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Woord van de Voorzitter
De wereld maakt al bijna anderhalf jaar een ongekende crisis door. Deze crisis heeft 
voor iedereen gevolgen. Onze gedachten gaan uit naar degenen die hard geraakt 
worden door de coronacrisis, in Nederland en de rest van wereld. Helaas betreft dit 
ook vele kinderen.

In 2020 beseften we meer dan ooit hoe sterk wij als mensen met elkaar verbonden zijn. 
We misten persoonlijke aandacht, elkaar een knuffel geven, een moment van liefde
 delen en ‘gewoon’ samen zijn. Ubuntu, de Zuid-Afrikaanse levensfilosofie voor een 
gelukkig leven, vroeg om een andere manier van invullen.

Het is de essentie van ubuntu waardoor WWvK zich medeverantwoordelijk voelt voor 
het in een liefdevolle en menswaardige omgeving laten opgroeien van kinderen. Als 
nieuw bestuur zijn wij trots hieraan te mogen bijdragen. Wij zetten ons dan ook met 
hart en ziel in om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen een liefdevol leefklimaat en 
gelijke kansen te bieden. 

Ondanks beperkingen door het coronavirus heeft WWvK het afgelopen jaar meer dan 
3.000 kwetsbare kinderen kunnen helpen in Nederland en wereldwijd. Zonder uw 
donaties, de hulp van onze ambassadeurs en het werk van onze partners zou dit niet
mogelijk zou zijn geweest. Wij danken u dan ook vanuit de grond van ons hart. 

Het belang om de missie van WWvK te blijven uitvoeren lijkt door de maatschappelijke 
gevolgen van de pandemie groter dan ooit. Wij zullen als bestuur alles doen om uw 
donaties zorgvuldig te beheren en besteden, vanuit liefde voor ieder kind.

Wij wensen u veel leesplezier.

Zorg goed voor uzelf en uw dierbaren.

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Dr. Annemieke Floor-Schreudering 
Voorzitter WWvK

Het afgelopen jaar betreurden we het overlijden van onze bestuursleden Ria Lonte en 
Theo Stolp.  We verliezen met hen twee fantastische mensen en bevlogen bestuurs-
leden. Wij wensen hun dierbaren en nabestaanden heel veel sterkte en kracht toe.

1 Aartsbisschop Desmon Tutu beschrijft de essentie van ubuntu als:
‘mijn menselijkheid is diepgaand en onlosmakelijk verbonden met die van jou’. 
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Verantwoording
Dit jaarverslag is opgesteld conform Richtlijn RJk C2 voor Kleine fondsenwervende 
organisaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De verantwoordingsverklaring van het bestuur (verweven door het hele verslag) is
opgesteld conform de normen van de Erkenningsregeling van Commissie Normstelling, 
categorie B.

WereldWijd voor Kinderen onderschrijft onderstaande principes van de Code Goed
Bestuur voor Goede Doelen. De Code Goed Bestuur is opgenomen in de 
Erkenningsregeling Goede Doelen. De code gaat over het besturen van goede doelen, 
het houden van toezicht, het afleggen van verantwoording en een goede omgang met 
alle belangrijke relaties van het goede doel (donateurs, vrijwilligers, de begunstigden, 
enz.). Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de onafhankelijke toezichthouder 
en toetst goede doelen op de normen van de erkenningsregeling. Wereldwijd voor 
Kinderen heeft sinds 1 september 2016 deze erkenning van het CBF en voldoet daarmee 
aan De Code Goed Bestuur. 

Kernwaarden Code Goede Bestuur 
• Integriteit
  Filantropische instellingen handelen te allen tijde eerlijk en oprecht en streven de
  doelen na waarvoor zij staan.
• Kwaliteit
  Filantropische instellingen functioneren op professionele wijze, gaan zo efficiënt en 
  effectief mogelijk met hun middelen om en proberen hun deskundigheid waar 
  mogelijk te bevorderen. Zij streven ernaar zoveel mogelijk maatschappelijke waarde 
  te creëren en committeren zich daarom aan het principe van continu leren en 
  verbeteren.
• Transparantie
  Filantropische instellingen staan borg voor openheid naar en het afleggen van 
  verantwoording over de behaalde resultaten aan hun belanghebbenden. Zij voorzien 
  hun belanghebbenden daarom van voor hen relevante inhoudelijke en financiële 
  informatie.

Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van:  Stichting WereldWijd voor Kinderen
     Postbus 116
     3740 AC Baarn

Telefoon:     +31 (035) 548 87 77
Email:      info@wwvk.nl
Website:     www.wwvk.nl

Rekeningnummer:    NL31 INGB 0000 0019 84
KvK Gooi-, Eem- en Flevoland:   27263538
Vormgeving:    ZEAL Creative Agency 
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Achtergrond 
Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) is een zelfstandige 
stichting voortgekomen uit Dabar (opgericht in 2003). WWvK richt 
zich op hulp aan en ontwikkeling van kansarme kinderen, zowel in 
Nederland als in andere delen van de wereld. WWvK stelt zich ten 
doel, aansluitend bij het Verdrag inzake de Rechten van het kind, voor 
kinderen wereldwijd, een en ander zonder acht te slaan op godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, seksuele geaardheid of 
geslacht, een liefdevol, duurzaam en gelijkwaardig opvoedingsklimaat 
te scheppen met volop ontwikkelingskansen, waardoor zij kunnen 
uitgroeien tot mensen die op hun beurt inhoud willen geven aan 
barmhartigheid, vergevingsgezindheid, liefde en meer 
menswaardigheid. WWvK is verbonden aan het kerkgenootschap 
‘Apostolisch Genootschap’ (zie www.apgen.nl).

WWvK staat voor:
• Wij geloven dat ieder kind recht heeft op een gelijke kans.
• Wij geloven dat we samen meer kunnen bereiken dan ieder van ons 
  afzonderlijk.
• Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen met elkaar het verschil 
  kunnen maken door mensen met elkaar te verbinden.
• Wij voelen ons verantwoordelijk voor elke euro die een donateur of 
  sponsor ons toevertrouwt en zorgen ervoor dat giften maximaal ten 
  goede komen aan kwetsbare kinderen.
• Wij zijn een persoonlijke en dienende Nederlandse organisatie met 
  een maximale betrokkenheid bij onze missie. Onze bestuursleden 
  werken onbezoldigd.

Visie
Stichting WWvK wil vanuit compassie werken aan gelijke kansen en 
een menswaardig bestaan voor kinderen in kwetsbare situaties. 
Vanuit het besef dat iedereen gelijkwaardig en met elkaar verbonden 
is, voelen we ons medeverantwoordelijk voor het in een menswaardi-
ge omgeving laten opgroeien van kinderen.

Missie
WWvK ondersteunt projecten die zich richten op het verbeteren van 
voorzieningen voor kinderen zoals voeding, gezondheidszorg, 
onderwijs, speelmogelijkheden, sociale zekerheid en ondersteuning 
bij de opvoeding.

Motto
Werken aan een liefdevol klimaat voor elk kind. 

Onze werkwij ze 
WWvK selecteert op een nauwkeurige manier impactvolle projecten in 
Nederland en wereldwijd om haar doelstelling te bereiken.

Algemene Doelstelling & Strategie
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Doelstellingen 2020
2020 is een historisch jaar en zal voor altijd de boeken in gaan als het jaar van corona. De coronapandemie 
heeft mensen mondiaal geraakt en in haar greep gehouden. Ook wij hadden ons 2020 anders voorgesteld. De 
bestuurswisseling en corona hebben impact gehad op het behalen van onze operationele doelstellingen. Voor 
het jaar 2020 had WWvK doelstellingen en ambities als onderdeel van onze meerjarenstrategie. De belangrijkste 
doelstelling, namelijk de financiële ondersteuning aan langlopende en kortlopende projecten, in Nederland en 
wereldwijd, is behaald. We zijn trots op onze donateurs en projectpartners!

In 2020 is in totaal € 50.565,- aan projectondersteuning besteed. Ondanks dat we erin slaagden in 2020 de 
projectondersteuning te continueren voor de kortlopende projecten zijn deze uitgaven door de coronacrisis 
gedaald naar € 50.565 (was in 2019 nog € 62.319). 

