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1  Over Kansfonds

Probleem
Elk jaar raken talloze mensen in onze samenleving achterop en buitengesloten. Mensen om wie 
niemand zich bekommert. Die worstelen met zulke complexe problemen, dat ze niet meer passen 
in regels en voorzieningen. Die de zorg mijden. En die niemand meer hebben die gelooft in wat 
ze wél kunnen. Deze mensen – jong en oud – zijn vastgelopen in het leven, om welke reden ook. 
Ze zijn in een uitzichtloze situatie beland, waar zij op eigen kracht en zonder hulp nauwelijks 
verandering in kunnen brengen. Tenzij er iemand naar deze kwetsbare mensen omkijkt en in ze 
gelooft. 

Visie
Wij geloven in een samenleving waarin er plek is voor iedereen, juist ook voor kwetsbare mensen.

Missie
Kansfonds wil de uitsluiting van kwetsbare mensen voorkomen. Dat bereiken we door lokale 
initiatieven op weg te helpen, waarin mensen omzien naar elkaar. 

Kompas
Het katholiek sociaal denken is van oudsher ons kompas: samenleven doe je met elkaar. In alle 
keuzes die we maken, laten we ons inspireren door het katholiek sociaal denken. We maken ons 
sterk voor een samenleving waarin ieder mens telt en niemand voor zichzelf leeft, waarin we 
elkaar versterken en zorgdragen voor elkaar. Dit zijn de pijlers die doorklinken in alles wat we doen:
– Menselijke waardigheid – ieder mens telt
– Subsidiariteit – meebouwen vanuit eigen kracht
– Solidariteit – zorgen voor elkaar
– Bonum commune – niemand leeft voor zichzelf

Strategie 
Met onze verandertheorie expliciteren we de logica achter de keuzes die we maken: welke stappen
en tussenliggende resultaten zijn noodzakelijk om onze missie te bereiken? Die tussenliggende 
resultaten meten we jaarlijks en daar sturen we onze werkwijze zo nodig op bij. In die verander-
theorie komt op alle plekken het katholiek sociaal denken tot uitdrukking. 

De kern van onze veranderstrategie is dat Kansfonds gelooft in de kracht van mensen. Om die 
kracht te versterken, helpen we kwetsbaren om hun zelfregie te verstevigen en hun sociale 
netwerken te vergroten. Omdat hulp dichtbij het efficiëntst is, focussen we op lokale initiatieven 
waarin mensen omzien naar de kwetsbaren. We kiezen daarbij doelbewust voor organisaties 
die werken met vrijwilligers. Doordat zij omzien naar de ander, inspireren zij mensen in hun 
omgeving om dat ook te doen. Vaak wordt de geholpene zelf ook vrijwilliger. Met die aanpak 
versterken we de samenleving en bereiken we meer maatschappelijk effect. 

Veel kwetsbare mensen zouden het niet redden als er niemand naar hen omziet. 
Gelukkig zijn er mensen die dat niet laten gebeuren. Ze vinden het – net als 
wij – ondenkbaar om níét te helpen. Daarom helpt Kansfonds hun initiatieven 
mogelijk maken, zodat de kwetsbaarsten niet buitengesloten raken. Het katho-
liek sociaal denken is daarbij ons kompas. 
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Wat doet Kansfonds?
Kansfonds investeert op verschillende manieren om zijn missie te vervullen:

Financiering 
We helpen lokale initiatieven op weg met geld. Die initiatieven selecteren we met behulp van een 
heldere beoordelingssystematiek die waarborgt dat we de juiste keuzes maken. Draagt het project 
bijvoorbeeld echt wel bij aan onze missie? En hoe groot is de kans van slagen? 

Extra Kansfonds-impuls
Naast projecten financieren, doen we veel extra’s. Zo brengen we aanvragers met elkaar in 
contact om hen kennis en ideeën uit te laten wisselen. En delen we nieuwe kennis tijdens 
bijeenkomsten en presentaties. 

Kansfonds zet als extra impuls ook versnellers in om specifieke maatschappelijke problemen in de 
samenleving meer programmatisch op te pakken. We investeren in vernieuwende projecten door 
voor een langere termijn financiering toe te zeggen – vaak in samenwerking met andere finan-
ciers die met ons de krachten willen bundelen. Met tal van activiteiten helpen we deelnemers om 
hun kennis en ervaring uit te wisselen. We zetten onze eigen kennis en contacten in. En we doen 
onderzoek naar wat werkt. Zo zetten we vaart achter de verbeteringen die zo hard nodig zijn. 

Werkgebied 
Kansfonds maakt lokale initiatieven mogelijk: in de stad, in het dorp, in de buurt en in de wijk. Dat 
doen we in Nederland en op kleine schaal in het Caribisch deel van het Koninkrijk. In Suriname 
zijn we met een bescheiden budget actief tot en met 2018.

