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VOORWOORD
In 2018 vierden we ons 50-jarig bestaan. Een halve eeuw, dat is niet niks. Samen met onze beschermvrouwe Prinses Beatrix en met honderden kinderen vierden we in Tilburg ons jubileum. Kunnen we
na 50 jaar trots zijn op Jantje Beton? Jazeker, maar ons werk is nog niet voltooid. Ik zou zelfs zeggen:
helaas zijn wij nog steeds nodig. Nodig om de ontwikkeling en het leven van kinderen duurzaam te
verrijken door middel van buitenspelen. Ook in 2018 hebben we aan de hand van allerlei projecten
daar concrete vorm en inhoud aan gegeven. Jantje Beton is in goede doelenland misschien oud,
maar zeker nog niet versleten. Onze vitaliteit kwam in 2018 ook weer goed tot uiting in de vorm
van nieuwe speelprojecten, samenwerkingsverbanden met zowel private als publieke organisaties en
vernieuwde speelconcepten.
We weten dat we als goed doel alleen voor kinderen blijvend succesvol zijn als we continu onze
maatschappelijke relevantie en meerwaarde laten zien. Daarom is communicatie voor Jantje Beton
van wezenlijk belang. In 2018 hebben we dan ook vol trots onze hernieuwde huisstijl vertaald naar
verschillende campagnes, zowel offline als online, waarmee we hebben gewerkt aan onze zichtbaarheid
en herkenbaarheid. Communicatie over wie we zijn, wat we doen en waarom we ons werk voor kinderen
doen is vervolgens ook het fundament voor het succesvol werven van financiële middelen en het
aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. We hebben immers geen bloeiende geldboom die ons
constant voorziet van de benodigde financiële middelen. Voor elke euro moeten én willen we hard werken, waaronder via onze collecte en loterij. We zijn donateurs, van kleine donaties van particulieren tot
grote bijdragen dankzij deelnemers van de VriendenLoterij, dan ook bijzonder dankbaar voor hun
vertrouwen in Jantje Beton. Dat was in 2018 ook weer van wezenlijk belang.
Achter al onze werkzaamheden - direct in de vorm van projecten voor kinderen en indirect via
onze afdelingen communicatie, fondsenwerving en bedrijfsvoering – gaat een team van meer dan
30 toegewijde en professionele collega’s schuil. Dat team is het afgelopen jaar behoorlijk veranderd.
Een aantal collega’s heeft hun loopbaan buiten Jantje Beton vervolgd, maar we hebben nog meer
collega’s ervoor teruggekregen. Deze nieuwe collega’s, die we intern ‘Jantjes’ noemen, zijn snel onderdeel geworden van onze werkgemeenschap en besmet met ons buitenspeelvirus. Net zoals wij kinderen
toewensen dat zij altijd en overal zichzelf kunnen zijn en kunnen genieten van vrijheid, willen we dat
ook voor onze collega’s. Aan zo’n werkomgeving is ook in 2018 gewerkt. En ja, daar waar ik Jantje Beton
noem, noem ik uiteraard ook de NUSO. In 2018 is onze samenwerking verder verdiept en vergroot. Zowel
op het gebied van inhoudelijke projecten als op het gebied van communicatie zijn er in 2018 de nodige
stappen gezet. Speciale dank in dit kader gaat uit richting de vele duizenden vrijwilligers binnen en rondom alle speeltuinorganisaties die zich dag in, dag uit keihard inzetten voor spelende kinderen.
2018 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor Jantje Beton. We namen aan het einde van
het jaar na meer dan tien mooie jaren namelijk afscheid van onze gewaardeerde directeur-bestuurder
Rob van Gaal. Rob heeft de organisatie op inspirerende en succesvolle wijze geleid en een stabiele
organisatie achtergelaten. Langs deze weg dank ik Rob voor zijn leiderschap in 2018 en de vele jaren
die daaraan vooraf zijn gegaan!
Ik wens de lezer van dit jaarverslag veel leesplezier, maar vooral de nodige inspiratie toe. We zijn als
Jantje Beton trots op de behaalde resultaten die in het belang zijn van het welzijn van kinderen door
heel Nederland. En mocht u als lezer nog tips of suggesties hebben voor het verbeteren van ons werk,
dan staan we daar altijd en graag voor open! Neem via info@jantjebeton.nl contact met ons op of bezoek
ons in Utrecht; u bent van harte welkom. Stop nooit met spelen, maar stop ook nooit met ons
benaderen: want samen zijn wij Jantje Beton en de blijvende beweging die nodig is om kinderen lekker
te laten buitenspelen. Op naar de volgende 50 jaar!

Dave Ensberg-Kleijkers,
directeur-bestuurder
JAARVERSLAG 2018
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1. WIE IS JANTJE BETON?
1.1. Algemeen
Jantje Beton is in 2018 50 jaar geworden. Dat heeft hij
gevierd samen met 850 kinderen in Tilburg én Prinses
Beatrix kwam langs om te feliciteren! In de afgelopen
50 jaar is er veel veranderd. Waar Jantje Beton op komt
voor het recht van kinderen om te spelen en zich in de
begin jaren vooral richtte op de speelruimte in de buurt,
gaat het nu niet alleen meer om speelruimte, maar ook om
speeltijd. Jantje Beton organiseert daarom steeds meer
activiteiten en projecten om het spelen aantrekkelijk te
maken. Hierdoor stimuleren wij jaarlijks ruim 350.000
kinderen om te spelen. Kwetsbare kinderen krijgen
speciale aandacht omdat we willen bereiken dat álle
kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen.

GA NAAR JE WERK.
GA NAAR SCHOOL. MAAK JE HUISWERK.
EET GEZOND. SPORT. LEER PIANO SPELEN.
WORD SUCCESVOL. NEEM JE TELEFOON OP.
BEKIJK DIT. VIND HET LEUK. DEEL HET MET
JE VRIENDEN.
WE MOETEN STEEDS MEER. EN SPELEN
STEEDS MINDER. DAAROM ZEGGEN WIJ:

STOP NOOIT MET SPELEN.
NIET ALS ZE MUREN OM JE HEEN BOUWEN.
NIET ALS DE AUTO'S OM JE HEEN RIJDEN.
NIET ALS JE MOET VLUCHTEN. EN AL
HELEMAAL NIET ALS JE OUDER WORDT.
WANT SPELEN IS NIET ALLEEN HET
BELANGRIJKSTE ONDERDEEL VAN EEN
GEZOND LEVEN. HET IS OOK NOG EENS
HET LEUKSTE!
- JANTJE BETON

Jantje Beton is in dit Jubileumjaar voor het eerst een
positief activistische campagne gestart vanuit kinderen
waarin zij oproepen om meer te spelen! Want kinderen
moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl
spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van
een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton …
STOP NOOIT MET SPELEN!

Hoe is Jantje Beton ontstaan?
In 1968 is Jantje Beton ontstaan omdat er steeds meer
‘beton’ kwam en steeds minder ruimte om buiten te spelen.
Vrijwel vanaf het begin heeft H.K.H. Prinses Beatrix zich
ingezet voor Jantje Beton. Zij gaf toen al aan: ‘Vertel ons
wat er in jullie ogen allemaal beter zou kunnen. Het gaat
immers om jullie geluk en jullie toekomst. Jullie hebben
daarom recht van spreken.’ Een uitspraak die uniek is voor
die tijd. Daarnaast heeft zij het beeldje voor Jantje Beton
gemaakt. Het mannetje met het vuistje in de lucht dat
symbool staat voor alles wat Jantje Beton doet: opkomen
voor kinderen en spelen!

Waar wil Jantje Beton naar toe?
Jantje Beton heeft als droom dat in 2032 weer
alle kinderen in Nederland minimaal 1 uur per
dag intensief spelen! Spelen is namelijk niet
alleen leuk, maar onmisbaar in een gezonde
ontwikkeling van kinderen. Door te spelen
leren kinderen dingen die ze de rest van hun
leven nodig hebben, zoals vrienden maken en
omgaan met tegenslagen. Spelen zorgt voor
creativiteit, en het houdt je vrolijk en open
tegenover de wereld. Als we heel eerlijk zijn,
zouden niet alleen kinderen wat meer moeten
spelen!

JAARVERSLAG 2018
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NATIONALE
BUITENLESD
AG
2.400 SCHO
LEN

PROJECTEN JANTJE BETON
12 gezonde buurten in 8 gemeenten:
Cuijk, Dordrecht, Breda, Stichtse Vecht,
Doetinchem, Zaanstad, Smallingerland,
Leeuwarden
Leiden – ‘Verloren Landje’ samen met
Ravottuh en Fonds 1818
Apeldoorn – Obstakelrun, Speeltuin ‘De Zoemer’
behendigingsparcours, Speeltuin Kindervreugd
circusproject en Zuiderpark waterspeelplaats
18 gemeenten – NK Stoepranden
Tilburg – Feest Jantje Beton 50 jaar!
4 scholen – Power of Play
5 gezinslocaties in Nederland – Hier spelen wij!
Oosterflank Rotterdam – Olympische speeltuin
spelen
Utrecht – Speeldag Wilhelmina Kinderziekenhuis
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STOP NOOIT
MET SPELEN!
20.000
KINDEREN

Ondersteuning van

100 speelideeën van 288
kinderen die aanvragen
indienden bij Jantje Beton.
Samen met hen speelden
ruim 15.000 kinderen mee.

Mede financiering van
76 speelplekken die
opgeknapt zijn, waardoor
20.000 kinderen vrolijk in
de buurt buitenspelen.

15.000
KINDEREN

De Buitenspeeldag waar

115.000

op 1170 plekken in heel
Nederland meer dan 115.000
kinderen een heerlijke
buitenspeelmiddag hadden.

KINDEREN

De Nationale Buitenlesdag

voor de 3e keer. Al meer dan
2400 scholen deden mee.
Ruim 300.000 kinderen kregen
buiten les.
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300.000
KINDEREN

525
SCHOLEN
Jantje Beton ondersteunt
525 scholen via de loterij
en 1.380 jeugdclubs via de
collecte.

1.380
JEUGDCLUBS

Jantje Beton heeft in dit
Jubileumjaar NK stoepranden
georganiseerd, waar voorafgaand
18 gemeenten meededen met
13.000 kinderen. Op de finaledag
in september deden 1.000 kinderen
mee.

150
OBSTAKEL
RUNS

Jantje Beton ondersteunt de
NUSO speeltuinen. Dit zijn
524 speeltuinen waar ruim
280.000 kinderen een lidmaatschap hebben of komen spelen.

25.000
KINDEREN

13.000
KINDEREN

Jantje Beton heeft
150 Obstakelruns
weggegeven aan speeltuinen, scholen en BSO’s.

280.000
KINDEREN

Ruim 25.000 kinderen
kunnen door Aan de Slag
in de Speeltuin buiten
blijven spelen. Jongeren
met een verstandelijke
beperking helpen mee bij
54 speeltuinen.
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2. ONZE DOELEN EN DROMEN
2.1. Missie en visie

• 	Jantje Beton initieert, ontwerpt, coördineert en onder-

Missie
Jantje Beton bouwt samen met kinderen aan een veilige,
schone, uitdagende en avontuurlijke speelomgeving, zodat
ze plezier kunnen maken en zich op een gezonde wijze
kunnen ontwikkelen.

Visie
Jantje Beton heeft als droom dat in 2032 alle kinderen in
Nederland minimaal 1 uur per dag intensief spelen!
Kinderen moeten spelen voor een gezonde ontwikkeling.
Door te spelen leren kinderen dingen die ze de rest van
hun leven nodig hebben, zoals vrienden maken en omgaan
met tegenslagen. Spelen zorgt voor creativiteit, en het
houdt je vrolijk en open tegenover de wereld. Als we heel
eerlijk zijn, zouden niet alleen kinderen wat meer moeten
spelen! Daarom blijven wij ons inzetten voor een spelende
wereld.

steunt buitenspeelactiviteiten in de buurt. Naast de
Buitenspeeldag en buitenspeelsubsidie, worden 3 tot 5
landelijke buitenspeelactiviteiten ontwikkeld waarmee
we ruim 400.000 kinderen bereiken.
	
Jantje Beton ondersteunt 524 speeltuinen en werkt
daarmee aan buitenspeelmogelijkheden voor 150.000
gezinnen, oftewel zo’n 280.000 kinderen.
	Elk jaar ondersteunt Jantje Beton 150 scholen met
het optimaal inzetten van de buitenspeelruimte door
het ontwikkelen van Gezonde Schoolpleinen en een
jaarlijkse Buitenlesdag te organiseren. Duizenden
kinderen leren buiten!
	
Wij helpen ruim tweeduizend scholen en jeugdorganisaties bij het werven van fondsen voor initiatieven ter
verbetering van hun speelomgeving.
	Via de website van Jantje Beton worden kinderen,
scholen, speeltuinen, ouders (en vrijwilligers) en
gemeenten geïnformeerd.

•
•

•
•

2.2 Doelstellingen
In 1995 heeft Nederland het VN-verdrag ‘Universele Rechten van het Kind’ ondertekend. In dit verdrag zijn artikelen
opgenomen die kinderen en jongeren het recht geven om te
spelen (artikel 31) en om zelf deel te nemen aan de ontwikkeling en vormgeving van hun eigen speelomgeving (artikel 12).
Deze twee artikelen vormen het fundament voor het beleid
en het werk van Jantje Beton.
Om onze visie, onze droom, te kunnen realiseren hebben
wij twee programmalijnen ontwikkeld: de Speelse Buurt
en Extra aandacht voor Kwetsbare kinderen.

Programma
Kwetsbare kinderen
We ontwikkelen 3 pilotprojecten per jaar voor
•	
kwetsbare kinderen.
Wij rollen ieder jaar 1-2 van de pilotprojecten
•	
landelijk uit.
We bereiken in de periode 2017 – 2020 met deze
•	

projecten 5.000 kinderen uit kwetsbare groepen.

De geformuleerde doelstellingen zijn opgesteld in het
meerjarenbeleid 2017 – 2020.

Programma
Speelse Buurt
Jantje Beton heeft in 200 buurten direct invloed
•	

met zijn activiteiten op de versteviging van de speelomgeving en bereikt daarmee tussen de 30.000 en
50.000 kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar.
	
10% van die kinderen is actief betrokken geweest bij
de totstandkoming van een betere speelomgeving.

•

Communicatie

• 	De naamsbekendheid stijgt in vier jaar van 50% naar
60% (bron: Charibarometer).
• 	30% hiervan weet in 2020 dat Jantje Beton staat voor

buitenspelen, Speelse Buurten ontwikkelt en speciale
projecten doet voor kwetsbare kinderen.
	
100.000 mensen maken deel uit van de Jantje Beton
Speelbeweging.
	De website heeft zich ontwikkeld tot het middelpunt
van de communicatie met de belangrijkste
Jantje Beton-doelgroepen (kinderen, scholen, speeltuinen, ouders, gemeentes, vrienden van Jantje Beton,
coördinatoren collecte e.a.).

•
•

JAARVERSLAG 2018
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Fondsenwerving

•	Wij werken in 2020 minimaal met een begroting van

5.1 miljoen euro. 60% eigen fondswerving, 28%
VriendenLoterij, 12% subsidie en extra aanvragen
bij de VriendenLoterij en Postcode Loterij.
	
In 2020 realiseren wij maximaal 20% uitstroom door
goede behoud- en bindingsprogramma’s.

•

14

•	In 2020 maken 100.000 mensen deel uit van de Jantje
•

Beton Speelbeweging, die ofwel geld (5%) of tijd investeren in spelen.
	In 2020 zijn er meerdere bedrijven die zich aan Jantje
Beton verbinden en buitenspelen financieel ondersteunen.

JAARVERSLAG 2018
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MIJN DROMEN
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3. ONZE INKOMSTEN
3.1 Algemeen
Om verzekerd te zijn van voldoende inkomsten voor het
realiseren van onze projecten, richten wij ons op meerdere
inkomstenbronnen. Zo ontvangen wij bijdragen van onze
donateurs, van lotenkopers via de Jantje Beton Loterij, via
de deelnemers van de VriendenLoterij, van bedrijfspartners
en van giftgevers tijdens de Collecteweek. Het gaat hier
om honderdduizenden mensen die op deze manier samen
met Jantje Beton zorgen voor meer speelactiviteiten voor
kinderen in Nederland. De steun van onze achterban is voor
ons enorm belangrijk en waarderen wij zeer!
Daarnaast ontvangt Jantje Beton in toenemende mate ook
financiële ondersteuning van overheden, vermogensfondsen en via speciale aanvragen - veelal samen met andere
partners - bij de VriendenLoterij en de Nationale Postcode
Loterij.

Zorgvuldigheid

(Collecte) en scholen (Loterij) ontstaat een breed draagvlak in de maatschappij. Ook onze trouwe donateurs,
vrijwilligers, bedrijfspartners en de deelnemers aan
de VriendenLoterij leveren een substantiële bijdrage.

3.2 Baten van particulieren
Veel mensen steunen Jantje Beton. Dat kan op verschillende manieren, deze worden hieronder beschreven.

Collecte

In 2018 gingen veel vrijwilligers via peuterspeelzalen,
scoutinggroepen en sport- en speeltuinverenigingen op pad
voor de Jantje Beton Collecte. Van het opgehaalde geld is
50% voor Jantje Beton en 50% voor de eigen clubkas. De
50% voor de eigen clubkas wordt besteed aan buitenspeelmateriaal en/of -activiteiten. Bijvoorbeeld voor het opknappen van speeltoestellen of voor het organiseren van een
stoere klimactiviteit.

Voor de uitvoering van onze fondsenwervende activiteiten
gaan wij zorgvuldig te werk. Zo hanteert Jantje Beton de
gedragscode van Nederland Filantropieland (voorheen Instituut Fondsenwerving) en de richtlijnen van het CBF-Keur.
Wij werken conform het collecteprotocol van de Stichting
Collecteplan (SCP) en het Bel-Me-Niet Register. In 2018
hebben wij tevens verdere stappen genomen voor de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Kosten en bestedingen fondsenwerving
Fondsenwervende activiteiten kosten geld. Vanzelfsprekend streven wij ernaar deze kosten zo laag mogelijk
te houden, onder andere door de inzet van vele vrijwilligers.
In 2018 hebben wij per geworven euro, € 0,19 uitgegeven
aan fondsenwerving. Hiermee blijven wij binnen de 25%norm.

Maatschappelijke betrokkenheid
De inzet van een grootschalige achterban vormt de basis
voor de inkomsten en missie van onze organisatie. Deze
belangrijke achterban vormt samen onze Jantje Beton
Speelbeweging om nog meer kinderen te laten spelen. Zo
zetten jaarlijks honderden lokale collectecoördinatoren
zich in voor de Collecte. Vaak al jarenlang. Via zo’n 1.300
jeugdverenigingen gaan er duizenden collectanten op pad.
Ook komen jaarlijks honderden schooldirecteuren, leerkrachten, ouders en vrijwilligers in actie voor onze Loterij.
In 2018 gingen kinderen via ruim 500 scholen weer op pad
langs familie en bekenden om loten te verkopen. Door de
aanzienlijke bijdragen vanuit het verenigingsleven
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Doelstellingen 2018

• In 2018 brengt de Collecte € 1.360.000 op.
•	In 2018 doen tenminste 1.500 groepen mee met een
gemiddelde groepsopbrengst van € 906.

Wat hebben we hiervan bereikt in 2018?

• 	In 2018 was de opbrengst € 1.290.679. Ten opzichte
van 2017 is dit een lichte stijging van € 15.170.
•	1.380 collectegroepen hebben deelgenomen met
een gemiddelde groepsopbrengst van € 935,-.

JAARVERSLAG 2018

Evaluatie 2018

Wat hebben we hiervan bereikt in 2018?

De daling van de collecte-inkomsten van afgelopen jaren
lijkt in 2018 gestabiliseerd. De inkomsten zijn zelfs licht
gestegen. We hebben in 2018 sterker ingezet op het behoud
en binden van de jeugdinstellingen. Om de Collecte toegankelijker te maken, hebben we de communicatiematerialen aangepast waarbij ingezet is op eenvoud en gemak.
Ook is de nieuwe tv-campagne rond de Collecte ingezet.
De totale opbrengst is minder dan begroot. Echter de
opbrengst per groep is door een warme aanpak gestegen.
De waardering van de Collecte is goed met een rapportcijfer 7,8. Komend jaar zullen we verder inzetten op het
behouden van de bestaande groepen en het werven
van nieuwe groepen. We verwachten hiermee hogere
inkomsten te genereren.

Plannen 2019

• 	In 2019 gaan wij uit van een opbrengst van € 1.350.000
en 1.300 jeugdinstellingen.

We verwachten een omzetgroei door een nauwere relatie
met jeugdinstellingen, digitalisering, meerdere kanalen en
een extra collecteweek. Normaal levert een collecte rond
carnaval minder op. In 2019 vangen wij dit zo goed mogelijk
op met een extra collecteweek en een pilot Mobiele
Campagne.

Loterij

Evaluatie 2018
Er is een grote betrokkenheid van scholen die al jaren
meedoen aan de Loterij. We zien dat meer goede doelen
zich richten op scholen en er al een hoge werkdruk bij
scholen ligt. Dit gaat ten koste van het aantal deelnemers
aan de Loterij. Daarom hebben we in 2018 ingezet op
stabilisatie van de Loterij door de warme relatie met
scholen te versterken. Dit is gelukt. Er hebben minder
scholen meegedaan maar de omzet per school is gestegen.
Om te groeien willen we meer scholen binden door in te
spelen op het thema spelenderwijs ontwikkelen met de
buitenlessen. Ruim 2.400 scholen melden zich aan voor
onze Buitenlesdag en hier zit een duidelijke behoefte.
Daarnaast spelen we daar waar mogelijk in op de behoefte van leerkrachten om ontlast te worden. En we blijven
inzetten op nieuwe, innovatieve mogelijkheden van de
Loterij. We verwachten hierdoor de opbrengsten in 2019
te verhogen.

Plannen 2019

• 	De opbrengst van de Loterij groeit naar € 900.000
door versterking van de relatie met scholen.
• 	Een 100% gesponsord prijzenpakket ter waarde van
€ 75.000.

Alle basisscholen in Nederland mogen deelnemen aan
De Kleine Jantje Beton Loterij. Leerlingen verkopen, in
huiselijke kring, loten van 3,- per stuk. De helft van de
opbrengst is voor de school, de andere helft voor Jantje
Beton. Het prijzenpakket is volledig gesponsord zodat
er meer geld overblijft voor de doelbesteding van Jantje
Beton. We zijn blij dat we, met de Stichting Samenwerkende
Non-profit Loterijen, in 2017 een 5-jarige vergunning van
de Kansspelautoriteit (KSA) hebben ontvangen. Zo kunnen
we doorgaan met deze belangrijke activiteit.

"

• In 2018 is de opbrengst € 812.368.
• 	Het prijzenpakket had een waarde van € 43.034.

Donaties en Giften
Donateurs leveren een belangrijke financiële bijdrage aan
Jantje Beton en zijn voor ons dan ook zeer waardevol.
Naast financiële steun zorgt onze achterban ook voor een
maatschappelijk draagvlak en voor betrokkenheid bij ons
werk. Donateurs steunen ons vaak al jarenlang en volgen
onze organisatie en projecten met veel belangstelling.
Wij zijn zeer dankbaar voor de betrokkenheid en positieve
waardering van onze donateurs.

De doelstellingen voor 2018

Doelstelling 2018

Opbrengst: € 758.400.
Waarde prijzenpakket: € 75.000.

In 2018 genereren we € 200.000 aan inkomsten van
particulieren.