Voor de meerjarensamenwerking met Stichting Wigwam en Kinderfonds MAMAS is het totale bedrag 
verantwoord in het jaar van toekenning. 
Stichting Wigwam ontving in 2020 €10.000,- , voor Kinderfonds MAMAS werd €20.000,- gereserveerd: betaling 
hiervan volgt in het eerste kwartaal van 2021.

De jaaropbrengsten van Stichting WWvK daalden in 2020 van € 128.113 in 2019 naar € 49.855 2 in 2020. Hiervan is 
€ 32.820 afkomstig uit periodieke giften (deze zijn stabiel gebleven). Het verschil in inkomsten wordt voornamelijk 
verklaard door de ontvangen gift van het Apostolisch Genootschap ter waarde van € 65.000 in 2019 3. Daarnaast 
is er sprake van een daling van inkomsten op de sponsorgelden. Door corona was het organiseren van 
sponsoractiviteiten niet mogelijk.

Hieronder leest u per doelstelling wat de uiteindelijke voortgang in het verslagjaar is geweest.

Doelstelling 1
Versterken van projecten door middel van het waarborgen van duurzaamheid (langjarige samenwerking) 
en monitoring via ambassadeurs (wie doet wat, waar en wanneer). 

Deze doelstelling is behaald. Het doel was om minimaal twee projecten per jaar met een continuïteit van langer 
dan 1 jaar te bewerkstelligen. Dit is gelukt door onze samenwerking met Kinderfonds MAMAS en 
Stichting Wigwam. WWvK is er in geslaagd ook haar kortdurende hulp en projecten te realiseren. Hierbij is 
opvoedingsondersteuning leidend geweest in minimaal 80% van de projecten. 

Doelstelling 2
Professionaliseren en uitbreiden van de communicatie

Dit doel is vertraagd door de transitie van het bestuur en de coronapandemie. Er is een communicatieplan 
geschreven dat in 2021 wordt uitgevoerd. 

Doelstelling 3
Investeren in de verbreding van verbinding met (gemeenschappen van) het Apostolisch Genootschap  

Door de gerealiseerde projecten sluit WWvK aan bij de ambitie ‘Maatschappelijke Betrokkenheid’ van 
het Apostolisch Genootschap. Onze ambassadeurs (eerste aanspreekpunt voor vragen over de stichting) 
waren in het afgelopen jaar in bijna ieder district vertegenwoordigd. Ambassadeurs zijn zij op de hoogte van 
plaatselijke projecten, organiseren informatiebijeenkomsten en ondersteunen sponsoracties. Het bestuur van 
WWvK is trots op het trouwe team van ambassadeurs dat WWvK vertegenwoordigt in de regio. Voor 2021 
hebben wij een aanvullende ambitie: voor iedere gemeenschap een aanspreekpunt als ondersteuning van 
de ambassadeurs. Zo kunnen wij met elkaar nog meer bereiken.

Doelstelling 4
Vergroten van kennis door het opbouwen van een netwerk

In 2020 is de samenwerking met Kinderfonds MAMAS geïntensiveerd. Kinderfonds MAMAS heeft ons ondersteund 
in de verdere professionalisering van onze stichting via adviesgesprekken met ons bestuur.

Doelstelling 5
Verbreden van het financiële draagvlak (fondsenwerving) 

Onderdeel van deze doelstelling is 
de aanstelling van een nieuwe 
bestuursvoorzitter en een nieuw bestuur. 
Dat werd in 2020 gerealiseerd. In het 
nieuwe bestuur hebben zowel leden als 
niet-leden van het Apostolisch 
Genootschap zitting. Dit is het resultaat 
van de statutenwijziging van WWvK, 
die voortaan ook het benoemen van 
niet-leden tot bestuursleden mogelijk 
maakt.

De andere doelstelling binnen deze 
ambitie is het aanstellen van een
directeur/fondsenwerver voor WWvK, 
met als hoofddoel het werven van 
donaties en fondsen. Dit doel is 
vertraagd door de transitie van het 
bestuur en de coronapandemie.  

Doelstelling 6
Transitie van de organisatie van de 
stichting naar een meer op 
fondsenwerving gerichte organisatie  

Dit doel is vertraagd door de transitie 
van het bestuur en de coronapandemie. 
De uitvoering vindt plaats in 2021. 

Een terugblik op 2020

2 Dit zijn de netto-inkomsten, dus exclusief het bedrag van € 4.755,92 terug gevorderd uit de ‘niet bestede toekenningen 
voorgaande jaren’.
3 In de vergadering op 25 oktober 2018 heeft de Raad van Toezicht namens het bestuur van het Apostolisch Genootschap een 
bijdrage voor 2019 van € 65.000 toegezegd. Deze bijdrage is in 2019 ontvangen. Voor 2020 heeft het bestuur geen bijdrage 
van het Apostolisch Genootschap gevraagd.
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Baten

STRUCTUREEL INKOMEN UIT DONATEURS
Periodieke donaties geven WWvK bestaanszekerheid. 
In afwijking van het begrote reguliere inkomen van 
donateurs ad € 57.000, werd € 32.820 gerealiseerd. 
Dit is € 24.180 minder dan de begroting. Het structureel 
inkomen is daarentegen wel iets gestegen ten opzichte 
van de € 32.091 in 2019. Het aantal vaste donateurs is 
gegroeid.

OVERIGE DONATIES, GIFTEN, ERFENISSEN 
EN LEGATEN
Veel leden van het Apostolisch Genootschap 
organiseren activiteiten en schenken de opbrengst 
aan WWvK. Dat zijn activiteiten als concerten, jubilea, 
verjaardagen, markten, veilingen, sportwedstrijden, 
etentjes etc. Ook zien wij dat bij uitvaarten gevraagd 
wordt om donaties aan WWvK, in plaats van bloemen.

Voor 2020 was een opbrengst van € 50.000 begroot, 
de werkelijke opbrengst was € 17.035. Dit is het gevolg 
van de coronapandemie. Vooral de opbrengsten uit 
sponsoractiviteiten zijn achtergebleven. 

RESULTAAT
Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief saldo 
van € 326. In totaal hebben wij 15 projecten en 
initiatieven ondersteund, waarvan 12 kortlopende en 
3 projecten met een structureel karakter door onze 
samenwerking met Stichting Wigwam en Kinderfonds 
MAMAS. 

ONZE IMPACT IN CIJFERS
WWvK wil in de komende jaren verder professionalise-
ren en groeien. Die groei laten we zien in de impact die 
wij maken bij het realiseren van gelijke kansen en een 
menswaardig bestaan voor kinderen in kwetsbare 
situaties. Daarom wil WWvK de komende jaren de 
zichtbaarheid van onze impact vergroten. 

PROJECTCATEGORIEËN 
In 2020 heeft WWvK totaal 15 projecten ondersteund 
van 14 organisaties of particuliere initiatieven (figuur 1). 
Veruit de meeste projecten vallen onder de categorie 
Zorg en Welzijn. Dit zijn projecten die zich richten op 
de geestelijke gezondheid van kwetsbare kinderen en 
op kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke 
handicap (7). De andere projecten vallen binnen de 
categorieën Onderwijs (4), Gezondheidszorg (1) en 
Verbetering Leefklimaat (3).

Lasten

PROJECTEN
De totale projectkosten zijn gedaald van € 100.869 naar 
€ 53.839. Dit zijn de kosten voor projectsteun (lasten 
besteed aan de doelstelling), kosten eigen fondsenwer-
ving en kosten beheer en administratie. De uitgaven 
voor projectsteun bedroegen € 50.565. De kosten voor 
eigen fondsenwerving bedroegen € 407 en de kosten 
van beheer en administratie € 2.867. Dit betekent dat 
94% van de lasten direct ten goede zijn gekomen aan 
de projecten.   

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen laten per eind 2020 een daling zien 
ten opzichte van 2019 met € 23.724. Het positieve saldo 
op de balans bedraagt per 31 december 2020 € 137.017.  
Per 31 december 2020 bedroeg de bestemmingsreser-
ve doelbesteding € 61.917 (2019 € 61.591). Dit bedrag is 
beschikbaar ter besteding van projecten.

