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BESTUURSVERSLAG

Jaarverslag 2016
Voorwoord
Consolidatie en versterking. Met die twee woorden kunnen de ontwikkelingen van Kinderfonds
Franniez in het jaar 2016 het best worden gekenschetst. De groep van enkele honderden
chronisch zieke kinderen, die inmiddels Franniez krijgen, groeide uit tot een groep van enkele
duizenden kinderen. We zijn nog lang niet bij het gewenste aantal van circa 80.000, maar we
zijn zeker goed op weg. Het aantal deelnemende ziekenhuizen en instellingen groeide tot
boven de twintig, de organisatie van Kinderfonds Franniez werd op punten versterkt (hoewel
verdere versterking gewenst blijft). En de financiële basis onder het project bleef sterk, dankzij
de hulp van veel particulieren en bedrijven.
Dit jaarverslag laat het allemaal nog een keertje zien. Het toont hoe Kinderfonds Franniez in
ontwikkeling is en dat die ontwikkeling tot stand komt dankzij de grote inzet van een klein
aantal zeer enthousiaste mensen. Kinderfonds Franniez leeft en dat is maar goed ook, want we
merken steeds nadrukkelijker dat de doelgroep van chronisch zieke kinderen hun Franniez
brood- en broodnodig heeft.
Het bestuur van Kinderfonds Franniez

Leiden, maart 2017
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Bestuursverslag 2016
Algemeen
Statutaire naam
Vestigingsplaats

: Stichting Kinderfonds Franniez
: Leiden

Het bestuur bestaat op 31 december 2016 uit de volgende personen:
in functie per
Franny Slingerland (voorzitter)
Diana Driebergen (penningmeester)
Walter van Doorn (bedrijfsvoering)
Kees Zitman (fondsenwerving)
Marieke Vochteloo (patiëntenvertegenwoordiging)

16-09-2013
12-05-2016
16-09-2013
16-01-2015
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 voor wie
zo’n systeem niet beschikbaar is. Dat betekent dat deze kinderen na elke ervaring, die verband
houdt met hun ziekte, een Franniez element krijgen plus een sticker. Dat geeft troost en
moed, een aanknopingspunt voor het verwerken en het gesprek. Zodat de kinderen hun
ervaringen kunnen delen. Want dat helpt.
Kinderfonds Franniez wil dit doel bereiken door de inzet van vrijwilligers en via
fondsenwerving.
De Franniez Methode
De Franniez Methode is het verzamelsysteem voor chronisch zieke kinderen. Basis daarvan is
een DNA-spiraal, waarop de Franniez verzamelelementen kunnen worden bewaard. Chronisch
zieke kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar krijgen de Franniez Methode aangereikt in de
vorm van een spiraal en het eerste element, de Franniez trede plus de sticker die de
interventie symbolisch weergeeft. Na elke interventie in het ziekenhuis, goede of slechte dag
krijgen zij een Franniez trede en een sticker. Het geheel van de Franniez vertaalt 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. Op de Franniez website kunnen de
kinderen op een afgeschermd deel een eigen dagboek bijhouden.
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Jaarverslag
In 2016 werd op verschillende manieren gewerkt aan de verwezenlijking van de doelstellingen
van Kinderfonds Franniez.
•
•
•
•
•

Het aanhaken van zo veel mogelijk ziekenhuizen bij de Franniez Methode.
Blijven verbeteren van het Franniez verzamelsysteem.
Fondsenwerving.
Versterking van de organisatie.
Uitdragen van de doelstellingen van Kinderfonds Franniez.

