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BESTUURSVERSLAG

Jaarverslag 2017
Voorwoord
In het jaar 2017 wist Kinderfonds Franniez de organisatie verder te versterken en uit te
bouwen. Ook werd een aantal vernieuwingen in het systeem doorgevoerd. Deze maken de
Franniez nog aantrekkelijker en verbeteren de communicatie met zieke kinderen en hun
omgeving.
Het is prachtig om te zien hoe de doelgroep (chronisch zieke kinderen tot 18 jaar) op de
Franniez reageert. En het is al even mooi dat steeds meer mensen Kinderfonds Franniez een
warm hart toedragen. Ook in 2017 was het aantal fondsenwervingsacties weer talrijk.
Het aantal deelnemende ziekenhuizen steeg met acht tot 31. Eén ziekenhuis zag zich
genoodzaakt af te haken. Het aantal tot nu toe uitgereikte Franniez verzamelsystemen
bedraagt enkele duizenden. Daarmee is het streefaantal van 80.000 weliswaar nog ver weg,
maar tegelijkertijd signaleren we dat inmiddels enkele duizenden kinderen heel veel steun uit
Franniez putten. Juist dat laatste stimuleert ons dag na dag om onze beste krachten aan
Kinderfonds Franniez te geven.
Leiden, maart 2018

Het bestuur van Kinderfonds Franniez

3

Bestuursverslag 2017
Algemeen
Statutaire naam
Vestigingsplaats

: Stichting Kinderfonds Franniez
: Leiden

Het bestuur bestaat op 31 december 2017 uit de volgende personen:
in functie per
Franny Slingerland (voorzitter)
Diana Driebergen (penningmeester)
Walter van Doorn (bedrijfsvoering)
Martin Vreeken (fondsenwerving)
Marieke Vochteloo (patiëntenvertegenwoordiging)

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

Missie
Kinderfonds Franniez, opgericht in 2013, ontwikkelt en implementeert in Nederlandse
ziekenhuizen een verzamelsysteem voor chronisch zieke kinderen van 0 tot 18 jaar. Na elke
ervaring die verband houdt met de ziekte, krijgt het kind een Franniez-trede plus een sticker
die hij/zij op een spiraal kan bevestigen. Dat geeft niet alleen troost en moed, het is bovendien
een aanknopingspunt voor verwerking en voor het gesprek. Op die manier kunnen kinderen
hun ervaringen delen. Dat helpt hen. Kinderfonds Franniez wil dit doel bereiken met de inzet
van vrijwilligers en via fondsenwerving.
De Franniez Methode
De Franniez Methode is het verzamelsysteem voor chronisch zieke kinderen. Ze krijgen de
methode aangereikt in de vorm van een DNA-verzamelspiraal en de eerste Franniez-treden
plus stickers. Na elke interventie of bezoek aan het ziekenhuis, een goede of een slechte dag
krijgen zij een Franniez. De spiraal vertelt zo het verhaal van het ziekteverloop, laat zien hoe
stoer het kind is en biedt ouders en verzorgenden een instap voor het gesprek met het kind
over de ziekte. In de afgeschermde Franniez app kunnen de kinderen een eigen dagboek
bijhouden en online steun ontvangen van familie, vrienden, lotgenoten en bijvoorbeeld hun
school.
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Jaarverslag
Op verschillende manieren wordt geprobeerd de doelstellingen van Kinderfonds Franniez te
verwezenlijken. Ook in 2017 waren de activiteiten erop gericht om:
•
•
•
•
•

zo veel mogelijk ziekenhuizen bij het Franniez systeem te laten aanhaken;
het Franniez verzamelsysteem te blijven verbeteren;
fondsen te werven om de doelstelling te realiseren;
de organisatie te versterken;
de doelstellingen van Kinderfonds Franniez uit te dragen.

