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Bestuursverslag 

1 2021 in beeld

1.1  Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje opgericht
De Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje is een bijzondere, actiematige samenwerking tussen de fondsen-
wervende Steunstichtingen van zeven toonaangevende kinderziekenhuizen met een koninklijke naam: Amalia 
Kinderziekenhuis, Beatrix Kinderziekenhuis, Emma Kinderziekenhuis, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, 
Prinses Máxima Centrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. De Stichting 
is opgericht op 22 januari 2021. 

De Stichting komt in actie voor bijzondere, gemeenschappelijke projecten van de Steunstichtingen. Omdat deze 
samen, naast hun bestaande activiteiten, nóg meer kunnen bereiken voor diegenen waar het allemaal om draait; 
ernstig zieke kinderen die specialistische en intensieve zorg nodig hebben. 

Nicolette van Dam is de trotse ambassadeur van de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje.                              
De grootse lancering van de Stichting vond plaats op 5 oktober 2021. 
In elk van de participerende Kinderziekenhuizen werd de kroon onthuld die symbool staat voor de samenwerking 
tussen de Steunstichtingen van de Kinderziekenhuizen. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling van de Stichting om in 2021 activiteiten te initiëren rondom Koningsdag en 
de Formule 1. Onder andere door Covid werd hier van afgezien en gekozen voor een ander, omvangrijk initiatief: 
Project Glimlach!

1.2 RTL Project Glimlach
In 2021 was de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje hét goede doel van RTL Project Glimlach 2021, een 
jaarlijks terugkerende inzamelingsactie van RTL. Tijdens RTL project Glimlach slaan de programma makers, pre-
sentatoren, medewerkers, kijkers en adverteerders van RTL de handen ineen om samen zo veel mogelijk geld op 
te halen. Vanaf 4 november werd via verschillende programma’s en kanalen van RTL aandacht besteedt aan RTL 
Project Glimlach met als doel geld op te halen voor de Kinderziekenhuizen van Oranje. 
Het project eindigde met een actieweek in de week van 13 december 2021. 
Tijdens deze week kwamen verschillende RTL-gezichten in actie, waaronder Robert ten Brink, Beau van Erven 
Dorens en Eddy Zoë. 

Verschillende challenges waren te zien in RTL Boulevard en Koffietijd. De actie RTL Glimlach werd afgesloten 
tijdens de finale van ‘The Masked Singer’ op 17 december. Tijdens het televisieprogramma ‘Beau’ diezelfde avond 
werd uiteindelijk het bedrag bekendgemaakt dat tot dan toe was opgehaald: euro 2.168.390!
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1.3  Projecten om stress, angst en pijn te verminderen
Met dit bedrag worden in de Kinderziekenhuizen van Oranje verschillende projec-
ten gerealiseerd of opgestart. Alle projecten hebben als doel stress, angst en pijn te 
verminderen bij 380.000 kinderen die daar jaarlijks mee te maken krijgen tijdens 
de behandeling van hun ziekte.

Enkele voorbeelden van projecten: 

Chronische buikpijn
Ieder jaar bezoeken zo’n 13.000 kinderen de kinderarts met klachten van chroni-
sche buikpijn. Deze kinderen hebben een lagere kwaliteit van leven dan gezonde 
kinderen, hebben last van angst en depressie en ervaren aanzienlijk schoolverzuim, 
gemiddeld zo’n 18 dagen in de voorgaande 6 maanden. 
Ondanks de huidige psychologische- en medicamenteuze behandelingen houdt 
nog zo’n 40% van de kinderen buikpijnklachten en hebben zij dus een andere be-
handeling nodig. Het Emma kinderziekenhuis wil kijken hoe, door middel van het 
juiste dieet en goede medicatie, de pijn die deze kinderen ervaren verminderd kan 
worden.