CONTINUÏTEITSRESERVE 2020
Het bestuur heeft besloten per einde 2020 een 
continuïteitsreserve aan te houden van € 10.000 voor 
onvermijdelijke kosten en/of verplichtingen, die de eigen 
organisatie betreffen (dus niet zijnde project gerela-
teerde bestedingen). Vervolgens wordt het eventuele 
positieve saldo aan het einde van het jaar beschouwd 
als toevoeging aan de bestemmingsreserve projecten.

BELEID INZAKE KOSTEN BEHEER 
EN ADMINISTRATIE
Het beleid inzake beheers- en administratiekosten luidt 
als volgt: de jaarlasten voor beheer en administratie van 
WWvK dienen niet meer te bedragen dan 15 procent 
van de totale kosten, onder de aantekening dat eventu-
ele overschrijding van deze norm specifieke verklaring 
behoeft in de jaarstukken. In 2020 is dit percentage 5,3 
procent, ten opzichte van 7,3 procent in 2019.

LOCATIES VAN DE PROJECTEN
De meeste projecten (11) die wij in 2020 ondersteunden 
richten zich op kwetsbare kinderen buiten Nederland. 
Vier projecten richten zich op kwetsbare kinderen in 
Nederland (figuur 2 & 3).

FIGUUR 1: CATEGORIEËN PROJECTEN FIGUUR 3: REGIO’S VAN DE PROJECTEN WERELDWIJD

FIGUUR 2: LOCATIE VAN PROJECTEN

WWvK in de praktijk: onze projecten in 2020

Fondsenwerving
WWvK realiseert haar doelen door de opbrengsten van donaties, legaten, sponsoractiviteiten en rente. Volgens 
artikel 7 lid 1 van de statuten van WWvK neemt het bestuur van het Apostolisch Genootschap jaarlijks een besluit 
omtrent het al dan niet verlenen van een bijdrage en de grootte daarvan. Voor 2020 heeft WWvK geen gift van 
het Apostolisch Genootschap ontvangen.

HET JAAR IN CIJFERS
Hieronder lichten we de belangrijkste afwijkingen toe van de werkelijke baten en lasten in 2020 ten opzichte van 
de begroting van 2020.

Waar is het geld naartoe gegaan?

INTRODUCTIE
In 2020 steunde WWvK 14 organisaties of particuliere initiatieven die actief waren in zowel Nederland als 
wereldwijd. De projecten en initiatieven van onze partnerorganisaties zijn verschillend van aard, structuur, 
omvang en ‘doelgroep’. Maar de kern is altijd dezelfde: een liefdevol opvoedingsklimaat scheppen, met volop 
ontwikkelingskansen voor elk kind. Hierbij tellen voor WWvK niet alleen de grote projecten.

HET ZIJN VAAK JUIST DE KLEINE SPONTANE INITIATIEVEN DIE HET VERSCHIL MAKEN. 
HET GEVOEL GEVEN DAT IEDER KIND ER TOE DOET. 
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WWvK heeft met dank aan 
haar donateurs en samen met 
haar partnerorganisaties in 
2020 3.255 kinderen 
kunnen ondersteunen.

Aangezien WWvK in de meeste gevallen steun verleent 
aan projecten met een duurzaam karakter, heeft onze 
gift ook impact op kinderen in de jaren die volgen. 
Onze indirecte impact is uiteindelijk dus nog groter. 
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1. My Quest Foundation 
(voorheen: Mountain Child Care), Nepal
Na de corona-lockdown in Nepal in 2020 heeft het lokale team 
van coaches van MyQuest Foundation in Nepal online 
leiderschapstrainingen georganiseerd voor kwetsbare jongeren. 
De lockdown had grote impact op het mentale welzijn van de 
jongeren, zo kort na de traumatische aardbevingsramp van 20 
maart 2020. De online coaching was gericht op het bieden van 
psychologische steun en het verbeteren van het mentale welzijn 
van jongeren en jongerenwerkers van dertien lokale 
jongerenorganisaties. Het programma bestond uit een aantal 
onderwerpen, inclusief voorlichting over corona, omgaan met 
angst en negatieve gedachten, weerbaarheidstraining, zelfl iefde, 
zelfzorg en mindfulness. Met het online programma leerden alle 
deelnemers bovendien zelf jongeren te coachen en risicogevallen 
vroegtijdig te signaleren. Zo helpt WWvK mee aan het mentale 
welzijn van kansarme jongeren in Nepal.

NAAM: Online psychologische ondersteuning van Nepalese 
jongeren voor drie maanden
LOCATIE: Kathmandu, Nepal
CATEGORIE: Zorg en Welzijn
AANTAL KINDEREN: 200 
BEDRAG: € 7.419
WEBSITE: www.myquest.foundation.nl

3. Stichting Asmik, Armenië
Het tehuis Nor Kharberd ligt ten zuidwesten van de hoofdstad 
Yerevan in Armenië. Het is voor kinderen van 6 tot 18 jaar. In 1950 
begon het tehuis met de verzorging van kinderen met een beper-
king. Er wonen 220 kinderen. Hier werkt een team professionals, 
inclusief een medische staf, orthopedagogen, psychologen en 
een logopediste, samen met een groep vrijwilligers en verzorgend 
personeel samen om de kinderen een liefdevol thuis te geven. Om 
de kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking 
meer rust te brengen, wordt er een speciale snoezelruimte in het 
tehuis ingericht. Deze kinderen leven in een grote groep in een te 
kleine leefruimte, wat vaak stressvolle momenten en overprikke-
ling oplevert. In de snoezelruimte kunnen kinderen ontspannen. 
Het geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Er is ook 
een therapeutische werking. ‘Snoezelen’ prikkelt namelijk de 
zintuigen. Door deze zintuigen selectief te prikkelen, leren deze 
kinderen hun emoties en gevoelens te uiten. Dit zorgt voor een 
afname van onrust en agressie, waardoor de kwaliteit van het 
leven verbetert. 

NAAM: Inrichten van een snoezelruimte in het tehuis voor 
gehandicapte kinderen
LOCATIE: Nor Kharberd, Armenië
CATEGORIE: Zorg en Welzijn
AANTAL KINDEREN: 220
BEDRAG: € 5.100 (van totaal € 19.600)
WEBSITE: www.asmik-armenie.com

1. Stichting Little Superheroes, Tanzania
In het Sengerema Hospital in Tanzania vinden jaarlijks gemiddeld 
11.000 bevallingen plaats (evenveel als jaarlijks in heel 
Amsterdam). De babysterfte is in Tanzania tien keer zo hoog als 
in Nederland. Baby’s worden prematuur geboren, hebben 
zuurstofgebrek of andere levensbedreigende complicaties die 
meestal pas tijdens de bevalling worden opgemerkt. 
De Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het lokale ziekenhuis 
kan de zorgvraag niet aan. Met de aanschaf van vijf extra 
zuurstoftanks kunnen meer vroeggeboren baby’s worden 
geholpen aan zuurstof direct na de geboorte, zodat babysterfte 
kan worden voorkomen. 

NAAM: Zuurstoftanks voor de Neonatale Intensive Care Unit van 
het lokale ziekenhuis
LOCATIE: Sengerema, Tanzania
CATEGORIE: Gezondheidszorg
AANTAL KINDEREN:  1.600 
BEDRAG: € 7.500 (van totaal € 77.915)
WEBSITE: www.littlesuperheroes.nl

4. Stichting My Breath My Music, Nederlanda
Deze stichting biedt kinderen met een zware lichamelijke 
handicap de mogelijkheid tot het maken van muziek, onder 
andere door middel van zelf ontwikkelde elektronische 
instrumenten. Naast het geluk dat bespelen van een instrument 
brengt, is het voor de kinderen ook een goede manier om 
ademhalingsoefeningen te doen, vooral voor kinderen met een 
spierziekte. De GroovTube is een uniek middel om op een leuke 
manier ademhalings- en mondmotoriektechnieken te trainen en 
zichtbaar te maken. De GroovTube wordt draadloos verbonden 
met de iPad en is dus ideaal voor kinderen.

