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BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag 2018
Algemeen
Statutaire naam
Vestigingsplaats

: Stichting Kinderfonds Franniez
: Leiden

De stichting is opgericht op 16 september 2013 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 5877208.
Het bestuur bestaat op 31 december 2018 uit de volgende personen:
in functie per
Franny Slingerland (voorzitter)
Walter van Doorn (bedrijfsvoering)
Diana Driebergen (penningmeester)
Martin Vreeken (fondsenwerving)
Marieke Vochteloo (patiëntenvertegenwoordiging)
Marije Groen (communicatie)

16-09-2013
16-09-2013
12-05-2016
07-03-2017
01-11-2016
11-01-2018

Doel
Kinderfonds Franniez heeft als doel chronisch zieke kinderen te ondersteunen met een
verzamelsysteem. Bij elke behandeling die het kind ondergaat, ontvangt zij een sticker die de
behandeling symboliseert en deze plakt hij/zij op een trede. De trede wordt geplaatst op een
spiraal. Met de spiraal wordt het verhaal van de ziekte zichtbaar. Dat helpt kinderen om er over
te praten.
Ziekenhuizen
Franniez worden uitgedeeld op plaatsen waar kinderen behandeld worden. Dat zijn met name
ziekenhuizen. Ook is er een aantal thuiszorgorganisaties die werken met het Franniez-systeem.
In het verslagjaar konden we drie organisaties toevoegen aan de lijst met instellingen die
Franniez uitgeven: AMC Amsterdam, Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag en Kinderthuiszorg
Florence in Rijswijk. Van het Universitair Medisch Centrum in Gent ontvingen we een verzoek
om met het Franniez-verzamelsysteem te mogen werken.
Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen) staakte de uitgifte omdat de doelgroep daar niet of
nauwelijks aanwezig is.
In totaal worden Franniez nu uitgedeeld door 31 ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties.
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Financieel
Franniez worden gratis aan de ziekenhuizen ter beschikking gesteld. Dat betekent dat de
stichting om haar doelstelling te bereiken afhankelijk is van donaties.
In het verslagjaar kon Kinderfonds Franniez weer rekenen op diverse financiële bijdragen van
verschillende enthousiaste clubs, organisaties en particulieren. Zo was er op 9 juni de autorally
van De Clercq/Hemcar met een opbrengst van niet minder dan € 12.220. Een bedrag dat in
november nog eens overtroffen werd door de fondsenwervingsopdracht waaraan 1e jaars
studenten CCE van de Leidse Hogeschool werkten en die maar liefst € 14.000 opbracht.
Acties op diverse scholen (’t Klankbord in Leiden, De Fontein in Hillegom, Ashram College in
Alphen aan den Rijn, Baanderheren College in Boxtel en De Klimop in Haaren) waren bij elkaar
goed voor een bedrag van ruim € 9.000.
Door hun deelname aan de traditionele nieuwjaarsduik brachten 45 vrijwilligers – onder wie zes
kinderen – een bedrag van € 3.300 bij elkaar.
Overige acties:
- Donatie lege flessen bij AH in de Leidse Merenwijk, Winkelhof Leiderdorp en AH XL in Leiden
- Hakken en zagen voor Franniez, door Rotary Woubrugge
- Sylvia wandelde de Nijmeegse Vierdaagse voor Franniez en liet zich sponsoren
- aan de Dam tot Damloop deden 7 hardlopers voor Franniez mee
- de opbrengst van een kerstbridge- drive ging voor 25% naar Franniez.
In 2018 leverden alle acties € 49.300 op.
Promotie en publiciteit
Kinderfonds Franniez wist ook in 2018 weer in de publiciteit te komen. Bijvoorbeeld via artikelen
en interviews in de media zoals Patiëntentijdschrift VKS, Patiëntenblad Wisselstof, het
publieksmagazine van verzekeraar Zorg & Zekerheid, het LUMC-blad en nieuwsbrief en website
van ‘Kind en Ziekenhuis’. Eind oktober – en ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van
Franniez – plaatste het Leidsch Dagblad in de veelgelezen zaterdagbijlage een uitgebreid
interview met Franny Slingerland.
Naast dat alles waren we te gast op diverse patiëntendagen (van de Ziekte van Hirsschsprung
in Utrecht, van Ehlers Danlos in Maastricht en van Stofwisselingsziekten in Houten). Verder
waren we met een informatiekraam aanwezig bij de Dirk Kuyt Kampioenendag in het ZuidHollandse Katwijk én bezochten we de Doedag van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.
Hiermee hopen we de bekendheid van Franniez te vergroten en zo meer kinderen te
ondersteunen.
Overige ontwikkelingen
In januari werd het bestuur uitgebreid met Marije Groen, docent aan de Hogeschool Leiden. Zij
is binnen Franniez verantwoordelijk voor communicatie.
Op 16 september vierden we het 5-jarig jubileum met een middag voor onze vrijwilligers, die
werd afgesloten met een barbecue. Ter gelegenheid van het jubileum trakteerden we alle
ziekenhuizen waar Franniez uitgedeeld worden, op Franniez-pennen. Daarmee stond Franniez
bij de uitdelers weer even volop in the picture.
Het bestuur deed in de loop van het jaar een oproep aan kinderen die Franniez verzamelen om
in publiciteit hét gezicht van de organisatie te worden. 22 kinderen van diverse leeftijden
stuurden hun foto in. Deze foto’s hebben we gebruikt voor het maken van onze kerstkaart, die
aan onder andere sponsoren verstuurd is.
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Op verzoek van ouders is in 2018 een verjaardagstrede ontwikkeld en nadat, we onze eigen
verjaardag ermee vierden, is deze nu ook beschikbaar is voor op de spiraal van kinderen. De
glittertrede hebben we als verjaardagscadeau gekregen van het bedrijf dat ook onze andere
tredes maakt.
In 2018 werd een pilot gedraaid met MijnFranniez, een service voor kinderen die niet langer
behandeld worden in een ziekenhuis waar Franniez uitgedeeld worden. Zij kunnen toch verder
sparen, doordat ze Franniez thuisgestuurd krijgen. In december nam het bestuur het besluit om
Franniez ook beschikbaar te gaan stellen aan kinderen die niet in een ziekenhuis komen waar
het verzamelsysteem wordt uitgedeeld. In 2019 wordt daarvoor een speciale ‘webshop’ in het
leven geroepen.
Kinderfonds Franniez kan geen spiralen/tredes uitdelen zonder de financiële bijdragen, klein en
groot, uit acties en evenementen en het kinderfonds kan niet bestaan zonder de grote inzet en
praktische bijdrage van velen. Daarbij past een woord van dank!
Namens het bestuur,
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JAARREKENING

