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BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag 2021
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 2021 uit de volgende personen:
in functie per
Cok van Boheemen (voorzitter)
Diana Driebergen (penningmeester)
Martin Vreeken (fondsenwerving)
Marieke Vochteloo (patiëntenvertegenwoordiging)
Franny Slingerland (algemeen bestuurslid)

26-10-2021
12-05-2016
07-03-2017
01-11-2016
16-09-2013

Doel
Kinderfonds Franniez heeft als doel chronisch zieke kinderen te ondersteunen met behulp van
een verzamelsysteem. Bij elke behandeling die het kind ondergaat, ontvangt het een sticker die
de behandeling symboliseert. Deze plakt hij/zij op een trede. De trede wordt geplaatst op een
spiraal. Met de gevulde spiraal wordt het verhaal van de ziekte zichtbaar. Dat helpt kinderen om
erover te praten.

‘Franniez bekend’
Voor het bestuur van Franniez stond 2021 met name in het teken van de actie ‘Franniez bekend’.
Doel van de stichting is immers nog altijd om zo veel mogelijk chronisch zieke kinderen te
steunen met het verzamelsysteem. Maar al sinds de oprichting lukte het niet om echt alle
kinderen uit de doelgroep te bereiken. Om die reden startten we een traject om de
naamsbekendheid van Franniez te vergroten. Eerst brainstormden we met een aantal
vrijwilligers over de mogelijkheden. Daaruit kwam onder meer naar voren dat we ondersteuning
zouden moeten zoeken bij professionals. Dat is vervolgens daadwerkelijk gebeurd. Zij zorgden
voor een betere ‘branding’ van het merk Franniez en hielpen ons bij de vraag op welke manier
we de boodschap het beste zouden kunnen overbrengen aan de doelgroep.
Al dit werk leidde in december 2021 tot een actie waarin we aan alle ziekenhuizen en
kinderthuiszorgorganisaties in Nederland een kennismakingspakket hebben gestuurd. Daarbij is
enorm veel werk verzet door veel mensen die ons werk een warm hart toedragen. Mooi om te
zien! De actie resulteerde tot op heden in elk geval tot meerdere positieve reacties. In 2022
hebben we 3 ziekenhuizen en thuiszorginstanties kunnen toevoegen aan de lijst van organisaties
die Franniez uitdelen. Hopelijk volgen er nog meer!
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Als onderdeel van het naamsbekendheidstraject werd in het verslagjaar bovendien, met een
aantal ‘Franniezkinderen’ in de hoofdrol, een promotiefilm gemaakt. Die draait inmiddels in
diverse ziekenhuizen op de informatieborden.
Voor 2022 staan nog allerlei aanvullende acties op de planning.

Baten
Doordat we intern gericht waren op de promotiekant van Franniez én het land geruime tijd in
(gedeeltelijke) lockdown verkeerde, vonden in 2021 weinig acties voor fondsenwerving plaats.
Gelukkig waren we ook dit jaar een van de goede doelen waarvoor studenten van de opleiding
commerciële economie van de Hogeschool Leiden bij wijze van studieproject geld moesten
ophalen. Zij zamelden ruim € 12.000 in.

Bestuurswisselingen
Binnen het bestuur was sprake van een aantal wisselingen. Walter van Doorn, een van de
mensen van het eerste uur, trad terug. Ook namen we afscheid van Marije Groen. We danken
hen voor hun bijdragen aan Franniez. Beiden blijven gelukkig nog als vrijwilliger aan de stichting
verbonden.
Cok van Boheemen, betrokken bij de oprichting van Franniez, nam de functie van voorzitter over
van Franny Slingerland. Zij blijft in het bestuur als algemeen lid. In 2021 meldde zich een aantal
nieuwe vrijwilligers die een steentje willen bijdragen aan Franniez. Hun rol wordt in 2022 verder
ingevuld.

Integriteit
In 2021 was het onderwerp Integriteit volop in het nieuws. Ook toezichthouder CBF (Erkende
Goede Doelen) bracht een thema-onderzoek uit. Reden voor het bestuur om met betrekking tot
het onderwerp een ‘preventief’ beleidsstuk samen te stellen. Daarin legden we onze normen en
waarden vast ten aanzien van integriteit en onze omgang met mogelijk grensoverschrijdend
gedrag.

