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Voorwoord

1 Niets te verliezen?
Veel sociale onrust, criminaliteit en zelfs terrorisme kan
worden verklaard vanuit de steeds groter wordende
kloof tussen arm en rijk, en de armoede bij meer dan
de helft van de wereldbevolking. Grote lagen van de
wereldbevolking hebben niets te verliezen.
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Niets te verliezen, wat betekent dat?
Het lijkt altijd nog slechter te

In ons maatschappelijk systeem

De wortel van dat probleem, de

Bedrijven moeten gebruik maken van

kunnen. We spreken over recht op

zijn we niet in staat gebleken de

ongelijke verdeling van welvaart, is niet

de kansen die ze krijgen. Maar voor een

gezondheidszorg, op onderwijs, recht

verschillen kleiner te maken. Integen-

eenvoudig op te lossen. Wat we wel

deel komen die voort uit de ongelijke

op een menswaardig bestaan. Maar

deel, in de laatste 40 jaar zijn deze juist

kunnen doen is de meest schrijnende

verdeling van economische macht

als een kind onnodig sterft aan een

enorm gegroeid. Hoewel globalisering

gevolgen daarvan neutraliseren. Uit

en tegenstellingen die in de wereld

makkelijk te genezen ziekte, gewoon

op zichzelf een gezonde ontwikke-

sociale motivatie, maar misschien ook

bestaan. De steeds grotere aandacht

omdat er geen geld is, wat is dat dan?

ling is, omdat het kansen op werk en

vanuit het besef dat we onze levens-

voor corporate social responsibility is

Of als hele generaties opgroeien met

inkomen beter over de wereld verdeelt,

standaard voor een deel te danken

hiervan in belangrijke mate een gevolg.

onnodig beperkte hersencapaciteit

hebben degenen aan het eind van de

hebben aan deze tegenstellingen.

door ondervoeding. Juist dat maakt

waardeketen vaak niet de economische

Daarom is dit niet alleen een privé aan-

die bevolkingsgroepen weer kansloos

macht om voldoende betaald te krijgen

gelegenheid, maar moet dit juist ook

voor een goede toekomst.

voor hun werk.

een overweging voor bedrijven zijn.
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Dus wat te doen?
Hoe moeilijk het probleem macro-

Door Net4kids projecten te steu-

economisch ook is op te lossen, micro

nen investeren bedrijven in kansen voor

is zo fantastisch veel te doen. Met

kinderen en creëren daarmee maat-

relatief weinig geld en inspanning zijn

schappelijk rendement. Daarbij helpen

we in staat veel kinderen de controle

we die bedrijven met een uitgebreid

over hun eigen leven terug te geven en

dienstenpakket ook zakelijk rendement

ze kansen te bieden die ze anders niet

te creëren, m.n. in de vorm van werk-

zouden krijgen. Dus helpen we kinde-

nemersmotivatie en klantenbinding.

ren van de straat halen, helpen we bij

Daarmee is niet alleen indirect, maar

het zorgen voor voeding, schoon water,

ook direct het aandeelhoudersbelang

onderdak en gezondheidszorg. En daar

gediend.

waar die primaire levensbehoeften

Het is een genot om met bevlo-

wel aanwezig zijn kijken we vooral naar

gen entrepreneurs over deze zaken te

onderwijs, uiteindelijk de belangrijkste

spreken, en de steeds sterker worden-

factor voor zelfredzaamheid.

de overtuiging te zien, dat dit alles een
normaal onderdeel van goed ondernemen is. En dan is de gedachte dat we
gezamenlijk, juist vanuit het bedrijfsleven, ook macro echt verschil kunnen
maken helemaal niet zo ver meer weg.

Loek van den Boog
Voorzitter
Amsterdam, juli 2012
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2 Net4kids is anders.
Wij denken anders en wij werken anders.
Dat doen wij door bijzondere bedrijven, personen en organisaties met elkaar
te verbinden en ons samen te richten op maatschappelijk én op zakelijk
rendement. Dat noemen wij charity with a business approach; zakelijk in het
ondernemen, menselijk in de betrokkenheid.
In 2011 werkten we onder andere samen met G-Star Raw Denim Foundation,
LeasePlan en Oxxio. We hielpen 18.281 kinderen aan een duurzamer
toekomst middels 41 kinderhulpprojecten op het gebied van scholing,
opvang en zorg in 14 landen in Azië en Afrika.
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2.1 Van kansarm naar kansrijk

Maximale impact bij
2.2	

Betrokken, concreet, zakelijk en transparant
2.3	

ontvangers én gevers
Net4kids is een Nederlandse

Net4kids gelooft in de kracht

Bij Net4kids geloven we in duur-

Wij geloven dat kinderhulp alleen

stichting voor concrete, zakelijke kin-

van delen. Voor ons betekent delen

zame betrokkenheid. Als je gevers

duurzaam kan zijn, als het bedrijfsma-

derhulp in ontwikkelingslanden in Azië

dat geven in balans is met krijgen.

en ontvangers met elkaar in contact

tig te verantwoorden is en concrete

en Afrika. Wij geloven dat een mooiere

Dat er maximale impact is bij zowel

brengt, ontstaat enthousiasme en be-

doelstellingen dient. Daarom wordt

wereld begint bij kinderen. Als we kin-

ontvangers als bij gevers. Want als je

trokkenheid. We zien in de praktijk dat

samengewerkt met lokale projectpart-

deren meer en betere kansen geven en

geeft, mag je er ook iets voor terug

dat leidt tot het helpen van nog meer

ners, waarmee we aan de hand van

hen helpen deze te pakken, kunnen zij

verwachten. Door met donateurs het

kinderen. Deze betrokkenheid facilite-

strenge projectcriteria een langdurig

hun positie verbeteren waarmee ze hun

best passende project te vinden en dit

ren we middels de nieuwste technieken

resultaat realiseren met als uiteindelijk

eigen toekomst en die van hun land

op de juiste manier binnen de organi-

en persoonlijk contact met een eigen,

doel zelfredzaamheid.

kunnen creëren. Daarom is onze missie

satie in te zetten, wordt een donatie

vaste contactpersoon. Donateurs

zoveel mogelijk kinderen duurzaam

een investering. Bedrijven waar social

ontvangen regelmatig rapportages en

De geldstromen binnen de Net4kids

van kansarm naar kansrijk te helpen.

responsibility op de agenda staat, zien

krijgen volledig inzicht in de pro-

organisatie zijn volledig transparant.

Zodat er straks een volgende generatie

dat niet alleen terug in de resultaten

jectresultaten en wat er met hun geld

Donaties komen gegarandeerd 100%

kinderen is die het beter heeft dan zij

maar ook in een grotere klant- en per-

gebeurt. Via een eigen MyNet4kids-

terecht bij het gekozen project en er

hadden.

soneelstevredenheid. Net4kids biedt

site is er 24 uur per dag toegang tot

wordt een bijdrage van 10% voor pro-

haar expertise en advies aan om deze

de meeste actuele gegevens over het

ject gerelateerde kosten bovenop de

social return on investment binnen or-

gekozen project.

donatie gevraagd.

ganisaties te realiseren. De duurzame,

De overige organisatiekosten worden

zakelijke samenwerking die hieruit

gedragen door organisatie donateurs.

ontstaat zorgt voor een win-win. Voor

Daarnaast is er het Net4kids Continuity

de kinderen én voor organisaties.

Fund om hulpprojecten te kunnen ga-

Dat is de kracht van delen.

randeren bij onvoorziene omstandigheden en voor de continuïteit van de
Net4kids organisatie.

p9

hfdstk 2

Wie en wat is Net4kids

2.4 Geschiedenis Net4kids
Net4kids is in 1999 opgericht

2.5 Teamleden
Vanuit ons gesponsorde kantoor

door Loek en Anke van den Boog

in Amsterdam werken wij met een klein

als familie foundation en evolueerde

betaald team (die 20 procent van hun

daarna naar een openbare stichting

tijd pro bono werken) en een groot

met een eerste volledig boekjaar in

aantal professionele vrijwilligers, die

2003. Sindsdien verbindt Net4kids

zich vaak naast een drukke baan of

vooral zakelijk ingestelde donateurs

bedrijf inzetten voor onze organisatie.

met kinderhulpprojecten en faciliteert
zij concrete betrokkenheid middels een

Net4kids is de afgelopen jaren

online platform. Bij Net4kids investeer

uitgegroeid tot een professionele

je in een kinderhulpproject dat het

organisatie die zich blijft inzetten voor

beste bij je past en vervolgens gevolgd

minderbedeelde kinderen in Afrika en

en gedeeld kan worden via een eigen

Azië. En dat is alleen mogelijk dankzij

MyNet4kids-site en social media. Er

een team enorm gedreven en gemo-

zijn constant bijzondere hulpprojec-

tiveerde medewerkers en vrijwilligers.

ten beschikbaar die getoetst zijn op

Dit zijn de mensen die ons werk in 2011

kwaliteit, duurzaamheid en haalbaar-

mogelijk maakten.

heid. Concrete kinderhulp wordt zo
zakelijk verantwoord, persoonlijk en
passend bij elk budget. Wij garanderen
de uitvoering en geven inzicht in de
besteding en resultaten van de investering. Zakelijk, concreet, betrokken en
transparant in kosten en resultaten.
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Bestuur

Stuurteam

Funding team

Loek van den Boog

oprichter / voorzitter

1999

Projects team

Annelieke Brackel*

project manager

2011

Peter Willeme

bestuurslid

2003

Sandra Kooijman*

project manager

2008

Pieter Jonker

penningmeester

2005

Elize Lam

project accountmanager

2011

Simon de Koning

bestuurslid

2008

Emile van de Klok

project accountmanager

2006

Ton aan de Stegge

bestuurslid

2005

Faruk Dervis

project accountmanager

2011

Karen Blanken

project accountmanager

2008

Anke van den Boog

oprichtster

1999

Lisette van Niekerk

project accountmanager

2010

Annelies Brinkman*

manager funding

2007

Maartje Hermans

project accountmanager

2010

Mijanou Blaauw*

manager projects

2011

Odette van Zijdveld*

algemeen directeur

2009

Remco van Wessel*

manager operations

2009

Petra de Jong*

fundraiser

Operations team Femke van Son*

office manager

2007

Edwin Groen

processen

2010

Frankie Springs

IT

2011

2009

Ingrid Dorland

finance

2011

Amy Stolze

marketing

2010

Jean Pierre van Tiggelen IT

2010

Andrea Hulskamp

grafisch vormgever

2000

Jerry Rozenbrand

finance

2009

Eveline van Sandick

vertaler

2006

Karin Middelburg

HR

2010

Hans Middelburg

ambassadeur

2010

Marijke Hulskamp

management assistent

2003

Hugo Lingeman

marketing/fotografie

2003

Marinka Deddens

HR

2011

Ine Overmars

communicatie

2010

Mario Huibers

trainer / coach

2011

Joep Sevenstern

new business

2010

Martha Elsinga

finance

2011

Margreet Blommert

donor relations

2010

Martijn Messemaker

trainer / coach

2011

Mariëtte van de Rest

communicatie

2010

Willemijn de Boer

finance

2009

Nadja Willems

fotograaf

2010

Philipp van Ekeren

ontwerper/vormgever

2007

Sebastiaan Hooft

funding

2011

Tim Christiaans

ambassadeur

2011

Wietske Stokvis

fundraiser

2011

* betaalde medewerker
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3 Organisatie in verandering
Om onze ambities waar te kunnen maken, is duurzame
groei nodig. Een duurzame Net4kids organisatie, duurzaam bemenst en duurzaam gefinancierd is hierbij randvoorwaardelijk. In juni 2011 heeft het Net4kids team haar
strategie verder uitgewerkt. Vervolgens hebben we in 2011
een start gemaakt met het uitrollen van deze strategie en
zullen dit voortzetten in 2012.
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3.1 Basis stevig versterken
De eerste stap in onze strategie

