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Bestuursverslag
Algemeen
De stichting is opgericht op 21 september 2005 en is ingeschreven in het stichtingenregister
van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30209024. De statutaire
vestigingsplaats is Utrecht. De stichting houdt kantoor te Amsterdam.
De jaarverslaggeving is opgesteld met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Bestuur en directie
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Mevrouw M.Y.C.G. Bolhuis-Eijsvogel (benoemd 31 mei 2011),
training/coaching energymanagement,
bestuurslid K.N.H.B
mr.dr. H.R. Bruggink,
advocaat/belastingadviseur bij BvdV Utrecht
prof.dr. H.A. Büller,
voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC
drs. K.H. Gerritsen, secretaris/penningmeester,
zelfstandig adviseur, voormalig partner KPMG
mr. F.J. van Lanschot,
algemeen directeur ABN Amro Mees Pierson
prof.dr. K.L.H. van Mens, voorzitter,
advocaat te Amsterdam, verbonden aan VMWTaxand en
emeritus hoogleraar belastingrecht Universiteit Utrecht,
ing. S. de Vries
directeur Chess Beheer B.V.
Bestuursleden worden door het bestuur benoemd, telkens voor een periode van 4 jaar.
De directeur is de heer A.M.F. Winkler, arts.
De bestuursleden en de directeur hebben geen andere nevenfuncties die voor de activiteiten
van de stichting relevant zijn.

Doelstelling
De stichting heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van het leven van kinderen met
een chronische ziekte of beperking. Dit tracht zij te bereiken door het initiëren, ontwikkelen
en uitvoeren van bewegings- en oefenprogramma’s voor kinderen met een chronische ziekte
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of beperking, alsmede door het, in samenwerking met artsen, fysiotherapeuten of andere
deskundigen, doen en entameren van onderzoek ten behoeve daarvan.

Verantwoordingsverklaring
Het bestuur van Stichting Fitkids onderschrijft de principes van de code Goed Bestuur voor
Goede Doelen:
Binnen Stichting Fitkids is de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren
van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk
gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.
Stichting Fitkids werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat
effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.
Stichting Fitkids streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte
aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen,
vragen en klachten.
Aan deze principes is het afgelopen jaar invulling gegeven door regelmatig overleg tussen
vertegenwoordigers van het bestuur en de dagelijkse leidinggevenden, waarbij onder meer de
gang van zaken en de voortgang van de projectuitvoering ten opzichte van de begroting
worden besproken. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt aan deze aspecten ook aandacht
geschonken en wordt besproken hoe de doelstelling van de stichting optimaal kan worden
bereikt en op welke wijze informatieverschaffing het beste kan worden vormgegeven.
Communicatie vindt onder meer plaats via de website, waar ook vragen en klachten worden
verzameld, waarover onder meer rapportage aan het bestuur plaatsvindt.

Gang van zaken
Het beleid is erop gericht bewegings- en oefenprogramma’s voor kinderen met een
chronische ziekte of beperking onder te brengen bij deskundige derden, onder begeleiding
van de staf van de stichting. De projecten worden aangeduid als “Fitkids-projecten”. Waar
mogelijk wordt per project gericht financiering gezocht. Getracht wordt lopende projecten
zichzelf te laten bedruipen door het verkrijgen van inkomsten vanuit de omgeving van
betrokkenen (overheden, verzekeraars en eigen bijdragen). Door deze procedure wordt
bereikt dat de beschikbare kennis en middelen optimaal worden ingezet.
Eenmaal per drie jaar wordt door de directeur een meerjarenbeleidsplan opgesteld en door
het bestuur goedgekeurd, waarin de uit te voeren projecten zijn opgenomen. Mede op basis
hiervan worden voor de stichting jaarlijks een jaarplan en begroting opgesteld.
Per project wordt gericht financiering gezocht. Pas nadat de financiering van een project is
verzekerd, wordt hiermee een aanvang gemaakt. Door deze procedure wordt bereikt dat de
beschikbare kennis en middelen optimaal worden ingezet.
Jaarlijks wordt in de loop van het jaar en achteraf getoetst of de realisatie in lijn is met de
doelstellingen en worden de plannen zo nodig aangepast. Tevens wordt nagegaan of bij het
uitvoeren van de projecten de hiervoor intern vastgestelde procedures ter waarborging van
kwaliteit en de kostenbeheersing zijn nageleefd.
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In 2011 hebben de activiteiten zich volgens verwachting ontwikkeld, maar zijn
achtergebleven bij de begroting.

