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Voorwoord
’Can I show you my home?’ Mounika pakt mijn hand en leidt me trots rond. Ze gaat 

net als de andere kinderen in het Indiase Hyderabad naar een normale overheids-

school en is een van de beste leerlingen van haar klas. Mounika komt van de straat 

en de kwaliteiten die haar daar deden overleven geven haar nu, bizar genoeg, een 

enorme voorsprong.

Maatschappelijk rendement noemen we dit. Maar voor donateurs is dat niet 

voldoende, die kijken ook naar zakelijk rendement. Net4kids brengt alweer voor 

het achtste jaar beide samen. 

We struinen de wereld af naar goudgerande projecten, gaan partnerships aan 

met lokale projectorganisaties, monitoren de kwaliteit en voortgang, en delen 

best practices. Daarnaast verzorgen we de funding, door die fantastische pro-

jecten aan te bieden aan potentiële donateurs, voornamelijk bedrijven. 

Zo helpen wij 16.813 kinderen aan een toekomstperspectief en bieden we 

bedrijven maatschappelijk en zakelijk rendement. 

De lach op het gezicht van Mounika laat zien dat wij op de goede weg zijn!

Loek van den Boog, Voorzitter
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16.813 kinderen geholpen
16.813 kinderen geholpen +31,6%

38 kinderhulp projecten +35,7%

15 projectpartners -3

17 landen in Azië en Afrika +5

g 805.406 projecten funding +24,4%

151 donateurs +6

55 bedrijven +5

g 5333,91 gemiddeld donatiebedrag +19,4%

g 225.692 organisatie funding +12,7%

28% organisatiekosten t.o.v. projectenfunding -9,7%

23,1% organisatiekosten t.o.v. totaal funding -7,3%

50 Net4kids’ers waarvan 44 pro bono +6/+6

Ultimo 2009 1,7 FTE betaalde teamleden -0,3 FTE

Net4kids werkgebied
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          ”Als ik later groot ben,     
word ik de baas van Nepal”

NMG Orphanage - Kathmandu, Nepal
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Donateurs van Net4kids
l  LeasePlan Corporation N.V.

l  G-Star Raw Denim Foundation

l  Oxxio Nederland B.V.

l  Valori

l  Deloitte

l  Turing Foundation

l  Capgemini

l  Fit for Finance

l  Veldhoven the Netherlands B.V.

l  ATC Trustees

l  SKIGT Vastgoed B.V.

l  Centerpoint Zaanstad B.V.

l  ASML Foundation

l  Open Scholengemeenschap Bijlmer

l  KWA Bedrijfsadviseurs

l  Giarte4Kids

l  Qurius Nederland B.V.

l  Winners&Co

l  Stichting Elsgoed

l  Europese School Bergen

l  Grizzly New Marketing B.V.

l  Ribbink van den Hoek Familiestichting

l  BNP Paribas

l  Machinefabriek  Eerbeek

l  Vodafone

l  Novum Posterum B.V.

l  Whizpr

l  RTL Nederland

... en vele andere bedrijven, stichtingen en personen.

Met dank aan Hugo Lingeman voor de vele prachtige foto’s
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Team - Organisatie - bestuur - 
Net4kids in 2009
Net4kids is een  virtuele kennisorganisatie. In ons dagelijks werk 

maken we gebruik van uiteenlopende IT hulpmiddelen om op 

afstand, op de momenten dat het schikt, (samen) te werken en 

kennis te delen. 

Belangrijk gezien het feit dat ons team voor ca 90% uit vrijwilligers  

bestaat die meestal hun werkzaamheden voor Net4kids combineren 

met een drukke baan of eigen bedrijf. Ultimo 2009 heeft Net4kids  

1,9 FTE betaalde teamleden (6 personen) en 44 pro bono teamleden, 

het vijfkoppige bestuur niet meegerekend.

Stuurteam: 
l  Odette van Zijdveld, Algemeen Directeur sinds mei 2009; 

l  Sandra Kooijman, Projecten; 

l  Annelies Brinkman, Fundraising & Account Management; 
l  Anke van den Boog, Donor Relations (pro bono); 

l  Suzanne Glorie, Marketing sinds juni 2009 (pro bono); 

l  Remco van Wessel, IT sinds augustus 2009 (pro bono); 

l  Norbert du Pied, Finance sinds september 2009 (pro bono); 

l  Femke van Son, team support. 

