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Algemeen
Bestuursverslag 2010
De Guusje Nederhorst Foundation (GNF) is in 2010 verder gegaan op de koers die in 2009
is ingezet en de bewuste keuze zich in te willen zetten voor kinderen in Nederlandse
opvangcentra van 0 – 8 jaar. Kinderen die niet gezien en gehoord worden. En daarom
worden vergeten. Terwijl ze soms op geheime locaties om de hoek wonen. Het verhaal
van deze kinderen verschilt, maar ze hebben één ding gemeen: op jonge leeftijd hebben
ze al veel, soms heftige dingen meegemaakt. Veel van deze kinderen zijn daardoor het
vermogen om onbezorgd te lachen nu al verloren.
Ruim 35.000 kinderen verblijven in Nederlandse opvangcentra:
 11.178 kinderen zijn in 2010 op advies van Jeugdzorg uit huis geplaatst. Ze

verblijven in residentiële (24-uurs opvang) instellingen, omdat de thuissituatie te
onveilig of te instabiel was.
 5.494 kinderen wonen in 2009 met hun moeders in blijfhuizen. Ze zijn

medeslachtoffer van huiselijk geweld of hebben dit zien gebeuren.
 9.082 kinderen werden in 2010 opgevangen en begeleid in dagopvangcentra,

omdat de thuissituatie te instabiel is. Deze
ontwikkelingsachterstanden of gedragsproblemen.

kinderen

kampen

met

2.751 kinderen verbleven in 2009 met hun ouder(s) in maatschappelijke
opvangcentra, omdat moeder en/of vader bijvoorbeeld de kosten van hun huis
niet (langer) kon dragen.
 6.515 kinderen hebben eind 2010 om verschillende redenen hun thuisland
verlaten en verblijven met hun moeder en/of vader in asielzoekerscentra.


De Guusje Nederhorst Foundation zet zich in om voor deze vergeten kinderen een
omgeving te creëren waarin ze weer gewoon kind kunnen zijn. Bijzonder kindvriendelijke
omgevingen. Daar gaat en staat de Foundation voor: zorgen dat deze kinderen in een
veilige omgeving mogen zijn. Zodat ze een ‘rustige jonge dag’ kunnen beleven. We
stoppen ze niet in een Formule 1-wagen of in een raket naar de maan. Nee. Ze zijn toe
aan rust, in plaats van de onrust waar ze net uit ontkomen zijn. Ze hebben behoefte aan
warmte, aandacht, geborgenheid en structuur. Alledaagse dingen.
Daarom doet de Guusje Nederhorst Foundation z’n best om ‘rustpunten’ te creëren voor
deze kinderen. Door structureel hun (tijdelijke) leefomgeving beter en leuker te maken.

4

En verder ook door het verzorgen van ingetogen, lieve en vrolijke activiteiten. Zonder dat
ze iets moeten. Ze hoeven alleen maar te genieten en gewoon kind te zijn. Lekker weer
eens onbekommerd lachen. Met de duim in de mond relaxed luisteren naar iemand die
een verhaaltje voorleest. Vrolijk dansen met andere kinderen. Heel normale dingen
eigenlijk. Maar voor deze kinderen heel ongewoon.
Het creëren van ‘rustpunten’ is vooral: het kind binnen z’n (tijdelijke) leefomgeving laten
ankeren. Rust geven. Een liefdevolle rustpunt-omgeving als basis. Een vertrouwde
dagelijkse omgeving, die vergeten kinderen zichzelf weer een beetje laat terugvinden. En
van waaruit ze weer kunnen kijken naar de toekomst.