Het aanhaken van zo veel mogelijk ziekenhuizen bij de Franniez Methode
Eind 2015 deelden vijftien Nederlandse kinderziekenhuizen met een kinderafdeling Franniez uit
aan chronisch zieke kinderen of hadden zich bereid verklaard dit te gaan doen. Eind 2016 was
het aantal deelnemende ziekenhuizen gegroeid tot 23.
Kinderfonds Franniez steekt veel inspanning in het aantrekken van nieuwe ziekenhuizen. De
organisatie wil immers dat zo veel mogelijk chronisch zieke kinderen Franniez kunnen krijgen.
Werving krijgt daarom veel aandacht. Vanuit het eigen netwerk of via via worden ziekenhuizen
benaderd voor het houden van een eerste presentatie, die belangstelling moet wekken. Heeft
een ziekenhuis eenmaal ja gezegd, dan volgt vaak nog een presentatie voor de mensen, die in
de praktijk de Franniez gaan uitdelen. In totaal vonden in 2016 tien van deze presentaties
plaats.
De deelnemende ziekenhuizen geven er blijk van deze aandacht zeer op prijs te stellen, al zegt
helaas niet elk ziekenhuis dat wordt benaderd ja. Gelukkig zien we wel dat ziekenhuizen, die
aanvankelijk met slechts een enkele afdeling meededen, met meer afdelingen aanhaken.
Een probleem voor de deelnemende ziekenhuizen is dat het uitdelen van Franniez extra werk
oplevert en dat in een sector waar aan werk toch al geen gebrek is. Om te voorkomen dat het
uitdelen van Franniez ondanks alle goede wil toch in het vele werk verzuipt, onderhoudt de
Franniez organisatie regelmatig contact met de deelnemende ziekenhuizen en instellingen.
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Eind 2016 waren de onderstaande ziekenhuizen/instellingen aangehaakt bij Franniez:
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
St Jansdal Ziekenhuis
Isala Ziekenhuis
Amstelland Ziekenhuis
Maasstad Ziekenhuis
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Antonius Ziekenhuis
Bethesda Ziekenhuis
Martini Ziekenhuis
Catharina Ziekenhuis
Amalia Kinderziekenhuis – Radboud UMC
Ziekenhuis Nij Smellinghe
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Medisource Thuishulporganisatie

Leiden
Maastricht
Doetinchem
Beverwijk
Gouda
Apeldoorn
Uden
Alphen aan den Rijn
Groningen
Venlo
Den Bosch
Harderwijk
Zwolle
Amstelveen
Rotterdam
Winterswijk
Sneek
Hoogeveen
Groningen
Eindhoven
Nijmegen
Drachten
Utrecht
landelijk