Zelf zeggenschap via een app..
Michiel Houben, kinderarts in het Wilhelmina kinderziekenhuis: 
“Alle kinderen die regelmatig in een van de aangesloten kinderziekenhuizen ko-
men, kunnen in de app ‘Mijn Ziekenhuispaspoort’ zelf aangeven wat zij fi jn vinden. 
Hiermee hebben ze meer controle over hun eigen behandeling, waardoor stress 
vermindert. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop ze geprikt willen worden. Of 
dat ze – voor de operatie – nog heel bewust welterusten tegen hun ouders kunnen 
zeggen. Ogenschijnlijk misschien kleine dingen, maar die essentieel zijn op bepaal-
de momenten.”

Angst voor het aanprikken van een  infuus 
Kinderen in het Prinses Máxima Centrum ondergaan een stressvolle en vaak lang-
durige behandeling. Ouders en kinderen geven in enquêtes terug dat het krijgen 
van prikken (bloedonderzoek, infuus, etc.) hoog in de top-tien staat van meest 
stress- en angst gevende gebeurtenissen, terwijl dat (helaas) talloze keren nodig is. 
We volgen een kind dat in het Prinses Maxima Centrum een infuus aangeprikt 
krijgt. Een psycholoog legt uit aan het kind hoe het aanprikken aangenamer 
gemaakt kan worden. Dit kan door een VR-bril, hypnotherapie, maar ook door 
een echo apparaat die de ader nauwkeurig kan vinden zodat er direct goed wordt 
aangeprikt. 

Die akelige gangen…
Lopen door de lange, kale gangen van het ziekenhuis is best spannend voor een 
kind. Wat gaat er gebeuren? Doet het pijn? In het Amalia kinderziekenhuis wil-
len we deze spanning wegnemen, door een fi jne en warme omgeving te creëren. 
Een omgeving waar het kind zich op zijn gemak voelt. Dat is belangrijk, want een 
positieve ervaring in het ziekenhuis draagt bij aan een betere verwerking van een 
ingrijpende gebeurtenis. Het Amalia kinderziekenhuis start hiervoor een bijzonder 
project met Tinker Imagineers: we brengen de muren tot leven! Met behulp van 
speciaal grafi sch behang laten we een bijzondere wereld zien aan kinderen die op 
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weg zijn naar een behandeling. Deze ontspanning en afleiding helpen kinderen en hun ouders om minder stress 
en angst te ervaren. Ze hoeven even niet te denken aan de pijn.

Reductie stress voor de narcose
Jaarlijks ondergaan ca 200.000 kinderen een ingreep onder narcose. Dit kan gaan om een operatie of een onder-
zoek. 70% van deze kinderen is angstig voor de operatie, of tijdens het inleiden van de narcose. Angst kan leiden 
tot meer pijn na de operatie, een langzamer herstel, en soms zelfs tot gedragsstoornissen, nachtmerries of post-
traumatische stress. In de kinderziekenhuizen zijn er diverse middelen beschikbaar om deze angst te verminde-
ren. Kinderen worden voorbereid door informatieboekjes, door de pedagogische zorg, en er is een informatiefilm 
op de website. Toch is dit vaak niet voldoende.

De inzet van Virtual Reality (VR) in de voorbereiding blijkt succesvol in het bieden van afleiding en verminderen 
van angst, stress en pijn. In een kindvriendelijke VR tool leggen een virtuele anesthesist en anesthesiemedewer-
ker alle procedures uit rondom de anesthesie. Het is een interactieve tool, dus kinderen kunnen het tempo bepa-
len en dingen aanwijzen in de operatiekamer, waar ze meer uitleg over willen hebben.
De kinderziekenhuizen willen de VR-brillen graag op grotere schaal inzetten. Daarnaast verwachten we dat als 
kinderen langer van tevoren en meerdere keren de VR-voorbereiding kunnen doen, het gunstige effect op angst, 
pijn en het gebruik van pijnstillers nog groter zal zijn. Het Sophia Kinderziekenhuis wil daarom de VR-tool breder 
beschikbaar maken door deze om te bouwen naar een smartphone app, om op deze manier kinderen (en hun 
ouders) nog effectiever te kunnen voorbereiden op een operatie. 
Deze VR-app kan worden bekeken met behulp van een kartonnen “VR-bril”. Het voordeel is dat kinderen thuis, in 
hun vertrouwde omgeving en op hun eigen tempo de VR-voorbereiding kunnen doen, zo vaak als ze willen.

