraaid. Vrijwilligers vormen het hart van onze organisatie en ik 

vond het belangrijk om even in hun schoenen te staan. Wat mij opviel bij al die bezoeken, is dat alle Huizen 

verschillend zijn. Elk Huis heeft zijn eigen sfeer en karakter, maar de warmte en passie waarmee de vrijwilligers 

en managers hun gasten tegemoet treden, is overal aanwezig. En die warmte en passie zie ik ook terug op 

het kantoor van het Ronald McDonald Kinderfonds in Amersfoort. Het is bijzonder om in een organisatie te 

werken waar zoveel compassie is.

Bijzonder was ook de eerste HomeRide gecombineerd met de HomeRun in 2017. Niet alleen honderden

fietsers waren 24 uur in touw, dit jaar gingen voor het eerst ook hardlopers een dag en nacht tot het uiterste 

om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Ronald McDonald Huizen. Het was ontroerend om de ontlading 

bij de finish te zien, na zo’n dag én nacht bikkelen. Veel teams fietsen of liepen uit naam van een ziek of zelfs 

overleden kind, dus er vloeide menig traan toen zij na 500 of 200 kilometer in de benen hun familieleden

in Utrecht in de armen sloten. Samen haalden ze bovendien meer dan 1 miljoen euro op! Een record.

Wij sluiten 2017 dankbaar en optimistisch af en hopen in 2018 even

zovele ouders bij te staan in een moeilijke fase van hun leven.

Hartelijke groet,

Renate Westerlaken-Loos
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“Ik heb geloof ik twee minuten met mijn hand voor mijn 

mond naar dat echoapparaat gestaard”, zegt Wouter. “Het 

ene moment denk je: ik hoop dat het ons gegeven is om 

een kind te krijgen, het volgende moment verwacht je 

een drieling.” Ook Geralda is ervan ondersteboven, maar 

ze besluit de volgende ochtend bij het wakker worden: 

al wordt het zwaar, deze kinderen zijn een geschenk, we 

gaan voor ze vechten. Gelukkig werkt Geralda’s lichaam 

goed mee. De kindjes groeien goed, de eeneiige tweeling 

samen in één vruchtzak, het derde kindje in een eigen 

vruchtzak. Geralda doorstaat iedere controle glansrijk. Tot 

aan eerste kerstdag. Ze is dan precies 27 weken zwanger 

en Wouter en Geralda staan klaar om bij Wouters ouders 

te gaan eten. Voordat ze in de auto stappen, gaat Geralda 

nog even naar de wc en dan breken tot haar grote schrik 

de vliezen. In plaats van naar het kerstdiner vertrekt het 

stel met de ambulance naar het ziekenhuis.

Schitterende dochters
De volgende dag, op tweede kerstdag, wordt de drieling 

geboren met een keizersnede. “Iedere minuut kwam er 

een kindje”, zegt Geralda. De trotse kersverse ouders zien 

geen kleine kwetsbare prematuurtjes, ze zien hun schit-

terende dochters geboren worden. “De tweeling had rood 

haar en Marith had pikzwart haar, prachtig om te zien”, ver-

telt Wouter. Ook de kinderartsen zijn tevreden. De meisjes 

zijn weliswaar klein – Thirza weegt 930 gram, Norah 950 

gram en Marith 1.250 gram – maar ze hebben een gezon-

de kleur en reageren goed. Geralda en Wouter nemen hun 

intrek in Ronald McDonald Huis Zwolle en vieren oud en 

nieuw met kinderchampagne op de NICU, te midden van 

de couveuses.

Geralda: “We zijn een week lang de gelukkigste ouders 

van de wereld geweest. De meiden hadden hun eerste in-

fecties overwonnen, ze waren iets aangesterkt, ze hadden 

nu alleen nog tijd nodig. En dat hadden we. Alle geduld 

van de wereld.” Maar dan loopt Norah tweeënhalve week 

na de geboorte een ernstige infectie op. “Ik was net weer 

begonnen met werken”, zegt Wouter. Als hij met spoed 

naar het ziekenhuis wordt geroepen, treft hij Norah in een 

transportcouveuse. Ze wordt met spoed naar Groningen 

gebracht, omdat haar darmen aan het afsterven zijn.

Wouter: “Ik zag haar, met een vlekkerig huidje, en wist 

instinctief: dit komt niet goed.”

Meiden achterlaten
In het UMCG krijgt Norah via een infuus antibiotica, maar 

al snel blijkt dat de artsen niks meer voor haar kunnen 

doen. De doktoren schatten dat het een kwestie van uren 

is voordat haar hartje zal stoppen. Maar Norahs hartje 

blijft kloppen tot de volgende dag. Wouter: “Norah was 

een vechtertje, ze was de sterkste van de drie. Heel gek 

dat juist zij is overleden. Als ze was blijven leven, was ze 

zeker het bazinnetje geweest van de drieling.” Norah sterft 

uiteindelijk in Geralda’s armen, met Wouter aan haar zijde. 

“Onbeschrijfelijk om haar te laten gaan”, zegt Geralda. 

“Maar eigenlijk had ik de dag ervoor al afscheid van haar 

genomen. Toen heeft Norah haar oogjes nog even open-

gedaan en me indringend aangekeken. Dat voelde als

een afscheid.” De twee ouders kleden hun dochter aan, 

gaan met haar op de foto en brengen haar naar het mor-

tuarium. Geralda: “En wat moet je dan? Met je hoofd tegen 

de muur bonken was geen optie, we wilden door voor 

onze andere meiden.”

Heftige confrontatie
De confrontatie met Thirza in Zwolle was heftig. “Norah en 

Thirza waren een eeneiige tweeling, dus ineens zie je een 

gezonde variant van je overleden dochter”, zegt moeder. 

Het verblijf in het Ronald McDonald Huis trekt hen er op 

dat moment doorheen. Wouter: “Niet alleen omdat het 

Huis rust bood in een hectische tijd, we hebben er ook 

vrienden gemaakt. Mensen met wie we samen aten, praat-

ten, lachten, naar het ziekenhuis liepen. Het relativeert 

enorm om op een NICU te zijn. Je ziet er mensen vertrek-

ken met lege armen. Wij hadden in ieder geval de andere 

twee meiden nog. En Norah zou ook gewild hebben dat 

we door zouden gaan, voor Thirza en Marith.”

Bij het inchecken in het Ronald McDonald Huis krijgen 

Geralda en Wouter tot hun verrassing van een sponsor 

drie lampjes cadeau in de vorm van een ster. Wouter: 

“Een prachtig gebaar, helemaal toen we hoorden dat de 

schenker hetzelfde heeft meegemaakt; ook een drieling 

waarvan er een is overleden. Daar krijg je kippenvel van.” 

De lampjes branden iedere avond bij de couveuses van de 

meiden en als Norah overlijdt, plaatsen Geralda en Wouter 

haar lampje erbij. En nog steeds is Norahs ster onderdeel 

van hun avondritueel. “Alle drie de lampjes staan op hun 

slaapkamer en iedere avond doen we ook het lampje van 

Norah even aan.” Norahs ster heeft de kerst, die het gezin 

voor het eerst thuis vierde, extra verlicht.

“ Het relativeert enorm om
op een NICU te zijn. Je ziet
er mensen vertrekken met 
lege armen.”

Een week lang de gelukkigste
ouders ter wereld
“Wacht eens even, wacht eens even, ik zie er nog één!” De woorden van de verloskundige 

echoën nog na in de oren van Geralda en Wouter. Maar liefst drie kloppende hartjes zijn er 

zichtbaar op het scherm.
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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

aantal en soort locaties (2017) 

Ronald McDonald Huizen (13)
68.649 overnachtingen

Ronald McDonald Huiskamers (12)
167.000 bezoeken

vakantiehuizen (3)
2.770 vakantieovernachtingen

hoeve

zwolle

utrecht

arnhem

nijmegen

kindervallei

maastricht

Amsterdam

leiden

DELFT
rotterdam

HEERLEN

den haag

friesland groningen

Middenwest-
brabant

zuidoost-
brabant

512.000 kopjes 
koffie per jaar

1.900 vrijwilligers actief
werken in shifts 

van 3 uur per week

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 

al
s 

je
 k

in
d 

zie
k 

is

ieder huis heeft een aparte 
speelruimte voor broertjes 
en zusjes

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

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.

Aantal gezinnen in 2017 7.348

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.

Huis

Huiskamer

vakantiehuis

Cijfers in beeld Wat we doen Ronald McDonald Huizen

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

het intensieve zorg nodig 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 zorgintensieve 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 in de keuken, woonkamer, eetkamer 

en vaak ook in de 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 

groep van 1.900 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 2017 maakten de Ronald McDonald Huizen

68.649 overnachtingen voor 7.348 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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Opening Buitenhuis Ronald 
McDonald Huis Utrecht
De 31 kamers in Ronald McDonald Huis Utrecht 

zijn vrijwel altijd bezet. Per 4 december 2017 

heeft het Huis er een mooie locatie bij om nog 

meer gezinnen een tijdelijk thuis te bieden:

het Buitenhuis. Het Buitenhuis is een tijdelijke 

uitbreiding van Ronald McDonald Huis Utrecht 

en biedt aan zes extra gezinnen de mogelijkheid 

dicht bij hun zieke kind in het Wilhelmina Kinder-

ziekenhuis en in het Prinses Màxima Centrum te 

zijn. Daarmee komt het Huis tegemoet aan de 

enorme behoefte van ouders. Het pand ligt in 

De Bilt op twee kilometer van de beide zieken-

huizen en heeft onder meer twee zitkamers en 

een mooie tuin. 

Foto-expositie Ronald McDonald Huis VUmc
Op 3 november 2017 bestond Ronald McDonald Huis VUmc 20 jaar en dat werd gevierd met 

gasten, oudgasten, zakelijke relaties en vrijwilligers. Ruim 11.000 gezinnen hebben de afgelopen 

twintig jaar een thuis gehad in het Ronald McDonald Huis VUmc. De foto-expositie liet ‘Het

gevoel van thuis’ zien, het doorlopende thema van de feestweek. Fotografen Babet Trommelen 

en Sandra ten Veen legden dagelijkse momenten van achttien gezinnen in het Huis zijn vast, 

met prachtige foto’s als resultaat. 

Zet je beste eendje voor
Speciaal voor Huis Middenwest-Brabant kleurde de Piushaven in Tilburg geel 

tijdens de jaarlijkse kermis. Op woensdag 25 juli dobberden 12.500 badeendjes 

in het water om zo snel mogelijk een afstand van 300 meter af te leggen. Deel-

nemers konden voor € 5 een eendje adopteren. De snelste badeend kwam

na anderhalf uur over de finish. Organisator Sander Oord was enthousiast:

“We mogen met z’n allen erg trots zijn op deze actie. Maar het belangrijkste 

is het opgehaalde bedrag”. En die opbrengst mag er zijn: de actie leverde in 

totaal € 21.500 op voor Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant. 

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

McDonald Huizen en vakantiehuizen logeerden: ze werden getrak-

teerd op een speciaal Moederdagontbijt van McDonald’s. Medewer-

kers 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.

Huis Emma Amsterdam in
Rob’s Grote Tuinverbouwing
Gardena en het team van Rob’s Grote Tuinverbouwing (SBS6) be-

zorgden het Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam een prach-

tige nieuwe tuin inclusief fijn terras. Er is nieuwe bestrating gelegd, 

er zijn kleurrijke zitjes geplaatst en zelfs de twee woonkamers in het 

Huis zijn opnieuw aangekleed. Het Huis kreeg ook een barbecue 

cadeau, waar gelijk een maaltijd op werd klaargemaakt voor alle 

aanwezige gezinnen. Zo is de tuin van Huis Emma Amsterdam de 

komende jaren weer een heerlijke plek waar gezinnen kunnen ont-

spannen, energie opdoen en vriendschappen voor het leven sluiten. 

Gezoend door Yvon Jaspers 
Winkelend publiek in winkelcentrum Hoog Catherijne heeft zaterdag

3 maart 2017 massaal nachtzoenen gedoneerd aan Ronald McDonald 

Huis Utrecht. Ambassadeur Yvon Jaspers verkocht de eerste zoenen 

aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht. “Ik weet uit eigen

ervaring hoe belangrijk het is om dicht bij je zieke kind te zijn”, sprak hij. 

“Toen mijn zoon nog een baby was, heeft hij twee dagen in het zieken-

huis gelegen. Ik heb toen ontdekt hoe belangrijk het is dat je daar

kunt blijven slapen. Hij is inmiddels 21 jaar en het gaat goed met

hem, maar ik ben het nooit vergeten.” In totaal werden 1.828 zoenen 

gedoneerd, en dus kon Ronald McDonald Huis Utrecht verblijd worden 

met een cheque van € 1.828. 

Omagolfdag Huis 
Groningen
Sportief en hartverwarmend: maar liefst

74 grootmoeders sloegen een balletje op 

golfclub de Gelpenberg voor het Ronald 

McDonald Kinderfonds. Elk jaar kiest de 

organisatie een goed doel dat met kinderen 

te maken heeft. Want ‘we zijn natuurlijk wel 

oma’s’, vertelt organisator Cornelie van der 

Eijk. Aan het einde van de middag mocht 

ze een cheque van € 1.500 overhandigen, 

bestemd voor Ronald McDonald Huis

Groningen.

 

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 door-

brengen als hun kind wordt geopereerd.

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

McDonald Huiskamers:

Huiskamer Emma Amsterdam

Huiskamer Delft

Huiskamer Den Haag

Huiskamer Friesland

Huiskamer Heerlen

Huiskamer en Daktuin Leiden

Huiskamer Maastricht

Huiskamer Nijmegen

Huiskamer Utrecht

Huiskamer Zuidoost-Brabant

Huiskamer Zwolle

Speeldek Rotterdam

De twaalf Ronald McDonald
Huiskamers telden in 2017

167.000 BEZOEKERS

Wat we doen
Ronald McDonald
Huiskamers

Nieuwe Huiskamer
in Heerlen

Jubileum Huiskamer Leiden

Sinds 1 november 2017 kunnen ouders en patiëntjes terecht in de Ronald McDonald Huiskamer in Heerlen. Deze 

prachtige ruimte op de kinderafdeling van het Zuyderland Medisch Centrum bestaat uit een zitkamergedeelte 

voor ouders om even op adem te komen en een speelkamer voor patiëntjes. Zo wordt voorzien in een enorme 

behoefte van ouders. Er is ook altijd een vrijwilliger aanwezig die de bezoekers welkom heet en kan helpen waar 

nodig. Het dagelijks management en de begeleiding van de vrijwilligers van de Ronald McDonald Huiskamer is in 

handen van Ronald McDonald Huis Maastricht. 

Op 28 november 2017 bestond Ronald McDonald Huiskamer en Daktuin Leiden 15 jaar. Vanwege het jubileum

is op alle kinderafdelingen iets lekkers uitgedeeld door het management. Later werd er groot feest gevierd op

de Daktuin voor oud(gasten), (oud)vrijwilligers en relaties. Dit verjaardagsfeest was tegelijkertijd ook een uitzwaai-

party, want in juni 2018 verhuist de Daktuin naar een nieuwe locatie op de kinderafdeling. Iedereen kon daarom 

nog één keer de sfeer proeven op de oude Daktuin. 
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Wat we doen Vakantiehuizen
De mooiste momenten
beleef je samen
Als je langdurig ziek bent of intensieve zorg nodig hebt,

wil je dezelfde dingen doen als andere kinderen. Voor 

gezinnen met een zorgintensief kind is vakantie niet altijd 

vanzelfsprekend, maar wel heel erg welkom. Zij hebben 

een aangepast appartement nodig, dat ruim en rolstoel- 

toegankelijk 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. Ook op deze manier houden we

families dicht bij elkaar. Want de mooiste momenten

beleef je samen.

Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft verspreid over 

het land drie vakantiehuizen: vakantiehuis Arnhem in

een bosrijke omgeving aan de rand van de Veluwe, de 

landelijk gelegen Hoeve in het Friese Beetsterzwaag

en de sprookjesachtige Kindervallei in Valkenburg aan

de Geul.

De vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds verzorgden
in 2017 2.770 vakantieovernachtingen voor 703 gezinnen

Onbezorgd vakantie vieren
Anneke en Eef hebben al twee puberkinderen als Cees wordt geboren. Al snel na zijn
geboorte blijkt dat Cees ernstig meervoudig gehandicapt is. De zorg voor Cees gaat 24 uur
per dag door. Maar vakantie vieren kunnen ze samen, in de vakantiehuizen van het
Ronald McDonald Kinderfonds. 

Cees gaat zes uur per dag naar een dagbesteding. Kost-

bare uren voor Eef en Anneke: “De zorg voor Cees gaat 24 

uur per dag door. We zijn altijd bij hem. Ook de avonden 

brengen we samen thuis door. Die zes uur per dag dat 

hij er niet is, doen Eef en ik wat we leuk vinden. Alleen 

zo houden we het vol.” Anneke vertelt verder: “Jarenlang 

gingen we op wintersport, en in de zomer huurden we 

een stacaravan in Frankrijk. Maar zes jaar geleden kreeg 

Cees zijn eerste epileptische aanval tijdens een vakantie, 

en belandde in het ziekenhuis. Hierna durfden we niet 

meer met hem naar het buitenland. Niet alleen een aanval 

is heftig, maar de nasleep ervan kan wel een week duren.”

Verademing
Na de epileptische aanval van Cees in Frankrijk, ontdekt 

het gezin de Kindervallei in Limburg. “Alles wat we nodig 

hebben voor Cees is aanwezig. Een bed met hekken en 

een douchebrancard om hem te verschonen. Wat een 

verademing was dat.” Want tijdens de vakanties is de zorg 

zwaarder. Cees kan geen moment zonder toezicht. Maar 

door alle faciliteiten in het vakantiehuis kunnen ze onbe-

zorgd vakantie vieren. “Even opladen en genieten van de 

kleine dingen in het leven.” 

Heus vakantiegevoel
De verandering van omgeving, omdat er meerdere vakan-

tiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds zijn, zorgt 

voor een heus vakantiegevoel. Het gezin viert ook vakantie 

in het vakantiehuis in Beesterzwaag. “Dit is nu onze tweede 

keer in de Hoeve,” vertelt Anneke. “We lopen hier zo het 

dorp of het bos in. Er is een prachtig rolstoelpad en we 

hoeven Cees niet eerst in de bus te zetten als we er even 

uit willen. Dorpsbewoners groeten ons als we door de 

winkelstraat lopen. De vrijwilligers zorgen altijd voor een 

warm welkom. Het voelt als thuiskomen. We zijn ontzet-

tend blij met de Hoeve en de Kindervallei, vakantie met 

Cees is ergens anders niet mogelijk.”

‘We zijn ontzettend blij met de Hoeve

en de Kindervallei, vakantie met Cees

is ergens anders niet mogelijk.’
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47,6%
vrouw

36,8%
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 2017 waren er 24.884 donateurs

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

Kinderfonds in 2017 weer nieuwe, structurele donateurs geworden 

door middel van straatwerving in de regio Utrecht. Hierbij gingen

medewerkers van Bureau SQ People langs deuren om met persoon-

lijke gesprekken donateurs te werven. Dit leverde in 2017 2.739

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 daarom een donateurpanel opgezet. Afgelopen jaar is 

het donateurspanel bij elkaar gekomen om van gedachten 

te wisselen over nalatenschappen.

De donateurs hebben aangegeven hoe ze benaderd 

willen worden, welke informatie ze nodig hebben en wat 

ze belangrijk vinden om te weten rondom dit onderwerp. 

Deze uitkomst biedt nieuwe inzichten en is zeer waarde- 

vol. Daarnaast is er in Ronald McDonald Huis Emma

Amsterdam een vrijwilligerspanel bijeengekomen om 

werving van nalatenschappen via de Huizen te bespreken. 

De uitkomst van deze bijeenkomsten met de panels was 

waardevol en bood nieuwe inzichten.

57 jaar 
 

De gemiddelde
leeftijd was

(15,6% was onbekend of overig, zoals ‘familie’ of bestuur)
10-jarig bestaan Kindervallei
In september 2007 opende de Kindervallei, vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds, haar deuren. Tien jaar 

later vieren zij dit jubileum samen met gasten, vrijwilligers en sponsors. Het kleurrijke gebouw van architect Hundert-

wasser is niet meer weg te denken uit het Zuid-Limburgse landschap. Zorgintensieve kinderen genieten hier al tien jaar 

samen met hun familie van een welverdiende vakantie. “De Kindervallei is een plek waar vermoeide ogen weer gaan 

twinkelen”, zegt Thea Coolen, manager van de Kindervallei. Ook logeren in de Kindervallei ouders wiens kind in het 

naastgelegen Adelante revalideert, zodat ze altijd in de buurt zijn wanneer hun kind hen nodig heeft. 