NAAM: Een GroovTube voor kinderen met ernstige 
ademhalingsproblemen
LOCATIE: Rotterdam, Nederland
CATEGORIE: Zorg en Welzijn
AANTAL KINDEREN: 3
BEDRAG: € 4.356
WEBSITE: www.iedereenmuziek.nl

De projecten
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WWvK heeft een meerjarensamenwerking met stichting Wigwam. 
Stichting Wigwam biedt zorg en begeleiding aan kinderen of jongeren 
met een beperking tijdens gezins- en jongerenvakanties.

Samen en niet alleen
Dat is waar het bij Stichting Wigwam om draait. Samen spelen, samen 
vieren, samen eten, samen delen, samen leren, samen ontdekken en 
vooral samen genieten. Gezinnen met een kind met een beperking 
hebben dezelfde wensen als ieder ander gezin: deelgenoot zijn van de 
samenleving en erbij horen.

Het ‘anders zijn’ van hun kind is voor ouders steeds weer 
confronterend: je kind dat niet de wijkschool bezoekt, geen 
uitnodigingen ontvangt voor feestjes, niet van de plaatselijke 
sportclub lid kan worden of geen vriendjes mee naar huis neemt. 
Dit is voor veel ouders zomaar een greep uit verdriet waarmee ze te 
maken hebben. Deze ouders geven aan dat het een weldaad is om 
samen te komen met ouders die hetzelfde meemaken en waar 
ervaringen mee kunnen worden gedeeld. Ouders waarmee samen 
gehuild, maar waar vooral ook samen gelachen en genoten kan
worden.

Samen eten
Tijdens Wigwamvakanties probeert Stichting Wigwam op een 
laagdrempelige manier ouders en gezinnen met elkaar in contact te 
brengen. Dat doen zij onder andere door de gezinnen twee keer per 
week een gezamenlijke warme maaltijd aan te bieden. Iedereen komt 
dan bij elkaar, ziet en hoort ook hoe het er bij anderen aan toegaat 
en praat met elkaar. Om te voorkomen dat gezinnen om financiële 
redenen niet deelnemen aan deze maaltijden worden deze gratis 
aangeboden.

Samen spelen
Een van de belangrijkste redenen waarom ouders voor een 
Wigwamvakantie kiezen, is dat hun kinderen met een beperking vaak 
geen aansluiting vinden bij kinderen op een reguliere vakantiebestem-
ming. Niet alleen het kind maar ook de ouders ervaren dit als 
schrijnend en verdrietig. Bij Stichting Wigwam valt niemand op 
aangezien iedereen wel ‘iets’ heeft. Tijdens deze vakanties kun je 
jezelf zijn en word je geaccepteerd zoals je bent. Er zijn ook heel veel 
broertjes en zusjes van de kinderen. Er is geen onderscheid tussen 
kinderen met en zonder beperking. Iedereen speelt samen. Dat maakt 
deze vakanties uniek.

Ook in Nederland is WWvK maatschappelijk betrokken: 
Stichting Wigwam
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5. Stichting Wigwam
WWvK heeft Stichting Wigwam voor drie jaar een totale 
ondersteuning toegezegd van € 30.000, verdeeld over de jaren 
2020, 2021 en 2022. Voor 2020 is samen met Stichting Wigwam 
afgesproken, dat de steun besteed zal worden aan ‘samen eten’ 
en ‘samen spelen’. Een deel van onze steun komt ten goede aan 
de gratis maaltijden en een deel wordt benut voor het 
activiteitenprogramma. Samen zorgen wij ervoor dat deze 
kwetsbare kinderen en hun ouders niet in de kou blijven staan. 

NAAM: Vakantieweek voor kinderen met een beperking
LOCATIE: Valkenburg aan de Geul, Nederland
CATEGORIE: Zorg en Welzijn
AANTAL KINDEREN: 166
BEDRAG: € 10.000
WEBSITE: www.stichtingwigwam.nl

7. Stichting Les Oiseaux Bleus, Tunesië
Stichting Les Oiseaux Bleus zet zich in voor meervoudig
 gehandicapte kinderen in Tunesië. Hierbij wordt samengewerkt 
met diverse lokale scholen. Een van deze scholen is de AGIM 
Kairouan school. Er zijn twee nieuwe toiletblokken gerealiseerd 
die rolstoelvriendelijk zijn en waarbij de jongens en meisjes zijn 
gescheiden. 

NAAM: Sanitaire voorzieningen voor gehandicaptenschool 
LOCATIE: Kairouan, Tunesië 
CATEGORIE: Verbetering leefomgeving
AANTAL KINDEREN: 80
BEDRAG: € 6.300 (van totaal € 9.200)
WEBSITE: www.lesoiseauxbleus.org

6. Stichting Homa Bay, Kenia
Ndhole Primary School is een plattelandsschool aan de voet van 
de Homa Hills, waar veel kinderen de school vroegtijdig verlaten. 
Een groot probleem voor deze school is dat kinderen ondervoed 
naar school komen en daardoor vermoeid zijn en snel ziek 
worden. Door te investeren in een keuken kunnen de kinderen elke 
dag een warme, gezonde maaltijd krijgen. Een warme maaltijd 
per dag betekent voor veel ouders een kind minder te voeden, 
wat voor ouders een stimulans is om hun kind naar school te 
sturen. Door op zonne-energie te koken, wordt bovendien 
bijgedragen aan een beter leefklimaat. 

NAAM: Keuken op zonne-energie voor de Ndhole lagere school
LOCATIE: Karachuonyo, Kenia
CATEGORIE: Onderwijs
AANTAL KINDEREN: 139
BEDRAG: € 8.200 (van totaal € 36.150)
WEBSITE: www.sdg4homabay.org

8. Rainbow School, Sri Lanka
De Rainbow school is een peuterschool die zorgt voor het eerste leertraject van kinderen als voorbereiding op de 
basisschool. Het betreft kinderen van 3 tot 6 jaar die uit veelal kansarme gezinnen komen. Deze ouders hebben 
onvoldoende geld om de contributie voor de school van hun kinderen te betalen. Met dit initiatief kunnen deze 
kinderen naar school en krijgen zij ook een goede kans op een toekomst.

NAAM: Lesmateriaal en schoolkosten van de peuterschool 
LOCATIE: Maha Induruwa, Sri Lanka
CATEGORIE: Onderwijs
AANTAL KINDEREN: 55
BEDRAG: € 3.400
WEBSITE: geen
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Kinderfonds MAMAS, Swa Vana, Zuid-Afrika
Swa Vana biedt kwetsbare kinderen in afgelegen dorpjes (pal naast 
het Krugerpark) een breed pakket aan dagelijkse zorg en begeleiding. 
Voeding en toegang tot onderwijs, maar ook emotionele zorg als
verliesverwerking zijn onderdeel van het project. De ‘kunstclub’ of een 
spelletjes- of filmavond maken de zorg compleet.

NAAM: Swa Vana 
LOCATIE: Huntington, Mpumalanga, Zuid-Afrika
CATEGORIE: Zorg en Welzijn
AANTAL KINDEREN: 390
BEDRAG: € 10.000
WEBSITE: www.kinderfondsmamas.nl

Kinderfonds MAMAS, Start Uplifting Centre, Zuid-Afrika
De eerste MAMA-organisatie ooit gestart! Kinderen met een beperking worden vaak buitengesloten. Star Uplifting 
komt in een extreem arme omgeving voor hen op en integreert de zorg aan gehandicapte kinderen met zorg aan 
andere kwetsbare kinderen uit de omgeving. In de permanente opvang en dagopvang krijgen kinderen de hulp 
die ze nodig hebben: van fysiotherapie en voeding en kleding tot en met onderwijs.

NAAM: Star Uplifting Centre
LOCATIE: Dimbaza, Oostkaap, Zuid-Afrika
CATEGORIE: Zorg en Welzijn
AANTAL KINDEREN: 215
BEDRAG: € 10.000
WEBSITE: www.kinderfondsmamas.nl

WWvK is ontzettend blij met en dankbaar voor de mooie samenwerking met Kinderfonds MAMAS. Kinderfonds 
MAMAS  is een samenwerkingspartner met voor WWvK herkenbare uitgangspunten waarmee in korte tijd een 
goede en sterke vertrouwensband is gesmeed. 

