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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 bewoording 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.’ 

 

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 gewijzigd in ‘Kinderfonds 

Van Dusseldorp’. De werkzaamheden worden verricht vanuit Haarlem, de 

statutaire zetel.  

 

2. Hoe werken wij 

 

Kinderfonds Van Dusseldorp is te karakteriseren als ‘gift giver.’ Jaarlijks 

kent het Kinderfonds Van Dusseldorp ongeveer 90 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 dusverre 

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 

http://www.kinderfondsvandusseldorp.nl/
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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 plan waarvoor de gift wordt aangevraagd dient gericht te zijn op het 

welzijn van lichamelijk, verstandelijk of sociaal-emotioneel beperkte 

kinderen tot 18 jaar (de doelgroep). 

 Bij projecten in het buitenland moet het plan gericht zijn op kinderen 

die ook naar lokale maatstaven (ten opzichte van hun lokale 

leeftijdgenoten) beperkt zijn in hun kansen en mogelijkheden. 

 Het moet duidelijk zijn hoeveel kinderen uit de doelgroep direct door 

het project bereikt worden. 

 De kosten zijn in principe eenmalig en hebben bij voorkeur een 

investeringskarakter. 

 Het voorgestelde project heeft een duidelijke start- en einddatum. 

 De besteding van de gift is voldoende controleerbaar. 

 De aanvragende organisatie heeft betrouwbare referenties. 

 De aanvragende organisatie heeft geen commercieel oogmerk en is in 

Nederland gevestigd. 

 Het bestuur van de aanvragende organisatie staat financieel en 

organisatorisch op voldoende afstand van de te ondersteunen kinderen 

en/of projecten, en er is geen sprake van belangenverstrengeling.  

 

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. 

 

Alle aanvragende instellingen krijgen bericht over de ontvangst en later 

over de toekenning of afwijzing van een aanvraag. 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 
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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.  

 

- 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 – heeft het Kinderfonds Van Dusseldorp slechts één betaalde 

parttime medewerker, in de functie van ambtelijk secretaris. Het bestuur 

verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd. Wel krijgen de bestuursleden 

een bescheiden vaste onkostenvergoeding. Het bestuur streeft ernaar 

bestuursleden  te hebben met ervaring op het terrein van de 

kinderpsychologie, de financiële sector, techniek en de rechtspraak. Bij het 

huidige bestuur is dit het geval. Bestuursleden worden sinds 2011 voor een 

termijn van maximaal vijf jaar benoemd, waarna zij 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. Zo nodig zal het bestuur daartoe extra 

initiatieven nemen om voldoende aanvragen te genereren. Daarbij wordt 

ernaar gestreefd de kosten (inclusief vermogenskosten, exclusief 

investeringen)  onder de EUR 140.000 te houden. Randvoorwaarde hierbij 

is dat het (voor inflatie gecorrigeerde) stichtingsvermogen op de langere 

termijn in stand blijft. 
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4. Giften 2018*  

 

Het aantal aanvragen fluctueert van jaar op jaar, maar blijft per saldo vrij 

constant (zie tabel met kengetallen). In 2018 heeft het Kinderfonds 169  

aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen, 25% minder dan het 

jaar daarvoor. Het bestuur heeft geen verklaring voor deze daling, zeker 

niet nu deze gepaard is gegaan met een toename met meer dan 20% in het 

aantal gehonoreerde aanvragen. In totaal heeft het bestuur namelijk in 2018 

95 aanvragen gehonoreerd, met giften voor een totaalbedrag van EUR 

569.325 (2017: 78 aanvragen voor een totaalbedrag van EUR 455.100). 

Hiermee is in 2018 voldaan aan de beleidsdoelstelling om jaarlijks voor een 

totaal van minstens EUR 500.000 schenkingen te verrichten die voldoen aan 

de hierboven beschreven beoordelingscriteria.  