G roeien in kwaliteit dienst3.2	

Innoveren en uitbreiden
3.3	

verlening

dienstverlening

De tweede stap in onze strategie

Tot slot is als derde stap nodig

is dat we onze basis stevig moeten

is dat we willen groeien in de kwaliteit

dat we onze dienstverlening innoveren

versterken om de groei in 2011 aan te

van onze dienstverlening om duur-

en uitbreiden om kansen in de markt

kunnen en verdere groei te kunnen

zaamheid, huidige groei en onder-

te verzilveren, grotere groei en markt-

realiseren. We hebben geïnvesteerd in

scheidend vermogen te kunnen blijven

leiderschap realiseren en duurzaam

mensen, processen en systemen. Het

realiseren op de middellange termijn.

zelfvoorzienend worden. We doen dit

werkkapitaal dat nodig was om deze

We willen nog meer impact realiseren

enerzijds door het aanbieden van dien-

groei en innovatie te kunnen realise-

bij zowel ontvangers als gevers. Aan de

sten aan de zakelijke markt, waarbij we

ren, hebben we eind 2011 in de vorm

kant van de ontvangers doen we dat

bedrijven helpen om maximale impact

van een lening kunnen aantrekken na

door de kwaliteit van projecten verder

te creëren met hun hulpprojecten. Dit

gesprekken met drie mensen uit ons

te verbeteren, projecten onderling te

doen we met advies, zoekopdrachten,

netwerk. De stevige, professionele

benchmarken en meer kennis te gaan

implementatie en (marketing)tools.

basis die nu staat, biedt een goede on-

delen. Zo kan een opvangproject voor

Deze dienst heet Corporate Giving

dersteuning aan onze fondsenwerving

straatkinderen in Zuid-Afrika veel leren

Services.

en marketing.

van een soortgelijk traject in Delhi.
Aan de kant van de gevers doen we

Anderzijds worden er diensten ontwik-

dat door onze projecten nog meer te

keld, die door foundations ingehuurd

verbinden aan hun bedrijfsdoelstel-

kunnen worden. Hierbij is te denken

lingen. Als je dat goed doet, geloven

aan het selecteren, monitoren, behe-

wij dat bedrijven trotser worden, dat ze

ren, controleren, vergelijken van kinder-

het intern meer gaan uitdragen, meer

hulpprojecten. Voor veel stichtingen

geld gaan geven aan kinderhulp en

zijn deze diensten een grote zorg door

Net4kids gaan promoten zodat wij nog

gebrek aan tijd, kennis en de grote af-

meer kinderen kunnen helpen.

stand. Wij noemen deze dienst Charity

Dit faciliteren we middels programma’s

Office.

en de nieuwste technieken.
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4 Investeren, versterken en groeien
Het jaar 2011 is een jaar van investering in de Net4kids organisatie geweest.
Onze doelstellingen waren ambitieus (minimaal 20.000 kinderen helpen en
€ 1.500.000 aan projecten funding ophalen) en hebben we niet geheel kunnen
realiseren, maar er is een start gemaakt met het uitrollen van onze strategie
door een stevige basis te creëren voor verdere groei en door het voorbereiden
van innovatie en groei in kwaliteit.
Ten opzichte van 2010 is een forse groei in projecten funding gerealiseerd.
Dit stemt ons tot tevredenheid richting de toekomst.
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4.1	
Samenvatting 2011
Onderstaand wordt een overzicht geschetst van de resultaten in 2011 en ten opzichte van het jaar daarvoor.
			

Aantal kinderen geholpen

2011

2010

Verschil 2010

18.281

17.136

+7%

Kinderhulpprojecten

41

36

+5

Projectpartners

17

17

-

Landen in Afrika, Azië

14

17

-3

€ 1.257.313

€ 974.391

+29%

Projecten funding

€ 223.229

€ 157.684

+42%

Donateurs

162

129

+33

Bedrijven

75

70

+5

€ 7.761

€ 7.553

+3%

€ 357.846

€ 242.019

+48%

24%

21%

+3%

Aantal pro bono teamleden

38

47

-9

Aantal betaalde teamleden

8

4

+4

4,6

2,6

+2

Organisatie funding

Gemiddeld donatie bedrag
Organisatie kosten
Kosten t.o.v. donaties

Betaalde FTE teamleden
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5 Net4kids in beeld
Ook 2011 was weer een bijzonder
jaar voor de Net4kids organisatie.
In dit hoofdstuk wordt u in vogelvlucht door een selectie van onze
hoogtepunten meegenomen.

Kunstenares Astrid Engels maakte met de kinderen van een Net4kids-project in
Nepal 96 kleurrijke schilderijen. Door een feestelijke benefietveiling wordt hun
schooltoekomst veilig gesteld.
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Workshop internet/new mediagebruik in goede doelenland

Nadja Willems wordt onze huisfotograaf

In januari geeft Hugo Lingeman

In april zegt professioneel fotografe

Net4kids kinderkoor
We hebben een Net4kids kinderkoor!
Jongens en meisjes tussen de 7 en 14

namens Net4kids een workshop voor

Nadja Willems ons toe pro bono de

jaar zingen in een fantastische show

circa 100 mensen over internet/new

huisfotograaf te worden voor Net4kids-

over de problematiek van de kinderen

media-gebruik in goede doelen land.

beeld in Nederland. Haar eerste klus is

in onze projecten.

We zijn door PWC gevraagd omdat

het fotograferen van alle afzonderlijke

“we al jaren voorop lopen met gebruik

teamleden in haar studio in Soest voor

van internet” (quote PWC). Wat een

uniformiteit op onze nieuwe site.

Evenementen Unamic/HCN

Met Net4kids-reclame achterop

Oprichters Loek & Anke van
den Boog worden geïnterviewd door

mooi compliment!

Reclame achterop de vrachtwagen

Interview in magazine LINDA

Nieuwe Net4kids website live!
Weer een stap in verdere profes-

Unamic/HCN (nu een Xerox company) organiseert in april een klanten-

sionalisering van de Net4kids organisa-

dag waarbij een bedrag per aanwezige

een vrachtwagen biedt Hijs- en Trans-

tie; in maart gaat onze nieuwe website

naar Net4kids gaat en dit is meteen

portspecialist Albert van de Scheur ons

live.

de start van het Unamic4kids fonds.

een aantal jaren free publicity op de

En ook Unamic/HCN België is een

Europese snelwegen.

zeer actieve Net4kids donateur. Heel
regelmatig worden er evenementen
georganiseerd waarvan de opbrengst
wordt gekoppeld aan Net4kids.

LINDA en komen met foto en in het
populaire magazine. In juli komen we
bovendien op de LINDA site.
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Success story samenwerking DLA Piper en Net4kids
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijke pijler in de

Aanvraag PostcodeLoterij
Helaas wordt onze aanvraag bij de

Sponsorloop Open Schoolgemeenschap Bijlmer
In oktober lopen de kinderen van

bedrijfsvoering van DLA Piper. Het is juist dit efficiënte MVO-beleid dat DLA Piper

PostcodeLoterij niet gehonoreerd dit

en Net4kids bindt. Naast gratis kantoorruimte en vergaderfaciliteit, biedt DLA

jaar. We ontvangen echter een uitge-

Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Piper Net4kids ook in 2011 gratis juridisch advies en doneert zij geld aan concrete

breide toelichting die zeer goede hoop

voor achtste jaar op rij hun sponsor-

kinderhulp projecten. Net4kids helpt DLA Piper op haar beurt op een zakelijke en

biedt voor de komende jaren.

loop voor Net4kids. Met de opbrengst
kunnen maar liefst 36 kinderen in Ne-

transparante manier invulling te geven aan haar MVO-beleid. Iedere medewerker
van DLA Piper mag 30 uur per jaar binnen kantoorverband besteden aan MVO gerelateerde werkzaamheden. Dit stimuleert het leveren van een bijdrage. In augus-

Relatiegeschenken Net4kids
Via Net4kids zijn relatiegeschen-

tus maakt DLA Piper een film over haar MVO-beleid. Prachtig in beeld gebracht en

ken te bestellen, waarvan een deel

een mooi voorbeeld voor andere bedrijven.

van de opbrengst naar Net4kids gaat.
Naast de Net4kids kerstkaarten van

Net4kids nieuwsbrief
nieuwe stijl

pal een jaar lang naar school! Donateur
Canyon sponsort de prijzen voor de
kinderen.

Transparantprijs

Luma International, zijn er dit jaar voor

Eigenlijk vinden we dat Net4kids

het eerst feel good wijnpakketten van

ieder jaar de Transparantprijs moeten

WEXXS uit Blaricum te bestellen. Op

winnen. Helaas worden we in 2011 niet

4kids nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’. De

deze manier wordt niet alleen een

genomineerd.

planning is dat deze nieuwsbrief vijf

Net4kids-project gesteund maar wordt

keer per jaar verschijnt, vier keer in elk

Net4kids ook bij nieuwe relaties onder

seizoen en één feestdagen-special.

de aandacht gebracht.

In juli verschijnt de eerste Net-
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Painted Hope

Duurzaamheidsprijs 2011

Kunstenares Astrid Engels is eind 2010 naar Nepal gegaan om daar met kinderen,

Net4kids roll-up banners

Stichting KICI Kledinginzameling

We krijgen een méér dan profes-

van een door Net4kids ondersteunde school, 96 kleurrijke schilderijen met ster-

reikt de Duurzaamheidsprijs 2011 aan

sionele uitstraling op onze fundraising

renbeelden te maken die door Astrid bij terugkomst met haar specifieke ‘touch

de GSRD Foundation, die dit verdub-

en overige events door de aanwinst

of Engels’ zijn getransformeerd tot echte kunstwerken. Deze schilderijen zijn op

belt en doneert aan het vocational

van vier prachtige roll-up banners XL

15 mei 2011 bij Sotheby’s Amsterdam geveild. Met de opbrengst van deze veiling

trainingscentrum van de Bridgeschool-

(125x200cm)! De hardware, cassettes

kunnen de kinderen in Nepal investeren in hun eigen toekomst

kinderen in India.

en draagtassen zijn gesponsord door
Laarhoven Design en de uitingen zijn

Golftoernooi Lionsclub
Oude Duinen
Lionsclub Oude Duinen speelt een

Amsterdam - Dakar Challenge

geprint door Océ Nederland en afge-

Het team DromeYaris, bestaande

werkt door Studio America uit Leiden.

uit Jim Smits en Jean-Paul Vredevoort,

charity golftoernooi op de Haarlem-

rijden van 5 t/m 25 november 2011

mermeersche Golfbaan in Vijfhuizen

voor het Babungo onderwijsproject

waarvan de opbrengst ten goede komt
aan het Mtakuja project in Tanzania.
Wilde Ganzen verstrekt bovenop deze
donatie een premie.

in Kameroen de Amsterdam - Dakar

Fundraising ontbijt in sterrenrestaurant ‘Aan de Poel’
Na ons geslaagde fundraisingdiner op De Clipper ‘Stad Amsterdam’
oktober vorig jaar, wordt er in november opnieuw een fundraising ontbijt
gehouden in sterrenrestaurant ‘Aan
de Poel’ in Amstelveen. In een intieme
setting en met het toverwoord ‘Passie’
(passie voor kinderhulp én passie voor
koken), wordt geld opgehaald voor de
kinderen in Ghana. Met dank aan Valori
en Studio Soest.