Bestuur: 
l  Loek van den Boog, voorzitter; 
l  Pieter Klaas Jonker, penningmeester en toezichthoudend lid; 
l  Peter Willeme, bestuurslid; 

l  Ton aan de Stegge, bestuurslid, 

l  Simon de Koning, bestuurslid (toegetreden in december 2009). 

Binnen het bestuur hebben alle personen onbezoldigd zitting.
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”Ik wil later kinderen leren lezen 
en schrijven. Ik word juf!”

 Sen Seconday School - Kumasi, Ghana
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Uitdagingen 2009:
l Gevolgen kredietcrisis het hoofd bieden

l Strategie, businessmodel en positionering opnieuw definiëren

l  Invullen belangrijke pro bono posities als Finance, Marketing en 

IT en vorming stuurteam

Strategie 2009:
l  Nadruk op verbeteren van de basis: processen, systemen,  

informatie vastleggen

l  Organisatiefunding uit meerdere bronnen om kwetsbaarheid /

afhankelijkheid te verkleinen

l Pro bono team faciliteert organische groei organisatie

Positionering 2009: 
l Net4kids: het meest zakelijke goede doel in concrete kinderhulp

l Kernwaarden: zakelijk, betrokken concreet en transparant

l  Primaire doelgroep: bedrijven en bedrijfsfoundations vooral in 

zakelijke dienstverlening en consumentenmarkt

l  Secundaire doelgroep: (ondernemers)stichtingen, scholen, 

verenigingen, vriendengroepen, inzamelacties

l  Net4kids helpt bedrijven hun corporate charity beleid vorm 

te geven en in te vullen

Businessmodel 2009:
l Transparante gescheiden geldstromen

l Projectdonaties gaan voor 100% naar het gekozen 

kinderhulpproject

l Organisatiekosten gesponsord door meerdere partijen

l Deel organisatiekosten worden gedekt door bijdragen van 

projectdonateurs
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■ Kosten Organisatie vs ■ Project Donaties 

■ Project Donaties tov ■ Organisatie Donaties
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Financieel 2009
Net4kids Aid Foundation

Inkomsten fondsenwerving g 805.406 g 647.600

Uitgaven projectondersteuning g -805.406 g -647.600

Net4kids Organisation

Operationele kosten g 225.692 g 200.334

Overige (kosten/)baten g 2.026 g 2.291

Dekking door organisatiesponsors g 170.143 g 99.081

Dekking door Net4kids Continuity Fund g 53.523 g 98.962

Net4kids Continuity Fund

Ontvangen donaties g 0 g 0

Rente op geïnvesteerd vermogen g 51.910 g 61.095

Resultaat op geïnvesteerd vermogen g 195.025 g -456.556 

Resterende kosten Net4kids Organisation g -53.523 g -98.961

Overige kosten g -266 g -466 

Resultaat g 193.146 g -494.888 
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”Ik wil later 
 een beroemde 
 kunstenares 
 worden”
 Loreto House - Calcutta, India
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Vooruitblik 2010
Voortzetting van de gekozen strategie
In 2010 zullen we voortborduren op de in 2009 gekozen strategie.  

We verwachten de ingezette groei te handhaven en wensen dat  

we nog meer kinderen kunnen helpen met een mooie club mensen.

Doelen 2010
l € 1.000.000 projecten funding (+24,2%)

l Groei in zakelijk segment

l Insourcing gefunde projecten portefeuille derden

l € 250.000 organisatie kosten (+10%)

l 20.175 kinderen helpen (+20%)

l concrete projecten waar kinderen van profiteren:

l  onderwijs (primair-vocational), gezondheid, opvang,  

integraal

l  kritisch ten aanzien van projectaanvragen: business 

case, afnemende afhankelijkheid/toenemende  

zelfstandigheid

Critical Success Factors  
om deze doelen te halen:

