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Het beleidsplan 2022 – 2023 is geïntegreerd in het
bestuursverslag 2021.
Het bestuur meent dat de beleidsvoornemens voor 2022 –
2023 alleen zo goed begrepen kunnen worden. Dit document
voldoet zowel aan de eisen van de FIN Code Goed Bestuur
voor het bestuursverslag als aan de eisen die aan het
beleidsplan worden gesteld. Hiermee is ook voldaan aan de
eisen die op deze punten voor alle ANBI-instellingen gelden.

1. Inleiding: wie zijn wij
Kinderfonds Van Dusseldorp is een vermogensfonds dat financiële
steun geeft aan projecten die een bijdrage leveren aan het geluk en
de levensvreugde van lichamelijk, verstandelijk of sociaal-emotioneel beperkte kinderen tot 18 jaar. In de originele bewoordingen van
de statuten: ‘De stichting heeft als doel: het brengen van geluk en
vreugde in het leven van geestelijk, materieel of lichamelijk misdeelde, verwaarloosde of ongelukkige kinderen, in de ruimste zin des
woords.’
Kinderfonds Van Dusseldorp wil graag kinderen met een beperking
helpen gelukkig op te groeien, zich binnen hun mogelijkheden te
ontwikkelen en zo volwaardig mogelijk mee te doen in het maatschappelijk leven.
De stichting heette tot 2010 ‘Stichting Familiefonds Van Dusseldorp’
en werd opgericht op initiatief van mevrouw Francine Thomas, weduwe van de heer F.J.C. van Dusseldorp. Tegen het eind van haar
leven benoemde mevrouw Van Dusseldorp de stichting tot enige
erfgenaam van haar vermogen. De stichting verkreeg dit vermogen
in 1955.
Sinds dat jaar worden de opbrengsten van dit vermogen aangewend
om iets te doen voor kinderen die het moeilijk hebben. Omdat het
fonds zich uitsluitend op kinderen richt, is de naam in 2010 gewij2

zigd in ‘Kinderfonds Van Dusseldorp’. De werkzaamheden worden
verricht vanuit Haarlem, waar de statutaire zetel is.

2. Hoe werken wij
Kinderfonds Van Dusseldorp is te karakteriseren als ‘gift giver.’
Jaarlijks kent het Kinderfonds Van Dusseldorp zo’n 75-100 giften
toe, waarvan de meeste tussen EUR 1.000 en EUR 20.000. Aan elke
gift ligt een (nieuwe) aanvraag ten grondslag. Kinderfonds Van
Dusseldorp verleent tot nu toe in het algemeen geen meerjarige
steun, en treedt niet op als partner in de uitvoering van projecten of
als initiatiefnemer daarvan.
-

Indienen en toekennen van aanvragen

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door in Nederland
gevestigde instellingen, niet door particulieren. De website van
Kinderfonds Van Dusseldorp (www.kinderfondsvandusseldorp.nl)
bevat nadere informatie over de voorwaarden waaraan een
aanvraag moet voldoen en over de wijze waarop deze moet worden
ingediend.
Voor de beoordeling van aanvragen hanteert het bestuur de
volgende criteria:
• Het project waarvoor de gift wordt aangevraagd is gericht op
kinderen onder de 18 jaar met een lichamelijke, verstandelijke
of sociaal-emotionele beperking.
• Bij projecten in het buitenland moet het plan gericht zijn op
kinderen die ook naar lokale maatstaven (ten opzichte van
hun leeftijdgenoten) beperkt zijn in hun kansen en
mogelijkheden.
• De kosten zijn eenmalig en hebben bij voorkeur een
investeringskarakter.
• Het project heeft een duidelijke start- en einddatum.
• Het aantal kinderen uit de doelgroep dat door het project
wordt bereikt dient te worden aangegeven.
• De aanvragende organisatie is in Nederland gevestigd.
• De aanvragende organisatie heeft betrouwbare referenties.
• De aanvragende organisatie heeft geen commercieel
oogmerk.
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•

•
•

Het bestuur van de aanvragende organisatie staat financieel
en organisatorisch op voldoende afstand van de te
ondersteunen kinderen en/of projecten.
Er is geen sprake van belangenverstrengeling.
De besteding is voldoende controleerbaar.