Nieuwe ballenbak en snoezelruimte
Vakantiehuis Arnhem kreeg in 2017 een nieuwe ballenbak en 

een eigen snoezelruimte. De kinderen hielpen enthousiast met 

het vullen van de ballenbak en doken er gelijk in. Een echte 

aanwinst dus. Met de komst van de snoezelruimte in vakantie-

huis Arnhem beschikken alle drie de vakantiehuizen van het 

Ronald McDonald Kinderfonds nu over zo’n ruimte. Snoezelen, 

ook wel zintuigactivering genoemd, is een activiteit waarbij 

onder andere gedimd licht, zachte muziek, projecties en aan-

gepast meubilair zorgen voor een ontspannend of kalmerend 

effect. Het is daarom bij uitstek geschikt voor kinderen die niet 

alleen lichamelijk, maar ook verstandelijk beperkt zijn.

Paralympisch kampioene
ambassadrice
In 2017 heeft paralympisch wielrenkampioene Alyda 

Norbruis zich als ambassadrice verbonden aan vakan-

tiehuis De Hoeve. Ondanks haar cerebrale parese, 

waardoor zij aan haar linkerkant spastisch en deels 

verlamd is, is sporten het liefste wat zij doet. Tijdens 

de Paralympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro 

behaalde Norbruis tweemaal goud en eenmaal 

brons. De baanwielrenster heeft als volgende doel 

om tijdens de Spelen van Tokio in 2020 in actie

te komen.

vakantiehuizen

NIEUWS
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‘Zodra het zonnetje 
schijnt, zie je ouders 
naar buiten komen’

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

kamers 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.

Op je knieën
in de tuin 
Ben is een van de 1.900 vrijwilligers van de Ronald

McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen.

Twintig jaar geleden was hij net met pensioen, toen hij

getipt werd dat Huis Leiden een vrijwilliger zocht die

kon snoeien. Sindsdien is hij tuinvrijwilliger.

“Tuinieren is mijn hobby en het leek me zo fijn om zo mijn 

steentje bij te dragen,” vertelt Ben. “Dus toen mijn buur-

vrouw me tipte heb ik gelijk gebeld en de volgende week 

lag ik al op m’n knieën in de tuin.” 

Gezellig team
Een vast groepje van tien vrijwilligers onderhoudt de tuin. 

“Iedere maandagmiddag werken we met een heel gezellig 

team,” vertelt Ben. “Best een pittige klus, want het is een 

behoorlijk grote tuin. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn 

‘eigen’ stukje, maar uiteraard helpen we elkaar waar nodig.” 

En dat doet Ben al twintig jaar!

Ontspanning
Ben vindt het ook heel gezellig om rond het Huis te wer-

ken. “Er wordt veel gebruik gemaakt van de tuin. Zodra het 

zonnetje schijnt, zie je ouders naar buiten komen. Even naar 

de vissen kijken, in het tuinhuis zitten, of tussen de mooie 

bloemen en planten door lopen. Dat werkt toch ontspan-

nend, denk ik. Even uit de ziekenhuissfeer. En ook broertjes 

en zusjes spelen hier heerlijk buiten op de speelattributen. 

Vaak sjezen ze op hun fietsje of step door de tuinpaadjes, 

terwijl hun ouders een praatje met je aanknopen.”
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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 

2017 maar liefst € 287.461 (Kinderfonds en alle Huizen samen).

Kinderfondskanjers
Het Ronald McDonald Kinderfonds zet dikwijls iemand of een actie in het
welverdiende zonnetje: de Kinderfondskanjers. Een greep uit de kanjers van 2017:

Konijn Sijmie
Ihlja is illustrator en oprichtster van Het Dierenkabinet. Ze tekende meer 

dan zeventig verschillende dierenkaarten, waar ze een wel heel speci-

ale kaart aan heeft toegevoegd. Op deze dierenkaart is konijntje Sijmie 

getekend, ontworpen ter nagedachtenis aan kleine Sijmen (3). Heel 

bijzonder hoe een verhaal over zo’n dapper jongetje je zo kan inspire-

ren.” Samen met de ouders van Sijmen besloot ze om de tekening als 

dierenkaart toe te voegen aan Het Dierenkabinet. En de opbrengst van 

elke verkochte kaart van Sijmie? Die gaat naar het Ronald McDonald 

Kinderfonds.

Pensioenfeest
Al vele jaren zetten meneer en mevrouw 
Meilink zich in voor het Ronald McDonald 
Kinderfonds. Zo deden ze al drie keer 
mee aan HomeRide en werd de fooien-
pot van hun camping de Vlinderhoeve 
al meerdere keren gedoneerd aan het 
Kinderfonds. Na jaren met plezier de 
camping te hebben bestuurd, werd het 
voor meneer en mevrouw Meilink tijd om 
het stokje over te dragen. Nog eenmaal 
besloten zij iets voor het Kinderfonds
te betekenen. Tijdens hun afscheid
zamelden zij een indrukwekkend bedrag 
in, want door de aanwezigen werd maar 
liefst € 1.000 gedoneerd. 

Werkgever leeft mee
Henriëtte kende het Ronald McDonald Kinderfonds wel van naam, maar 

leerde het van dichtbij kennen toen haar pasgeboren dochter Leonie 

met een ernstige hartafwijking wordt opgenomen in het Amsterdams 

Medisch Centrum. Daar ondergaat ze een openhartoperatie. Tijdens 

deze periode verblijft Henriëtte in Ronald McDonald Huizen Emma 

Amsterdam en Leiden. De werkgever van Henriëtte leefde zo met haar 

mee, dat de opbrengst van de jaarlijkse goede doelencampagne naar 

Huis Leiden ging. De prachtige cheque van € 5.000 wordt gebruikt voor 

de inrichting van de vernieuwde daktuin op de kinderafdeling van het 

Leids Universitair Medisch Centrum. 

Bijna thuis
 

Bepakt, bezakt en bezorgd reed ik met een kind van drie achterin 

de file in. Twee uur heen en eind van de middag weer twee uur 

terug om vervolgens de boodschappen te doen, te koken, te eten, 

tandjes te poetsen, voor te lezen en weer spullen klaarzetten voor 

de volgende dag. En dit alles terwijl mijn vriendin in het ziekenhuis 

in Rotterdam lag, samen met mijn zieke dochtertje Myla, die nog

altijd op de intensive care lag.

Verademing

Wat een verademing was het toen we na een aantal dagen daadwer-

kelijk terecht konden in het Ronald McDonald Huis. Er ging een wereld 

voor me open. We werden ontvangen door een enthousiaste vrijwilliger 

die honderduit vertelde over het Huis. Terwijl ze ons rondleidde, rolden de 

tranen over mijn wangen van ontroering. 

‘Als ’s nachts de telefoon ging en er werd
verteld dat er complicaties waren opgetreden bij Myla, dan sprong ik
mijn bed uit, schoof mijn slippers aan en enkele minuten later stond
ik al bij haar bed.’

Elke stap verwijderd van je kind is er één te veel, maar wat is het belangrijk dat de Huizen er zijn zodat je toch 

heel dicht bij je zieke kindje kunt zijn. Want als je kindje ziek is, wil je maar op één plek zijn: bij je kind!

Een aantal maanden na ons verblijf ging ik samen met mijn zoontje Alec een teakhouten tafel brengen naar het 

Ronald McDonald Huis in Arnhem. Dit stond op hun lijstje tijdens Woensdag Wensdag en ik had er nog zo eentje 

staan die ik kon missen. Toen ik met Alec richting de ingang liep, zag hij het logo van het Huis en enthousiast zei 

hij: ‘Kijk papa kijk, het Speeldek!’. Blijkbaar kon hij de heftige tijd in Rotterdam associëren met een fijne tijd waarin 

hij heerlijk kon spelen bij het Speeldek!

Voor altijd in mijn hart

Myla heeft het na een oneerlijke strijd van bijna vier weken helaas niet gered. Er werd bij haar een zeldzame

longafwijking geconstateerd, ACD. Maar we hebben wel samen kunnen vechten en elkaar leren kennen, in de 

rug gesteund door de ICK-afdeling en het Ronald McDonald Huis. Ik heb het Huis voor altijd in mijn hart gesloten 

en ik hoop me nog heel lang gepassioneerd in te kunnen zetten voor deze magische plek. Net zoals al die lieve 

vrijwilligers en medewerkers voor ons hebben gedaan en dagelijks voor vele wanhopige ouders doen. Ik kom er 

ook nog heel graag terug voor een glimlach, een knuffel en een praatje. Om weer even die bekende gezichten op 

te zoeken en die warmte weer even te voelen. Het is een plek waar ik me thuis voel...

Bijna thuis.

Bedankt voor alles,

Mathijs
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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 24 en zondag 25 juni 

werd de zevende editie van HomeRide gehouden. 

Meer dan 600 HomeRiders fietsten in 24 uur van in 

de vorm van een hart van en naar Utrecht. Samen 

fietsten zij het geweldige bedrag van € 1.005.543

bij elkaar.

Leven vol overgave
Sophie straalt, rent, lacht, kirt, klautert en springt. Grote zus Lisa (3 jaar) geeft haar het ene
na het andere zoentje op haar gezicht, maar ze is wel voorzichtig met het slangetje dat de
sondevoeding naar Sophies neus brengt.

Ouders Soerish (39) en Kirsten (36) bekijken het tafereel 

vertederd. Wijzend op Sophie, die kraaiend van plezier 

achter haar zus aangaat, zegt Kirsten: “Je hoort wel dat 

kinderen die zo ziek zijn de eerste maanden na een lever-

transplantatie de verloren tijd inhalen. Ze doen alles vol 

overgave.’’

Huiveringwekkend
De pasgeboren Sophie zag wat geel en haar ontlasting 

juist wit. Een hielprik leverde geen verontrustende resul-

taten op. In het laboratorium was een fout gemaakt, bleek 

later. Het meisje kampte met een groot probleem: van de 

lever naar haar darmen zat geen galweg.

Wat volgt is een verhaal vol ziekenhuisopnames, dertien 

operaties - waaronder een levertransplantatie dankzij een 

achternicht die een deel van haar lever af wilde staan -, en 

een oneindige reeks echo’s, scans, narcoses, medicatie en 

infusen. Soerish: “Als ze Sophie nu moeten prikken strekt 

ze zelf haar linkerarm en wijst ze de ader aan waar de 

naald in komt. Ze weet niet beter.’’

Vriendschappen
Sophie heeft bijna de helft van haar leventje in het acade-

mische UMCG in Groningen doorgebracht; de rest van het 

gezin ‘woonde’ die maanden in het naastgelegen Ronald 

McDonald Huis. Soerish: ”Dit klinkt gek, maar we hebben 

daar ook mooie tijden meegemaakt en vriendschappen 

voor het leven gesloten met andere ‘bewoners’.’’

Kirsten: “Het mooiste is dat je die mensen niets hoeft uit 

te leggen. We praten over alles met elkaar, behalve over 

onze zieke kinderen. Even ontspannen, een klein beetje 

loslaten en soms zelfs even lol hebben met elkaar. In zo’n 

huis begrijpen de andere ouders en vrijwilligers dat heel 

goed van elkaar. Dat is zo belangrijk: als we op pad zijn,

alleen of met het gezin en je komt een bekende tegen, 

dan is vaak de eerste vraag: ‘hoe gaat het met Sophie?’.

Dit vinden wij de lastigste vraag om te beantwoorden.’’

Drijfzand
Het bestaan van het gezin in hun nieuwbouwwoning in 

Leeuwarden is, zoals ze het zelf omschrijven, ‘op drijfzand 

gekomen’. Zo’n beetje alle zekerheden zijn weggevallen. 

Hij, werkzaam in de bankwereld, wist al dat hij na de 

geboorte van Sophie op zoek moest naar een nieuwe 

baan, solliciteert zich suf, maar nog zonder succes. Kirsten 

werkte als recruiter, maar raakte in de maanden na haar 

tweede bevalling haar baan kwijt.

Nu gaan ze geld inzamelen. Niet voor zichzelf (‘wij komen 

echt wel weer aan het werk’), niet voor toekomstige be-

handelingen van Sophie (‘dat is nu niet nodig’), maar voor 

de Ronald McDonald Huizen bij de grote ziekenhuizen, 

waar gezinsleden van zieke kinderen verblijven. 

Met een team van familieleden en vrienden fietst Soerish 

eind juni 500 kilometer. Deze ‘HomeRide’ voert langs

Ronald McDonald Huizen door heel Nederland. Het is

een estafettetocht, maar Sophies vader wil proberen

het hele traject zelf te fietsen, als aanvoerder van team 

Love2Ride4Sophie.

Sophie loopt rood aan als ze de bank probeert te beklim-

men. Ze komt net 2, 3 centimeter te kort, maar het moet en 

zal lukken. Als ze boven is lacht ze. Nee, ze straalt. Ze leeft, 

vol overgave.
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HomeRun 
Zaterdag 24 juni en zondag 25 juni vond de

eerste editie van HomeRun plaats. Ook bij dit 

evenement gaat het om een teamprestatie,

jezelf tot het uiterste dwingen en iets doen

voor het goede doel. Alleen dan met de

benenwagen. Tijdens deze eerste editie

stonden vijftig enthousiaste renners aan de 

start, die in estafettevorm vijf kleine marathons 

aflegde (200 kilometer in totaal). De opbrengst 

bedroeg € 77.053. De belangrijkste herinnering
“Me inzetten voor het doel dat mij de belangrijkste herinnering van mijn leven heeft gegeven”, 
luidt het motto van HomeRun-deelnemer Jeordy. Noodgedwongen maakten hij en zijn vrouw in 
2008 gebruik van Ronald McDonald Huis Utrecht. Op 24 en 25 juni liep hij samen met zijn team 
mee bij de eerste editie van HomeRun. 

Zoontje Yaran werd in september 2008 geboren en had

direct moeite met ademhalen. Het ziekenhuis in Zwolle 

kon niet achterhalen wat de oorzaak was. Er was een 

longbiopt nodig. Daarvoor moest Yaran naar het aca-

demisch ziekenhuis in Utrecht. “Hij zou daar een tijdje 

moeten blijven voor verder onderzoek. Natuurlijk wilden 

mijn vrouw en ik graag bij hem zijn. De hele tijd heen en 

weer rijden vanaf Zwolle was niet echt handig. Zeker niet 

in onze geëmotioneerde toestand. Gelukkig was er plek in 

het Ronald McDonald Huis in Utrecht. Zo konden we heel 

snel bij Yaran zijn en voor het slapengaan nog even naar 

hem kijken.”

Goed ontvangen
“Wij zijn heel goed ontvangen in het Huis. De vrijwilligers 

stonden altijd klaar voor een praatje of lieten ons juist met 

rust als wij dat wilden. Uiteindelijk hebben we zeven weken 

in het Huis gelogeerd. In het begin leek het allemaal goed 

te komen. Helaas bleek na een tijdje dat Yaran een uitzon-

derlijke genetische afwijking had en dat er geen genezing 

mogelijk was. Yaran is uiteindelijk maar tien weken oud 

geworden.”

Extra gemotiveerd
“Door ons verblijf in het Ronald McDonald Huis konden we 

vijftien uur per dag bij Yaran zijn. Het is ontzettend fijn als 

je binnen vijf minuten bij je zieke kindje bent en uiteindelijk 

gaf dit ons ook de mogelijkheid om bij zijn overlijden aan-

wezig te zijn. Als supervisor van McDonald’s restaurants 

in Zwolle-Noord, Kampen en Heerde ben ik extra gemo-

tiveerd om me in te zetten voor het Ronald McDonald 

Kinderfonds. Ik weet nu dat de Ronald McDonald Huizen 

echt onmisbaar zijn.”
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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 2017 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 2017.

Yvon Jaspers
Winkelend publiek in Hoog Catharijne werd 
zaterdag 18 maart opgeroepen om voor € 1 een 
nachtzoen voor een ziek kind te kopen. Ambas-
sadeur Yvon Jaspers verkocht de eerste zoen 
aan burgemeester Jan van Zanen en verkocht 
vervolgens samen met vrijwilligers vele nacht-
zoenen aan het winkelend publiek. De opbrengst 
ging naar Ronald McDonald Huis Utrecht. Op
24 juni gaf Yvon het startschot voor HomeRide
en HomeRun, onder de Domtoren in Utrecht.
Daarnaast was zij dagvoorzitter tijdens het
symposium ‘Kindzorg zonder muren’ dat het
Ronald McDonald Kinderfonds organiseerde
op 20 november. Ook presenteerde zij, samen 
met Robert ten Brink, de Ronald McDonald
Kinderfonds Gala Party op zaterdag 25 november. 

Chantal Janzen
Chantal Janzen sprak in 2017
wederom de HomeRiders bemoe-
digend toe in een filmpje vooraf-
gaand aan de fondsenwervende 
wielertocht. Dit werd erg gewaar-
deerd door de deelnemers. Ook 
stelde Chantal een prachtige haute 
couture-jurk van Paul Schulten 
beschikbaar als veilingitem tijdens 
het Gala. Daarnaast hebben alle 
drie de ambassadeurs wederom 
een column in ons magazine [t]Huis 
verzorgd.

Robert ten Brink
Robert ten Brink presenteerde in 2017 opnieuw belange-
loos de fondsenwervende Gala Party van het Kinderfonds. 
Hij zweepte het publiek met succes op om zoveel mogelijk 
te bieden op de veiling. Daarnaast sprak hij een aanmoe-
digingsvideo in voor de HomeRiders en HomeRunners. 
Op zondagochtend 25 juni kwam hij in de Linnaeushof in 
Haarlem hen persoonlijk een hart onder de riem steken 
voor de laatste zware kilometers naar Utrecht door daar 
het ontbijt te serveren. Robert ten Brink gaf als ambassa-
deur een interview aan wandel.nl. 

Lokale ambassadeurs
Naast deze drie betrokken donateurs van het Ronald

McDonald Kinderfonds, zijn er diverse andere BN’ers

ambassadeur van een Ronald McDonald Huis:

Jochem van Gelder is verbonden aan Ronald

McDonald Huis Nijmegen, Bobbie (van Ernst, Bobbie 

en de Rest) aan Huis Den Haag en Grad Damen aan 

Huis Middenwest-Brabant. Cabaretier Arno van der 

Heyden en topkok Dennis Nolle zijn ambassadeur van 

Huis Groningen en presentator Jan Dirk Stouten van 

Huis Rotterdam. Weerman Piet Paulusma heeft zich 

verbonden aan de Ronald McDonald Hoeve. 

Ook is er een aantal sporters verbonden aan een 

Ronald McDonald Huis: Pieter van den Hoogenband 

aan Huis Zuidoost-Brabant en Paralympisch tennisster 

Korie Homan en Olympisch turner Epke Zonderland 

zijn ambassadeur van De Hoeve.

Er is zelfs een aantal Huizen die een jongerenambas-

sadeur heeft, speciaal om de jongere doelgroep van 

het Ronald McDonald Huis te bereiken. Voor vakantie- 

huis de Hoeve is dat Paralympische sporter Alyda 

Norbruis. Daarnaast heeft de 14-jarige awardwinnende 

vlogger Joy (bekend van haar YouTubekanaal Beauty-

Nezz) zich als jongerenambassadeur verbonden aan 

Huis Utrecht. 
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“Een moeder
aan je zijde maakt
het verschil”

“Ik heb Ronald McDonald Huis VUmc 
opgenomen in mijn testament. Dat 
voelt voor mij heel logisch én dichtbij. 
Ik ben als 4-jarig kind ooit geopereerd 
en ik weet nu nóg hoe spannend 
ik het vond. Om me heen waren er 
allemaal kinderen aan het huilen en 
de zuster was heel streng voor me. 
Wat was ik blij dat mijn moeder bij 
me was. Die houvast wil ik ieder kind 
geven. Daarnaast ben ik ook Amster-
dammer, mijn beide kinderen zijn
geboren in het VU medisch centrum, 
ik heb daar gestudeerd en ik heb 
altijd in die buurt gewoond. Dus ik 
vind het fijn dat ik geld nalaat aan een 
lokaal doel. Daarbij krijgt het Ronald 
McDonald Huis geen subsidie, dus
ze kunnen het geld goed gebruiken. 
En ik vind het fijn dat er zoveel vrijwil-
ligers werken. Dat geeft mij het ver-
trouwen dat mijn geld goed besteed 
wordt. Sowieso geeft het mij rust dat 
ik mijn zaken goed geregeld heb. Ik 
ben iemand die de regie wil houden, 
altijd al. Ik ben weg- en waterbouw-
kundig ingenieur geweest. Bruggen, 
dijken, wegen, dat werk. Daarbij wilde 
ik precies weten wat er gebeurt. 
Waarom zou ik dan andere mensen 
opzadelen met mijn nalatenschap, 
terwijl ik die beslissingen nu zelf met 
mijn goede verstand kan maken? 
Nee, het is nu keurig in orde. Als ik
er niet meer ben, kunnen zieke
kinderen hun ouders nog steeds 
dichtbij zich hebben. Dat geeft mij 
een goed gevoel.”

Gerard, 78 jaar 

Nalatenschappen
Het Ronald McDonald Kinderfonds is een door de Belastingdienst 

erkend goed doel (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom 

vrijgesteld van erfbelasting, successie- en schenkingsrecht. Dat 

betekent dat bijna het volledige bedrag dat mensen nalaten aan

de Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen wordt besteed.