De stijging in het aantal gehonoreerde aanvragen kwam vooral tot uiting in 

de categorie giften tussen EUR 8.000 en EUR 20.000. In deze categorie nam 

het aantal giften toe van 6 naar 16. Het totale bedrag van deze giften 

verdriedubbelde, van EUR 63.000 in 2017 tot EUR 190.000 in 2018. Het 

aantal grote giften, van EUR 20.000 of meer, blijft ieder jaar heel beperkt. In 

totaal betrof het in 2018 3 giften voor een totaalbedrag van EUR 75.000 

(2017 5 giften voor een totaal van EUR 125.000).  

 

Kengetallen 2014 – 2018 (bedragen in EUR) 

 2014 2015 2016 2017 2018* 

Aantal aanvragen 213 187 231 225 169 

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** 

92 

 

72 

14 

 

6 

90 

 

72 

12 

 

6 

97 

 

89 

6 

 

2 

78 

 

67 

6 

 

5 

95 

 

76 

16 

 

3 

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** 

541.000 

 

243.000 

153.000 

145.000 

541.000 

 

262.000 

104.000 

175.000 

428.000 

 

313.000 

70.000 

45.000 

455.000 

 

267.000 

63.000 

125.000 

569.000 

 

304.000 

190.000 

75.000 

Voor projecten in het buitenland 

- aantal giften 

- totaal bedrag (EUR) 

- idem in procenten totaal 

 

26 

130.000 

24% 

 

31 

155.000 

29% 

 

23 

99.000 

23% 

 

17 

81.000 

18% 

 

20 

109.000 

19% 

 

* Inclusief door uitstel van december-vergadering op 15 januari 2019 toegekende giften  
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In 20 gevallen werden projecten in het buitenland ondersteund (2017: 17), 

voor een totaalbedrag van EUR 109.000 (2017: EUR 81.000), dit is vrijwel 

net als in 2017 19% van het in totaal in het verslagjaar toegezegde bedrag.. 

De focus van Kinderfonds Van Dusseldorp is de laatste jaren duidelijker op 

Nederland gericht.  

 

Als voorbeeld van in 2018 gehonoreerde aanvragen kunnen de volgende 

giften worden genoemd: 

- Voor de ontwikkeling van een meertalige online omgeving waar 

laagtaalvaardige ouders samen met hun kinderen activiteiten 

kunnen doen in hun thuistaal, is een bijdrage van EUR 4.000 

verstrekt aan de Stichting Voorleesexpress.  

- Met een gift van EUR 7.500 is bijgedragen aan de aanschaf van 

speciale speeltoestellen voor een school voor speciaal onderwijs.  

- Een bijdrage van EUR 10.000 is toegezegd voor de aanleg van een 

kunstgrasveld voor een instelling voor 24-uurs behandeling van 

kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen die in 

gesloten jeugdhulp moeten verblijven.  

- In het kader van een project dat door Kinderpostzegels Nederland 

wordt gecoördineerd, is een bijdrage van EUR 17.000 verstrekt voor 

voor de ontwikkeling van speciaal lesmateriaal voor het onderwijs 

aan kinderen die net als vluchteling in ons land aankomen.  

- Een bijdrage van EUR 20.000 is verstrekt aan het Fonds Urgente 

Noden Haarlem e.o., voor giften die aan de doelgroep van 

Kinderfonds Van Dusseldorp ten goede komen. 

- Ten behoeve van de aanschaf van een schoolbus voor een 

dagopvang voor kinderen met een beperking op Sri Lanka, werd 

EUR 5.000 bijgedragen. 

- Ten behoeve van een programma dat zich richt op de verbetering 

van de kwaliteit van leven in Nepal van kinderen met een handicap, 

is EUR 10.000 bijgedragen.   
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5. Financiën 2018 

 

In 2018 bedroegen de vermogensopbrengsten exclusief ongerealiseerde 

koersverschillen  EUR 460.000 (in 2017 bijna EUR 557.000). Deze verdere 

afname ten opzichte van 2016 (toen de vermogensopbrengsten ruim EUR 

725.000 bedroegen) is het gevolg van de verdergaande geleidelijke 

verschuiving naar beleggingen in aandelen- en obligatiefondsen die niet 

uitkeren. Hoewel sprake was van een slecht jaar voor de aandelenbeurzen 

(vanwege scherpe koerscorrecties tegen het eind van het jaar), werd het 

resultaat positief beïnvloed door de waardestijging van de dollar met bijna 

9 %.  