Elke aanvraag die aan deze voorwaarden voldoet en op de juiste
wijze is ingediend, wordt in principe door het voltallige bestuur
beoordeeld. Anders dan bij veel andere vermogensfondsen het
geval is, is deze taak niet aan één of meer medewerkers gedelegeerd. Elke aanvraag dient te worden ingediend met gebruikmaking
van het daarvoor via www.kinderfondsvandusseldorp.nl
toegankelijke digitale aanvraagportaal, waar de aanvragende partij
een digitale account dient aan te maken.
Alle aanvragende instellingen krijgen bericht over de ontvangst en
later over de toekenning of afwijzing van een aanvraag. Alle schriftelijke communicatie verloopt via de digitale account. Als gevolg van
de door Kinderfonds Van Dusseldorp gehanteerde werkwijze, neemt
de behandeling van aanvragen enige tijd in beslag. Het streven is de
behandeling van een aanvraag binnen 4 maanden af te ronden.
Tegen een afwijzende beslissing is geen beroep mogelijk, maar het
staat instellingen waarvan een aanvraag wordt afgewezen natuurlijk
altijd vrij om met het fonds in contact te treden indien de indruk
bestaat dat een aanvraag ten onrechte is afgewezen.
Kinderfonds van Dusseldorp hoort graag van begunstigde
instellingen met welk resultaat de door het fonds ter beschikking
gestelde middelen zijn besteed. Daartoe wordt na toekenning van
de gift een standaard evaluatieformulier toegestuurd.
-

Bestuur en secretariaat

Om de kosten laag te houden en de beschikbare middelen maximaal
ten goede te laten komen aan degenen voor wie ze bedoeld zijn –
kinderen met een beperking – doet Kinderfonds Van Dusseldorp
voor zijn secretariaat slechts voor 0,3 fte beroep op betaalde
ondersteuning. Het bestuur verricht zijn werkzaamheden
onbezoldigd. Wel krijgen de bestuursleden een bescheiden vaste
onkostenvergoeding. Deze vergoeding ligt ver onder de
drempelwaarde voor onbelaste vrijwilligersvergoedingen van EUR
1.800 per jaar.
Het bestuur streeft ernaar bestuursleden te hebben met onder meer
pedagogische, financiële en juridische ervaring. Bestuursleden
worden voor een termijn van maximaal vijf jaar benoemd, waarna zij
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kunnen worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Een bestuurslid
treedt in elk geval af na 15 jaar lid te zijn geweest van het bestuur,
tenzij het voltallige bestuur herbenoeming voor een langere termijn
wenselijk acht met het oog op de continuïteit van het fonds of het
behoud van het karakter van het fonds over langere termijn.
Eenmaal per jaar actualiseert het bestuur het rooster van aftreden.

3. Strategie
Kinderfonds Van Dusseldorp beoogt jaarlijks voor een totaal van
minstens EUR 500.000 schenkingen te verrichten die voldoen aan
de hierboven beschreven beoordelingscriteria. In 2023 zal dit
streefniveau in het licht van de opgetreden inflatie worden verhoogd
naar EUR 550.000. Zo nodig zal het bestuur daartoe extra initiatieven nemen om voldoende aanvragen te genereren. Daarbij wordt
ernaar gestreefd de kosten (exclusief vermogenskosten en investeringen) de komende jaren onder de EUR 65.000 per jaar te houden.
Randvoorwaarde hierbij is dat het (voor inflatie gecorrigeerde)
stichtingsvermogen altijd in stand blijft.

4. Hoofdpunten 2021
De Covid-19 pandemie raakte ook in 2021 nog de activiteiten van
Kinderfonds Van Dusseldorp, maar veel minder dan in 2020. Met het
oog op het opvangen van de directe gevolgen van de pandemie
voor kinderen in de doelgroep werd nog een enkele grotere gift
gedaan, in samenwerking met andere jeugdfondsen.
Het aantal toegezegde giften (96) was duidelijk hoger dan in de
twee jaren daarvoor, en ook het in totaal toezegde bedrag (EUR
618.000) was duidelijk hoger dan in de afgelopen jaren, en ook
duidelijk meer dan wat het bestuur ten minste per jaar aan giften wil
besteden (EUR 500.000). Het bestuur beoordeelt dit als positief.
Voor het functioneren van Kinderfonds van Dusseldorp was de
ontwikkeling en ingebruikneming van een nieuwe website belangrijk.
Deze kreeg in 2021 zijn beslag.