Het Ronald McDonald Kinderfonds en de Huizen, Huiskamers en 

vakantiehuizen ontvingen in 2017 voor € 2.403.617 aan nalaten-

schappen en legaten.

“Ik ben als 4-jarig kind ooit
geopereerd en ik weet nu nóg 
hoe spannend ik het vond.”
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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 families met een ziek of zorgintensief kind optimaal voor hun kind kunnen zorgen en 
dichtbij elkaar kunnen zijn. Daarom biedt het Kinderfonds gezinnen met een ziek of zorgintensief 
kind een warm en gastvrij verblijf in logeerhuizen bij ziekenhuizen, vakantiehuizen bij revalidatiecentra 
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
De aandacht, liefde en nabijheid van de familie voor een ziek of zorgintensief kind draagt bij het 
psychische welzijn van het kind en heeft daardoor een positief effect op het genezingsproces.
Dat doet het Ronald McDonald Kinderfonds concreet door:

Ronald McDonald Huizen: keeping families close
In Ronald McDonald Huizen logeren ouders op loopafstand van het ziekenhuis of revalidatiecentrum 

waar hun zieke of zorgintensieve 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 aan-

wezigheid van noodzakelijke voorzieningen kunnen deze kinderen onbeperkt vakantie vieren.

De vakantiehuizen bevinden zich in de prachtige omgeving van Gelderland (Arnhem), Friesland

(Beetsterzwaag) en Limburg (Valkenburg aan de 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 2017 waren er wereldwijd 365 Huizen in 43 landen en 232 Huiskamers in 25 landen. Ook reden er

50 Care Mobiles rond in 10 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 ge-

bruik van de naam en de formule aan de overkoepelende 

organisaties en de Ronald McDonald Huizen wereldwijd 

en is daarmee tevens kwaliteitsbewaker.

Ontstaan in Nederland
Kinderoncoloog 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 volgen, 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

dertig jaar een concrete bijdrage aan het welzijn van 

gezinnen met een ziek of zorgintensief 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 2017 werd 

onderdak geboden aan 7.348 gezinnen, wat resulteerde in 

71.420 overnachtingen. De ouders betalen voor hun verblijf 

in een Ronald McDonald Huis een bijdrage van € 15 per 

nacht. DeDe werkelijke kosten bedragen € 60 per nacht. 

Het verschil 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 (2 – 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
Eind 2016 is er een nieuwe netwerkbrede samenwerkings-

overeenkomst door alle partners in het netwerk (Huizen en 

Kinderfonds) ondertekend. Daarnaast zijn er nieuwe statu-

ten voor het Ronald McDonald Kinderfonds en de Huizen 

opgesteld en gepasseerd. De aanpassingen betroffen 

onder meer het verankeren van de rol van het Kinderfonds 

in het netwerk en het betrekken van de Huizen bij beleids-

matige zaken, bijvoorbeeld een gezamenlijk beleid op

het gebied van dataveiligheid. Daarnaast betroffen de 

nieuwe statuten zaken als zittingsduur van bestuursleden, 

het maximeren van financiële reserves en onderlinge 

solidariteit.

Dienstencatalogus
Voor het derde jaar op rij werkte het Ronald McDonald 

Kinderfonds met een uitgebreid dienstencatalogus 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. Ook in 2017 

is de dienstverlening door onafhankelijk onderzoeksbureau 

ARGO geëvalueerd. De Huizen waarderen de dienstverle-

ning van het Kinderfonds met gemiddeld een 8,1. 

Kerncompetenties
Kerncompetenties zijn generieke competenties die ideali- 

ter 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 is 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 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 ziek of zorgintensief kind in logeerhuizen bij ziekenhuizen, in Huiskamers in ziekenhuizen en

in vakantiehuizen.

Optimaliseren:

van Huizen en Huiskamers.
Dit betekent uit- of afbouw waar nodig en mogelijk. Zo 

is in 2017 een Huiskamer in het Zuyderland ziekenhuis in 

Heerlen geopend met een zitkamergedeelte voor ouders 

en een speelkamer voor patiëntjes. Dit is een van de twee 

Ronald McDonald Huiskamers in een ziekenhuis waarbij 

geen Ronald McDonald Huis is gevestigd.

op het gebied van de vakantiehuizen.
Het intensiveren van de marketinginspanningen zorgden 

voor een toename in de bezetting van de vakantiehuizen. 

Daarnaast zijn er nieuwe arrangementen geïntroduceerd. 

Tevens is een onderzoek gedaan naar de wenselijkheid 

van een vierde vakantiehuis.

van de samenwerking op het gebied van landelijke 
en lokale fondsenwerving.
Het blijven uitwisselen van ervaringen, het delen van 

fondsenwervende concepten en het samen uitbouwen 

van de fondsenwervende wielertocht HomeRide en 

HomeRun 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 sponsoren.
De relatie met McDonald’s en andere sponsoren is iets

om trots op te zijn. In 2017 doneerde McDonald’s vijf cent 

van ieder verkocht Happy Meal aan het Ronald McDonald

Kinderfonds. Ook andere trouwe sponsoren ondersteunen 

het Kinderfonds en de Huizen en nemen actief deel aan 

landelijke en lokale fondsenwervende evenementen,

zoals HomeRide en HomeRun. Op het gebied van

communicatie is er ook een intensieve samenwerking.

In 2017 is door het Ronald McDonald Kinderfonds en 

McDonald’s een nieuwe sponsorovereenkomst opgesteld 

en ondertekend. 

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 ook in 2017 onderzocht door onafhan-

kelijk onderzoeksbureau ARGO. De Huizen waarderen de 

dienstverlening van het Kinderfonds gemiddeld met een 

8,1 wat een kleine verbetering was ten opzichte van 2016. 

Dat neemt niet weg dat er nog meer verbetering mogelijk is. 

Excelleren:

in dienstverlening van de Huizen (op basis van
behoefte en nieuwe ontwikkelingen).
Op basis van het jaarlijkse onderzoek dat 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, zoals het laten uitvoeren van een professi-

onele eindschoonmaak op het moment dat gasten het 

Ronald McDonald Huis verlaten.

in de rol in Family Centered Care.
Het Ronald McDonald Kinderfonds organiseerde in 2017 

het derde Kinderfonds Symposium met als titel: Kinder-

gerichte zorg zonder muren. Dit jaar werd het symposium 

in samenwerking met de Stichting Kind en Ziekenhuis 

georganiseerd. Naast ouders waren er meer dan driehon-

derd zorgverleners van meer dan tachtig 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 vond in 2017 voor het eerst op hetzelfde 

moment ook de HomeRun plaats. Deze zal in 2018 verder 

worden uitgebreid.

in communicatie.
Verdere versterking van het Ronald McDonald

Kinderfonds als merk door de continuering van het uitzen-

den van de corporate video op televisie, online aangevuld 

met een verdiepingscampagne op Facebook. Daarnaast

is in 2017 de intensivering van de communicatie met 

McDonald’s voortgezet, met een online impact campagne 

in november (rondom McHappy Day) en structureel op 

iedere Happy Meal. 

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 waren. In deze overeenkomst staat

tevens vastgelegd dat het Kinderfonds een toezichthou-

dende rol heeft voor de hele organisatie. In 2017 is door 

het Kinderfonds een werkgroep gestart met een verte-

genwoordiging van voorzitters van de besturen van de 

lokale Ronald McDonald Huizen om deze toezichthouden-

de rol vorm te gaan geven.

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. 

2018 zal in het teken staan van de voorbereidingen voor de

nieuwe meerjarenstrategie en het verder uitwerken en uit-

dragen van het partnerschap van het Ronald McDonald

Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen en Huiskamers in

de ontwikkeling van Family Centered Care in de zorginstellingen.

Het vierde symposium over Family Centered Care dat door

het Ronald McDonald Kinderfonds georganiseerd wordt,

heeft het doel een verbindende rol te spelen tussen de

zorginstellingen.

Daarnaast zal de vormgeving van de toezichthoudende rol

van het Ronald McDonald Kinderfonds in het netwerk in 2018

worden vastgesteld in de Vergadering van Voorzitters. 

Fusie tussen Amsterdamse Huizen 

De besturen van Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam en

van Ronald McDonald Huis VUmc hebben in 2016 besloten nauw

samen te werken om goed in te kunnen spelen op de impact van 

de fusie tussen het AMC en VUmc. In 2017 heeft deze samen-

werking geleid tot het besluit juridisch te fuseren. Sinds februari

2017 werkt de manager voor zowel Ronald McDonald Huis VUmc

als Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam. Bestuursleden van

de Stichting Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam zijn in 

januari 2018 toegetreden tot het Bestuur van de Stichting

Ronald McDonald Huis VUmc. Naar verwachting zal de

juridische fusie in 2018 worden gerealiseerd.

Internationale
samenwerking
Ronald McDonald House Charities
Om de drie jaar wordt een Europese RMHC

Conferentie gehouden. De laatste conferentie

vond plaats in 2016 in Londen. In 2017 heeft er

geen internationale conferentie plaats gevonden.

Samenwerking
Ook dit jaar heeft een bijeenkomst plaats gevonden 

met directeuren van Europese Ronald McDonald 

organisaties om kennis te delen en Europese samen- 

werkingsverbanden te leggen. Dit overleg wordt

door wisselende gastlanden georganiseerd. In 2017 is 

mevrouw M. Noorlander van 17 tot en met 19 januari 

als interim-directeur/bestuurder aanwezig geweest 

bij de Europese directeurenmeeting in Dublin. Daar-

naast heeft het Kinderfonds in 2017 diverse Europese

collega’s ontvangen om kennis te delen. Zo is er door 

collega’s vanuit de Oekraïne, Ierland en uit Oostenrijk 

een bezoek gebracht. Daarnaast is regelmatig con-

tact met de betrokkenen van het in aanbouw zijnde 

Ronald McDonald Huis in België en het team op 

Curaçao.

Global Advisory Council
Moederorganisatie RMHC heeft een adviesraad met 

een vertegenwoordiging vanuit alle delen van de 

wereld. Vanuit Nederland was adjunct-directeur, 

mevrouw M. Noorlander enige jaren lid van de Global 

Advisory Council (GAC). In 2017 is de termijn verlopen 

en dus heeft mevrouw Noorlander de GAC verlaten.

Een vooruitblik op 2018
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Verslag
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) zet zich onbezoldigd in voor het Ronald McDonald Kinderfonds. De benoeming van leden 

van de RvT vindt plaats op basis van een competentieprofiel. Er is een rooster van aftreden, uitgaand van een zittingster-

mijn 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 directie van McDonald’s Nederland, 

alsmede het bestuur van de Coöperatieve vereniging van franchisenemers (Coöp), een vertegenwoordiger af die zitting 

neemt in de Raad van Toezicht. Het gaat hier om kwaliteitszetels: leden verliezen hun lidmaatschap als zij hun positie 

binnen McDonald’s c.q. de Coöp niet meer bekleden.

Leden Raad van Toezicht
(per eind 2017)
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

Mevrouw S. Baart

*  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 tot 1 juli 2017

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 Rijksmuseum

- Lid Raad van Commissarissen SHV Holdings N.V.

- Lid Raad van Commissarissen Solvay SA, Belgium

- Lid Raad van Commissarissen Aalberts Industries N.V.

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

Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds

Drs. P.W. Mol, penningmeester
Hoofdfunctie: Directeur Rabobank Communicatie en Corporate Affairs t/m 1 februari 2017

Directeur Rabobank vanaf 1 feburari 2017

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 (tot 1 juli 2017)
Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis

Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds

- Lid bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden NVZ 

- Voorzitter Raad van Commissarissen Zorggroep Chronos

- Voorzitter College Specialismen Verpleegkunde

- Lid auditcommissie Raad voor de Rechtspraak (vanaf september 2017)

- Lid Raad van Toezicht Deventer Schouwburg (vanaf januari 2017)

Bestuurswisseling

Medio 2017 heeft mevrouw G. Gallé afscheid 

genomen van de Raad van Toezicht nadat haar 

tweede zittingstermijn verlopen was. De Raad 

van Toezicht heeft voor het aantrekken van 

een nieuw lid een advertentie geplaatst in een 

landelijke krant en via SKIPR. Aan het eind van 

het jaar zijn twee geschikte nieuwe kandidaten 

gevonden. Omdat de Raad van Toezicht van 

mening was dat beide kandidaten, mevrouw

dr. M.J.A. Tasche en de heer R. Pieters, een

eigen specifieke bijdrage konden leveren aan

de Raad van Toezicht is tijdens de vergadering 

in december unaniem besloten beiden te

benoemen als lid van de Raad van Toezicht.

Besluitvorming

De Raad van Toezicht vergadert vier keer per 

jaar. In 2017 vonden de vergaderingen plaats op 

18 april, 20 juni, 20 september en 6 december. 

De eerste Raad van Toezicht vergadering in 

2017 was een strategiebijeenkomst met focus 

op de ontwikkelingen in de zorg waarvoor een 

gastspreker was uitgenodigd.

Het dagelijkse bestuur wordt door de directie 

gevoerd op basis van de door de Raad van 

Toezicht goedgekeurde begroting en jaarplan-

nen, binnen het kader van het directieregle-

ment. Regelmatig wordt de Raad van Toezicht 

op de hoogte gebracht van de ontwikkeling bij 

de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en 

vakantiehuizen, de interne organisatie en fond-

senwervende 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 winkelcentrum Hoog Catharijne

- Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling Utrecht-Stad

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

 (Universiteit van Amsterdam) 

- Voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit (Universiteit van Amsterdam) 

- Voorzitter Raad van Advies Protestantse Theologische Universiteit 

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

- Research fellow aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing (Universiteit Utrecht) 

- Lid DSI Tuchtraad

- Lid Adviesraad Tijdschrift Tuchtrecht

- Lid Adviesraad Montaigne Reeks

- Lid Commissie herijking gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten 

Mevrouw S. Baart, lid (sinds april 2017)
Hoofdfunctie: -

Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Kinderfonds

In 2017 is besloten:
- Tot herbenoemen van mevrouw mr. M.J. Oudeman   

 als voorzitter van de Raad van Toezicht voor een

 tweede termijn.

- Een samenwerking aan te gaan met het Prinses

 Máxima Centrum voor kinderoncologie waarin onder   

 strikte voorwaarden een grant voor de bouw van

 ouderkamers in het ziekenhuis kan worden gegeven.

- De besluitvorming over een eventueel te bouwen   

 vierde vakantiehuis uit te stellen in verband met alle  

 ontwikkelingen rondom de bouw van het Prinses   

 Máxima Centrum voor kinderoncologie en de

 consequenties die dit voor het Ronald McDonald

 Huis Utrecht heeft.

- De nieuw opgestelde overeenkomst tussen het

 Ronald McDonald Kinderfonds en McDonald’s

 Nederland en de McDonald’s coöperatie goed

 te keuren.

- De statuten van het Ronald McDonald Kinderfonds   

 aan te passen teneinde negen leden in de Raad van   

 Toezicht te kunnen benoemen.

- Tot het benoemen van twee nieuwe leden van de   

 Raad van Toezicht, mevrouw dr. M.J.A. Tasche en

 de heer R. Pieters.

- Mevrouw R. G. Westerlaken – Loos te benoemen

 als enige bestuurder van de Ronald McDonald

 Kindervallei.

- Om de bestuurlijke fusie van Stichting Ronald

 McDonald Huis Maastricht en Stichting Ronald

 McDonald Kindervallei goed te keuren.

- Tot het blijven bieden van ondersteuning aan Ronald   

 McDonald House Charities in Curaçao in 2018.

Daarnaast zijn tijdens de vergaderingen de onderwerpen 

‘voortgang meerjarenplanning’, ‘begroting’, ‘fondsenwer-

ving’, financiële rapportages’, ‘kennisdeling’, en ‘jaarverslag 

en jaarrekening’ aan bod gekomen.

Mijlpalen
De belangrijkste mijlpalen in het verslagjaar 2017 voor de 

Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen 

van het Ronald McDonald Kinderfonds waren:

10-jarig jubileum Ronald McDonald Kindervallei
15-jarig jubileum Ronald McDonald Huiskamer Leiden
20-jarig jubileum Ronald McDonald Huis VUmc
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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 elk een eigen stichting met een regionaal bestuur. 

Voor de Kindervallei gold dat de directeur/bestuurder van het Kinderfonds de enige bestuuder was. Eind 2017 is beslo-

ten tot een bestuurlijke fusie met de stichting Ronald McDonald Huis Maastricht wat betekent dat de directeur/ bestuur- 

der van het Kinderfonds niet langer bestuurder van de Kindervallei is. 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
Na het vertrek van mevrouw J. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart op 2 september 2016 als directeur/bestuurder van 

het Ronald McDonald Kinderfonds heeft adjunct-directeur mevrouw drs. M.J. (Miranda) Noorlander tot 1 maart 2017 de 

rol van directeur/bestuurder a.i. vervuld. Per 1 maart 2017 is mevrouw mr. R.G. (Renate) Westerlaken-Loos in dienst ge-

treden als nieuwe directeur/bestuurder.

Management
Tot 1 maart 2017 bestond het managementteam uit directeur/bestuurder a.i. mevrouw drs. M.J. Noorlander en secretaris 

bestuur, strategie en innovatie mevrouw mr J.C. (Judith) Hermelink. Vanaf 1 maart wordt het managementteam van het 

Ronald McDonald Kinderfonds gevormd door directeur/bestuurder mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos, adjunct-directeur 

mevrouw drs. M.J. Noorlander en secretaris bestuur, strategie en innovatie mevrouw mr. J.C. Hermelink.

Overzicht hoofd- en nevenfuncties leden directie

Mr. R. Westerlaken-Loos
Hoofdfunctie: Directeur/bestuurder Ronald McDonald Kinderfonds (vanaf 1 maart 2017)

Nevenfuncties:
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderpostzegels Nederland

- Penningmeester Prins Bernhard Cultuurfondfonds Utrecht (tot november 2017)

- Voorzitter Raad van Toezicht Kunst Centraal Midden Nederland

- Lid Bestuur Stichting Beheer Belangen voormalig aandeelhouders GCN (Gasbedrijf Centraal Nederland)

Drs. M.J. Noorlander
Hoofdfunctie: adjunct-directeur, directeur/bestuurder a.i. Ronald McDonald Kinderfonds (tot 1 maart 2017)

Nevenfuncties:

- Voorzitter bestuur oudervereniging schOUDERS onder De Beiaard

- Voorzitter vakjury Maatschappij, SponsorRing

Medewerkers
Het Ronald McDonald Kinderfonds bestond in 2017, naast 

het management, uit vier teams: financiën, communicatie, 

fondsenwerving en diensten. Eind 2017 telde het Ronald 

McDonald Kinderfonds 24 betaalde medewerkers, waar-

van 23 vrouwen en een man. Het betreft acht fulltimers en 

zestien parttimers.

In 2017 zijn twee medewerkers uit dienst getreden en drie 

nieuwe medewerkers in dienst getreden. In 2017 waren er 

tevens zeven assistent-managers uit verschillende Ronald 

McDonald Huizen in dienst bij het Kinderfonds en gedeta-

cheerd bij het betreffende Ronald McDonald Huis.

Voortgang en beoordeling medewerkers
De prestaties van de medewerkers worden bijgehouden 

door middel van een beoordelingssysteem gebaseerd 

op de 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 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. Er zijn acht vrij-

willigers die structureel ondersteunen op het gebied van 

financiële administratie, juridische zaken, communicatie en 

donateursadministratie. Daarnaast werd het Kinderfonds 

bijgestaan door een medewerker van HighQ, een gespe-

cialiseerd interim-bureau op het gebied van finance & 

control, dat de diensten van deze medewerker als spon-

soring aanbiedt. Afgelopen jaar heeft het Ronald McDo-

nald Kinderfonds plaats geboden aan acht stagiaires, met 

name vanuit HBO Communicatie, toegepaste psychologie 

en/of een opleiding in evenementenorganisatie. 

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 

getoetst. Bij bepaling van de beloning volgt het Ronald 

McDonald Kinderfonds de regeling beloning directeuren 

van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van 

toezicht van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

Deze regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een 

maximumnorm voor het jaarinkomen, op basis van een 

zogenaamde BSD-score (Basis Score van Directiefuncties). 

Toetsing van de functie directeur/bestuurder van het

Ronald McDonald Kinderfonds leidde tot toekenning van 

450 BSD-punten, waaraan een maximaal jaarinkomen

van € 114.247 is verbonden. Directeur/bestuurder 

R.G. Westerlaken-Loos ontving salaris over de periode 

maart tot en met december van € 75.093 inclusief vakan-

tiegeld. Omgerekend naar full time basis bedraagt het 

jaarinkomen 2017 van de directeur € 101.000. Adjunct-

directeur M.J. Noorlander ontving gedurende haar periode 

Communicatie &

marketing

Ambassadeurs

Directie

Financiën

Secretaris

Fondsenwerving Diensten

42 43



47,6%
vrouw

36,8%
man

als directeur/bestuurder a.i. (tot 1 maart 2017) een addi-

tionele bruto vergoeding van € 2.500. Daarmee was het 

totale bruto directeurssalaris in 2017 € 77.593. De totale 

bezoldiging 2017 van de directeur berekend op full time 

basis bedraagt € 149.000 en is hiermee ruimschoots

onder het hiervoor geldende maximum van € 181.000 

per jaar. 