DE KINDEREN ZIJN ENTHOUSIAST AAN DE
SLAG GEGAAN. WE HEBBEN ZE DAARNA
OM SUGGESTIES GEVRAAGD WAT WE MET
DE OPBRENGST KUNNEN DOEN OF AANSCHAFFEN. DAT LEVERDE SUPERLEUKE
WENSEN OP VOOR HET SCHOOLPLEIN. ZO
WORDEN HUN INSPANNINGEN HEEL TASTBAAR. DAT MAAKT DE LOTERIJ VOOR ONS
HEEL SUCCESVOL.
Ank Quadackers,
Oudervereniging Basisschool Ummer Clumme

Wat hebben we hiervan bereikt in 2018?
Er zijn 1.378 vaste donateurs en 2.494 incidentele donateurs. Samen hebben zij ons een prachtig bedrag van
€ 154.462 geschonken. Zowel het aantal donateurs, als de
opbrengsten zijn lager dan begroot. Echter staan er ook
veel minder directe kosten tegenover dan begroot.

Evaluatie 2018
De traditionele manieren van donateurswerving zijn duur
en brengen relatief weinig op. Daarnaast is het profiel
van geven aan goede doelen sterk veranderd. Daarom
hebben we in 2018 flink ingezet op de Speelbeweging.
Het huidige bestand van vaste donateurs bestaat uit een
relatief oudere doelgroep en deze neemt helaas veelal door
overlijden af. In 2018 is er een particuliere fondsenwerver
aangetrokken om de Jantje Beton Speelbeweging vorm te
geven. In 2019 starten we een platform om nieuwe doel-
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groepen aan de missie van Jantje Beton te binden en zetten
we sterker in op digitale marketing. We delen vanuit onze
missie interactief informatie over spelen en manieren om
Jantje Beton te steunen (mee te helpen of mee te spelen).
Naast dat de Jantje Beton Speelbeweging bijdraagt aan
onze missie, dient deze te leiden tot hogere inkomsten op
de lange termijn.

Plannen 2019
Stijging van de inkomsten vanuit donateurs tot € 200.000.

Nalatenschappen
Ook in 2018 heeft een aantal betrokken mensen iets
nagelaten van hun nalatingschap aan Jantje Beton en
hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan een volgende
generatie spelende kinderen. Een investering in een toekomst waarin spelen essentieel blijft voor de gezondheid
van kinderen!
In 2018 hebben we wederom nalatenschappen actiever
onder de aandacht gebracht door te participeren in de
campagne Toegift.nl, een initiatief van samenwerkende
erkende goede doelen. De inkomsten uit nalatenschappen
worden niet begroot vanwege het onzekere karakter.
Daarom zijn we zeer dankbaar voor een mooie opbrengst
van € 84.491 dat is gedoneerd. Dit geeft aan dat onze
oudere achterban spelen belangrijk vindt en ons een
warm hart toedraagt.

ing dient een belangrijke rol te spelen in het werven van
zakelijke partners die ons ondersteunen in het bereiken
van onze missie.

3.4 Baten van loterij organisaties
De VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van
mensen, waaronder Jantje Beton. Ook steunt zij mensen
die een steuntje in hun rug kunnen gebruiken om mee te
doen in de samenleving. Dankzij de deelnemers van de
VriendenLoterij kan Jantje Beton zich ook de komende jaren
inzetten voor de realisatie van Speelse Buurten en nieuwe
landelijke buitenspeelactiviteiten waardoor meer kinderen
dagelijks minimaal 1 uur intensief spelen en bewegen.

Doelstelling 2018
In 2018 zijn de inkomsten € 1.450.000, waarvan € 750.000
uit de verkoop van geoormerkte loten.

Wat hebben we hiervan bereikt in 2018?
Jantje Beton ontving in 2018 van de VriendenLoterij een
totale bijdrage van € 1.425.034.

Evaluatie 2018

3.3 Baten van bedrijven
In 2018 hebben ook bedrijven ons weer financieel gesteund.
Naast regelmatige bijdragen, hebben wij diverse spontane
giften ontvangen. Daarnaast worden wij door een aantal
bedrijven in natura gesponsord.

Doelstelling 2018
In 2018 ontvangt Jantje Beton aan bedrijfsgiften en sponsorgelden € 225.000.

Wat hebben we hiervan bereikt in 2018?
In 2018 was de totale opbrengst uit bedrijfsgiften en
sponsoring: € 78.935.

Evaluatie 2018
Het geefprofiel van bedrijven verandert al enkele jaren.
Meer gericht op wederkerigheid, relatie, inzet en
geoormerkt geld. Ook zetten veel bedrijven hun MVO beleid
zelfstandig in de markt i.p.v samenwerking met NGO’s.
De tweede helft van 2018 hebben we daarom een fondsenwerver bedrijven aangesteld. In 2019 spelen we beter in
op de veranderende omstandigheden en verwachten we de
eerste resultaten te zien in groei van giften en sponsoring.

Plannen 2019
In 2019 ontvangt Jantje Beton aan bedrijfsgiften en sponsoring een bedrag van € 175.000. Deze groei willen we
realiseren door het inzetten op publiek en private samenwerkingen binnen onze programma’s. Ook de speelbeweg-
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•	In september ontvingen wij het positieve bericht dat

De VriendenLoterij de samenwerking met Jantje Beton
met vijf jaar verlengt. Sinds 1999 heeft Jantje Beton
ruim 19,4 miljoen euro ontvangen van de VriendenLoterij. In 2018, het laatste jaar van de overeenkomst,
is de samenwerking geëvalueerd. De positieve aanbeveling voor voortzetting van de samenwerking is
door de Raad van Commissarissen van de loterij
overgenomen. Ook in de periode 2019 tot en met
2023 ontvangt Jantje Beton steun voor haar werkzaamheden.
	De gezamenlijke marketinginspanningen van de
VriendenLoterij en Jantje Beton hebben ook dit jaar
weer gezorgd voor een stijging van de lotenverkoop.

•
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• 	De doelstelling is niet geheel behaald, doordat de actie

niet volledig volgens de opgestelde planning is verlopen.
Wel zijn er goede oplossingen geboden. Wij zijn super
blij met de geplande DM actie in januari 2019!

Plannen 2019

•	In 2019 zijn de inkomsten minimaal € 1.450.000,

waarvan € 750.000 uit de verkoop van geoormerkte
loten.

Extra projecten dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij
en Postcodeloterij!
Jantje Beton heeft gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om extra aanvragen in te dienen.
De volgende projecten zijn gehonoreerd en
worden uitgevoerd:
•

•

Dankzij een extra bijdrage in 2016 van
€ 446.000,- van de deelnemers van
de Vriendenloterij voert Jantje Beton
samen met Handicap NL het speciale
project ‘Aan de slag in de speeltuin’ uit.
De Nationale Postcode Loterij kende
in 2017 een bedrag van € 1,4 miljoen
toe aan Right to Play en Jantje Beton
voor het project de Power of Play – ook
hiervan is de uitvoering in volle gang!

In 2018 hebben we een aanvraag ingediend
voor het project De Speelkaravaan.

3.5 Baten van subsidies van overheden
Jantje Beton ontwikkelt projecten en voert deze uit om
onze missie te realiseren. Dit kunnen wij onder andere
doen door financiering (subsidies) van overheden zoals de
Rijksoverheid en gemeenten.

Wat hebben we bereikt in 2018?
In 2018 heeft Jantje Beton een totaal bedrag van € 530.435
gerealiseerd aan subsidies, namelijk:
	Het in 2017 gestarte project Gezonde Buurten met
een totaal budget van € 2.000.000. Dit project wordt
uitgevoerd in samenwerking met IVN en is volledig
gefinancierd door het Ministerie van VWS.
	Het Ministerie van VWS kende in 2018 een bedrag van
€ 157.000 toe voor het programma ‘Gezonde Schoolpleinen’.
	In 2018 ontvingen we via ZonMw een bedrag € 244.128
voor de uitvoering van het project ‘Speelambassadeurs
gezocht!’ dat in het kader van de Maatschappelijke
Diensttijd wordt uitgevoerd (2018 en 2019).
	Tevens ontvingen we van het Ministerie van SZW een
bedrag van € 108.891 voor het project ‘Speelkansen
voor alle kinderen’ in het kader van de regeling
‘Kansen voor alle kinderen’ (uitvoering 2019).

•
•
•
•

Aanvullend heeft NUSO voor de ondersteuning van
(lokale netwerken van) speeltuinen een subsidiebedrag
van € 61.033 ontvangen van gemeenten. Het gaat om de
gemeenten Leiden, Utrecht en Almelo.

Evaluatie
In 2018 hebben we onze doelstelling behaald. De werkwijze is verder geprofessionaliseerd onder andere door
het aanstellen van een medewerker voor het werven van
fondsen en subsidies. Jantje Beton heeft de afgelopen
jaren een goede relatie opgebouwd met overheden. We
zijn in staat om onze eigen doelen en missie te verbinden
aan maatschappelijke doelen van de overheid en daarop
relevante projecten te ontwikkelen. Er is een fundament
gelegd voor de komende jaren waarop wij verder kunnen
ontwikkelen.

Plannen 2019
Met overheidsfinanciering van € 838.500 zetten we de in
2019 doorlopende projecten Gezonde Buurten, Speelambassadeurs gezocht en Speelkansen voor alle kinderen voort.

Doelstellingen 2018

•	Inkomsten van € 450.000 vanuit programma Gezonde
Buurten.
•	Gestructureerd werken aan het uitbreiden en onder-

houden van ons netwerk binnen de Rijksoverheid en
waar mogelijk provinciaal.
	Middels een acquisitieplan aanvragen van middelgrote
bedragen voor projecten voor Kwetsbare kinderen en
projecten binnen deSpeelse Buurt.

•
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3.6 Baten van organisaties zonder
winststreven

Evaluatie

Naast de overheden zijn ook stichtingen en vermogensfondsen belangrijke financieringspartners voor de uitvoering
van projecten.

Doelstellingen 2018

• Inkomsten van € 265.000.
•	Voortzetten van werkwijze team programma’s:
ontwikkelen, vergroten, financieren en uitvoeren.
•	Het doorpakken op bestaande relaties met drie
vermogensfondsen.
•	Het gestructureerd werken aan het uitbreiden en
onderhouden van ons fondsennetwerk.
•	Middels een acquisitieplan aanvragen van middelgrote
bedragen voor projecten voor Kwetsbare kinderen en
voor de activiteiten rondom de Buitenlesdag.

Voor 2018 is er een verschil in de doelstelling en de inkomsten. De belangrijkste reden is dat we in 2018 hebben
geïnvesteerd in het professionaliseren van de fondsenaanpak. Dit heeft voor 2018 nog niet direct tot meer inkomsten
geleid maar wel tot toezeggingen voor 2019 van € 207.195.
Begin 2018 is een medewerker aangesteld. Er is een fondsenoverzicht gemaakt met oude, bestaande en potentiële
donoren. Met passieve donoren, die Jantje Beton langer
dan twee jaar geleden steunden, is het contact vernieuwd.
De relatie met actieve donoren is verstevigd. Dit heeft
beide tot nieuwe steun geleid. Nieuwe kansrijke potentiële
fondsen zijn aan de lijst toegevoegd en aanvragen zijn
gedaan.

Plannen 2019
Inkomsten van € 250.000. We zetten de gestructureerde
aanpak voort.

Wat hebben we bereikt in 2018?
Totale bijdrage € 125.006 in 2018. Dit is als volgt opgedeeld:
	Diverse giften van een anonieme stichting in Apeldoorn
voor diverse projecten met een totaal bedrag van
€ 88.250.
	Fonds 1818 droeg € 11.000 bij aan de Buitenspeelsubsidie.
	Een anonieme stichting droeg € 5.000 bij voor
‘Hier spelen wij!’ op het AZC in Burgum.
	Een anonieme stichting maakte de herinrichting van
vijf speelplekken in aandachtswijken mogelijk voor
€ 25.000.
Bijdragen van kleine stichtingen voor € 1.900.
	Prins Bernhard Cultuur Fonds steunt financieel om de
buitenlesbundel voor de Buitenlesdag te ontwikkelen.
IVN heeft de aanvraag gedaan en het bedrag is aan hen
toegekend.

•
•
•
•
•
•
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4. DE DOELEN DIE WIJ BEREIKT
HEBBEN
4.1 Inleiding op de programma’s
Om onze visie, onze droom, te kunnen realiseren werken
we in twee programmalijnen: de Speelse Buurt en Extra
aandacht voor kwetsbare kinderen. Met beide programmalijnen realiseren we impact op het spelen van kinderen
in Nederland.

Impact realiseren
Jantje Beton wil zo veel mogelijke weten over (buiten)spelen in Nederland. Kinderen spelen veel minder buiten
dan vorige generaties. Dat willen wij veranderen omdat
we weten dat buitenspelen nodig is voor een gezonde
ontwikkeling van kinderen. Jantje Beton heeft op basis
van onderzoek een eigen aanpak ontwikkeld om samen
te werken met kinderen aan een verbetering van hun
speelomgeving (De Jantje Beton Aanpak). Deze aanpak
gebruiken we waar mogelijk bij elk project. We voeren
daarnaast regelmatig onderzoek uit en analyseren bestaand onderzoek om zicht te houden op de wensen en
behoeften van kinderen en andere doelgroepen die invloed
hebben op de speelwereld van kinderen. De resultaten
van dit onderzoek bepalen in grote mate welke projecten
we initiëren, ontwikkelen en uitvoeren.
Met de projecten realiseren we impact door:
1.	Het creëren van ‘awareness’ over het belang van
spelen. Op lange termijn leidt dit tot meer speeltijd
voor kinderen.
2.	Meer tijd en/of geld voor spelen. Met onze projecten
worden meer speelactiviteiten georganiseerd of de
speelomgeving van kinderen zodanig verandert dat
er beter en meer wordt gespeeld.
3.	Het op de been brengen van onder andere kinderen,
ouders, buurtbewoners en scholen om speelactiviteiten
te organiseren. Hierdoor kunnen meer kinderen meer
buitenspelen.
4.	Zelf projecten te ontwikkelen en zorgen voor de uitvoering. Deze projecten dragen direct bij aan onze
missie en/of zorgen voor vernieuwing en goede voorbeelden die navolging krijgen. Waardoor weer meer
kinderen kunnen spelen.

Samenwerken aan spelen
Jantje Beton zoekt waar het kan samenwerking op met
andere partijen. We zijn constant op zoek naar samenwerkingen die ons doel sneller dichterbij brengt. Voorbeelden hiervan zijn onze intensieve samenwerking met IVN
Natuureducatie in projecten als Gezonde Buurten en de
Buitenlesdag en Aan de slag in de speeltuin met Handicap
NL. Daarnaast werken we al jaren samen met Nickelodeon
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aan de Buitenspeeldag. Ook werken we in de projecten veel
samen met gemeenten en lokale organisaties in de buurt.
Kennisuitwisseling en samenwerking wordt gevonden met
een groot aantal maatschappelijke organisaties als JOGG,
Right to Play, PO Raad, Childfriendly Cities netwerk, TU
Delft en de Universiteit Utrecht.

Monitoring en evaluatie van resultaten en
impact
Al onze projecten worden gemonitord en geëvalueerd.
Per project en/of per jaar worden output doelstellingen
geformuleerd en wordt gemeten of deze worden gehaald.
Hierna vindt evaluatie en bijsturing plaats. Waar mogelijk
meten we de impact op de doelgroep met onderzoek.
Dit doen we bijvoorbeeld bij de Buitenlesdag, Power of
Play, Gezonde Buurten en de projecten voor kwetsbare
kinderen.

4.2 Speelse buurten
Uitdagende speelplekken en speelmogelijkheden in de
buurt zijn van belang voor het buitenspelen van kinderen.
Jantje Beton maakt zich daar hard voor. In het programma
Speelse Buurten doen we dat door het creëren van meer
en betere speelruimte in de buurt (fysieke veranderingen)
en het organiseren van speelactiviteiten (sociale veranderingen). Kwetsbare kinderen krijgen onze speciale aandacht. De programmalijn Speelse Buurten verdelen we in:
Activiteiten voor kinderen
Activiteiten voor de buurt
Activiteiten voor speeltuinen
Activiteiten voor scholen
Activiteiten voor gemeenten

•
•
•
•
•

4.2.a Activiteiten voor kinderen
Doelstellingen

•	100.000 kinderen spelen door de buitenspeelactiviteiten.
•	We zijn voor en met kinderen actief in minimaal
50 buurten en bereiken daarmee 10.000 kinderen.
• 10% van deze kinderen is zelf actief betrokken.
•	Uitrol van drie buitenspeelactiviteiten (Obstakelrun,
NK Stoepranden en speeldag Tilburg). Deze worden
ingezet voor de viering van 50 jaar Jantje Beton.
	We zoeken externe financiering voor de groei van
de buitenspeelsubsidie. Daarmee bereiken we
5.000 kinderen.

•
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Wat hebben we bereikt in 2018?

•	Buitenspeeldag 2018: circa 115.000 kinderen speelden

door heel Nederland buiten. 1.170 comités organiseerden een lokale buitenspeelactiviteit.
	NK Stoepranden: in 2018 hebben 13.000 kinderen
meegedaan aan stoeprand-voorrondes georganiseerd
in 18 gemeenten. Hiervoor ontving elke gemeente een
stoeprandpakket. Bij de landelijke finale in het van
Donge & de Roo stadion (Excelsior) in Rotterdam, die
Jantje Beton i.s.m. BuurtLAB en Thuis Op Straat organiseerde, speelden 400 kinderen (6 t/m 14 jaar) en 100
jongeren en volwassenen (15 t/m 93 jaar) mee. In totaal
waren er circa 650 bezoekers.
	Jantje Beton-feest voor kinderen: Ruim 850 kinderen
waren op 28 juni 2018 op de 50ste verjaardag van
Jantje Beton. Kinderen van basisscholen uit de Jantje
Beton Speelwijk Stokhasselt in Tilburg speelden meer
dan 50 spelletjes. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Beatrix was aanwezig.
	Obstakelrun: in 2018 en 2019 doen 20.000 basisschoolkinderen en 1.500 kinderen in speeltuinen mee aan
een Obstakelrun. In het kader van het 50-jarig bestaan
van Jantje Beton zijn 150 Obstakelrunpakketten weggegeven aan scholen en speeltuinen. De speeltuinen
en scholen mogen zelf een geschikt moment kiezen
om de Obstakelrun uit te voeren.
	Kindersubsidie voor buitenspeelideeën: Ruim 300
kinderen waren actief betrokken bij het organiseren
en aanvragen van subsidie voor een buitenspeelactiviteit. Ruim 15.000 kinderen hebben dankzij deze initiatieven kunnen genieten van een leuke buitenspeeldag.
In 2018 hebben we in totaal 100 buitenspeelactiviteiten
ondersteund met een gemiddeld bedrag van € 227,-.
In totaal is er € 22.708 besteed, mede dankzij de
bijdrage van Fonds 1818 (uitsluitend bestemd voor
activiteiten in de regio van Fonds 1818).

•

•

•

•

"

ZOWEL KINDEREN ALS OUDERS ZIJN ERG
ENTHOUSIAST OVER ONS LOKALE
KAMPIOENSCHAP. EEN VOORDEEL IS DAT
JE DE STOEPRANDEN (KERBY'S) VOOR
KLEINERE KINDEREN DICHTERBIJ KAN LEGGEN,
ZO KAN JONG EN OUD MEEDOEN. EN DAT
MERKEN WE. STOEPRANDEN LEEFT HIER ECHT
OP STRAAT. WE HEBBEN AL VERSCHILLENDE
VOORRONDES GEORGANISEERD, DUS WE
VERWACHTEN VEEL ENTHOUSIASTE DEELNEMERS. HET BELOOFT EEN SPANNENDE
DAG TE WORDEN.
Kim Meeuwissen TOS Leiden over het
NK Stoepranden.
* Bron: https://sleutelstad.nl/2018/06/11/lokale-finale-nk-stoepranden-leiden-bij-de-luifelbaan/

Evaluatie

•	Het was een geslaagde Buitenspeeldag met veel loca-

ties en kinderen die buiten hebben gespeeld. In 2018
deden weer meer comités mee dan in 2017.
	Gemeenten zijn enthousiast over het NK Stoepranden
omdat het een aansprekende, positieve activiteit is om
jong en oud aan het spelen en bewegen te krijgen. Voor
Jantje Beton is het een activiteit die veel communicatie
landelijk, regionaal en lokaal genereert.
	Ook dit jaar is het weer gelukt om meer initiatieven
van kinderen te ondersteunen via de kindersubsidie
voor buitenspeelideeën.
	Kinderen zijn enthousiast over de Obstakelruns. Dat
merkten we tijdens de runs die we zelf organiseerden.
Ze hebben nieuwe vaardigheden geleerd en zijn trots
op hun behaalde resultaten. De Obstakelruns sluiten
goed aan bij het interessegebied van scholen, BSO’s en
speeltuinen.

•

•
•

Plannen 2019

•	Buitenspeeldag 2019: we organiseren in 2019 natuurlijk
gewoon weer de Buitenspeeldag.
•	NK Stoepranden: in 2019 breiden we het aantal ge-

meenten uit naar 30. De gemeenten financieren de
organisatie van de voorrondes. Jantje Beton organiseert opnieuw de landelijke finale in een andere gemeente. Doel is het NK Stoepranden in 2019 voor 50%
door sponsoring kostendekkend te organiseren.
	Ook in 2019 gaan we door met het ondersteunen
van initiatieven van kinderen rondom buitenspelen.
	Obstakelruns: in 2019 gaat een groot deel van de
scholen en speeltuinen aan de slag gaan met het pakket
dat ze in 2018 hebben ontvangen. We testen een aantal
Obstakelruns als fondsenwervend evenement.

•
•
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4.2.b Activiteiten voor de buurt
Doelstellingen 2018

•	We ondersteunen 60 speelomgevingen met een
herinrichtingsbijdrage.
• 10% van deze kinderen is zelf actief betrokken.

•

Wat hebben we bereikt in 2018?

•	Gezonde Buurten: een Gezonde Buurt biedt voldoende
ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar
groen en een sterk lokaal netwerk. In 2018 zijn 12
Gezonde Buurten in 8 gemeenten geselecteerd.
Het programma is in vrijwel alle buurten opgestart.
De uitvoering ligt in handen van IVN Natuureducatie
en Jantje Beton.
De deelnemende gemeenten en wijken zijn:

• Cuijk (buurten Padbroek en De Valuwe)
• Dordrecht (buurten Staart en Sterrenburg)
•	Breda (buurten Kesteren Muizenberg en
Liniekwartier)
•	Stichtse Vecht (buurten Reigerskamp en
Fazantenkamp)
• Doetinchem (buurt Schöneveld)
• Zaanstad (buurt Parkrijk)
• Smallingerland (buurt De Veenen)
• Leeuwarden ( buurt Valeriuskwartier)

•

Evaluatie

•	Gezonde Buurten: om de bewonersparticipatie goed

op te starten was er in de beginfase meer tijd nodig
dan gepland. De visie is verder aangescherpt om voor
kinderen en overige bewoners duidelijker te maken wat
een Gezonde Buurt is.
	Er blijft een grote behoefte aan extra financiële ondersteuning bij de (her)inrichting van speelplekken. Deze
hebben een grote impact op spelen in de buurt. De
ouders en vrijwilligers die zich inzetten voor de nieuwe
speelplekken zijn voor Jantje Beton belangrijke partners, zij maken spelen in de buurt mogelijk. We weten
deze groep nog onvoldoende aan ons te binden voor de
Speelbeweging.
	Verloren Landjes: hoewel het project langer duurde
dan gepland, is de kerngroep van kinderen ook bij de
uitvoering en de opening nauw betrokken gebleven.
Ook de samenwerking met Ravottuh is goed verlopen.
Met de lessen die geleerd zijn, zijn het stappenplan
en de afspraken met de gemeente aangescherpt. We
hebben er vertrouwen in dat deze aanpassingen bij de
start in een andere gemeente voor een gestroomlijnder
proces zorgen.