Aanhaken zo veel mogelijk ziekenhuizen
Eind 2017 deelden 30 Nederlandse ziekenhuizen met een kinderafdeling Franniez uit aan
chronisch zieke kinderen of gaven aan dit te gaan doen. Eind 2016 waren dit er nog 23
(8 ziekenhuizen traden toe; één haakte af). Om zoveel mogelijk chronisch zieke kinderen te
bereiken met Franniez blijft uitbreiding van het aantal deelnemende ziekenhuizen een
doelstelling. Werving krijgt daarom veel aandacht. Vanuit het eigen netwerk of via via worden
ziekenhuizen benaderd voor het houden van een eerste presentatie die de belangstelling moet
wekken. Besluit een ziekenhuis deel te gaan nemen, dan volgt vaak een presentatie voor
mensen die de Franniez in de praktijk gaan uitdelen.
Niet minder belangrijk is het om deelnemende ziekenhuizen betrokken te houden zodat het
uitdelen van Franniez op de kinderafdeling bij de dagelijkse routine gaat horen en blijft horen.
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Eind 2017 deden de onderstaande ziekenhuizen/instellingen mee met de Franniez methode:
LUMC – Willem Alexander Kinderziekenhuis
Maastricht UMC
Slingeland Ziekenhuis
Rode Kruis Ziekenhuis
Groene Hart Ziekenhuis
Gelre Ziekenhuizen
Bernhovenkliniek
Flexiekids Kinderthuiszorg
UMCG – Beatrix Kinderziekenhuis
Vie Curi MC
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Isala Ziekenhuis
Amstelland Ziekenhuis
Maasstad Ziekenhuis
Maasstad Brandwonden centrum
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Antonius Ziekenhuis
Bethesda Ziekenhuis
Martini Ziekenhuis
Catharina Ziekenhuis
Amalia Kinderziekenhuis – Radboud UMC
Ziekenhuis Nij Smellinghe
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Reinier de Graaf Ziekenhuis
OLVG Oost
Tergooi Ziekenhuis
Tjongerschans
AMC
Mediq Thuiszorg
West Fries Gasthuis

Leiden
Maastricht
Doetinchem
Beverwijk
Gouda
Apeldoorn
Uden
Alphen aan den Rijn
Groningen
Venlo
’s Hertogenbosch
Zwolle
Amstelveen
Rotterdam
Rotterdam
Winterswijk
Sneek
Hoogeveen
Groningen
Eindhoven
Nijmegen
Drachten
Utrecht
Delft
Amsterdam
Blaricum
Heereveen
Amsterdam
landelijk
Hoorn

Over het werven van ziekenhuizen en instellingen in 2017 valt het volgende te melden:
• Onder meer Mediq Thuiszorg, het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht en het
Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen begonnen met het uitdelen van Franniez. Het
Emmaziekenhuis/AMC start binnenkort.
• Er waren presentaties over Kinderfonds Franniez in het West Fries Gasthuis Hoorn, de
brandwondenafdeling van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis Amsterdam, het Martini Ziekenhuis Groningen, het Sophia Ziekenhuis (Erasmus
MC) Rotterdam, het Leeuwarden MC en het Canisius ziekenhuis in Nijmegen
• Tijdens een brainstormdag van ABN/AMRO kwamen mogelijkheden op tafel om nog meer
ziekenhuizen te laten aansluiten.
• Tijdens een symposium over kindgerichte zorg van het Willem Alexander Kinderziekenhuis
(LUMC Leiden) hield Kinderfonds Franniez een presentatie.
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Blijven verbeteren van het Franniez verzamelsysteem
Verbeteren van het verzamelsysteem blijft voor Kinderfonds Franniez een continue opdracht.
Door regelmatig contact met de deelnemende ziekenhuizen en door evaluaties ontstaat zicht
op de werking van het systeem in de praktijk.
In het afgelopen jaar werd de Gouden Franniez-trede geïntroduceerd. Deelnemende kinderen
kunnen deze bij de organisatie aanvragen. In dat geval stellen zij hun adresgegevens
beschikbaar. Dat vergemakkelijkt de communicatie tussen de organisatie en haar doelgroep.
Verder werd de MijnFranniez thuisservice opgezet voor kinderen die (soms) worden behandeld
in een ziekenhuis dat geen Franniez uitdeelt. Via de site kunnen in dergelijke gevallen
Franniez-treden en stickers worden besteld die vervolgens thuis worden afgeleverd.
Medio 2017 werd besloten een speciale Franniez-app te ontwikkelen. Deze kwam aan het einde
van het verslagjaar gereed. De app is eerst en vooral bedoeld om overal en eenvoudig het
dagboek te kunnen bijhouden.
Ook werd een vernieuwde versie van de website in gebruik genomen, mede geïnitieerd door
feedback van studenten van de Hogeschool Leiden op de oude site. De ruime en heldere opzet
zorgt ervoor dat elke doelgroep eenvoudig informatie kan vinden.
Verder kwam er nieuw foldermateriaal gereed: een algemene folder en een folder die de
Franniez methode voor kinderen uitlegt. Het stickerbestand werd uitgebreid met een
zeekomkommer en een duikboot.
Tenslotte is de Franniez snoeppot vermeldenswaardig. Deze ging eind 2017 naar de
deelnemende ziekenhuizen om iedereen te bedanken die meewerkt aan het uitdelen van
Franniez en om opnieuw (extra) aandacht voor de Franniez te vragen.
Fondsenwerving
Kinderfonds Franniez ontvangt geen subsidie van overheid of patiëntenorganisaties.
Desondanks is deelname voor de ziekenhuizen volledig gratis. Fondsenwerving vraagt dus
voortdurende aandacht. In het verleden is daarvoor een goede basis gelegd. Daarop kon in
2017 worden voortgebouwd. Van belang daarbij is dat Kinderfonds Franniez sinds 2016 het
CBF Keurmerk draagt. Dat maakt voor iedereen duidelijk dat we een echt goed doel
vertegenwoordigen en dat het gevoerde financiële beleid en de fondsenwerving elke toets der
kritiek kunnen doorstaan.
Zowel particulieren als bedrijven dragen Kinderfonds Franniez een warm hart toe. Dat blijkt
ook uit de lijst van steunacties en giften voor Kinderfonds Franniez in 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