Challenge 2011. 23 kinderen krijgen
daardoor de mogelijkheid om naar
school te gaan.
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6 Net4kids netwerk
Net4kids is een echte netwerkorganisatie. Ons uitgangspunt is dat onze doelstellingen het best gerealiseerd kunnen worden vanuit een grote diversiteit
aan organisaties en individuen Wij streven er dan ook naar deskundigheden en
kwaliteiten in brede zin te genereren en in te zetten Zonder de steun van onze
projectpartners, vrijwilligers, donateurs, organisatiesponsors, ambassadeurs en
comité van aanbeveling zouden wij onze droom niet kunnen realiseren.
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6.1 Projectpartners
Net4kids richt zich op het werven van fondsen voor kinderhulpprojecten

Partnership Foundation
Partnership Foundation (PF) is

Watabaran
Het Child Watabaran Center

en het voeren van transparant en zakelijk projectmanagement. De uitvoering

opgericht door een aantal Nederland-

(CWCN) in Nepal is een niet-gouver-

van een hulpproject ligt te allen tijde bij een lokale, bij voorkeur klein tot middel-

se zakenmensen. Ze beschouwen de

nementele organisatie die in 2002 is

grote, hulporganisatie die goed is ingebed in de gemeenschap.

omstandigheden waaronder straat-

opgericht om de straatkinderen van

De lokale hulporganisatie moet bereid zijn tot het leveren van periodieke

kinderen moeten leven als een grote

Kathmandu te helpen en ze onderwijs

rapportages, sluitende begrotingen, persoonlijke verhalen van de kinderen en

humanitaire catastrofe. In hun ogen

en een beroepstraining te bieden. Tir-

het opschalen van de projecten. Net4kids wil kinderen op duurzame wijze helpen

vereist het probleem een innovatieve

tha Raj Raisili was een radioverslagge-

met de Pyramid of Care als uitgangspunt. Dit wil de organisatie bereiken door het

en grootschalige duurzame oplossing.

ver in Nepal toen hij de verschrikkelijke

aangaan van langdurige relaties met haar projectpartners en samen met hen de

De Foundation draagt zorg voor huis-

omstandigheden van de straatkinderen

projecten op te schalen. In sommige gevallen is onze directe partner een

vesting, onderwijs en re-integratie ten

in Nepal zag. Hij was ervan overtuigd

Nederlandse organisatie, zoals een van onze grootste partners Partnership

behoeve van straatkinderen in India

dat er een manier zou moeten zijn om

Foundation, maar in alle gevallen is de uitvoering in handen van lokale partners.

(in zogeheten Rainbow Homes). Zoals

het leven van de straatkinderen een

In 2011 heeft Net4kids met 17 partners samengewerkt in 14 landen, waarvan

het woord “Partnership” al zegt, zijn

positieve impuls te geven. Hij besprak

4 partners in India en 4 partners in Nepal. Onze belangrijkste projectpartners zijn:

zij overtuigd van de noodzaak samen

z’n idee met vrienden en in 2002 zet-

te werken met andere gemotiveerde

ten hij en zijn vrienden het idee om in

personen en bedrijven om succesvol te

werkelijkheid, door straatkinderen een

zijn. Zij werken in India samen met di-

thuis, opvang en onderwijs te bieden.

verse, vaste lokale organisaties en met

Tirtha heeft een meisjestehuis, een

de (lokale) overheid. Inmiddels zijn er

kliniek en een mobiele gezondheids-

22 Rainbow Homes, waarvan Net4kids

zorg opgezet, alles met behulp van

er 11 van steunde in 2011.

Net4kids.
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Society for Serving Humanity
Society for Serving Humanity (SSH) werkt in de Indiase deelstaat Tamilnadu.

SAVE
SAVE is een Indiase NGO die zich

Wilde Ganzen
Net4kids is sterk in het koppelen

SSH werd in 1988 opgericht om de armoede onder de bevolking van Tamilnadu

sinds haar oprichting in 1993 inzet voor

van projecten in Azië en Afrika met

tegen te gaan. De organisatie werkt met name op het platteland om door middel

de rechten van kinderen in de Tirupur-

bedrijven en fondsen in Nederland.

van verschillende projecten de sociale, economische en culturele status van rurale

regio. Al vele jaren zet SAVE zich actief

Daarnaast heeft Net4kids toegevoeg-

gemeenschappen te verbeteren. Bij het realiseren van haar doelstellingen werkt

in voor het uitbannen van kinderarbeid.

de waarde op het bied van zakelijk,

SSH onder andere samen met andere ngo’s, het ziekenhuis van Chinnalapatti en de

HEART, een zusterorganisatie van

transparant en concreet projectma-

Rotary Club van Dindigul West. In eerdere projecten heeft SSH ook samengewerkt

SAVE, richt zich op het bieden van vrij-

nagement. Dit doen we onder andere

met SAVE, de lokale partner van Net4kids voor het ecologisch park in Tirupur.

heid, opvang en onderwijs voor voor-

door samen te werken met de ont-

SSH en Net4kids werken samen om kinderen die door HIV/Aids geïnfecteerd zijn

malige kindarbeiders. Om de kinderen

wikkelingsorganisatie Wilde Ganzen.

weer een toekomst te bieden. Deze Foster a Child programma’s hebben inmid-

bewust te maken van hun omgeving

Wilde Ganzen heeft mensen, kennis en

dels 450 kinderen bereikt in 2011. Een mijlpaal in 2011 is de start van de bouw van

en het belang van zelfredzaamheid

netwerken die ingezet kunnen worden

Child Plan Academy: een school waar kwalitatief onderwijs zal worden geboden

gecombineerd met het leren van een

voor onderdelen van het projectma-

aan alle FCP kinderen, maar ook aan kinderen die beter onderwijs willen genieten.

vak, heeft SAVE een ecologisch park

nagement, zoals het uitvoeren van een

De bouw van de academy is gefinancierd door LeasePlan Corporation en zal in de

ontwikkeld. Dit park genereert tevens

lokale scan op een potentiele project-

eerste helft van 2013 worden afgerond. 600 kinderen zullen kwaliteit onderwijs

inkomsten voor de hulpprojecten.

partner en het bezoeken van projecten.

kunnen volgen.

Naast samenwerking voor het park,
werkt Net4kids samen met SAVE aan
het bieden van overbruggingsonderwijs en beroepsonderwijs aan de ex
kindarbeiders.
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6.2 Donateurs

Ellie Donk

Net4kids kent een grote groep betrokken donateurs. Samen met onze do-

Fit4Finance

Na de verkoop van haar reisor-

nateurs zoeken wij het best passende project dat maximaal aansluit op de be-

ganisatie Sawadee schenkt Ellie Donk

drijfsdoelstellingen. Bovendien ondersteunt Net4kids bij het juist inzetten van het

vanaf 2010 elk jaar via een notariële

donateurschap binnen het bedrijf, zodat de donatie optimaal rendeert als sociale

akte aan zowel Net4kids Aid Founda-

investering. Ook in 2011 zijn er weer veel nieuwe donateurs bijgekomen en waren

tion als aan de Net4kids Organisation.

er tal van ontwikkelingen. Wij zijn dankbaar voor de samenwerking met alle onze

In 2011 heeft Ellie ervoor gekozen 22

donateurs. Een aantal hiervan staan genoemd.

kinderen in Loreto Bowbazar en Kushi
te helpen.

AFAS
AFAS, tevens shirtsponsor AZ,

ATC Corporate Services
Sinds jaar en dag sponsort ATC

Stichting Elsgoed

heeft naar aanleiding van onze aan-

Corporate Services LBB en heeft er dit

Als eerste stap naar verdere

wezigheid op hun Klantendagen

jaar voor gekozen het overbruggings-

samenwerking heeft Stichting Elsgoed

in november 2010 een donatie van

onderwijs voor ex-straatkinderen een

besloten een donatie aan Net4kids te

gedaan ten behoeven van het Takoradi

extra ‘boost’ te geven.

doen. Een groot deel van dit bedrag

schillende manieren in voor Net4kids.

gaat naar diverse kinderhulpprojecten

Voor het 7e jaar op rij zorgt zij ervoor

en ook onze IT krijgt een enorme boost

dat 44 kinderen in Loreto Bowbazar

door de bijdrage van Stichting Elsgoed.

naar school kunnen gaan. Daarnaast

Educatie en ICT Centrum in Ghana.

Canyon
ASML Foundation
Voor het tweede jaar steunt ASML

Van een gelimiteerde oplage
een deel van de opbrengst naar de

HIV/aids met gezondheidszorg, sociale

Green Valley School voor weeskinderen

vaardigheden en onderwijs. Daarnaast

in Oeganda.

wordt er in dit project veel aandacht
besteed aan destigmatisatie van deze
kinderen.

nemen zij al jaren onze hele financiële

computer-accessoires van Canyon gaat

Foundation 26 kinderen getroffen door

Fit4Finance zet zich al jaren op ver-

Eureko Achmea Foundation
Opnieuw heeft de Eureko Achmea
Foundation een donatie gedaan voor
drie projecten van Samsara in Thailand.

administratie pro bono voor haar
rekening.
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Grizzly marketing
Verlengt de steun aan Net4kids en

HypotheekCompany
In juli 2011 start de Hypotheek-

Leaseplan
Door de steun van LeasePlan is in

Pachamama
Pachamama heeft voor 2011

kiest voor 10 meisjes in India te voor-

Company een pilot van een jaar samen-

2011 een start gemaakt met de bouw

een bedrag aan ons gedoneerd. Zij

zien van onderdak en scholing.

werking met Net4kids (1 juli 2011 tot

van ChildPlan Academy, een school in

verlengt hiermee de sponsoring van 52

en met 1 juli 2012). De deelnemende

Zuid-India waar onderwijs zal worden

kinderen in Nepal Matri Griha en gaat

GSRD Foundation

vestigingen van de HypotheekCompany

geboden aan 600 kinderen waarvan

daarnaast de Mobile Health Service

Dankzij de steun van GSRD Founda-

zullen per afgesloten hypotheek een

300 door HIV/Aids geaffecteerde

van Watabaran steunen.

tion aan Rainbow Homes hebben in

1 kind een jaar lang ondersteunen in

kinderen. De bouw van de Academy

2011 maar liefst 600 dakloze meisjes

het Babungo project in Kameroen. Ons

zal in de eerste helft van 2013 worden

in India een kans gekregen op een

gezamenlijke doel is 100 kinderen in

afgerond.

betere toekomst. Vanuit verschillende

het schooljaar 2011-2012 te steunen en

Daarnaast steunt LeasePlan in 2011

jaren onze Rainbow Homes in India.

tehuizen die gebouwd zijn bij be-

de HypotheekCompany garandeert de

Mobile Health Service en CWCN

In september lopen medewerkers van

staande scholen, zorgt dit project niet

steun van minimaal 25 kinderen in dit

Nepal, Samsara Thailand, Komera

VeldhovenGroup mee voor Net4kids in

alleen voor veilig onderdak, kwalitatief

project.

Rwanda en SSH India.

de Dam-tot-Dam loop.

KWA Bedrijfsadviseurs

Oxxio

Xebia

VeldhovenGroup
De VeldhovenGroup sponsort al

onderwijs, kleding, voedsel en medische zorg, maar ook voor hulp bij
de (re)integratie in de maatschappij.

Ingegeven door hun bedrijfsdoel-

In samenwerking met Net4kids steunt

Binnen deze bestaande school men-

stellingen geeft trouwe donateur KWA

Oxxio4kids de energievoorziening van

India heeft Xebia het volledige bedrag

gen voormalige straatkinderen met de

Bedrijfsadviseurs dit jaar de voorkeur

een aantal kinderhulpprojecten in Azië

gefinancierd. Vele bridgeschools zullen

andere kinderen, samen krijgen ze er

aan regenwater opvangtanks en water-

en Afrika. Dankzij het geld dat Oxxio-

er nog volgen.

les en leren van elkaar. Dwars door alle

zuiveringsinstallaties in Thailand.

4kids heeft ingezameld met acties zijn

kasten heen ontstaat er zo een nieuwe

een paar projecten (gedeeltelijk) van

maatschappij.

energie voorzien.

Voor de eerste bridgeschool in
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6.3 Organisatiesponsors
Net4kids vaart voor een belangrijk deel op de ondersteuning door

Andrea Hulskamp Graphic Design

Artwork

onze organisatiepartners. Zij zijn zeer

Attached BV – language services

Vertalingen

betrokken bij onze organisatie en

Bank Oyens & van Eeghen

Private Wealth Management

steunen niet alleen financieel, maar

Internetbureau Bestebroer

Internetbouw, design en hosting

bieden vaak waardevolle ondersteuning

Food Invest

Koffie automaat

in de vorm van advies of door ons

DLA Piper

Juristen

gebruik te laten maken van voorzienin-

Docdata Payments

Online betalingen

gen. Zo is bijvoorbeeld DLA Piper een

Fit4Finance

Administratie

belangrijke partner, die ons naast kan-

InterRem

Consultancy

toorruimte ook voorziet van juridisch

IJ-kantine

Restaurant-café

advies. En ook Fit4Finance, die onze

Jurriaans Lindenbaum Grafimedia

Drukwerk

administratie verzorgt door wekelijks

KLM		

Vliegreizen

een medewerker een dag hiervoor aan

Ozlo Accountants

Salarisadministratie & accountancy

te bieden, is een geweldig voorbeeld.