CBF-erkenning
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 onder andere het bestuur en beleid 

van de instelling, hoe ze geld binnen krijgen, hoe ze het 

besteden, wat de impact is 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 grote goede doelen of het CBF-certi-

ficaat 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 aan-

gesloten.

.

ANBI
Het Ronald McDonald Kinderfonds en de 

Ronald McDonald Huizen zijn door de Be-

lastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogen-

de 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 NOV 

gestelde kwaliteitscriteria. Het Ronald McDonald Kinder-

fonds, de Huizen en vakantiehuizen laten hiermee op een 

objectieve manier zien dat zij het vrijwilligerswerk succes-

vol 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 vol-

doen 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 wor-

den 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 initiatieven ontwik-

keld en geïmplementeerd waarop het Ronald McDonald 

Kinderfonds en de Huizen herkenbaar zijn en aangespro-

ken willen worden. In het ‘Handboek Duurzaamheid’ zijn 

handreikingen beschreven en voorbeelden weergegeven 

die in alle Huizen toepasbaar zijn. In 2017 is het onderzoek 

naar het netwerkbreed aanbrengen van zonnepanelen en 

–collectoren afgerond. 

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 

2017 telde het Kinderfonds 24.884 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 2017 heeft het Ronald McDonald Kinderfonds donateurs 

nagebeld waarvan de donatie niet geïnd kon worden van-

wege een storno (bijvoorbeeld een nieuw rekeningnum-

mer of onvoldoende saldo). Het is gelukt om 29 van deze 

relaties telefonisch te bereiken en daarvan 

38% 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 de regio Utrecht. 

Dit leverde 2.739 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 het donateursmagazine [t]Huis uit, 

waarvan bijna alle Huizen en vakantiehuizen een regio- 

editie uitbrengen. Ook is er een landelijke huisstijl en 

wordt het beheer en het werven van nieuwe donateurs 

zo veel mogelijk landelijk opgezet. In 2017 hebben Ronald 

McDonald Huizen Utrecht, Emma Amsterdam en Zuid-

Oost Brabant hun donateursgegevens overgedragen naar 

het Ronald McDonald Kinderfonds. Deze donateurs zijn 

hierover geïnformeerd. Ook sturen deze Huizen sinds vorig 

jaar vier keer per jaar een regio-editie van de [t]Huis naar 

hun donateurs, oudgasten en sponsors. 

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 173.478 giftverzoeken verstuurd. Daarop 

kwamen 5.652 giften binnen, met een gemiddelde bijdrage 

van € 24,97  en een totaalbedrag van € € 141.116. In juni 

ontvingen donateurs een bedankkaart voor hun hulp en 

warme betrokkenheid. Daarnaast werden naast het gift-

verzoek in december een kerstkaart meegestuurd. Deze 

konden donateurs gebruiken om Geralda en Wouter een 

hart onder de riem te steken. Zij vierden in 2017 hun eerste 

kerst thuis met doch-

ters Marith en Tirza, 

maar zonder eerste 

kindje Norah. Veel 

donateurs gaven ge-

hoor aan deze oproep 

waardoor de ouders 

verrast werden met 

een mooie postzak 

vol kerstkaarten.

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 2017 voor € 2.403.617

aan nalatenschappen en legaten (Kinderfonds en alle 

(vakantie)Huizen).

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

overheidssteun en zijn geheel afhankelijk van donaties, sponsorbijdragen en acties van particulieren 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 in de komende jaren naar een duurzaam, evenwichtig 

wervingsmodel.

57 jaar 
 

De gemiddelde
leeftijd was

(15,6% 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 gezamen-

lijke 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 2017 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 2017 bedroeg 

deze bijdrage € 200.000. De Marketing Coöp van 

McDonald’s, de vereniging van franchisenemers, draagt 

bovendien op basis van een meerjarige overeenkomst 

jaarlijks € 300.000 bij. De collecteboxen op de counters 

van de restaurants en in de McDrives leverden in 2017

nog eens € 373.387 op. Een aantal franchisenemers

organiseert een benefietgolftoernooi voor de Ronald 

McDonald Huizen. Daarnaast zijn McDonald’s Nederland 

en de franchinenemers, samen met hun gasten, verant-

woordelijk voor zo’n 42% van de opbrengst van het jaarlijks 

Ronald McDonald Kinderfonds Gala Party.  Inclusief de 

opbrengsten van McHappy Day (zie volgende paragraaf) 

komt de totale financiële bijdrage van McDonald’s in 2017 

op € 1.514.628. Ook zijn veel medewerkers van McDonald’s 

actief als vrijwilliger 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 zorgintensieve 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 in dat jaar wordt namelijk 

structureel 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. Tijdens McHappy Day, in 

2017 op 22 november, kregen alle gasten, ongeacht wat ze 

besteld hadden, hun bestelling in een Happy Meal doos. 

Daarin zat een bedankkaartje van ouders en kinderen uit 

de Ronald McDonald Huizen. De campagne werd onder-

steund met een impactvolle video. Deze nieuwe samen-

werking vervangt de jaarlijkse december (donatie)cam-

pagne. In 2017 leverde de afdracht van vijf cent per Happy 

Meal in totaal € 641.241 op. Dit bedrag is feestelijk bekend 

gemaakt tijdens McHappy Day.

GEESA
Na een lange dag in het ziekenhuis kan een douche de 

ontspanning bieden die ouders nodig hebben. GEESA is al 

jaren trouwe sponsor van het Ronald McDonald Kinderfonds. 

In 2017 heeft zij kosteloos accessoires aangeleverd voor de 

renovatie van de badkamers in Huis Nijmegen. 

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 2017 € 287.461. 

Mensen organiseerden sponsorlopen op school of ver-

kochten hun spullen op markten. Jonge actievoerders 

verkochten eigengemaakte kunstwerken en deden heitje 

voor karweitje. Actievoerders meldden hun actie aan op 

starteenactie.nl. Via deze website 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.

Eerste editie HomeRun
2017 was het jaar dat de eerste editie van HomeRun plaats vond. HomeRun is de evenknie van de succesvolle wieler-

tocht HomeRide, alleen zijn HomeRunners 24 uur lang aan het hardlopen. Ook bij dit unieke hardloopevenement gaat 

het om jezelf tot het uiterste dwingen, een teamprestatie neerzetten en iets doen voor het goede doel. Er stonden vijftig 

deelnemers van vijf teams aan de start, die in estafettevorm vijf kleine marathons aflegde (200 kilometer in totaal). De 

route van HomeRun leidde langs Maarssen en Bilthoven, ook in een hartvorm. De start en finish vond gezamenlijk met 

HomeRide plaats, onder de Domtoren in Utrecht. In totaal waren er 50 deelnemers en 34 begeleiders actief. De Home-

Runners beoordeelden deze editie met een 8.2! Tijdens een volgende editie zoeken deelnemers wel iets meer uitdaging; 

het aantal kilometers kan wellicht omhoog en men wil minder vaak hetzelfde rondje lopen. Deelnemende teams was 

gevraagd om minimaal € 7.000 sponsorbijdrage te leveren, maar veel teams gingen daar overheen. De opbrengst van 

de eerste editie HomeRun bedroeg € 77.053.

Home is where the heart is
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 2017 was McDonald’s trotse 

hoofdsponsor van HomeRide. De route was voor het eerst hartvormig, met de 

start en finish onder de Domtoren in Utrecht. Er stonden 70 teams aan de start, 

die volledig of in estafettevorm langs negen Ronald McDonald Huizen: VUmc 

Amsterdam, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Middenwest-Brabant, Nijmegen, 

Arnhem, Zwolle en Utrecht. In 24 uur fietsten 663 deelnemers in een hart van en 

naar Utrecht. Daarnaast waren er 402 begeleiders actief om de fietsers te onder-

steunen met coördinatie en logistiek. HomeRiders kijken positief terug en beoor-

deelde deze zevende editie met een rapportcijfer 8.5. Ook de route is, ten opzichte 

van eerdere jaren, met een 8.1 heel goed beoordeeld. Deelnemende teams was 

gevraagd om minimaal € 7.000 sponsorbijdrage te leveren, maar daar gingen zij 

ruimschoots overheen. Gedurende de estafettetocht werd zelfs duidelijk dat, teza-

men met HomeRun, de magische grens van 1 miljoen euro doorbroken werd. De 

eindopbrengst bedroeg het geweldige bedrag van € 1.005.543

200 km
50 deelnemers

34 begeleiders

Rapportcijfer evenement: 8,2 

Totaalopbrengst € 77.053
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Rivièra Maison
Rivièra Maison is al jaren-

lang sponsor van het Ronald 

McDonald Kinderfonds.

Regelmatig verzorgen zij

de inrichting van Ronald 

McDonald Huizen, zodat zij 

op deze manier gezinnen een 

warm thuis bieden. In 2017 is een deel van de 25 slaap- 

kamers van Huis Utrecht onder handen genomen.

Robijn
Robijn zet de sponsoring van de Ronald McDonald Huizen 

ook in 2017 voort. Zij leveren wasmiddel, zoals Robijn Color 

en Wit, maar ook Zwitsal. Zo dragen zij bij aan het thuis-

gevoel in de Ronald McDonald Huizen. De producten

worden geleverd door HAVI Logistics, logistieke partner 

van McDonald’s Nederland. 

Eglo Verlichting Nederland
Al jarenlang adviseert Eglo de Huizen op het gebied van 

verlichting. Ook bieden zij tegen zeer scherpe tarieven 

armaturen en lichtbronnen aan. Dit jaar hebben zij onder 

andere veel armaturen geleverd aan Ronald McDonald 

Huis Emma Amsterdam en hebben zij bij Ronald McDonald 

Huis Sophia Rotterdam alles overgezet naar ledverlichting.

Johnson & Johnson Medical
In 2017 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 Kinderfondsknuf-

fels: 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 hier-

door 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.nl,

bol.com en Baby-Dump. Daarnaast is er een sponsor-

overeenkomst gesloten met Johnson & Johnson Benelux. 

Zij schenken vanaf 2016 drie jaar lang een bedrag van

€ 40.000. In 2017 kwam deze donatie ten goede aan de 

inrichting van een nieuwe Huiskamer in het Prinses Máxima 

Centrum en aan een aangepaste buitenruimte bij de Hoeve, 

vakantiehuis van Ronald McDonald Kinderfonds. 

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

een inspirerend netwerkevenement waarbij high potentials 

uit het bedrijfsleven worden betrokken bij het Ronald 

McDonald Kinderfonds. Jong talent van (potentiële)

sponsoren van het Kinderfonds worden hierbij gevraagd 

om mee te denken en hun talent in te zetten voor het

Kinderfonds. In 2017 vond er één bijeenkomst plaats.

Hoe houden we HomeRunners 24 uur wakker, wie zet zijn 

netwerk in en regelt de meest spectaculaire veilingkavel 

voor de Ronald McDonald Kinderfonds Gala Party en hoe 

maken we van de finish van HomeRide en HomeRun op 

het Domplein in Utrecht een spetterend eindfeest? Met 

deze uitdagingen gingen de INSPIRED-deelnemers aan 

de slag tijdens de vijfde INSPIRED-bijeenkomst op 15 mei 

2017 in het Hilton Amsterdam Airport Schiphol, na een 

Out of the Box-sessie met inspirator Ad van Dongen. Het 

resultaat van de avond? Tal van bruikbare ideeën voor het 

Ronald McDonald Kinderfonds om in de praktijk te brengen.

Zakelijke acties
Bedrijven en medewerkers komen regelmatig in actie voor 

het Ronald McDonald Kinderfonds. Denk bijvoorbeeld aan 

het doneren van eindejaarsgeschenken, spinningmara-

thons of donaties in plaats van bloemen bij de opening van 

een nieuw kantoorpand. Ook hebben meerdere bedrij-

ven een goede doelen diner gehouden ten behoeve van 

HomeRide of HomeRun.

Evers Staat Op Run
538-dj Edwin Evers organiseerde een Evers Staat Op Run 

voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Het idee ontstond 

in april tijdens zijn radio-uitzending. Al snel werd besloten 

dat de opbrengst van de Run naar het Ronald McDonald 

Kinderfonds zou gaan. Op 9 september werd de Evers 

Staat Op Run gelopen. Samen met luisteraars en vrienden 

van de show liepen de dj en zijn team 5,38 kilometer voor 

het Ronald McDonald Kinderfonds. Alle deelnemers 

doneerden € 15 voor een startbewijs voor de fun run en 

konden zich daarnaast laten sponsoren. In totaal is er ruim 

€ 134.000 bijeengelopen door de renners. De volledige 

opbrengst van de Evers Staat Op Run gaat naar de uitbrei-

ding van Ronald McDonald Huis Groningen.

Gasten met betalingsverlegenheid
De Ronald McDonald Huizen vragen ouders die in een

Ronald McDonald Huis om een eigen bijdrage van € 15 

per nacht. Het komt voor dat gasten deze bijdrage niet 

kunnen betalen. Voor alle Ronald McDonald Huizen, op

de gasten van de Huizen Leiden en Zuidoost-Brabant*

na, ging dit in 2017 om een bedrag van € 53.502.

Gasten met een betalingsverlegenheid kunnen rekenen 

op de warme steun van Stichting De Lichtboei. Stichting 

de Lichtboei heeft € 45.328 van het genoemde bedrag 

voor haar rekening genomen. Het resterende bedrag is 

vergoed aan de lokale stichtingen door het Ronald

McDonald Kinderfonds.

Ronald McDonald Huis Leiden heeft een eigen ‘fonds op 

naam’ voor gasten met een betalingsverlegenheid. Ronald 

McDonald Huis Zuidoost-Brabant heeft vanuit eigen financiële 

middelen deze gezinnen ondersteund.

Golftoernooien
Op diverse locaties in Nederland vonden in 2017 weer

benefietgolftoernooien plaats voor de Ronald McDonald 

Huizen. Onder andere Huis Zwolle organiseerde voor de 

elfde keer haar benefietgolftoernooi, net als Huis Nijmegen 

en Huis Leiden dat voor de zevende keer deden. Bij elkaar 

leverden de golftoernooien een bedrag van € 119.968 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 € 135.162.

Ronald McDonald Kinderfonds Gala Party
Op zaterdag 25 november 2017 was de Ronald McDonald 

Kinderfonds Gala Party in Hotel Okura Amsterdam. Naast 

een veilig en loterij genoten gasten van optredens van 

onder andere Maan, Broederliefde, Nielson en de Edwin 

Evers Band. Samen zorgde de gasten voor een prachtige 

opbrengst van € 649.471 voor het Ronald McDonald

Kinderfonds. De presentatie van de avond was in handen 

van Robert ten Brink en Yvon Jaspers. 
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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

HomeRide en HomeRun
HomeRun beleefde in 2017 haar eerste editie. De komst 

van het nieuwe evenement betekende in februari de 

lancering van home-run.nl. Deze site is functioneel een 

kopie van homeride.nl, waarbij teksten en de huisstijl is 

aangepast. HomeRide beleefde in 2017 haar 7e editie. 

Beide sportevenementen doen het goed op social media. 

Dat HomeRide ‘staat’, blijkt ook uit de continue berichten-

stroom rondom dit event. Social media werkt niet alleen 

goed bij de acquisitie van en informatieoverdracht over 

HomeRide en HomeRun, er ontstaat ook een online com-

munity van HomeRiders en –Runners die in aanloop naar 

de events in contact komen met elkaar. Voor 2018 is het 

zaak de conversatie rondom HomeRun verder op gang te 

krijgen, na het pilotjaar 2017.

In totaal tellen we 7.228 berichten op Twitter die de term 

‘HomeRide’ bevatten met natúúrlijk een enorme uitschie-

ter in de maand juni, waarin het event plaatsvindt, dan zijn 

er 3.595 berichten over het wielerevent, bijna de helft van 

het totaal aantal berichten in 2017.

Ook op de social mediakanalen van het Kinderfonds ne-

men HomeRide en HomeRun een belangrijke plaats in:

- Ruim 11% aan interacties (likes, shares, replies, etc.)

 op de kanalen van het Kinderfonds komt voort uit   

 HomeRide en HomeRun. Ter vergelijking: (verhalen uit)  

 de Huizen zijn goed voor 20% aandeel in het geheel 

 van interacties.

Communicatie
Het Ronald McDonald Kinderfonds geniet een goede naamsbekendheid in Nederland.

De geholpen naamsbekendheid (‘Kent u het Ronald McDonald Kinderfonds?’) was in 2017 heel hoog: ruim acht op

de tien Nederlanders ouder dan 16 jaar gaf aan het Kinderfonds te kennen. De spontane naamsbekendheid (‘Noemt

u eens vijf goede doelen’) is een stuk lager (2% ten opzichte van benchmark van 5%). Wel geven donateurs aan heel 

tevreden te zijn over het doneergemak en krijgt het Kinderfonds een gemiddeld rapportcijfer van 8.1. 

Het bouwen aan een onderscheidend merk en krachtige reputatie voor het hele Ronald McDonald netwerk is een 

belangrijke doelstelling. Dit gebeurt enerzijds door landelijke promotie en campagnes en anderzijds door het onder-

steunen en adviseren van de Ronald McDonald Huizen in het land. In 2017 lag het accent op het versterken van de 

merkbeleving van het Kinderfonds, de Huizen en vakantiehuizen. Daarom is besloten om de communicatiestrategie te 

differentiëren naar drie verschillende communicatiedoelgroepen: millenials in de leeftijd 18 tot 32 jaar, moeders in de 

leeftijd van 28 tot 50 jaar en super boomers in de leeftijd 51 tot 68 jaar. Het vergroten van engagement op social media, 

het voortzetten van de branding campagne en het verder doorvoeren van de contentstrategie en de promotie van 

fondsenwervende evenementen waren daarbij de rode draad. 

- Bijna 7,5% aan kliks op de Kinderfonds social media-

 kanalen komt voort uit de twee sportieve events.

 Ter vergelijking: (verhalen uit) de Huizen zijn goed

 voor 28% aandeel in het geheel van kliks.

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. 

Na een succesvolle test in 2016 om via advertenties op 

Facebook heel gericht vrijwilligers te werven voor de

Ronald McDonald Huizen, werd dit middel in 2017 regel-

matig ingezet om aan deze gouden krachten te komen. 

Met herhaaldelijk succes. Facebook advertising blijkt 

een heel geschikte manier in de zoektocht naar nieuwe 

vrijwilligers: tegen geringe kosten werd snel een hoog 

rendement behaald. Deze kosten werden voorheen ook 

gemaakt voor vrijwilligerswerving, bijvoorbeeld voor een 

advertentie in een 

plaatselijke krant, maar 

met minder (snel) 

resultaat. In 2018 zal de 

social mediastrategie 

herzien worden, om 

optimaal gebruik te 

kunnen (blijven) maken 

van al het moois dat 

social media het Ronald 

McDonald netwerk te 

bieden heeft.

Starteenactie.nl
De fondsenwervende website starteenactie.nl werd 

in 2017 gemigreerd naar een ander content manage-

mentsysteem en onderging tegelijkertijd een metamor-

fose. De oorspronkelijke website bevond zich in een 

gesloten systeem, wat veiligheids- en continuïteitsrisico’s 

met zich meebracht. Door de site te migreren naar het 

opensourcesysteem Drupal is zowel technisch als con-

tent beheer eenvoudiger geworden, omdat het Ronald 

McDonald Kinderfonds al gewend is 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 en 

om de site in een nieuw jasje te steken.

Social mediahulp voor de
Ronald McDonald Huizen
Social media is voor het Ronald McDonald Kinderfonds 

een mooie manier om met haar achterban in contact te 

zijn en te werken aan een sterk online merk. Twaalf me-

dewerkers van het Ronald McDonald Kinderfonds vormen 

met elkaar het social mediateam van het Kinderfonds.

Elke dag, doordeweeks en in het weekend, overdag en 

‘s avonds, wordt gekeken wat er op de belangrijkste social 

mediakanalen gebeurt en wordt de interactie aangegaan. 

Dit gebeurt vanuit het handige en volledig gesponsorde 

social mediamanagement platform Media Injection.

De Ronald McDonald Huizen dragen zorg voor hun eigen 

social mediakanalen, maar kunnen een beroep doen op 

het social mediateam van het Kinderfonds. Zo heeft het 

Kinderfonds in 2017 de social media-accounts van Ronald 

McDonald vakantiehuis Arnhem en van de Kindervallei 

overgenomen tijdens de zomerperiode. Zo zorgt het

social mediateam samen met de Huizen voor een online 

sterk(er) merk.

 
Online bereik
- Het aantal volgers van de social mediakanalen van het  

 Kinderfonds groeit gestaag, waarbij Facebook de 

 grootste groei in aantal leden toont. In totaal mocht

 het Ronald McDonald Kinderfonds 2.500 nieuwe

 volgers verwelkomen in 2017.