5. Giften 2021
Het aantal aanvragen fluctueert van jaar op jaar en lag in 2021 met
138 aanvragen bijna precies op het gemiddelde van de drie
voorafgaande jaren (zie tabel met kengetallen).
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In 2021 bedroeg het aantal gehonoreerde aanvragen 96, ruim boven
het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. In totaal heeft het bestuur deze aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van EUR
618.000 (2020: 81 aanvragen voor een totaalbedrag van
EUR 576.000). Hiermee is in 2021 ruim voldaan aan de beleidsdoelstelling om jaarlijks voor een totaal van minstens EUR 500.000
schenkingen te verrichten die voldoen aan de hierboven beschreven
beoordelingscriteria. Het bestuur beoordeelt dit als positief, omdat
het reflecteert dat ruim voldoende steunwaardige aanvragen
werden gedaan.
De stijging in het toegezegde bedrag deed zich vooral voor in de
categorie giften tussen EUR 8.000 en EUR 20.000. In deze categorie
werden duidelijk meer toezeggingen gedaan (23) dan in de vier jaar
daarvoor (gemiddeld 12 per jaar). Ook het in deze categorie
toegezegde bedrag (EUR 238.000) was hierdoor hoger dan in de
jaren daarvoor (gemiddeld EUR 136.000 per jaar).

Kengetallen 2017 – 2021 (bedragen in EUR)
Aantal aanvragen
Toegezegde giften
waarvan
- giften tussen EUR 500 en EUR 8.000
- giften tussen EUR 8.000 en EUR
20.000
- giften van EUR 20.000 of meer**
Toegezegde bedrag
waarvan voor giften:
- tussen EUR 500 en EUR 8.000
- tussen EUR 8.000 en EUR 20.000
- van EUR 20.000 of meer*
Voor projecten in het buitenland
- aantal giften
- totaal bedrag (EUR)
- idem in procenten totaal

2017
225
78

2018*
169
95

2019*
112
76

2020**
136
81

2021
138
96

67
6
5

76
16
3

60
13
3

64
13
4

70
23
3

455.000

545.000

454.000

576.000

618.000

267.000
63.000
125.000

280.000
190.000
75.000

234.000
145.000
75.000

305.000
146.000
125.000

299.000
238.000
81.000

17
81.000
18%

20
109.000
19%

26
159.000
35%

25
154.000
28%

25
171.000
28%

* 2018 inclusief door uitstel van december-vergadering op 15 januari 2019 toegekende giften en 2019 exclusief deze giften.
** Door de Covid-19 pandemie kon een aantal projecten waarvoor in 2020 geld
was toegezegd geen doorgang vinden. Deze niet tot uitbetaling gekomen
toezeggingen zijn niet meegeteld.
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Mogelijk weerspiegelt dit een tendens om geleidelijk wat grotere
giften te gaan doen. In de categorie giften tussen EUR 500 en EUR
8.000 was het toegezegde bedrag (EUR 299.000) bijna gelijk aan
dat in 2020 (EUR 305.000), bij een kleine toename in het aantal
gehonoreerde toezeggingen in deze categorie (70 in 2021 en 64 in
2020).
Het aantal grote giften, van EUR 20.000 of meer, blijft ieder jaar heel
beperkt. In totaal betrof het in 2021 drie giften voor een totaalbedrag van EUR 81.000.
In 25 gevallen werden projecten in het buitenland ondersteund
evenveel als in 2020, voor een totaalbedrag van EUR 171.000 (2020
EUR 154. 000). Dit is 28% van het in totaal in het verslagjaar
toegezegde bedrag, net als in 2020. In beginsel wil het bestuur de
focus van Kinderfonds Van Dusseldorp duidelijk op Nederland
gericht houden, en het voor projecten in het buitenland toegezegde
bedrag onder de 30% houden.
Als voorbeeld van in 2021 gehonoreerde aanvragen kunnen de
volgende giften worden genoemd:
-