l  Bekende, onderscheidende, consequente  

propositie

l  Financial control op projecten

l  Processen: gedefinieerd, beschreven en gevolgd

l   Systemen: proces ondersteunend, makkelijk  

consequent gebruikt

l  Informatie: KPI dashboard, informatie delen en  

vastleggen 

l  Team: alle posities bezet, fun & pride 

l  Aansprekende projectenportefeuille
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Voorbeeldproject Azië 
Bouw opvangcomplex voor straatkinderen in Kathmandu Nepal
Child Watabaran Center Nepal (CWCN) ving tussen 2002  

en 2008 straatkinderen op in een aantal gehuurde huizen in  

Kathmandu. Deze huizen waren verre van optimaal (geen  
schoon water, toegang tot transport, aantallen kamers) en de 

huurkosten liepen ieder jaar op.

Dankzij de steun van LeasePlan heeft Net4kids de afgelopen 

2 jaar de bouw van een nieuw opvangcomplex, met een huis 

voor jongens, een huis voor meisjes en een schoolgebouw  

kunnen financieren. In mei 2009 zijn de eerste kinderen 

verhuisd. Ook is met de bouw van de twee huizen de 

capaciteit vergroot van 20 naar 30 kinderen 

per huis. 

De nieuwe tehuizen staan iets buiten  

het centrum van Kathmandu. 

Het is een geweldige prestatie ge-

weest om ondanks een beperkte 

beschikbaarheid van stroom (soms maar 3 uur per dag) en 

oplopende bouw- en materiaalprijzen de huizen met slechts 

een paar maanden vertraging op te leveren. 

Naast financiële sponsoring, heeft LeasePlan dit pro-

ject ondersteund met adviseurs en expertise tijdens 

de bouw. Tevens zijn in 2009 de lopende kosten 

gedekt van 28 meisjes zowel in het gehuurde als het 

nieuwe meisjestehuis.
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”Ik wil mensen helpen, ik word advocaat”
Sen Secondary School - Kumasi, Ghana
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Voorbeeldproject Afrika  
Schoolgeld voor gehandicapte kinderen in Rwanda
In ontwikkelingslanden kunnen maar zeer weinig kinderen 

met een lichamelijke of verstandelijke beperking naar school. 

Dat geldt zeker ook in het door oorlog verscheurde Rwanda, 

waar kennis en vaardigheden onvoldoende zijn om rekening 

te kunnen houden met de behoeften van gehandicapte en  

getraumatiseerde kinderen. 

Komera, een Rwandese NGO, helpt deze kinderen om onafhan-

kelijker en gelukkiger te worden, door hun aangepaste school-

programma’s te bieden die zijn gebaseerd op het principe 

van Totale Communicatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van  

visualisatie technieken en gebarentaal. 

In 2009 zijn de onderwijskosten van 47 kinderen met een 

verstandelijke of lichamelijke beperking gesponsord. Onder 

deze kosten vallen schoolgeld, kosten van vervoer van en 

naar school, evenals voedsel voor de kinderen. Met de dona-

ties konden deze kinderen voor 100% van de faciliteiten en de 

programma’s van Komera profiteren. 

Naast dit project, dat veel kinderen ondersteunt die anders 

geen kansen zouden hebben om normaal mee te draaien  

in de maatschappij, is Komera tegenwoordig ook een 

‘Resource centrum’ voor In-service training. 

Dat betekent dat het een plek is waar 

leraren onder deskundige begeleiding 

ervaring op kunnen doen als leraar 

in het speciaal onderwijs.
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”Ik wil piloot worden, dan kan 
 ik de wereld rondvliegen”
 Loreto Bowbazar - Calcutta, India
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to-the-point charity  -  Amstelveenseweg 638  -  1081 JJ Amsterdam  -  The Netherlands  -  www.net4kids.org

Zie voor ons online jaarverslag www.net4kids.org/jaarverslag2009
 
 Tevens nodigen wij u hierbij uit voor de jaarverslagfototentoonstelling 
 op 15 juni a.s. vanaf 16.30 uur bij ons op kantoor Amstelveenseweg 638 
 te Amsterdam.

 Via info@net4kids.nl kunt u ons laten weten of u in de gelegenheid bent  
 om te komen.
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