Binnenkort ook in:
Reinier de Graaf Ziekenhuis
OLVG Oost
Tergooi Ziekenhuis

Delft
Amsterdam
Blaricum en Hilversum

Blijven verbeteren van de Franniez Methode
Op verschillende manieren werkt Kinderfonds Franniez aan het verbeteren van het
verzamelsysteem. Zoals hierboven al werd aangegeven, is een regelmatig contact met de
deelnemende ziekenhuizen daarbij belangrijk. Zo hou je de vinger aan de pols en weet je hoe
de methode in de praktijk werkt.
Vooralsnog bij wijze van pilot kwam naast het digitale dagboek een papieren dagboek
beschikbaar. Van de mogelijkheid een digitaal dagboek bij te houden wordt helaas (nog)
weinig gebruik gemaakt. En dat terwijl een dagboek de deelnemende kinderen kan helpen bij
het verwerken van hun ziekte. Daarom is er nu ook een papieren dagboek beschikbaar. Dat is
overigens sober gehouden omdat je je geld nu eenmaal maar één keer kunt uitgeven. In de
loop van 2017 wordt bekeken of het papieren dagboek voldoende waarde toevoegt om in de
Franniez Methode te worden opgenomen.
Een belangrijke verbetering aan het Franniez systeem was het beschikbaar komen van de
tafelstandaard. Daarmee kan de Franniez spiraal voortaan ook gewoon op het tafeltje van het
ziekenhuisbed (of natuurlijk thuis) worden geplaatst. Voortaan wordt de spiraal met de
beginset meegeleverd en kinderen, die de tafelstandaard alsnog willen hebben, kunnen die
krijgen.
Verder vonden er opnieuw de nodige verbeteringen plaats aan de Franniez website.
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Fondsenwerving
De jaarcijfers laten zien dat Kinderfonds Franniez er in 2016 goed in slaagde de voor het werk
benodigde fondsen te verwerven. Dat is overigens geen geringe opgave omdat Kinderfonds
Franniez geen door de overheid of door een patiëntenorganisatie gesubsidieerde instelling is,
terwijl de ziekenhuizen de Franniez systemen volledig gratis aangeleverd krijgen. Kortom, geld
blijft nodig.
In dat verband is van belang dat Kinderfonds Franniez halverwege 2016 het CBF Keurmerk
verwierf. Dat keurmerk waarborgt dat Kinderfonds Franniez een echt goed doel
vertegenwoordigt en dat het gevoerde financiële beleid en de fondsenwerving de toets der
kritiek kunnen doorstaan.
Geld blijft nodig, maar gelukkig beseffen veel particulieren en bedrijven dat. In 2016 was er
een lange rij van initiatieven om Kinderfonds Franniez te steunen. Wij noemen:
• De Nieuwjaarsduik van 1 januari 2016. Opbrengst € 4.500 met 44 deelnemers.
• Spreekbeurt van Roosmarijn en Francis op de Da Costaschool in Bodegraven. Opbrengst
€ 153.
• Een presentatie bij vrouwen in de kerk in Rijnsburg. Opbrengst € 246.
• Een gift van de Rabobank van € 5.000, aangevuld met nog eens € 500 van de medewerkers
van de bank.
• Een project van de Apolloschool in Leiden. Opbrengst € 1.500.
• Een project van studenten van de Hogeschool Leiden. Opbrengst € 8.175.
• Een project van Joris Vochteloo op de basisschool De Fontein in Alphen aan den Rijn.
Opbrengst € 960.
• De Kerstactie van ELS Leiden, opbrengst € 650.
• Een kerstactie in de Leidse Vredeskerk, opbrengst € 900.
Het is een lange lijst van mooie gebeurtenissen, die dankbaar stemt. Dankbaar omdat zo heel
veel chronisch zieke kinderen daardoor in staat worden gesteld om de Franniez te ontvangen,
die ze zo brood- en broodnodig hebben.
Versterking van de organisatie
In de maandelijkse bestuursvergadering van de Stichting Kinderfonds Franniez is versterking
van de organisatie een regelmatig terugkerend agendapunt. Telkens opnieuw blijkt dit een
complexe opgave. Binnen het bestuur vonden in 2016 de nodige mutaties plaats. Soms was
daarvoor een droeve aanleiding, het overlijden van Bart Bartels, stuwende kracht van
Kinderfonds Franniez van het eerste uur, die op 27 februari overleed en wiens inzet en
hartelijkheid wij dankbaar gedenken. Om uiteenlopende redenen namen Frankje Couprie en
Piet Kralt afscheid als bestuurslid. Zij blijven overigens wel bij het werk betrokken. Het bestuur
werd versterkt door het aantreden van Diana Driebergen als penningmeester, Marieke
Vochteloo als behartiger patiëntenbelangen en van Brenda Waelpoel als ambtelijk
secretaresse. Ook op andere plekken konden vrijwilligers worden gevonden om de Franniez
organisatie goed te laten lopen. En dan hebben we het nog niet over al die mensen in de
deelnemende ziekenhuizen en instellingen, die Franniez een goed hart toedragen.
Uitdragen van de doelstellingen van Kinderfonds Franniez
Waar mogelijk wordt geprobeerd om de doelstellingen van Kinderfonds Franniez onder de
aandacht te brengen. Dat gebeurt permanent op de website, maar het gebeurt ook door de
uitgifte van nieuwsbrieven, door het plaatsen van berichten over Franniez op sites of in bladen
van patiëntenorganisaties, door het geven van interviews en door het houden van
presentaties. Dankzij al die communicatieve activiteiten plus de reacties van direct
betrokkenen (kinderen, ouders, mensen om chronisch zieke kinderen heen) wordt de
boodschap van Kinderfonds Franniez door steeds meer mensen herkend en erkend.
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Plannen voor 2017
De plannen voor 2017 vloeien voort uit de resultaten van 2016. De voornaamste plannen zijn:
• Het werven van nieuwe ziekenhuizen.
• Werken aan een echt ‘indalen’ van het verzamelsysteem in de werkwijze van deelnemende
ziekenhuizen, zodat het aantal uitgereikte verzamelsystemen verder omhoog gaat.
• Menig chronisch ziek kind komt niet structureel bij een ziekenhuis die werkt met de Franniez
Methode. We zullen in 2017 starten met een proef om hen de Franniez elementen thuis te
bezorgen.
• Voortdurende fondsenwerving
• Het verder versterken van de organisatie, met name op de gebieden communicatie en
fondsenwerving.
Namens het bestuur,
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JAARREKENING