1.4	 Totaaloverzicht	financieel		2021

De Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje heeft beoogd met dit project in 2021 750.000 euro op te halen. Dat is 
meer dan gelukt!  2021 is geëindigd met euro 2.128.270 aan toezeggingen en donaties waar we trots op en dank-
baar voor zijn. 

De steun van een aantal ondernemers voor het Project Glimlach was van groot belang. Zo was er o.a. steun van 
Unilever, Hallmark, Topbloemen, Nutricia, Sorgente, Beter Bed, Kruidvat, Holland Casino, Albert Hein en Uni-
bright.

Ook de Nationale Postcode Loterij droeg bij aan het grote succes van project Glimlach. Tijdens de Masked Singer 
werd de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje door ambassadeur Quinty verrast met een prachtige cheque 
van maar liefst 500.000 euro. Deze extra bijdrage om projecten op het gebied van angst-, pijn- en stressreductie 
bij medische behandelingen bij kinderen ook daadwerkelijk in de zorg te kunnen implementeren, is niet alleen 
erg welkom, maar ook noodzakelijk. Door de bijdrage van de Postcode Loterij kunnen virtual reality-brillen op 
grotere schaal ingezet worden en kunnen er nog meer programma’s ontwikkeld worden om angst, stress en pijn 
bij behandelingen te verminderen. Ook draagt de gift bij aan onderzoek naar minder pijn bij prikken, de verdere 
ontwikkeling van het pijnpaspoort voor kinderen en hun ouders en een pijn-app voor thuis ten behoeve van opti-
male pijnbestrijding na een operatie. 
Samen met partners als RTL en de Postcode Loterij kunnen we echt het verschil maken, om in de toekomst zieke 
kinderen nog beter te kunnen helpen. En het belangrijke werk dat wordt verricht in de Nederlandse kinderzieken-
huizen landelijk voor het voetlicht brengen. We weten immers allemaal hoe essentieel een goede gezondheid is. 
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Opbrengsten RTL project Glimlach 2021 
 
Schenkingen  van particulieren   1.001.058  euro  
Donaties  van bedrijven    627.212  euro  
  
Totaal opbrengsten 2021    1.628.270  euro *  

* In 2021 is de toekenning van 500.000 euro door de Postcode Loterij aan de actie RTL Project Glimlach gedaan. Deze is echter 
in 2022 uitgekeerd en is in bovenstaand overzicht nog niet meegerekend. Daarnaast heeft de actie project Glimlach in 2022 
nog opbrengsten opgeleverd middels schenkingen van particulieren en bedrijven ter waarde van 101.824 euro. Waarmee het 
totaal aan opbrengsten van project Glimlach tot en met medio april 2022 uitkomt op maar liefst 2.230.094 euro!

Begroting 2021 versus realisatie 2021 

De begroting 2021 van de Stichting was gebaseerd op:
Baten – schatting :    (tussen de 750.000 en) 3.000.000 euro
Kosten       76.198  euro

Realisatie 2021:
Opbrengsten      1.628.270 euro
Kosten wervende organisatie     95.446 euro             
Verplichting (uitkering aan de ziekenhuizen)  1.600.705 euro  

Wanneer we kijken naar de realisatie van 2021 dan zijn we zeer tevreden met de opbrengst van project Glimlach. 
Tijdens het opstellen van de begroting 2021 van de Stichting was het niet in te  schatten hoe succesvol de TV-actie 
voor project Glimlach en hoeveel de  bijdrage van grote sponsoren zou zijn. Wanneer we kosten van wervende 
organisatie beschouwen t.o.v. de geworven baten dan bedragen deze in 2021 : 5,8 % .  