•

	Onderzoek vanuit het VUMC is gestart om onder
andere de impact van onze aanpak te weten.
Voor Jantje Beton is de belangrijkste vraag of
kinderen langer en gevarieerder buitenspelen.

•	Spelen in de buurt ondersteunen (herinrichtingsbij-

drage): door een bijdrage van Jantje Beton kunnen
ruim 20.000 kinderen spelen in nieuw ingerichte speelplekken. Jantje Beton ondersteunde in 2018 76
lokale initiatieven voor buitenspelen en de (her)inrichting van speelplekken. In totaal is er € 245.833 besteed,
met een gemiddelde bijdrage van € 3.234 per initiatief.
	Verloren Landjes: een voorlopig braakliggend stuk
grond, een verloren landje, wordt uitgeleend aan de
buurt. Samen met Ravottuh (en met financiering van
Fonds 1818) zijn we gestart met het eerste Verloren
Landjes-project in de gemeente Leiden, waarbij we

•

samen met kinderen uit de buurt en van een basisschool hebben nagedacht over de mogelijke inrichting
en activiteiten op het landje. Sinds eind 2018 is de plek
(omgedoopt tot ‘Het Schip’) in gebruik. TOS Leiden is ingewerkt om natuur- en speelactiviteiten te begeleiden.
	De Jantje Beton Collecte: jonge leden van 1.380 clubs
profiteren van een bijdrage vanuit de Jantje Beton
Collecte. De helft van de opbrengst van de Collecte is
voor de deelnemende jeugdclubs. Dit geld besteden
zij aan meer spelen, bijvoorbeeld voor buitenspeelmateriaal en/of -activiteiten. Zoals het opknappen van
speeltoestellen of voor het organiseren van een stoere
buitenspeelactiveit. In totaal gaven we in 2018 via de
Collecte € 645.000 uit aan onze missie.
	Via een mooie bijdrage van een anonieme stichting
konden we in Apeldoorn diverse activiteiten uitvoeren
voor onder andere Speeltuin De Zoemer en Speeltuin
Kindervreugd. Voor het Zuiderpark in Apeldoorn is een
Waterspeelplaats ontworpen. Begin 2019 start de aanleg.

•

Plannen 2019

•	Gezonde Buurten: eerste resultaten van het onderzoek
van VUMC. Starten van de eerste door een andere
partij dan de Rijksoverheid gefinancierde buurt in
Apeldoorn.
	Verstrekken van minimaal 43 bijdragen van maximaal
€ 5.000 voor (her)inrichtingsprojecten en betrekken
van ouders en buurtbewoners bij de Jantje Beton
Speelbeweging.
	Starten met minimaal twee Verloren Landjes.
	Voortzetten van Speelse Buurt activiteiten en projecten. Via deze projecten kunnen we in samenwerking
met lokale partners kinderen aan het spelen krijgen.
Voor 2019 zien we kansen om onze partners te laten
aansluiten bij de Speelbeweging.

•
•
•
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4.2.c Activiteiten voor speeltuinen
(samenwerking vereniging NUSO)
Doelstellingen 2018

•	Versterken van de speeltuinen vanuit 15 lokale /
regionale netwerken.
•	We ondersteunen de speeltuinen en via hen bereiken
we 150.000 gezinnen en ruim 280.000 kinderen.
• Verbeteren van het aanbod van ondersteuning.
•	Speeltuin vrijwilligers kunnen kennis uitwisselen
via het digitale platform.

Wat hebben we bereikt in 2018?
Jantje Beton ondersteunt 524 speeltuinen intensief zodat
de kwaliteit verbetert en nog meer kinderen kunnen
buitenspelen. Speeltuinen zijn belangrijke organisaties
die het spelen in de buurt voor ruim 280.000 kinderen
mogelijk maken. De belangrijkste nieuwe activiteiten die
wij in 2018 ondernamen zijn:
	Basisaanbod: samen met de Augeo Foundation en een
aantal andere vrijwilligersorganisaties is een E-learning
gepresenteerd. Deze richt zich op het ondersteunen
van vrijwilligers bij zorgen om een kind. In samenwerking met Speelplan verzorgden we twee keer de cursus
‘Basisinspecteur Veiligheid’ voor veilige speeltuinen.
	We versterken speeltuinen door kennisuitwisseling te
faciliteren. Dit is zowel on- als offline. Sinds januari is
het Speeltuin Platform online waarop speeltuinen hun
kennis kunnen delen over verschillende onderwerpen.
Er zijn nu 76 gebruikers.
	In Leiden, Utrecht, Enschede, Winterswijk en Almelo zijn
we actief in het versterken van de positie van speeltuinen door het lokaal bijeenbrengen van speeltuinen.
	Thema Vrijwilligers: in 2018 zijn coachingsgesprekken
gevoerd met speeltuinen om te weten wat voor hen de
knelpunten zijn rondom vrijwillige inzet. In 2019 vertalen we de uitkomsten van de gesprekken naar een concreet ondersteuningsaanbod.
	Thema Fondsenwerving: in 2018 zijn we gestart met het
ontwikkelen van een nieuwe fondsenwervende methode
(mobiele activatie).
	Rookvrij spelen: NUSO ondertekende november 2018
het Nationaal Preventieakkoord en sloot zich aan bij
de Alliantie Nederland Rookvrij. Daarmee doen we de
toezegging dat in 2020 75% van de speeltuinen rookvrij
is, zodat uiteindelijk alle kinderen in gezonde lucht
kunnen spelen.
	Speelambassadeurs gezocht! is een project binnen
de Maatschappelijke Diensttijd (gefinancierd door
Zon-Mw) en leidt jongeren op tot ‘expert in spelen’.
100 jongeren worden getraind in het begeleiden van
speelactiviteiten en gaan in de zomer van 2019 aan
de slag in 10 speeltuinen in Haarlem, Leiden en
Groningen. Om zo kinderen die niet op vakantie
kunnen of gaan speelplezier te bieden.

•

•

•
•

•
•

cierde projecten werken we aan onze doelstelling, bereiken
we kinderen en stimuleren we spelen. Speeltuinen spelen
hier, als belangrijke speel- en ontmoetingsplekken in de
buurt, een grote rol in. Speeltuinen ervaren daarmee de
voordelen van de samenwerking tussen Jantje Beton en
NUSO. NUSO is in 2018 licht gegroeid. In 2019 gaan we door
met het werven van nieuwe leden, onder andere door beter
aan te sluiten bij de wensen van buurt(speel)initiatieven.

Plannen 2019
We streven ernaar dat speeltuinen gebruik maken van
elkaars expertise, met elkaar oplossingen vinden en informatie delen. Dit doen we door het stimuleren van (digitale)
netwerkontwikkeling, het geven van advies, het delen van
kennis en goede voorbeelden en te werken aan oplossingen
voor huidige, collectieve problemen van de speeltuinen.
Daarnaast willen we in 2019 speeltuinen nog meer ondersteunen in hun maatschappelijke functie en bij lokale
samenwerking. Zodat er lokaal een sterk (speel)netwerk
ontstaat tussen kinderen, ouders, buurt, school en andere
voorzieningen. Dit komt de buitenspeelmogelijkheden voor
kinderen ten goede.

4.2.d Activiteiten voor scholen
Doelstellingen 2018

•	We organiseren de Buitenlesdag waardoor ruim 35.000
kinderen worden gestimuleerd buiten te leren.
•	Steun aan 680 scholen om geld op te halen voor spelen
(50% opbrengst via de Loterij).

Wat hebben we bereikt?

•	Nationale Buitlesdag: op 10 april 2018 kregen circa

300.000 kinderen buiten les. Het was een groot succes
en leerkrachten hebben zich hier massaal voor aangemeld (2.400 scholen). Daarmee is de doelstelling ruim
gehaald! De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van
Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Door buitenspel
en buitenles leren kinderen beter en effectiever. Buiten
is er voor kinderen volop ruimte om te spelen, bewegen,
ontdekken en onderzoeken. En dat is niet alleen leuk, je
leert er ook nog veel van!

•

Evaluatie
De ingezette lijn waarin Jantje Beton/NUSO zelf projecten
ontwikkelt, extern financiert en uitvoert is de afgelopen
drie jaar succesvol gebleken. Via deze en ook zelf gefinan-
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•	Power of Play: ruim 230 kinderen namen deel aan het

project dat gaat over het belang van spelen. Op vier
scholen werd gewerkt aan de 21ste eeuwse vaardigheden van kinderen. Deelnemende scholen ontvingen een
training op maat, handboek en een toolkit. Het project
is een samenwerking met Right to Play en wordt door
hen uitgevoerd in Rwanda (financiering Nationale Postcode Loterij).
	Jantje Beton Loterij: 140.000 kinderen profiteren van
de opbrengst van de Loterij. De helft van de opbrengst
van de Jantje Beton Loterij is voor de school en wordt
besteed aan buitenspeelmaterialen om spelen leuker te
maken. In totaal wordt € 405.000 uitgegeven aan onze
missie.
	Ontwerpwedstrijd voor basisscholen: ruim 2.000
kinderen kunnen dankzij de wedstrijd beter buiten
spelen en leren. We waren op zoek naar creatieve
ideeën die het schoolplein omtoveren tot een plek
voor actief, ontdekkend en bewegend leren. Uit 150
inzendingen hebben een volwassen jury en een kinderjury 10 winnende scholen gekozen. Alle ideeën zijn
samen met kinderen bedacht. (Samenwerking IVN en
door het ministerie van VWS.)
	Kennis delen: Jantje Beton en IVN hebben veel ervaring
met het proces en de inrichting van schoolpleinen.
Diverse provincies en gemeenten kennen stimuleringsregelingen om scholen financieel te ondersteunen. Dit
hebben we in beeld gebracht en twee bijeenkomsten
georganiseerd. De website gezondeschoolpleinen.nl
is verbeterd met een pagina over en voor provinciale
en gemeentelijke overheden. (Dankzij subsidie van het
ministerie van VWS.)

"

•

•

•

HET EINDRESULTAAT IS ANDERS
GEWORDEN DAN WE DACHTEN, MAAR
WE KREGEN JUIST IDEEËN VAN ANDEREN.
HET WAS DUS GOED OM NAAR ELKAAR
TE LUISTEREN, DAARDOOR PASTEN WE
DINGEN AAN. ZO HEBBEN WE EEN BOOT
EN EEN KATAPULT SAMENGEBRACHT.
Een leerling 11 jaar, over Upcycle van de
Power of Play.

Evaluatie

•	De derde Nationale Buitenlesdag was een groot succes
vanwege de grote interesse vanuit het onderwijs.
•	Power of Play: Leerlingen zijn over het algemeen erg
positief zo blijkt uit de eerste evaluatie. Ze beoordelen
het project met hoge cijfers (resp. 8,4 en 8,3). Verbeterpunten zijn in het lesprogramma meer tijd voor
creatieve onderdelen en de uitwisseling met Rwanda.
De samenwerking met Right to Play spreekt aan en
verdient meer aandacht.
	Loterij: scholen die deelnemen willen we meer bieden
dan het geld op halen voor speelmaterialen zodat de
aan Jantje Beton verbonden scholen, op een structurele manier kunnen werken aan (buiten)spelen op
school. Spelend leren is daarbij het uitgangspunt.

•

Plannen voor 2019

• 2.500 scholen doen mee aan de Nationale Buitenlesdag.
• Power of Play: 21 scholen en/of BSO’s doen mee.
•	Steun aan 550 scholen om geld op te halen voor spelen
(50% opbrengst via de Loterij).
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4.2.e Activiteiten gericht op
gemeenten (belangenbehartiging)

4.3 Extra aandacht voor kwetsbare
kinderen

Doelstellingen 2018

In Nederland zijn honderdduizenden kinderen die om zeer
diverse redenen leven in kwetsbare situaties. Bewust of
onbewust dragen deze kinderen een last met zich mee,
vanwege bijvoorbeeld de thuissituatie, problemen van
ouders, ziekte of beperking. Jantje Beton wil alle kinderen
laten spelen en we maken geen keuze voor een specifieke
doelgroep. We kijken waar speelbehoefte is en zetten daar
één van onze eigen ontwikkelde programma’s op in. Met de
Jantje Beton speelactiviteiten willen we deze kinderen een
positieve speelervaring geven, niet om hun situatie op te
lossen maar wel om ze blij te maken.

•	Informatie over het realiseren van Speelse Buurten is
beschikbaar via de website.

Wat hebben we bereikt in 2018?

•	Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.

Dit draagt Jantje Beton uit. In 2018 deden we dat bijvoorbeeld in gesprekken en bijeenkomsten met diverse
maatschappelijke organisaties en overheden. En ook
door actief te zijn richting gemeenten als (ruimte om te)
spelen in het geding was.
	De informatie voor ouders en buurtbewoners om in
actie te kunnen komen om een speelplek op te zetten of
een speelplek te redden is vernieuwd en verbeterd. Op
de website staan heldere stappen en tips.
	De gemeente is een belangrijke doelgroep om op te
komen voor de belangen van het spelende kind. Jantje
Beton is daarin actiegericht en spreekt gemeenten aan
op hun verantwoordelijkheid. We onderhouden ons
netwerk en zijn zo nodig actief in (tijdelijke) collectieven.
We nemen deel in het Child Friendly Cities netwerk van
de VNG.
	Maatschappelijk is er veel belangstelling voor het
stimuleren van gezond gedrag van kinderen. Dit komt
voort uit de zorg voor o.a. de motorische ontwikkeling,
toename bijziendheid, obesitas, etc. Maar ook door
een toename in ongelijke kansen voor kinderen. Onder
andere naar aanleiding van het onderzoek Buitenspelen
2018 zijn we veel benaderd door diverse deskundigen
en organisaties (GGD, Erasmus MC, Oogfonds, Vereniging Kinderartsen, sportorganisaties etc.)

•
•

•

Evaluatie & plannen 2019
De gemeente is een belangrijke doelgroep om spelen op
lokaal niveau te stimuleren. We geven informatie aan
gemeenten o.a. over de Speelse Buurten en kinderparticipatie (Jantje Beton Aanpak). En komen op voor de belangen
van het spelende kind. Kinderen en ouders weten ons te
vinden als buitenspelen in het geding is. Waar nodig komen
wij in actie.
In 2019 blijven we de samenwerking op zoeken. Ons doel
daarbij is zichtbaarheid van Jantje Beton als ‘praktische
deskundige’ en het delen van kennis. Deelname in een
breed netwerk biedt mogelijk kansen voor samenwerking
en gezamenlijke projectontwikkeling (fondsenwervend).

Doelstelling 2018

• Het programma ‘groeien door spelen’ is ontwikkeld.
• Ontwikkelen 3 (pilot)projecten.
• 1 à 2 pilotprojecten zijn vergroot tot landelijk project.
• 1.000 kinderen bereikt met projecten.
•	50 speeltuinen doen mee aan het project Aan de Slag in
de Speeltuin.

Wat hebben we bereikt in 2018?
Met de volgende projecten en activiteiten richtten we ons
op de groep kwetsbare kinderen. Doel hiervan was om ze
meer te laten spelen en daardoor positieve ervaringen op
te laten doen:
	Aan de Slag in de Speeltuin: ruim 25.000 kinderen
kunnen buiten blijven spelen doordat jongeren met
een verstandelijke beperking helpen bij het onderhoud
van de speeltuin. Het project is een samenwerking met
Handicap NL en doel is dat speeltuinen jongeren met
een verstandelijke beperking aan een werkplek helpen.
De jongeren helpen op hun beurt speeltuinen in het
onderhoud. We verbinden speeltuinen met instellingen
voor dagbesteding en scholen in het speciaal onderwijs.
Eind 2018 zijn er in totaal 54 matches gemaakt. Er zijn
212 jongeren/mensen aan het werk geholpen. 90% van
de jongeren blijft bij de speeltuin betrokken als vrijwilliger en vindt een structurele (werk)plek.
	
Hier spelen wij!: ruim 300 kinderen hebben meegedaan
met speelactiviteiten op alle gezinslocaties in Nederland. De activiteiten waren bedoeld om kinderen te
laten spelen, lachen en genieten. Voor hen zijn er in
de vakantieperiode weinig mogelijkheden tot plezier
en ontspanning. Jantje Beton wil bijdragen aan het
versterken van het zelfbeeld van de kinderen; zij leven
in een onzekere situatie en vaak is er veel stress in het
gezin. In de zomer- en herfstvakantie 2018 hebben op
5 gezinslocaties allerlei activiteitenweken plaatsgevonden. Vol enthousiasme zijn de kinderen bezig geweest
met Circus, theater, muziek, dans, sport en spel.

•

•
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•

 peelkansen voor alle kinderen: doelgroep is kinderen
S
die opgroeien in armoede. Zij kunnen vaak niet meedoen aan vrijetijdsactiviteiten en sociale activiteiten
met leeftijdsgenoten. De speelactiviteiten zijn van
grote toegevoegde waarde omdat de kinderen nu ook
mee kunnen doen en erbij horen. De activiteiten vinden plaats in de speeltuinen in de 20 armste buurten
in Nederland. In het najaar van 2018 is er gestart met
de werving van de speeltuinen en de activiteiten zijn
met enthousiasme ontvangen. Om de activiteiten in de
toekomst te continueren worden vrijwilligers getraind.
In 2018 en 2019 wordt het project gedeeltelijk gefinancierd door het ministerie van SZW.
	
Circusproject in Apeldoorn: In Apeldoorn zorgden we
voor 80 kinderen in een kwetsbare buurt voor een
echte circusweek in de speeltuin. Dit werd mede gefinancierd door een anonieme Apeldoornse stichting.
Dit deden we samen met Circus Snor en Speeltuin
Kindervreugd.

•

door spel. Kinderen uit de buurt en bewoners van
bejaardentehuizen komen met elkaar in contact en
beleven samen een fantastische middag. Bovendien
leren kinderen de verschillende speelplekken uit hun
buurt (weer) kennen. In het project werken we samen
met Powerboat Rotterdam. De tweede ‘wintereditie’
is eind 2018 voorbereid.
	
Speeldag Wilhelmina Kinderziekenhuis: Op 24 oktober
2018 organiseerden we een speeldag voor alle kinderen in het ziekenhuis. 50 kinderen deden mee onder
het motto ‘Stop nooit met spelen! Ook niet als je ziek
bent.’ De kinderen konden reuze bellen blazen, dansen,
meedoen in het circus, stoepranden, genieten van een
voorstelling met Nijntje en allerlei spelletjes spelen,
óók virtueel. We hebben geleerd dat het aanbod van
activiteiten voor de kinderen die op zaal liggen nóg
beter kan aansluiten en we kunnen ons meer naar
buiten richten. De impact is groot. De beleving van het
ziekenhuis wordt anders als er gespeeld kan worden,
niet alleen voor het kind maar voor de hele familie. Voor
een vervolg in 2019 willen we aansluiten bij de Nationale
Buitenspeeldag in juni.
Samenwerking Stichting Move: 30 kinderen van
Basisschool De Regenboog in Tilburg deden mee aan
een activiteit van Stichting Move. Stichting Move
koppelt jongeren die minder kansen krijgen dan hun
leeftijdsgenoten aan studenten. De leerlingen hebben
onder begeleiding van een graffitikunstenaar hun eigen
‘graffitimuurschildering’ gemaakt. Het werd onthuld
in het kader van 50 jaar Jantje Beton door de kinderen
zelf in bijzijn van onder andere de wethouder. De aanpakken van Move en Jantje Beton sluiten goed op elkaar
aan en we bespreken hoe we aan dit project
een vervolg kunnen geven.

•

•

Evaluatie

"

In 2018 hebben 785 kinderen en jongeren die om diverse
redenen kwetsbaar zijn, meegedaan met onze activiteiten.
We hebben daarmee onze doelstelling van 1.000 kinderen
nog net niet behaald. Maar we zijn op weg en geloven dat
we deze doelstelling in 2019 gaan behalen. We zijn er in
geslaagd om drie pilots op te zetten en twee projecten
landelijk te vergroten met externe financiering (Hier spelen
wij! en Speelkansen voor alle kinderen).
In de projecten die we uitvoeren voor de Speelse Buurten
en (speciaal) onderwijs krijgen kwetsbare kinderen voorrang. Ons bereik voor en de impact op kwetsbare groepen
is daarmee groter dan alleen met dit programma.

DIT IS DE ALLERLEUKSTE WEEK
VAN DE VAKANTIE.

Plannen 2019

In 2018 ontwikkelden we de volgende nieuwe projecten:
Olympische Speeltuin Spelen: in de zomer van 2018
deden 200 kinderen in Oosterflank in Rotterdam mee
aan de Olympische Speeltuin Spelen. Op drie middagen
zijn drie verschillende speelplaatsen het toneel voor
spelen met en voor alle bewoners, jong en oud. De kern
van het project is de ontmoeting tussen generaties

•
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•	Met onder andere de projecten Hier spelen wij!, Speelkansen voor alle kinderen en in de ziekenhuizen willen
we in 2019 1.000 kwetsbare kinderen en jongeren bereiken.
	Eén á twee pilotprojecten zijn vergroot tot landelijk
project.
	Samenwerking met minimaal drie organisaties t.b.v.
ontwikkeling projecten.

•
•
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4.4 Communicatie en voorlichting
Communicatie
In dit belangrijke jubileumjaar lag de focus in communicatie
vooral op zichtbaarheid. Het neerzetten van een duidelijk herkenbaar Jantje Beton, waarvan iedereen weet wie
Jantje is en waar Jantje voor staat. We hebben uitgebreid
campagne gevoerd met de boodschap ‘Stop nooit met
spelen!’ Daarnaast zijn er een vijf grote campagnes rondom
landelijke activiteiten gevoerd, zodat ook de inhoudelijke
boodschap over het belang van spelen verteld kon worden. In 2019 wil Jantje Beton de campagne ‘Stop nooit met
Spelen’, die is ingezet om onze missie dat kinderen in 2032
minimaal 1 uur per dag intensief spelen, verder doorzetten
en daar waar mogelijk verzilveren.

Doelstellingen 2018
De naamsbekendheid van 50% laten stijgen naar 60% in
2020 (bron: Charibarometer). Begin 2018 zijn de cijfers over
2017 bekend gemaakt en we zien al een licht stijgende lijn in
naamsbekendheid van 51% naar 53%. De cijfers over 2018
worden in april 2019 bekend gemaakt.

Wat hebben we bereikt in 2018?
In 2018 is een duidelijk herkenbaar Jantje Beton neergezet.
De vernieuwde huisstijl heeft er voor gezorgd dat Jantje
Beton meer iconisch is en er weer fris en eigentijds uitziet.
De corporate boodschap is krachtig en zegt direct waar
Jantje Beton voor staat. De insteek is positief activistisch,
kinderen spelen de hoofdrol in de campagne en geven zelf
aan dat zij willen spelen.