-

-

-

-

-

Ten behoeve van de bouw van een therapeutisch zwembad
voor ernstig meervoudig beperkte kinderen werd een bedrag
van EUR 10.000 geschonken aan een kinderdagcentrum in
Rijswijk.
Voor een locatie van ’s Heeren Loo waar 50 kinderen wonen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking, werd EUR
6.000 toegekend voor de aanleg van een speel- en
beleeftuin.
Aan een school voor speciaal onderwijs in Nijmegen werd
EUR 2.500 toegekend als bijdrage voor de aanschaf van
nieuwe boeken voor de bibliotheek.
ASVZ kreeg voor uitstapjes van ruim 50 kinderen met een
beperking die wonen op een van haar locaties een bedrag
van EUR 3.500.
In het kader van het focusgebied pleegzorg, steunde
Kinderfonds Van Dusseldorp in 2021 wederom het project
‘Kamer voor een Kind’ van de stichting Kinderpostzegels,
ditmaal met een bedrag van EUR 30.000. Pleegouders die
kosten moeten maken voor een geschikte kamer voor een in
huis te nemen pleegkind kunnen daarvoor een bijdrage
krijgen.
De Jean Couprie Theaterstichting ontving een bedrag van
EUR 4.000 ten behoeve van de theatergroep voor dove en
slechthorende kinderen.
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-

Als bijdrage in de aanschaf van een rolstoelbusje en
speeltoestellen voor een huis voor kinderen met en beperking
in Georgië, werd een bedrag van EUR 15.000 geschonken
aan de Nederlandse stichting die dit tehuis steunt.

Evenals in 2019 en 2020 heeft het bestuur van de Stichting
Dorodarte in 2021 een bedrag van EUR 25.000 beschikbaar gesteld
aan Kinderfonds Van Dusseldorp, om te gebruiken voor het ophogen
van giften van Kinderfonds Van Dusseldorp die tevens voldoen aan
de doelstellingen van de Stichting Dorodarte. Bij het toekennen van
giften die op deze wijze worden opgehoogd, vermeldde Kinderfonds
Van Dusseldorp dat de donatie mede mogelijk werd gemaakt met
steun van Stichting Dorodarte. In 2021 werden 12 giften op deze
wijze aangevuld. Na het verslagjaar heeft Kinderfonds Van
Dusseldorp eenmalig een bedrag van EUR 50.000 ontvangen van
Stichting Dorodarte, dat geoormerkt toegevoegd is aan de reserves.
In de komende jaren zal dit bedrag eveneens gebruikt worden om
jaarlijks een aantal toezeggingen op te hogen.

6. Financiën 2021
In 2021 bedroegen de vermogensopbrengsten exclusief
ongerealiseerde koersverschillen EUR 351.000, bijna 4% minder dan
begroot (in 2020 EUR 410.000). De gestage afname van de
vermogensopbrengsten heeft zich in 2021 voortgezet. In 2016
bedroegen deze nog ruim EUR 725.000. Deze afname is vooral het
gevolg van de geleidelijke verschuiving naar beleggingen in
aandelen- en obligatiefondsen die niet uitkeren. Daarnaast liep het
aandeel obligatieleningen met een wat hogere couponrente
geleidelijk terug.
In het tweede jaar van de Covid-19 pandemie deden de
effectenbeurzen het goed, maar onder invloed van de opgelopen
inflatie en de oorlog in Oekraïne kwam hierin tegen het eind van het
jaar een duidelijke wending. Toch kon aan het eind van het jaar nog
een duidelijke groei van het vermogen worden vastgesteld.
De bankkosten voor het belegd vermogen bedroegen in 2021 EUR
81.000, duidelijk minder dan begroot (EUR 90.000), maar iets meer
dan in 2020 (EUR 76.000).
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Financieel overzicht 2016 – 2021, bedragen in EUR
Vermogensopbrengsten
Vermogenskosten
Kosten overig
Vermogensgroei