- In 2017 konden berichten op de social mediakanalen   

 van het Kinderfonds rekenen op meer dan 3.500.000   

 impressies (vertoningen) met bijna 67.000 (inter)acties 

 tot gevolg (het totaal van replies, likes, shares, etc.).

- De website van het Ronald McDonald Kinderfonds 

 telde bijna 300.000 bezoekers in 2017, waarvan 225.197

 unieke bezoekers. Dit is een daling van 9% ten opzichte  

 van 2016.

 - 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 40 digitale mailings. Dat 

 zijn er 15 minder dan in 2016, wat te maken heeft

 met de ingebruikname van het nieuwe datasysteem 

 Salesforce.

 - De mailing met de handgeschreven brief van

 vader Mathijs had met 36,4% het hoogste openings- 

 percentage.

- De mailing met het verhaal van de aangereden 

 Jonathan kon met een CTO (Click-To-Openratio) van 
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 22,2% rekenen op de meeste kliks (percentage van

 alle ontvangers die dat nieuwsbrief heeft geopend en

 vervolgens heeft doorgeklikt).

- Ook mailings die een video bevatten kunnen rekenen   

 op veel kliks. In 2018 zullen door het gebruik en de 

 mogelijkheden die CRM SalesForce biedt ontvangers 

 meer en meer voor hen relevante content ontvangen.

Season of giving 
De mediawaarde is grotendeels gelijk gebleven aan die 

van vorig jaar. In 2016 bedroeg deze namelijk 5,2 miljoen 

euro. De maanden januari, november en december 2017 

waren uitschieters. Dit komt in de eerste plaats doordat 

het Kinderfonds rond de feestdagen (met name rond kerst 

en oud en nieuw) op meer zichtbaarheid kan rekenen. Het 

publiek staat tijdens het season of giving meer open voor 

menselijke verhalen van goede doelen. Met mooie grote 

artikelen in o.a. de magazines VROUW, Linda, Vriendin en 

Story, en diverse artikelen in regionale kranten, leverde dit 

een mooie zichtbaarheid op. 

McHappy Day 
De andere piek in de 

mediawaarde valt te 

verklaren door McHappy 

Day, op 22 november. 

Op deze dag stonden 

alle 243 restaurants 

van McDonald’s in het 

teken van het Ronald 

McDonald Kinderfonds en het jarenlange partnerschap. 

Onderdeel van de campagne was een video waarin kin-

deren vertellen waarom ze mama en papa zo graag dicht 

bij zich wilden hebben toen ze ziek waren. Deze video is 

online veel getoond. Ook is er door McDonald’s content 

ingekocht op diverse mama- en opvoedingsblogs, zoals 

Ouders van Nu, ikenmama, Mamaglossy en Kindermode-

blog. De publiciteit rondom McHappy Day werd ten slotte 

verder omhooggestuwd door het winnen van de Gouden 

Sponsorring voor McHappy Day, een hele eer.

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

Pers & Media
Met artikelen in landelijke en regionale dagbladen, websites, weblogs, vlogs, tijdschriften, 

Huis-aan-huisbladen en zendtijd op radio en televisie waren het Kinderfonds en de Huizen 

het hele jaar rond goed vertegenwoordigd in de media. Het leverde een totale mediawaarde 

van € 5.001.953 op (redactionele artikelen: € 4.372.492 en stopperadvertenties: € 629.461). 

Deze zichtbaarheid ondersteunt de naamsbekendheid en vergroot de sympathie onder 

sponsors en donateurs. Kanttekening hierbij is dat het Kinderfonds alleen print en online 

artikelen meet: social media worden niet gemonitord en ook radio, televisie en online video 

worden niet gemeten, in verband met de hoge kosten. De werkelijke mediawaarde en 

daarmee het bereik liggen dus nog vele malen hoger. 

Pr-campagne kerst
Om in de belangrijke decembermaand 

extra zichtbaarheid te creëren, hebben 

we in aanloop naar de kerstdagen een 

bescheiden pr-budget ingezet. Via

gesponsorde content op viva.nl en

kekmama.nl (beide keren een interview 

met een oudgast die tijdens kerst in 

een Ronald McDonald Huis had gelo- 

geerd), plus drie advertenties in de

Telegraaf waarin we melden dat ook 

dit jaar 160 gezinnen hun kerst door-

brengen in een Huis én door onze 

awareness video veelvuldig op nrc.

nl te tonen (gesponsord door NRC) 

genereerden we extra zichtbaarheid en 

giften. Ook onze social mediakanalen, 

website en digitale nieuwsbrief ston-

den in het teken van hetzelfde thema. 
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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 2017 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 2017 heeft er een bestuurlijke 

fusie plaatsgevonden met de stichting Ronald McDonald Huis Maastricht, waarmee beide stichtingen nu dezelfde

bestuursleden hebben.

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 

dienstencatalogus 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 2017 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 2017 heeft de derde 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. Bijna 400 vrijwilligers 

hebben deelgenomen aan 34 trainingsdagen op zes locaties. Deze trainingen zijn georganiseerd in samenwerking

met opleidingsorganisatie NCOI en worden goed gewaardeerd. Een 8,9 voor programma en trainers en een 8,7 voor de 

organisatie. Onderwerpen van de training waren onder andere contact met de gast, EHBO, omgaan met rouw en verdriet 

en interculturele communicatie.

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

belangeloze inzet. Ook begin 2017 werden zo alle vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij bezochten de theatervoorstelling 

Musicals in Concert in het Chassé Theater in Breda.

Certificering ‘Goed geregeld’
De Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen beschikken over het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.

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 Huis of 

vakantiehuis 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 2017 waren:

- Het implementeren van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, statuten en afspraken op het gebied

 van finance en governance.

- Het ondersteunen van Ronald McDonald Huizen bij strategische ontwikkelingen, uitbreidingen en fondsenwerving. 

- Het uitbouwen van het LeerHuis voor vrijwilligers.

- Het organiseren van het derde Kinderfonds Symposium rondom het thema Family Centered Care.

- De verdere implementatie en uitbouw van Salesforce als relatiebeheersysteem.

  Het nog verder ontsluiten en delen van kennis. In 2017 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

54 55



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 Ronald McDonald Kinderfonds. Een bezetting van meer dan 90%

is eveneens reden tot zorg. Het Huis heeft dan veelal een structurele wachtlijst en is eigenlijk te klein.

De bezettingsgraad van de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinder-

fonds is iets dat voortdurend wordt gemonitord. Het Ronald McDonald Kinderfonds speelt in op de actuele vraag en 

behoefte van de doelgroep, maar werkt daarbij voornamelijk vraag gestuurd. Als de bezetting structureel laag blijft en 

hier geen verandering in is te brengen of te verwachten, is verkleining van een Huis, of in het uiterste geval sluiting, te 

overwegen. Het Ronald McDonald Kinderfonds gaat dan ook verstandig en prudent om met de balans van een gezonde 

bedrijfsvoering versus maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bezetting onder 50%
In Ronald McDonald Huis Friesland lag het bezettingspercentage onder de 50%. Medio 2017 is een onafhankelijk onder- 

zoek afgerond 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 lag dat de 

bezetting van het Huis zou stijgen, is er onderzocht in samenwerking met het MCL of voortzetting van een beperktere 

Ronald McDonald dienstverlening in het ziekenhuis zelf wenselijk was. Op 14 maart 2018 heeft het bestuur van het

Ronald McDonald Huis Friesland in nauwe samenwerking met het Kinderfonds besloten tot sluiting van het Huis

Friesland per 1 november 2018. De bezetting is al een aantal jaren ruim onder de 50% en de verwachting is dat deze nog 

verder zal afnemen door de demografische ontwikkeling en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg zoals kortere 

opnameduur en centralisering van de zorg. Voor het pand in Leeuwarden, staand op grond in erfpacht op het terrein van 

het MCL (Medische Centrum Leeuwarden) zal een koper gezocht worden. Na 1 november 2018 zal de Stichting Ronald 

McDonald Huis Friesland het vakantiehuis de Ronald McDonald Hoeve te Beetsterzwaag blijven exploiteren.

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 

het grootste deel van diagnoses voor kinderkanker in Nederland gesteld. Ook worden het grootste deel van intensieve 

behandelingen er gecentreerd.

Medio 2017 is gestart met het uitwerken van een intensieve samenwerking met het PMC. Besloten is om op diverse fronten 

samen te gaan werken. Zo zal er kennis gedeeld worden en samen gewerkt worden rondom vrijwilligerswerkzaamheden. 

Ook zal er een Ronald McDonald Huiskamer gerealiseerd worden en zal het Kinderfonds een grant aan het PMC geven 

ten behoeve van de bouw van enige ouderkamers in het ziekenhuis. 

Daarnaast heeft Ronald McDonald Huis Utrecht een kortetermijnoplossing gevonden voor de hoge bezetting in het Huis 

door een extra pand te huren op twee kilometer afstand waarin zes extra gezinnen kunnen logeren. Ook is inmiddels 

gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om het huidige Huis uit te breiden met 25 kamers.  

De bezetting van Ronald McDonald Groningen was in 2017, net als in 2015, boven de 90%. Het bestuur had in 2016 besloten 

tot uitbreiding van het Huis. De uitbreiding is in 2017 gestart en zal medio 2018 worden opgeleverd.

Vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds
In 2017 was de gemiddelde bezetting van de vakantiehuizen 43%. 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.

Bovenstaande 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 Neder-

landse 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.

Naast de vakantiefunctie is er ook een Ronald McDonald Huis- en Huiskamerfunctie aanwezig in de vakantiehuizen

van het Ronald McDonald Kinderfonds. Zo heeft de Kindervallei in 2017 in totaal ruim 10.000 gasten ontvangen,

de Hoeve 4.600 gasten en Huis Arnhem ontving 6.700 gasten.

Toekomstoriëntatie vakantiehuizen
In 2016 is gestart met een onderzoek naar de wenselijkheid van het realiseren van een vierde vakantiehuis. Dit onderzoek 

is medio 2017 opgeleverd. Conclusie van het rapport is dat de doelgroep groot genoeg is om een vierde vakantiehuis te 

realiseren. Gezien de ontwikkelingen rondom de bouw van het Prinses Màxima Centrum, die mede tot gevolg hebben 

dat de vraag naar logeermogelijkheden in het Utrechtse stijgt, is besloten prioriteit te geven aan de uitbreiding van Huis 

Utrecht en de besluitvorming rondom het vierde vakantiehuis tot nader orde uit te stellen.

*Huisjesterreinen NL, gemiddelde bezetting 2017: 37%  (Bron: CBS Statline kerngetallen).
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Werkgroepen
De Ronald McDonald Huizen en het Ronald McDonald Kinderfonds delen onderling kennis en best practices in werk-

groepen 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 bijeenkomsten is 

afhankelijk van het project waaraan wordt gewerkt. Hieronder een overzicht van de werkgroepen uit 2017 en de belang-

rijkste onderwerpen die in elke werkgroep aan de orde kwamen.

Werkgroep vakantie
- ontwikkeling van nieuwe vakantiearrangementen

- verbetering van het gebruikersgemak van de website

- ontwikkeling digitale enquête voor gasten

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

 organiseren van het derde LeerHuis voor vrijwilligers

- selectie musical voor vrijwilligers

- organisatie vrijwilligerspanel

- diversiteitsonderzoek

Werkgroep ICT
- uitbreiding van de implementatie van het

 gastenregistratiesysteem

- uitbreiding van de implementatie van Salesforce /   

 training Salesforce

Werkgroep duurzaamheid
- laten uitvoeren van een duurzaamheidsanalyse per   

 Ronald McDonald Huis 

- voorbereiding voorstel inkoop zonnepanelen

Werkgroep Huiskamers
- participeren in impact onderzoek Huiskamers

- opstellen en implementeren uniforme meting

 bezoekers Huiskamers

- voorbereiden enquête bezoekers Huiskamers

Projectgroep Better Together Finance 2.0 en 3.0
Projectgroep Better Together Finance 2.0 behelst een mix 

van managers en bestuursleden uit de Huizen en een 

vertegenwoordiging vanuit het Ronald McDonald Kin-

derfonds. In de werkgroep zijn in 2017 nieuwe afspraken 

voorbereid voor het opstellen van criteria voor het omgaan 

met de Netwerk Reserve. Deze criteria zijn in 2017 vastge-

steld door de Vergadering van Voorzitters van het Ronald 

McDonald Kinderfond en de Ronald McDonald Huizen.

In 2017 is er een projectgroep Better Together Finance 3.0 

gestart ten behoeve van de optimalisatie van processen 

en financiële geldstromen. Deze projectgroep heeft zich 

gebogen over het vraagstuk of de geldstromen vereen-

voudigd kunnen worden: simpele, transparante en geen 

onnodige geldstromen. Daarnaast heeft de projectgroep 

gekeken of inkomsten landelijk geworven voor de Huizen 

(denk aan de opbrengst van de HomeRide teams) volledig 

aan de Huizen bestemd kunnen worden. Het resultaat van 

dit nieuwe voorstel is:

- Logischer geldstromen. De opbrengst van een

 HomeRide of HomeRunteam dat voor een Huis fietst

 of rent komt volledig toe aan het betreffende Huis.

 - Meer betrokkenheid van Huizen bij McDonald’s

 Happy Meal-campagne

- Eenvoudiger geldstromen. Diverse Better Together-

 bijdragen zijn vervallen, evenals kleine arbeids-

 intensieve declaraties.  

Het voorstel is ter goedkeuring voorgelegd aan de besturen  

van de Ronald McDonald Huizen. De besluitvorming hier-

over volgt in 2018.

Projectgroep dataveiligheid
In 2017 heeft het Ronald McDonald Kinderfonds een pro-

jectgroep opgericht onder leiding van adjunct-directeur M. 

Noorlander met als doel:

- Het in kaart brengen van wettelijke vereisten

 en omvang van dataveiligsheidsbeleid;

- Het aanpassen communicatie en processen op basis   

 van wettelijke vereisten;

- Het in kaart brengen van data en datalocaties;

- Het opstellen eerste versie dataveiligheidsbeleid;

- Start werken met verwerkersovereenkomsten;

- Start van 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 belanghebbenden. 

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 aangesteld, bestaande uit leden 

van de Raad van Toezicht. De auditcommissie is binnen de 

Raad van Toezicht in het bijzonder belast met het toezicht 

op de directie van het Kinderfonds, de financiën van het 

Kinderfonds, de werking van risicobeheersing en controle- 

systemen, governance en werking van de administratieve 

organisatie.

De samenstelling van de Raad van Toezicht en de daar-

bij horende competenties zijn vastgelegd in een profiel. 

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 is bij deze vergaderingen aanwezig. Een aantal 

zaken wordt elke vergadering besproken: de bestaande 

Ronald McDonald Huizen, nieuwe (bouw)projecten, finan- 

ciën 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 

lokale stichtingen hebben gezamenlijk een samenwer-

kingsovereenkomst ondertekend.

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 

2017 is besloten om, indien voldaan wordt aan een aantal 

voorwaarden, het Prinses Máxima Centrum voor kinder-

oncologie in 2018 een eenmalige schenking te doen ten 

behoeve van de bouw van ouderkamers in het ziekenhuis. 

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 17 % ruim binnen 

(Ronald McDonald Kinderfonds en de Huizen samen).

Om de effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen 

verder te optimaliseren, werkt het Ronald McDonald 

Kinderfonds met jaarplannen, afgeleid uit de strategische 

meerjarenvisie. In het managementteam (MT) worden de 

kaders vastgesteld waarbinnen de doelstellingen moeten 

vallen. Samen met teammanagers wordt door het MT het 

jaarplan opgesteld en voorgelegd aan de Raad van Toe-

zicht. 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. 

58 59



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 2017)

Donateurs

Sponsors

Ambassadeurs

Management Huizen

Besturen Huizen

Vrijwilligers

McDonald’s

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

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.

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 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.

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 en communicatie en financiën.

Boekhouding
De medewerker financiën van het Ronald McDonald 

Kinderfonds verwerkt de boekhouding van het Ronald 

McDonald Kinderfonds en ondersteunt als service de 

boekhouding van de Ronald McDonald Huizen. Hiervoor 

worden een standaard rekeningschema, een begroting en 

een model jaarrekening gebruikt. Dit vergroot de efficiëntie 

van het samenvoegen van de jaarrekeningen van het 

Ronald McDonald Kinderfonds en de Ronald McDonald 

Huizen sterk. Alle Ronald McDonald Huizen werken met 

hetzelfde boekhoudprogramma..

Risicomanagement
Sinds 2013 stelt het Ronald McDonald Kinderfonds een 

risicoregister op. Per risico wordt de kans van optreden 

en de impact bepaald en de actie die eventueel moet 

worden genomen. Dit risicoregister vormt in de planning 

en control cyclus de basis voor het jaarplan en de begro-

ting voor het komende jaar. Vanaf 2016 wordt dit risicore-

gister netwerkbreed, dus samen met de Ronald McDonald 

Huizen, samengesteld. De belangrijkste risico’s die het 

Ronald McDonald netwerk geformuleerd heeft in 2017 zijn:

1 De afhankelijkheidsrelatie van een Ronald McDonald   

 Huis met de aanpalende instelling / ziekenhuis voor   

 de bezetting van het Ronald McDonald Huis. Voor een 

 optimale bezetting van de Ronald McDonald Huizen   

 onderhoudt het Ronald McDonald netwerk nauwgezet  

 contact met de aanpalende instelling/ziekenhuis zodat  

 zo optimaal mogelijk kan  worden ingespeeld op de   

 behoeften van de gasten van de Ronald McDonald   

 Huizen en ontwikkelingen in de instellingen

 ziekenhuizen.

2 Dataveiligheid: het risico dat de persoonsgegevens   

 van gasten, vrijwilligers en medewerkers van het

 Ronald McDonald netwerk onvoldoende beschermd   

 zijn. Het Ronald McDonald netwerk wil deze gegevens  

 maximaal beschermen en hanteert hiertoe een data-  

 veiligheidsbeleid.

3 Afnemende fondsenwervende resultaten in relatie tot   

 de omvang van de reserves. Het Ronald McDonald   

 netwerk stelt meerjarenbegrotingen op als basis voor 

 de omvang van de benodigde fondsenwerving en 

 reserves. De reserves van het netwerk voldoen aan de 

 van toepassing zijnde (wettelijke) eisen. Daarnaast

 hanteert het netwerk interne richtlijnen voor het aan-  

 houden van reserves.

Het afgelopen boekjaar heeft het Ronald McDonald net-

werk maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd ter 

beheersing van de genoemde risico’s en onzekerheden.
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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.

Belanghebbenden
(eind 2017)

Media

Zorginstellingen waarbij 
een Ronald McDonald Huis 
is gevestigd

Medewerkers van
het Kinderfonds

Openbaar bestuur
(gemeenten, Ministerie
van VWS)

Informatievoorziening

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

Bijzonderheden

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

In 2017 werd voor de derde 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.
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ACTIEF  2017  2016 

  €  €   

VASTE ACTIVA

       

Materiële vaste activa (1)  16  16  

       

Financiële vaste activa (2)  3.652.033  5.626.980

  

   3.652.049  5.626.996     

 

VLOTTENDE ACTIVA        

VORDERINGEN          

Effecten	 (3)	 	 74.400	 	 77.281	 	 	 	

Debiteuren   1.179.838  808.160

Overige vorderingen en        

overlopende activa (4)  1.225.874   1.142.012 

LIQUIDE MIDDELEN (5)  29.168.773   25.354.639  

 

   31.648.885   27.382.092    

 

  

TOTAAL   35.300.934   33.009.088

PASSIEF  2017  2016

	 	 € 	 	 € 	 	

RESERVES         

Continuïteitsreserve (6)  13.180.806   12.524.162  

Bestemmingsreserve bouw (7)  11.956.855   12.481.592  

Bestemmingsreserve        

garantiestelling netwerk (8)  550.000  260.000  

Bestemmingsreserve netwerk (9)  1.279.644   1.003.169

Bestemmingsreserve 

renovatie-inventaris (10)   1.608.648   729.295

Overige bestemmingsreserves (11)   1.229.593   684.827

   29.805.546   27.683.045

        

BESTEMMINGSFONDSEN (12)  705.138   717.158

        

VOORZIENINGEN (13)  2.176.543   2.052.973

        

LANGLOPENDE SCHULDEN (14)  659.177   606.909    

    

KORTLOPENDE SCHULDEN        

Crediteuren   348.053  308.946

Overige schulden en         

overlopende passiva (15)  1.606.477   1.640.057   

 

TOTAAL   35.300.934   33.009.088   
 

Jaarrekening 2017
Balans per 31 december (na bestemming resultaat) 
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Bestemmingsreserve
garantstelling netwerk

Bestemmingsreserve bouw

Continuïteitsreserve

2017 2016

Financiële positie ultimo 2017

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

ultimo 2017 bedraagt € 30,5 miljoen ten opzichte van € 28,4 miljoen ultimo 2016. 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	2017	bedraagt	

€	13,2 	miljoen	ten	opzichte	van		€	12,5	miljoen	per	31	

december 2016. 