Bestuur
In het boekjaar bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen:
Voorzitter
: de heer R. Blom
Secretaris
: mevrouw J. van Vegten
Penningmeester
: de heer R. Groen
Algemeen bestuurslid
: de heer R. Provoost
Algemeen bestuurslid
: de heer J. de Mol
Algemeen bestuurszetel : Dromenjager B.V.
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Activiteitenverslag
Directie en beleid
In 2010 was het belangrijk gefocust te werken aan het verder professionaliseren van de
jonge stichting. Zowel aan de achterkant als de voorkant. Het kantoor is verhuisd van
Leiden naar Den Haag. In 2010 werd het kantoor bemand door 2 personeelsleden en
werkten er regelmatig kantoorvrijwilligers. Het kantoor biedt maximaal plek aan 6 man.
De hoofdactiviteit van de stichting is het brengen van Tovertuinen naar opvangcentra
waar kinderen noodgedwongen voor korte of langere tijd moeten verblijven. Vaak is hun
leefomgeving sober. Niet de plek waar een jong kinderleven zou moeten starten. GNF
tovert de leefomgeving van deze kinderen om tot fijne, kleurrijke en veilige speel- en
leefplekken. In 2010 hebben de Tovertuinen een enorme groei doorgemaakt. Door de
stap te maken van het werken met vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om de
leefomgeving van de kinderen te verbeteren, naar het werken met professionele partijen
(interieurarchitect, aannemer, interieurbouwer, etc.). Hierdoor werden de Tovertuinen
niet alleen ‘betoverender’, maar ook sneller en vakkundiger gerealiseerd. We kijken bij de
realisatie van Tovertuinen bewust niet alleen naar het decoratieve aspect en speelmogelijkheden, maar ook naar een juiste invulling per ruimte en gebruik van kindvriendelijke
materialen. Dit ter verbetering van het leefplezier van de kinderen, terwijl uiteraard ook
aan de gestelde veiligheids- en onderhoudsnormen van de zorginstelling voldaan zal
moeten worden.
De Guusje Nederhorst Foundation Tour ging ook in 2010 langs genoemde opvangcentra.
De invulling is ‘theatraler’ geworden. De door Guusje Nederhorst bedachte characters
Woezel en Pip zijn nog steeds het vertrekpunt van een vrolijke kinderactiviteit, maar de
hondjes worden nu door poppenspelers echt tot leven gebracht. Het doel van de kinderactiviteit is onveranderd: het brengen van een dagdeel onbezorgd kinderplezier met
voorlezen, poppenspel, zingen, dansen, knutselen, kleuren en heel veel lachen.
In 2010 is het idee voor de ‘Dag van het Vergeten Kind’ geboren. Het doel van deze dag is
om jaarlijks op de verjaardag van Guusje Nederhorst (4 februari) een groot feestje te
vieren met kinderen uit instellingen. Maar ook om middels deze dag aandacht te vragen
voor de problematiek van deze vergeten kinderen. Want dat is de wens van GNF. Het
verschil te maken in het leven van kinderen in opvangcentra. Ieder kind een lach!
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Activiteiten en projecten
Tovertuin project
In 2010 heeft GNF drie Tovertuinen gerealiseerd:
 Bij een residentiële instelling in Nieuwegein, voor broertjes en zusjes van 0 tot 11 jaar,

is de woonkamer en de aangrenzende activiteitenkamer opgeknapt.
 Bij een blijfhuis in Rotterdam waar kinderen meekomen met hun moeder (veelal zijn

de kinderen ook slachtoffer van huiselijk geweld of hebben dit zien gebeuren) is een
crèche voor de allerkleinsten (0 – 3 jaar) en een speelkamer voor iets oudere kinderen
(3 – 8 jaar) gerealiseerd.
 Bij een dagopvangcentrum in Amsterdam Zuidoost (waar kinderen uit kansarme multi

problem gezinnen met gedragsproblemen en ontwikkelingsachterstanden worden
opgevangen) zijn de centrale hal en de 3 groepsruimtes omgetoverd naar Woezel en
Pip sferen.
Guusje Nederhorst Foundation Tour
De Tour is 16 keer langs opvangcentra geweest waaraan in totaal 282 kinderen van 0 – 8
jaar hebben deelgenomen.

