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BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag 2020
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 2020 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 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.
Terugblik
2020 was ook voor Franniez een bijzonder jaar. Maakten we in 2019 plannen om aan de slag te
gaan met de bekendheid van Franniez én om het uitdelen in de deelnemende ziekenhuizen beter
te laten verlopen, in 2020 konden die plannen de ijskast in. Dat betekent echter niet dat we stil
zaten. In dit jaarverslag een terugblik op wat we wél gedaan hebben.
Vergroten impact
In 2020 gingen we – weliswaar anders dan vooraf gedacht – verder met het vormgeven van
onze plannen die ertoe moeten leiden dat we meer kinderen bereiken. Dit deden we:
➢ We maakten een start om ‘Franniez over de grens’ juridisch vorm te geven
➢ We lieten een animatiefilm maken. Deze kan gebruikt worden op social media, bij presentaties
en bij spreekbeurten
➢ We namen een professioneel marketingbureau in de arm. Dat is gestart om het verhaal van
Franniez helderder neer te zetten, voor alle doelgroepen (ouders met kinderen met een
chronische ziekte, verpleegkundigen en donateurs). Van daaruit gaan we aan de slag met
advertorials om deze groepen te bereiken.

➢ Om onze zichtbaarheid bij events te vergroten, schaften we reclamevlaggen en truien aan en
werden de posters die onder andere in ziekenhuizen hangen, geüpdatet.
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Doorgaan met wat we al deden
Natuurlijk hebben we in 2020 zo goed als mogelijk ons ‘gewone’ werk gedaan. Het aantal
deelnemende ziekenhuizen en zorgorganisaties bleef op 33 staan. We hebben hen bij uitdelen
zo goed mogelijk ondersteund. Meer kinderen dan eerder wisten de MijnFranniez thuisbezorgservice te vinden, juist ook omdat contacten in ziekenhuizen beperkt werden tot het uiterst
noodzakelijke. Gelukkig wisten we een 2e vrijwilliger voor MijnFranniez te vinden die hierbij
helpt.
Baten
In 2020 waren er weinig activiteiten voor fondsenwerving. Gelukkig ging de actie van de
Hogeschool Leiden (onder de studenten Commerciële Economie) wél door. Zij haalden maar
liefst ruim € 17.000 op voor Franniez.
Een aantal bedrijven steunde ons in 2020. Achmea Zilveren Kruis koos Kinderfonds Franniez
voor hun eindejaarsactie; medewerkers en relaties doneerden ruim € 2.100. Daarnaast
ontvingen we een donatie van € 1.500 van Takeda.
Ook was er een flink aantal particuliere giften. Bijzonder was een gift van de oudste Franniezspaarster en de gift die we ontvingen vanuit het batig saldo van een erfenis.
Vooruitblik
In 2021 gaan we op de ingeslagen weg verder met het marketingbureau en hopen we Franniez
op allerlei manieren meer bekendheid te geven. Doel: meer chronisch zieke kinderen moed en
troost bieden via ons verzamelsysteem.
Leiden, maart 2021
F. Slingerland
voorzitter
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JAARREKENING

Balans

jaarrekening 2020
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

per 31 december 2020
€

per 31-12-2019
€

23.096

26.449

2.347

299

Liquide middelen

67.268

61.390

Totaal

92.711

88.138

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

jaarrekening 2020
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

per 31 december 2020
€

per 31-12-2019
€

91.953

88.138

758

-

92.711

88.138

Passiva
Reserves
Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal
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Staat van baten en lasten

jaarrekening 2020
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

jaar 2020

jaar 2019
€

€

24.018

14.386

Lasten
Bestedingen aan de doelstelling
Besteed aan de doelstelling

6.314

10.627

Werving baten
Kosten eigen fondswerving

7.254

106

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

6.635

6.597

Resultaat

3.815

-2.944

3.815

-2.944

Baten

Bestemming van het resultaat
Dotatie aan reserves
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Toelichting algemeen

jaarrekening 2020
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 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 2020
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

31-12-2020
€

31-12-2019
€

2.347
2.347

299
299

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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31-12-2020
€

31-12-2019
€

2.263
65.005
67.268

1.390
60.000
61.390

jaarrekening 2020
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

Passiva
Reserves
Het verloop van de reserve gedurende het jaar 2020 kan als volgt worden weergegeven.
jaar 2020

Stand op 1 januari
Resultaat
Stand op 31 december

jaar 2019
€

€

88.138
3.815
91.953

91.082
-2.944
88.138

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.
31-12-2020
€
Animatiefilm
Verzendkosten
Overige kosten

500
150
108
758
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Toelichting op de staat van baten en lasten

jaarrekening 2020
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

Hierna volgt een gespecificeerde opstelling van enkele posten uit de staat van baten en lasten
over de jaren 2019 en 2020.
jaar 2020
Baten
Donaties en bijdragen:
- particulieren
- bedrijven
Acties Hoge School Leiden
Vierdaagse lopers
Overige baten

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

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten campagne bekendheid Franniez
Animatiefilm
Promotiemateriaal
Commissie donaties via sites
Overige kosten fondsenwerving
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jaar 2019
€

€

2.528
4.309
17.181
24.018

1.684
100
12.371
131
100
14.386

1.378
157
447
268
711
3.353
6.314

5.656
2.911
2.753
650
651
91
1.218
-3.303
10.627

3.811
2.000
897
404
142
7.254

7
99
106

jaarrekening 2020
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

jaar 2020
Kosten beheer en administratie
Kosten website
Kosten merkregistratie
Juridische kosten
Bestuurskosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Bankkosten
Overige algemene kosten
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jaar 2019
€

€

2.126
417
1.633
531
591
322
237
778
6.635

1.766
1.703
1.577
364
461
232
494
6.597

OVERIGE GEGEVENS

Overige gegevens

jaarrekening 2020
Stichting Kinderfonds Franniez,
Leiden

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 2020 van de stichting is vastgesteld in de bestuursvergadering van
………………………… 2021.

F. Slingerland
voorzitter

A.G. Driebergen
penningmeester
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