Salesforce.com

CRM software

Onze organisatiesponsors in 2011

Studio Soest

Fotografie

waren:

Tjasker Design

Grafische vormgeving

Villa Hosting

Webhosting
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6.4 Comité van Aanbeveling

6.5 Ambassadeurs

Ons Comité van Aanbeveling heeft geen structurele of controlerende rol. Wij

Net4kids ambassadeurs helpen mee de naamsbekendheid en het netwerk

zijn er trots op dat deze personen van formaat achter Net4kids staan en merken

van Net4kids te vergroten. Door ons te introduceren in hun netwerk, te spreken op

dagelijks de impact die hiervan uit gaat.

Net4kids events en mee te helpen daar waar nodig. Wij zijn er trots op de volgen-

De volgende personen hebben zitting in ons Comité van Aanbeveling:

de mensen van formaat Net4kids ambassadeur te mogen noemen:

Job Cohen

Herman van Veen

Jan Geurts

Politiek Leider en Fractievoorzitter

Zanger en schrijver, oprichter van ver-

Adviseur van besturen van (familie)

Tweede Kamer van de PvdA. Voor-

schillende kinderhulpstichtingen voor

bedrijven. Voormalig partner van

malig burgemeester Amsterdam.

de Rechten van het Kind, waaronder

Maes & Lunau.

Voorheen o.a. Staatssecretaris van

de Herman van Veen Foundation. Het

Onderwijs en Wetenschappen, Staats-

lied ‘Anders Anders’ stelde hij voor

Hans Middelburg

secretaris van Justitie.

Net4kids ter beschikking om zich te

Country Manager van EMC Nederland.

presenteren.

Voormalig interim CEO van Semper

Jacqueline Rijsdijk

Software.

Bestuursvoorzitter van universiteit,

Herman Wijffels

hoge school, NGO, museum en zie-

Voormalig voorzitter Sociaal Econo-

Leen Zevenbergen

kenhuis. Voormalig directielid van ASR

mische Raad (SER). Voormalig Neder-

Voorzitter van de raad van bestuur van

Nederland en De Nederlandse Bank.

landse bewindvoerder Wereldbank

Qurius en schrijver van drie management

Washington. Bovendien voorzitter van

boeken.

de Commissie Code Goed Bestuur
Goede Doelen.
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7 Projecten
Het jaar 2011 stond in het teken van
het creëren van een stevige basis.
Halverwege het jaar is een hoofd
projecten aangetrokken, die de focus
in eerste instantie vooral heeft gelegd
op het geven van inhoudelijke,
praktische en procesmatige invulling
van het projectmanagement.
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In dit kader wordt er vanaf 2011 bij de keuze van projecten gewerkt met de
Net4kids Pyramid of Care (gebaseerd op de piramide van Maslow). De visie achter

Pyramid of Care

deze piramide is dat een kind pas echt kansrijk is wanneer het toegang heeft tot
alle lagen en deze lagen met elkaar worden verbonden. Een kind kan bijvoorbeeld
geen onderwijs volgen sec omdat het een schoolbeurs ontvangt. Hij of zij zal eerst
willen eten, onderdak moeten hebben, zich veilig voelen en toestemming moeten
hebben van ouders of verzorgers. En deze zullen het kind pas naar school laten
gaan wanneer ze volledig doordrongen zijn van het belang van onderwijs en wanneer ze inkomen kunnen verkrijgen.
De omgeving zal het kind naar school laten gaan wanneer het zich realiseert dat
het een fundamenteel recht is, dat het onterecht discrimineert (in geval van HIV/

TOP
mentale
ontwikkeling
microkrediet,
sustainability

Aids bijvoorbeeld of lagere kaste) en dat het een eigen verantwoordelijkheid
daarin heeft. Al deze facetten zijn dus afhankelijk van elkaar en Net4kids gelooft
dat een holistische benadering noodzaak is voor succes. Daarom selecteren wij
onze partners en projecten op basis van deze visie.

MIDDEN
vervolgonderwijs,
vocational training,
specifieke zorg,
META
speciaal
BASIS
BASIS
onderwijs
basisbehoeftes,
kinderrechten
opvang, voedsel,
en tegengaan
zorg, onderwijs,
van mensenhandel,
water
kinderarbeid
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Cambodja: Kwaliteitsonderwijs op basisscholen - Wilde Ganzen
Doel van dit project is om meer Cambodjaanse kinderen naar school te krij-

Cambodja: Solar campus – Picosol
In dit beroepscentrum worden jongeren tussen de 15 en 20 jaar opgeleid

gen. Het bestaat uit een schoolcampagne om onderwijs te stimuleren, de aanschaf

in de zonne-energie sector. Deze sector zorgt voor veel werkgelegenheid voor

van schoolmaterialen en trainingen voor leerkrachten en ouders. Het bijzondere

jongeren op het platteland. De Solar Campus zal een belangrijke rol spelen in de

aan dit project is de betrokkenheid van de hele gemeenschap. Mannen, vrouwen,

ontwikkeling van deze sector in Cambodja en wordt zelf ook volledig door groene

ouderen en dorpsleiders, zelfs kinderen hebben een stem. Vaak wordt er voor het

energie aangedreven. Dit project is nog niet geïmplementeerd, aangezien de

eerst echt naar kinderen geluisterd en telt hun mening mee. De gemeenschap is

fondsen hiervoor in 2011 nog niet zijn gevonden.

betrokken van het opstellen van het projectplan tot de uitvoering. In 2011 zijn de
fondsen voor dit project opgehaald en de uitvoering vindt plaats in 2012.

India: Hyderabad straatkinderen integratie - Partnership Foundation

India: Integratie van straatkinderen (LBB, LOH en Kushi Delhi)
Partnership Foundation

Hyderabad is dit dagelijks aan de orde. Van jongs af aan hebben zij geleerd om te

Een leven op straat. Geen ouders die voor je zorgen. Voor veel kinderen in

Dag en nacht moeten duizenden meisjes tussen de 4 en 18 jaar proberen

bedelen en om vuilnisbelten te doorzoeken in de hoop voedsel of materialen om
te verkopen te vinden. Voornamelijk meisjes lopen dagelijks het risico om in de

te overleven op de straten van Calcutta en Delhi. Ze lopen gevaar om op welke

kinderarbeid terecht te komen of slachtoffer te worden van misbruik en geweld.

manier dan ook te worden misbruikt. Net als ieder ander kind hebben deze meis-

Doel van dit project is het bieden van onderdak en onderwijs aan meisjes die

jes behoefte aan huisvesting, zorg en onderwijs. Opvang in de Rainbow homes

normaliter op straat zouden leven. Ze krijgen individuele zorg en aandacht en de

verandert het leven van deze straatkinderen. Net4kids heeft in 2011 twee rainbow

kans om hun talenten te ontwikkelen en iets van het leven te maken. In 2011 zijn

homes ondersteund in Calcutta; Loreto Bowbazar en Loreto House en één rainbow

8 rainbow homes ondersteund in Hyderabad waarmee 600 kinderen zijn bereikt.

home in Delhi; Kushi. Hiermee zijn 393 kinderen ondersteund.

India: Onderwijs en rehabilitatie van straatkinderen – SAVE
Cambodja: Solar school – Picosol

Sinds 2005 steunt Net4kids het Ecopark van partnerorganisatie SAVE, een

Dankzij dit project zullen kinderen in Cambodja een basistraining computer-

milieuvriendelijke opvang voor wees- en straatkinderen in Zuid India. In 2011 zijn

vaardigheden krijgen en wordt er bewustzijn gecreëerd over culturele verschillen.

er 89 kinderen in dit project opgevangen. 30 á 40% van deze kinderen heeft een

Door zonne-energie kan deze school in het plattelandsdorp Srê Ampil gebruik ma-

achtergrond in de kinderarbeid. Het park is deels zelfvoorzienend, dankzij eigen

ken van computers. In 2011 is het zonne-energiesysteem geïnstalleerd op de school.

landbouw en veeteelt. Verschillende fruitsoorten en compost zijn verkocht in 2011

Het gebruiksklaar maken van de school door o.a. de aanschaf van lesmaterialen is

en de opbrengst is ten goede van het project gekomen.

verschoven naar 2012, aangezien de fondsen hiervoor nog niet zijn gevonden.

Het realiseren van het oorspronkelijke doel: n.l. volledig zelfvoorzienend worden,
blijkt wel een grote uitdaging te zijn.
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India: Overbruggingsonderwijs voor ex-straatkinderen – SAVE
Het doel van overbruggingsonderwijs in de Save bridge Schools is om kinderen

India: Ondersteun kinderen getroffen door HIV/AIDS Namakkal district – SSH

die voorheen kinderarbeid verrichtten in een veilige omgeving te brengen waar ze wor-

Dankzij dit project krijgen in 2011 300 kinderen die direct of indirect slachtof-

den opgevangen en kunnen leren. Van kinderarbeid terug naar een formeel onderwijs-

fer zijn van HIV/Aids ondersteuning op het gebied van educatie, gezondheidszorg

systeem is erg moeilijk, daarom hebben deze kinderen overbruggingsonderwijs nodig

en sociale ontwikkeling. Daarnaast is voorlichting een belangrijk onderdeel binnen

zodat zij kunnen wennen aan onderwijs en structuur. Het risico om terug te vallen in

dit project. Door een gebrek aan kennis worden kinderen namelijk vaak gestigma-

kinderarbeid wordt op deze manier beperkt. Net4kids heeft in 2011 10 ‘bridge schools’

tiseerd en gediscrimineerd. Er zijn verschillende successen te melden over 2011:

ondersteund, met in totaal 300 kinderen. “Sangunu’s father died and his mother got

l	
Alle

married again. Sangunu joined the bridge school together with his sister. He used to
work in the garment industry, to help his mother with the household income.”

300 kinderen uit dit project gaan naar school en behalen goede resulta-

ten in hun examens
l	
De economische

status van 50 families is versterkt door een inkomens gene-

rerend projectonderdeel. Daarmee zijn de levenscondities van de betrokken

India: SAVE beroepsonderwijs – SAVE
Dit project helpt kinderen die gered zijn uit de kinderarbeid om beroepsonderwijs te volgen. In het vakopleidingencentrum van SAVE worden ze opgeleid tot

kinderen verbeterd. Fondsen zijn verschaft aan families voor bijvoorbeeld het
kopen van een koe of het opzetten van een ‘garden-kitchen’ , waardoor kinderen beter te eten en drinken krijgen.

bijvoorbeeld elektricien, loodgieter, computer- of mobiele telefoon reparateur, waar
veel arbeidskansen voor zijn. Net4kids heeft in 2009 de bouw van het beroepsonderwijs centrum gesponsord en de eerste opleidingen zijn in 2011 van start gegaan. Per
jaar zullen 100 kinderen onderwijs volgen in dit centrum.