Balans

jaarrekening 2018
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

per 31 december 2018
€

per 31-12-2017
€

23.146

22.161

6.524

1.414

Liquide middelen

61.829

45.591

Totaal

91.499

69.166

Activa
Vlottende activa
Voorraad
Voorraad verzamelsystemen
Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa
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Balans

jaarrekening 2018
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

per 31 december 2018
€

per 31-12-2017
€

91.082

68.404

417

762

91.499

69.166

Passiva
Reserves
Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal
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Staat van baten en lasten

jaarrekening 2018
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

jaar 2018

jaar 2017
€

€

Baten

49.320

42.093

Lasten
Bestedingen aan de doelstelling
Besteed aan de doelstelling

17.325

15.840

Werving baten
Kosten eigen fondswerving

1.302

236

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

8.015

7.805

22.678

18.212

22.678

18.212

Resultaat

Bestemming van het resultaat
Dotatie aan reserves
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Toelichting algemeen

jaarrekening 2018
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor fonds
wervende instellingen voor kleine rechtspersonen (RJk C2), zoals vastgesteld door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.

Grondslagen van waardering en bepaling resultaat
Voorraad
De centraal gehouden voorraad spaarsystemen wordt verantwoord tegen de laatst bekende
kostprijs.
Vorderingen, liquide middelen en schulden
Vorderingen, overlopende activa, liquide middelen, kortlopende schulden en overlopende passiva
worden opgenomen tegen nominale waarde. Bij de waardering van vorderingen wordt rekening
gehouden met mogelijke oninbaarheid. Voor zover niet anders vermeld hebben vorderingen en
schulden een looptijd korter dan een jaar.
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin evenementen hebben plaatsgevonden. Donaties
worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn toegezegd. Verliezen die hun oorsprong vinden
in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Op het moment dat spaarsystemen verzonden worden naar ziekenhuizen worden zij als lasten
verantwoord. De in de ziekenhuizen aanwezige voorraad wordt niet als voorraad verantwoord.