Besteding van de donaties 
De participerende Steunstichtingen maken onderscheid tussen de “Kartrekkers” en de “Aansluiters”. De kartrek-
kers hebben de actie met RTL gestart en voor een zeer belangrijk deel bijgedragen aan alle activiteiten om de 
actieweek van project Glimlach mogelijk te maken. 
De aansluiters zijn in een later stadium betrokken en kennen een meer volgende rol. 
Het batig saldo van 2021 zal (na aftrek van kosten) worden verdeeld over de vier kartrekkers en de drie aansluiters 
conform de overeengekomen verdeelsleutel in artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst.
De bedragen zullen in april 2022 ter worden overgemaakt aan de participerende Steunstichtingen.   

1.5 Ambitie van de Stichting voor 2022
 
De ambitie van de Stichting KvZO is om ook in 2022 als steunfondsen van de kinderziekenhuizen op actiematige 
basis met elkaar te blijven samenwerken en 1 tot 2 grote landelijke acties met elkaar te organiseren.
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2.   Doelstelling en missie Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje 

Doel 
Het doel van de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje is om actiematig geld op te halen voor de zeven aange-
sloten kinderziekenhuizen. Er is geen winstoogmerk. 
Missie
Onze missie is om de gezondheid en behandelingen van kinderen in deze zeven ziekenhuizen te verbeteren.

3.    Bestuur, organisatie en governance
Gegevens van de Stichting Kinderzieken van Oranje

Vestigingsplaats Rechtsvorm
Amsterdam
Post- en bezoek adres 
Heidelberglaan  25 te Utrecht

Stichting

Statutaire naam ANBI Status
Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje De stichting beschikt per 22-01-21 over een ANBI status

RSIN: 862179798
Kamer van Koophandel Utrecht Accountant
Inschrijvingsnummer: 81681186
De stichting is UBO geregistreerd 

HLB Blömer Accountants en Adviseurs B.V.
Nieuwegein

Internet Social: 
www.kinderziekenhuizenvanoranje.nl instagram.com/kinderziekenhuizenvanoranje 

Juridische structuur
Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje is een zelfstandig opererende stichting. 

Bestuur 
De Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje kent een bestuur bestaande uit ten minste drie bestuursleden A en 
zodanig aantal bestuursleden B dat het totale aantal bestuursleden gelijk is aan het aantal steunstichtingen. Elke 
steunstichting is dus vertegenwoordigd in het bestuur. 
Bestuursleden worden benoemd door het bestuur, op voordracht van de steunstichting die door het desbetreffen-
de lid wordt vertegenwoordigd. 

Bestuursleden A worden uit en door het bestuur het benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij anders bepaald bij het 
besluit tot benoeming.  

Bestuursleden Termijn Datum aftreden / herbenoeming
Bestuurslid A per 31 december 2021
Mw. E.P.G. Verschure, voorzitter                       
Sophia/R’dam

1e Onbepaalde tijd 

Jhr. S.H. de Ranitz, secretaris                             
Emma/A’dam

1e Onbepaalde tijd
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Mw. J.C. Winkel, penningmeester               
Wilhelmina/Utrecht

1e Onbepaalde tijd

  
Bestuursleden B treden af volgens een door bestuur op te stellen rooster. Een periodiek aftredend bestuurslid B is 
terstond herbenoembaar, mits het bestuur hier unaniem achter staat. 

Bestuurslid B per 31 december 2021 Termijn Datum aftreden / 
volgens  rooster
Dhr. E.H.H.M. Rings                          Wil-
lem Alexander/Leiden 

1e 22-01-

1 22-01-2025
Mw. B .J .M. Gallé                                                
PMC/Utrecht 

1e 22-01-2025

Dhr. L. A. L. M. Kiemeneij                                 
Amalia/Nijmegen  

1e 22-01-2025

Mw. M. Koolman                                          
Beatrix, Groningen

1e 22-01-2025

Het bestuur van de Stichting stelt het beleidsplan vast en is belast met het besturen van de Stichting. Daarnaast 
is het bestuur verantwoordelijk voor het financiële beleid en legt jaarlijks in de vorm van een jaarverslag verant-
woording af over de gevoerde activiteiten onder meer conform de voorschriften die de Belastingdienst stelt ten 
aanzien van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De jaarrekening en het bestuursverslag worden opge-
steld op basis van de in Nederland geldende richtlijn ‘RJ- 650 Fondsenwervende organisaties’. 
Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot 
het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn. 