•	De corporate campagne is 6 maanden uitgezonden op

TV ( januari, februari, maart, juli, augustus en september) en is door 10 miljoen unieke Nederlanders 9 keer
gezien.
	Jantje Beton was in de bioscopen zichtbaar rondom
familiefilms, middenin de doelgroep. Hiermee hebben
we 266.000 mensen bereikt.
	De online campagne heeft nieuwe jongere doelgroepen
bereikt met als doel meer jongeren aan de Speelbeweging te binden, te doneren ofwel aan te melden voor

de Jantje Beton nieuwsbrief. Facebook is gegroeid van
38.500 naar 50.000 volgers!
	De vernieuwde website is eenvoudiger en meer fondsenwervend ingestoken (ik wil helpen / ik wil spelen).
	De fondsenwervende campagnes rondom de Collecte
en Loterij zijn omgezet in de nieuwe huisstijl. Dit versterkt de herkenbaarheid van Jantje Beton.
	Grote campagnes en veel publiciteit rondom de
Nationale Buitenlesdag, de Buitenspeeldag, het Buitenspeelfeest in Tilburg met 850 kinderen die 50 spelletjes
deden, het NK Stoepranden en de Obstakelrun met de
actie ‘Durf te spelen!’. En een onthulling van een blijvende muurschildering door Prinses Beatrix gebaseerd op
de dromen van kinderen uit de wijk over buitenspelen.

•
•
•

Daarnaast hebben we, om de corporate boodschap ‘Stop
nooit met spelen!’ inhoudelijk te laden, diverse campagnes
gevoerd voor de verschillende doelgroepen.

Communicatie per doelgroep specifiek
Jantje beton richt zich op de voor ons werk belangrijke
doelgroepen zoals vrijwilligers, coördinatoren, collectanten,
gemeenten en scholen. Maar ook buurtbewoners, ouders,
grootouders én uiteraard de kinderen zelf die wij zoveel
mogelijk ondersteunen hun buitenspeeldromen waar te
maken.

Overzicht van de communicatie/
voorlichting per doelgroep
Kinderen

•	Kinderen spelen een hoofdrol in de communicatie van

Jantje Beton. Ook in de campagne roepen kinderen op
om meer te spelen.
	De tone of voice van Jantje Beton is simpel. Ook een
kind moet de tekst kunnen begrijpen.
	We zijn diverse malen in het Jeugdjournaal zichtbaar
geweest o.a. met de Nationale Buitenlesdag en Buitenspeeldag.
	In 2019 gaan we onderzoeken hoe we de doelgroep
kinderen nog beter kunnen bereiken.

•

•
•

•

•
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NL Publiek (ouders, grootouders)

hoogte werden gehouden van nieuwe ontwikkelingen,
onderzoeken, lesmateriaal en ook andere projecten
van Jantje Beton en IVN. In totaal hebben 4.425
scholen deze speciale nieuwsbrief rondom de
Buitenlesdag ontvangen.

•	De Jantje Beton Speelbeweging richt zich op ouders

met jonge kinderen. 6 x per jaar ontvangen de leden
een e-nieuwsbrief met o.a. speeltips. De speelbeweging is ook in 2018 gegroeid en kent 4.700 leden.
	Jantje Beton is via Free Publicity veelvuldig in het
nieuws geweest met o.a. het onderzoek Buitenspelen
2018 (generatie onderzoek spelen), de diverse programma’s en vele landelijke activiteiten. Tijdens deze events
is onze boodschap zichtbaar uitgedragen met o.a.
spandoeken op alle 1150 locaties van de Buitenspeeldag
met de boodschap ‘STOP NOOIT MET SPELEN’, t-shirts
voor alle deelnemers met de opdruk ‘Ik stop nooit met
spelen’ op het Buitenspeelfeest en tijdens de finale
NK stoepranden. De PR waarde van al deze activiteiten
is hoog.
	Facebook is gegroeid naar 50.000 likes en campagnes
worden veelvuldig gedeeld.
	De e-nieuwsbrief wordt iedere twee maanden aan
10.000 mensen verzonden.

•

•
•

Communicatie met vrijwilligers,
coördinatoren

•	Ter ondersteuning van de Collecte hebben we een

TV campagne gevoerd. Ook online (o.a. via Facebook)
zijn er diverse campagnes geweest o.a. rondom de
Collecte. Vooral het digitaal collecteren (maak je eigen
collectebus) is via blogs onder de aandacht gebracht
en verspreid, waarmee weer een nieuwe doelgroep
is aangesproken.

Communicatie met NUSO speeltuinen

•	De website voor NUSO is een belangrijke informatie-

bron voor de speeltuinen. Het afgelopen jaar is de website veelvuldig gebruikt.
	12 x per jaar verschijnt de NUSO e-nieuwsbrief, deze
wordt aan 1.127 speeltuinen verzonden.
	3 x per jaar verschijnt een papieren Speelmail die naar
alle speeltuinen wordt verzonden.
	In 2018 is het online platform voor de speeltuinen live
gegaan. Inmiddels maken 76 speeltuinen hier actief
gebruik van en wordt er veelvuldig informatie uitgewisseld.

•
•
•

Evaluatie 2018
De naamsbekendheid begin 2018 is 53%. De nieuwe cijfers
worden in april 2019 bekend. De combinatie van de TV
campagne en landelijke campagnes rondom het onderzoek
en de activiteiten heeft ervoor gezorgd dat Jantje Beton
in dit belangrijke jubileumjaar bijna het hele jaar door
zichtbaar is geweest, dus we gaan ervan uit dat de naamsbekendheid gestegen is.

Plannen 2019
Communicatie met Gemeenten

•	Voor ons project ‘Gezonde Buurten’ hebben wij 8

gemeentes geselecteerd om 12 gezonde buurten te
realiseren.
	18 gemeentes zijn betrokken bij de voorrondes van het
NK Stoepranden, waarvan de finale in het Excelsior
Stadion in Rotterdam plaatsvond.

•

Communicatie met Scholen

gerichte insteek, te beginnen met scholen. De website
wordt het middelpunt van de communicatie met de
belangrijkste Jantje Beton doelgroepen. De focus wordt
fondsenwervende conversies realiseren door gerichte
acties op de website.
Een duidelijk herkenbaar Jantje Beton neerzetten.

•	De Loterij is ondersteund door de TV campagne.

•

•

In 2019 wil Jantje Beton de campagne ‘Stop nooit met spelen!’ continueren en daar waar mogelijk verzilveren. Jantje
Beton wordt nog actiever op social media om o.a. jongere
doelgroepen aan te spreken. We gaan onderzoeken hoe we
kinderen rechtstreeks aan kunnen spreken.

Daarnaast versturen we de deelnemers van de Loterij
diverse e-nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven
worden naar 484 scholen verzonden.
	De 2.400 scholen die mee hebben gedaan aan de
Buitenlesdag hebben dit jaar 4 x een specifieke nieuwsbrief ontvangen ‘Binnenstebuiten’ waarin zij op de
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•	De naamsbekendheid van Jantje Beton verder doen
stijgen van 53% naar 60% in 2020.
•	Jantje Beton Speelbeweging verder uitbouwen (o.a.
Facebook fans van 50.000 in 2018 naar 55.000 in 2019).
•	Website: verder ontwikkelen met nog meer doelgroep-
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4.5 Onderzoek
Onderzoek maakt deel uit van onze werkwijze op de
volgende drie manieren:
	We besteden aandacht aan het onderzoeken van de
speelsituatie in Nederland. Dit doen we op zodanige
wijze dat de onderzoeken gekoppeld kunnen worden
aan activiteiten/campagnes en worden ingezet voor
het genereren van free publicity. Het onderzoek dient
ook als onderbouwing van nieuw te ontwikkelen
projecten. In april 2018 hebben we het onderzoek
‘Buitenspelen 2018’ (Kantar Public, 2018) gepresenteerd. De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek
was dat kinderen aanzienlijk minder buiten spelen
dan hun ouders en grootouders. En dat kinderen
minder zijn gaan buitenspelen t.o.v. 2013. Het onderzoek heeft Jantje Beton veel publiciteit opgeleverd.
Daarnaast deden we onderzoeken rond de Buitenlesdag en het NK Stoepranden.
	Het meten van resultaten en effecten van onze inzet
maakt deel uit van de projecten die we uitvoeren en
draagt bij aan het inzichtelijk maken van onze impact.
Voor de Gezonde Buurten en Power of Play verwachten
we de eerste uitkomsten van het effectenonderzoek.
In 2018 zijn we gestart met het uitvoeren van effect
onderzoek voor de projecten met kwetsbare kinderen
en deze aanpak verbeteren we in 2019. Dit draagt bij
aan het inzichtelijk maken van onze impact.
	We hechten waarde aan kennis over en kennisontwikkeling op het gebied van spelen, bewegen en
kinderparticipatie. We nemen daarom selectief deel
in onderzoeken van derden en samenwerkingsverbanden. In 2018 deden we dat met de TU Delft en de
Universiteit Utrecht.

•

•

•
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5. HOE WIJ OMGAAN MET HET
GELD DAT WIJ KRIJGEN
Jantje Beton heeft geen winstoogmerk. Financiële soliditeit
is wel een voorwaarde voor ons functioneren, maar niet het
doel ervan. Een structureel sluitende meerjarenbegroting is
een belangrijke pijler in ons financieel beleid. Als er ruimte
is om extra middelen in te zetten dan doen we dat bij voorkeur snel, maar wel verantwoord en altijd in het licht van
onze doelstellingen. Jaarlijks wordt via de jaarbegroting en
het jaarplan vastgesteld hoeveel budget er beschikbaar is
voor het realiseren van de jaardoelen. Maandelijks worden
de actuele financiële resultaten gevolgd en wordt er waar
nodig bijgestuurd. Per kalenderjaar wordt de jaarrekening
vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd
door de Raad van Toezicht en gecontroleerd door de externe accountant.

Financieel resultaat 2018
De totale inkomsten zijn met € 4.679.176 ruim € 223.234
lager dan begroot. Lagere baten van met name baten van
bedrijven en baten van andere organisatie zonder winststreven zijn hiervan de oorzaak.
De totale bestedingen vallen lager uit dan begroot.
Begroot was € 5.795.213; daadwerkelijk werd er € 5.695.888
uitgegeven. Een verschil van € 99.323. De bestedingen aan
de doelstelling waren € 35.557 lager. De wervingskosten
kwamen € 118.978 lager uit en aan de kosten van beheer
en administratie werd € 15.904 minder uitgegeven dan begroot. Het saldo van financiële baten en lasten komt in 2018
uit op € -112.724, terwijl in de begroting werd uitgegaan van
€ 100.000.
Uiteindelijk resulteert dit in een negatief saldo van baten
en lasten van € 1.129.436 terwijl een tekort van € 792.803
was begroot. De kosten gemaakt in 2018 en gedekt uit het
Bestemmingsfonds bedragen € 20.012 waardoor er per
saldo € 1.109.424 aan de reserves wordt onttrokken.
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BATEN 2018
Baten van particulieren

2.344.000

50%

78.935

2%

1.600.800

34%

Baten van subsidies van overheden

530.435

11%

Baten van andere organisaties
zonder winststreven

125.006

3%

4.679.176

100%

4.676.256

82%

Wervingskosten

888.655

16%

Beheer en administratie

130.977

2%

5.695.888

100%

Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties

TOTAAL

LASTEN 2018
Besteed aan doelstellingen

TOTAAL

Het saldo financiële baten en lasten komt uit op een last van € 112.724.
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Toerekening van de kosten

Vermogensbeleid

Voor het toerekenen van de kosten wordt gekeken of die
kosten direct of indirect verbonden zijn aan:
a. doelstelling van Jantje Beton, waaronder communicatie;
b. wervingskosten;
c. beheer & administratie.

Jantje Beton onderschrijft de Richtlijn ‘Financieel Beheer
Goede Doelen’ van Goede Doelen Nederland. Jantje Beton
heeft ultimo 2018 de volgende reserves:

Verhoudingsgetallen
Jantje Beton streeft ernaar:
	tenminste 80% van het ontvangen geld te besteden aan
de doelstelling;
	maximaal 25% van de geworven baten te besteden aan
de wervingskosten;
	om de kosten voor beheer en administratie maximaal
7% van de totale lasten te laten bedragen.
De omvang en het verloop van de kengetallen zijn terug
te vinden in de jaarrekening.
Uit de cijfers blijkt dat we in 2018 aan de streefniveaus
voldoen.

•
•
•

Situatie per balansdatum

• 	Jantje Beton beschikt per balansdatum over een goede

•

liquiditeit en een goede solvabiliteit. De solvabiliteitsratio bedraagt eind 2018 0,84 (2017: 0,87). De liquiditeit
meten wij met behulp van de zgn. current ratio: deze
ratio is eind 2018 6,20 (2017: 10,16).
	Financieringsbehoefte: Jantje Beton financiert de
activa volledig uit eigen middelen. Naar verwachting
blijft dit in de toekomst het geval.

•
•

Continuïteitsreserve;
Bestemmingsreserve.

De ‘continuïteitsreserve’ is bedoeld om risico’s op de korte
en middellange termijn te dekken. Volgens de Goede Doelen
Nederland-richtlijn ‘Financieel Beheer Goede Doelen’, mag
deze reserve 1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zijn. Deze reserve hebben wij eind 2018 bepaald
op € 2.700.000. De reserve fungeert als een buffer die voor
een bepaalde, overzienbare tijd, tegenvallers in de inkomsten kan opvangen en die er tevens voor zorgt dat we niet
op korte termijn met onze activiteiten hoeven te stoppen.
Doel van de reserve is dus: het veiligstellen van de voortgang van onze werkzaamheden. Wij menen dat wij kunnen
volstaan met een kleinere reserve dan de Goede Doelen
Nederland-richtlijn voorschrijft.
De ‘bestemmingsreserve’ wordt, zoals eerder is vastgelegd
in het meerjarenbeleidsplan 2017-2020, gefaseerd gebruikt
voor projecten en activiteiten die passen binnen de doelstelling van Jantje Beton. Deze reserve is vrij besteedbaar
binnen het meerjarenbeleid, zoals dat is geformuleerd voor
de komende jaren.
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6. ONZE ORGANISATIE
6.1 Management
6.1.1 Algemeen
Jantje Beton is een stichting en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland (RSIN:
002882553; KvK-nummer: 41178084) als Stichting Nationaal
Jeugd Fonds Jantje Beton (opgericht op 2 april 1968).
Met ingang van 1 januari 2015 is Jantje Beton een nauwe
samenwerking aangegaan met de vereniging NUSO, landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie.
Jantje Beton heeft met ingang van 1 september 2016 zijn
kantoor in Utrecht aan de Arthur van Schendelstraat 550
(3511 MH).

De statutaire doelstelling luidt:
	Het werven van gelden en andere middelen met als doel
het ondersteunen en het (doen) uitvoeren van projecten en activiteiten en het (doen) verrichten van onderzoek, gericht op het welzijn van de jeugd in Nederland.
	Het geven van voorlichting ter bewerkstelliging van een
bewustwording, attitudeverandering en gedragsverandering ten aanzien van het welzijn van de jeugd in
Nederland.

•
•

Organogram Jantje Beton
per 1 januari 2019

Organogram Jantje Beton
per 1 januari 2019

Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder
Raad van Toezicht

Ondersteuning RvT en
personeels administratie

Directeur-bestuurder

Ondersteuning RvT en
personeels administratie
Programma's (incl. Nuso)

Communicatie

Fondsenwerving

Bedrĳfsvoering

Programmamedewerkers
Programma's (incl. Nuso)

Communicatiemedewerkers
Communicatie

Fondsenwervers
Fondsenwerving

Medewerkers
Bedrĳfsvoering

Fondsenwervers

Medewerkers

Programma-

Communicatie-

- De
FTE’s zĳn als volgt in de begroting
als ook over de afdelingen verdeeld.
medewerkers
medewerkers

Overzicht FTE:
Directie
0,89
- De FTE’s zĳn(incl.
als volgt
in de begroting12,11
als ook over de afdelingen verdeeld.
Programma’s
NUSO)
Communicatie
Fondsenwerving
Bedrĳfsvoering
Overzicht FTE:
Directie
Totaal
Programma’s (incl. NUSO)
Communicatie
Fondsenwerving
Bedrĳfsvoering

4,79
8,53
3,56
0,89
29,87
12,11
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Management

Ziekteverzuim

Jantje Beton kent een managementteam, waarin de
directie en de teamleiders van de verschillende afdelingen
zitting hebben. Jantje Beton (incl. NUSO) kent de volgende
afdelingen:

Het ziekteverzuim was in 2018 4,1% inclusief zwangerschap.
(2017; 3,61%). Er was geen werk gerelateerd verzuim.
Perspectief Groep te Harderwijk begeleidde ons gedurende
het hele jaar op het gebied van ziekteverzuim. Voor de
medewerkers van Jantje Beton is er een externe vertrouwenspersoon. Deze heeft een preventieve, bemiddelende
en hulpverlenende taak met betrekking tot ongewenste
omgangsvormen. De functie van externe vertrouwenspersoon is ondergebracht bij Perspectief Groep te Harderwijk. De klachtencommissie is ondergebracht bij Bezemer
Kuiper & Schubad te Rotterdam. In 2018 is er door medewerkers geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.

•

Programma’s
	Deze afdeling ontwikkelt projecten in het kader van
onze doelstelling en voert die projecten ook uit. Voorbeelden zijn: de projecten ‘Buitenlesdag’ en ‘Gezonde
Buurten’. De afdeling voert ook activiteiten uit in het
kader van onze belangenbehartiging en doet aan onderzoek. Voorts handelt de afdeling de projectaanvragen af die lokale organisaties indienen. Ook monitort
de afdeling hoe deelnemers aan onze Collecte en Loterij
het geld uit de opbrengst van beide acties besteden.
	NUSO: Programma’s behartigt de belangen en ondersteunt de aangesloten organisaties (voornamelijk speeltuinen).
Fondsenwerving
	Deze afdeling organiseert de fondsenwervende acties
zoals de Collecte, de Loterij, de DM-acties en de werving van bedrijfsgiften. Vanuit de afdeling zijn er contacten met sponsors en vermogensfondsen.
Communicatie
	Deze afdeling werkt eraan om Jantje Beton bij het
Nederlandse publiek op de kaart te zetten (corporate
communicatie). Daarnaast levert de afdeling een
belangrijk bijdrage aan de marketing en communicatie
van de afdelingen fondsenwerving en programma’s .
Bedrijfsvoering
	Deze afdeling is verantwoordelijk voor het beheer en
de uitvoering van allerlei financiële en administratieve
zaken en automatiseringsprocessen. Ook houdt deze
afdeling zich bezig met logistieke en personele zaken.

•

6.1.3 Bedrijfsprocessen

•

In het operationeel management staan sturing en beheersing van het dagelijks werk, alsmede procesbeheersing,
centraal. We monitoren de uitvoering van alle werkzaamheden en sturen bij als dat nodig is. We focussen ons op een
uitvoering conform het jaarplan en de daarop gebaseerde
projectplannen.

•

De beleidscyclus voorziet erin dat we in de zomerperiode
de basis leggen voor het jaarplan en de begroting van het
volgende kalenderjaar. We hebben vastgelegd hoe binnen
de organisatie de verantwoordelijkheden liggen ten aanzien
van de beleidsuitvoering, inclusief het budgetrecht.

6.1.2 Personele bezetting

Alle projecten van Jantje Beton worden gemonitord en
geëvalueerd. We doen dat onder meer met voortgangsrapportages en slotanalyses. De lokale projecten die Jantje
Beton financieel ondersteunt monitoren we tijdens de uitvoering.

Eind 2018 had Jantje Beton 33 medewerkers in dienst.
Jantje Beton kent een 36-urige werkweek. In 2018 zijn er
vier medewerkers vertrokken en zijn er tien medewerkers
in dienst getreden.

Personeelsreglement Jantje Beton
Jantje Beton heeft een eigen personeelsreglement waarin
ook de beloningsstructuur (= salarisschalen cao Sociaal
Werk, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening) is
vastgelegd. Bij indiensttreding schalen wij medewerkers
in naar functie, opleiding en ervaring. Binnen hun eigen
schaal kunnen medewerkers jaarlijks een loonsverhoging
krijgen op basis van hun functioneren. Jantje Beton
hanteert geen bijzondere beloningsregelingen zoals,
bonusregelingen. In de huisregels zijn de gedragsregels
vastgelegd, evenals kantoorregels en enkele personele
zaken. De deskundigheid van de medewerkers krijgt, in
het kader van het voortdurende professionaliseringsproces, alle aandacht. De noodzaak van (verdere) training
en opleiding wordt steeds besproken in functioneringsgesprekken, die elk jaar met de medewerkers worden
gevoerd.
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Jantje Beton beschikt voor het kantoor over een ontruimingsplan. Voorts zijn er vijf gekwalificeerde bedrijfshulpverleners, die de jaarlijkse herhalingstraining volgen.

Jantje Beton hoopt met zijn werk bij te dragen aan een betere samenleving. Maar ook los van onze doelstelling vinden
wij maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk.
De bekende ‘papierwinkel’ beperken wij zoveel mogelijk.
De communicatie met externen verloopt zo veel mogelijk
digitaal. Voor onze medewerkers hebben wij, in de huisregels, tips opgenomen over efficiënt gebruik van computers,
elektra, etc. Jantje Beton stimuleert het gebruik van openbaar vervoer. Dit is ook het geval bij dienstreizen, waarbij
we - in combinatie met het openbaar vervoer - het gebruik
van OV-fietsen stimuleren.

6.1.4 Risicomanagement
Jantje Beton werkt met meerjarenbeleidsplannen die een
looptijd hebben van vier jaar. Uitgaande van deze middellange termijnplanning worden de jaarplannen opgesteld.
Op basis van de evaluatie van de voorafgaande periode
formuleren wij helder en smart de doelstellingen voor het
nieuwe jaar. Ook geven wij een korte omschrijving van de
aanpak m.a.w. hoe denken wij die doelen te realiseren.
Het risicobeheer maakt deel uit van deze aanpak.
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Wij geven daarin ook in het kort aan op welke wijze wij
omgaan met potentiële risico’s. Centraal bij het risicobeheer staat de continuïteit van de organisatie. Dat
betekent dat wij de risico’s van het werven van de baten,
het beheer en de bestedingen van de ons toevertrouwde
middelen in kaart brengen en daar in ons beleid rekening
mee houden. Wij denken niet dat risico’s te vermijden zijn,
maar wij proberen wel om de kans dat de mogelijke risico’s
zich voordoen te verkleinen. Met behulp van een intensieve
planning- en controlecyclus, de maandelijkse managementrapportages en de heldere richtlijnen, procedures en
protocollen, zijn wij ook in 2018 in staat gebleken risico’s
tijdig te beheersen.

Informatie over belangrijkste risico’s en
onzekerheden
In de richtlijn 650 Fondsenwervende organisatie staat bij
artikel 406 vermeld dat de organisatie in het bestuursverslag een beschrijving dient op te nemen over de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de organisatie wordt
geconfronteerd. Het CBF zegt in artikel 3.5 van Normen
Erkenningsregeling dat de organisatie inzicht geeft in de
mogelijke risico’s die het voortbestaan of de doelrealisatie
zouden kunnen bedreigen. De organisatie toont vervolgens
aan hoe zij de benoemde risico’s probeert te beperken en
te beheersen.
Daarnaast geeft de Richtlijn Financieel Beheer Goede
Doelen van Goede Doelen Nederland bij het onderdeel
continuïteitsreserve aan dat deze reserve gebaseerd moet
zijn op een analyse van risico’s. Deze analyse moet worden
bekrachtigd door de Raad van Toezicht.
Om haar missie te bereiken werkt Jantje Beton met een
meerjarenbeleidsplan en bijbehorende meerjarenbegroting. Hierbij wordt voortdurend geanticipeerd op mogelijke
risico’s die de missie in de weg kunnen staan. Zoals operationele risico’s, financiële risico’s en reputatierisico’s.
Deze risico’s kunnen Jantje Beton belemmeren in het
behalen van de missie. Ze kunnen van invloed zijn op de
resultaten, onze positie in het maatschappelijke veld en
onze continuïteit.
Welke risico’s zien we? Hoe schatten we die risico’s in?
En welke maatregelen neemt Jantje Beton om de risico’s te
verkleinen?
Omschrijving risico
Nieuwe wet op de Kansspelen maakt inkomsten uit de
kansspelenmarkt onzeker.
Toelichting
De politiek heeft ingestemd met een nieuwe wet op de
Kansspelen. Deze wet biedt ruimte voor nieuwe spelers op
de loterijmarkt en maakt online gokken mogelijk. Daardoor
groeit de concurrentie in toenemende mate. Dit maakt dat
het risico de inkomsten uit onze eigen loterij en van de
goededoelenloterijen teruglopen denkbaar is. Jantje Beton
is in belangrijke mate afhankelijk van de opbrengsten van
deze loterijen.
Risico Gemiddeld.
Impact Gemiddeld.