Personeelsbezetting
Gedurende het verslagjaar waren geen werknemers in dienst van de stichting. Het bestuur
vervult haar functie onbezoldigd.
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Toelichting op de balans

jaarrekening 2018
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

Activa
Voorraad
Onder de voorraad is de centrale voorraad onderdelen van het spaarsysteem verantwoord.
Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen en overlopende activa per balansdatum kunnen als volgt worden
gespecificeerd.

Donaties Hogeschool Leiden
Kerstacties scholen
Noordman wijnen
Bridge drive
Overige donaties en baten
Vooruitbetaalde kosten

31-12-2018
€

31-12-2017
€

3.614
1.000
1.500
174
236
6.524

1.354
60
1.414

Liquide middelen
De liquide middelen per balansdatum kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Rabobank Leiden-Katwijk, rekening-courant
Rabobank Leiden-Katwijk, spaarrekening
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31-12-2018
€

31-12-2017
€

3.820
58.009
61.829

5.591
40.000
45.591

jaarrekening 2018
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

Passiva
Reserves
Het verloop van de reserve gedurende het jaar 2018 kan als volgt worden weergegeven.
jaar 2018

Stand op 1 januari
Resultaat
Stand op 31 december

jaar 2017
€

€

68.404
22.678
91.082

50.192
18.212
68.404

Het vermogen van de stichting kan geheel aangeduid worden als vrij besteedbaar vermogen.
Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva per balansdatum kunnen als volgt weergegeven
worden.

Vooruitontvangen donaties nieuwjaarsduik
Nog te betalen kosten
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31-12-2018
€

31-12-2017
€

417
417

507
255
762

Toelichting op de staat van baten en lasten

jaarrekening 2018
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

Ter vergelijking volgt hierna een gespecificeerde opstelling van enkele posten uit de staat van
baten en lasten over de jaren 2017 en 2018.
jaar 2018
Baten
Donaties en bijdragen:
- Zorg en Zekerheid
- Vrienden Beatrixziekenhuizen
- Rotaryclubs en dergelijke
- particulieren
- bedrijven
- kerken
Acties scholen
Ladies run
Rally De Clercq/Hemcar
Nieuwjaarsduik
Sponsorloop Michiel Preymann, Marathon des Sables
Dam tot Damloop
Vierdaagse lopers
Overige baten

Acties scholen
Hogeschool Leiden
De Fontein
’t Klankbord
Prins Willem Alexanderschool
Ashram college
Baanderheerencollege
De Klim-op
Overige scholen

Besteed aan de doelstelling
Kosten verzamelsystemen:
- spiralen en standaards
- treden
- stickers
- overige onderdelen en kosten
Franniez app
Handleiding en informatiefolders
Verpakkingsmateriaal
Verzendkosten
Voorraadmutatie
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jaar 2017
€

€

2.085
1.673
4.066
23.855
12.208
3.336
1.207
870
20
49.320

9.000
2.500
1.000
1.662
101
1.191
9.538
10.122
2.061
2.344
1.407
1.167
42.093

14.414
2.692
2.900
600
2.054
960
235
23.855

3.916
4.961
661
9.538

9.227
4.818
223
823
282
1.845
1.092
-985
17.325

6.153
2.285
488
1.207
3.242
157
1.264
1.044
15.840

jaarrekening 2018
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

jaar 2018

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten nieuwjaarsduik
Dam tot Damloop
Commissie donaties via sites
Overige kosten fondsenwerving

Kosten beheer en administratie
Kosten website
Promotiekosten
Kosten jubileum
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Bankkosten
Overige algemene kosten
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jaar 2017
€

€

293
777
142
90
1.302

151
49
36
236

1.204
3.899
792
77
453
222
1.368
8.015

4.099
53
1.857
717
217
862
7.805

OVERIGE GEGEVENS

Overige gegevens

jaarrekening 2018
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

Statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming
De statuten van de stichting kennen geen regeling voor de bestemming van het exploitatiesaldo
in enig jaar. Een exploitatiesaldo over enig jaar wordt daarom steeds ten gunste of ten laste van
het stichtingsvermogen gebracht.
Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de stichting dient ingevolge artikel 12 lid 3 van de
statuten overeenkomstig het doel van de stichting worden besteed aan het daarin beoogde
maatschappelijk belang of een ander maatschappelijk belang vast te stellen bij het besluit tot
ontbinding.
Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening 2018 van de stichting is vastgesteld in de bestuursvergadering van
………………………… 2019.

F. Slingerland
voorzitter

A.G. Driebergen
penningmeester
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