Het bestuur vergadert ten minste één maal per boekjaar; dan wel er vindt minimaal een maal per jaar besluitvor-
ming plaats via schriftelijke stemming, mits alle bestuursleden hiermee akkoord zijn. Andere bestuursvergaderin-
gen kunnen worden opgeroepen wanneer een bestuurslid dit nodig acht.
Bestuursvergaderingen kunnen plaatsvinden door fysieke bijeenkomst van het bestuur, telefonisch of via vi-
deo-conferencing, mits bestuursleden in staat zijn gelijktijdig te communiceren.     

Projectorganisatie Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje
Stichting KvO heeft bij haar oprichting een commissie (de Projectorganisatie) ingesteld, 
waarvan de taken, bevoegdheden en wijze van besluitvorming door bestuur zijn vastgesteld.
Deze commissie, de  projectorganisatie, bestaat uit de volgende personen:
• Inge Valkis-van der Veer, directeur Stichting vrienden van het Sophia
• Pascale Broks, directeur Stichting vrienden van het UMC Utrecht
• Gwen van Mansum-Timmer, directeur van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis
• Lot Jens, directeur Prinses Máxima Centrum Foundation
• Ambika Lucassen, relatiemanager LUMC Vrienden Stichting
• Marcel Slenders, hoofd fondsenwerving Radboud Fonds
• Barbara Baijens-Vrij, coördinator fondsenwerving Stichting Vrienden Beatrix kinderziekenhuis UMCG

De Projectorganisatie heeft de opdracht de doelstellingen van de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje te 
vertalen naar acties en de daartoe benodigde activiteiten en projecten invulling te geven. 
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Het bestuur van de Stichting Kinderziekenhuizen draagt ervoor zorg dat de projectorganisatie, mits vertegen-
woordigd door ten minste twee leden, verplichtingen kan aangaan van telkens maximaal 10 duizend euro. Iedere 
besluit tot het aangaan van een verplichting wordt door de projectorganisatie aan het bestuur kenbaar gemaakt. 

Financiële administratie, ondersteund vanuit het UMC Utrecht (Wilhelmina kinderziekenhuis) 
Dirk Gaasbeek, medewerker boekhouding UMC Utrecht
Aldwin Luijnenburg, sr. business controller divisie Kinderen – WKZ – UMC Utrecht

 Vrijwilligers
De Stichting Kinderziekenhuizen kent in 2021 geen actieve structurele vrijwilligersorganisatie; 
eventuele belangstellenden kunnen hun belangstelling kenbaar maken om bij bepaalde acties te ondersteunen.

Vergoedingen en bezoldigingsbeleid
Het bestuur van de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje verrichten hun werkzaamheden als zodanig onbe-
zoldigd, hebben evenmin recht op vergoeding van de door hen in de functie gemaakte kosten en ontvangen geen 
vacatiegeld.

De medewerkers van de Projectorganisatie zijn elk in dienst bij de steunstichting c.q. het (academisch) kinderzie-
kenhuis waaraan zij verbonden zijn en worden ingeschaald conform CAO (academische) ziekenhuizen. 
Gedragscodes en richtlijnen 

Het Bestuur van de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje onderschrijft de gedragscode van Goede Doelen 
Nederland waarbij de normen die het CBF hiervoor hanteert in acht worden genomen.

4. Doelrealisatie (door fondsenwerving)
In 2021 lag een zwaar accent op de activiteiten rondom het RTL project Glimlach. Daarnaast worden ook andere 
sporen bewandeld om onze doelstellingen te realiseren. 

Fondsenwerving vanuit de Stichting
Voor de fondsenwerving is het van belang dat de Stichting zichtbaar is, goede relaties opbouwt en de verbinding 
met de omgeving aangaat. Verschillende vormen van communicatie spelen hierbij een rol. De Stichting Kinder-
ziekenhuizen van Oranje communiceert gericht met tal van belanghebbenden en belangstellenden middels haar 
website, sociale media kanalen (Instagram, Facebook, Linkedin)
Men kan via de website direct doneren; eenmalig of regulier aan de Stichting.