Financiën
Per 1 januari 2006 heeft Stichting Artsen voor Kinderen de eerder verworven projectgelden
en de daarbij behorende bestemmingsfondsen aan de stichting overgedragen.
Het bedrag aan in 2011 ontvangen fondsen bleef achter bij de begroting. Wel zijn
toezeggingen ontvangen voor meerjarige bijdragen, waardoor er voldoende middelen
beschikbaar zijn om de lopende projecten te financieren.
De kosten van eigen fondsenwerving als percentage van de door eigen fondsenwerving
verkregen baten zijn beperkt gebleven tot 2,4 %.
De bestedingen aan de doelstelling bedroegen 65,9 % van de baten.

Begroting 2012
De begroting voor het jaar 2012 vertoont het volgende beeld (in euro’s):
Baten
Baten uit fondsenwerving

200.000

Overige baten

8.000

Som der baten

208.000

Lasten
Besteed aan doelstelling
Besteed aan fondsenwerving
Beheer en administratie
Som der lasten
Beheer en administratie
Resultaat

170.242
3.485
3.485
10.454
184.181
23.819

Toevoeging / onttrekking aan
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen

0
23.819
23.819

Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de toekomstparagraaf.

5

Stichting Fitkids

Toekomst
In 2012 worden de projecten van Stichting Fitkids voortgezet en verder uitgebreid. Er zal
vooral aandacht besteed gaan worden aan de uitstroom van kinderen naar een sportclub, het
betrekken van ouders bij Fitkids, het vergroten van het aantal centra en kinderen in Fitkids.
Ook zal in 2012 de Fitkidsfilm gelanceerd worden. Deze voorlichtingsfilm is behalve voor
kinderen die Fitkids gaan volgen, speciaal bestemd voor ouders, verwijzers en leerkrachten.
De met deze activiteiten gepaard gaande kosten zijn in lijn met die in voorgaande jaren. Naar
verwachting zullen in 2012 voldoende fondsen kunnen worden geworven om de kosten in
het jaar te dekken.
Stichting Fitkids is onderdeel van Stichting Artsen voor Kinderen. Beide stichtingen vormen
een personele unie, zij het dat één bestuurslid om pragmatische redenen geen zitting heeft in
het bestuur van Fitkids.