Studenten UvA
In samenwerking met een groep studenten van de Vrije Universiteit van Amsterdam is in 2021
onderzoek verricht naar de juiste communicatie van Franniez richting zorgmedewerkers. Deze
zorgmedewerkers vormen immers een belangrijke schakel bij het uitdelen van ons
verzamelsysteem aan kinderen in ziekenhuizen en zorginstellingen. Het opgeleverde rapport
geeft duidelijk aan dat de nadruk in onze communicatie moet liggen op het gemak van het
uitdelen van de Franniez en op de positieve invloed van het verzamelsysteem op het kind; het
zorgt er bovendien voor dat de behandeling van de kinderen beter verloopt.
Leiden, ……………………………… 2022

C.J.H. van Boheemen
voorzitter
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JAARREKENING

Balans

jaarrekening 2021
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

per 31 december 2021
€

per 31-12-2020
€

20.593

23.096

680

2.347

Liquide middelen

62.303

67.268

Totaal

83.576

92.711

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

jaarrekening 2021
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

per 31 december 2021
€

per 31-12-2020
€

80.788

91.953

2.788

758

83.576

92.711

Passiva
Reserves
Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal
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Staat van baten en lasten

jaarrekening 2021
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

jaar 2021

Baten
Lasten
Bestedingen aan de doelstelling
Besteed aan de doelstelling
Promotiekosten
Promotiekosten
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Totaal van de lasten

Resultaat

jaar 2020
€

€

16.263

24.018

6.901

6.314

15.465

7.254

5.062

6.635

27.428

20.203

-11.165

3.815

-11.165

3.815

Bestemming van het resultaat
Mutatie reserves
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Toelichting algemeen

jaarrekening 2021
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.
In afwijking van de standaard voor de Staat van baten en lasten is de categorie ‘werving baten’
benoemd als ‘Promotiekosten’. Hieronder zijn, naast kosten voor het werven van baten, ook
kosten verantwoord om de bekendheid van Kinderfonds Franniez te vergroten.

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 en thuisorganisaties
worden zij als lasten verantwoord. De in de ziekenhuizen en bij thuisorganisaties 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 2021
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
Vooruitbetaalde kosten

31-12-2021
€

31-12-2020
€

680
680

2.347
2.347

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

Rabobank Leiden-Katwijk, rekening-courant
Rabobank Leiden-Katwijk, spaarrekening

10

31-12-2021
€

31-12-2020
€

4.791
57.512
62.303

2.263
65.005
67.268

jaarrekening 2021
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

Passiva
Reserves
Het verloop van de reserve gedurende het jaar 2021 kan als volgt worden weergegeven.
jaar 2021

Stand op 1 januari
Resultaat
Stand op 31 december

jaar 2020
€

€

91.953
-11.165
80.788

88.138
3.815
91.953

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 worden
gespecificeerd.

Animatiefilm
Verzendkosten
Kosten promotie actie
Overige kosten
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

68
2.537
183
2.788

500
150
108
758

Toelichting op de staat van baten en lasten

jaarrekening 2021
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

Hierna volgt een gespecificeerde opstelling van enkele posten uit de staat van baten en lasten
over de jaren 2020 en 2021.
jaar 2021
Baten
Donaties en bijdragen:
- particulieren
- bedrijven
Acties Hoge School Leiden
Overige baten

Besteed aan de doelstelling
Kosten verzamelsystemen:
- treden
- stickers
- overige onderdelen en kosten
Handleiding en informatiefolders
Verpakkingsmateriaal
Verzendkosten
Voorraadmutatie

Promotiekosten
Kosten campagne bekendheid Franniez
Animatiefilm
Promotiemateriaal
Commissie donaties via sites
Overige kosten fondsenwerving

jaar 2020
€

€

1.116
2.419
12.446
282
16.263

2.528
4.309
17.181
24.018

2.920
142
302
1.034
2.503
6.901

1.378
157
447
268
711
3.353
6.314

15.457
8
15.465

3.811
2.000
897
404
142
7.254

De kosten campagne bekendheid Franniez kunnen als volgt worden gespecificeerd.
Begeleiding vormgeving en conceptontwikkeling
Promotiefilm
Kosten promotiepakketten
Verzendkosten pakketten
Overige kosten
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9.605
2.221
2.024
1.442
165
15.457

3.811
3.811

jaarrekening 2021
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

jaar 2021

Kosten beheer en administratie
Kosten website
Kosten merkregistratie
Juridische kosten
Bestuurskosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Bankkosten
Overige algemene kosten
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jaar 2020
€

€

3.407
344
466
60
235
550
5.062

2.126
417
1.633
531
591
322
237
778
6.635

OVERIGE GEGEVENS

Overige gegevens

jaarrekening 2021
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

Statutaire regeling over 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 2021 van de stichting is vastgesteld in de bestuursvergadering van
………………………… 2022.

C.J.H. van Boheemen
voorzitter

A.G. Driebergen
penningmeester
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