Acties door derden
Voor mensen die een actie willen organiseren om geld voor de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje in te 
zamelen, staat een Toolkit met promotiemateriaal ter beschikking.
Zo kan een actie volop in de schijnwerpers worden gezet.  

Samenwerking met bedrijven
Bedrijven worden uitgenodigd om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen door te participeren in de lande-
lijk georganiseerde acties.
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5. Toekenning en selectie projecten en communicatie over resultaten 

Toekenning en selectie
De Stichting ondersteunt projecten voor vandaag en morgen.
Concrete projecten per ziekenhuis, waarmee we het dagelijks leven van de kinderen draaglijker maken. En ook 
projecten om een betere toekomst mogelijk te maken. We steunen ook wetenschappelijk onderzoek voor zieke 
kinderen die specialistische en intensieve zorg nodig hebben. Zo kunnen behandelingen beter én waar mogelijk 
minder belastend worden. 

In 2021 hebben we ons specifiek ingezet voor projecten die pijn, angst en stress bij kinderen in de ziekenhuizen 
verminderen. De projecten zijn hier dus op geselecteerd.

De projecten worden altijd voorgesteld door de zorgprofessionals van de verschillende kinderziekenhuizen: art-
sen, verpleegkundigen, maar ook kinderen en hun ouders.
Hiermee waarborgen we dat de projecten écht het verschil maken! 
 
Communicatie over de voortgang van de projecten
Via de Stichting Kinderziekenhuizen van oranje worden de gefinancierde projecten gemonitord. 
Over de resultaten en activiteiten wordt gecommuniceerd op de website, via de social media kanalen, naar en via 
onze partners die acties organiseren.

Er wordt niet meer aan vermogen aangehouden dan strikt noodzakelijk is om de activiteiten van de Stichting te 
realiseren.     

6. Risicomanagement 

Reputatierisico 
De integriteit van goede doelen is van groot belang, zo ook van de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje. Door 
het handelen van (relaties van-of bekende Nederlanders die in actie komen voor projecten) de Stichting zou de 
reputatie van de verschillende steunorganisaties en kinderziekenhuizen een risico kunnen lopen. 

Financieel risico 
Er wordt door de Stichting jaarlijks gewerkt met één zeer omvangrijke actie, waaronder een aantal kleinere 
projecten kunnen worden georganiseerd. Deze werkvorm kent het risico dat ‘de grote actie’ qua inkomsten kan 
tegenvallen. 
Daarom wordt vanaf 2023 jaarlijks vast bedrag van 120K begroot als projectkosten en in afspraken met derden 
overeengekomen dat uitkering aan projecten vanuit de Stichting plaatsvindt na aftrek van door de Stichting 
gemaakte kosten.    
  

7. Maatschappelijke aspecten

Sociale aspecten
De Stichting ziet zichzelf als spil in het verbinden van de steunfondsen van de kinderziekenhuizen en het creëren 
van een toegevoegde waarde voor verbetering van zorg en behandeling en medisch wetenschappelijk onderzoek 
van (jonge) patiëntjes. 

Kinderbeweeglandschap
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Economische aspecten
Op transparante en duidelijke wijze geeft de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje inzicht in haar handelen en 
is zij zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid voor gelden die schenkers geven.

Duurzaamheid 
De verschillende, participerende (academische) kinderziekenhuizen werken met een duurzaamheidsbeleid en/of 
participeren in de Green Deal. 
Bij projecten, ondersteund door de steunstichtingen van deze kinderziekenhuizen trachten we: 
• milieu- en gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken.
• bij te dragen aan een gezondheid bevorderende omgeving voor patiënten en medewerkers. 
• bij te dragen aan duurzame en toekomstbestendige zorg.
 