K.L.H(arrie) van Mens
voorzitter
juli 2012
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Activiteitenverslag 2012
In 2011 heeft Stichting Fitkids zich net als in voorgaande jaren verder ontwikkeld; het aantal
centra is verder toegenomen, de samenwerking met instituten is geïntensiveerd, het speciaal
onderwijs is meer betrokken en het onderzoek naar de effectiviteit van Fitkids is van start
gegaan. De geworven fondsen liggen echter wat lager dan voorgaande jaren.
Centra
Het aantal Fitkidscentra is in 2011 toegenomen naar in het totaal 150. Er zijn twaalf nieuwe
centra bijgekomen en vijf centra gestopt. In drie van de vijf plaatsen waar Fitkids gestopt is,
wordt nog wel Fitkids gegeven op een andere locatie. In de twee plaatsen waar Fitkids niet
meer wordt gegeven, gaan wij (wanneer mogelijk) op zoek naar een nieuwe locatie. In het
jaarplan werd uitgegaan van een groei van 15 centra in 2011.
Projecten met partners
In 2011 heeft Stichting Fitkids samengewerkt met drie grote partners, te weten de Johan
Cruyff Foundation, de NSGK en de Rabobank Foundation. Elke partner is betrokken bij een
specifiek project.
Het doel van project met de Johan Cruyff Foundation (derde samenwerkingsproject) is om
Fitkids tot een project met grotere landelijke dekking te maken, zowel door de toename van
het aantal Fitkidscentra als door de toename van het aantal kinderen in Fitkids. Daarnaast zal
er een website speciaal voor ouders opgezet worden.
Zoals hierboven al beschreven, is het aantal centra in 2011 verder toegenomen en met de
toename van het aantal centra, het aantal kinderen in Fitkids. Veel Fitkidscentra werken
samen met het speciaal onderwijs. In de meeste gevallen komen kinderen vanuit het speciaal
onderwijs naar Fitkids toe. In 2011 is ook een start gemaakt met de ouderwebsite,
www.fitkidsouders.nl. Deze zal in 2012 verder ontwikkeld worden.
Het project “Fitkids in the Family” wordt gefinancierd door de NSGK. Dit project geeft
ouders voorlichting over bewegen, voeding, Fitkids met als doel het effect van Fitkids te
vergroten. Het project is gestart met een pilotfase waaraan 24 Fitkidscentra hebben
deelgenomen. In 2011 is de pilot afgerond. Het project wordt in 2012 en 2013 voortgezet.
Het project “Fitkids Upgrade” is in 2010 van start gegaan in samenwerking met de
Rabobank Foundation. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn het beheer en de
kwaliteit van Fitkids vergroten en de uitstroom van Fitkidskinderen naar sportclubs
verhogen.
Door middel van scholingsdagen, regionale bijeenkomsten, onderzoek en evaluaties bij
Fitkidscentra heeft Stichting Fitkids getracht de kwaliteit van het programma verder te
verhogen in 2011. Veel aandacht is er ook besteed aan de doorstroom naar sportclubs.
Vanuit de Hogeschool van Amsterdam is er in verschillende steden onderzoek gedaan naar
uitstroommogelijkheden voor kinderen.
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Richtlijnen
Stichting Fitkids is altijd bezig met de kwaliteit van het beweegprogramma. Hiertoe worden
onder andere ziektespecifieke richtlijnen ontwikkeld. Naast de reeds bestaande algemene
richtlijn en een zevental ziektespecifieke hand-outs, is er in 2011 de richtlijn voor kinderen
met Spina Bifida bijgekomen. Ook in de komende jaren zullen er meerdere richtlijnen
bijkomen.
Zorgverzekeraars
Net als voorgaande jaren wordt Fitkids door een groot aantal zorgverzekeraars vergoed.
Stichting Fitkids streeft ernaar dat elke zorgverzekeraar Fitkids gaat vergoeden, als
beweegprogramma of op basis van groepstherapie.
Fitkids Research
Binnen Fitkids Research wordt onderzoek gedaan naar o.a. de effectiviteit van het
programma, maar ook wordt er onderzoek gedaan naar de invloed van (cardio)fitness bij
kinderen met bepaalde chronische aandoeningen. Hiertoe wordt meegewerkt met een aantal
verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten.
In samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam wordt een onderzoek gedaan naar
bewegen bij kinderen met aangeboren hartafwijkingen. Alle kinderen die deelnemen aan het
onderzoek trainen bij Fitkids.
Het VUmc is bezig met onderzoek naar de korte en lange termijn effecten van een
gecombineerd lichamelijk en psychosociaal project beweging bij kinderen met kanker;
kinderen werken een specifiek trainingsprogramma af binnen de Fitkidscentra
Met het Kinderbewegingscentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMCU), is er een
samenwerking op meerdere vlakken, o.a. het onderzoek naar de effectiviteit van Fitkids.
Data analyse
In 2011 is een begin gemaakt met de data-analyse. Het eerste artikel betreft een beschrijvend
artikel dat inzicht geeft in de populatie kinderen binnen Fitkids en de fitheid van deze
kinderen. Het tweede artikel omvat een onderzoek naar de effectiviteit van het
beweegprogramma Fitkids. Bij het onderzoek zijn twaalf Fitkidscentra betrokken (uit elke
provincie één.) Deze centra testen en trainen kinderen volgens het aangeleverde
Fitkidsprotocol. Het onderzoek is in september 2011 van start gegaan en zal in juli 2012
eindigen.
Fondsenwerving
De binnengekomen giften in 2011 liggen lager dan voorgaande jaren. Er zijn er wel
toezeggingen gedaan. Het project “NSGK Fitkids in the Family” wordt voortgezet en ook de
samenwerking met de Cruyff Foundation wordt in 2012 verlengd.
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Publiciteit en naamsbekendheid
Stichting Fitkids heeft in 2011 op een aantal symposia gestaan om de bekendheid van Fitkids
te vergroten bij de doelgroep en bij de professionals, bijvoorbeeld op de jubileumdag van de
Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen en op de open dag van de Johan Cruyff
Foundation.
De regionale pers heeft ook in 2011 regelmatig aandacht besteed aan Fitkids.
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Balans per 31 december 2011
2010
EUR

2011
EUR

Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

11
22

Passiva
Reserves en fondsen

235.056
13.218

171.789
10.075

248.274

181.864

30.651
147.823

23.634
93.387

178.474

117.021

18.723

10.000

48.697
2.380

52.463
2.380

51.077

54.843

248.274

181.864

33

Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen

Langlopende schulden

44

Kortlopende schulden

5

Toegezegde subsidies
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

55
55
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Staat van baten en lasten 2011
2011
EUR

Begroting 2011
EUR
EUR

EUR

2010
EUR

EUR

Baten
- Baten uit eigen
fondsenwerving
- Baten uit acties van
derden
- Overige baten