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 2017 is 

gestegen ten opzichte van 2016 door een toename van 

de uitvoeringskosten eigen organisatie op basis van de 

begroting 2018.

Van	de	totale	continuïteitsreserve	ad	€ 13,2	miljoen	wordt	

€ 1.171.000 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	bedraagt	€	11,9	miljoen	per	31 december	2017	

en is € 525.000 afgenomen ten opzichte van ultimo 2016 

door onder meer bestemmingen ten behoeve van de

bestemmingsreserve netwerk ten laste van deze reserve. 

De bestemmingsreserve bouw zal onder meer worden 

aangewend voor de uitbreiding van Ronald McDonald 

Huis Utrecht, de uitbreiding van Ronald McDonald Huis 

Groningen, een bijdrage aan de bouw van het Prinses 

Maxima Centrum en de (nieuw)bouw van Huiskamers.

De bestemmingsreserve garantiestelling netwerk 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. Het bestuur verwacht de komende jaren uitgaven 

voor onderhoud aan leidingen. Daarnaast verwacht het 

bestuur aanvullingen te doen ten behoeve van de exploi-

tatie. Op basis hiervan is deze reserve toegenomen tot een 

bedrag van € 550.000 

De bestemmingsreserve netwerk wordt aangehouden

op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen

alle Ronald McDonald Huizen en het Ronald McDonald 

Kinderfonds (het Ronald McDonald netwerk). Vanuit deze 

bestemmingsreserve	netwerk	worden	projecten	gefinan- 

cierd in het kader van de doelstelling van het Ronald 

McDonald netwerk. Deze reserve bedraagt ultimo 2017 

€ 1,3 miljoen en is gestegen ten opzichte van 2016 door 

onder meer bestemming van gelden van lokaal naar

landelijk (netwerk) niveau.

De bestemmingsreserve renovatie-inventaris wordt 

gevormd voor investeringen in- en rondom de panden 

die niet zijn meegenomen in de meerjarenonderhouds-

plannen van de Huizen of voor investeringen in inventaris. 

De reserve bedraagt eind 2017 € 1,6 miljoen ten opzichte 

van € 729.000 eind 2016. De bedragen zijn onder meer 

bestemd voor verbouw en verduurzaming in de Huizen, 

alsmede investeringen in raambekleding, nieuwe vloeren, 

deuren en bedden. 

De	overige	bestemmingsreserves	betreffen	alle	overige	

door de besturen bestemde gelden die niet vallen onder 

de posten zoals genoemd bij de bestemmingsreserve 

bouw, garantiestelling netwerk, netwerk en renovatie-

inventaris.	Dit	betreffen	onder	meer	reserves	voor	psycho-

sociale zorg bij Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam, 

de exploitatie van Kindervallei en 24-uurs bewaking. 

FONDSEN
De middelen waarvan door een derde partij (dus niet

door het bestuur) de bestemming is bepaald, worden

verantwoord als bestemmingsfonds. De bestemmings-

fondsen	zijn	nagenoeg	gelijk	gebleven	(€ 705.000	ultimo	

2017	ten	opzichte	van	€ 717.000	eind	2016).	De	fondsen	

zijn bestemd voor de uitbreiding van Ronald McDonald 

Huis Utrecht, de uitbreiding van Ronald McDonald Huis 

Groningen en de bouw van de nieuwe Huiskamer van 

Ronald McDonald Huis Leiden.
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Staat van baten en lasten

 Begroting Realisatie Begroting  Realisatie   

 2018 2017 2017 2016

	 €	 € 	 € 	 €	 	
BATEN
	 	  
Baten van particulieren (16) 2.800.593  4.562.595  2.404.135  3.340.365
Baten van bedrijven (17) 5.928.295  6.653.960  5.493.690  6.104.197
Baten van loterijorganisaties  8.000  2.928  2.000  -
Baten van subsidies van overheden  2.516 1.396 2.500 -
Baten van verbonden organisaties
zonder winststreven  (18) 250.000  342.866  210.000  252.658
Baten van andere organisaties
zonder winststreven   10.000  110  22.500  -   

     

SOM VAN DE GEWORVEN BATEN  8.999.404  11.563.855  8.134.825  9.697.220

Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of diensten  (19) 1.041.720  1.118.344  1.028.309  1.135.564
Overige baten  (20) 19.190  26.983  19.000  65.399   

   

SOM VAN DE BATEN  10.060.314  12.709.182  9.182.134  10.898.183 

       
 
LASTEN      

BESTEED AAN DOELSTELLING      
Investeringen Huizen (21) 1.504.605  691.337  783.406  3.813.546
Bouw en Inrichting  2.294.132  577.220  1.534.801  496.408
Uitvoeringskosten  (22) 7.724.557  6.926.400  6.740.836  6.316.367

  11.523.294  8.194.957  9.059.043  10.626.321

FONDSENWERVING      
Wervingskosten (22) 2.069.375  1.964.331  2.021.736  1.859.775 

BEHEER EN ADMINISTRATIE      

Kosten beheer en administratie (22) 481.141  486.246  488.889  489.900
   

SOM VAN DE LASTEN  14.073.810  10.645.534  11.569.668  12.975.997

       
SALDO VOOR FINANCIËLE

BATEN EN LASTEN  -4.013.496  2.063.648  -2.387.534  -2.077.814 

 

Saldo	financiële	baten	en	lasten	 (23)	 117		 46.833		 114.830	 	133.376

SALDO VAN BATEN EN LASTEN  -4.013.379  2.110.481  -2.272.704  -1.944.438

  2017  2016 

	 	 €	 	 € 	 	
 
RESULTAATBESTEMMING

TOEVOEGING/ ONTTREKKING AAN:

Continuïteitsreserve   656.644   -6.481
Bestemmingsreserve - bouw   -524.737   156.774
Bestemmingsreserve - garantiestelling netwerk   290.000 
Bestemmingsreserve - netwerk   276.475   222.361
Bestemmingsreserve - renovatie-inventaris   879.353   16.175
Bestemmingsreserve - overige   544.766   -2.172.329
Bestemmingsfonds   -12.020   -160.938 
   

   2.110.481   -1.944.438
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Analyse van de baten

Baten voor levering
produkten en/of diensten

Baten van verbonden organisaties
zonder winststreven

Overige baten

Baten van bedrijven

Baten van particulieren

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de lokale Stichtingen realiseren over 2017 een positief resultaat van

€	2,1	miljoen ten	opzichte	van	-/-	€ 2,3	miljoen	begroot.	De	afwijking	tussen	de	realisatie	en	de	begroting	kan	worden

verklaard	door	realisatie	van	€ 3,5	miljoen	meer	baten	in	combinatie	met	€ 924.000	minder	kosten	ten	opzichte	van

de	begroting	2017.	Het	saldo	financiële	baten	en	lasten	is	€	68.000	lager	dan	begroot.

BATEN
De afwijking tussen de werkelijke en begrote baten wordt met name veroorzaakt door hogere baten van particulieren 

(+/+ € 2,2 miljoen) en hogere baten van bedrijven (+/+ € 1,2 miljoen) ten opzichte van de begroting.

Toelichting
Financieel	resultaat	2017		|		Analyse	van	het	resultaat

BATEN VAN PARTICULIEREN
De afwijking van € 2,2 miljoen tussen de werkelijke en

begrote baten van particulieren kan voor  € 1,7 miljoen 

worden verklaard door niet begrote ontvangen nalaten-

schappen. Ronald McDonald Huis Leiden ontving in 2017 

een nalatenschap van € 1,3 miljoen en Ronald McDonald 

Huis Emma Amsterdam en het Kinderfonds mochten 

totaal € 242.000 respectievelijk € 776.000 aan nalaten-

schappen ontvangen. Nalatenschappen worden gezien

de onvoorspelbaarheid voorzichtig begroot. 

Naast nalatenschappen ontvingen de Huizen, vakantie-

huizen en het Kinderfonds totaal € 299.000 meer giften

en donaties dan begroot en was de opbrengst uit acties 

van derden € 102.000 hoger dan begroot.  

UITKERINGEN AAN LOKALE STICHTINGEN
In	2017	is	een	bedrag	van	€	2,1	miljoen	(2016:	€ 1,6	miljoen) 

verworven dan wel ontvangen door Stichting Ronald 

McDonald	Kinderfonds	dat	specifiek	‘geoormerkt’	was	

voor de Huizen. 

Als ondersteuning van de dienstverlening door het

Kinderfonds aan de Huizen is € 769.000 (2016: € 687.000) 

bijgedragen in de exploitatie van de Huizen. In 2017 zijn 

geen bijdragen voor de bouw of exploitatie van Huiskamers 

gedaan (2016: € 93.000). De uitkeringen door het

Kinderfonds aan de Huizen zijn geëlimineerd in de

samengevoegde jaarrekening.

BATEN VAN BEDRIJVEN
De afwijking van € 1,2 miljoen tussen de werkelijke en 

begrote baten van bedrijven kan voor € 409.000 worden 

verklaard door hogere opbrengsten uit acties derden, 

€ 298.000 hogere giften en donaties, € 191.000 hogere 

opbrengst	McHappy	Day,	€	108.000	hogere	opbrengst	uit	

vermogensfondsen en € 102.000 hogere opbrengst uit 

overige eigen acties. De zakelijke acties derden zijn zeer 

voorzichtig begroot. De Evers Staat Op (ESO) Run zorgde 

met name voor de hogere baten uit acties derden.
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LASTEN
De totale lasten zijn € 924.000 lager dan begroot. De onderschrijding bestaat voor € 826.000 uit lagere kosten doel-

stelling, voor € 86.000 uit lagere wervingskosten en voor € 12.000 uit lagere kosten beheer en administratie ten opzichte 

van de begroting 2017.

De opbouw van de totale lasten is als volgt:

De lagere kosten doelstelling zijn gerealiseerd door minder kosten voor bouw en inrichting (-/- € 958.000) doordat 

bouwprojecten later of nog niet in 2017 zijn gestart, lagere investeringen Huizen (-/- € 92.000) in combinatie met +/+ 

€	224.000	hogere	uitvoeringskosten	in	het	kader	van	de	doelstelling.	De	bijdrage	psychosociale	afdeling	ad	€	270.000	

zorgt voor hogere uitvoeringskosten in het kader van de doelstelling. Deze bijdrage was niet begroot. 

De	lagere	wervingskosten	en	de	lagere	kosten	beheer	en	administratie	zijn	het	gevolg	van	efficiënte	bedrijfsvoering.		

UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE
De totale uitvoeringskosten eigen organisatie 2017 bedragen € 8.542.000 ten opzichte van  € 8.359.000 begroot.

De afwijking ten opzichte van de begroting van € 183.000 wordt grotendeels verklaard door de kosten bijdrage

psychosociale	afdeling	a	€	270.000	welke	niet	in	de	begroting	2017	waren	opgenomen.	
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Transacties tussen Stichting Ronald McDonald Kinderfonds en de samengevoegde 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

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds is opgericht op

17 juni 1986.

De Stichting beschikt over een licentie van de McDonalds 

Corporation, heeft een ANBI status en beschikt over de 

CBF-erkenning.

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 zorgintensieve kind en zijn/haar familie en naasten 

te bevorderen en voorts al hetgeen met één en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevor-

derlijk 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.

Zoals in de overeenkomsten tussen het Kinderfonds en

de Stichtingen van de afzonderlijke Ronald McDonald

Huizen is vastgelegd, fungeert het Kinderfonds als

service-, kennis- en expertisecentrum ten gunste van

de Ronald McDonald Huizen binnen de kaders van de

door de Huizen met Ronald McDonald House Charities 

afgesloten licentieovereenkomst. 

Tevens stelt het Kinderfonds zich onder voorwaarden 

garant voor de continuïteit van de Huizen. 

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds heeft een samen-

werkingsovereenkomst met het Ronald McDonald net-

werk in Nederland, waarin het bestaande netwerk van de 

Huizen en het Kinderfonds is geformaliseerd teneinde de 

gemeenschappelijke 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 geadresseerd

moeten worden.

Het Kinderfonds kent hierbij twee 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 en fondsenwerving, verantwoording en

	 communicatie,	waarbij	risicomanagement,	efficiency	en		

 het delen van expertise leidend zijn;

2. de verdere ontwikkeling van het netwerk in Nederland  

 en het vervullen van een centrale rol in de contacten 

 met Ronald McDonald House Charities. De dienstverle- 

 nende rol die het Kinderfonds vervult komt ook tot

 uitdrukking in de verantwoordelijkheid voor het toezicht  

 op de naleving van de CBF-erkenning en ANBI vereisten  

 (gelet op groepskeurmerk en de ANBI-beschikking).

De Stichtingen waarbinnen de Ronald McDonald

Huizen	worden	geëxploiteerd,	hebben	ten	doel	‘het	

zonder winstoogmerk stichten, medestichten en/of doen 

stichten en het in stand houden en ter beschikking stellen 

van een gelegenheid tot tijdelijk verblijf van familieleden 

en/of verzorgers van kinderen die in een ziekenhuis of

revalidatiecentrum worden verpleegd of anderszins

worden behandeld, alsmede het ter beschikking stellen 

van die gelegenheid ten behoeve van kinderen – en hun 

familieleden en/of verzorgers – die een zodanige behan-

deling hebben gehad dat een overgangsfase ziekenhuis/

thuis medisch gewenst wordt geacht. De vakantiehuizen 

stellen zich eveneens ten doel om gezinnen waarvan

het kind zorgintensief is, een aangepaste vakantie-

accommodatie aan te bieden.

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

en de volgende Stichtingen:

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Deze jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen van 

de Jaarverslaggeving voor Fondsenwervende Organisaties 

(RJ650). Deze richtlijn is aangepast per 1 januari 2017. De 

wijzigingen zijn in deze jaarrekening verwerkt. Ten behoeve 

van het inzicht zijn de vergelijkende cijfers aangepast op 

basis van de wijzigingen in de Richtlijn.

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 bijdrage van gasten. De exploitatie wordt

 mogelijk gemaakt door donaties, sponsoring en

 bijdragen (onder andere door Stichting Ronald

 McDonald Kinderfonds en Ronald McDonald

 House Charities).

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Beleggingen	in	deposito’s	worden	gewaardeerd	op	nomi-

nale waarde. Beleggingsresultaten worden verantwoord 

via de staat van baten en lasten.

De	langlopende	deposito´s	worden	onder	de	financiële	

vaste activa verantwoord, de kortlopende deposito´s

worden onder de liquide middelen verantwoord.

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

één 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.

RESERVES EN FONDSEN
De reserves en fondsen mogen alleen worden aangewend 

binnen het kader van de doelstelling van de Stichtingen.

VRIJ BESTEEDBAAR EIGEN VERMOGEN
- 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 ge-

waarborgd. De continuïteitsreserve wordt jaarlijks gesteld 

op anderhalf keer de uitvoeringskosten eigen organisatie 

76 77



    2017  2016 

    €  €   

Langlopende	deposito’s	 	 	 	 2.131.853	 	 4.017.293

Vooruitbetaalde huur    1.520.180  1.609.687

    

     3.652.033 5.626.980

    2017  2016 

    €  €   

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

(AW:	€ 49.370)		 	 	 	

Nominaal € 50.000 @ 1,4880     74.400   77.281

(2016: 1,5456)    

     74.400  77.281    

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 donaties worden 

verantwoord in het boekjaar waarin deze zijn ontvangen.

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.

Giften in natura worden verantwoord in het boekjaar waarin 

deze zijn ontvangen en worden gewaardeerd tegen de 

kosten die waren gemaakt als het product zelf was aan-

geschaft. Giften bestaande uit diensten worden slechts 

verantwoord indien dit op geld waardeerbare diensten van 

bedrijven betreft. 

De bijdragen van vermogensfondsen en van Ronald 

McDonald House Charities worden verantwoord in het jaar 

waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

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. Een positief resultaat wordt in 

eerste instantie aangewend om de continuteitsreserve op 

het maximale niveau te brengen.

- 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 bestuursbesluit 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 vijf 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 vijf jaar 

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

inventaris. Te denken valt aan de renovatie van badkamers 

of de aanschaf van nieuw meubilair.

De bestemmingsreserve netwerk wordt aangehouden 

op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen 

alle Ronald McDonald Huizen en het Ronald McDonald 

Kinderfonds (het Ronald McDonald netwerk). Vanuit deze 

bestemmingsreserve	netwerk	worden	projecten	gefinan- 

cierd in het kader van de doelstelling van het Ronald 

McDonald netwerk.

Overige	bestemmingsreserves	betreffen	tijdelijke	reserves	

gevormd door invloeden van derden welke binnen een 

termijn van 3 jaar worden aangewend.

VASTGELEGD EIGEN VERMOGEN
- BESTEMMINGSFONDSEN

De middelen waarvan door een derde partij (dus niet door 

het bestuur) de bestemming is bepaald, worden verant-

woord 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	2017	€	50,7	miljoen	(2016:	€ 50,7	miljoen).

De	verzekerde	waarde	van	de	activa	ten	behoeve	van	de	doelstelling	bedraagt	per	31 december	2017	€ 59,9	miljoen	

(2016:	€ 60,4	miljoen).

2 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

De	langlopende	deposito’s	worden	aangehouden	in	Huis	Leiden.	In	2017	heeft	Stichting	Ronald	McDonald	Huis	Emma	

Amsterdam	haar	financiële	vaste	activa	verkocht.

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

Het kortlopende 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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    2017  2016 

    €  €   

Nog te ontvangen giften en donaties   179.855   32.161

Nog te ontvangen acties derden   83.337   190.306 

Nog te ontvangen nalatenschappen   11.022   27.245

Nog te ontvangen bijdrage gasten   47.507   57.091

Belastingen en premies

sociale verzekeringen    324.437   285.749

Vooruitbetaalde kosten    285.425   157.219

Nog te ontvangen rente    25.938   112.952

Overige    268.353   279.289

    

     1.225.874   1.142.012

   2017  2016 

   €  €

   

Spaarrekeningen    24.420.701  23.366.436

Rekening couranten    4.729.515   1.974.754

Kas    18.557   13.449

    

   29.168.773  25.354.639

   2017  2016 

   €   €   

Stand per 1 januari    12.524.162   12.648.370

Aanpassing ontvoeging Barendrecht  -  -117.727  

Resultaatbestemming Kinderfonds en Huizen  656.644   -6.481

Stand per 31 december    13.180.806  12.524.162

   2017  2016 

   €   €   

Continuïteitsreserve Ronald McDonald Huizen    7.996.806   7.691.162

Continuïteitsreserve Ronald McDonald Kinderfonds  4.013.000   3.859.000  

Aanvulling door RMcD Kinderfonds voor RMcD Huizen      1.171.000   974.000

      

    13.180.806   12.524.162

4 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

De vooruitbetaalde kosten hebben betrekking op de huur van 2018 voor Ronald McDonald Huis

Den Haag, het vrijwilligersevent 2018 en HomeRide en HomeRun 2018.

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. kan worden gewaarborgd. 

De continuïteitsreserve wordt gesteld op anderhalf keer de uitvoeringskosten eigen organisatie volgens de begroting 

van het volgend boekjaar (exclusief niet-reguliere posten).

De continuïteitsreserve is als volgt opgebouwd:
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     2017  2016 

    €  €  

 

 

Stand per 1 januari    12.481.592   12.324.818

Resultaatbestemming Kinderfonds en Huizen  -524.737   156.774

    

Stand per 31 december   11.956.855  12.481.592 

     2017  2016 

    €  €   

 

Stand per 1 januari    260.000  260.000

Resultaatbestemming Kinderfonds en Huizen  290.000   -  

  

Stand per 31 december    550.000  260.000

De overige bestemmingsreserves

bestaan uit:   2017  2016 

   €  €

Bestemmingsreserve permanent toezicht   160.000   210.938 

Bestemmingsreserve Better Together  -   230.035

Bestemmingsreserve projecten    50.000   213.355

Bestemmingsreserve duurzaamheid  30.500   30.499

Bestemmingsreserve lokaal netwerk   12.186   -

Bestemmingsreserve ondersteuning

exploitatie Kindervallei    564.080   -

Bestemmingsreserve	psychosociale	zorg	 	 412.827	 	 -

    

    1.229.593   684.827

.

   2017  2016 

   €  €

Stand per 1 januari    684.827   2.857.156

Resultaatbestemming Kinderfonds  

en Huizen    544.766   -2.172.329

    

Stand per 31 december    1.229.593   684.827

     2017  2016 
    €  €   
 
Stand per 1 januari    729.295   713.120
Resultaatbestemming Kinderfonds
en Huizen    879.353   16.175
    
Stand per 31 december    1.608.648   729.295

     2017  2016 
    €  €   
 
Stand per 1 januari    1.003.169   780.808
Resultaatbestemming Kinderfonds
en Huizen    276.475   222.361
    
Stand per 31 december    1.279.644   1.003.169

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 € 769.000 (2016: € 367.000) is ook onder deze reserve verantwoord.