8. Nevenfuncties Bestuur (per 31.12.21)

Mw. E.P.G. Verschure, voorzitter  
Consultant Strategie Stichting de Buitenboordmotor 
Eigenaar Marlies Verschure Digitaal advies en realisatie 
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Sophia 

Jhr. S.H. de Ranitz, secretaris    
Lid Raad van Commissarissen Centrum Integrale Revalidatie Services B.V. 
Lid Raad van Commissarissen Poot Agenturen B.V. 
Bestuurslid Wounded Knee (Holding) B.V. 
Bestuurslid Stichting Akkoord Slotervaart Ziekenhuis (sinds 27 maart 2020)
Bestuurslid Dagelijks bestuur Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis (sedert circa 6 jaar)                        

Mw. J.C. Winkel, penningmeester
Divisievoorzitter & -manager divisie Kinderen, UMC Utrecht
Betuurslid Stichting Vrienden van het Umc Utrecht & WKZ

Prof.dr. E.H.H.M. Rings 
Hoogleraar kindergeneeskunde, Universiteit Leiden; afdelingshoofd kindergeneeskunde, LUMC Leiden
Hoogleraar kindergeneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam; afdelingshoofd kindergeneeskunde, Erasmus 
MC Sophia Rotterdam 
Bestuurslid LUMC vriendenstichting
                        
Mw. B .J .M. Gallé, bestuurslid 
COO CFO Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Uitvoerend bestuurder Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation
Bestuurslid stichting World Child Cancer NL
Bestuurslid Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje
Voorzitter College Specialismen Verpleegkunde (t/m 31 dec 2021)
Lid Auditcommissie Raad voor de Rechtspraak
Lid Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente (vanaf 1 maart 2021)



Lid Raad van Toezicht Zorgbalans
Voorzitter Raad van Advies i.o. Zorgdomein. (vanaf 1 april 2021)
                                              
Dhr. L. A. L. M. Kiemeneij, bestuurslid 
Hoogleraar epidemiologie en hoofd van de afdeling Health Evidence, Radboudumc
Bestuurslid van het Radboud Fonds van Radboudumc
   
Mw. M. Koolman, bestuurslid
Adviseur Economische Zaken (specialisatie Gezondheidseconomie), gemeente Groningen
Bestuurslid bij de Stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis
Stadscommissielid Vereeniging voor Volksvermaken (organisatie kinderprogramma Gronings Ontzet)
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 Jaarrekening 2022  

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
na resultaatbestemming

Activa

pagina nummer € €
Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 10 202.500
Liquide middelen 10 1.372.809

1.575.309

Totaal activa 1.575.309

Passiva

€ €
pagina nummer

Reserves en fondsen
Overige reserves 10  -67.881
   
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 10 1.643.190

Totaal passiva 1.575.309

2021

2021
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Begroting
2021

€ € €

Baten

Baten van particulieren 12 0 1.001.058
Baten van bedrijven 12 750.000 627.212
Overige baten 12 0 0

750.000 1.628.270

Lasten

Besteed aan doelstellingen
Beschikbaarstelling aan doelstellingen 1.600.705

Wervingskosten 12 13.059 14.316
Communicatiekosten 12 24.251 22.681
Kosten van beheer en administratie 13 54.209 58.194

91.519 1.695.896

658.481 -67.626

Financiële baten en lasten 13 0 -255

Resultaat 658.481 -67.881

Resultaatbestemming 2021

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Onttrekking overige reserve 10 -67.881

-67.881

2021

pagina 
nummer
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2.4  TOELICHTING ALGEMEEN 

Algemeen
Het doel van de Stichting KvO is de financiële ondersteuning van de steunstichtingen, één en ander zoals bepaald 
is in de samenwerkingsovereenkomst. Deze steunstichtingen hebben als doel om gelden te werven voor hun kin-
derziekenhuizen ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van de kinderen in deze
ziekenhuizen. Voor het bereiken van haar doelstelling zal de Stichting activiteiten organiseren om fondsen te 
werven. De opbrengsten van deze activiteiten zullen ten goede komen aan de steunstichtingen.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021 dat is geëindigd op 31 december 2021.