India: Ondersteun kinderen getroffen door HIV/AIDS Dindigul district – SSH
Hetzelfde project als in Namakkal voor kinderen getroffen door HIV/Aids
wordt uitgevoerd in het Dindigul district in Zuid India. Hier zijn in 2011 150 kinde-

India: Eetzaal en keuken voor het Ecopark –SAVE
Binnen het onderwijs en rehabilitatie project van SAVE (Ecopark) was er in 2011

ren ondersteund door Net4kids. Een mooi effect van dit project is dat het stigma
op HIV/Aids is verminderd over de jaren. Er is hard gewerkt aan de afbouw van dit

behoefte aan een eetzaal en bijbehorende keuken. De kinderen in het Ecopark eten

stigma waardoor kinderen en hun families nu bijvoorbeeld worden betrokken bij

buiten op de veranda, wat bij extreme hitte en regen niet prettig is, door bijvoorbeeld

recreatie clubs of voedsel en kleding ontvangen van de gemeenschap zelf. Een an-

overlast van stof en insecten. Verder is de huidige keuken niet groot genoeg en heeft

der effect is dat scholen meewerken aan bewustwording door zelf een collectebus

onvoldoende mogelijkheid om voorraden houdbaar op te slaan. Daarom heeft Net4kids

in de klas te zetten.

zich in 2011 ingezet om fondsen voor een nieuwe eetzaal en keuken bijeen te krijgen.
Helaas zonder succes, de fondsenwerving voor dit project is momenteel stop gezet.
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India: ChildPlan Academy – SSH
Dit project is onderdeel van het Foster a Child programma van SSH en biedt

India: Educatieve centra voor kansarme jongeren – Smile
Dit project richt zich op kansarme jongeren tussen de 17 en 22 jaar uit krotten-

600 kinderen de mogelijkheid om kwalitatief voortgezet onderwijs te volgen. Veel

wijken in India die door een beperkte middelbare schoolopleiding werkloos zijn of

kinderen uit dit programma ronden de basisschool af en willen daarna verder leren,

geen geschikte baan kunnen vinden. Het doel van dit project is om deze jongeren

dit is door slechte kwaliteit en hoge kosten van het voortgezet onderwijs in de pro-

via educatieve centra te trainen in vaardigheden waar aantoonbaar vraag naar is

jectregio echter vaak niet mogelijk. Doel van de ChildPlan academie is het bieden

en om hen te helpen een geschikte baan te vinden. Net4kids sponsort 4 centra in

van kwalitatief en betaalbaar onderwijs aan deze groep kinderen. Daarnaast zal er

Delhi, Chennai, Bangalore en Mumbai voor 3 jaar.

met dit project een bron van inkomsten worden gecreëerd om de kosten van het

Eind 2011 hebben 487 studenten een training afgerond en hebben 293 van hen

Foster a Child programma te dekken, zodat in de toekomst geen financiële steun

een baan gevonden. Een tegenvaller in 2011 was dat de partner in Bangalore niet

van buitenaf meer nodig zal zijn. De bouw van de school wordt in 2012 afgerond.

aan de verwachtingen voldeed en bijvoorbeeld beoogde resultaten niet had
behaald. Hierop volgend heeft Smile besloten het centrum bij een andere partner-

India: Keukenhal en trainingsmaterialen SSH centrum – SSH
Net4kids heeft in 2011 geprobeerd geld te werven voor een keukenhal en
trainingsmaterialen voor het SSH centrum. Doel hiervan was dat SSH kosten voor

organisatie onder te brengen. Een positieve ontwikkeling is dat 2 partners zijn gestart met lokale wervingsacties om zelf fondsen te genereren en minder afhankelijk
te worden van hulp van buitenaf.

het huren van lokalen voor trainingen etc. zou kunnen besparen in de toekomst,
omdat zij dit in hun eigen gebouw konden gaan organiseren. Naast het gebruik
van de trainingsfaciliteit voor eigen doeleinden zou deze tevens aan andere
organisaties ter beschikking worden gesteld, waardoor weer inkomsten gegene-

Nepal: N
 MG rescue & rehabilitation programma Nepal Matri Griha
Net4kids heeft voor het 11e jaar het NMG rescue & rehabilitatie programma

reerd konden worden. Net4kids is er niet in geslaagd de fondsen van dit project te

ondersteund. Kinderen zonder iemand om op terug te vallen wordt de zorg ge-

werven in 2011 en heeft besloten dat SSH de benodigde fondsen op een andere

boden die ieder kind zo hard nodig heeft. Kinderen worden deels opgevangen

manier bijeen moet brengen.

in het NMG tehuis, deels bij familieleden en scholen met overnachtingsmogelijkheden. Voor ieder kind is gezocht naar de meest gepaste oplossing. In 2011 hebben 10 kinderen onderdak, zorg en medische hulp gekregen voor een heel jaar.
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Nepal: Schoolprogramma voor arme kinderen - Nepal Matri Griha
Geen school, geen gezondheidszorg. Door burgeroorlog en economische

Nepal: Transit Kliniek - Child Watabaran Center Nepal
De ‘Transit Clinic’ is een laagdrempelige polikliniek in Kathmandu, Nepal,

malaise hebben veel Nepalese kinderen niets meer. Door deze kansarme kinderen

waar eerste hulp wordt verleend aan de straatkinderen van Kathmandu (vaak op

onderwijs te bieden in de Nepal Matri Griha basisschool kunnen zij ontsnappen

basis van verwijzing door de Mobiele Gezondheidszorg van dezelfde organisatie).

aan een leven op straat. Net4kids heeft in 2011 350 kinderen toegang geboden tot

Straatkinderen kunnen er ook terecht met vragen op het gebied van gezondheid

onderwijs in de NMG school.

en hygiëne. De polikliniek staat op een vaste plek in de buurt van verschillende

‘Sita Gajmer is 13 jaar oud. Haar ouders zijn 3 jaar geleden naar Kathmandu

vuilstortplaatsen en is 24 uur per dag open. Hiermee is de toegang tot gezond-

verhuisd en ze hebben 7 kinderen. Zij maken onderdeel uit van de lage kaste en

heidszorg voor straatkinderen in Kathmandu enorm vergroot en toegankelijker

hebben een grote sociale achterstand. Ze leven met zijn allen in 1 kamer. Het is

geworden. In 2011 zijn 902 kinderen behandeld in de polikliniek van Watabaran.

erg moeilijk om rond te komen voor de familie en onderwijs voor de kinderen lijkt
daarom helemaal onhaalbaar. NMG is via buren met deze familie in contact gekomen en de kinderen volgen nu onderwijs op NMG school. Door onderwijs krijgen
deze kinderen de kans op een heel ander leven dan hun ouders.’

Nepal: Meisjes tehuis - Child Watabaran Center Nepal
Dit project heeft in 2011 31 meisjes uit Nepal Kathmandu een plek geboden
om te wonen en te leren. De meisjes komen van de straat en zijn vaak ernstig verwaarloosd. Child Watabaran Center vangt deze meisjes op en biedt hen vooruit-

Nepal: W
 atabaran Mobile Health Service Child Watabaran Center Nepal
Meer dan 5.000 kinderen in Kathmandu, Nepal leven op straat. Ze hebben

zicht. De meisjes wordt geleerd om voor zichzelf te zorgen en zich te beschermen.
Waar mogelijk worden meisjes met hun familie herenigd, hier speelt Watabaran
dan ook een begeleidende rol.

geen eten of de mogelijkheid om naar school te gaan en vaak weinig besef van
hygiëne. De Watabaran Mobile Health Service zoekt die kinderen op en biedt hen
medische hulp. Daarnaast worden er gezondheidskampen georganiseerd.

Nepal: Hostel voor Vajra academy – Vajra
De Vajra Academy is de allereerste groene school in Nepal en werkt op

De bedoeling is dat het contact met de gezondheidswerkers ook een opening

zonne-energie en biogas. De school heeft tot doel om zoveel mogelijk kansarme

biedt voor herintegratie in de maatschappij van deze jongeren. In 2011 zijn er 3705

jongeren toegang te verschaffen tot goed onderwijs in een gezonde, niet-ver-

kinderen geholpen door middel van dit project.

vuilde omgeving. Door een toenemende aanwas van kinderen was er een hostel
benodigd, omdat de huidige slaapruimte niet groot genoeg meer was.
Zoals gepland is in 2011 begonnen met de bouw en voor het moessonseizoen in
2012 zal het hostel in gebruik worden genomen. Het hostel is gebouwd met milieuvriendelijke materialen, zo branden er uitsluitend ledlampen en loopt het gebouw
op zonne-energie.
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Nepal: Opvang en onderwijs voor Tharu weeskinderen – Tamsarya
Onderdak en onderwijs. Iets wat voor ons zo normaal lijkt is voor deze weeskinderen in Tharu een groot probleem. Door dit project krijgen deze kinderen

Thailand: Schoolfaciliteiten voor kinderen uit afgelegen dorpen –
Samsara
Dit project richt zich op kinderen uit verafgelegen bergdorpen in noordwest

weer een thuis en onderwijs. Dit is belangrijk, zodat zij vooruit kunnen in het leven.

Thailand. Door lange reisafstanden naar school en het gebrek aan goed onderdak

In dit project wordt een opvangcentrum gerealiseerd. De doelgroep bestaat uit

kunnen veel kinderen hun school niet afmaken. Samsara helpt dit probleem te

10 weeskinderen van de Tharu bevolking in 2011. In 2012 zullen 16 kinderen worden

verhelpen door verschillende scholen in het bergachtige noordwestelijke gebied

opgevangen, in 2016 20 kinderen en in 2017 24 kinderen. Zij zijn tussen de 6 en

te voorzien van onderdak en andere faciliteiten, zodat de kinderen tijdens school-

12 jaar oud. Ruim de helft van hen (60%) is meisje en ze komen bijna allemaal van

perioden op school kunnen verblijven en de basisschool kunnen afmaken. In 2011

het platteland. Net4kids werft fondsen voor 4 opvanghuizen en toilet- en water-

zijn een kantine, keuken en slaapzaal gerealiseerd op de Po So school. Door de

faciliteiten. De fondsen zijn in 2011 nog niet compleet en fondsenwerving wordt

verbeterde faciliteiten kunnen 30 meer kinderen naar deze school, 420 in totaal.

vervolgd in 2012.

Thailand: Water installaties: fase 2 – Samsara
Sri Lanka: Water en sanitatie op scholen - Wilde Ganzen
In Noordwest Sri Lanka hebben veel scholen geen of onvoldoende veilig

Het doel van dit project is om de gezondheid van kinderen in afgelegen
bergdorpen te verbeteren. Dit gebeurt door middel van het plaatsen van water

drinkwater en ontbreken sanitaire voorzieningen. Het onderwijs is gratis, maar de

opvangtanks en water zuiveringsinstallaties. Betrokkenheid van de gemeenschap

overheid zorgt niet voor water en toiletvoorzieningen. Doel van dit project is het

is erg belangrijk in dit project, daarom zijn voorafgaand aan de bouw trainingen

verschaffen van schoon drinkwater en het verbeteren van hygiëne op de scholen,

georganiseerd over hoe de installaties te onderhouden, zodat men dit zelf kan

zodat kinderen in een schone omgeving gezond kunnen opgroeien. In 2011 zijn

doen. Dit project wordt uitgevoerd door Samsara in samenwerking met het Minis-

fondsen geworven voor sanitaire voorzieningen op 3 scholen, voor 2 scholen wordt

terie van Onderwijs en de plaatselijke bevolking (ouders) en leraren. In 2011 zijn

nog sponsoring gezocht. De bouw van de voorzieningen wordt in 2012 afgerond.

20 waterzuiveringsinstallaties in 17 scholen en 10 wateropvang tanks in 10 scholen
geplaatst. Kinderen hoeven nu geen lange afstanden meer af te leggen om water
te halen en hebben minder kans om ziek te worden.
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Thailand: Zonne-energie voor schooltelevisie in
afgelegen bergdorp scholen – Samsara
In Noordwest Thailand zijn in drie van de meest afgelegen scholen zonne-

Congo: Overnachtingsplek voor ondervoede en
gehandicapte kinderen
In de arme regio Sadisa in het Zuidwesten van DR Congo komt ondervoeding

energie installaties geïnstalleerd en televisies aangeschaft. Vanwege de afgelegen

zeer veel voor. In dit project is een opvangcentrum voor ondervoede kinderen

locatie van deze scholen en gebrek aan elektriciteit is het erg moeilijk om vol-

opgeknapt. Het doel van het opvangcentrum is, naast verminderen van de on-

doende leraren te vinden. Door de beschikbaarheid van zonne-energie is er nu ‘s

dervoeding, het geven van vroegtijdige behandeling, het geven van voorlichting

avonds licht, waardoor leraren hun lessen in de avond voor kunnen bereiden en

en het begeleiden van gehandicapten, weduwes en wezen. In 2011 is het nieuwe

kinderen hun huiswerk kunnen maken. Daarnaast kan er nu schooltelevisie worden

voedselcentrum en de sanitaire ruimte gebouwd en ingericht. Bij het sanitaire ge-

ontvangen, waarmee het gebrek aan leraren in deze scholen wordt gecompen-

bouw zijn er extra douches gemaakt en daar zijn 2 hele grote tonnen geïnstalleerd

seerd. Dit project kon helaas op 1 geplande school niet worden uitgevoerd, in

voor de watervoorziening. Het huidige project kan nu zonder externe financiële

verband met het wegslaan van een brug na overstromingen. Daardoor werd trans-

steun maar er moet wel een vinger aan de pols gehouden worden, mede om te

port naar deze school onmogelijk. Hiervoor in de plaats is er een andere school

voorkomen dat men niet terugvalt in de “geef” en “gratis” cultuur. De project

gekomen.

organisatie blijft echter nog wel steeds te afhankelijk van de projectleider.