Maatregel
Samen met SNL en Goede Doelen Nederland alert zijn op
ontwikkelingen en de continuïteitsreserve op peil houden.
Omschrijving risico
Incident met kinderen bij de afhandeling van contante
verkoop van Jantje Beton loten waardoor er imagoschade
zou kunnen ontstaan.
Toelichting
Door de verkopers van loten wordt veiligheid als
belemmerend ervaren.
Risico Gemiddeld.
Impact Gemiddeld.
Maatregel
Stimuleren van incassomachtigingen.
Omschrijving risico
Mensen hebben tegenwoordig minder contant geld.
Toelichting
Doordat minder contant geld in omloop is, wordt er minder
in de collectebussen gestort.
Risico Gemiddeld.
Impact: Klein.
Maatregel
Nieuwe initiatieven als Collecte 2.0 en Digicollecte
uitzetten.
Omschrijving risico
Jantje Beton komt negatief in het nieuws door bijvoorbeeld
verkeerde beleggingen wat imagoschade oplevert.
Toelichting
Door het negatief in het nieuws komen daalt het vertrouwen in de organisatie wat invloed heeft op haar financiers
o.a. donateurs.
Risico Gemiddeld.
Impact Gemiddeld.
Maatregel
Paraat hebben van een crisis-communicatieprotocol om
zoveel als mogelijk de schade te beperken.
Omschrijving risico
Onvoldoende zicht op de impact van wat Jantje Beton
bijdraagt.
Toelichting
De samenleving mag van ons verwachten dat we duidelijk
maken wat de impact is van onze bestedingen. Maken de
projecten die we steunen echt het verschil?
Risico Gemiddeld.
Impact Gemiddeld.
Maatregel
Jantje Beton is bezig om impact een structureel onderdeel
te laten worden van de projecten, door transparant te zijn
over wat we doen en het volgen van de ontwikkelingen in
het werkveld.
Gelet op bovenstaande risico’s en onzekerheden is Jantje
Beton van mening dat een continuïteitsreserve van ca. 1 x
de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie noodzakelijk is.
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Fondsenwerving
Fondsen zijn natuurlijk nodig om onze plannen te kunnen realiseren. De beste garantie om die continuïteit aan
inkomsten te garanderen is onze meervoudige inkomstenstrategie. Jantje Beton krijgt zijn inkomsten uit veel verschillende bronnen (Loterij, Collecte, particuliere donateurs,
giften uit het bedrijfsleven, nalatenschappen, sponsoren,
vermogensfondsen, subsidies en de VriendenLoterij). Onze
strategie zorgt dus voor een zekere continuïteit aan inkomsten. Dat neemt niet weg dat wij wel alert blijven ten aanzien van alle bronnen van inkomsten. Zo is de veiligheid van
kinderen die meedoen aan de Jantje Beton Loterij van cruciaal belang. Wij geven scholen dan ook de mogelijkheid om
voortaan de loten via een machtiging te verkopen. Ook is
het slinkende cashgeld in de portemonnees van potentiële
gevers aan de Jantje Beton Collecte een toenemend risico
waar we op moeten reageren. Wij doen dat onder andere
door mobiel geven mogelijk te maken, maar ook door samen
te werken met andere collecteorganisaties om adequaat
te kunnen reageren op dit veranderende geefgedrag. De
continuïteit waarborgen wij ook door voldoende buffers
te hebben om onverwachte en onwenselijke gevolgen van
risico’s te kunnen opvangen. Wij hebben dan ook voldoende
continuïteitsreserve, in overeenstemming met de richtlijnen
van het CBF, en we kennen bestemmingsreserves die de
voortgang van bepaalde projecten verzekeren, ongeacht de
fondsen die geworven worden.

Beheren
Niet al het geld dat binnenkomt wordt direct uitgegeven.
Wij kennen dus enkele reserves. Het is onze taak om de
ons toevertrouwde gelden zorgvuldig te beheren. Omdat
wij zelf geen beleggingsspecialisten zijn, maken wij gebruik
van externen (ABN AMRO en Van Lanschot) die ons hierbij
adviseren. Wij hebben tevens een beleggingsstatuut om
duidelijk onze kaders aan te geven. In ons geval betekent
het dat wij beperkt risico’s willen lopen met beleggen (defensief profiel) en dat wij een hele reeks van bedrijfstakken
hebben uitgesloten. Wij doen dat vooral omdat wij een
fonds zijn dat zich voor kinderen inzet en niet wil beleggen
in bedrijfstakken die zich daar slecht mee verhouden. Bovendien is de kans op reputatieschade te groot. In het geval
er toch iets misgaat en de beeldvorming van Jantje Beton
in het geding is, hebben wij een mediaprotocol opgesteld en
zijn woordvoerders aangewezen. Wat betreft de kasstroom
kent Jantje Beton heldere procedures en protocollen in het
kader van functiescheiding en controle. Betalingen boven
de € 10.000 worden altijd door twee procuratiehouders
geautoriseerd, waaronder de directeur. Tenslotte vindt er
jaarlijks een accountantscontrole plaats en voldoen wij aan
richtlijnen van het CBF en Goede Doelen Nederland.
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Bestedingen
De belangrijkste taak van Jantje Beton is dat het toevertrouwde geld besteed wordt aan de doelen, zoals geformuleerd in de jaarplannen. Dat moet efficiënt en effectief
gebeuren. Belangrijk is dat wij daar als organisatie transparant over zijn. Wij vinden het van groot belang dat gevers
weten wat er met hun geld gebeurt en via onder andere
onze website en de jaarverslagen geven wij daar inzicht in.
Wij werken jaarlijks samen met tientallen organisaties en
we lopen natuurlijk altijd het risico dat het geld verkeerd
terecht komt of dat een partner het niet doelmatig besteedt. Om dat risico te verkleinen hanteert Jantje Beton
een zeer zorgvuldige procedure, gebaseerd op ondertussen
50 jaar ervaring met bestedingen. Het aantal probleemgevallen is in al die jaren op de vingers van één hand te tellen.
De aanvraag voor financiële ondersteuning, de documenten
die overlegd moeten worden, en de rapportage na afronding van het project, maken de kans op een ongewenste
mismatch zeer klein. In de nabije toekomst zullen we onderzoeken of die zorgvuldigheid zelfs niet wat te zwaar is
opgetuigd. Het doel van de bestedingen is tenslotte om
initiatieven op het terrein van spelen te stimuleren en te
honoreren. We lopen ook een risico als die ondersteuningsaanvraag te complex en omslachtig is.

6.1.5 Beleggingsbeleid
In 2015 is het beleggingsstatuut vastgesteld. In dit statuut
is o.a. het referentiekader geschetst voor Jantje Beton.
Het beleggingsstatuut heeft als functie:
	het kader waarbinnen de vermogensbeheerders –
ABN AMRO en Van Lanschot – mogen opereren;
	met behulp van dit statuut kan het vermogensbeheer
worden getoetst.

•
•

Dit referentiekader omvat typen criteria die worden toegepast bij de samenstelling en beoordeling van de beleggingsportefeuille.
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1. Algemene criteria
Doel en tijdshorizon. Als doelstelling is vastgelegd dat
een beter rendement behaald zal moeten worden dan
als de beschikbare gelden op een spaarrekening zouden
zijn geparkeerd. Uitgangspunt is telkens de periode van
het meerjarenbeleidsplan met bijbehorende liquiditeitsprognose.
	Risicobeperking. Een dusdanige samenstelling van de
portefeuille dat grote risico’s worden vermeden.
Jantje Beton heeft gekozen voor een defensief profiel.
	Duurzaamheidscriteria. Gezien het maatschappelijke
karakter van Jantje Beton is gekozen voor het voeren
van een verantwoord beleggingsbeleid. Bij de keuze
van de beleggingen wordt om deze reden niet uitsluitend gekeken naar financiële criteria. Er zal door een
vermogensbeheerder uitsluitend worden belegd in
aandelen- en obligatiefondsen die voldoen aan vastgestelde criteria.
- Het
 uitsluiten van schendingen van de Rechten van
de mens en specifiek de Rechten van het kind.
- Het uitsluiten van kinderarbeid.
- Het uitsluiten van betrokkenheid bij dwangarbeid.
- Het uitsluiten van corruptie.
- Het beschermen van natuur, milieu en klimaat.
- Het uitsluiten van betrokkenheid bij de productie en
levering van wapensystemen.
- Het uitsluiten van de productie van en handel in
pornografie.
- Het uitsluiten van de productie van tabak, sigaretten
en sigaren.
- Het uitsluiten van het aanzetten tot gokverslaving.
Beheer van de portefeuille. Jantje Beton zal haar liquide
middelen aanhouden bij een of meerdere Nederlandse
banken( bijv. Rabo, ING, ABN AMRO en Van Lanschot).
De directeur van Jantje Beton is verantwoordelijk
voor het beleggingsbeleid. De uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gedelegeerd aan een of meerdere
vermogensbeheerders. De auditcommissie, bestaande
uit leden van de Raad van Toezicht, is verantwoordelijk
voor het toezicht op de uitvoering van het beleggingsbeleid.
In bijlage 1 bij de jaarrekening zijn de resultaten over
de afgelopen 5 jaar weergegeven.

• 	

•
•

•	

•	

6.2 Raad van Toezicht
6.2.1 Inleiding
Bij het opstellen van dit jaarverslag hebben wij ons gehouden aan de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen
van de Raad voor de Jaarverslaggeving en ook aan de
Normen erkenningsregeling van het Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF). Deze normen schrijven onder meer
voor, dat jaarlijks door de Raad van Toezicht en het Bestuur
in een verantwoordingsverklaring wordt aangegeven dat
de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen wordt onderschreven en dat er dienovereenkomstig wordt gehandeld.
De principes van Goed Bestuur, waarbij het gaat om een
scheiding van de functies Toezichthouden, Besturen en
Uitvoeren, zijn bij Jantje Beton verankerd in het Raad van
Toezicht-model dat vanaf 2008 wordt gehanteerd. De verantwoordingsverklaring staat hieronder integraal vermeld.

6.2.2 Governance
De Raad van Toezicht en het Bestuur (directeur-bestuurder)
van Jantje Beton onderschrijven de principes, zoals die zijn
vastgelegd in de Normen Erkenningsregeling van het
Centraal Bureau Fondsenwerving en voeren die ook uit.
Deze principes zijn:
a.	scheiding tussen de functies besturen en toezicht
houden;
b.	onafhankelijke en integere taakinvulling door
bestuurder en toezichthouder;
c.	beperkte beschikkingsmacht bestuurder en
toezichthouder;
d.	beschrijving van voorkomen van en bewaken
tegen belangenverstrengeling;
e.	jaarlijkse evaluatie van het functioneren van
bestuurder en toezichthouder.

Besturen, Toezichthouden en Uitvoeren
Jantje Beton kent een heldere scheiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het strategisch beleid
en de dagelijkse leiding zijn in handen van de directeurbestuurder en de Raad van Toezicht houdt toezicht op zijn
beleid. De medewerkers worden aangestuurd door een
managementteam.

6.1.6 Beveiliging van informatie

Bestuur

Jantje Beton heeft haar IT uitbesteed aan AXIANS. Dit is
een zgn. ISO27001 gecertificeerde dienstverlener waarmee
aanvullende afspraken zijn gemaakt op gebied van beveiliging van informatie, deze afspraken liggen vast in een bewerkersovereenkomst. Axians laat haar beveiligingsbeleid
vervolgens jaarlijks toetsen door een externe onafhankelijke partij.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het
strategisch beleid en de dagelijkse leiding van de organisatie. Zijn bevoegdheden zijn in de stichtingsstatuten en
een bestuur-directiereglement vastgelegd. In dit statuut
is tevens voorgeschreven dat de functie onafhankelijk en
integer zal worden uitgevoerd. Daarbij is ook geregeld voor
welke besluiten hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht
nodig heeft:
	De vaststelling, wijziging of aanpassing van (meer)
jaren(beleids)plannen, de financiële meerjarenraming
en de begroting(en).
	De vaststelling van het jaarverslag, inclusief de jaarrekening.

•
•
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In 2018 heeft de directeur-bestuurder het jaarverslag
2017, met daarin de jaarrekening, vastgesteld, en het
jaarplan 2018 uitgevoerd. Gedurende het jaar heeft hij
tijdens de RvT-vergaderingen –en ook tussentijds- de
Raad van Toezicht geïnformeerd en gerapporteerd over
de uitvoering van de projecten en activiteiten die in het
jaarplan 2018 waren opgenomen. In de RvT-vergadering
van november heeft de Raad van Toezicht gesproken met
het volledige managementteam. Tijdens bijeenkomsten
met MT-leden is o.a. gesproken over de voortgang van
het jaarplan 2018. De directeur-bestuurder besprak
gedurende het jaar tijdens een tweetal bijeenkomsten
met alle medewerkers over het algemene en het sociale
beleid. Ook werd er teruggeblikt op het afgelopen jaar.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de
directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken.
Statutair vergadert de Raad van Toezicht minimaal drie
keer per jaar. In 2018 gebeurde dat op: 3 april, 3 juli en
6 november. De directeur-bestuurder heeft tijdens iedere
vergadering met de Raad van Toezicht prestatiecijfers
overlegd, zowel financieel als inhoudelijk over de projecten
en activiteiten. Daar waar er afwijkingen waren van het
oorspronkelijke jaarplan -en daarmee ook van de begroting- rapporteerde hij dit aan de Raad van Toezicht.
Elk jaar terugkerende items op de agenda van de Raad
van Toezicht waren de goedkeuring van het jaarverslag
(inclusief de jaarrekening), het activiteitenplan en de
begroting voor het komende jaar, de voortgang van het
lopende jaar als ook de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de directeur-bestuurder en toezichthouder.
Naast deze reguliere agendapunten heeft de Raad van
Toezicht c.q. afgevaardigden daarvan, van veel tijd en
aandacht besteed aan het benoemen van een nieuwe
voorzitter als ook van een nieuwe directeur-bestuurder.

Commissies
De Raad van Toezicht kende in 2018 de volgende
commissies:
programmacommissie;
remuneratiecommissie;
benoemingscommissie nieuwe directeur-bestuurder;
auditcommissie.

•
•
•
•

De programmacommissie is in 2018 niet bij elkaar gekomen.
De remuneratiecommissie hield zich o.m. bezig met het
voorbereiden en het houden van het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder en het benoemen van een nieuwe directeur-bestuurder.
De benoemingscommissie heeft zich bezig gehouden met
het proces om te komen tot een nieuwe directeur-bestuurder; van werving en selectie tot en met het doen van een
voorstel voor benoeming. De commissie heeft zich gedurende het proces laten bijstaan door een extern gespecialiseerd bureau.
De auditcommissie vergaderde in 2018 twee keer. Ter voorbereiding van de goedkeuring door de Raad van Toezicht
van de jaarrekening 2017 (incl. het accountantsverslag) en
de begroting voor 2019 besprak de auditcommissie deze
stukken in conceptvorm met de directeur- bestuurder en
de teamleider bedrijfsvoering. Daarnaast besteedde de
commissie in beide bijeenkomsten aandacht aan de periodecijfers 2018, het vermogensbeheer en de werking van de
administratieve organisatie waaronder de betalingsorganisatie.

Samenstelling bestuur, raad van toezicht en
commissies
Bestuur
Gedurende het hele jaar 2018 was Rob van Gaal directeurbestuurder. Hij heeft een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Rob van Gaal is met de Raad van Toezicht overeengekomen om met ingang van 18 februari 2019 afstand te doen
van zijn functie van directeur-bestuurder. Vanaf die datum
tot 1 januari 2020 is hij bij Jantje Beton betrokken als
strategisch adviseur.
Rob van Gaal vervulde de volgende nevenfunctie:
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende
Non-profit Loterijen.
Deze functie is voor Jantje Beton van belang. De Stichting
Samenwerkende Non-profit Loterijen behartigt de belangen van een viertal organisaties, waaronder Jantje Beton,
bij onder andere het Ministerie van Justitie, met betrekking
tot de voor en door hen te organiseren loterijen.
In processen en procedures is vastgelegd dat de directeurbestuurder een beperkte beschikkingsmacht heeft. Hij
kan niet over het vermogen beschikken alsof het zijn eigen
vermogen is.

Raad van Toezicht en commissies
Statutair bestaat de Raad van Toezicht uit maximaal negen
personen die hun werk onbezoldigd uitvoeren. Geen van de
RvT-leden heeft zakelijke relaties met Jantje Beton. Ook is
er geen sprake van familie- of andere persoonlijke relaties
en of belangen met de directeur-bestuurder. De leden van
de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn
van vier jaar. Daarna is herbenoeming voor nog eens vier
jaar mogelijk. De Raad van Toezicht heeft profielen vastgesteld voor haar leden zodat gewaarborgd wordt dat
verschillende portefeuilles binnen de Raad vertegenwoordigd zijn.
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Conform het rooster van aftreden was voorzitter Aleid
Wolfsen aftredend. Omdat de heer Wolfsen aan de maximale zittingstermijn van 8 jaren heeft voldaan kwam hij niet
voor een herbenoeming in aanmerking. De Raad is de heer
Wolfsen veel dank verschuldigd. Met ingang van 1 september 2018 is Aleid Wolfsen opgevolgd door Mirjam van ’t
Veld.
Op 31 december 2018 was de Raad van Toezicht als volgt
samengesteld:
Aangetreden

Einde
1e
termijn

Einde
2e
termijn

Commissie

Mirjam van ‘t Veld

2018

2022

2026

Remuneratie

Rinda den Besten

2013

2017

2021

Remuneratie

Peter Kwant

2011

2015

2019

Audit

Birgitta de Gruijter

2012

2016

2020

Programma

Henk van Groen

2012

2016

2020

Audit

Jan Bron

2015

2016

2020

Programma

De RvT-leden vervulden eind 2018 de volgende functies:
Mirjam van ’t Veld
Hoofdfunctie:
Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht Verwey-Jonker Instituut;
- Lid Raad van Toezicht omroep WNL;
- Lid van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek
(adviesraad minister van Defensie);
- Voorzitter Bouwfonds Cultuurfonds.
Rinda den Besten
Hoofdfunctie:
Voorzitter PO-Raad.
Nevenfuncties:
- Voorzitter Raad van Toezicht Mulier Instituut;
- Lid Raad van Toezicht Voedingscentrum Nederland;
- Bestuurslid JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht);
- Bestuurslid NOC*NSF.
Birgitta de Gruijter
Hoofdfunctie:
Chief Operating Officer- i2i b.v.
Nevenfunctie:
- Bestuurslid Vrije Muziekschool Spaarne.

Henk van Groen
Hoofdfunctie:
Directeur Veerhaven Capital Partners.
Nevenfunctie:
- Bestuurslid ClubZonderLeden.
Peter Kwant
Hoofdfunctie:
Oud concerndirecteur ABN AMRO.
Nevenfunctie:
- Geen.
Jan Bron
Hoofdfunctie:
Wethouder gemeente Hengelo.
Nevenfuncties:
- Secretaris FC Twente Scoren in de wijk;
- Stichting Van Heekpark Enschede;
- Raad Van Toezicht D’ran festival Twente;
- Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel,
departement Twente.

Optimale Besteding van middelen
Jantje Beton werkt met een meerjarenbeleidsplan waarin
visie en doelstellingen zijn vastgelegd. Het jaarplan en de
daarbinnen passende projectplannen geven aan op welke
wijze Jantje Beton binnen het meerjarenbeleidskader de
beschikbare middelen besteedt. Jantje Beton kent een
managementinformatiesysteem dat zowel inzicht geeft
in de ontwikkelingen van baten en lasten, als ook over de
voortgang van de realisatie van de doelstelling. Deze rapportages worden periodiek door het managementteam
besproken en dienen als basis voor de rapportages aan de
Raad van Toezicht.
Jantje Beton streeft naar een zo doelmatig mogelijke inzet
van de beschikbare middelen (geld, menskracht en goederen). Enerzijds besteden wij daarom veel aandacht aan de
kosten van de organisatie, zoals de wervingskosten en de
kosten van beheer en administratie. Anderzijds wordt ook
kritisch gekeken naar de uitgaven voor onze doelstelling.
De uitvoering van projecten en activiteiten wordt gemonitord in de eerder genoemde managementrapportages. Als
dat nodig is sturen we bij. De geworven gelden worden, na
aftrek van de beheerkosten en de voor de werving te maken
kosten, steeds aan de doelstelling besteed. Bestuur en de
Raad van Toezicht hebben vastgelegd dat het percentage
Wervingskosten niet hoger mag zijn dan 25%. Ook voor de
Kosten van beheer en administratie is eerder door de Raad
van Toezicht een norm opgesteld. Deze kosten mogen maximaal 7% van de totale lasten bedragen.
Investeringen die de (meerjaren)begroting overstijgen
bespreekt de directeur-bestuurder eerst met de Raad van
Toezicht.
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Alle werkprocessen zijn beschreven en zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Daardoor kunnen wij efficiënter werken.
De financiële bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
managementteamleden en budgethouders liggen vast in
het document ‘Budgethouderschap’. Leveranciers houden
we regelmatig tegen het licht en beoordelen we onder
meer op prijs/kwaliteitverhouding. Waar mogelijk werken
we samen met anderen om schaalvoordelen te verkrijgen,
bijvoorbeeld via Goede Doelen Nederland-Diensten. Ook
wordt groot belang gehecht aan adviezen en bevindingen
van de accountant bij de jaarlijkse audit en de jaarrekeningcontrole. De daaruit voortkomende verbeterpunten
zijn onderwerp van gesprek in het managementteam en het
overleg met de auditcommissie. Het bestuur informeert de
Raad van Toezicht hierover in de vergadering waarin het
jaarverslag ter goedkeuring op tafel ligt.