Plek in de samenleving 
In de zorg voor de kwetsbaren hebben meerdere partijen een rol, zoals gemeenten, zorgverzeke-
raars, zorgvoorzieningen en maatschappelijke organisaties. En ook de burgers zelf. Insteek van het 
overheidsbeleid is dat iedereen die dat kan, verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen 
leven en omgeving. Maar talloze kwetsbare mensen redden het in die context niet. Daar springen 
we als fonds op in door initiatieven mogelijk te maken waarin mensen juist omzien naar de kwets-
baarsten. We helpen deze initiatieven op weg. We leggen verbinding, zodat de initiatieven elkaar 
versterken. En we delen de inzichten, zodat we met elkaar een steeds sterkere zorgketen smeden.

Onze versnellers in 2018 

Opgroeien in armoede
Zwerfjongeren

Inloophuizen*

* De inloophuizen worden gefinancierd door Fonds Franciscus. Dit is een fonds op naam binnen Kansfonds en wordt mede mogelijk 

 gemaakt door Adessium Foundation, Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en particuliere donateurs.



6

Type fonds 
Kansfonds is een zogeheten hybride fonds. Dat betekent dat we, naast inkomsten uit het rende-
ment op ons eigen vermogen, ook andere financieringsbronnen hebben van waaruit we maat-
schappelijke initiatieven ondersteunen. We krijgen bijdragen uit de opbrengsten van de Nationale 
Postcode Loterij en Nederlandse Loterij, en we werven zelf fondsen. Met het geld uit ons eigen 
vermogen financieren we zo veel mogelijk onze eigen organisatie. 

Waarin Kansfonds zich onderscheidt 
Kansfonds heeft raakvlakken met verschillende fondsen. Dit is waarin Kansfonds zich onderscheidt: 
– We kiezen niet één specifieke doelgroep (zoals ouderen of kinderen met een 
 beperking), maar juist iedereen die kwetsbaar is en het alleen niet redt. 
– We helpen niet rechtstreeks mensen in nood, maar we ondersteunen lokale 
 initiatieven met vrijwilligers die omzien naar de kwetsbaren.
– Het katholiek sociaal denken is ons kompas bij de keuzes die we maken. 
– We ondersteunen alleen initiatieven voor kwetsbaren in Nederland en het 
 Caribisch deel van het Koninkrijk. 

Samenwerking
Kansfonds draagt verantwoordelijkheid in een breed maatschappelijk veld. Daarin bereiken we 
meer door samen te werken met organisaties die net als wij van betekenis willen zijn voor de 
kwetsbaarsten. Zoals:
– Particuliere fondsen en bedrijven die samen met Kansfonds projecten willen financieren
 (zoals Fonds Ayuda)
– Organisaties waarmee we een historische band hebben (zoals de KRO-NCRV)
– Onze medefinanciers die projecten mogelijk helpen maken (zoals de Nationale Postcode Loterij  
 en Nederlandse Loterij)
– Fondsen waarmee we in een samenwerkingsverband optrekken (zoals Samenwerkende 
 Fondsen Caribisch deel van Koninkrijk: een coalitie van Stichting Kinderpostzegels, het Oranje   
 Fonds, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Kansfonds, Fonds Sluyterman van Loo en stichting  
 Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor)
– Kennisinstituten die ons voeden bij het maken van keuzes (zoals het landelijk kennisinstituut   
 voor het sociaal domein Movisie)

Geschiedenis
Tijdens de bombardementen op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog, hielp EHBO’er Albert 
Bergers de gewonden en daklozen in zijn wijk. Ook tijdens de wederopbouw organiseerde hij tal 
van acties om mensen in nood te helpen. Die acties, waaronder de SUS-loterijen, werden later 
voortgezet vanuit een fonds dat de KRO daarvoor speciaal oprichtte: het huidige Kansfonds.
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2  Gewenste resultaten en monitoring

Verandertheorie als basis
Kansfonds werkt met een verandertheorie. Daarmee expliciteren we hoe we denken over de 
stappen die nodig zijn om onze missie te bereiken en welke tussentijdse resultaten daarvoor 
nodig zijn. Die tussenliggende resultaten meten we regelmatig en daar sturen we onze werk-
wijze zo nodig op bij. Zo hebben we meer zekerheid dat we ons geld goed besteden. In die 
verandertheorie liggen de vier pijlers van het katholiek sociaal denken omsloten – het kompas 
waarop Kansfonds stuurt: menselijke waardigheid, subsidiariteit, solidariteit en bonum commune. 
Hoe dat werkt, leggen we hierna kort uit, aan de hand van het schema.

Kansfonds wil de uitsluiting van kwetsbare mensen voorkomen. Daarom steunen 
we projecten die bijdragen aan onze missie. Hoe herkennen we die projecten? 
Hoe maken we impactvolle keuzes? En hoe volgen we de resultaten die we 
bereiken? 

De verandertheorie lees je van beneden naar boven, startend bij de activiteiten van Kansfonds. Zo ontstaat er 

een goed beeld van onze investering, het effect daarvan op lokale initiatieven die wij steunen, de effecten die 

dat heeft op kwetsbare mensen en vrijwilligers, en wat uiteindelijk de maatschappelijke impact is van dat alles.