Balans
jaarrekening 2016
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

per 31 december 2016
€

per 31-12-2015
€

23.205

16.878

2.190

1.091

Liquide middelen

24.899

38.955

Totaal

50.294

56.924

Activa
Vlottende activa
Voorraad
Voorraad verzamelsystemen
Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa
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Balans
jaarrekening 2016
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

per 31 december 2016
€

per 31-12-2015
€

50.192

56.779

102

145

50.294

56.924

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal
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Staat van baten en lasten
jaarrekening 2016
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

jaar 2016

jaar 2015
€

€

27.430

41.136
17.027
58.163

26.062

24.624

Werving baten
Kosten eigen fondswerving

1.011

450

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

6.944

8.569

-6.587

24.520

-6.587

24.520

Baten
Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties derden

13.900
13.530

Lasten
Bestedingen aan de doelstelling
Besteed aan de doelstelling

Resultaat

Bestemming van het resultaat
Onttrekking uit/dotatie
aan Stichtingsvermogen
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Toelichting algemeen
jaarrekening 2016
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.

Stelselwijziging
Tot en met de jaarrekening 2015 werden uitgaven voor het spaarsysteem als lasten
verantwoord in het jaar van uitgave. De nog niet naar ziekenhuizen gedistribueerde
spaarsystemen werden niet als voorraad verantwoord. Het bestuur heeft in haar vergadering
van januari 2017 besloten om over te gaan tot verantwoording van de centraal gehouden
voorraad spaarsystemen als voorraad in de jaarrekening. Daarmee is sprake van een
stelselwijziging. Als gevolg van deze stelselwijziging is het vermogen eind 2015 € 16.878
hoger dan volgens de jaarrekening 2015 en het resultaat € 4.925.

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 2016
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

31-12-2016
€

31-12-2015
€

40
600
650
900
2.190

718
373
1.091

Liquide middelen
De liquide middelen per balansdatum betreft een direct opvraagbaar tegoed bij Rabobank
Leiden-Katwijk.
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jaarrekening 2016
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

Passiva
Stichtingsvermogen
Het verloop van het stichtingsvermogen gedurende het jaar 2016 kan als volgt worden weergegeven.
jaar 2016

Stand op 1 januari
Resultaat
Stand op 31 december

jaar 2015
€

€

56.779
-6.587
50.192

32.259
24.520
56.779

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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31-12-2016
€

31-12-2015
€

70
32
102

145
145

Toelichting op de staat van baten en lasten
jaarrekening 2016
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 2015 en 2016.
jaar 2016
Baten uit eigen fondswerving
Donaties vermogensfondsen
Donaties en bijdragen:
- Rabobank Leiden-Katwijk
- Rabobank wensenfonds
- particulieren
- bedrijven
- kerken
- Vereniging Ondernemersplatform
Nieuwjaarsduik
Bloemencorso
Kaarsenverkoop
Overige baten

Baten uit acties derden
Hogeschool Leiden
Auris college
De Fontein
Sponsorloop Apolloschool
Overige scholen
Acties particulieren
Acties bedrijven

Besteed aan de doelstelling
Kosten verzamelsystemen:
- matrijzen
- spiralen
- treden
- stickers
- standaards
- overige onderdelen en kosten
Handleiding en informatiefolders
Verpakkingsmateriaal
Verzendkosten
Voorraadmutatie
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jaar 2015
€

€

-

28.000

5.500
2.298
675
1.146
4.129
139
13
13.900

2.750
1.700
2.170
800
3.000
2.447
269
41.136

8.175
960
1.500
1.525
520
850
13.530

7.590
1.375
1.252
4.592
2.218
17.027

8.415
6.111
6.500
8.439
292
1.010
1.358
264
-6.327
26.062

6.679
12.939
537
4.444
971
1.237
2.742
-4.925
24.624

jaarrekening 2016
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden
samenstellingsverklaring afgegeven

jaar 2016

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

Kosten beheer en administratie
Kosten website
Promotie materiaal
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Drukwerk
Bankkosten
Overige algemene kosten
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jaar 2015
€

€

247
614
150
1.011

350
100
450

4.117
293
195
749
715
190
685
6.944

6.262
974
354
118
861
8.569

OVERIGE GEGEVENS

franniez
Overige gegevens
jaarrekening 2016
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 2016 van de stichting is vastgesteld in de bestuursvergadering van
2017.

A.G.. Driebergen

F. Slingerland
voorzitter

Qingmeester
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