Het verloop van deze post

is als volgt:

8 BESTEMMINGSRESERVE GARANTIESTELLING NETWERK

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 2017 € 550.000. Op basis hiervan is een 

bestemmingsreserve garantiestelling gevormd.

Het verloop van deze post

is als volgt:

9 BESTEMMINGSRESERVE NETWERK

De bestemmingsreserve netwerk wordt aangehouden in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 

Stichtingen.	Vanuit	deze	bestemmingsreserve	netwerk	worden	projecten	gefinancierd	in	het	kader	van	de	doelstelling	

van het Ronald McDonald netwerk.

Het verloop van deze post

is als volgt:

10 BESTEMMINGSRESERVE RENOVATIE-INVENTARIS

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

worden in en/of rondom het pand of in inventaris.

Het verloop van deze post

is als volgt:

11 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:

82 83



   2017  2016 

   €  €   

Stand per 1 januari     717.158   878.096

Resultaatbestemming Kinderfonds  

en Huizen    -12.020   -160.938

    

Stand per 31 december    705.138   717.158

   2017  2016

   €  €

Garantstelling Kinderfonds  

i.v.m. exploitatie Huizen    9.637   9.637

Voorziening groot onderhoud Huizen  2.166.906   2.043.336

  

    2.176.543   2.052.973

   2017  2016 

   €  €    

Stand per 1 januari    9.637  9.637

Toevoegingen    -  -

Onttrekkingen    -  -

Vrijval    -  -

Stand per 31 december    9.637  9.637

   2017  2016 

   €  €   

Nijmegen     33.504   37.016

Groningen     141.133   137.684

Rotterdam     147.723   130.227

Utrecht     210.274   195.274

Leiden     102.740   95.634

Friesland     109.753   78.567

Zwolle     142.803   124.635

Middenwest-Brabant     76.476   94.976

Maastricht     92.527   93.868

Zuidoost-Brabant     110.696   121.492

VUmc     111.527   130.032

Kindervallei     234.187   181.450

Emma    653.563   622.481

    

    2.166.906   2.043.336

   2017  2016 

   €  €   

 

Stand per 1 januari    2.043.336   1.947.154

Toevoegingen    348.182   336.601

Onttrekkingen    -224.612   -215.398

Vrijval (ontvoeging)    -   -25.021

    

Stand per 31 december    2.166.906   2.043.336

12 BESTEMMINGSFONDSEN

De bestemmingsfondsen per 31 december 2017 zijn onder andere bestemd voor de uitbreiding van

Ronald McDonald Huis Utrecht en voor de nieuwe Huiskamer van Ronald McDonald Huis Leiden.

13 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:

84 85



   2017  2016 

   €  €   

14a)	Toegezegde	bijdrage	psychosociale	zorg	 440.000   390.000

14b) Vooruit ontvangen sponsorgelden  219.177   216.909

    

    659.177   606.909

   2017  2016 

   €  €   

Stand per 1 januari     216.909   232.202

Overboeking vanuit/naar

kortlopende schulden     10.393   15.650

Toevoeging     71.900   67.232

Vrijval ten gunste van de exploitatie    -80.025   -98.175

Stand per 31 december     219.177   216.909

    2017  2016 

    €  €   

Nog te betalen kosten    658.472   580.513

Nog te betalen salarissen    541.579   640.993

Belastingen en premies sociale  

verzekeringen    317.483   139.246

Nog te betalen pensioenpremie    -   15.216

Vooruit ontvangen bijdragen    80.617   118.858

Overige schulden    8.326   145.231

    

     1.606.477   1.640.057

14 LANGLOPENDE SCHULDEN

De langlopende schulden bestaan

uit de volgende posten:

14a) Toegezegde bijdrage psychosociale zorg
Ronald	McDonald	Huis	Emma	Amsterdam	heeft	haar	ondersteuning	aan	de	psychosociale	afdeling	van	het	Emma	

ziekenhuis tot en met 2020 toegezegd. De verplichting voor de jaren 2019 (€ 220.000) en 2020 (€ 220.000) is als 

langlopende schuld verantwoord.

14b) Vooruit ontvangen sponsorgelden
De vooruit ontvangen kamersponsoring heeft betrekking op het langlopende gedeelte dat van kamersponsors is

ontvangen voor meerdere jaren.

15 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.	

(McDonald’s)	en	de	Coöperatieve	Vereniging	McDonald’s	

Marketing	Coöperatie	B.A.	(Coöp)	besloten	om	Stichting	

Ronald McDonald Kinderfonds te steunen en deze steun 

in een overeenkomst te formaliseren en te omschrijven. 

Deze overeenkomst is opnieuw afgesloten in 2017 voor 

een periode van vijf jaar.

In de overeenkomst is onder meer bepaald dat het

Kinderfonds in al haar corporate uitingen melding maakt 

van	de	structurele	steun	die	het	van	McDonald’s	en	de	

Coöp	geniet.

Tevens	is	de	door	de	Coöp	en	McDonald’s	jaarlijks	te	

leveren bijdrage vastgesteld, waarbij het als uitgangspunt 

door beide partijen als wenselijk en verantwoord wordt 

gezien	dat	de	bijdrage	van	McDonald’s,	de	Coöp	en	het	

McDonald’s	netwerk	zo’n	20%	van	de	totale	inkomsten

van het Ronald McDonald netwerk in Nederland bedraagt.

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds heeft zich onder 

voorwaarden garant gesteld voor de continuïteit van de 

Ronald McDonald Huizen. Bovendien stelt het Kinderfonds 

middelen ter beschikking wanneer de Ronald McDonald 

Huizen over ontoereikende middelen beschikken voor 

nieuwbouw, renovatie en inrichting van het Huis.

In mei 2018 zal het Prinses Maxima Centrum (PMC) in 

Utrecht worden geopend. Stichting Ronald McDonald 

Kinderfonds heeft in december 2017 samen met Stichting 

Ronald McDonald Huis Utrecht en het Prinses Maxima 

Centrum de intentie uitgesproken een samenwerking te 

willen aangaan bestaande uit het realiseren van een 

Ronald McDonald Huiskamer bestaande uit twee ruimtes 

en de schenking van een grant van € 1 miljoen door de 

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds aan Stichting 

Steun het Maxima Centrum ten behoeve van de realisatie 

van oudereenheden. Voor deze afspraak en de grant is 

€ 500.000 opgenomen in de begroting 2018 van het 

Kinderfonds.

In 2015 is een overeenkomst afgesloten inzake de huur 

van kopieerapparatuur. Het contract heeft een looptijd van 

6 jaar en de jaarlijkse last bedraagt ca. € 4.300.

In 2013 is door Stichting Ronald McDonald Kinderfonds 

een overeenkomst afgesloten voor kantoorruimte in 

Amersfoort. De overeenkomst is aangegaan voor een 

periode	van	vijf	jaar.	De	jaarlijkse	last	bedraagt	€ 97.000	

voor	huur	en	€ 17.000	voor	service	en	diensten.

In 2013 is door Stichting Ronald McDonald Kinderfonds 

een operational lease-overeenkomst afgesloten voor één 

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

door Stichting Ronald McDonald Kinderfonds afgesloten 

operational	lease-overeenkomst	voor	3	auto’s	aangepast.	

Het contract is verlengd voor vier jaar. De jaarlijkse totale

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

bedraagt ca. € 26.000.

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 vijf 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.

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 2013 is een operational lease contract afgesloten door 

Stichting Ronald McDonald Huis Nijmegen voor 1 auto.

Dit contract is in 2016 verlengd voor een periode van 2 jaar. 

De	jaarlijkse	kosten	bedragen	€ 1.500.
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  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Donateurs   10.480   48.632   48.900   47.412

Giften en donaties    521.780   651.795   352.585   762.537

Nalatenschappen   768.000   2.403.617   700.000   1.306.011

Eigen actie - HomeRide   949.000   1.005.543   946.000   901.584

Eigen actie - HomeRun    264.000   77.053   100.000   -

Overige eigen acties   40.550   59.394   50.250   104.187

Acties derden   224.400   287.461   185.200   203.621

Collecteboxen   11.133   9.934   7.700   9.785

Baten van kerken   7.000   14.776   7.000   -

Opbrengsten ten behoeve

van Huiskamer   4.250   4.390   6.500   5.228

   2.800.593  4 .562.595  2.404.135   3.340.365

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Kamersponsors   1.581.290   1.610.982   1.542.000   1.588.560

Donateurs   91.758   93.867   112.250   93.200

Giften en donaties    274.195   419.051   121.000   375.442

Giften in natura   545.669   647.679   561.265   579.329

Ronald McDonald Kinderfonds Gala  650.000   649.471   650.000   688.190

Overige eigen acties   798.625   752.349   650.160   545.630

Acties derden   470.170   779.305   370.365   591.068

Collecteboxen   14.738   11.049   12.400   12.798

Vermogensfondsen   90.350   135.162   40.250   208.230

Bijdragen McDonalds

-	McDonald’s	Collectehuisjes	 	 	 320.000		 	 373.387		 	 428.000		 	 427.586

-	McDonald’s	Nederland	 	 	 200.000		 	 200.000		 	 180.000		 	 175.098

-	McHappy	Coöp	 	 	 300.000		 	 300.000		 	 355.000		 	 365.961

-	McHappy	Day	 	 	 550.000		 	 641.241		 	 450.000		 	 400.000

Opbrengsten ten behoeve

van Huiskamer   41.500   40.417   21.000   53.105

   5.928.295  6.653.960  5.493.690   6.104.197

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 twintig jaar. De jaarlijkse 

huurlast	bedraagt	€ 72.333	en	de	jaarlijkse	servicekosten	

€ 16.500	ex	BTW.	De	servicekosten	zullen	jaarlijks	met	2%	

worden geïndexeerd. De over de periode van twintig jaar 

contante waarde van de huur en servicekosten bedraagt 

€ 1.847.573	en	is	in	2015	vooruitbetaald.	Ten	aanzien	van	

dit vooruitbetaalde bedrag is een terugbetalingsregeling 

overeengekomen wanneer niet meer aan de licentievoor-

waarden wordt voldaan en de exploitatie van het Ronald 

McDonald Huis moet worden beëindigd. De terugbeta-

lingsregeling kan door Stichting Ronald McDonald Huis 

Den Haag worden ingeroepen niet eerder dan vijf jaar na 

oplevering van het nieuwe Huis. De terugbetalingsregeling 

heeft een looptijd van twintig 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  vijf jaar voortzetten, mits de behoefte 

aan een Huiskamer ook bij Haga Ziekenhuis dan nog 

aantoonbaar aanwezig is.

16 BATEN VAN PARTICULIEREN

17 BATEN VAN BEDRIJVEN

Op 14 maart 2018 heeft het bestuur van het Ronald 

McDonald Huis Friesland in nauwe afstemming met het 

Kinderfonds besloten tot sluiting van het Huis Friesland 

per 1 november 2018. De bezetting was al een aantal jaren 

ruim onder de 50% en de verwachting is dat deze nog 

verder	zal	afnemen	door	de	demografische	ontwikkeling	

en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals 

kortere opnameduur en centralisering van de zorg. Voor 

het pand in Leeuwarden, staand op grond in erfpacht op 

het terrein van het MCL (Medische Centrum Leeuwarden), 

zal een koper gezocht worden. Na 1 november 2018 zal de

Stichting Ronald McDonald Huis Friesland het vakantiehuis 

de Ronald McDonald Hoeve te Beetsterzwaag blijven 

exploiteren.

De besturen van Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam 

en van Ronald McDonald Huis VUmc hebben in 2016 

besloten nauw samen te werken om goed in te kunnen 

spelen	op	de	impact	van	de fusie tussen	het	AMC	en	

VUmc. In 2017 heeft deze samenwerking geleid tot het 

besluit juridisch te fuseren. Sinds februari 2017 werkt de 

manager voor zowel Ronald McDonald Huis VUmc als 

Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam. Bestuursleden 

van de Stichting Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam 

zijn in januari 2018 toegetreden tot het Bestuur van de 

Stichting Ronald McDonald Huis VUmc. Naar verwachting 

zal de juridische fusie in 2018 worden gerealiseerd.

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 zorgintensieve kind en zijn/haar familie en naasten te bevorderen en voorts al hetgeen met een en ander 

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

Gebeurtenissen na balansdatum
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   Realisatie Realisatie 

   2017  2017 

   €  €   

Baten:    

Tafelverkopen    217.333  

Loterijopbrengsten en donaties    94.138  

Veilingopbrengsten    338.000  

  

    649.471

    

Lasten      216.323

    

Resultaat      433.148

   Realisatie  

   2017   

   €     

	 	  

Inrichting     18.309

Schoonmaakkosten     66.754

Kantoorbenodigdheden     2.083

Huisvestingskosten     62.549

Huishoudkosten     129.837

Automatisering     15.487

Leasekosten     3.404

Onderhoud     80.164

Beveiliging     59.296

Vergoeding UMCG     100.000

Kosten collecteboxen en -huisjes    22.245

Financiele ondersteuning     25.020

Drukwerk en porti    6.155

Autokosten     5.200

Administratiekosten     1.200

Bankkosten     5.000

Fondsenwerving     8.017

Social media monitoring     25.000

Overigen     11.959

    

    647.679

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Bijdrage RMHC    250.000   342.866   210.000   252.658

   250.000   342.866   210.000   252.658

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

   19.190   26.983   19.000   65.399

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Verkoop van artikelen

Netto - omzet    60.271   81.609   78.500   104.257

Kostprijs verkoop    -44.650   -33.015   -39.000   -26.487

Bruto-winst    15.621   48.594   39.500   77.770 

Bijdrage gasten    1.026.099   1.069.750   988.809   1.057.794

Totaal baten als tegenprestatie

voor de levering van produkten  1.041.720  1.118.344   1.028.309  1.135.564

en/of diensten   

GIFTEN IN NATURA

RONALD McDONALD KINDERFONDS GALA

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

is verantwoord bij de directe kosten fondsenwerving.

18 BATEN VAN VERBONDEN ORGANISATIES ZONDER WINSTSTREVEN

De	bijdragen	van	Ronald	McDonald	House	Charities	(RMHC)	betreffen	grants welke zijn ontvangen op basis

van de licentieovereenkomsten.

19 BATEN ALS TEGENPRESTATIE VOOR DE LEVERING VAN PRODUKTEN EN/OF DIENSTEN

De	verkoop	van	artikelen	betreft	onder	meer	de	verkoop	van	de	Kinderfondsknuffel.	De	bijdrage	gasten	betreft	een	

vergoeding van de ouders/verzorgers voor een overnachting; gasten betalen € 15 per nacht voor een overnachting in 

een Huis en € 35 (laagseizoen) of € 50 (hoogseizoen) in een vakantiehuis.

 
20 OVERIGE BATEN

De	overige	baten	betreffen	onder	meer	terug	ontvangen	energielasten	uit	voorgaande	jaren.
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  2017  2016  

	 	 €	 	 € 

	 	 	 	  

Geoormerkte gelden    2.092.081  1.605.169

Ondersteuning dienstverlening Huizen  769.435  687.077

Bijdrage in bouw en exploitatie Huiskamers -  93.281

 

   2.861.516  2.385.527

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie   

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €   

	  

Personeelskosten    4.517.851   4.403.183   4.385.579   4.292.442

Huisvestingskosten   2.490.230   2.077.190   2.172.408   1.852.717

Kantoorkosten    333.276   304.539   298.463   269.289

Interne organisatie    36.700   32.465   36.400   35.041

Voorlichtings- en publiciteitskosten   610.054   510.721   566.012   469.786

Kosten Huiskamer    430.879   324.342   290.485   209.669

Overige algemen kosten

(incl. bestuur, accountant en advies)   965.845   889.493   609.657   753.401

   9.384.835   8.541.933   8.359.004   7.882.345

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie   

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €   

	  

Garantiestelling exploitatie    51.500   0   -   3.029.428

Vrijwilligers en ambassadeurs    198.230   167.449   202.100   226.661

ICT Ronald McDonald netwerk   378.000   309.469   348.496   131.544

Kwaliteitsverbetering netwerk    4.000   -   -   88.183

Grants    555.000   -   -   27.175

Internationale samenwerking    52.000   99.934   52.000   42.906

Verzekeringen Huizen    18.000   10.039   16.960   10.505

Ondersteuning vakantiehuizen    50.000   40.061   50.000   17.499

Vergoeding langblijvende gasten   50.000   -   -   -

Financiele dienstverlening aan Huizen   42.575   -   -   -

Overige investeringen tbv Huizen   105.300   64.385   113.850   239.645

  

   1.504.605   691.337   783.406   3.813.546

Besteed
aan doelstelling

21 INVESTERINGEN HUIZEN

De	kosten	voor	Internationale	samenwerking	zijn	hoger	dan	begroot	door	niet	begrote	bijdragen	aan	McDonald’s

Kinderhilfe in Duitsland naar aanleiding van deelname van Duitse teams aan HomeRide 2017 alsmede een bijdrage aan 

Ronald McDonald Kinderfonds België naar aanleiding van een verkocht item voor België op het Ronald McDonald 

Kinderfonds Gala 2017.

22 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:

Geëlimineerd 
in de samenvoeging

De, door het Kinderfonds aan de Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen, uitgekeerde bijdragen zijn in de samengevoegde 

jaarrekening geëlimineerd. Onderstaand is een opstelling opgenomen waarin wordt weergegeven wat deze bedragen 

betroffen	in	2017	en	2016:

GEËLIMINEERD IN DE SAMENVOEGING
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  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Lonen en salarissen    3.628.556   3.662.046   3.420.419   3.541.651

Sociale lasten    319.634   214.779   277.866   231.614

Pensioenlasten    232.066   188.135   240.220   177.094

   4.180.256   4.064.960   3.938.505  3.950.359

Autokosten    49.320   40.651   57.320   43.369

Reis- en verblijfkosten    10.000   10.102   10.000   10.379

Detachering en uitzendkrachten   47.400   85.878   30.000   61.570

Overige personeelskosten    230.875   201.592   349.754   226.765

   4.517.851  4.403.183  4.385.579  4.292.442

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Huur    203.833   139.206   125.623   123.662

Dotatie voorziening onderhoud   419.242   348.182   415.700   331.601

Energie    171.271   132.873   168.550   174.981

Gas    175.331   143.159   174.500   111.265

Water    37.352   28.472   36.810   26.751

Beveiliging    265.434   259.945   251.430   273.451

Onderhoud    503.558   360.799   269.700   286.562

Schoonmaakkosten    158.970   179.540   169.882   133.651

Gemeentelijke belastingen    226.103   185.198   182.050   137.525

Verzekeringen    42.975   34.797   41.153   31.386

Overige huisvestingskosten    70.639   73.303   80.273   70.414

Huishoudkosten    215.522   191.716   256.737   151.468

   2.490.230   2.077.190   2.172.408   1.852.717

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Huur inclusief servicekosten    119.000   118.375   119.000   118.021

Automatisering    143.000   129.614   108.638   88.808

Portokosten    19.676   15.727   18.800   18.854

Telefoonkosten    22.300   19.330   23.828   20.150

Drukwerk    7.950   1.058   7.950   2.138

Kosten inrichting en onderhoud   5.000   4.813   5.000   854

Overige kantoorkosten    16.350   15.622   15.247   20.464

   333.276   304.539   298.463   269.289

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Kosten nieuwsbrief    255.499   217.533   237.100   219.385

Ronald McDonald

Kinderfondsgala (30%)    63.600   64.897   63.600   63.316

HomeRide (30%)    72.120   68.885   73.512   71.254

HomeRun (30%)    30.000   21.909   30.000   -

DM (30%)    20.250   17.924   21.450   17.803

Online communicatie    83.000   47.587   53.000   57.882

Campagnes    42.269   43.167   41.850   21.762

Overige publiciteitskosten    43.316   28.819   45.500   18.384

   

   610.054   510.721   566.012   469.786

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €

   36.700   32.465   36.400   35.041

PERSONEELSKOSTEN

FTE

De personeelskosten zijn € 17.000 hoger dan begroot. Gemiddeld zijn in 2017 totaal meer FTE werkzaam geweest 

(59,8 FTE ten opzichte van 55,9 FTE in 2016); onder meer door uitbreiding van het aantal (Huis)kamers.

HUISVESTINGSKOSTEN

De	huisvestingskosten	zijn	totaal	€	95.000	lager	dan	begroot	door	efficiënte	bedrijfsvoering.	De	huurkosten	zijn	gestegen	

door (tijdelijke) uitbreiding van het aantal kamers in Ronald McDonald Huis Utrecht. De kosten voor onderhoud zijn hoger 

door niet begrote (incidentele) onderhoudswerkzaamheden danwel algemeen stijgende kosten voor onderhoud.

KANTOORKOSTEN

De totale kantoorkosten overschrijden de begroting 2017 licht met € 6.000 door hogere kosten voor automatisering als 

gevolg van voortijdige vervanging van hardware.