Algemene waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overenstemming met RJ 650 Fondswervende organisaties. De jaarrekening is 
opgesteld in euro’s.
Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, gebaseerd op histori-
sche kostprijzen. Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
Verliezen worden genomen wanneer deze voorzienbaar zijn, de opbrengsten worden verantwoord wanneer deze 
gerealiseerd zijn. 

Grondslagen van waardering activa en passiva
Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening 
houdend met mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter 
vrije beschikking.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te 
rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten:
Donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.   
De toewijzingen aan projecten worden verantwoord in het jaar waarin het bestuur hiertoe heeft besloten of wan-
neer er sprake is van een onvoorwaardelijke verplichting. De betreffende bedragen
worden voor het volledige bedrag van de toewijzing onder de (kortlopende/langlopende) schulden opgenomen. 
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De daadwerkelijke uitkering vindt plaats ten laste van deze schulden. De andere baten en lasten worden in begin-
sel toegerekend aan het verslagjaar waarin de daarop betrekking hebbende activiteiten zijn verricht, respectieve-
lijk de lasten zijn ontstaan.

Overige informatie
Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam

Rechtsvorm
Stichting

Statutaire vestigingsnaam
Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje

KvK nummer
Inschrijvingsnummer 862179798
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2.5 TOELICHTING BALANS

Vlottende activa 2021
€

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 202.500
 

202.500

Liquide middelen 2021
€

Banken 1.372.809

1.372.809

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar op naam van de instelling.

Reserve en fondsen Stand Mutatie Resultaat Stand
1 jan.2021 2021 2021 31 dec.2021

€ € € €

Overige reserves 0 0 -67.881 -67.881

0 0 -67.881 -67.881

Kortlopende schulden en overlopende passiva 2021
€

Crediteuren 18.824
Overlopende passiva 1.624.366

1.643.190
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2.6 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021
€

BATEN

Geworven baten
De specificatie is als volgt:

- Baten van particulieren 1.001.058
- Baten van bedrijven 627.212
- Overige baten 0

1.628.270

De specificatie van de baten particulieren 
is als volgt:

Donaties en giften 1.001.058
Overigen 0

1.001.058

LASTEN
2021

Wervingskosten €

Materiële kosten 14.316
Medewerkers niet in loondienst 0

Totaal wervingvingskosten 14.316

Communicatiekosten

Materiële kosten 22.681
Medewerkers niet in loondienst 0
 
Totaal communicatiekosten 22.681
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2021
Kosten van beheer en administratie €

Accountantskosten 6.413
Administratieve dienstverlening 3.240
Assurantiekosten 1.747
Bureaukosten 46.794
Algemene kosten 0

58.194

Financiële baten en lasten

Rentelasten 255

255
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2.7  Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Vaststelling en goedkeuring door het Bestuur en Raad van Toezicht van het jaarverslag 2021 van de Stichting 
Vrienden van het UMC Utrecht. 
    
De jaarrekening is opgemaakt: 3 juni 2022        
        

Utrecht, Utrecht,

Bestuur Raad van Toezicht

w.g. Mw. E.P.G. Verschure w.g. Drs. A. Roskes

w.g. Jonkheer S.H. de Ranitz w.g. Mw. B.J.M. Gallé

w.g. E.H.H.M. Rings w.g. Mw. M. Koolman

w.g. L.A.L.M. Kiemeneij

   
        
        
        
        
            



 
 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 
ACCOUNTANT 
Aan: het bestuur van Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening over de periode van 22 januari 2021 tot en met 31 december 2021 van 
Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje te Utrecht gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje op 31 december 2021 
en van het resultaat over de periode van 22 januari 2021 tot en met 31 december 2021 in 
overeenstemming met in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende 
organisaties”. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over de periode van 22 januari 2021 tot en met 31 december 
2021; 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 jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje 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 beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, die 
bestaat uit het bestuursverslag. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole 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 jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende 
organisaties”. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties”. In dit 
kader is het  bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de 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 jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 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. 
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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 jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing. 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel  
 controlewerkzaamheden 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 entiteit. 

• 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 
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 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Nieuwegein, 28 juni 2022  

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.  

 

 

P.W.J. van Dalen - van Balen MSc RA 
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