Kinderfonds MAMAS en WWvK zijn vanaf eind 2018 een meerjarige samenwerking aangegaan. Kinderfonds 
MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige 
armoede. Deze vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde voor duizenden 
kansarme kinderen verdeeld over vele projecten. De MAMAS ontfermen zich structureel over de kwetsbaarste 
kinderen en helpen hen om veilig, gezond, goed opgeleid en sociaal vaardig op te groeien. 

ZUID-AFRIKA EN ARMOEDE
Het prachtige Zuid-Afrika kent grote tegenstellingen in welvaart, economie, toegang tot onderwijs, gezondheids-
zorg etc. Dit heeft extreme gevolgen als armoede, geweld, seksueel misbruik, criminaliteit en hiv-aids. Op dit 
moment leven meer dan 10 miljoen kinderen in armoede.

Gelukkig zijn er de MAMAS. De MAMAS zijn vrouwen (en een enkele man) in Zuid-Afrika die niet wegkijken als 
een kind in nood is maar die zich geroepen voelen iets aan de situatie te doen. Zij zijn 10 tot 15 jaar geleden 
kleinschalig begonnen: op de straathoek, in de garage, in de lokale kerk... Gedreven door de ambitie, het 
doorzettingsvermogen en de passie om een veilige plek voor kinderen te realiseren, door goede begeleiding en 
liefde. Waar kinderen eten krijgen, huiswerk kunnen maken en veilig kunnen spelen. 

DE BELOFTE VAN KINDERFONDS MAMAS
Kinderfonds MAMAS doet de belofte dat elke euro van de steun van WWvK aan de genoemde MAMA-organi-
saties wordt besteed, dat hij deze projecten blijft behandelen zoals dat altijd gebeurt en dat besteding van de 
donatie van WWvK gaat volgens de gemaakte afspraken.

STEUN AAN DE MAMAS VAN STAR UPLIFTING EN SWA VANA
Het is de intentie van WWvK om Kinderfonds MAMAS gedurende drie jaren (2019 tot en met 2021) te steunen met 
een vast bedrag per jaar. Dit bedrag is in 2020 verdeeld over twee MAMA-organisaties in Zuid-Afrika, Swa Vana 
en Star Uplifting. 
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11. Stichting Kolewa, Bali, Indonesië 
Speciaal onderwijs voor doven of slechthorenden is in Indonesië 
niet beschikbaar of erg duur. Voor kinderen is dit dubbel zwaar. 
Hun gehoorprobleem leidt tot een ontwikkelingsachterstand. 
Geen onderwijs krijgen en niet leren praten en communiceren 
maakt het voor deze kinderen vrijwel onmogelijk om later een 
baan te vinden. De steun van WWvK wordt besteed aan 
schoolgeld, extra activiteiten en het onderhoud van hoorappa-
raten voor 11 kinderen. Door goed onderwijs te verzorgen geeft 
Stichting Kolewa deze kinderen een kans op een betere toekomst.

NAAM: Schoolproject voor dove en slechthorende kinderen
LOCATIE: Bali, Indonesië 
CATEGORIE: Onderwijs
AANTAL KINDEREN: 11
BEDRAG: € 4.800
WEBSITE: www.kolewa.com

13. Clinic Manna, Gambia 
Gambia is een van de armste landen ter wereld. Dit heeft gevol-
gen voor de plaatselijke gezondheidszorg. In het dorp Manna 
stond een vervallen medische hulppost. Deze wordt door de 
Gemeenschap Heerenveen van het Apostolisch Genootschap 
opgeknapt. Hiernaast bestond de lokale behoefte om een 
buitenspeeltoestel te realiseren voor de kinderen in dit dorp. 
De Gemeenschap Heerenveen heeft buitenspeelhuisjes en 
accessoires ingezameld en opgeknapt en met steun van WWvK 
naar Gambia verscheept. 

NAAM: Buitenspeeltoestel voor de lokale medische kliniek
LOCATIE: Manna, Gambia
CATEGORIE: Verbeteren leefklimaat
AANTAL KINDEREN: 100
BEDRAG: € 600
WEBSITE: geen

14. AZC Almelo, Nederland
Door de corona-lockdown waren de kinderen in het asielzoekerscentrum (AZC) in Almelo geïsoleerd. Dat viel niet 
mee. Ze wonen doorgaans in kleine ruimtes met veel mensen, maar door de aangescherpte regels kwam er nog 
meer druk op de woonsituatie te liggen. Voor kinderen die al veel hebben meegemaakt een zeer onprettige 
situatie.

Op initiatief van de Gemeenschap Almelo van het Apostolisch Genootschap hebben alle 40 kinderen van het 
lokale asielzoekerscentrum een tasje gekregen met knutselspullen en een knuff el. Op deze manier konden zij zich 
binnenskamers vermaken. 

NAAM: Een knutseltas voor kinderen van het AZC in Almelo 
LOCATIE: Almelo, Nederland 
CATEGORIE: Verbeteren leefklimaat
AANTAL KINDEREN: 40
BEDRAG: € 200
WEBSITE: geen

15. Sponsoring van kinderen voor voortgezet 
onderwij s, Bali, Indonesië 
Dit project richt zich op kansloze kinderen uit de plaats 
Banyuning. In het noordoosten van Bali, aan de voet van de 
Gunung Seraya, liggen kleine vissersdorpjes. De streek wordt 
nauwelijks bezocht door toeristen waardoor inkomsten uit 
deze sector maar weinig extra opleveren. Veel ouders zijn 
fi nancieel niet in staat hun kinderen na de basisschool een 
vervolgstudie te laten volgen. Met steun van WWvK wordt 
voor 6 kinderen het schoolgeld, uniformen, sportkleding, 
studieboeken en lesmateriaal gesponsord. De kinderen 
doen het goed op school!

NAAM: Sponsoring voortgezet onderwijs van kansarme 
kinderen op Bali
LOCATIE: Bali, Indonesië 
CATEGORIE: Onderwijs
AANTAL KINDEREN: 6
BEDRAG: € 2.290
WEBSITE: geen

12. Stichting De Regenboogboom, 
Droomdekentjes, Nederland
Stichting de Regenboogboom is een liefdevol initiatief voor 
kinderen die plotseling te maken hebben met een grote uitda-
ging. Vaak is dit een ziekte maar het kan ook een traumatische 
ervaring, geweld of een (verstandelijke) beperking zijn. Stichting 
De Regenboogboom deelt aan deze kinderen droomdekentjes 
uit. De Regenboogboom organiseert in Frankrijk droomdeken-
weken om met een groep vrijwilligers droomdekentjes te maken. 
WWvK heeft aan een groep vrijwilligers geld gedoneerd voor de 
stof voor de dekentjes.

NAAM: Droomdekentjes voor kwetsbare kinderen
LOCATIE: Nederland
CATEGORIE: Zorg en Welzijn
AANTAL KINDEREN: 30
BEDRAG: € 400
WEBSITE: www.regenboogboom.nl
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WWvK is een zelfstandige en autonoom functionerende stichting 
geïnitieerd door het Apostolisch Genootschap. WWVK geeft mede 
invulling aan de doelstelling van het Apostolisch Genootschap: 
in liefde werken aan een menswaardige wereld. WWvK werkt 
samen met het Apostolisch Genootschap op het gebied van 
maatschappelijke betrokkenheid, het realiseren van maatschappelijke 
impact en de inzet voor kwetsbare kinderen/jeugd wereldwijd.

Het Apostolisch Genootschap levert een actieve en herkenbare 
bijdrage aan maatschappelijk relevante projecten en initiatieven. 
Deze projecten hebben impact en sluiten aan op de kernwaarden 
compassie, solidariteit en duurzaamheid. Het genootschap erkent 
en ondersteunt de waarde van WWvK en ondersteunt haar verdere 
professionalisering en groei voor meer impact, via maatschappelijk 
relevante projecten. Daarbij committeert het Apostolisch Genootschap 
zich aan een jaarlijkse financiële donatie. 