Optimale relatie met belanghebbenden
Een optimale relatie met alle belanghebbenden is voor Jantje Beton belangrijk. Het hebben van een breed draagvlak
in de maatschappij is onontbeerlijk voor de realisering van
onze missie. Iedereen die betrokken is bij het werk van
Jantje Beton, levert op zijn of haar manier een waardevolle
bijdrage aan het realiseren van onze doelstelling. De relatie
met betrokkenen vraagt om een transparante communicatie. Het gaat daarbij dan niet alleen om degenen die ons als
vrijwilliger, donateur, collectant of sponsor financieel ondersteunen, maar ook om personen, overheden en organisaties die vakinhoudelijk betrokken zijn bij onze doelstelling,
zoals gemeenten, politici, wetenschappers, woningcorporaties, scholen, organisaties in het werkveld en natuurlijk de
ouders en… de kinderen zelf! We informeren deze uiteenlopende doelgroepen regelmatig over onze projecten en
activiteiten. Dat doen we onder meer via de website, social
media en e-nieuwsbrieven. Verder sturen we persberichten
uit en publiceren we het jaarverslag. Dat jaarverslag is voor
iedereen opvraagbaar en staat op onze website. Daarnaast
wordt er een verkort jaarverslag verstuurd naar onze
donateurs en andere relaties. Ook dit verkort jaarbericht
is te vinden op onze website.
Het is voor Jantje Beton van cruciaal belang om een zeer
goed interactief contact te hebben met de achterban. Dat
geldt zowel voor de fondsenwerving als voor de bestedingen. We willen absoluut niet dat Jantje Beton een beleid
voert dat niet aansluit bij ‘de vraag’ vanuit de Nederlandse
samenleving. Om daarvoor te zorgen, worden projecten
steeds door ons gemonitord en geëvalueerd. Uiteraard
verrichten we daarnaast ook onderzoek naar de behoeften
en de tevredenheid van doelgroepen. Met organisaties die
van ons een bijdrage ontvangen voor de (her)inrichting van
speelplekken houden wij contact om de impact van onze
steun te kunnen bepalen. Deelnemers aan de Collecte en de
Loterij enquêteren wij. Ook hebben wij met hen veelvuldig
telefonisch contact. Op die manier verzamelen we informatie, die van belang kan zijn om verbeteringen aan te brengen in onze werkwijze. Bij de evaluatie van de projecten
besteden we aandacht aan het aspect ‘klanttevredenheid’.
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‘Eenvoud in het proces’ is een begrip dat we vaak horen van
onze vrijwilligers (scholen, collectecoördinatoren).
Dat is ook begrijpelijk. Elke vrijwilliger wil graag zijn steentje bijdragen, maar het moet wel duidelijk zijn wat wordt
verlangd en het moet ook relatief makkelijk zijn om dat uit
te voeren. Ook in de ‘inhoudelijke’ projecten zijn we steeds
in dialoog met personen en organisaties. Jantje Beton
kent een klachten- en bezwaarschriftprocedure. Deze
procedure is opgenomen op onze website. Klachten en
bezwaarschriften kunnen schriftelijk en per email worden
ingediend. In een register wordt de afhandeling van klachten en bezwaarschriften bijgehouden. In 2018 ontvingen wij
geen officiële klachten en/of bezwaarschriften. De kleine
incidenten/kritische punten die wij ontvingen betroffen
hoofdzakelijk de eenmalige afschrijving bij de Loterij. Bij de
Collecte ging het o.a. over: een misverstand over de wijkindeling; Collecte op ongewenste plek of tijdstip; melding
van nepcollectanten. Al deze meldingen zijn besproken met
de indieners en naar tevredenheid afgehandeld en meegenomen in de evaluatie van de betreffende acties.
Wij zagen in 2018 geen reden om de klachten- en bezwaarschriftprocedure bij te stellen.

6.3 Bezoldigingsbeleid
De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast aan de hand van de ‘Regeling
Beloning Directeuren van Goede Doelen’. De uitwerking van
de Regeling staat vermeld in de jaarrekening. Medewerkers
volgen de salaristabellen van cao Sociaal Werk. De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is beperkt tot
een vergoeding voor gemaakte kosten.

6.4 Gedragscodes en richtlijnen
Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan haar
donateurs en de maatschappij over de besteding van de
inkomsten. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Sinds 1 januari
2016 is er een Erkenningsregeling Goede Doelen met nieuwe
normen van toepassing. Voor leden van de branchevereniging – waaronder Jantje Beton – gelden de volgende codes,
regels en richtlijnen:

•	SBF code voor Goed Bestuur;
• Richtlijn 650, ingangsdatum 1 januari 2017;
•	CBF Normen Erkenningsregeling, versie 1 december
2017a;
•	Regeling beloning directeuren van Goede Doelen,
ingangsdatum 1 januari 2018;
•	Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen, vastgesteld
d.d. 22 juni 2017;
•	Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met vruchtgebruik, januari 2018.
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7. JANTJE BETON IN DE
TOEKOMST
In 2019 gaat Jantje Beton door op de via het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 ingeslagen weg. Een weg die primair
bestaat uit twee programmalijnen: de Speelse Buurt en Extra steun voor Kwetsbare kinderen. Vanwege het naderen
van het einde van de looptijd van het meerjarenbeleidsplan
enerzijds en de start van een nieuwe directeur-bestuurder
anderzijds zal 2019 ook het jaar van de heroverweging
worden. De nieuwe directeur-bestuurder, Dave EnsbergKleijkers, start op 18 februari 2019 als opvolger van Rob van
Gaal. Dave zal in zijn beginperiode starten met het opstellen van een analyse van de organisatie. In deze analyse is
aandacht voor de positie van Jantje Beton in verschillende
rollen, namelijk:
1. Jantje Beton als werkgever;
2. Jantje Beton als projectleider voor projecten voor
buiten spelende kinderen;
3. Jantje Beton als maatschappelijke samenwerkingspartner;
4. Jantje Beton als fondsenwerver;
5. Jantje Beton c.q. NUSO als branchevereniging en dienstverlener voor NUSO-leden.
Op basis van deze analyse zal het proces richting het nieuwe meerjarenbeleidsplan worden opgestart. In dat proces
is niet alleen ruimte voor de participatie van medewerkers
en samenwerkingspartners, maar zeker ook voor die van
kinderen. Vanuit overtuiging geloven wij al meer dan 50 jaar
in de kracht en wijsheid van kinderen, zeker als het om de
toekomst van buitenspelen gaat. Het meerjarenbeleidsplan
wordt derhalve een coproductie van grote en kleine mensen, gefundeerd op een gedeelde, idealistische droom met
een positief en energiek karakter.

Het nieuwe meerjarenbeleidsplan zal ook de basis vormen
voor een nieuwe meerjarenbegroting. Het streven is Jantje
Beton duurzaam financieel gezond te houden en op verantwoorde wijze met risico’s en kansen om te gaan. Specifieke
aandacht gaat daarbij uit naar de vermogenspositie van
Jantje Beton. Zoals uit de jaarrekening 2018 blijkt, beschikt
Jantje Beton over goed gevulde bestemmingsreserves.
Hoe daarmee om te gaan, zal eveneens terugkomen in de
nieuwe meerjarenbegroting.
Terug naar het begin van het jaar 2019. Naar goed gebruik
werken we met jaarplannen, zowel voor Jantje Beton als
voor NUSO. De vier afdelingshoofden zijn verantwoordelijk
voor realisatie van de doelstellingen en leggen daarover
verantwoording af aan de directeur-bestuurder, die op
zijn beurt verantwoording aflegt aan zowel de Raad van
Toezicht als aan de NUSO-leden. In deze jaarplannen staan
diverse ambities die bijdragen aan ons streven om alle
kinderen in 2032 per dag een uur intensief te laten buiten
spelen en bewegen. Nieuwe ontwikkelingen in de jaarplannen zijn onder andere:

• 	Kinderpanels: Jantje Beton geeft al jaren kinderen een

belangrijke rol in al haar projecten (de Jantje Beton
Aanpak). In 2019 toetsen we de haalbaarheid om te werken met kinderpanels. Vraag aan deze groep is: wat is er
nodig zodat kinderen weer meer buiten spelen en wat
kan Jantje Beton daarin doen? Dit is de opmaat naar
direct op kinderen gerichte communicatie.
	NK Stoepranden: uitbreiding van het aantal deelnemende gemeenten van 18 naar 30.
	Speelambassadeurs gezocht!: dit is een project binnen
de Maatschappelijke Diensttijd en leidt jongeren op tot
‘expert in spelen’.
	Power of Play: In 2019 gaan 20 scholen starten. Kinderen in Nederland (en voor Right to Play in Rwanda) ontwikkelen 21ste eeuwse vaardigheden door mee te doen
aan een aantal activiteiten en het ontwerpen van eigen
speelmateriaal.

•
•
•
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•	Uitbreiding NUSO-diensten: In 2019 wordt het dienst-

aanbod vanuit NUSO voor besturen van speeltuinorganisaties vernieuwd en uitgebreid.
	Partnerschap met Vlaanderen: In 2019 onderzoeken we
vanuit NUSO de mogelijkheden voor samenwerking met
de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk rondom het thema
‘bestuurlijke vernieuwing’. Dit vanwege de behoefte in
zowel Vlaanderen als Nederland om meer vrijwilligers te
werven en te behouden voor speeltuinorganisaties.
	Innovatieve fondsenwerving: Voor speeltuinen testen
we in 2019 een nieuwe fondsenwervende methode
(mobiele activatie) ter aanvulling op onze jaarlijkse
Jantje Beton Collecte.
	Ledenonderzoek: NUSO onderzoekt, net als in 2017, ook
in 2019 welke wensen en ideeën leden hebben ten aanzien van de rol en dienstverlening van NUSO als branchevereniging. Dat onderzoek wordt in 2019 uitgevoerd
en afgerond. Resultaten worden besproken met leden
en uiteindelijk vertaald naar het nieuwe meerjarenbeleidsplan.

•

•
•

•	De Speelkaravaan: met dank aan de deelnemers aan de

VriendenLoterij en het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gaan Jantje Beton en NUSO in 2019
deze pilot vertalen naar een meer uitgebreid project.
Met dit project kunnen kinderen die opgroeien in armoede genieten van speelse, vrijetijdsactiviteiten en
stimuleren we de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen.
	Buitenlesdag: Doel is dat in 2019 2.500 scholen meedoen
aan de buitenlesdag. Tijdens De Nationale Buitenlesdag
gaan kinderen in heel Nederland naar buiten om te
leren. De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van
IVN en Jantje Beton.
	Stop nooit met spelen! In 2019 wil Jantje Beton de campagne ‘Stop nooit met spelen!’ die ingezet is om onze
missie dat kinderen in 2032 minimaal 1 uur per dag intensief spelen, verder doorzetten en daar waar mogelijk
verzilveren.
	Digitale Speelbeweging-platform: Om met minimale
middelen een zo groot mogelijk bereik te realiseren,
investeert Jantje Beton in 2019 in het digitaliseren van
ons netwerk met een engagement-platform. Dit digitale
platform is primair bedoeld voor ouders en grootouders
en geeft hen tips, concrete instrumenten en inspiratie
om met hun (klein)kinderen (buiten) te spelen.
	Nieuw CRM-systeem: In 2019 starten we met de implementatie van ons nieuw, toekomstbestendig CRM-systeem. De marktbewerking van en de communicatie met
de diverse klantgroepen verloopt via vele kanalen en
wordt steeds meer digitaal. Het nieuwe CRM-systeem is
in dat kader een wezenlijk instrument.

En zo zijn er nog vele andere activiteiten die we in 2019
uitvoeren. Dat doen we vanuit onderlinge verbinding binnen het team van Jantje Beton en vanuit hart en ziel voor
kinderen die zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen tot
gelukkige mensen.

•

•

•

•
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8. JAARREKENING 2018
Balans per 31 december 2018
Ref.

31 december 2018

31 december 2017

Activa
Immateriële vaste activa

1

30.583

73.631

Materiële vaste activa

2

201.770

223.459

232.353

297.090

Vorderingen en overlopende activa

3

1.309.467

1.340.823

Effecten

4

3.840.079

3.781.691

Liquide middelen

5

4.546.037

5.428.945

Totaal

9.695,583

10.551.459

9.927.936

10.848.549

Passiva
Reserves en fondsen
- Reserve

6

* Continuïteitsreserve

2.700.000

2.700.000

* Bestemmingsreserve Jantje Beton

2.177.342

3.122.999

* Bestemmingsreserve NUSO

3.450.582

3.614.349

- Bestemmingsfondsen

7

8.327.924

9.437.348

27.988

48.000

8.355.912

9.485.348

Voorzieningen

8

-

1.761

Langlopende schulden

9

8.298

359.083

Kortlopende schulden

10

1.563.726

1.002.357

9.927.936

10.848.549

Totaal
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Staat van Baten en Lasten over 2018
Baten
Ref.

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Baten van particulieren

11

2.344.000

2.318.400

2.287.040

Baten van bedrijven

12

78.935

225.000

102.694

Baten van loterijorganisaties

13

1.600.800

1.644.010

1.728.581

Baten van subsidies van overheden

14

530.435

450.000

63.472

Baten van andere organisaties zonder winststreven

15

125.006

265.000

50.000

4.679.176

4.902.410

4.231.787

Som van de (geworven) baten

Lasten
Ref.
Besteed aan doelstellingen:

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

16

- Speelse Buurten

1.393.958

1.428.125

614.459

- Kwetsbare kinderen

163.958

273.385

179.647

- Communicatie en voorlichting

582.516

640.000

497.122

2.535.824

2.299.189

2.167.285

4.676.256

4.640.699

3.458.513

- Overig

Wervingskosten

17

888.655

1.007.633

762.410

Beheer en administratie

18

130.977

146.881

130.221

Som van de lasten

5.695.888

5.795.213

4.351.144

Saldo voor financiële baten en lasten

1.016.712-

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

19

112.7241.129.436-

892.803-

119.357-

100.000

106.654

792.803-

12.703-

Bestemming saldo van baten en lasten
Het saldo is toegevoegd/onttrokken aan:
- Continuïteitsreserve

-

-

- Bestemmingsreserve Jantje Beton

945.657-

582.803-

87.065

- Bestemmingsreserve NUSO

163.767-

210.000-

147.768-

- Bestemmingsfonds

20.0121.129.436-
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792.803-

48.000
12.703-

Kasstroomoverzicht
Over het boekjaar eindigend op 31 december 2018
Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

Kassastroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten

1.129.436-

-12.703

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen

68.691

97.213

- Mutaties voorzieningen

1.761-

87.065-

350.785-

40.550-

58.388-

30.891

- Projectbijdragen met langlopend karakter
- Waarde mutaties effecgten

342.243-

489

Veranderingen in het werkkapitaal:
- Vorderingen en overlopende activa
- Kortlopende schulden

31.356

-2.214

561.369

388.523

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

592.725

386.309

878.954-

374.095

Kassastroom uit investeringsactiviteiten
-

-42.838

3.954-

-36.198

Investeringen in immateriële vaste activa bedrijfsvoering

Investeringen in materiële vaste activa bedrijfsvoering

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten
Netto kasstroom

3.954-

-79.036

882.908-

295.059

Saldo liquide middelen per 1-1

5.428.945

5.133.886

Saldo liquide middelen per 31-12

4.546.037

5.428.945
882.908-

295.059

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldstromen die in de loop van het jaar zijn binnengekomen en uitgegaan.
Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Een min (-) heeft geleid tot een afname van de liquide
middelen; de andere bedragen tot een toename.
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018
Algemene toelichting
Voornaamste activiteiten
Jantje Beton is gevestigd in Nederland. Met ingang van 1
september 2016 is Jantje Beton gevestigd op de Arthur van
Schendelstraat 550, 3511 MH te Utrecht. Wat tevens het
adres van de statutaire zetel van de organisatie is.
Jantje Beton komt op en strijdt voor het recht van alle
kinderen in Nederland op vrij, avontuurlijk en vellig buitenspelen in de eigen buurt en geeft daarbij kinderen een eigen
stem. Dit doet Jantje Beton voornamelijk door fondsenwerving, bewustwording en ondersteuning van projecten.
Nauwe samenwerking met NUSO
De Raad van Toezicht van Jantje Beton en de Algemene
Ledenvergadering van de NUSO zijn overeengekomen dat
beide organisaties met ingang van 1 januari 2015 voor onbepaalde tijd nauw gaan samenwerken. Als gevolg hiervan
zijn de activa en passiva door NUSO aan Jantje Beton overgedragen per dezelfde datum. Tevens zijn de medewerkers
van NUSO per 1 januari 2015 in dienst getreden bij Jantje
Beton.
Geen consolidatie van NUSO door Jantje Beton
Ten behoeve van de nauwe samenwerking zijn de statuten
van zowel Jantje Beton als NUSO aangepast. Daarnaast
zijn de activa en passiva van NUSO per 1 januari 2015 overgegaan naar Jantje Beton. NUSO heeft geen eigen bureau
meer en geen medewerkers meer in dienst. De gehele
uitvoering geschiedt door Jantje Beton. De economische
voordelen en de risico’s met betrekking tot de activiteiten
van de NUSO zijn daarmee overgedragen aan Jantje Beton.
Op basis van de statuten en de financiële relatie tussen
Jantje Beton en NUSO, kan worden geconcludeerd dat de
stichting Jantje Beton feitelijke beleidsbepalende invloed
heeft op de vereniging NUSO en dat Jantje Beton zich daarmee kwalificeert als zogenaamd groepshoofd. In beginsel
zou Jantje Beton als groepshoofd de jaarcijfers van NUSO
moeten consolideren.
Door de activa/passiva-transactie en het overdragen van
personeel en vermogen, is het financiële belang voor het
grootste deel al juridisch overgegaan van NUSO naar Jantje
Beton. NUSO had in 2018 zeer beperkte eigen baten (4%
van Jantje Beton) en eigen lasten (1,5% van Jantje Beton).
Jantje Beton heeft er voor gekozen de cijfers van NUSO niet
te consolideren. Op grond van Richtlijn 330 is NUSO aan te
merken als een verbonden partij voor Jantje Beton.
De reden dat Jantje Beton gebruikmaakt van deze vrijstelling is dat consolidatie naar de mening van Jantje Beton
niet leidt tot meer inzicht voor de gebruiker van de jaarrekening. Bij consolidatie van NUSO zou de jaarrekening van
Jantje Beton zowel geconsolideerde cijfers (Jantje Beton en
NUSO) met een toelichting als enkelvoudige cijfers (alleen
Jantje Beton) met een toelichting bevatten, zonder dat er
sprake is van een groot verschil. De jaarrekening zou daarmee in de ogen van Jantje Beton relevantie verliezen.
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Om de gebruiker van de jaarrekening passend te informeren, zijn de balans ultimo boekjaar en de staat van baten en
lasten van NUSO over het boekjaar opgenomen als bijlage
in dit jaarverslag, na de overige gegevens.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum met
belangrijke financiële gevolgen voor de organisatie.
Nevenvestigingen
De organisatie heeft geen nevenvestigingen.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een
verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 voor
Fondsenwervende Organisaties van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten.
Functionele valuta en presentatievaluta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de
functionele valuta van Jantje Beton.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de organisatie zullen toevloeien en de
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische
voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen
wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief
of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermin-
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dering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Subsidieverplichtingen verdienen hierbij bijzondere aandacht. Vaak betreft dit verplichtingen voor meerdere jaren.
Van een subsidieverplichting is sprake nadat het bestuur/
de directie een besluit ter zake heeft genomen en dit kenbaar heeft gemaakt aan de subsidieontvanger, waardoor
een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting ontstaat.
Deze verplichting wordt op de balans als schuld verantwoord en gelijktijdig wordt de last verwerkt in de staat van
baten en lasten.
Indien een transactie ertoe leidt dat alle, of nagenoeg alle,
toekomstige economische voordelen en alle, of nagenoeg
alle, risico’s met betrekking tot een actief, of verplichting
aan een derde, zijn overgedragen, wordt het actief of de
verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van
de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan
de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten
worden opgenomen voor het brutobedrag, tenzij anders
vermeld.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten in de jaarrekening omvatten investeringen in aandelen en obligaties (effecten), vorderingen,
geldmiddelen, crediteuren en overige te betalen posten.
Jantje Beton maakt geen gebruik van derivaten.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Waar van toepassing is een voorziening voor oninbaarheid
gevormd.

Effecten
Gekochte aandelen en obligaties die deel uitmaken van
een handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
staat van baten en lasten. In de jaarrekening worden deze
aandelen en obligaties gepresenteerd onder de rubriek
effecten.
Dividenden worden in de staat van baten en lasten verantwoord op het moment dat deze betaalbaar zijn gesteld.
Crediteuren en overige te betalen posten
Crediteuren en overige te betalen posten worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het
bedrag van de bestede kosten, verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De
jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van
de bestede kosten van 33,3%, zoals gespecificeerd in de
toelichting op de balans.
Software voor fondsenwerving en relatiebeheer
De verkrijgingsprijs van de aankoop van de software ten
behoeve van fondsenwerving en relatiebeheer door Jantje Beton bestaat uit de aankoopprijs inclusief alle toe te
rekenen uitgaven om de software voor het voorgenomen
gebruik geschikt te maken en houden.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun
kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit
de verkrijgingsprijs en overige kosten om de activa op hun
plaats en de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde
gebruik.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage
over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis
van de economische levensduur rekening houdend met
de restwaarde. Op materiële vaste activa in uitvoering en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet
afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij
gehanteerd:
hardware 33,33%
	inventaris 10,00% tot 20,00%

•
•

Het afschrijvingspercentage bij de inventaris varieert met
de technische en economische levensduur van de activa.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij
de gebruiksduur van het object verlengen.
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen
boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
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Bijzondere waardeverminderingen
Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere
balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de
opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare
waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroom
genererende eenheid hoger is dan de realiseerbare waarde,
wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom genererende
eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan
goodwill die is toegerekend aan de kasstroom genererende
eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend
aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun
boekwaarden.
Vorderingen en effecten
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en
effecten zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de
toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan.
Bestemmingsreserves
Het bestuur heeft geen bestemmingsreserves afgezonderd
voor specifieke doelen. De gehele bestemmingsreserve is
vrij besteedbaar en zal in de meerjarencyclus 2017-2020
worden aangewend ten gunste van de doelstellingen van
zowel Jantje Beton als van de NUSO.
Bestemmingsfondsen
Indien door derden aan gedoneerde gelden een specifieke
besteding is gegeven, wordt het nog niet bestede deel daarvan aangemerkt als ‘bestemmingsfonds’. Bestemmingsfondsen onderscheiden zich van bestemmingsreserves doordat
niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de
middelen geeft.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer
er sprake is van:
	een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die
het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
	waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt;
	het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die
verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

•
•
•

Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht
onder het hoofd Financiële instrumenten.
Baten van particulieren
Baten uit eigen Collecte en Loterij
De opbrengsten uit de Collecte en Loterij worden verantwoord in het boekjaar waarin de acties plaatsvinden. De
volledige opbrengst van beide acties worden als baten
geboekt. Conform beleid wordt 50% van de opbrengsten
besteed aan de aan de acties deelnemende jeugdorganisaties en scholen. Deze uitbetaling en de besteding door
de betreffende organisaties binnen de doelstelling van de
Stichting worden als doelbesteding verantwoord.
Donaties en particuliere giften
Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarin
zij worden ontvangen, met uitzondering van ontvangsten
die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin
een bepaalde mailingactie heeft plaatsgevonden. Giften
van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële
waarde.
Baten uit nalatenschappen
Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar
waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De instelling kan de omvang van de bate uit nalatenschap
normaliter betrouwbaar inschatten op het moment dat de
nalatenschap zich bevindt in het stadium waarop de akte
van verdeling van de notaris is ontvangen.
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten
worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen
verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover
deze niet al in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden pas in de
staat van baten en lasten verantwoord bij het einde van
het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de blote
eigendom.
Baten van bedrijven
Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, de bijdragen
waar geen evenredige tegenprestatie voor de geleverde
goederen of diensten tegenover staat, zijn verantwoord als
baten uit eigen fondsenwerving.
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Baten van loterijorganisaties
De ontvangen bijdragen uit de VriendenLoterij worden
verantwoord voor het te ontvangen bedrag. Verwerking
vindt plaats in het jaar waarin de bate is ontvangen dan
wel toegezegd.
Baten van subsidies van overheden
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten. Zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat
de organisatie zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden wordt de subsidie als bate verantwoord. Subsidies ter compensatie van door de organisatie gemaakte
kosten worden systematisch als opbrengsten in de staat
van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die
waarin de kosten worden gemaakt.
Baten van andere organisaties zonder winststreven
De ontvangen bijdragen van organisaties zonder winststreven worden verantwoord voor het te ontvangen bedrag. Verwerking vindt plaats in het jaar waarin de bate
is ontvangen dan wel toegezegd. Indien van toepassing
wordt voor niet bestede middelen een bestemmingsfonds
gevormd.
Saldo financiële baten en lasten
Rentebaten en beleggingsopbrengsten worden verantwoord onder de post saldo financiële baten en lasten. De
kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten van
beheer door derden en de eigen organisatie worden in mindering gebracht op de post saldo financiële baten en lasten.
Lasten
Uitgangspunt bij de toerekening van de lasten is de tijdsbesteding van de medewerkers. Jaarlijks wordt op basis van
de tijdsbesteding een sleutel berekend. Deze sleutel wordt
vervolgens gebruikt om de overige kosten (personeel, huisvesting, kantoor- en algemene kosten en afschrijvingen) toe
te rekenen aan bestedingen doelstellingen, werving baten
en beheer en administratie.
Zie voor een nadere toelichting de specificatie en verdeling
kosten naar bestemming.

Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken
pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de
verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de
op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde
premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling
door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Er is geen sprake van additionele verplichtingen uit hoofde
van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers of andere toezeggingen aan werknemers.
Leasing
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en
nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject
geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen,
wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere
leaseovereenkomsten worden geclassificeerd als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische
vorm.
Operationele leases
Als de organisatie optreedt als huurder in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over
de leaseperiode ten laste van de staat van baten en lasten
gebracht.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de
indirecte methode.

Communicatiekosten
De communicatiekosten bestaan uit kosten van voorlichting
die ten doel hebben het bewerkstelligen van bewustwording, attitudeverandering en gedragsverandering. Het deel
van de kosten dat betrekking heeft op de voorlichtingsactiviteit wordt aan deze doelstelling toegerekend, het overige
aan kosten eigen fondsenwerving. De grondslag voor de
toerekening is de urenbesteding van medewerkers van de
communicatieafdeling.
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1. Immateriële vaste activa
Het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa is als volgt:
Software
Aanschafwaarde

499.608

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

425.977-

Boekwaarde per 1 januari 2018

73.631

Veranderingen in de boekwaarde
Investeringen

-

Desinvesteringen

-

Afschrijvingen

43.048-

Afschrijvingen desinvesteringen

43.048-

Aanschafwaarde

499.608

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

469.025-

Boekwaarde per 31 december 208

30.583

De resterende levensduur van de software is ten minste 3 jaar.
De geactiveerde kosten worden in 3 jaar afgeschreven volgens het lineaire systeem.
Om de kosten van administratie en beheer te beperken worden slechts individuele uitgaven groter dan
€ 1.000 als investering aangemerkt.
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2. Materiële vaste activa
Het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa, benodigd voor de bedrijfsvoering, is als volgt weer te geven:
Inventaris bedrijfsvoering
Aanschafwaarde

318.443

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-94.984

Boekwaarde per 1 januari 2018

223.459

Veranderingen in de boekwaarde
Investeringen

20.707

Desinvesteringen

16.753-

Afschrijvingen

39.603-

Afschrijvingen desinvesteringen

13.960
-21.689

Aanschafwaarde

322.397

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-120.627

Boekwaarde per 31 december 2018

201.770

Jantje Beton heeft in het boekjaar geïnvesteerd in nieuwe laptops. Dit was noodzakelijk omdat in het boekjaar 24 laptops
waren gestolen. De diefstal is in de verloopstaat verantwoord onder desinvestering. De geactiveerde laptops worden in
3 jaar afgeschreven volgens het lineaire systeem.					
						
Om de kosten van administratie en beheer te beperken worden slechts individuele uitgaven groter dan € 1.000 als investering aangemerkt.						
						
Van de totale afschrijvingslasten over 2018 heeft € 14.932 betrekking op de afschrijving van inventaris fondsenwerving en
€ 3.040 op de Jantje Beton bus. Deze kosten zijn respectievelijk verantwoord onder de wervingskosten en communicatie.
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3. Vorderingen en overlopende activa
2018

2017

11.379

6.371

Te ontvangen bijdrage van VriendenLoterij

900.468

899.655

Vooruitbetaald aan Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN)

131.803

121.900

41.994

70.592

223.823

242.305

Te ontvangen van debiteuren NUSO verenigingen

Vooruitbetaald aan HandicapNL
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen
Stand per 31 december

1.309.467

1.340.823

Debiteuren NUSO heeft betrekking op nog te ontvangen contributiegelden, verzekeringspremies alsmede op overige
rechten.						
		
De aan het HandicapNL en Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) vooruitbetaalde bedragen hebben
betrekking op gezamenlijke projecten. Respectievelijk ‘Aan de slag in de speeltuin’’ - met een looptijd tot en met 2019 ‘Gezonde Buurten’ looptijd tot en met 2021 en ‘Gezonde Schoolpleinen 2018’. Van beide projecten is Jantje Beton de
penvoerder.						
		
Onder de overige vorderingen zijn opgenomen rentebaten als ook vooruitbetaalde kosten.
Er zijn geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan één jaar.			

4. Effecten
2018

2017

Stand per 1 januari

3.781.691

3.812.582

Verkopen

1.437.283

1.699.413-

Aankopen

1.694.286

1.638.532

Koersresultaat
Stand per 31 december

198.615-

29.990

3.840.079

3.781.691

In 2015 is het beleggingsstatuut vastgesteld en goedgekeurd en nadien niet gewijzigd. In dit statuut is o.a. vastgelegd welke
middelen ter beschikking staan voor beleggingen, de doelstelling van het beleid als ook de criteria (financieel en niet-financieel) waaraan de beleggingen moeten voldoen.					
Het beheer van de effectenportefeuille is ondergebracht bij de vermogensbeheerders ABN AMRO en Van Lanschot.
Jantje Beton kent een defensief beleggingsbeleid.				

5. Liquide middelen
2018

2017

8

60

Tegoeden bij banken

4.546.029

5.428.885

Stand per 31 december

4.546.037

5.428.945

Contanten

Dit betreffen direct opvraagbare banktegoeden, zonder rekening te houden met de door Jantje Beton afgegeven
bankgarantie voor in totaal € 26.824.				
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6. Reserves
Continuïteits reserve

Bestemmingsreserves
Jantje Beton

Boekwaarde per 1 januari 2018

2.700.000

3.122.999

-

945.657-

Totaal

NUSO

3.614.349

9.437.348

Mutaties resultaatbestemming:
Toevoeging/afname via resultaatsbestemming
Boekwaarde per 31 december 2018

2.700.000

2.177.342

163.7673.450.582

1.109.4248.327.924

Resultaatbestemming
Zoals bepaald in artikel 6, lid 5c, van de Statuten van Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton hebben Raad van
Toezicht en Bestuur ingestemd met de resultaatbestemming zoals opgenomen in de Staat van Baten en Lasten.			
								
Toelichting op de bestemmingsreserves						
Op bovenstaande bestemmingsreserve berust geen verplichting. 					
De bestemmingsreserve Jantje Beton zal worden gebruikt voor niet begrote uitgaven aan de doelstelling en om niet
uitgegeven gelden aan de doelstelling alsnog te bestemmen voor de doelstelling. De bestemmingsreserve NUSO - verkregen
uit de overdracht van activa en passiva - zal worden ingezet om de tekorten op de staat van baten en lasten van de NUSO,
die voor rekening komen van Jantje Beton, te egaliseren.					
			
Toelichting op de continuïteitsreserve						
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s en om zeker te stellen dat de organisatie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.						
		
In de paragraaf risicoanalyse in het jaarverslag is een inschatting opgenomen van de belangrijkste risico’s die de organisatie
loopt. Per risico is de kans en impact ingeschat en de door Jantje Beton genomen beheersmaatregelen om kans en impact
te verkleinen. Deze analyse is gebruikt om de benodigde continuïteitsreserve te onderbouwen.			
					
Volgens de richtlijn van Goede Doelen Nederland ‘Reserves Goede Doelen’ mag deze reserve maximaal 1,5 keer de jaarlijkse
kosten van de werkorganisatie bedragen. Onder kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten voor fondsenwerving, totale personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijvingskosten. Op basis van deze
richtlijn bedraagt de maximale toegestane continuïteitsreserve afgerond 4,2 miljoen. Basis voor dit bedrag is de begroting
voor 2019. Ultimo 2018 bedraagt dit verhoudingsgetal: 1,0.					
			
Jantje Beton streeft naar een continuïteitsreserve van ongeveer één maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
Om fluctuaties te voorkomen is deze reserve genormeerd op 2,7 miljoen. 				

7. Bestemmingsfondsen
Project i.s.m.
Menzis

Obstakelrun te
Apeldoorn

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2018

18.000

30.000

48.000

Mutaties resultaatbestemming:

-

-

-

18.000-

2.012-

20.012-

-

27.988

27.988

- Toevoeging/afname via resultaatsbestemming
Boekwaarde per 31 december 2018
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Bestemmingsfondsen zijn fondsen waaraan door derden een bestemmingsdoel is bepaald. De gelden van deze fondsen zijn
uitsluitend beschikbaar voor besteding aan de daarvoor bepaalde doelstelling. 				
		
Het project in samenwerking met Menzis betrof de realisatie van een nieuwe speelomgeving in Hengelo.			
Voor het project Obstakelrun in Apeldoorn heeft Jantje Beton een gift ontvangen. De giftgever wil anoniem blijven.
Naar verwachting zal dit project in 2019 worden afgerond.					

8. Voorzieningen
Op grond van de voormalige Cao Welzijn die uitsluitend van toepassing is op twee oud-medewerkers van de NUSO, is er
met ingang van 1 juli 2015 gestart met de opbouw van een zogeheten loopbaanbudget. Dit loopbaanbudget bestaat uit een
loopbaanbedrag en vitaliteitsuren, beide bedoeld om in te zetten voor duurzame inzetbaarheid. Het budget wordt
op persoonsniveau bijgehouden.						
		
Het loopbaanbudget is een middel om afspraken (deels) te financieren. Als voorbeeld kan worden genoemd, het volgen
van scholing, het opnemen van onbetaald verlof en het aanpassen van werktijden. Maximaal kan er 36 maanden worden
opgebouwd. Deze voorziening is in 2018 komen te vervallen.					

Stand per 1 januari

2018

2017

1.761

3.124

Mutaties:

- Dotatie

1.761-

- Onttrekkingen

Stand per 31 december

-

1.3631.761

9. Langlopende schulden
2018

2017

Vooruitontvangen projectbijdrage VriendenLoterij inzake project ADSIDS

131.919

244.580

Vooruitontvangen projectbijdrage VWS inzake project Gezonde Buurten

300.105

250.046

Vooruitontvangen projectbijdrage Right to Play inzake project POP

238.608

301.713

Vooruitontvangen projectbijdrage Min. SZW proj. Speelkansen voor alle kinderen

29.033

-

Vooruitontvangen projectbijdrage ZonMw proj Speelambassadeurs gezocht!

114.112

-

Vooruitontvangen projectbijdrage VWS Gezonde Schoolpleinen 2018

af: kortlopend deel

Stand per 31 december

43.100

-

856.877

796.339

848.579-

437.256-

8.298

359.083

De vooruitontvangen projectbijdrage van de VriendenLoterij betreft het project ‘Aan de Slag in de Speeltuin’ (ADSIDS), dat
loopt van 2016 tot en met 2019. Gelet op de looptijd van het project zijn de gelden overgeboekt naar kortlopende schulden.
							
De vooruitontvangen projectbijdrage van het Ministerie van VWS betreft het project ‘Gezonde Buurten’. Dit project loopt
van 2017 tot en met 2021. Van deze bijdrage heeft een bedrag van € 0 een looptijd langer dan een jaar.			
					
De vooruitontvangen projectbijdrage van Right to Play heeft betrekking op het project ‘Power of Play’. Dit project loopt van
2017 tot en met 2020. Van deze bijdrage heeft een bedrag van € 143.613 een looptijd langer dan een jaar en een bedrag van
€ 0 een looptijd van langer dan 5 jaar.						
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De vooruitontvangen projectbijdrage van het Ministerie van SZW betreft het project ‘Speelkansen voor alle kinderen’.
Dit project loopt van 2018 tot en met 2019. Van deze bijdrage heeft een bedrag van € 0 een looptijd langer dan een jaar.
							
De vooruitontvangen projectbijdrage van het ZonMw betreft het project ‘Speelambassadeurs gezocht!’. 			
Dit project loopt van 2018 tot en met 2020. Van deze bijdrage heeft een bedrag van € 0 een looptijd langer dan een jaar.
							
De vooruitontvangen projectbijdrage van het Ministerie van VWS betreft het project ‘Gezonde Schoolpleinen’. 			
Dit project loopt tot en met 2018. Van deze bijdrage heeft een bedrag van € 0 een looptijd langer dan een jaar.			

10. Kortlopende schulden
2018

2017

Nog te betalen aan crediteuren

155.743

63.743

Projectverplichtingen, toegezegd maar nog niet uitbetaald

239.188

187.933

Te betalen loonheffingen

104.176

90.163

Schulden ter zake van pensioenen

978-

289

Kortlopend deel van vooruitontvangen projectbijdragen (zie langlopende schulden)

848.579

437.256

Overlopende passiva

217.018

222.973

1.563.726

1.002.357

115.365

82.455

Nog te betalen accountantskosten

23.668

18.427

Diverse schulden

77.985

122.091

217.018

222.973

Stand per 31 december
De te betalen loonheffingen betreft de periode december.
Specificatie Overlopende passiva
Niet opgenomen vakantiedagen en vakantiegeld

Stand per 31 december

De post diverse schulden bestaat uit kosten die nog betrekking hebben op 2018. Bijvoorbeeld de kosten van de bank en de
vooruitontvangen huurincentive (looptijd t/m 2026).					

Financiële instrumenten
Algemeen
De organisatie maakt geen gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de organisatie blootstelt aan krediet- en
liquiditeitsrisico’s. Om deze risico’s te beheersen, heeft de organisatie een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld. Om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten, en daarmee de
financiële prestaties van de organisatie, te beperken.					
			
De organisatie zet geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten) in om risico’s te beheersen.

Kredietrisico
De vorderingen en overlopende activa zijn substantieel geconcentreerd bij de VriendenLoterij. Het risico van deze vordering wordt als zeer laag ingeschat. Voor de kredietrisico’s inzake de vorderingen en overlopende activa wordt verwezen
naar de toelichting op de vorderingen en overlopende activa.					
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Liquiditeitsrisico
De organisatie loopt geen significante liquiditeitsrisico’s.					

Reële waarde
De reële waarde van de in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoordt onder kasmiddelen, kortlopende
vorderingen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde ervan. 				
				

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Rechten

•	De VriendenLoterij heeft schriftelijk toegezegd Jantje Beton in ieder geval te steunen tot en met 2023.			

De steun bedraagt € 700.000 ongeoormerkt per jaar, indien de VriendenLoterij hiervoor het geld beschikbaar heeft.
De resterende bijdrage is afhankelijk van de verkoop van de aan Jantje Beton geoormerkte loten.			
			

Verplichtingen

Jantje Beton heeft een leaseverplichting met betrekking tot de kopieermachine.
•	

De resterende looptijd is tot en met 2021. De maximale verplichting bedraagt € 31.784.
De verplichting korter dan één jaar bedraagt € 11.558, voor langer dan één jaar is dit € 20.226.		
Jantje Beton is huurder van een kantoor- en archiefruimte aan de Arthur van Schendelstraat te Utrecht.
Het contract loopt van 1 september 2016 tot en met 31 december 2026. De resterende huurverplichting bedraagt
€ 698.618 exclusief een voorschot van € 21.151 aan servicekosten per jaar. Van de totale huurverplichting heeft een
bedrag van € 436.635 een looptijd langer dan 5 jaar en € 87.327 korter dan één jaar. Bij de berekening van de totale
huurverplichting is rekening gehouden met een contractuele huurkorting gedurende de looptijd van het contract
van in totaal € 90.607. Dit bedrag krijgt Jantje Beton niet bijgeschreven op haar rekening, maar wordt door de
verhuurder verrekend in de huurnota.				
	Met betrekking tot het nieuwe kantoorpand is aan de verhuurder een bankgarantie afgegeven van € 26.824.		
	Jantje Beton en HandicapNL werken samen in het project ‘Aan de Slag in de Speeltuin’. Met het project krijgen jongeren
met een verstandelijke beperking een werkplek bij speeltuinverenigingen. Dit project loopt van 2016 tot en met 2019
en wordt gefinancierd door een bijdrage van de VriendenLoterij. Jantje Beton treedt als penvoerder voor het project
op richting de VriendenLoterij. Jantje Beton heeft in 2016 de projectbijdrage voor het gehele project ontvangen van de
VriendenLoterij ad € 0,4 miljoen en verantwoord onder zowel de kort- als de langlopende schulden. Jantje Beton heeft
in 2016 het projectaandeel dat toekomt aan HandicapNL ad € 0,1 miljoen betaald en verantwoord onder de vorderingen
en overlopende activa.
	Jantje Beton en IVN werken samen in het project ‘Gezonde Buurt’. Het doel van dit project is om 12 buurten in 6
gemeenten gezonder te maken. Met gezonder maken wordt bedoeld dat kinderen (en andere buurtbewoners) meer
contact met de natuur hebben en dat kinderen langer, vaker en gevarieerder buitenspelen. En dat kinderen (en andere
buurtbewoners) elkaar vaker ontmoeten. Jantje Beton treedt op als penvoerder richting het Ministerie van VWS.
Jantje Beton ontvangt gedurende de looptijd van het project maandelijks een voorschot van 100% van het subsidiebedrag van € 2 miljoen overeenkomstig uit de liquiditeitsprognose. Het projectaandeel dat toekomt aan IVN wordt
maandelijks - na ontvangst van het voorschot van VWS - betaald aan IVN. Jantje Beton verantwoordt de bedragen
onder zowel de kort- als langlopende schulden. Het project loopt van 10 januari 2017 tot en met 31 december 2021.
							
							
					

• 	

•
•

•
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Voor een nadere toelichting t.o.v. de begroting wordt verwezen naar de Verschillenanalyse.

11. Baten van particulieren
Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

1.290.679

1.360.000

1.275.509

Eigen Loterij

812.368

758.400

799.693

Donatie en giften

156.462

200.000

176.876

Nalatenschappen

84.491

-

34.962

2.344.000

2.318.400

2.287.040

Collecte

Jantje Beton waardeert de baten van Collecte en Loterij volledig. Conform beleid wordt 50% van de opbrengsten
besteed aan de aan de acties deelnemende jeugdclubs en scholen. Deze uitbetaling en de besteding door de
betreffende organisaties binnen de doelstelling van de Stichting worden als doelbesteding verantwoord. 			
			
Het aantal nalatenschappen in 2018 bedraagt 5, in 2017 waren dit er 8.				

12. Baten van bedrijven
Werkelijk 2018
Sponsoring en bedrijfsgiften

78.935

Begroting 2018
225.000

Werkelijk 2017
102.694

De richtlijnen schrijven voor dat de waarde van de om niet verkregen prijzen (m.b.t. Jantje Beton Loterij) dienen te worden
verminderd met de waarde van de verstrekte prijzen. Het verloop is als volgt:				
waarde om niet verkregen prijzen

43.034

75.000

67.363

waarde van de verstrekte prijzen

43.034-

75.000 -

67.363-

-

-

-

13. Baten van loterijorganisaties
Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

- Jaarlijkse ongeoormerkte bijdrage

700.000

700.000

700.000

- Opbrengst geoormerkte loten

706.651

732.500

774.454

- Nationale actie ‘Ik wil buitenspelen’

18.383

17.500

20.787

- Project ‘Aan de Slag in de Speeltuin’

112.661

108.385

155.053

63.105

85.625

78.287

1.600.800

1.644.010

1.728.581

VriendenLoterij

- Postcode Loterij; Project ‘Power of Play’
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Toelichting op de staat van baten en lasten
‘Aan de Slag in de Speeltuin’ is een project waarin speeltuinen jongeren met een verstandelijke beperking helpen aan een
zinvolle werkplek. Omgekeerd helpen de jongeren speeltuinen in hun beheer. Kinderen in de buurt kunnen zo op een veilige
plek spelen.						
Het project ‘Power of Play’ heeft als doelstelling om in een periode van 3 jaar 20.000 kinderen op basisscholen in zowel
Nederland als Rwanda spelend te leren door middel van diverse speelactiviteiten. Right to Play is penvoerder van het
project dat een looptijd heeft tot en met 2020.					

14. Baten van subsidies van overheden
Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Ministerie van VWS, project ‘Gezonde Buurten 2017-2021’

399.942

450.000

49.954

Ministerie van VWS, project ‘Gezonde Schoolpleinen 2018’

114.400

-

-

16.093

-

-

-

-

13.518

530.435

450.000

63.472

ZonMw, project ‘Speelkansen voor alle kinderen’
Europese Unie, project Goe Gespeeld

Het project Gezonde Buurten is een voortzetting van het project Gezonde Schoolpleinen en heeft als doelstelling om
minimaal 12 gezondere wijken en buurten te realiseren in maximaal 6 gemeenten. De aanpak kenmerkt zich zowel door
de centrale positie die het kind in dit project inneemt als de bredere participatie van bewoners uit de buurt. Het project
wordt uitgevoerd in samenwerking met IVN.						
De subsidie voor het project ‘Gezonde Schoolpleinen 2018’ is specifiek bedoeld voor een ontwerpwedstrijd buitenlesplek en
kennisdeling tussen provincies rond Gezonde Schoolpleinen. Dit project zal in samenwerking met IVN worden gerealiseerd.
					
De subsidie van het Ministerie van VWS voor het project Gezonde Buurten als ook het project Gezonde Schoolpleinen
2018 betreft een eenmalige, (meerjarige) bijdrage. 					

15. Baten van andere organisaties zonder winststreven
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Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Vermogensfondsen

36.756

125.000

10.000

Anonieme stichting

88.250

140.000

40.000

125.006

265.000

50.000
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Toelichting op de staat van baten en lasten
16. Besteed aan doelstelling
Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Speelse Buurten
Bijdrage in exploitatie NUSO

163.767

210.000

147.768

Activiteiten kinderen

257.763

252.500

60.107

Activiteiten scholen

23.854

30.000

21.524

350.694

395.000

267.819

-

5.000

3.500

18.000

-

-

- Min. VWS; Gezonde Buurten

399.941

450.000

49.954

- Min. VWS; Gezonde Schoolpleinen

114.831

-

-

Activiteiten buurt
Activiteiten overheden
Activiteiten i.s.m. bedrijfsleven
Gesubsidieerde Projecten:

- ZonMw; Speelambassadeurs gezocht!

16.093

-

-

- Postcode Loterij; Power of Play

63.105

85.625

78.287

Vervallen projecten

14.090-

-

14.500-

1.393.958

1.428.125

614.459

Speciale projecten

51.296

165.000

24.594

Project VriendenLoterij, ADSIDS

112.662

108.385

155.053

163.958

273.385

179.647

582.516

640.000

497.122

Jantje Beton Collecte (= 50% van opbrengst)

645.461

680.000

637.631

Jantje Beton Loterij (= 50% van opbrengst)

405.729

379.200

399.506

30.395

40.000

13.309

1.454.239

1.199.989

1.116.839

2.535.824

2.299.189

2.167.285

4.676.256

4.640.699

3.458.513

Kwetsbare kinderen

Communicatie

Overige

Onderzoek
Voor de doelstelling gemaakte uitvoeringskosten

Totaal besteed aan doelstelling
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Bestedingspercentage
Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Totaal bestedingen aan doelstelling

4.676.256

4.640.699

3.458.513

Totaal lasten

5.695.888

5.795.213

4.351.144

Totaal baten

4.679.176

4.902.410

4.231.787

Bestedingspercentage lasten

82,1%

80,1%

79,5%

Bestedingspercentage baten

99,9%

94,7%

81,7%

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Collecte

131.731

105.700

105.614

Loterij

152.110

234.000

145.484

22.418

60.000

20.444

Nalatenschappen

5.720

5.000

-

Sponsoring en bedrijfsgiften

3.454

10.000

1.422

45.295

100.000

39.493

Loterijorganisaties

186.999

177.000

164.999

Uitvoeringskosten

340.928

315.933

284.954

Totaal wervingskosten

888.655

1.007.633

762.410

Jantje Beton heeft als norm minimaal 80% voor het bestedingspercentage baten.
Voor het bestedingspercentage lasten wordt gestreefd naar 80%.