De vermogenskosten (adviesrelatie met de bank) bleven met ruim EUR 

91.000 ongeveer gelijk (2017 ruim EUR 90.000). In 2018 bedroegen de 

overige kosten ruim EUR 27.500 (2017  EUR 32.000).  

Zie ook de tabel op pagina 9 voor de resultaten 2018. 

 

Het bestuur beheert het vermogen in nauw overleg met InsingerGilissen, op 

basis van een beleggingsstatuut dat elke twee jaar wordt geëvalueerd. 

Overeenkomstig dit statuut voert het bestuur een gematigd offensief 

beleggingsbeleid. (beleggingsprofiel: neutraal). 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 voorshands het 

giftenbedrag op peil te kunnen houden.  

Van oudsher heeft Kinderfonds Van Dusseldorp zijn vermogen belegd in 

effecten. Om de beleggingen nog beter te spreiden, heeft het bestuur in 

2017 besloten maximaal 10% van het vermogen te beleggen in 

landbouwgrond in Nederland. Begin 2018 is tot aankoop overgegaan van 20 

hectare bij Goedereede, welke grond voor 30 jaar in erfpacht is gegeven.  

Over de aan- en verkoop van effecten wordt, na advies van InsingerGilissen, 

besloten door de penningmeester en de voorzitter gezamenlijk. Betalingen 

worden voorbereid door de ambtelijk secretaris en uitgevoerd door de 

penningmeester. Accountantskantoor BDO stelt de jaarrekening samen en 

geeft  een samenstellings-verklaring inzake de jaarrekening. 
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      Financieel overzicht 2014 – 2018, bedragen in EUR 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Vermogensopbrengsten  723.382 696.593 725.302 556.615 460.117 

Vermogenskosten 65.822 103.660 84.663 90.140 91.333 

Kosten overig 31.012 31.655 28.890 32.053 27.539 

 

 

6. Overige ontwikkelingen in 2018 

 

- Bestuur 

Het bestuur heeft in 2018 viermaal vergaderd en is daarnaast eenmaal in 

informeel verband bijeen geweest. In de samenstelling van het bestuur 

kwam in het verslagjaar geen verandering. Bij het aflopen van zijn 

bestuurstermijn is de heer Brakel voor twee jaar herbenoemd, tot eind 

2020.  Na ruim zesenhalf jaar voorzitter te zijn geweest, heeft de heer 

Brakel het voorzitterschap overgedragen aan mevrouw Swinkels.  

 

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 24 november 2019) 

Mr. D. Bijleveld                 – penningmeester  

(toegetreden in 2014, huidige termijn loopt af op 19 mei 2024) 

Ir. H. Brakel                       – bestuurslid  

(toegetreden in 2005, huidige termijn loopt af op 14 december 2020) 

Mw. drs. E.M. de Jong      - bestuurslid  

(toegetreden in 2017, huidige termijn loopt af op 1 mei 2021) 

Ter vermijding van belangenconflicten houdt het bestuur een lijst bij met 

(neven)functies van de individuele bestuursleden. 

De functie van ambtelijk secretaris wordt vervuld door mevrouw R.C. 

Groffen – van Rooij. 

 

- 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 
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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.  

In 2017 is verder een nieuw samenwerkingsverband aangegaan met drie 

andere fondsen, die zich gezamenlijk onder de naam ‘Samenwerkende 

Fondsen voor Individuele Hulpverlening aan Gehandicapten’ (SFIHG) 

richten op het verlenen van financiële steun bij de aanschaf van aangepast 

vervoer voor kinderen met een fysieke beperking. Stinafo draagt zorg voor 

de uitvoering van deze werkzaamheden (zie www.sfihg.nl). Kinderfonds 

Van Dusseldorp is tevreden over het functioneren van dit 

samenwerkingsverband en heeft in 2018 net als in 2017 EUR 60.000 ter 

beschikking gesteld van dit samenwerkingsverband, waarvan EUR 37.800 

in 2018 daadwerkelijk gebruikt werd. 