INTERNE ORGANISATIE

VOORLICHTINGS- EN PUBLICITEITSKOSTEN

De voorlichtings- en publiciteitskosten 2017 onderschrijden ten opzichte van de begroting met € 55.000

door	scherpe	inkoop	en	efficiënte	bedrijfsvoering.
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  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Personeelskosten    249.726   192.250   199.335   88.476

Inventaris    85.020   68.448   7.850   55.388

Vrijwilligers    20.750   3.709   16.400   5.732

Onderhoud    6.310   97   4.000   -

Overige    69.073   59.838   62.900   60.073

   430.879   324.342   290.485   209.669

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Accountants- en advieskosten    99.107   121.713   137.950   152.434

Telefoon    83.760   80.887   77.540   79.327

Porti    12.306   10.940   9.950   17.534

Drukwerk    31.604   13.992   25.917   16.420

Promotie    24.439   17.969   14.650   10.053

Kantoorbenodigdheden    18.123   10.246   16.888   10.427

Vrijwilligers    165.709   166.409   152.300   124.050

Kosten bestuur    12.746   16.484   12.600   5.752

Verzekeringen    11.285   1.363   10.250   1.269

Automatisering    65.920   45.437   54.940   35.765

Kosten activiteiten    63.852   6.950   9.400   31.214

Bijdrage	psychosociale	afdeling		 	 220.000	 	 	270.000		 	 -		 	 170.000

Overige algemene kosten    156.994   127.103   87.272   99.156

   965.845   889.493   609.657   753.401

TOTAAL UITVOERINGSKOSTEN  

EIGEN ORGANISATIE  
 8.953.956   8.541.933   8.359.004  7.882.345

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Directe wervingskosten    890.238   835.044   892.457   783.698

Uitvoeringskosten fondsenwerving   1.179.137   1.129.288   1.129.279   1.076.077

   2.069.375  1.964.331   2.021.736  1.859.775

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Particuliere directe wervingskosten

Donateurs    229.800   213.855   219.500   184.709

Nalatenschappen    37.500   28.459   35.000   10.020

Eigen acties - HomeRide (70%)   168.280   160.733   171.528   166.258

Eigen acties - HomeRun (70%)    70.000   51.120   70.000   -

Acties derden    10.000   5.285   10.000   13.900

DM (70%)    47.250   41.823   50.050   41.541

Eigen acties    5.445   4.424   8.990   32.848

Overige directe particuliere

wervingskosten    4.300   -   4.000   1.682

   572.575   505.699   569.068   450.958

Zakelijke directe wervingskosten

Kosten sponsoring in natura    4.100   1.812   4.100   721

Ronald McDonald 

Kinderfonds Gala (70%)    148.400   151.426   148.400   147.737

Acties derden    3.000   4.843   2.500   1.534

McDonalds    38.100   31.544   35.753   34.195

Database en actieplatform (50%) *   -   6.417   13.948   21.659

Eigen acties    121.563   133.277   116.188   126.456

Overige directe zakelijke 

wervingskosten    2.500   26   2.500   438

   317.663   329.345   323.389   332.740

TOTAAL DIRECTE

WERVINGSKOSTEN    
890.238   835.044   892.457   783.698

KOSTEN HUISKAMER

De	kosten	inventaris	Huiskamer	2017	betreffen	de	kosten	voor	de	inrichting	van	een	tweede	Ronald	McDonald	Huiskamer 

in	het	Zuyderland	ziekenhuis	in	Heerlen.	Deze	kosten	waren	niet	begroot.	De	overige	kosten	Huiskamer	betreffen	met	

name facilitaire kosten van de Huiskamers in Zuidoost-Brabant en Utrecht.

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

De overige algemene kosten zijn per saldo € 280.000 hoger dan begroot. Dit kan met name worden verklaard door de 

kosten	bijdrage	psychosociale	zorg	a	€	270.000	welke	niet	waren	begroot.	Daarnaast	overschrijden	de	vrijwilligerskosten	

de begroting door de viering van jubilea. De kosten bestuur zijn iets hoger dan begroot door gemaakte kosten ten behoeve 

van bestuurswisselingen. De overige algemene kosten overschrijden voornamelijk door afboeking van dubieuze debiteuren.

23 WERVINGSKOSTEN

DIRECTE WERVINGSKOSTEN

De	totale	wervingskosten	zijn	€	85.000	lager	dan	begroot	door	efficiënte	bedrijfsvoering.

Alle particuliere directe wervingskosten onderschrijden ten opzichte van de begroting. De zakelijke directe

wervingskosten overschrijden de begroting licht door hogere kosten voor eigen acties.

* Vanaf 2018 worden deze kosten verantwoord als kosten automatisering als onderdeel van de kantoorkosten.
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  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Rente baten    52.649   145.331   174.930   182.968

Gerealiseerde en ongerealiseerde

koersresultaten    -   -58.007   -   -

Bankkosten    -52.532   -40.491   -60.100   -49.592

Saldo	financiële	baten	en	lasten		 	 117		 	 46.833		 	 114.830		 	 133.376

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 zorgintensieve 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 Stichtingen waarbinnen de Ronald McDonald Huizen 

worden	geëxploiteerd,	hebben	ten	doel	‘het	zonder	winst- 

oogmerk stichten, medestichten en/of doen stichten en 

het in stand houden en ter beschikking stellen van een 

gelegenheid tot tijdelijk verblijf van familieleden en/of 

verzorgers van kinderen die in een ziekenhuis of revali-

datiecentrum worden verpleegd of anderszins worden 

behandeld, alsmede het ter beschikking stellen van die 

gelegenheid ten behoeve van kinderen – en hun familie-

leden en/of verzorgers – die een zodanige behandeling 

hebben gehad dat een overgangsfase ziekenhuis/thuis 

medisch gewenst wordt geacht.

Alle activiteiten van de in deze jaarrekening verantwoorde 

stichtingen 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 doelstelling, 

kosten fondsenwerving of kosten beheer en administratie. 

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:

- Investeringen 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 uitvoeringskos-

ten apart te benoemen.

De uitgangspunten bij de verdeling van de kosten over

de drie kostencategorieën bij de Huizen dan wel het 

Kinderfonds is als volgt:

PERSONEELSKOSTEN
Het personeelsbestand bestaat bij de Huizen veelal uit 

een manager en een of twee assistent-managers. Het 

overgrote deel van de 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). Tijdbesteding 

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 Goede Doelen Nederland.

HUISVESTINGSKOSTEN/KANTOORKOSTEN/
INTERNE ORGANISATIE
De huisvestingskosten zijn alle kosten die door de Huizen 

worden gemaakt voor 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 toegere-

kend 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 

23 SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Het	saldo	van	de	financiële	baten	en	lasten	is	€	47.000	ten	opzichte	van	€	115.000	begroot.	De	lage	rente	en	de

verkoop	van	de	financiële	vaste	activa	bij	Ronald	McDonald	Huis	Emma	Amsterdam	zorgt	met	name	voor	een	lager

saldo dan begroot.

FINANCIEEL STATUUT

Ten	behoeve	van	een	zorgvuldige	invoer	van	het	financieel	statuut	van	het	Kinderfonds	zijn	in	2017	enkele	tekstuele	en	

inhoudelijke	aanpassingen	aan	het	financieel	statuut	gedaan.	In	het	financieel	statuut	is	beschreven	onder	welke	voorwaar-

den	de	Stichting	haar	middelen,	indien	gewenst,	zou	kunnen	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 uitganspunt voor beleggen is instand-

houding van het reële vermogen en het behalen van rendement ten behoeve van uitgaven van de verschillende fondsen 

en dekking van de beheerskosten. Het te nemen risico dient niet hoger te zijn dan nodig om de gestelde rendementsdoel-

stellingen te realiseren.
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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%

Kosten Huiskamer    100%    0%    0% 

Overige algemene kosten   100%   0%   0%

 Doelstelling  Fondsen-  Beheer en

   werving  administratie  

      

Personeelskosten   60%   30%   10%

Kantoorkosten   60%   30%   10%

Voorlichtings- en publiciteitskosten   67%   33%   0%

Kosten Gala   30%   70%   0%

Kosten HomeRide/HomeRun   30%   70%   0%

Kosten database   50%   50%   0%

Kosten DM   30%   70%   0%

Kosten Inspired   100%   0%   0%

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

Overige algemene kosten

en interne organisatie   0%   0%   100%

Investeringen Huizen   100%   0%   0%

Directe kosten fondsenwerving   0%   100%   0%

 Doel-   Fondsen-  Beheer &   Totaal    Begroot  Totaal

 stelling  werving  Administratie  2017   2017  2016 

 €   €    €   €    €  €

Personeelskosten  3.215.496  890.765  296.922  4.403.183  4.385.579  4.292.442

Huisvestingskosten  2.077.190  -  -  2.077.190  2.172.408  1.852.717

Kantoorkosten  182.723  91.362  30.454  304.539  298.463  269.289

Voorlichtings- en 

publiciteitskosten  400.791  109.930  -  510.721  566.012  469.786

Kosten Raad van Toezicht    4.489  4.489  4.200  498

Algemene kosten (inclusief

kosten bestuur, accountant

en advies) en kosten interne

organisatie  764.308  8.393  144.769  917.469  641.857  787.944

Kosten Huiskamer  285.892  28.838  9.613  324.342  290.485  209.669

 6.926.400  1.129.288  486.246  8.541.933  8.359.004  7.882.345

Directe wervingskosten  -  835.044  -  835.044  892.457  783.698

Investeringen Huizen  691.337  -  -  691.337  783.406  3.813.546

Bouw en inrichting  577.220  -  -  577.220  1.534.801  496.408

 

 8.194.957  1.964.331  486.246  10.645.534  11.569.668  12.975.997

    -1.069.750  -988.809  -1.057.794

    
9.575.784  10.580.859  11.918.203

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 de 

voorlichtings- en publiciteitskosten voor 67% toegerekend 

als kosten doelstelling en voor 33% als kosten fondsen-

werving.

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

worden deze kosten voor 100% toegerekend aan beheer 

en administratie.

KOSTEN GALA, HOMERIDE, HOMERUN, DIRECT 
MAIL (DM) EN DE DATABASE

Het Ronald McDonald Kinderfonds Gala, de HomeRide en 

de HomeRun zijn fondsenwervende acties waarbij in alle 

publicaties wordt aangegeven wat Stichting Ronald McDo-

nald 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 donateursadmi-

nistratie waarbij ook alle relaties worden geregistreerd. 

Deze database wordt zowel gebruikt voor fondsenwerven-

de acties als voor Direct Mail (DM). Op basis van deze 

verdeling (50-50) worden de kosten toegerekend.

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

Huiskamers en vakantiehuizen 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

BIJDRAGE GASTEN

SOM DER LASTEN 
INCLUSIEF BIJDRAGE 
GASTEN
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  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

Percentage wervingskosten    23,0%   17,0%   24,9%   19,2%

- Directe kosten fondsenwerving   890.238   835.044   892.457   783.698

- Uitvoeringskosten eigen

fondsenwerving    1.179.137   1.129.288   1.129.279   1.076.077

Wervingskosten   2.069.375   1.964.331   2.021.736   1.859.775

Som van de geworven baten   8.999.404  11.563.855  8.134.825  9.697.220

  Begroting Realisatie  Begroting  Realisatie  

	 	 2018	 	 2017	 	 2017 	 	 2016

	 	 €	 	 € 	 	 € 	 	 €  

	 	  

% Doelstelling - lasten    81,9%   77,0%   78,3%   81,9%

% Wervingskosten - lasten    14,7%   18,5%   17,5%   14,3%

% Beheer en administratie - lasten   3,4%   4,6%   4,2%   3,8%

Totaal    100,0%   100,0%   100,0%   100,0%

Kosten doelstelling

- Investeringen Huizen    1.504.605   691.337   783.406   3.813.546

- Bouw en inrichting    2.294.132   577.220   1.534.801   496.408

- Uitvoeringskosten    7.724.557   6.926.400   6.740.836   6.316.367

  11.523.294  8.194.957  9.059.043  10.626.321

Wervingskosten    2.069.375   1.964.331   2.021.736   1.859.775

Kosten beheer en administratie   481.141   486.246   488.889   489.900

Som van de lasten   14.073.810   10.645.534   11.569.668   12.975.997

Begroting
2018

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

23,0%

17,0%

24,9%

19,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

% Wervingskosten baten

Ratio’s

PERCENTAGE WERVINGSKOSTEN T.O.V. SOM VAN DE GEWORVEN BATEN

Het percentage wervingskosten geeft aan hoeveel procent van de som van de geworven baten is besteed aan wervings-

kosten. De interne norm voor deze ratio is vastgesteld op maximaal 25% gemiddeld over drie jaar. Dit percentage sluit 

aan bij het uitgangspunt dat wanneer nodig het Ronald McDonald netwerk voldoende doch verantwoorde ruimte heeft 

voor innovatie en investeringen in fondsenwerving. 

De in 2017 gerealiseerde ratio wervingskosten – baten bedraagt 17,0% ten opzichte van 24,9% begroot. De ratio is ruim 

onder de interne norm. De ratio is lager dan begroot voor 2017 doordat de som van de geworven baten in 2017 aanzienlijk 

hoger is dan was begroot.

PERCENTAGE LASTEN DOELSTELLING - WERVINGSKOSTEN - BEHEER & ADMINISTRATIE
T.O.V. SOM VAN DE LASTEN
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Begroting
2018

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

81,9%

77,0%

78,3%

81,9%

75,0%

76,0%

77,0%

78,0%

79,0%

80,0%

81,0%

82,0%

83,0%

% Doelstelling van de totale lasten excl bijdrage gasten

Begroting
2018

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

3,4%

4,6%
4,2%

3,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

% Beheer en Administratie

Begroting
2018

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

14,7%

18,5%
17,5%

14,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

% Wervingskosten lasten

PERCENTAGE BEHEER- EN ADMINISTRATIELASTEN T.O.V. DE TOTALE LASTEN

Het percentage beheer en administratie - lasten geeft aan hoeveel van de totale lasten is besteed aan kosten voor 

beheer en administratie. 

- 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. 

De interne norm voor deze ratio is vastgesteld op maximaal 5%. Dit percentage sluit aan bij de overtuiging van het 

Ronald	McDonald	netwerk	dat	zij	de	middelen	die	zij	tot	haar	beschikking	heeft	effectief	en	verantwoord	wil	besteden,	

en	dat	dit	niet	kan	zonder	adequate	systemen	voor	planning	en	control,	administratie,	directie	en	bestuur.	Hierbij	geldt

dat kwaliteit geld kost, evenals transparantie en goed bestuur.

De in 2017 gerealiseerde ratio beheer en administratie – totale lasten bedraagt 4,6% ten opzichte van 4,2% begroot.

De ratio is hiermee onder de interne norm. De ratio is iets hoger dan begroot voor 2017 doordat de totale lasten

€ 924.000 lager zijn dan begroot. De kosten beheer en administratie zijn € 2.000 lager dan begroot.

PERCENTAGE DOELSTELLING LASTEN T.O.V. DE TOTALE LASTEN

Het percentage doelstelling - lasten geeft aan hoeveel van de totale lasten is besteed aan kosten in het kader van de 

doelstelling. De interne norm voor deze ratio is vastgesteld op minimaal 70%. Hiermee onderstreept het Ronald 

McDonald netwerk het belang van verantwoorde kosten in het kader van de doelstelling; zorgdragen dat minimaal 

70% van de gemaakte lasten bijdragen aan dat families met een ziek of zorgintensief kind optimaal voor hun kind 

kunnen zorgen en dichtbij elkaar kunnen zijn.

De in 2017 gerealiseerde ratio doelstelling lasten – totale lasten bedraagt 77,0% ten opzichte van 78,3 % begroot. De ratio 

voldoet hiermee ruim aan de interne norm. De ratio is iets lager dan begroot voor 2017 doordat de kosten in het kader 

van	de	doelstelling	lager	zijn	dan	begroot.	Dit	betreffen	met	name	lagere	kosten	voor	bouw	en	inrichting	(€	577.000	ten	

opzichte van € 1,5 miljoen begroot) doordat bouwprojecten later of niet in 2017 zijn gestart. Voor 2018 is € 2,3 miljoen aan 

kosten bouw en inrichting begroot en een ratio van 81,9%.

PERCENTAGE  WERVINGSKOSTEN T.O.V. DE TOTALE LASTEN

Het percentage wervingskosten - lasten geeft aan hoeveel van de totale lasten is besteed aan wervingskosten. 

De interne norm voor deze ratio is vastgesteld op maximaal 25%. Dit percentage is gebaseerd op het uitgangspunt dat 

wanneer nodig het Ronald McDonald netwerk voldoende doch verantwoorde ruimte heeft voor innovatie en investeringen 

in fondsenwerving. De in 2017 gerealiseerde ratio wervingskosten – totale lasten bedraagt 18,5% ten opzichte van 17,5% 

begroot. De ratio is ruim onder de interne norm. De ratio is iets hoger dan begroot voor 2017 doordat de totale lasten 

€	924.000	lager	zijn	dan	begroot.	De	wervingskosten	zijn	€	57.000	lager	dan	begroot	door	efficiënte	bedrijfsvoering.
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  2017  2017  2016 2016  

	 	 € 	 	 €	 	 	 €	 €

	 	 	 	  

Jaarinkomen

bruto loon/salaris   73.333    2.500  1)   73.785   4.943  1)

vakantiegeld 3)  1.760    0   8.804    -

eindejaarsuitkering,

13e/14e mnd   -    -   -    -

variabel jaarinkomen   -    -   -    -

Totaal    75.093    2.500   82.589    4.943

SV lasten (wg deel)   7.822    295   6.184    584

Belastbare vergoedingen/

bijtellingen   8.742    -   7.087  2)  - 

 

Pensioenlasten (wg deel)   19.131    -   17.349    -

Overige beloningen

op termijn   -    -   -    -

Uitkeringen beëindiging

dienstverband    -   -   8.645   -

Totaal bezoldiging 2017   110.788    2.795

Totaal bezoldiging 2016        121.854   5.527

Overige informatie
Bestuurders en toezichthouders

Naam  R.G. Westerlaken- M.J. Noorlander  J.M. van Bijsterveld- M.J. Noorlander

  Loos     Vliegenthart 

Functie  alg. directeur  alg. directeur a.i.  alg. directeur .  alg. directeur a.i.

Dienstverband

Aard (looptijd)  onbepaald   onbepaald  onbepaald  onbepaald

uren  32   36   40  36 

part-time percentage  88,89   100  100  100

periode  1/3-31/12   1/1-1/3   1/1-1/9   2/9 - 31/12

Bezoldiging (EUR)

1 Adjunct-directeur M.J. Noorlander ontving gedurende haar periode als directeur/bestuurder a.i.

 (vanaf 2 september 2016) een additionele bruto vergoeding van € 4.943 in 2016 en € 2.500 in 2017.

 Daarmee was het totale jaarinkomen € 77.593 (2016: € 87.532) en de totale bezoldiging € 113.583 (2016: € 127.381).

 Het normale inkomen van mevrouw Noorlander is in deze opgaaf buiten beschouwing gebleven.

2)  In mei 2017 is de bijtelling voor privégebruik 2015 en 2016 gecorrigeerd. In dit overzicht zijn de gecorrigeerde

 bedragen opgenomen. 

3) Vermeld is het feitelijk uitbetaalde vakantiegeld; er is geen rekening gehouden met de opbouw

 van gereserveerd vakantiegeld.
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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 overeen-

stemming met RJ-Richtlijn 650 voor fondsenwervende organisaties.

Beschrijving van verantwoordelijkheden
met betrekking tot de samengevoegde jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht
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 organisaties. 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 stichting 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 activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

De	Raad	van	Toezicht	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 controle-

werkzaamheden	en	de	evaluatie	van	het	effect	van	onderkende	afwijkingen	op	ons	oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeels-

vorming 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 

Controleverklaring
van de onafhankelijke accountant

Aan het Bestuur en Raad van Toezicht van

Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, Huizen, Huiskamers en Vakantiehuizen,

Amsterdam

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
samengevoegde jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de samengevoegde jaarrekening 2017 van Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, Huizen, Huiskamers

en Vakantiehuizen 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 

Vakantiehuizen	per	31 december	2017	en	van	het	resultaat	over	2017	in	overeenstemming	met	de	in	Nederland

geldende RJ-Richtlijn 650 voor fondsenwervende organisaties.

De samengevoegde jaarrekening bestaat uit: 

1. de samengevoegde balans per 31 december 2017; 

2. de samengevoegde staat van baten en lasten over 2017; 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 Vakantiehuizen 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 jaarrekeningen en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 

die bestaat uit het bestuursverslag.

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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 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 stichting haar activiteiten 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 stichting 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.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht 

op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren 

werkzaamheden	voor	de	groepsonderdelen.	Bepalend	hierbij	zijn	de	omvang	en/of	het	risicoprofiel	van	de	groeps-

onderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of 

beoordeling	van	de	volledige	financiële	informatie	of	specifieke	posten	noodzakelijk	was.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht 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 de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 

nageleefd. Wij communiceren ook met de raad 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, 21 juni 2018

MAZARS N.V.

w.g. drs. S. Boomman RA
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