17. Wervingskosten

Donaties en particuliere giften

Innovatie

Een deel van de kosten van Collecte (30%), Loterij (30%), donaties en particuliere giften (66,67%), wordt toegerekend aan
Communicatie, zie rubriek Besteed aan doelstelling.

Kostenpercentage (fondsen)werving

Som van de geworven baten
Wervingskosten

Kostenpercentage (fondsen)werving

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

4.679.176

4.902.410

4.231.787

888.655

1.007.633

762.410

19,0%

20,6%

18,0%

Jantje Beton heeft als norm: maximaal 25%.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
18. Kosten beheer en administratie
Dit betreffen de kosten van Beheer en administratie, te weten: personeelskosten, huisvestingskosten kantoor- en algemene
kosten en afschrijvingskosten. Het totaal van deze kosten is verminderd met de doorbelasting aan de andere rubrieken, zie
tevens de specificatie bij Toelichting lastenverdeling.					

19. Saldo financiële baten en lasten
Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Renteopbrengsten

98.898

75.000

84.304

Dividend

22.803

25.000

27.552

198.615-

35.000

29.900

76.914-

135.000

141.756

35.810

35.000

35.102

100.000

106.654

Financiële baten:

Koersresultaten

Financiële lasten:
Kosten van beleggingen
Saldo financiële baten en lasten

112.724-

Het beleggingsresultaat van Jantje Beton bedraagt -1,28% van de gemiddelde beleggingen (2017: 1,17%).			
Zie voor een nadere toelichting bijlage 1, volgens Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen.			
			
De kosten van beleggingen betreffen de kosten die samenhangen met de beleggingen, te weten de beheervergoeding
van de vermogensbeheerders ABN AMRO en Van Lanschot als ook die van de overige banken.			
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Toelichting lastenverdeling
Bestemming

Besteed
aan
doorstellingen

Verstrekte (project)subsidies
en (project)bijdragen

2.639.501

Communicatiekosten

582.516

Uitbesteed werk
(directe kosten)
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving

Totaal

Wervingskosten

Beheer en
administratie

547.727

Totaal
2018

Begroot
2018

Totaal
2017

2.639.501

2.800.710

1.844.552

582.516

640.000

497.122

547.727

691.700

477.456

1.139.197

267.070

102.603

1.508.870

1.252.802

1.161.281

93.424

21.902

8.414

123.740

110.000

94.133

163.463

38.322

14.722

216.507

200.000

199.825

58.155

13.634

5.238

77.026

100.000

76.775

1.454.239

340.928

130.977

1.926.143

1.662.802

1.532.014

4.676.256

888.655

130.977

5.695.888

5.795.213

4.351.144

Uitgangspunt bij de toerekening van de kosten is de tijdsbesteding van de medewerkers.
Jaarlijks wordt o.b.v. deze tijdsbesteding een sleutel berekend.
De sleutel is als volgt vastgesteld voor:						
Werkelijk 2018

Begroot 2018

Werkelijk 2017

Besteed aan doelstellingen

75,5

72,2

72,9

Wervingskosten

17,7

19,0

18,6

Beheer en administratie

6,8

8,8

8,5

100,0

100,0

100,0

Toelichting op de verdeelsleutel
In 2018 is ten opzichte van de jaarplannen meer tijd en aandacht uitgegaan naar het onderdeel Besteed aan doelstelling.
Specifiek kan worden genoemd het project Gezonde Schoolpleinen 2018. Het percentage bij Beheer en administratie is
gedaald doordat er een groter aandeel is toegerekend aan Besteed aan doelstelling. In het totaal perspectief daalt ook het
percentage Wervingskosten.
						
Kostenpercentage Beheer en administratie					
		
Werkelijk 2018
Begroot 2018
Werkelijk 2017
Kosten Beheer en administratie
Totaal lasten

130.977

146.881

130.221

5.695.888

5.795.213

4.351.144

2,3%

2,5%

3,0%

Kostenpercentage Beheer en administratie

De aan Beheer en administratie toegerekende kosten bedroegen in 2018 € 131.000 (2017: € 130.000). 			
Het kengetal voor de kosten van beheer en administratie voor 2018 is uitgekomen op 2,3%. 			
Jantje Beton heeft hiermee voldaan aan de intern gestelde norm van maximaal 7%.
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Specificatie kosten
Personeelskosten
Lonen en salarissen

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

1.440.065

1.351.669

1.280.594

Sociale lasten

255.498

228.432

214.909

Pensioenlasten

137.618

123.002

117.382

234.280

171.134

72.123

621.435-

523.727-

Overige personeelskosten

558.591-

Doorbelaste kosten

1.508.870

1.252.802

1.161.281

In 2018 zijn alle vacatures ingevuld. Bij de overige personeelskosten hebben de reservering voor vakantie-uren,
de inhuur van specialisctisch personeel en wervingskosten een kostenverhogend effect.				
De doorbelaste kosten zijn kosten die ten laste zijn gebracht van de subsidiabele projecten en de NUSO.
Deze kosten zijn opgenomen bij de rubriek Besteed aan doelstelling.				

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar volledige
mensjaren: 29,07 (2017; 25,25). 					
Aan het einde van het jaar zijn er 33 medewerkers in dienst (2017: 31).				
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Specificatie kosten
Bezoldiging directie
Naam

R. van Gaal

Functie

directeur

Dienstverband
Aard

onbepaald

Uren

36

Parttime percentage

89

Periode

01.01 t/m 31.12

Bezoldiging (in euro’s)
Jaarinkomen:
Bruto loon/salaris

88.510

Vakantiegeld

7.001

Eindejaarsuitkering

7.934

Totaal jaarinkomen
SV lasten (werkgeversdeel)
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (werkgeversdeel)

103.445
12.539
3.955
10.582

Totaal overige lasten en vergoedingen

27.076

Totaal bezoldiging 2018

130.521

Totaal bezoldiging 2017

127.597

Toelichting

•	De belastbare vergoedingen en bijtellingen betreft de bijtelling van het privé gebruik van de leaseauto. 		
•	De pensioenlasten betreft het werkgeversdeel van de aan het bedrijfstakpensioenfonds (i.c. PFZW) verschuldigde

premie. 					
					
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie vond plaats medio
juni 2018.						
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Jantje Beton de Regeling beloning
directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij
Jantje Beton vond plaats door de Raad van Toezicht. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 440 punten met een
maximaal jaarinkomen van € 114.247 (1FTE/12mnd). Dit puntenaantal is primair berekend op basis van de omvang van de
organisatie (hoeveelheid financiële middelen dat besteed wordt aan de doelstelling van de organisatie en het aantal
medewerkers en vrijwilligers) en de complexiteit van de organisatie (diversiteit van de activiteiten die Jantje Beton
uitvoert). Uitgaande van het parttime percentage van 89% bedraagt het maximale inkomen voor de directie van Jantje
Beton over 2018 € 101.680.
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Het voor de toetsing relevante jaarinkomen van de directie van Jantje Beton bedroeg € 103.445 over 2018. Derhalve was
er sprake van een overschrijding van het maximum jaarinkomen met € 1.765. Jantje Beton doet voor 2018 een beroep op
de overgangsregeling uit de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties.

Specificatie kosten
Deze overgangsregeling luidt als volgt: “Voor directieleden die voor of op 1 januari 2018 reeds bij een organisatie in dienst
waren of met wie voor of op 1 januari 2018 arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen en een jaarinkomen hebben dat
hoger is dan het geldende maximum voor de van toepassing zijnde functiegroep, geldt dat zij gedurende maximaal één jaar,
gerekend vanaf 1 januari 2018, het overeengekomen jaarinkomen mogen houden en het surplus vervolgens in een aansluitende periode van maximaal drie jaar moet worden afgebouwd.”
De totale bezoldiging van de directie over 2018 van € 130.521, blijft binnen het in de regeling opgenomen maximale bezoldiging van € 166.430 per jaar, uitgaande van een parttime percentage van 89%. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de
werkgeversbijdrage pensioen stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.			
			
Bezoldiging Raad van Toezicht					
De leden van de Raad van Toezicht komen in aanmerking voor een vergoeding van gemaakte kosten. 			
Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.			
			

Huisvestingskosten

Werkelijk 2018
Huur
Onderhoudskosten
Overige huisvestingskosten

Begroting 2018

Werkelijk 2017

78.596

70.000

68.529

-

-

-

45.144

40.000

25.604

123.740

110.000

94.133

Bij de huisvestingskosten is opgenomen een naheffing over 2017 dat betrekking heeft op de huur van archiefruimte en de
afrekening van de servicekosten over 2016 en 2017.			

Kantoor- en algemene kosten
Overige algemene kosten

216.507

200.000

199.825

77.026

100.000

76.775

Afschrijving en rente
Afschrijvingen

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen Jantje Beton, verbonden organisaties zoals NUSO en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden
partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
				
						
Als onderdeel van haar normale activiteiten verleent Jantje Beton diensten aan NUSO. Deze diensten worden op zakelijke
grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met werkzaamheden die Jantje Beton uitvoert in het kader
van gesubsidieerde projecten. 						
						
Jantje Beton heeft per 31 december 2018 een rekening courant vordering op NUSO. Deze vordering is volledig voorzien,
omdat NUSO al haar activa/passiva per 1 januari 2015 heeft overgedragen aan Jantje Beton en onvoldoende eigen inkomsten heeft om de rekening courant schuld aan Jantje Beton in de toekomst terug te betalen. 			
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Verschillenanalyse realisatie versus begroting
Baten
2018
Werkelijk
Baten van particulieren

Afwijkingen
Begroting

Minder

Meer
25.600

2.344.000

2.318.400

78.935

225.000

146.065-

1.600.800

1.644.010

43.210-

Baten van subsidies van overheden

530.435

450.000

Baten van andere organisaties zonder winststreven

125.006

265.000

139.994-

4.679.176

4.902.410

329.269 -

Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties

Telling
Minder baten ontvangen dan begroot

80.435

106.035

223.234 -

Toelichting op de afwijkingen groter dan € 75.000
Baten van bedrijven
Volgens beleid is in 2018 tijd vrij gemaakt voor een specifieke fondsenwerver zakelijke markt. Desondanks is het niet gelukt
de doelstelling van een stijgende lijn van de baten uit de zakelijke markt te realiseren. Oorzaak hiervoor is dat het opbouwen van een netwerk etc. meer tijd kosten dan voorzien.					

Baten van andere organisaties zonder winststreven				
Een belangrijke reden voor dit verschil wordt veroorzaakt doordat we vertraging hebben opgelopen bij de uitvoering
van het programma Kwetsbare kinderen. Een andere reden is dat een gedeelte van het project in Apeldoorn in 2019
plaatsvindt.

Baten van subsidies van overheden				
In 2018 is een niet begrote subsidie van het Ministerie van VWS ontvangen specifiek voor kennisdeling met de provincies
rondom het programma Gezonde Schoolpleinen als ook voor de ontwerpwedstrijd buitenlesplek.
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Verschillenanalyse realisatie versus begroting
Lasten
2018
Werkelijk

Afwijkingen
Begroting

Minder

Meer

Besteed aan doelstellingen:
- Speelse Buurten

1.393.958

1.428.125

34.167-

- Kwetsbare kinderen

163.958

273.385

109.427-

- Communicatie en voorlichting

582.516

640.000

57.484-

2.535.824

2.299.189

Wervingskosten

888.655

1.007.633

118.978-

Kosten beheer en administratie

130.221

146.881

15.904-

5.695.888

5.795.213

335.960

- Overig

Telling
Minder baten ontvangen dan begroot

236.635

236.635

99.325-

Saldo financiële baten en lasten

112.724-

100.000

212.724-

Toelichting op de afwijkingen groter dan € 75.000
Kwetsbare kinderen
Zie toelichting Baten van andere organisaties zonder winststreven ‘Een belangrijke reden voor dit verschil wordt veroorzaakt doordat we vertraging hebben opgelopen bij de uitvoering van het programma Kwetsbare kinderen. Een andere
reden is dat een gedeelte van het project in Apeldoorn in 2019 plaatsvindt’.				

Overige
De voor de doelstelling gemaakte uitvoeringskosten zijn hoger uitgekomen omdat er meer personeel is aangenomen om
uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen van het jaarplan. 				

Wervingskosten
Passend in het beleid om scherp de kosten in de gaten te houden van die activiteiten die niet tot de doelstelling behoren,
hebben diverse fondsenwervingsmethodes minder uitgegeven dan hun toegewezen budget. Daarnaast heeft de post
innovatie ca. 45% gebruikt van het besteedbare budget, omdat met name de aandacht is uitgegaan naar een nieuw CRM
pakket.

Financiële baten en lasten
In het 4e kwartaal daalden aandelenkoersen fors als gevolg van politieke onzekerheden (o.a. handelspolitiek tussen de
VS en China, het Italiaanse begrotingstekort, Brexit, Trumps ongenoegen over het rentebeleid) als ook afnemende
economische groei.
De resultaten van obligaties daalden eveneens als gevolg van oplopende risicopremies die veroorzaakt werden door
lagere economische groeiverwachtingen, de beëindiging van het obligatie-opkoopprogramma van de ECB en oplopende
geopolitieke risico’s vanwege Italië en Brexit.						
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Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankellijke accountant
Aan: de raad van toezicht en het bestuur van Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
het bestuursverslag;
bijlage 1: Resultaat spaar- en beleggingsoverzicht;
het financieel overzicht van NUSO.

•
•
•

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar
is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle
of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk
voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650
Fondsenwervende Organisaties.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de
in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de
activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de
organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden
te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, tevens het op basis
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

•

•
•
•

•
•

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de significante bevinden die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing.
Amsterdam, 1 mei 2019		

Dubois & Co. Registeraccountants

			

G. Visser RA
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Ondertekening
De jaarrekening 2018 is vastgesteld door de directie van Jantje Beton per 2 april 2019. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening goedgekeurd op 2 april 2019.		

Directie
D.S.C. Ensberg-Kleijkers

-----------------------------------------------------------------------

Raad van Toezicht
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M.M. van ‘t Veld, voorzitter

-----------------------------------------------------------------------

A.C. den Besten, vice-voorzitter

-----------------------------------------------------------------------

P.R. Kwant

-----------------------------------------------------------------------

H.D.W. van Groen

-----------------------------------------------------------------------

J. Bron

-----------------------------------------------------------------------

B.P. de Gruijter

-----------------------------------------------------------------------
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Bijlage 1

volgens Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen

Financiële baten en lasten
Bedragen x € 1.000
2018
Rentebaten uit spaarrekeningen en
deposito’s

2017

2016

2015

2014

99

84

69

65

55

Rentebaten uit leningen u/g

-

-

-

-

41

Rentelasten

-

-

-

-

-

A

Subtotaal rentebaten en -lasten

99

84

69

65

96

B

Dividend

23

27

76

69

-

-

-

-

84

-

Gerealiseerd koersresultaat

C

Ongerealiseerd koersresultaat

199-

30

151

263-

-

Subtotaal koersresultaten

199,-

30

151

179-

-

77-

141

296

45-

96

25-

-

257

70-

96

9.516

7.757

4.565

-0,90%

2,10%

A+B+C Totaal financiële baten en lasten
Kosten beleggingen

-36

-35

Netto beleggingsresultaat

113,-

106

Gemiddeld belegd vermogen in jaar

8.798

9.079

Rendement uit beleggingen

-1,28%

1,17%

39-

2,70%

Toelichting
Het rendement in procenten wordt berekend ten opzichte van het gemiddelde saldo van uitstaande gelden.		
		

JAARVERSLAG 2018

79

Balans NUSO

(na resultaatbestemming)

Activa
31 december 2018
Materiële vaste activa

31 december 2017
-

-

-

-

Vorderingen en overlopende activa

-

-

Effecten

-

-

Liquide middelen

-

-

Totaal

-

-

31 december 2018

31 december 2017

755.260-

591.493-

Passiva
Reserves

Kortlopende schulden

755.260

- Rekening courant Jantje Beton
Totaal

80

591.493
-
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Staat van baten en lasten NUSO
Baten
Ref

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Contributie

A

123.344

130.000

119.011

Administratie- en servicekosten

B

9.069

7.500

8.354

Verhuur NUSO bus

C

3.225

3.000

2.725

Subsidies van overheden

D

61.033

45.000

80.328

196.671

185.500

210.418

Som der baten

Lasten
Ref

Werkelijk 2018

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Besteed aan doelstellingen
- Basisondersteuning

E

36.873

33.000

44.110

- Innovatie

F

11.323

50.000

12.705

4.811

7.500

4.979

- Belangenbehartiging
- Communicatie

G

25.508

45.000

39.409

- Uitvoeringskosten

H

275.000

250.000

250.000

353.515

385.500

351.203

6.923

10.000

6.983

360.438

395.500

358.186

210.000-

147.768-

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie
Som der baten

Saldo van baten en lasten

I

163.767-

			
Opmerking
Alle activa zijn per 1 januari 2015 overgedragen aan Jantje Beton uit hoofde van een activa/passiva-transactie.		
De medewerkers van NUSO zijn per deze datum ook in dienst getreden bij Jantje Beton. 			
Het saldo van baten en lasten zal in mindering worden gebracht van de reserve van Jantje Beton			
			

•
•
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Toelichting op de staat van baten en lasten NUSO
A. Contributies
De specificaties van deze post luidt als volgt:
Werkelijk 2018
Categorie

Aantal

Vrijgesteld

Begroting 2018

Bedrag

Aantal

Werkelijk 2017

Bedrag

Aantal

Bedrag

-

-

-

-

14

-

I

146

15.622

150

16.050

140

14.873

II

24

5.112

30

6.390

26

5.538

III

326

104.480

335

107.200

326

104.107

496

125.214

515

129.640

506

124.518

2-

Af: verrekening vorig boekjaar

494

1.870-

-

123.344

515

129.640

9497

5.507119.011

afgerond 130.000

B. Administratie- en servicekosten
Door NUSO wordt administratie- en servicekosten in rekening gebracht voor bemiddeling en afhandeling van de
verzekeringen, auteursrechten (BUMA/SENA) en voor filmrechten (VIDEMA).					
		

C. Verhuur NUSO bus

Het aantal organisaties dat in 2018 gebruik heeft gemaakt van de bus bedraagt 43 (2017:36).			

D. Subsidies van overheden
De specificatie van deze subsidie is als volgt:
Gemeente

realisatie 2018

begroting 2018

realisatie 2017

Leiden

44.408

-

46.038

Utrecht

10.260

-

12.160

Almelo

6.365

-

-

Enschede

-

-

16.430

Zaandam

-

-

61.033

45.000

5.50780.328

Bij de ontvangen subsidie van de Gemeente Leiden is opgenomen een verrekening over het jaar 2017 ad € 2.840				
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Toelichting op de staat van baten en lasten NUSO
E. Basisondersteuning
De specificatie van dit onderdeel luidt als volgt:
realisatie 2018
NUSO promotie bus

begroting 2018

realisatie 2017

12.388

12.000

11.318

Algemene Ledenvergadering

1.384

1.000

547

Trainingen en projecten

1.528

5.000

616

-

5.000

1.089

Gemeente Leiden

3.000

10.000

2.000

Gemeente Utrecht

10.260

-

-

Gemeente Almelo

6.365

-

-

Gemeente Enschede

1.948

-

20.843

Gemeente Zaandam

-

-

7.697

36.873

33.000

44.110

Regiobijeenkomsten

F. Innovatie
De specificatie van dit onderdeel is als volgt
realisatie 2018

begroting 2018

realisatie 2017

project vrijwilligers

3.761

20.000

project fondsenwerving

5.000

20.000

-

5.000

-

2.562

5.000

12.705

11.323

50.000

12.705

sociale veiligheid
behoefte onderzoek

G. Belangenbehartiging
Dit zijn kosten die samenhangen met het behartigen van de belangen van de NUSO.			

H. Communicatie
De specificatie van dit onderdeel is als volgt:
realisatie 2018
nieuwsbrief

begroting 2018

realisatie 2017

20.362

30.000

14.444

website/platform

4.057

10.000

9.292

voorlichting

1.089

5.000

15.673

25.508

45.000

39.409

I. Uitvoeringskosten
Dit betreft de doorbelaste kosten vanuit Jantje Beton die betrekking hebben op de personele inzet t.b.v. NUSO
aangelegenheden.

J. Kosten beheer en administratie
Dit betreft kosten die zijn gemaakt in het kader van het algemeen functioneren, als voorbeeld kan worden genoemd,
porti en opslag archief.
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Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2020
Baten

1

Baten van particulieren

1.1

Collecte

1.2

Meerjarenbegroting

2019

2020

1.350.000

1.425.000

Loterij

900.000

1.000.000

1.3

Donateurs

200.000

245.000

1.4

Nalatenschappen

-

-

2.450.000

2.670.000

175.000

275.000

1.450.000

1.475.000

2

Baten van bedrijfsleven

3

Baten uit acties van derden

3.1

VriendenLoterij

3.2

VriendenLoterij, project Aan de slag in de speeltuin

71.800

-

3.6

VriendenLoterij, project Power to Play

94.975

200.000

1.616.775

1.675.000

4

Baten van subsidies van overheden

838.500

250.000

5

Baten van andere organisaties zonder winststreven

250.000

150.000

5.330.275

5.020.000

Som van de geworven baten
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Begroting
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Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2020
Lasten
Begroting

Meerjarenbegroting

2019

2019

6

Besteed aan doelstellingen

6.A

Activiteiten voor kinderen

1.971.275

1.200.000

6.B

Communicatie

500.000

490.000

6.C

Algemeen

2.598.190

2.692.564

5.069.465

4.382.564

1.067.224

994.269

201.189

210.138

6.337.878

5.586.971

-1.007.603

-566.971

35.000

40.000

-972.603

-526.971

7

Wervingskosten

8

Beheer en administratie
Som van lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
9

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten
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CBF
Jantje Beton behoort tot de organisaties die in 2016 van CBF het certificaat
‘Erkend Goed Doel’ hebben ontvangen. Hieruit blijkt dat Jantje Beton voldoet aan de
voor de organisatie geldende normen van de erkenningsregeling voor goede doelen.
Deze erkenning is een voortzetting van het oude CBF-keurmerk.
Dit betekent dat Jantje Beton voldoet aan de door de sector opgestelde normen,
die vervolgens door CBF zijn getoetst. Jantje Beton is daarbij getoetst op missie/
maatschappelijke waarde, middelen, activiteiten en organisatie, doelrealisatie,
Governance, verantwoording en omgang met belanghebbenden.
ANBI
Jantje Beton is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (zie: www.anbi.nl). Dit betekent dat Jantje Beton geen belasting hoeft te
betalen over giften en nalatenschappen die worden ontvangen.
Goede Doelen Nederland
Jantje Beton is lid van Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van
Goede Doelen.
VriendenLoterij
Jantje Beton is beneficiënt van de VriendenLoterij. De status van beneficiënt geldt
voor de periode tot en met 31 december 2023.

Colofon
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