2017
553.924

2018
459.964

2019
433.515

2020
385.469

2021
350.919

90.140
32.053

91.333
27.539
- 3,7%

80.657
38.089
+14,7%

75.562
51.166
+2,5%

80.590
55.573
+17,6%

In 2021 lagen de overige kosten met ruim EUR 55.000 iets boven het
niveau van 2020 (ruim EUR 51.000), maar duidelijk onder het
begrote bedrag (EUR 64.000). Hoewel zoals verwacht hoger dan in
2020, pakten de kosten voor inhuur toch iets lager uit dan verwacht,
terwijl de automatiseringskosten door de ontwikkeling en
ingebruikneming van een nieuwe website weliswaar op een hoog
niveau bleven, maar ook iets onder het begrote bedrag uitkwamen.
Naar verwachting zullen de automatiseringskosten in 2022 verder
afnemen.
Na een grondige vergelijking van de in aanmerking komende
vermogensbeheerders, heeft het bestuur het vermogen in het najaar
van 2021 in beheer gegeven aan InsingerGiilissen. Daarmee is
afgestapt van het tot dusver op basis van een adviesrelatie met
deze bank zelfstandig gevoerde beheer, waarmee de ervaringen tot
het laatst overigens uitstekend zijn geweest. Het bestuur meende
echter dat de aan dit model verbonden risico’s niet langer
verantwoord waren. Het beheer vindt plaats op basis van een
enigszins aangepast beleggingsstatuut, dat jaarlijks wordt
geëvalueerd en zo nodig aangepast. Overeenkomstig dit statuut en
de lange beleggingshorizon, heeft het bestuur gekozen voor een
gematigd offensief beleggingsbeleid. De keuze van dit
beleggingsprofiel is onder meer gebaseerd op een eind 2019 door
Ortec uitgevoerde uitgebreide risicoanalyse. In het licht van de
historisch lage rentestand, houdt het bestuur rekening met een
aanzienlijke afname van de vermogensopbrengsten in de komende
jaren. Gelet op de vermogenspositie, verwacht het bestuur echter
het giftenbedrag op peil te kunnen houden.
Van oudsher heeft Kinderfonds Van Dusseldorp zijn vermogen
belegd in effecten. Sinds 2018 is daarnaast een bescheiden deel van
het vermogen belegd in landbouwgrond, welke grond voor 30 jaar in
erfpacht is gegeven.
Betalingen lopen via een betaalrekening bij ING. Betalingen worden
voorbereid door de officemanager en uitgevoerd door de penningmeester. Accountantskantoor WITh stelt met ingang van 2021 de
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jaarrekening samen en geeft een samenstellingsverklaring inzake de
jaarrekening. WITh verzorgt daarbij ook de financiële administratie.

7. Overige ontwikkelingen in 2021
-

Bestuur

Het bestuur heeft in 2021 vijfmaal vergaderd. Vanwege maatregelen
in verband met de Covid-19 pandemie vonden drie vergaderingen
via videoverbinding plaats.
In de samenstelling van het bestuur trad in het verslagjaar één
wijziging op. Op 10 september trad de heer D. Bijleveld af als
bestuurslid. Hij was sinds 19 mei 2014 lid van het bestuur, en sinds 5
maart 2015 penningmeester.
Kinderfonds van Dusseldorp is de heer Bijleveld grote dank
verschuldigd. In de eerste plaats voor de voortreffelijke wijze
waarop hij het vermogen heeft beheerd, en voorts voor zijn bijdrage
aan het beoordelen van de binnenkomende aanvragen en het goede
functioneren van het fonds in het algemeen.
Per 10 september 2021 heeft de heer Kooij de functie van
penningmeester overgenomen.
Aan het eind van het verslagjaar was het bestuur als volgt
samengesteld:
Mw. mr. J.C.M. Swinkels - voorzitter
(toegetreden in 2010, huidige termijn loopt af op 6 december
2023)
Mr. drs. A.A. Scholten
– secretaris
(toegetreden in 2010, huidige termijn loopt af op 22 november
2024)
Drs. F.A. Kooij
- penningmeester
(toegetreden in 2020, huidige termijn loopt af op 26 november
2025)
Mw. drs. E.M. de Jong
- bestuurslid
(toegetreden in 2017, huidige termijn loopt af op 1 mei 2026)
Mw. drs. M.M.J. Hietink - bestuurslid
(toegetreden in 2020, huidige termijn loopt af op 26 november
2025)
Ter vermijding van belangenconflicten houdt het bestuur een lijst bij
met (neven)functies van de individuele bestuursleden.
Sinds oktober 2020 verzorgt mevrouw drs. W.H. Van den Bos het
officemanagement.
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-