6

97.868

225.000

90.409

7
8

121.267
5.441

9.500

60.347
7.810

224.576

234.500

158.566

148.081

204.540

100.891

Som der baten
Lasten:
Besteed aan de
doelstelling
Besteed aan
fondsenwerving

9

9

- Kosten eigen
fondsenwerving
- Kosten acties van
derden

3.485

2.344

2.501

-

-

-

2.344

3.485

2.501

12.698

10.454

11.010

163.123

218.479

114.402

61.453

16.021

44.164

7.017
54.436

16.021

43.161
1.003

61.453

16.021

44.164

Beheer en
administratie
- Kosten beheer en
administratie

Som der lasten
Resultaat

9

Overschot/tekort is
toegevoegd/
onttrokken aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfondsen
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Toelichting
Algemeen
Grondslagen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
In afwijking van de aanbeveling van Richtlijn 650 is in de jaarrekening geen kasstroomoverzicht opgenomen, aangezien de toegevoegde waarde hiervan voor deze stichting zeer
beperkt is door het ontbreken van vaste activa en beleggingen.
Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven.
Ontvangen subsidies worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. Indien
subsidiebijdragen echter contractueel zijn overeengekomen, worden deze verantwoord in het
jaar van totstandkoming van de overeenkomst. Subsidieverplichtingen worden ten laste
gebracht van het boekjaar waarin de verplichting is aangegaan. Overige baten en lasten
worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.
De baten uit eigen fondsenwerving bestaan voor een relatief gering deel uit algemene
subsidies en bijdragen van derden. Het grootste deel van de inkomsten betreft bijdragen die
door derden worden verstrekt ten behoeve van het uitvoeren van tevoren gedefinieerde
projecten. Het merendeel van de giften is dientengevolge projectgebonden. Indien een
dergelijke bijdrage op balansdatum niet geheel is besteed, wordt het resterende saldo
gepresenteerd als bestemmingsfonds.
De aard van de projecten is kinderen met een chronische ziekte of beperking door middel
van een gericht, wetenschappelijk gefundeerd bewegingsprogramma een nieuwe levensstijl
aan te meten waarin bewegen centraal staat.
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1

Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:
2010
EUR

2011
EUR
Rekening-courant Stichting Artsen voor Kinderen
Subsidiebijdragen inzake lopende projecten (deels te ontvangen na 1 jaar,
afhankelijk van de voortgang van de projecten)
Transitoria

2

11.382

48.669

223.436
238

122.169
951

235.056

171.789

Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
2010
EUR

2011
EUR
ABN Amro Bank
ING bank

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

13

12.355
863

9.062
1.013

13.218

10.075
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3

Reserves en fondsen

3.1

Continuïteitsreserve
Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:
2010
EUR

2011
EUR
1 januari
Overschot / tekort boekjaar

23.634
7.017

-19.527
43.161

31 december

30.651

23.634

Teneinde de continuïteit van de activiteiten te garanderen, streeft het bestuur ernaar een
buffervermogen te vormen ter grootte van circa twee keer de som van salarissen en andere
uitvoeringskosten van de stichting. Het op deze wijze bepaalde streefbedrag bedraagt circa
EUR 240.000.
Op basis van eigen analyses is het bestuur, gezien het langlopende karakter van projecten en
het feit dat het soms geruime tijd vergt om de financiering van projecten rond te krijgen, van
mening dat alleen door een dergelijk buffervermogen de voor het uitvoeren van projecten
met een meer duurzaam karakter noodzakelijke inbreng van kennis vanuit de stichting op
langere termijn kan worden gewaarborgd.

3.2

Bestemmingsfondsen
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt:
2011
EUR
1 januari
Toevoeging in het boekjaar
Besteed in het boekjaar
31 december

2010
EUR

93.387
202.517
-148.081

92.384
170.921
-169.918

147.823

93.387

Hieronder zijn opgenomen de nog niet bestede gelden die van derden zijn of op basis van
een overeenkomst zullen worden ontvangen voor specifieke projecten. In geen van deze
gevallen gaat het totaal van de voor een project toegezegde en/of ontvangen gelden de
verwachte kosten van het project te boven.
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Indien na afronding van een project een saldo resteert, wordt dit ten gunste of ten laste van
de continuïteitsreserve gebracht.

4

Langlopende schulden

4.1

Toegezegde subsidies
Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting na 2011 (resp.
2010) zal worden opgevraagd, is als volgt:
2010
EUR

2011
EUR
Aangegane projectverplichtingen

10.000

18.723

Projecten hebben gewoonlijk een looptijd van 2 tot 3 jaar.