Thailand: Slaapzalen voor docenten en regenwater
opvangtanks – Samsara

Ghana: Takoradi educatie en ICT centrum

Dit project richt zich op 44 bergscholen in 4 districten in het noordelijk

Dankzij de introductie van ICT-lessen worden steeds meer Ghanese kinderen
voorbereid op de toekomst. Ze hebben door deze lessen én de toegang tot een

deel van de Mae Hong Son provincie. Om kinderen naar school te laten gaan

bibliotheek niet alleen een grotere kans op de arbeidsmarkt, ze krijgen ook een

en om goede docenten aan te trekken zijn slaapzalen voor docenten en water

beter beeld van de wereld om hen heen. Maar nog lang niet alle basisscholen in

opvangtanks cruciaal. Het project duurt 4 jaar en per jaar richt Samsara zich op

Ghana hebben de mogelijkheid deze zaken aan te bieden. Projectpartner To Be

één district. Goede slaapzalen voor docenten zijn belangrijk om docenten aan te

Worldwide zet zich ervoor in dit te veranderen. Reactie van een student van de

trekken. Door opvangtanks kan regenwater worden opgeslagen om te gebruiken

St. Augustine’s College, lid van het Takoradi centrum - “The library is a quiet place

in het droge seizoen. In 2011 zijn 6 slaapzalen voor docenten en 2 slaapzalen voor

that makes learning enjoyable.” Net4kids dekt de operationele kosten van het edu-

directie gebouwd, daarnaast zijn er 4 water opvangtanks gerealiseerd. De direc-

catieve centrum in Takoradi. In 2011 hebben 588 kinderen gebruik gemaakt van de

tie slaapzalen waren niet gepland, maar door de slechte omstandigheden van de

To Be Worldwide services in Takoradi.

huidige zalen werden de prioriteiten in het project iets verschoven naar de actuele
behoefte in de scholen.
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Ghana: Eyescreening project
Wat als je als kind in Ghana niet goed kunt zien? Uit onderzoek is gebleken
dat veel kinderen in Ghana het gevoel hebben dat ze niet mee kunnen komen met

Oeganda: Ondersteuning van wees- en kwetsbare kinderen
in Paorinher
Vanuit de organisatie Paorinher in Oeganda worden inmiddels 205 weeskinderen

andere kinderen en het idee hebben dat ze minder slim zijn. Door een simpele

en andere kwetsbare kinderen binnen de eigen gezinssituatie en op de locatie van

oplossing als een bril, voelen die Ghanese kinderen zich een stuk zekerder.

het Paorinher-centrum ondersteund op het gebied van voeding, medische zorg,

Vanuit het Takoradi-onderwijscentrum worden één keer per kwartaal 250 oog-

kleding, recreatieve activiteiten en onderwijs. De kinderen zijn arm, slachtoffer

metingen aangeboden. Na de eerste oogscreenings in juni 2011 blijkt er veel be-

van misbruik of geweld en leven onder primitieve omstandigheden. Veel van de

hoefte te zijn aan deze specifieke medische ondersteuning. Op dit moment werkt

kinderen zijn besmet met HIV/Aids of andere ziektes zoals malaria. Het project is

projectpartner To Be Worldwide alleen nog met de scholen rondom het Takoradi

lokaal sterk ingebed, Paorinher maakt zich hier ook sterk voor. Het project heeft in

centrum, maar stap voor stap wordt het bereik vergroot. Bij een aantal kinderen is

2011 door onduidelijkheden rond de aansturing helaas even ‘on hold’ gestaan. Dit

extra medische ondersteuning nodig, hierin wordt ook voorzien, o.a. in de vorm

probleem is opgelost en het project is direct weer opengesteld voor funding.

van speciale verstelbare brillen.

Oeganda: Bouw Green valley school
Kameroen: Babungo onderwijsproject
Armoede, onderontwikkeling en ziekte tekenen het leven van de bewoners

De gemeenschap in Bwera - Oeganda heeft de ‘Green Valley Nursery and
Primary Orphanage Centre School’ opgericht. Deze school helpt wezen, hulp-

van Babungo. Veel kinderen – vooral meisjes – gaan niet naar school. Het school-

behoevende kinderen, en weduwen door het aanbieden van onderwijs en het

geld kan niet worden betaald, ouders zijn geïnfecteerd met HIV/Aids of andere

bouwen aan een bestendige toekomst. Er is in 2011 een nieuwe school gebouwd

problemen in het gezin hebben tot gevolg dat er geen onderwijs wordt gevolgd.

met bijbehorende onderwijsfaciliteiten. 400 kinderen kunnen nu studeren in een

Medische oorzaken kunnen er ook voor zorgen dat kinderen niet naar school kunnen.

prettige omgeving met veel ruimte in klaslokalen en een speelplaats. Daarnaast

In 2011 heeft Babungo schoolgeld betaald voor 100 kinderen in het project.

zijn er microkredieten verschaft aan 88 ouders/verzorgers en is er een pluimveehouderij opgezet om daarmee de salarissen van de leraren te kunnen bekostigen.
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Oeganda: Bouw van een klaslokaal
De Children’s Welfare Mission (CWM) is een hulporganisatie die is opgericht
om de kinderen in de regio Kampala een betere toekomst te bieden. In Oeganda

Rwanda: Schoolgeld voor getraumatiseerde en gehandicapte
kinderen van Komera
Dit project is bedoeld om kinderen met een verstandelijke of lichamelijke be-

is grote behoefte aan goede beroepsopleidingen. CWM speelt in op deze be-

perking mee te laten doen aan speciale programma’s, waarin ze leren zelfstandig

hoefte met vakopleidingen onder de naam ‘van kind tot ondernemer’, waarbij het

te zijn en meer zelfvertrouwen te krijgen. Komera, een Rwandese NGO, helpt deze

doel is om jaarlijks 50 geschoolde nieuwe ondernemers af te leveren. Voor deze

kinderen om onafhankelijker en gelukkiger te worden door aangepaste schoolpro-

vakopleidingen is uiteraard lesruimte nodig. In 2011 is de bouw van een klaslokaal

gramma’s die zijn gebaseerd op het principe van Totale Communicatie. Zo leren de

en de aanschaf van meubels gerealiseerd. Jaarlijks krijgen nu 120 extra kinderen

kinderen optimaal gebruik te maken van de communicatiemiddelen die hen ter be-

een betere toegang tot beroepsonderwijs en zal het aanbod van goed geschoold

schikking staan. In 2011 zijn 47 gehandicapte kinderen bereikt met communicatie,

personeel en ondernemers in Oeganda stijgen.

ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), emotieherkenning en gedragregulering, ontwikkeling van vaardigheden en voeding. Ondanks dat goede resulta-

Kenia: Bouw ambachtsschool in Chepchoina
Het Trans Nzoia district, waar Chepchoina ligt, is een erg afgelegen en kans-

ten zijn behaald in 2011, zal dit project niet verlengd kunnen worden vanwege de
verlate oplevering van rapportages en de matige financiële verantwoording.

arm deel van Kenia. Er is een gebrek aan kennis van gezondheidszorg, sanitaire
voorzieningen en huishoudkunde. Er is veel vraag naar opgeleide en getrainde
vakmannen, maar deze zijn er nauwelijks te vinden. In het gehele district zijn er

Soedan: Vluchtelingen onderwijs
In Darfur lijden de mensen al meer dan twintig jaar aan de gevolgen van

ook geen middelbare scholen. Ouders hebben geen geld om hun kinderen naar

geweld dat werd veroorzaakt door de burgeroorlog tussen Noord en Zuid Soedan.

verafgelegen kost- of ambachtsscholen te sturen.

Op dit moment is de situatie in Zuid Darfur sterk in beweging omdat mensen van-

De Mount Elgon Trust is om deze reden gestart met dit project voor de bouw van

uit vluchtelingenkampen terugkeren naar hun originele woonplaatsen, maar er te-

een ambachtsschool in de regio. Inmiddels is in 2011 het eerste gedeelte van de

gelijkertijd meer vluchtelingen van buiten Darfur naar de bestaande vluchtelingen-

bouw klaar, waaronder 4 klaslokalen en een kantoortje voor de leraren, school-

kampen komen om zich daar te vestigen. Dit legt een grote druk op de bestaande

hoofd en het secretariaat. Begin 2012 beginnen de eerste lessen in houtbewerking

faciliteiten in en rond de kampen, onder andere op de scholen. Dit project heeft

en kleermaker/ster. Wel moet het proces voor een officiële registratie van de

tot doel om de situatie van 20 van deze scholen verder te verbeteren door niet

school bij de Keniaanse overheid (Ministry of Youth) nog afgerond worden.

alleen de schoolgebouwen te vergroten en verbeteren, maar ook door lesmateriaal
aan te schaffen. De bijdrage van Net4kids binnen dit project bestaat uit de bouw
van één klaslokaal, aanschaf van schoolmaterialen voor 3 scholen en de bouw van
watertanks bij 2 scholen. De bouw wordt in 2012 afgerond. In 2012 zal dan ook het
klaslokaal verder ingericht en gebruiksklaar gemaakt worden.
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Tanzania: Mtakuja onderwijs
Projectpartner FD Kilimanjaro heeft een integraal ontwikkelingsprogramma

Zuid Afrika: Masikhule ECD centrum
Het Masikhule Early Childhood Development Centrum richt zich op de groep

ontwikkeld in de regio Mtakuja in Tanzania. Middels een irrigatieprogramma wordt

die volgens hen het meest kwetsbaar is, namelijk kinderen tot en met negen jaar.

de landbouwproductie verhoogd en wordt de gemeenschap getraind in verschil-

Ze geven training aan verzorgers en linken kinderen aan ‘early childhood develop-

lende landbouwtechnieken. De verwachting is dat de bevolking hierdoor, op ter-

ment’ projecten. Net4kids heeft fondsen gezocht voor het Family and Community

mijn, in staat zal zijn om haar eigen inkomsten te genereren. Net4kids ondersteunt

Motivators programma (FCM programma). Getrainde gemeenschapscoaches

het gedeelte waarin onderwijsverbeteringen van kleuter- tot beroepsonderwijs

worden ingezet en gaan op huisbezoek bij gezinnen met kinderen tot en met 9 jaar

worden aangebracht. In 2011 heeft Net4kids fondsen geworven voor o.a. de bouw

oud. Deze coaches geven voorlichting aan verzorgers van kinderen over zorg en

en inrichting van twee lerarenhuizen en een woonhuis voor de opleider van het

opvoeding. Voor dit project zijn helaas geen donateurs gevonden. Er is besloten

preventiehuis. Ook zijn er beurzen verleend voor beroepsopleidingen en sport- en

de samenwerking met deze projectpartner te stoppen. De programma’s van deze

spel faciliteiten voor de kleuter- en lagere school. De bouwactiviteiten zullen in

partner zijn meer gericht op communicatie/advocacy, en passen daarom minder

2012 van start gaan. Wel zijn al 500 solar lampen uitgedeeld aan de schoolkin-

goed in de huidige portefeuille van Net4kids. Daarnaast zijn de resultaten van dit

deren. Zo kunnen zij ook ’s avonds in het donker huiswerk maken en hiermee hun

project lastig concreet en tastbaar te maken.

schoolresultaten verbeteren.