In het verslagjaar heeft het bestuur afspraken gemaakt met het bestuur van 

de Stichting Dorodarte, waarbij Stichting Dorodarte om te beginnen in 2019 

een bedrag van EUR 25.000 beschikbaar stelt 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, vermeldt Kinderfonds Van Dusseldorp dat de donatie mede 

mogelijk is gemaakt met steun van Stichting Dorodarte. Na het eerste jaar 

zal deze samenwerking worden geëvalueerd door de Stichting Dorodarte. 

 

- 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 FIN 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, die periodiek 

getoetst wordt. Dit is gebeurd in 2019. 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 

http://www.sfihg.nl/
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bestuursleden, het omgaan met belangenconflicten en de besluitvorming bij 

en verantwoording over de aan- en verkoop van effecten. Bovendien werd 

voor het eerst een verslag van het bestuur over het afgelopen jaar op de 

eigen website gepubliceerd. 

Ter naleving van de in 2018 in werking getreden Algemene Verordening 

Gegevensverwerking stelde het bestuur een Privacyreglement vast. Dit is op 

de website gepubliceerd. 

 

7. Beleidsvoornemens  en begroting 2019-2020 

 

In de komende twee jaar wil het bestuur het hierboven, met name in 

paragraaf 2 en 3 uiteengezette beleid voortzetten, waarbij Kinderfonds  van 

Dusseldorp optreedt als ‘gift giver’. Wel wil het bestuur op onderdelen 

blijven kijken of alle toewijzingscriteria voor giften nog steeds passend zijn. 

 

Naar aanleiding van een door het bestuur uitgevoerde evaluatie van het 

functioneren van Kinderfonds van Dusseldorp, heeft het bestuur besloten  

om in de komende jaren het accent iets te verleggen, door met de statutaire 

doelstelling als uitgangspunt op een aantal in 2019 nader vast te stellen 

focusgebieden een meerjarige partner te zijn voor financieel te 

ondersteunen instellingen. Daarbij wil het bestuur graag gebruik maken van 

de kennis en ervaring bij grotere vermogensfondsen die zich op dezelfde 

doelgroep richten. 

Een belangrijk element in de periode 2019-2020 is voorts de voorgenomen 

overstap naar een nieuw ICT-systeem. 

 

Het bestuur blijft streven naar een jaarlijks giftentotaal van minstens EUR 

500.000, waarbij de kosten (excl. investeringen) onder de EUR 140.000 

worden gehouden (zie ook begroting 2019 hieronder). 
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        Baten en Lasten overzicht 2017-2019, bedragen in EUR 
 Resultaat 

2017 
Begroting 

2018 
Resultaat 

2018 
Begroting 

2019 
Baten totaal 556.615 500.000 460.117 500.000 
opbrengst beleggingen 
en rente 

556.615 500.000 460.117 500.000 

     
Lasten totaal 556.293 621.000 671.697* 634.000 
uitkeringen                      434.100 500.000 552.825* 500.000 
bank kosten  belegd 
vermogen      

90.140 
 

95.000 91.333 95.000 

ambtelijk secretariaat                      11.957 
 

12.000 11.579 12.000 

accountantskosten 4.333 5.000 4.574 5.000 

bestuurs- en overige 
kosten 

15.763 9.000 11.386 12.000 

ICT-overstap                        
10.000 

 
*  Exclusief door uitstel van december-vergadering op 15 januari 2019 toegekende giften 
 

 
Aanvullende gegevens 

 

RSIN: 002842725 

ANBI: Kinderfonds Van Dusseldorp is erkend als ANBI-instelling 

onder dossiernummer 22058 

Postadres: Postbus 2212, 2002 CE Haarlem 

Emailadres secretariaat@kinderfondsvandusseldorp.nl 

Nummer KvK: 41198240 
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