WWVK IS HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP DANKBAAR 
VOOR ZIJN STEUN EN VERTROUWEN IN ONZE STICHTING. 
SAMEN KUNNEN WIJ MEER!

Onze samenwerking met het 
Apostolisch Genootschap
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I. VERSTERKEN VAN PROJECTEN DOOR DE 
LOOPDUUR ERVAN TE WAARBORGEN 
(LANGJARIGE SAMENWERKING)

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
a. Toekenning van subsidie aan minimaal 1 project per 
    jaar in het buitenland en 1 project in Nederland, met 
    een continuïteit van langer dan 1 jaar.
b. Toekenning van subsidie aan kortlopende projecten 
    en hulp, korter dan 1 jaar.
c. Opvoedingsondersteuning in de ruimste zin van het 
    woord is leidend in 80% van de gesubsidieerde 
    projecten.
d. De samenwerking met Kinderfonds MAMAS en 
    Stichting Wigwam voortzetten en evalueren.
e. De mogelijkheid van een eigen langdurig 
    WWvK-project in binnen- en buitenland 
    onderzoeken met ambassadeurs en stakeholders.
f. Rol ambassadeurs bij monitoring projecten 
    beoordelen.

II. PROFESSIONALISEREN EN UITBREIDEN VAN 
DE COMMUNICATIE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
a. Belangstellenden informeren op de website, in 
    gemeenschappen, nieuwsbrieven en sociale media, 
    in samenwerking met afdeling communicatie van 
    het Apostolisch Genootschap, gericht op de nieuwe 
    koers.
b. Het schrijven van een communicatieplan en het 
    realiseren van een nieuwe website in 
    samenwerking met afdeling communicatie van het 
    Apostolisch Genootschap.
c. Overzicht van sponsoractiviteiten regelmatig op de 
    website plaatsen.
d. Bij alle sponsordagen is een bestuurslid of een 
    ambassadeur aanwezig.
e. 1 landelijke (online) WWvK-dag, 4 (online) 
    vergaderingen met ambassadeurs (waarvan 2 met 
    het WWvK-bestuur), 2 bestuursvergaderingen met 
    de Raad van Toezicht en 2 bestuursvergaderingen 
    met Raad van Advies.

III. INVESTEREN IN DE VERBREDING VAN
VERBINDING MET (GEMEENSCHAPPEN VAN) 
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
a. Elk district heeft een ambassadeur.
b. Vast contactpersoon per gemeenschap realiseren, 
    ter ondersteuning van de werkzaamheden van de 
    ambassadeurs (in zoveel mogelijk gemeenschappen).
c. Regelmatig overleg met het Apostolisch 
    Genootschap inzake professionalisering.
d. Aansluiten bij ambities van het Apostolisch 
    Genootschap, met betrekking tot Maatschappelijke 
    Betrokkenheid.

IV. VERGROTEN VAN KENNIS DOOR HET 
OPBOUWEN VAN EEN NETWERK

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
a. Vergroten van kennis en kunde van bestuursleden 
    op gebied van bestuur van goede doelen.
b. Samenwerken met en leren van Kinderfonds 
    MAMAS.

V. TRANSITIE VAN DE ORGANISATIE VAN WWVK 
NAAR EEN MEER OP FONDSENWERVING 
GERICHTE ORGANISATIE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
a. Aanstellen fondsenwerver met focus op werving 
    donaties.
b. Een structurele bijdrage vanaf 2021 van het 
    Apostolisch Genootschap volgens groeimodel en 
    doelstellingen gekoppeld aan professionalisering 
    van WWvK.
c. Opstellen van een huishoudelijk reglement. 
d. Bewaking tijdspad en haalbaarheid van de transitie 
    door bestuur, Raad van Toezicht en Raad van 
    Advies.

Op naar de toekomst
Meerjarenstrategie en doelstellingen 2021 
In de meerjarenstrategie van WWvK zijn strategische doelen geformuleerd. Per strategisch doel zijn hieronder 
de operationele doelstellingen voor 2021 weergegeven.

Begroting 2021  

Baten
De ‘baten uit eigen fondswerving’ zijn voor 2021 begroot op € 57.500. Dit zijn inkomsten uit giften van dona-
teurs (periodiek en incidenteel) en inkomsten uit sponsoractiviteiten. Hiernaast wordt een gelabelde gift van het 
Apostolisch Genootschap ten behoeve van de professionalisering begroot. Bij het opstellen van dit jaarverslag 
(april 2021) weten we dat de coronapandemie ook voor 2021 grote gevolgen zal hebben voor onze sponsoractivi-
teiten. 

Nadruk op donateurs
Aangezien sponsoractiviteiten ook voor 2021 door corona bemoeilijkt worden, zal de nadruk liggen op structure-
le donateurs. Op deze manier kan met zo min mogelijk personeel en inzet toch een optimum aan draagvlak en 
structureel inkomen worden gerealiseerd. WWvK is hoopvol dat in het najaar van 2021 regionaal de eerste spon-
soractiviteiten kunnen worden georganiseerd.

Kosten
In de begroting voor 2021 is een significante kostenstijging opgenomen ten opzichte van 2020. Deze stijging 
wordt veroorzaakt door het aannemen van een professioneel medewerker als gevolg van de hervorming van 
WWvK.

Ambities voor de middellange 
termijn: op naar een groeiende 
impact

Hoewel 2020 door de coronapandemie geen 
optimaal jaar was voor WWvK houden wij 
vast aan het strategisch doel voor onze 
stichting: 

Het realiseren van een toekomstbestendige 
organisatie, zodat wij onze betekenis voor 
de samenleving, in Nederland en mondiaal, 
structureel kunnen vergroten. Dit doen wij 
vanuit onze kernwaarden: compassie, 
solidariteit en duurzaamheid. 
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Organisatie & Financieel Beleid

Organisatie
Het bestuur van WWvK is verantwoordelijk voor de fi nanciën van de stichting. Het bestuur heeft ook de 
verantwoordelijkheid voor het initiëren van meerjarige samenwerkingsverbanden met andere projectpartners 
en het selecteren van bestemmingsdoelen voor donaties. Het bestuur komt maandelijks formeel bijeen voor een 
bestuursvergadering, om de stand van zaken van de stichting te bespreken. Hierbij worden ook de 
projectaanvragen beoordeeld en de donaties toegewezen.

Ambassadeurs WWvK
Onze ambassadeurs spelen een cruciale rol binnen onze stichting. Over het hele land verspreid zijn vrijwilligers 
als ambassadeur voor WWvK actief. In hun district vormen zij het eerste aanspreekpunt voor vragen over WWvK. 
Tevens zijn zij op de hoogte van projecten die ter plaatse worden opgezet, organiseren zij informatiebijeenkom-
sten en promoten en ondersteunen zij sponsoracties. 

Een heldere en eenduidige communicatie tussen bestuur en ambassadeurs, de ambassadeurs onderling en met 
de gemeenschappen is onmisbaar. In de verbinding met de gemeenschappen kan verder geïnvesteerd worden. 
Hierbij blijft de aandacht gericht op het realiseren van een contactpersoon per gemeenschap ter ondersteuning 
van de ambassadeurs. 

Het team bestaat uit 8 ambassadeurs over 7 districten. Onze ambassadeurs zijn:

Leiden:   Richard Bos  
Heemskerk:  Hans Croese
Eindhoven:  Hennie Haarman
Eindhoven:  Erna Veerman
Almelo:   Marcel Koops
Harderwijk:  Henk Schepers 
Amstelveen:  Marcel van Wijk 
Schiedam:  Bep de Jonge
Schiedam:  Miriam de Jonge

In het district Hoogeveen is nog behoefte aan een vrijwilliger als ambassadeur. 

Marij ke Berk-Kuhlmann, 
Bestuurslid Projecten, stelt zich voor:

“Ik had vroeger de ambitie om vrijwilligerswerk te doen in het 
 buitenland. Jaren geleden kreeg ik die kans via de Stichting Help 
 UGanda (HUG). Als lid van hun tandheelkundig team trok ik de 
 stoute schoenen aan en ging ik naar Uganda. Daar kregen 
 de kinderen poetsinstructies en wij hielpen veel kinderen in de 
 sloppenwijken van hun kiespijn af, door het trekken van slechte 
 tanden en/of kiezen. Onvoorstelbaar toch dat de meeste kinderen 
 uit de sloppenwijken nog nooit een tandenborstel hadden gezien?