Samenwerking

Kinderfonds Van Dusseldorp streeft naar een goede samenwerking
met vermogensfondsen die zich op dezelfde doelgroep richten als
het Kinderfonds, zodat grote projecten gezamenlijk ondersteund
kunnen worden. Naast rechtstreekse contacten met enkele fondsen,
neemt het Kinderfonds Van Dusseldorp daartoe ook deel aan een
periodiek overleg van een groter aantal vermogensfondsen die zich
op jongeren richten.
Met drie andere fondsen neemt Kinderfonds Van Dusseldorp deel in
de ‘SFIHG’ (‘Samenwerkende Fondsen voor Individuele
Hulpverlening aan Gehandicapten’). In dit verband wordt financiële
steun verleend aan ouders bij de aanschaf van aangepast vervoer
voor kinderen met een fysieke beperking. Fonds Kind&Handicap
(voorheen genoemd Stinafo) draagt zorg voor de uitvoering van
deze werkzaamheden (zie www.sfihg.nl). Kinderfonds Van
Dusseldorp is tevreden over de resultaten en heeft in 2021 net als in
de afgelopen jaren EUR 60.000 ter beschikking gesteld van dit
samenwerkingsverband. Dit bedrag werd in 2021 geheel door SFIHG
gebruikt.
De hierboven beschreven samenwerking met de Stichting Dorodarte
is voorjaar 2021 door beide stichtingen geëvalueerd, waarbij voor
2021 besloten werd tot voortzetting op dezelfde voet. Na het
verslagjaar heeft Kinderfonds Van Dusseldorp eenmalig een bedrag
van EUR 50.000 ontvangen van Stichting Dorodarte, dat geoormerkt
toegevoegd is aan de reserves. Zoals hierboven beschreven zal dit
bedrag de komende jaren eveneens gebruikt worden om jaarlijks
een aantal toezeggingen op te hogen.

-

Goed Bestuur

In november 2017 heeft FIN, de vereniging voor vermogensfondsen
in Nederland, een Code voor Goed Bestuur vastgesteld, en een
procedure opengesteld waarbij leden van FIN een Jaarlijkse
Verklaring van naleving kunnen geven, waarvan de juistheid
periodiek door een door FIN aangewezen accountant wordt
getoetst. Het bestuur van Kinderfonds Van Dusseldorp verklaart te
voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe in 2018
voor het eerst de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed
Bestuur ingediend. De toetsing hiervan werd in 2019 met goed
gevolg afgesloten. Om aan alle elementen van de FIN Code Goed
Bestuur te voldoen, heeft het bestuur een aantal interne procedures
en handelwijzen aangescherpt en in een bestuursreglement
vastgesteld, waaronder de procedures bij de herbenoeming van
bestuursleden en het omgaan met belangenconflicten. Bovendien
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wordt sinds 2018 een verslag van het bestuur over het afgelopen
jaar op de eigen website gepubliceerd.
Ook in 2021 heeft Kinderfonds Van Dusseldorp weer bovengenoemde Jaarlijkse Verklaring aan FIN gegeven.
Ter naleving van de in 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensverwerking heeft het bestuur begin 2019 een Privacyreglement vastgesteld. Dit is op de website gepubliceerd.