De Nieuwjaarsduik van 1 januari 2017 (opbrengst € 2.050)
Een gift van oma Anne, die een schilderij had verkocht
De actie Broodje Franniez in het LUMC (opbrengst € 350)
De overhandiging van een cheque van de Prins Willem Alexanderschool, groot € 4.961.
Sponsorloop door de woestijn van Michiel Preymann, Marathon des Sables
Kinderfonds Franniez was het goede doel tijdens een Straatspeeldag in Leiderdorp
Er kwam een bijdrage van Zorg en Zekerheid ter grootte van € 9.000
Het CCE project van de Hogeschool Leiden met daarin onder andere een loterij had een
opbrengst van € 4.041
• Een verjaardagsgift van een particulier
• Een emballage-actie van Albert Heijn De Kopermolen en AH XL in Leiden
• De Leidse Ladies Run, waarvoor Franny Slingerland namens Kinderfonds Franniez het
startschot mocht geven (opbrengst € 10.122)
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Versterking van de organisatie
In 2017 kon het bestuur van Kinderfonds Franniez op de gewenste sterkte worden gebracht.
De eerder ontstane vacatures en de in 2017 ontstane vacature door het afscheid van Kees
Zitman werden opgevuld door Marieke Vochteloo, Marije Groen en Martin Vreeken. Daardoor
blijven bestuurlijke taken als contact met kinderen en ouders, communicatie en
fondsenwerving de aandacht krijgen die zij nodig hebben. En gelukkig blijven er heel veel
mensen rondom Kinderfonds Franniez actief met taken die niet iedereen altijd ziet maar die
wel essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken.
Uitdragen van de doelstellingen van Kinderfonds Franniez
Op veel manieren (website, nieuwsbrieven, berichten in patiëntenbladen, het geven van
interviews en presentaties etc.) krijgen de doelstellingen van Kinderfonds Franniez aandacht.
Zo wordt de Franniez boodschap steeds beter bekend. In 2017 trok Kinderfonds Franniez
onder meer op onderstaande manieren de aandacht.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een Franniez informatiekraam bij de Ladies Run
Interviews bij Radio Sleutelstad
Een kraam tijdens de Leiden Walk
Een kraam tijdens de ledendag van de patiëntenvereniging Stofwisselingsziekten
Een presentatie voor de protestantse kerk (PKN) van Zwammerdam
Een presentatie tijdens een terugblik op Marathon de Sables
De aanwezigheid bij een landelijke dag voor pedagogisch medewerkers
Een presentatie voor de Rotaryclub Woubrugge
De aanwezigheid op een ledendag voor mensen met de Ziekte van Hirsch Sprung in Arnhem
Een presentatie op basisschool De Fontein in Hillegom