Tanzania: Malaika’s kinderdorp
In Tanzania zijn vele wezen die weinig kans hebben op een goede toekomst.
Malaika Kids geeft deze kinderen een thuis waar ze veilig zijn, regelmatig eten en
simpelweg een kind kunnen zijn. Een Malaika kinderdorp geeft onderdak aan 280
kinderen. Het doel is de kinderen een zo normaal mogelijke jeugd te geven. Elk
familiehuis biedt plaats aan 10 kinderen in de leeftijdscategorieën van 1 tot 20
jaar. Een ‘ouder’ verzorgt de kinderen en is verantwoordelijk voor de opvoeding.
Elk kind groeit op met oudere en jongere ‘broers en zussen’. Net4kids heeft de
fondsen bijeengekregen voor de bouw van een volledig familiehuis. Dit project zal
in 2012 worden geïmplementeerd.
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Ontwikkeling aantal geholpen kinderen

20.000
18.000

18.281

16.000

16.813

16.194

17.136

14.000
12.000

12.780

10.000
8.000
7.199

6.000
5.084

4.000
3.884
2.000
0
		

1.277
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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8 Financieel verslag
Donaties voor en uitgaven ten behoeve van projecten worden bij Net4kids
gescheiden van de kosten die voor de eigen organisatie worden gemaakt en
van het beheer van het vermogen dat de continuïteit van Net4kids waarborgt.
Deze scheiding wordt bereikt doordat de verschillende activiteiten zijn
ondergebracht in drie verschillende juridische entiteiten:
		 Stichting Net4kids Aid Foundation,
		 Stichting Net4kids Organisation en
		 Stichting Net4kids Continuity Fund.
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In dit financieel verslag zijn de
belangrijkste financiële gegevens opgenomen voor elk van de drie stichtingen met per stichting een kwalitatieve
analyse en toelichting. De jaarcijfers
in dit verslag zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekeningen 2011. De
gecontroleerde jaarrekeningen met de
goedkeurende accountantsverklaringen zijn ook afzonderlijk te bekijken.
Ten behoeve van de vergelijkbaarheid
met andere vergelijkbare organisaties
is tevens een samenvattend financieel
overzicht weergegeven van de drie
afzonderlijke Stichtingen.
De belangrijkste resultaatgegevens
over 2011 van de drie afzonderlijke
stichtingen zijn hiernaast weergegeven.

2011

2010

Inkomsten fondsenwerving

1.257.313

974.391

Uitgaven projectondersteuning

1.257.313

974.391

357.846

242.019

474

1.639

			

Net4kids Aid Foundation

Net4kids Organisation
Operationele kosten
Baten

223.229

157.684

Dekking door Net4kids Continuity Fund

55.000

82.696

Resultaat

-79.143

0

0

0

17.407

38.869

Resultaat op geïnvesteerd vermogen

-46.133

61.515

(Resterende) kosten Net4kids Organisation

-55.000

-82.696

-282

-263

-84.008

17.425

Dekking door organisatiesponsors

Net4kids Continuity Fund
Ontvangen donaties
Rente op geïnvesteerd vermogen

Overige kosten
Resultaat
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8.1 Net4kids Aid Foundation

Balans per einde jaar

Alle donaties ten behoeve van
hulpprojecten en de uitgaven voor

			

31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

152.342

452.709

hulpprojecten lopen via Stichting

Activa – Vlottende activa

Net4kids Aid Foundation. De dona-

Debiteuren

ties gaan voor de volle 100% naar de

Vorderingen

-

15.731

hulpprojecten, die door zorgvuldig

Nog te factureren bedragen

-

15.749

geselecteerde projectpartners worden

Totaal vorderingen

152.342

484.189

uitgevoerd.
Liquide middelen
Net4kids Aid Foundation maakt geen

Bank		

26.695

109.073

kosten en wordt ook niet doorbelast

Totaal liquide middelen

26.695

251.690

179.037

593.262

100.000

-

voor kosten. Op deze manier is er
volledige transparantie en zicht op de

Totaal activa

één op één doorstroom van donaties
naar projecten. Het biedt donateurs en

Passiva

sponsors optimaal inzicht in wat er met

Lening Stichting Net4kids Continuity Fund

hun geld gebeurt.

Te besteden aan projecten

176.062

243.561

- 171.537

- 95.775

0

380.000

Vooruit ontvangen donaties

31.320

33.328

Nog aan projecten toe te wijzen donaties

Vooruitbetaalde projectkosten
Uitgestelde betaling project commitments

32.121

23.075

Stichting Net4kids Continuity Fund

7.020

7.020

Stichting Net4kids Organisation

3.703

2.053

348

-

179.037

593.262

Overig schulden
Totaal passiva
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Toelichting op de balans Net4kids Aid Foundation

Balans per einde jaar

De nog te besteden gelden aan projecten betreft het nog te besteden overschot dat per jaar ultimo voor specifieke projecten bestaat. De vooruitbetaalde

			

projectkosten betreffen de reeds aan specifieke projecten betaalde bedragen

Baten

voordat voor deze projecten donateurs zijn gevonden. Indien en zodra aannemelijk
is dat voor deze projecten onvoldoende donaties zullen worden aangetrokken,

2011

2010

Fondsenwerving ontvangen donaties

1.257.313

974.391

Baten uit fondsenwerving

1.257.313

974.391

zal Stichting Net4kids Continuity Fund het openstaande bedrag schenken aan
Stichting Net4kids Aid Foundation. De vooruit ontvangen donaties betreffen per

Lasten

jaar ultimo ontvangen gelden ten behoeve van besteding aan specifieke projecten

Project bestedingen

1.257.313

974.391

in toekomstige jaren.

Totaal besteed aan projecten

1.257.313

974.391

0

0

Exploitatiesaldo

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Per ultimo 2011 is voor een bedrag van € 1.891.127 commitment afgegeven
als nog te besteden bedragen aan projecten. Tevens is reeds voor de jaren 2012
tot en met 2013 in totaal een bedrag van € 1.322.400 door donateurs toegezegd.

Toelichting op de staat van baten en lasten
De projectdonaties voor 2011 zijn met 29% gegroeid ten opzichte van 2010.

Daarnaast is er reeds een intentieverklaring afgegeven tot donatie van een bedrag

Daarmee is de stijgende lijn uit 2010 voortgezet. Alle activiteiten die benodigd zijn

van € 2.100.000 voor de jaren 2014 tot en met 2018.

voor fondsenwerving, selectie en monitoring van projecten, back office en infrastructurele ondersteuning van Stichting Net4kids Aid Foundation worden kosteloos ter beschikking gesteld door Stichting Net4kids Organisation.
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8.2 Net4kids Organisation

Balans per einde jaar

Binnen Stichting Net4kids
Organisation vallen alle activiteiten

			

31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

en kosten die benodigd zijn voor fond-

Activa – Materiele vaste activa

senwerving, selectie en monitoring van

Computer en software

19.277

17.300

projecten, backoffice en infrastructurele

Vlottende activa

19.277

17.300

ondersteuning van de stichtingen
Net4kids Aid Foundation en Net4kids

Vorderingen

Continuity Fund.

Debiteuren
Overige vorderingen

Alle diensten worden door Stich-

Totaal vorderingen

216.610

51.007

5.335

3.812

221.945

54.819

Liquide middelen

stichtingen. Activiteiten binnen Stichting

Bank		

10.622

7.805

Net4kids Organisation worden groten-

Totaal liquide middelen

10.622

7.805

251.844

79.924

deels door vrijwilligers uitgevoerd, zo’n
werker.
Daarnaast stellen bedrijven gratis pro-

Exploitatiesaldo

-79.143

0

ducten en diensten ter beschikking. Het

Langlopende schulden

279.143

0

streven is om zoveel mogelijk kosten te

Kortlopende schulden
6.555

2.277

37.386

39.973

7.903

37.674

51.844

79.924

251.844

79.924

dekken met donaties van organisatie-

		

Belastingen en sociale verzekeringen

sponsors.

		

Te betalen kosten

		

Stichting Net4kids Continuity Fund

		 Totaal
	Totaal passiva

l	
Een

lening verstrekt door de

GSRD Stichting: deze lening is
aangegaan per 30 december
december 2018. De lening is vrij
van rente. Terugbetaling vindt
plaats in vier gelijke termijnen
van € 50.000, voor het eerst op
31 december 2015, tenzij partijen

ter beschikking gesteld aan de andere

Totaal activa

de volgende leningen opgenomen:

2011 en heeft een looptijd tot 30

ting Net4kids Organisation kosteloos

90% van het team is pro bono mede-

Onder de langlopende schulden zijn

anders overeengekomen.
l	
Door

Stichting Net4kids Continuity

Fund is een lening verstrekt
ter hoogte van het negatieve
exploitatieresultaat van Stichting
Net4kids Organisation over 2011.
Terugbetaling vindt plaats in 4
gelijke termijnen (3 X € 20.000 en
1 X € 19.143). De eerste aflossing
vindt plaats op 31 december 2015
en daarna telkens 1 jaar, tenzij
partijen anders overeenkomen.
Er wordt geen rente in rekening
gebracht.
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Toelichting op de balans Stichting Net4kids Organisation

Staat van baten en lasten

Materiële Vaste Activa
De materiële vaste activa bestaan uit inventaris en inrichting, diverse PC

		

2011

2010

systemen en de website. De afname in de materiële vaste activa is onder meer

Baten

het gevolg van de afschrijvingen op computers en de website.

Ontvangen sponsorgelden

223.229

157.684

Baten uit fondsenwerving

223.229

157.684

288.090

182.079

Vorderingen
Deze post bestaat nagenoeg geheel uit reguliere debiteuren.

Lasten
Personeelskosten
Afschrijving

19.084

15.902

kosten van fondsenwerving als die van uitvoering voor elk van de drie stichtingen

Overige bedrijfskosten

33.519

31.227

en komen als percentage van de projectdonaties dit jaar uit op 28% (2010: 25%).

Algemene kosten

17.153

12.811

In percentage van de totaal ontvangen donaties (project en organisatie) komen

Totaal bedrijfskosten

357.846

242.019

474

1.639

De totale bedrijfskosten van c 357.846 omvatten alle kosten, dus zowel de

de bedrijfskosten uit op 24% (2010: 21%).
Ten overvloede: deze kosten worden niet ten laste van de projectdonaties ge-

Financiële baten

bracht.
Bijzondere baten
100% van de projectdonaties komt ten goede aan de kinderhulpprojecten

Donatie Stichting Continuity Fund

55.000

82.696

die wij ondersteunen. Eventuele tekorten in de exploitatie van de Stichting

Totaal bijzondere baten

55.000

82.696

- 79.143

0

Net4kids Organisation worden gedekt door bijdragen uit de Stichting Net4kids
Continuity Fund.

	Exploitatiesaldo
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8.3 Net4kids Continuity Fund

Balans per einde jaar

Stichting Net4kids Continuity
Fund waarborgt de continuïteit van
Net4kids. Daartoe beheert de stichting
het garantiekapitaal. Eventuele exploi-

31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

Lening Stichting Net4kids Organisation

79.143

-

Totaal financiële vaste activa

79.143

-

Te ontvangen bankrente

4.295

3.709

				

Activa – Financiële vaste activa
			

tatietekorten bij Stichting Net4kids Organisation worden door het Continuity

Activa – Vorderingen

Fund gedekt uit het rendement op het

			

Te ontvangen couponrente

3.477

14.404

vermogen, of, indien dit niet toerei-

			

Stichting Net4kids Organisation

7.903

37.674

kend is, uit het vermogen zelf. Daar-

			

Voorgeschoten projectkosten

naast waarborgt het Continuity Fund

			

Net4kids Aid Foundation

100.000

-

de continuïteit van de projecten door

			

Stichting Net4kids Aid Foundation

7.020

7.020

financiële toezeggingen aan projecten

			

Totaal vorderingen

122.695

62.807

Effecten		

333.195

521.236

Bank 		

161.816

195.985

Totaal liquide middelen /effecten		

495.011

717.221

Totaal activa		

696.849

780.028

Passiva – Eigen vermogen

Exploitatiesaldo t/m 2010 (2009)

779.940

762.515

			

Exploitatiesaldo 2011 (2010)

- 84.008

17.425

			

Totaal eigen vermogen

695.932

779.940

Te betalen bankrente en -kosten

917

88

Totaal kortlopende schulden

917

88

696.849

780.028

af te dekken in het geval geen externe
donateurs gevonden worden.