 Dit vrijwilligerswerk heb ik vele jaren – soms met een lach en soms 
 met een traan - mogen doen. WWvK heeft Stichting HUG ook 
 jarenlang ondersteund. Het lokale werk in Uganda heeft mijn hart 
 geraakt. Het heeft ook mijn kijk op ontwikkelingswerk veranderd. 
 Ik geloof sterk in hulp ter plekke. Met eigen ogen heb ik gezien dat 
 kinderen onder zeer erbarmelijke omstandigheden leven, 
 verstoten van iedere vorm van zorg, aandacht of welzijn. Samen 
 met het nieuwe bevlogen team van bestuurders binnen WWvK 
 gaan wij ons steentje bijdragen aan betere omstandigheden voor 
 kinderen in dit soort situaties. Zorgen voor een goede toekomst 
 voor zoveel mogelijk kinderen die nu overal buiten vallen. 
 Daar doe ik het voor!”

WIJ ZIJN ONZE AMBASSADEURS ENORM DANKBAAR VOOR HUN INZET EN ENTHOUSIASME 
VOOR STICHTING WWVK. 

Bep de Jonge, ambassadeur Schiedam 15 jaar 
ambassadeur voor WWvK en inmiddels 17 
Wigwam vakanties verder in haar 16 jaar als 
vrij williger.

“Ik wilde vroeger juf worden, maar een studie konden wij van huis 
 uit niet betalen. Daarom ben ik meteen na school gaan werken. 
 Maar mijn passie voor kinderen heb ik altijd gehouden. Toen ik vele 
 jaren terug werd gebeld met de vraag of ik wilde helpen tijdens 
 een Wigwam vakantieweek, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. De eerste 
 dag was confronterend, maar na het einde van de week was er 
 helemaal geen verschil meer zichtbaar tussen de kinderen met 
 en zonder handicap. Zo mooi om te zien. Door samen te spelen, 
 respect voor elkaar te hebben en van elkaar te leren, kunnen alle 
 kinderen hun plafond bereiken. Vanaf dat moment was ik verkocht. 

 Als WWvK-ambassadeur kan ik mijn eigen enthousiasme aan 
 anderen overbrengen. Niet alleen voor deze vakanties, maar vooral 
 ook voor WWvK, die dit als organisatie mede mogelijk maakt. Ieder 
 kind de aandacht en liefde geven die zij verdienen. Daar doe ik het 
 voor! Je geeft, maar krijgt er zoveel meer voor terug. 
 Dat gevoel is onbeschrijfelijk.” 
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Lonen en Vergoedingen
Onze bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen loon of onkostenvergoedingen voor hun werk. 
De raad van advies, de kascommissie, de raad van toezicht, de klachtenfunctionaris en de ambassadeurs 
ontvangen geen vergoeding van WWvK voor hun werkzaamheden en hebben van een vergoeding voor 
reiskosten afgezien.

Bestuurswisseling 
In 2020 heeft een voltallige bestuurswisseling plaatsgevonden vanwege de nieuwe plannen voor de stichting. 
Het aftredend bestuur heeft in 2019 bewust voor deze wisseling gekozen. Zij was ervan overtuigd dat op deze 
manier het werk van WWvK  beter verankerd kan raken en nog meer hulp kan worden geboden aan kinderen. 
Ook is in 2020 een nieuwe raad van toezicht benoemd en heeft de raad van advies nieuwe leden gekregen. 
Hieronder worden eerst de aftredende leden genoemd. Daarna worden de nieuwe leden en adviseurs genoemd. 
Vanuit het nieuwe bestuur willen wij het vorige bestuur en de vorige raad van toezicht bedanken voor hun inzet 
voor Wereldwijd voor Kinderen.

Aftredend bestuur en adviseurs

Voorzitter:     Carlo Barendregt 
Secretaris:    Theo Stolp a.i. 
Penningmeester:   Theo Stolp 
Bestuurslid Projecten:   Astrid de Vries 
Bestuurslid Communicatie:  Harry Roos 
Bestuurslid Ambassadeurs:  Ria Lonte 

Raad van Toezicht:    Hans Leeflang
Raad van Toezicht:    Monique van Strien-van Milaan, voorzitter

Huidige bestuursleden en adviseurs

Voorzitter:     Annemieke Floor-Schreudering per 1-6-2020
Secretaris:    Wendeline de Crook-Slothouwer per 2-11-2020
Penningmeester:   Nico van der Ree per 1-6-2020
Bestuurslid projecten:   Marijke Berk-Kuhlmann per 1-6-2020
Bestuurslid communicatie:  Marly Suur per 6-3-2021
Bestuurslid ambassadeurs:  Vacant

De bestuursleden zijn voor drie jaar benoemd. Alle bestuursleden hebben bij hun aantreden een gedragscode 
getekend. 

Raad van toezicht:    Arie de Vries, voorzitter, per 1-9-2020

Voor de Raad van toezicht  is in 2020 een procedure voor werving en selectie gestart van nieuwe leden. 

Raad van advies:    Ton van der Hulst
Raad van advies:    Arthur Douglas
Raad van advies:   Dick Riemers
Raad van advies:   Vivian van Wijk
Kascommissie     Ronnie Tsuï
Kascommissie:     Coos Oudhof
Klachtenfunctionaris:   Gert Jan Jansen

De raad van advies en de raad van toezicht vergaderen minstens tweemaal per jaar met het bestuur.

ANNEMIEKE 

FLOOR-SCHREUDERING

WENDELINE 
DE CROOK-SLOTHOUWER

MARLY SUURNICO VAN DER REE

MARIJKE BERK-KUHLMANN
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Jaarrekening
Balans
     
     
Balans per:      31 december 2020 31 december 2019 
     
In €      
     

ACTIVA      
     
Vorderingen      
Overlopende activa    952   977  
Debiteuren      447   122  
      1.399   1.105 
Liquide middelen      
ING zakelijke girorekening   6.118   1.636  
ING rente rekening    129.500   158.000  
      135.618   159.636 
     
      137.017   160.741 

PASSIVA      
     
Reserves  
  
Continuïteitsreserve    10.000   10.000  
Bestemmingsreserves doelbesteding   61.917   61.591  
      71.917   71.591 
     

Langlopende schulden 
Aangegane verplichtingen   60.000   40.000 
     
Kortlopende schulden      
Aangegane verplichtingen      44.100  
Nog te betalen verplichtingen   5.100   5.050  
      5.100   49.150 
     
      137.017   160.741 
     

Winst- en verliesrekening
     
     
Staat van Baten en Lasten     
         Gerealiseerd Begroot
In hele €      2020  2019  2020  2021
    

BATEN     
Baten uit eigen fondsenwerving     
Ontvangen giften en donaties regulier   32.820  32.091  57.000  32.000
Ontvangen giften eenmalig    14.156  19.260  34.000  12.500
Ontvangen giften (participatie Apostolisch     65.000
Genootschap)     
Ontvangen gift Apostolisch Genootschap         80.000*
t.b.v. professionalisering WWvK            
       
Ontvangen sponsorgelden e.d.    2.879  11.762  16.000  13.000
Subtotaal ontvangen        128.113  107.000  137.500
Totaal baten      49.855  128.113  107.000 137.500
    

LASTEN      
Besteed aan de doelstelling     
Toegekend aan langlopende projecten (pijler 1)   30.000  37.000 
Toegekend aan kortlopende projecten (pijler 2) 50.565  62.319  43.000  50.000
Subtotaal       50.565  92.319  80.000 
Af: niet bestede toekenningen voorgaande jaren 4.756  779    
Subtotaal besteed aan de doelstelling    45.809  91.540  80.000  
    
Kosten eigen fondsenwerving    192  1.866  1.500  500
Subtotaal kosten eigen fondsenwerving  192  1.866  1.500  
    