Sponsoren & Partners
De belangrijkste sponsors en partners van GNF in 2010 zijn:













Drukwerkfabriek te Oosterhout
Multimove te Coevorden
Proserve te Alblasserdam
Dromenjager B.V. te ’s-Gravenhage
AT Productions B.V. te ’s-Gravenhage
Amace Financial Support B.V. te ’s-Gravenhage
The Others te Amersfoort
Park te Amsterdam
DB2 te Eindhoven
Eijffinger te Zoetermeer
De Nijvere Bij te Zoetermeer
Bookit te Amstelveen
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Hans Verleur fotografie te Haarlem
Nicole Romeijn fotografie te Den Haag
A Cow Says Moo te Amsterdam
Eric Boon Coaching en Training te Nootdorp
Orca Group te Heesch
Oette van Dael interieurarchitecte te Zoetermeer
Aannemersbedrijf Van Alphen te Hoogvliet
Schildersbedrijf Biezen en van Son te Rotterdam
Klay interieurbouw te Hoogvliet
Bekkers Dienstverlening te Beuningen
e.a.

8

Begroting 2011
2011
€
Donaties
Organisatiekosten

420.000
(220.000)

Beschikbaar voor doelstellingen

200.000
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Toekomstbeleid
GNF is in 2009 echt actief geworden en dus nog steeds een jonge stichting. En zoals voor
elke jonge stichting (of bedrijf) is een stevig fundament en focus van groot belang. Voor
2011 zal de ingezette koers voortgezet worden en de projecten (Tovertuinen en GNF
Tour) verder uitgerold worden.
Het is de wens van GNF om het leven van zoveel mogelijk kinderen in opvangcentra te
raken en dus zoveel mogelijk Tovertuinen te brengen naar instellingen en bezoekjes te
brengen met de GNF Tour. In 2011 zal GNF vier nieuwe Tovertuinen gaan openen en
gemiddeld 2 keer per maand met de GNF Tour een bezoek brengen aan een instelling.
Bij het bezoeken van opvangcentra ontdekte GNF dat de buiten speelmogelijkheden van
kinderen in instellingen beperkt zijn. In 2011 zal er een start gemaakt worden om de GNF
‘binnen-Tovertuinen’ te vertalen naar een concept voor ‘buiten-Tovertuinen’ waar
kinderen in een veilige omgeving actief en creatief buiten kunnen spelen. Het streven is
om in 2012 de eerste buiten Tovertuin te openen.
Echter, een doel van GNF is ook om Nederland bewust te maken dat er zoveel kinderleed
is. Hier in Nederland, soms gewoon om de hoek. Daartoe zal GNF events ontwikkelen die
een tweeledig doel dienen: een feestje voor kinderen die dit enorm verdienen en zelden
een uitje beleven én een roep om aandacht om de levens van deze kinderen in Nederlandse opvangcentra te verbeteren. De Dag van het Vergeten Kind is het eerste grote
event van GNF. Een tweede event is een Sinterklaasevent die aan GNF is aangeboden
door Stichting Sinterklaas Rijnmond.

’s-Gravenhage, 12 december 2011
De heer R. Blom
(voorzitter)

Mevrouw J.V. van Vegten
(secretaris)

De heer R. Groen
(penningmeester)
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Jaarrekening 2010
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Balans
Staat van baten en lasten
Toelichting op de staat van
baten en lasten

Balans per 31 december 2010

Actief

31.12.2010
€

31.12.2009
€

16.400

-

Vaste activa
Materiële vaste activa:
Vervoermiddelen
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende
activa:
Waarborgsommen
Overige vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen:

-

348

22.624
22.624

81.634
81.982

112.023

134.647

13.781

151.047

95.763
95.763

Passief
Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen
Vastgelegd vermogen