Plannen voor 2018
De plannen voor 2018 zijn op hoofdlijnen dezelfde als die van 2017. Fondsenwerving, het
werven van nieuwe ziekenhuizen, het sterk houden van de organisatie en het laten ‘indalen’
van het verzamelsysteem in de werkwijze van deelnemende ziekenhuizen blijven daarbij
relevant.
Namens het bestuur,
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JAARREKENING

Balans

jaarrekening 2017
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

per 31 december 2017
€

per 31-12-2016
€

22.161

23.205

1.414

2.190

Liquide middelen

45.591

24.899

Totaal

69.166

50.294

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

jaarrekening 2017
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

per 31 december 2017
€

per 31-12-2016
€

68.404

50.192

762

102

69.166

50.294

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal
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Staat van baten en lasten

jaarrekening 2017
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

jaar 2017

Baten
Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties derden

jaar 2016
€

€

42.093

13.900
13.530
27.430

15.840

26.062

236

1.011

7.805

6.944

18.212

-6.587

18.212

-6.587

17.535
24.558

Lasten
Bestedingen aan de doelstelling
Besteed aan de doelstelling
Werving baten
Kosten eigen fondswerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Resultaat

Bestemming van het resultaat
Dotatie aan/onttrekking uit
Stichtingsvermogen
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Toelichting algemeen

jaarrekening 2017
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

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 2017
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

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
Albert Heijn statiegeldactie
Decemberactie ELS
Collecte Vredeskerk
Overige donaties en baten

31-12-2017
€

31-12-2016
€

1.354
60
1.414

40
600
650
900
2.190

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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31-12-2017
€

31-12-2016
€

5.591
40.000
45.591

24.899
24.899

jaarrekening 2017
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

Passiva
Stichtingsvermogen
Het verloop van het stichtingsvermogen gedurende het jaar 2017 kan als volgt worden weergegeven.
jaar 2017
Stand op 1 januari
Resultaat
Stand op 31 december

jaar 2016
€

€

50.192
18.212
68.404

56.779
-6.587
50.192

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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31-12-2017
€

31-12-2016
€

507
255
762

70
32
102

Toelichting op de staat van baten en lasten

jaarrekening 2017
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

Ter vergelijking volgt hierna een gespecificeerde opstelling van enkele posten uit de staat van
baten en lasten over de jaren 2016 en 2017.
jaar 2017
Baten uit eigen fondswerving
Donaties en bijdragen:
- Rabobank wensenfonds
- Zorg en Zekerheid
- Vrienden Beatrixziekenhuizen
- Rotaryclub
- particulieren
- bedrijven
- kerken
Nieuwjaarsduik
Kaarsenverkoop
Overige baten

Baten uit acties derden
Hogeschool Leiden
De Fontein
Sponsorloop Apolloschool
Prins Willem Alexanderschool
Sponsorloop Michiel Preymann, Marathon des Sables
Overige scholen
Vierdaagse lopers
Acties particulieren
Acties bedrijven
Ladies run
Leiden walk

Besteed aan de doelstelling
Kosten verzamelsystemen:
- matrijzen
- spiralen
- treden
- stickers
- standaards
- overige onderdelen en kosten
Franniez app
Handleiding en informatiefolders
Verpakkingsmateriaal
Verzendkosten
Voorraadmutatie
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jaar 2016
€

€

9.000
2.500
1.000
1.662
101
1.191
2.061
20
17.535

5.500
2.298
675
1.146
4.129
139
13
13.900

3.916
4.961
2.344
661
1.407
647
10.122
500
24.558

8.175
960
1.500
1.525
520
850
13.530

319
6.153
2.285
169
1.207
3.242
157
1.264
1.044
15.840

8.415
6.111
6.500
8.439
292
1.010
1.358
264
-6.327
26.062

jaarrekening 2017
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

jaar 2017

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten nieuwjaarsduik
Commissie donaties via sites
Overige kosten fondsenwerving

Kosten beheer en administratie
Kosten website
Promotiekosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Drukwerk
Bankkosten
Overige algemene kosten
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jaar 2016
€

€

151
49
36
236

247
614
150
1.011

4.099
53
1.857
717
60
217
802
7.805

4.117
293
195
749
715
190
685
6.944

OVERIGE GEGEVENS

Overige gegevens

jaarrekening 2017
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 2017 van de stichting is vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 maart
2018.

F. Slingerland
voorzitter

A.G. Driebergen
penningmeester

19