Kosten beheer/administratie     
Algemene kosten, inclusief assuranties   2.729  2.224  4.000  2.500
Kosten t.b.v. professionalisering WWvK*        80.000
Administratie- en Accountantskosten    354  5.239  5.300  2.750
Subtotaal kosten beheer en administratie  3.083  7.463  9.300  86.250
    
Totaal lasten      49.084  100.869  90.800  135.750 
Saldo van baten en lasten    771  27.244  16.200  1.750
    
Bankkosten      -446  -502  -500  -500
Rente-inkomsten     0  43  0  0
Saldo financiële baten en lasten   -446  -459  -500  -500
    
Exploitatiesaldo     325  26.785  15.700  1.250
    
Bestemming van het exploitatiesaldo:     
Bestemmingsreserves doelbesteding    325  21.785  
Continuïteitsreserve     0  5.000    

       325  26.785         * Goedgekeurd door CBF
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Toelichting bij de balans 2020

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Wereldwijd voor Kinderen gevestigd te Baarn, kantoorhoudende ’t Hoogt 4 te 3743 
AT Baarn en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27263538, bestaan 
voornamelijk uit het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, passend bij haar doelomschrijving, van lidmaten 
van het Apostolisch Genootschap al dan niet in samenwerking met niet-lidmaten en/of niet aan het Genootschap 
gelieerde (rechts)personen en van natuurlijke personen.

WWvK stelt zich ten doel, aansluitend bij het Verdrag inzake de rechten van het Kind, voor kinderen wereldwijd, 
een en ander zonder acht te slaan op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, seksuele 
geaardheid of geslacht, een liefdevol, duurzaam en gelijkwaardig opvoedingsklimaat te scheppen met volop 
ontwikkelingskansen, waardoor zij kunnen uitgroeien tot mensen die op hun beurt inhoud willen geven aan 
barmhartigheid, vergevingsgezindheid, liefde en meer menswaardigheid.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Dit jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn RJk C2 voor Kleine fondsenwervende organisaties van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder 
anders is vermeld.

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet nodig 
geacht.

De continuïteitsreserve is bestemd voor het garanderen van de continuïteit van de stichting. Per 31 december 
2020 bedraagt deze € 10.000. De reserve is toereikend om de vaste kosten van de stichting gedurende één jaar 
te betalen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Rekening houdend met de waarderingsgrondslagen, wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen baten 
uit eigen fondsenwerving, uit acties van derden en de overige baten, verminderd met de bestedingen in het jaar. 
Tenzij anders vermeld, worden de baten en lasten verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Onder de baten zijn verantwoord de baten uit donaties, giften, sponsoring, nalatenschappen en acties.

In de jaarrekening zijn particuliere of bedrijfsmatige initiatieven tot inzamelingsacties die hebben geleid tot een 
donatie aan de stichting verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving uit hoofde van donaties, giften en 
schenkingen.

Donaties, giften, baten uit nalatenschappen en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij worden 
ontvangen.

Onder de lasten van de stichting worden verstaan, de overeenkomstig de doelstelling van de stichting, in het 
boekjaar toegekende financiële ondersteuning van projecten en de op het boekjaar betrekking hebbende kosten, 
onder aftrek van de in voorgaande jaren toegekende financiële ondersteuning van projecten die niet is besteed 
of zal worden besteed.

Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de stichting maakt voor de (interne) beheersing en 
administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.

Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt voor het  werven van baten en die niet 
worden toegerekend aan de doelstelling.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Het Apostolisch Genootschap, gevestigd te Baarn, staat garant voor de verplichtingen van de stichting tot ten 
hoogste € 75.000.
  

Besluit bestemming van het resultaat
Het bestuur heeft met instemming van de raad van toezicht besloten het exploitatiesaldo over 2020 ad € 325,52 
toe te voegen aan de bestemmingsreserve doelbesteding. Toevoeging aan de continuïteitsreserve wordt niet 
nodig geacht.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie per balansdatum.

Toelichting bij de balans per 31 december 2020
1. De overlopende activa betreffen vooruitbetaalde assurantiepremie, automatiseringskosten en 
   te ontvangen rente.
2. De debiteuren betreffen vorderingen uit hoofde van toegezegde en nog niet ontvangen donaties.
3. Het saldo van de ING renterekening is direct en volledig opvraagbaar.
4. Het verloop van de reserves is als volgt:

   Continuïteitsreserve   Doelbesteding    Totaal
Saldo 31-12-2019 € 10.000                                  € 61.591                  € 71.591       
Exploitatie 2020 0                                     € 326    € 326
Saldo 31-12-2020 € 10.000   € 61.917                 € 71.917

5. De aangegane verplichtingen betreffen toegezegde projectondersteuningen die in 2021 (kortlopend) of 2022 
    of later (langlopend) zullen worden betaald.
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Baten uit eigen fondsenwerving
De ontvangen reguliere en eenmalige giften en sponsorgelden zijn vrijwel volledig afkomstig van particulieren. 
In 2020 zijn geen inkomsten uit hoofde van verkoop van materialen en geen legaten ontvangen.

Kosten eigen fondsenwerving
De kosten eigen fondsenwerving betreffen automatiseringskosten, drukwerk, reclamematerialen, kosten fondsen-
wervende organisaties en representatiekosten.

Besteed aan de doelstelling
Het bestuur heeft besloten in samenwerking met Stichting Wigwam in 2020 gedurende drie jaar bepaalde 
activiteiten van deze stichting te steunen. Hiervoor is € 30.000 gereserveerd, waarvan € 10.000 is betaald in 
2020 en € 20.000 is verantwoord onder de crediteuren per 31 december 2020. 

De steun van drie jaar aan Kinderfonds MAMAS, voor de periode 2019 - 2021 voor staat per 31 december 2000 
voor € 40.000 als balans verantwoord onder de crediteuren. In 2020 is geen betaling gedaan naar Kinderfonds 
MAMAS. 

Het toegekende bedrag van € 5.100 aan Stichting Asmik (zie pagina 13) is per 31 december 2020 verantwoord 
onder de crediteuren. Dit bedrag is nog niet betaald. 

Het totale bedrag verantwoord onder de crediteuren komt daarmee op € 65.100 per 31 december 2021.

Niet bestede toekenningen voorgaande jaren
In 2020 is bij 2 afgewikkelde projecten uit voorgaande jaren minder uitgegeven, dan aan ondersteuning is 
betaald of toegezegd. In totaal is uit hoofde hiervan € 4.756
 terugbetaald of niet uitbetaald.

Kengetallen
         2020   2019

Bestedingspercentage baten      101%   72%                                                
(besteed aan doelstelling*/totale baten)

Bestedingspercentage lasten      93%   90%
(besteed aan doelstelling*/totale lasten*)

CBF-fondsenwervingskostenpercentage (CBF- norm 25%)  1%   1%
(kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving)

Bestedingsratio beheer en administratie    5%                                  7% 
(kosten beheer en administratie/totale lasten*)

* Voor aftrek niet-bestede toekenningen voorgaande jaren

Aan het bestuur

In uw opdracht heeft de kascommissie de jaarrekening over het boekjaar 2020 gecontroleerd.
De werkzaamheden bestonden uit:

• De juiste verwerking van de ontvangsten en uitgaven op de rekeningen van de Stichting bij de ING Bank;

• De juiste verwerking van de verstrekte en te verstrekken bijdragen aan de verschillende projecten evenals 
  de vraag of daaraan een bestuursbesluit ten grondslag lag;

• Controle van de jaarrekening, namelijk:
 o Balans per 31 december 2020
 o Staat van baten en lasten over 2020
 o De toelichting op de jaarrekening evenals de ontvangen specificaties;

• Controle of de jaarrekening voldoet aan de Richtlijn RJk C2 voor Kleine fondsenwervende organisaties van 
  de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens zijn wij van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de inkomsten en uitgaven van het jaar 2020 evenals van de grootte en samenstelling van het vermogen van 
de Stichting per 31 december 2020.

Amsterdam / Hilversum, 22 mei 2021

De Kascommissie,
w.g.

…………………………………     …………………………………

Ronnie Tsuï      Coos Oudhof

Samenstellingsverklaring van de kascommissieToelichting bij de staat van baten en lasten over 2020
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