Kortlopende schulden
			

Totaal passiva		
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Toelichting op de balans Stichting Net4kids Continuity Fund

Staat van baten en lasten

Functie en omvang eigen vermogen
Het eigen vermogen dient ter dekking van toezeggingen in projecten die niet

2011

2010

282

263

Bijdrage aan Stichting Net4kids Organisation

55.000

82.696

Saldo

55.282

82.959

4.412

3.709

		

volledig door donaties gedekt worden. Bovendien dekt het fonds mogelijke tekor-

Lasten

ten binnen Stichting Net4kids Organisation waar deze niet volledig door organi-

Algemene kosten

satiesponsors gedekt worden. Er worden geen specifieke bestemmingsreserves
aangehouden.
Het eigen vermogen dat vooral in obligaties van financiële instellingen is

Overige bedrijfskosten

belegd heeft door de crisis in de financiële sector in 2008 flink aan waarde moeten
inleveren. In 2009 en 2010 is echter een opleving zichtbaar geweest. De huidige
recessie veroorzaakt echter wederom in 2011 voor negatieve beleggingsresultaten.
Financiële baten
Rentebaten en -lasten

12.995

35.160

Ongerealiseerde koersresultaten

-

62.666

Gerealiseerde koersresultaten

-

-

17.407

101.535

2.599

1.151

36.692

-

Couponrente

Totaal financiële baten
Financiële lasten
Bankkosten aan- en verkoop effecten
Ongerealiseerde koersresultaten
Gerealiseerde koersresultaten
Totaal financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten
	Exploitatiesaldo

6.842

-

46.133

1.151

- 28.726

100.384

- 84.008

17.425
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8.4	Verslaggevende eenheid

Balans per einde jaar

Net4kids
Donaties voor en uitgaven ten
behoeve van projecten worden bij
Net4kids gescheiden van de kosten

31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

Computer en software

19.277

17.300

Vlottende activa

19.277

17.300

				

Activa – Materiele vaste activa
			

die voor de eigen organisatie wor-

Effecten		

333.195

521.236

den gemaakt en van het beheer van

Vorderingen

368.952

503.716

9.404

51.352

378.356

555.068

Liquide middelen		

199.133

312.863

Totaal activa		

929.961

1.406.467

Debiteuren

het vermogen dat de continuïteit van

			

Overige vorderingen

Net4kids waarborgt. Deze scheiding

			

Totaal vorderingen

wordt bereikt doordat de verschillende
activiteiten zijn ondergebracht in drie
verschillende juridische entiteiten:
Stichting Net4kids Aid Foundation,
Stichting Net4kids Organisation en

Passiva – Eigen vermogen		

616.789

779.940

Stichting Net4kids Continuity Fund.

Langlopende schulden		

200.000

0

Ten behoeve van de vergelijkbaarheid

Kortlopende schulden

176.062

243.561

- 171.537

-95.775

Te besteden aan projecten

met andere vergelijkbare organisaties

			

Vooruitbetaalde projectkosten

is onderstaand een samenvattend

			

Projectverplichtingen

-

380.000

financieel overzicht weergegeven van

			

Vooruit ontvangen donaties

31.320

33.328

de drie afzonderlijke Stichtingen.

			

Nog toe te wijzen donaties

32.121

23.075

			

Belastingen en sociale verzekeringen

6.555

2.277

			

Overige schulden

38.651

40.061

			

Totaal kortlopende schulden

113.172

626.527

929.961

1.406.467

Totaal passiva		

p53

hfdstk 8

Financieel verslag

Staat van baten en lasten
			

2011

2010

1.257.313

974.391

Baten
Baten uit fondsenwerving

223.229

157.684

1.480.542

1.132.075

1.257.313

974.391

288.090

182.079

Afschrijving

19.084

15.902

Overige bedrijfskosten

33.519

31.227

Algemene kosten

17.435

13.074

358.128

242.282

1.615.441

1.216.673

Financiële baten

17.881

103.174

Financiële lasten

- 46.133

- 1.151

- 163.151

17.425

Baten organisatiesponsoring
Baten uit fondsenwerving
Lasten
Projectbestedingen
Personeelskosten

Totaal bedrijfskosten
Totaal lasten

Resultaat
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8.5 Financieel Beleid
	Organisatie kosten
Onder organisatiekosten worden alle kosten verstaan die Stichting Net4kids

Het jaar 2011 is een jaar van investering

Organisation maakt in de uitvoering van haar taken ten behoeve van de Stichtingen

geweest in de Net4kids organisatie. De

Net4kids Aid Foundation en Continuity Fund. Dat betreft alle kosten voor fondsen-

groei ambities die Net4kids heeft voor

werving, uitvoering en beheer voor de drie stichtingen.

de komende jaren zullen ondersteund
moeten worden door een professione-

Ondanks het feit dat de financiering

le en adequate organisatie. De inves-

van deze kosten niet ten laste komt

teringen in de organisatie zijn in 2011

van projectdonaties, zijn de kosten in

ingezet en deze investeringen hebben

relatie tot de projectdonaties een per-

zich vertaald in een negatief resultaat

formance indicator. In de beginjaren

voor de Stichting Net4kids Organisa-

is sprake van hogere aanloopkosten

tion. Dit is tevens de reden dat de bo-

en relatief lage projectdonaties. In het

venvermelde performance indicatoren

afgelopen jaar waren de bedrijfskosten

zijn gestegen ten opzichte van 2010.

28% van de projectdonaties, hoger

Deze stijging is derhalve een uitkomst

dan in 2010 (25%).

van bewust investeringsbeleid.

Een andere belangrijke performance

Het streven is om op de langere ter-

indicator is de verhouding tussen het

mijn de bedrijfskosten als percentage

totaal donaties (project en organisatie)

van de projectdonaties onder de 25%

en de bedrijfskosten. Die komen voor

te houden en als percentage van de

2011 uit op 24% (21%).

totaaldonaties onder de 20%.
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Kosten t.o.v. Donaties
		
Project donaties
Organisatie donaties
Totaal
Kosten organisatie
Kosten t.o.v. donaties

2011

2010

2009

2008

2007

1.257.313

974.391

805.406

647.600

619.961

223.229

157.684

170.143

99.081

73.893

1.535.542

1.214.771

1.029.072

845.642

746.748

357.846

242.019

225.692

200.334

128.025

24%

21%

23%

27%

18%
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Vermogensbeleid
Het vermogensbeleid is erop gericht om op ‘going concern’ basis voldoende
reserves te hebben om:
l	
Tekorten

in de exploitatie van Stichting Net4kids Organisation als gevolg van

een tekort aan organisatiesponsors en/of tekort rendement op vermogen van
Stichting Net4kids Continuity Fund gedurende minimaal drie jaar op te kunnen
vangen.
l	
Alle

huidige en voorziene project commitments waarvoor op dit moment nog

geen donateurs gevonden zijn, voor de looptijd van de projecten te kunnen
afdekken, rekening houdend met voorontvangen donaties.
l	
Onvoorziene

tekorten op mogelijk nog te nemen project commitments voor

de komende drie jaar te dekken.
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8.6 Toelichting

8.7 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Vermogen

Algemeen

Materiële vaste activa

Resultaatbepaling

De baten van de stichtingen wordt

Voor zover niet anders vermeld, zijn de

De materiële vaste activa worden

Baten worden slechts genomen, voor

gevormd door subsidies, giften en le-

activa en passiva opgenomen tegen

gewaardeerd tegen verkrijgingprijs,

zover zij op de balansdatum zijn ver-

gaten, welke door erfstelling verkregen

nominale waarde.

verminderd met de afschrijvingen.

wezenlijkt. Lasten en risico’s die hun

worden, evenals door andere baten.

Bij de waardering van activa en passiva is

Afschrijvingen worden tijdsevenredig

oorsprong vinden voor het einde van

uitgegaan van het continuïteitsbeginsel.

berekend op basis van de verwachte

het boekjaar, worden in acht genomen,

economische levensduur, en met

indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Fiscale positie
Voor alle drie stichtingen geldt dat

Vreemde valuta

inachtneming van een verwachte rest-

zij noch belastingplichtig zijn voor de

Bedragen in vreemde valuta zijn in

waarde. Afschrijvingen zijn gebaseerd

omzetbelasting, noch voor de vennoot-

euro’s omgerekend tegen de op ba-

op de volgende percentages:

Periodetoekenning

schapsbelasting.

lansdatum geldende koersen.

l	
Kantoorinrichting

Alle opbrengsten worden toegerekend

Koersverschillen zijn in de winst- en

l	
PC systeem

verliesrekening verwerkt. Baten en las-

l	
Website

20,00 %

33,33 %

33,33 %

ten in vreemde valuta worden omge-

aan de periode waarin zij zijn gerealiseerd, alle lasten aan de periode
waarmee zij verband houden.

rekend tegen de gemiddelde koersen

Vorderingen

in de loop van de periode. De hierbij

De vorderingen worden gewaardeerd

Baten

optredende koersverschillen worden

op nominale waarde, eventueel ver-

Alle baten zijn afkomstig uit eigen

afzonderlijk ten gunste respectievelijk

minderd met de noodzakelijk geachte

fondsenwerving. Er zijn geen subsidies

ten laste van het resultaat verantwoord.

voorzieningen voor oninbaarheid.

ontvangen.

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen
de beurskoers per balansdatum.
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9 Honderdvijftigduizend!
Net4kids onderscheidt zich van andere instellingen door zijn ondernemerschap en no-nonsense aanpak. Een gezonde dosis ambitie is daar onderdeel
van. Onze droom is dat we uiteindelijk 150.000 kinderen per jaar kunnen
helpen. Dat betekent dat we moeten groeien en in 2011 hebben we daar de
basis voor gelegd.
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9.1 Ambities 2012
We hebben de ambitie om in 2012 verder te groeien en 35.000 kinderen te

Tevens is onze ambitie om de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten.

helpen. Dat betekent een verdubbeling ten opzichte van 2011. Om dit te realise-

Dit zullen we doen door strengere selectiecriteria toe te passen op projectaan-

ren hebben we onszelf ten doel gesteld € 2.000.000 aan projecten funding op te

vragen, te benchmarken tussen projecten onderling en projectpartners in staat te

halen. Dat betekent in eerste instantie dat we moeten groeien in corporate giving.

stellen om kennis te delen tussen projecten onderling.

Daarnaast zien we mogelijkheden tot verdere groei via het insourcen van family
foundations.
Om deze groei te realiseren is ons funding team uitgebreid met 2 nieuwe

Deze ambities hebben flinke consequenties voor de organisatie. Er is een
andere manier van denken en werken nodig. Nog meer teamwork, meer des-

medewerkers. Tevens hebben we in 2012 een bescheiden ambitie om een (klein)

kundigheid op specifieke terreinen en nog meer aandacht voor het verwerven en

deel van onze organisatiekosten te financieren door met corporate giving services

verantwoorden (specifiek naar de sponsoren) van middelen zijn daar maar enkele

en charity office services zo’n € 10.000,- aan inkomsten te genereren.

onderdelen van. De mensen die bij Net4kids betrokken zijn hebben bewust voor

Met het uitbreiden van onze dienstverlening met betaalde diensten kunnen we

deze organisatie gekozen. De noodzaak voor de groei en de daarbij behorende

uiteindelijk meer zelfvoorzienend worden.

inzet wordt dan ook breed gevoeld.

Met onze groei zien we de organisatiekosten stijgen naar € 500.000. Onze
doelstelling is daarvoor € 230.000 aan project gerelateerde kosten bijdrage op te

Dat geeft ons ook het vertrouwen dat we onze ambitieuze doelstellingen met dit

halen. Het resterende bedrag van € 270.000 zal bijeen gebracht worden door nog

team gaan realiseren.

meer directe organisatie sponsors te werven.
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Tekst en eindredactie

Constant Moolenaar

			

Net4kids team

Financiële verantwoording

Ozlo Accountants

			

Fit4Finance

			

Martha Elsinga

Fotografie

Hugo Lingeman

			

Nadja Willems - Studio Soest

			

Net4kids team

Ontwerp		

Philipp van Ekeren - Tjasker Design

			

Andrea Hulskamp - Andrea Hulskamp Design

Productie		

Wietske Stokvis

			

Remco van Wessel

Dit jaarverslag met bijbehorende jaarrekening maakt deel uit van Net4kids’
verantwoording over 2011. Het verslag is te downloaden via www.net4kids.org.
Op de website is meer te lezen over de werkwijze en de projecten van Net4kids
in 2011.

Net4kids
Amstelveenseweg 638
1081 JJ Amsterdam
T 020 472 48 75
info@net4kids.org
www.net4kids.org