5

Kortlopende schulden

5.1

Toegezegde subsidies
Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting in 2011 (resp.
2010) zal worden opgevraagd, is als volgt:
2010
EUR

2011
EUR

Aangegane projectverplichtingen

5.2

52.463

48.697

Overige schulden en overlopende passiva
De opbouw van dit bedrag is als volgt:
2010
EUR

2011
EUR
Overige schulden en overlopende passiva

2.380

2.380

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan één jaar. Er
zijn geen zekerheden verstrekt.
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6

Specificatie baten uit eigen fondsenwerving
2010
EUR

2011
EUR
BAM Wegenbouw
Life Fitness
Mixed Lions
Nationale Sportpas
ECB
NN1, t.b.v. huisvesting (bijdrage in natura)
NN2, t.b.v. Fitkids Upgrade
Rabobank Foundation, t.b.v. Fitkids Upgrade
Diverse particulieren en bedrijven

3.405
4.750
2.198
6.250
6.000
25.000
50.000
265

5.000
3.500
1.506
4.800
25.000
50.000
603

97.868

90.409

Een belangrijk deel van de verantwoorde giften en schenkingen ten behoeve van specifieke
projecten betreft toezeggingen, waarbij de ontvangst zal plaatsvinden naar gelang de
voortgang van de betreffende projecten.

7

Specificatie aandeel in acties van derden
2010
EUR

2011
EUR
NSGK, t.b.v. Fitkids in the Family
Johan Cruyff Foundation

8

121.267
-

60.347

121.267

60.347

Specificatie overige baten
2010
EUR

2011
EUR
Verkoop artikelen
Overige

16

941
4.500

1.960
5.850

5.441

7.810
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Verdeling kosten naar bestemming en doelstelling
De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Subsidies en bijdragen
Vrijval subsidies en bijdragen
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten

Doelstelling

Eigen
fondsen
werving

EUR

EUR

Beheer
en
administratie
EUR

Totaal
2011

Begroting Totaal
2011
2010

EUR

EUR

EUR

35.137
8.728
104.216
-

45
1.500
799

4.756
4.500
3.442

35.137
8.773
4.756
104.216
6.000
4.241

40.000 17.616
- -70.000
3.500
8.336
15.500
4.616
150.679 145.675
4.800
4.800
4.000
3.359

148.081

2.344

12.698

163.123

218.479 114.402

De verdeling van de personeelskosten over beheer en administratie, fondsenwerving en
doelstelling vindt plaats op basis van werkelijke tijdsbesteding. De overige uitvoeringskosten
worden toegerekend op basis van de werkzaamheden waarop deze betrekking hebben.
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Kengetallen

10.1

Bestedingen aan doelstelling
De bestedingen aan de doelstelling bedroegen in 2011 65,9 % (2010 63,6 %) van de totale in
het jaar ontvangen baten.

10.2

Kosten fondsenwerving
De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen in 2011 2,4 % (2010 2,5 %) van de in het
jaar uit eigen fondsenwerving ontvangen baten.
De kosten van het aandeel in acties van derden bedroegen in 2011 en in 2010 0,0 % van de
in het jaar uit acties van derden ontvangen baten.

11

Analyse realisatie versus begroting
De realisatie over 2011 is per saldo in lijn met de begroting. De belangrijkste verschillen met
de begroting betreffen de lagere baten en dientengevolge eveneens lagere besteding aan de
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doelstelling en de lagere kosten van beheer en administratie.

12

Overige toelichting

12.1

Werknemers
De stichting had geen werknemers in dienst. De werknemers van Stichting Artsen voor
Kinderen zijn tevens werkzaam voor Stichting Fitkids, waarvoor kosten worden doorbelast.

12.2

Bezoldiging bestuurders
Geen van de bestuurders ontving een bezoldiging of ander voordeel van de stichting.
De bezoldiging van de directeur is verantwoord in de jaarrekening van Stichting Artsen voor
Kinderen, bij welke stichting hij in dienst is.
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Overige gegevens
Resultaatbestemming
Het jaarresultaat dat resteert nadat de op de bestemmingsfondsen betrekking hebbende
bestemde baten en lasten daarop zijn gemuteerd, wordt geheel toegevoegd c.q. onttrokken
aan de continuïteitsreserve.

Vaststelling jaarrekening door bestuur
De jaarrekening 2011 is op 18 juli 2012 vastgesteld door het bestuur van de stichting.

Controleverklaring
De controleverklaring bij de jaarrekening is opgenomen op pagina’s 20 en 21.
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