8. Beleidsvoornemens en begroting 2022-2023
In de komende twee jaar wil het bestuur in principe het hierboven in
paragraaf 2 en 3 uiteengezette beleid voortzetten, waarbij
Kinderfonds van Dusseldorp optreedt als ‘gift giver’. Wel wil het
bestuur periodiek blijven kijken of alle toewijzingscriteria voor giften
nog steeds passend zijn. Daarbij wil Kinderfonds Van Dusseldorp
voorlopig vasthouden aan het streven jaarlijks voor een totaal van
minstens EUR 500.000 schenkingen te verrichten die voldoen aan
de beoordelingscriteria, periodiek te corrigeren voor de opgetreden
inflatie. Daarmee rekening houdend is in het licht van de opgelopen
inflatie het streven vanaf 2023 voor minstens EUR 550.000
schenkingen te verrichten. De in 2019 door Ortec uitgevoerde
risicoanalyse heeft laten zien dat bij een dergelijk niveau van
toekenningen het praktisch zeker is dat het originele stamvermogen
in stand kan worden gehouden (zoals de statuten vereisen), terwijl
de kans dat op het huidige vermogen wordt ingeteerd op de lange
termijn (25 jaar) beperkt blijft tot circa 35%. Het bestuur is zich
bewust dat dit modelberekeningen zijn, maar meent dat deze toch
het beste richting geven voor het te voeren beleid. Periodiek kan dit
opnieuw bezien worden.
Het bestuur streeft ernaar de kosten (excl. vermogenskosten en
investeringen) onder de EUR 65.000 te houden.
Naar aanleiding van de in 2019 door het bestuur uitgevoerde
evaluatie van het functioneren van Kinderfonds van Dusseldorp, had
het bestuur besloten het accent iets te verleggen, door met de
statutaire doelstelling als uitgangspunt op een aantal nader vast te
stellen focusgebieden een meerjarige partner te zijn voor financieel
te ondersteunen instellingen. Het bestuur besloot daarbij in eerste
instantie speciaal naar de pleegzorg te kijken. Het bestuur zal zich
beraden over de vraag of deze aanpak voortgezet of eventueel
uitgebreid moet worden.
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Baten en Lasten overzicht 2020-2021,
begroting 2022 en 2023* (bedragen in EUR)

Netto baten
totaal
Opbrengst
beleggingen
(excl. koersmutaties)
Minus: kosten
beleggingen
Netto
bestedingen in
het kader van
statutaire doel
Kosten totaal
Overige
bankkosten
Secretariaat
(personeels-/
inhuurkosten)
Accountantskosten
Bestuurskoste
n
ICT
Huur
Overige
kosten
Resultaat
*

Resultaat
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

Begrotin
g 2023

270.329

Herzien
e
begrotin
g 2022
265.000

309.907

275.000

385.469

365.000

350.919

365.000

365.000

75.562

90.000

80.590

100.000

100.000

531.354

500.000

611.408

500.000

550.000

51.166

64.000

55.573

58.500

58.500

1.658

2.000

905

1.000

1.000

22.180

32.000

26.448

32.000

32.000

4.740

5.000

5.542

5.500

5.500

4.115

5.000

5.175

6.000

6.000

15.409

15.000

11.639

9.000

9.000

3.064

5.000

1.817
2.230

2.000
3.000

2.000
3.000

- 272.613

-289.000

-396.652

293.500

343.500

265.000

Exclusief in 2020 en 2021 door stichting Dorodarte gefinancierde schenkingen

Voorts blijft het bestuur zich inzetten om de samenwerking met
andere Haarlemse vermogensfondsen die zich op dezelfde
doelgroep richten verder te versterken. Nadat eerder al eenzelfde
digitaal portaal voor het indienen van aanvragen werd gekozen als
enkele van deze fondsen gebruiken, is in 2020 een
huurovereenkomst met de stichting Weeshuis der Doopsgezinden
afgesloten. Hierdoor kan Kinderfonds van Dusseldorp voor het
officemanagement en vergaderingen gebruik maken van de locatie
Baan 29 te Haarlem, waar de stichting Weeshuis der Doopsgezinden
ook zelf gevestigd is, evenals enkele andere jeugdfondsen.
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In 2022 zal een update van de statuten en het bestuursreglement
plaatsvinden. Daarbij is echter geen wijziging in de statutaire
doelstelling voorzien.

Aanvullende gegevens
RSIN: 002842725
ANBI: Kinderfonds Van Dusseldorp is erkend als ANBI-instelling
onder dossiernummer 22058
Adres: Baan 29, 2012 DC Haarlem
Emailadres secretariaat@kinderfondsvandusseldorp.nl
Website www.kinderfondsvandusseldorp.nl
Nummer KvK: 41198240

14