119.117
-

90.489
119.117

Kortlopende schulden
Crediteuren
Loonbelasting
Overige schulden en
Overlopende passiva

23.330
3.304
5.296
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90.489

1.303
2.032
31.930
151.047

1.939

5.274
95.763

Staat van baten en lasten over 2010

Baten uit eigen fondsenwerving
Kosten uit eigen fondsenwerving
(In)directe verwervingskosten
Uitvoeringskosten

(241.055)
-

2010
€

2009
€

394.299

148.231

(241.055)

(103.024)
-

(103.024)

Beschikbaar voor doelstellingen

153.244

45.207

Besteed aan doelstellingen

(124.616)

(24.938)

28.628

20.269

Overschot

Het overschot is toegevoegd aan
het besteedbaar vermogen
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Algemeen
Activiteiten
De stichting is op 14 mei 2007 opgericht. De doelstelling van de stichting is het plezieren
van kansarme ‘vergeten’ kinderen in Nederland, in welke vorm dan ook, om hun welzijn
te bevorderen.

Kamer van Koophandel:
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer
27300977.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening van de stichting is opgesteld volgens de richtlijn 650 “Fondswervende
instellingen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa:
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Onder de baten van de stichting worden verstaan de aan het boekjaar toe te rekenen
netto-opbrengsten uit hoofde van donaties en banktegoeden.
Giften in natura zijn verantwoord tegen de geschatte waarde in het economisch verkeer.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Actief
Vaste activa

Materiële vaste activa:
Vervoermiddelen

2010
€

Boekwaarde 1 januari
Investeringen

20.000
20.000
(3.600)
16.400

Afschrijvingen
Boekwaarde 31 december
Cumulatieve afschrijvingen 31 december

3.600

Afschrijvingspercentage

20%

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa:
Overige vorderingen en overlopende activa:

Nog te ontvangen donaties
Vooruitbetaalde kosten

16

31.12.2010
€

31.12.2009
€

21.018
1.606
22.624

81.465
169
81.634

Liquide middelen

Deutsche Bank Nederland N.V.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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31.12.2010
€

31.12.2009
€

112.023
112.023

13.781
13.781

Passief
Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen:

Stand 1 januari
Mutatie verslagperiode
Stand 31 december

2010
€

2009
€

90.489

70.220

28.628
119.117

20.269
90.489

31.12.2010
€

31.12.2009
€

3.626
406
1.058
206
5.296

1.156
129
654
1.939

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva:

Reservering vakantiegeld
Reservering sociale lasten
Af te dragen pensioenpremies
Nog te betalen kosten
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Toelichting op de onderscheiden posten van
de staat van baten en lasten
Baten uit eigen fondsenwerving

Donatie Woezel en Pip
Overige donaties
Donaties in natura

2010
€

2009
€

25.005
203.619
228.624
165.675
394.299

41.643
65.171
106.814
41.417
148.231

2010
€

2009
€

106.654
9.459
28.328
9.250
9.345
2.832
6.779
3.599
12.890
37.670
14.249
241.055

59.262
5.968
1.522
13.179
7.384
2.067
3.703
1.994
4.284
3.661
103.024

Kosten uit eigen fondsenwerving

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Drukwerkkosten
Computer- en internetkosten
Telefoonkosten
Autokosten (incl. afschrijvingen)
Reis- en verblijfkosten
Verkoopkosten
Advieskosten
Overige verwervingskosten
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Besteed aan doelstellingen

Tovertuinen
GNF Tour
Overigen

2010
€

2009
€

109.478
2.800
12.338
124.616

19.967
890
4.081
24.938

Bezoldiging bestuurders
De bestuurders zijn onbezoldigd. Aan bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en/of
garanties verstrekt.
De arbeidskosten van de directie bedragen € 68.630 over 2010.
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de verslagperiode waren gemiddeld twee werknemers in dienst van de
stichting (2009: 1).
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