FINANCIERING
Selectie 
lokale

 initiatieven

LOKALE 
INITIATIEVEN

Kansfonds

DOELGROEPEN

SAMENLEVING
MEER MENSEN ZIEN OM NAAR KWETSBAREN 

waardoor kwetsbaren beter mee kunnen doen in de samenleving* 

Ondernemen meer (nieuwe) ACTIVITEITEN
Bereiken meer kwetsbare mensen en vrijwilligers

KWETSBAREN

Vergroten 
zelfregie*

Doorbreken 
sociaal 

isolement

Vergroten 
gevoel van 
menselijke 

waardigheid

VRIJWILLIGERS

Plezier en 
zingeving in 
omzien naar 

anderen

Inspireren 
anderen om 
te zien naar 

anderen

Breder 
blikveld

Vergroten hun kennis 
en netwerken en leren 

van elkaar

Extra Kanfonds impuls:
kennis, netwerken 

& uitwisseling

* Vervalt bij Fonds Franciscus
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Waarom de focus ligt op kwetsbare mensen - (menselijke waardigheid)
Ieder mens doet ertoe – om wie hij is. Daarom is iedereen het waard om naar om te zien. Ook 
kwetsbare mensen die vastlopen in hun bestaan, om welke reden ook. Toch is het niet vanzelf-
sprekend om juist naar hen om te zien. Vanwege vooroordelen bijvoorbeeld, of onwetendheid 
en angst voor het onbekende. Ze raken daardoor uit beeld, worden genegeerd en komen terecht 
aan de rand van de samenleving. Hierdoor dreigen zij de verbinding met anderen te verliezen en 
kunnen zij hun eigen mogelijkheden niet meer benutten. En dat is een mens niet waardig. 

Waarom we kiezen voor lokale initiatieven - (subsidiariteit)
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de samenleving. Kansfonds neemt mensen die verant-
woordelijkheid niet uit handen. We versterken die juist door lokale initiatieven te ondersteunen 
die bijdragen aan de zelfregie, eigen kracht en waardigheid van kwetsbare mensen. Dergelijke 
hulp die dichtbij en persoonlijk is, heeft bovendien het meeste effect. 

Waarom we inzetten op vrijwilligers - (solidariteit)
Zonder de ander zijn we niemand. Dat diepe gevoel van verbondenheid willen we als fonds 
voeden. Daarom kiezen we doelbewust voor projecten waarin vrijwilligers zich inzetten. Zowel 
degene die hulp biedt als degene die hulp ontvangt, krijgt er veel voor terug. Zoals het gevoel dat 
het leven zin heeft, weer mee kunnen doen en een ruimer blikveld. Vaak wordt de geholpene 
zelf ook vrijwilliger. Vrijwilligers werken bovendien als een hefboom. Zij inspireren mensen in hun 
omgeving om zich ook voor anderen in te zetten. 

Waarom we gaan voor sociale verbondenheid - (bonum commune)
Niemand leeft voor zichzelf. Kansfonds wil daarom mensen inspireren om onderling verbonden 
te raken en te blijven. Door elkaar vast te houden, vormen wij met elkaar een vangnet in de 
samenleving. We versterken die sociale verbondenheid door lokale initiatieven te ondersteunen 
die bijdragen aan nieuwe of bestaande netwerken. Zo bouwen we aan een samenleving waarin 
niemand leeft voor zichzelf, maar waar we mét elkaar, naar elkaar omzien. 

Waarom we meer doen dan alleen financieren 
Naast projecten financieren, doen we met een extra Kansfonds-impuls nog veel meer om ervoor 
te zorgen dat we zo veel mogelijk bereiken. Zoals: 
– Lokale initiatiefnemers advies geven waarmee zij hun ideeën kunnen aanscherpen
– Aanvragers via bijeenkomsten met elkaar in contact brengen om te leren van elkaar
– Geld en kennis bundelen zodat we gedurende een aantal jaren complexe problemen beter

kunnen aanpakken, zoals die van zwerfjongeren, kinderen in armoede en inloophuizen (onze
versnellers)

– Onderzoek doen naar wat werkt – en wat niet
– Kennis delen op bijeenkomsten en presentaties

Waarom we ook een sociaal vangnet willen vormen
Toen we de verandertheorie ontwikkelden, realiseerden we ons dat sommige kwetsbare mensen 
buiten onze scope zouden vallen; mensen die zó kwetsbaar zijn, dat de kans klein is dat zij nog 
volledig de regie over hun leven kunnen nemen. Ook is de kans klein dat zij ooit helemaal mee 
kunnen doen in de samenleving, terwijl dat wel belangrijke doelen zijn die Kansfonds vanuit zijn 
missie nastreeft. Onder hen zijn bijvoorbeeld dak- en thuislozen, mensen met psychische pro-
blemen en eenzame ouderen. Terwijl Kansfonds zich juist om hen wil bekommeren, was het in 
ons bestedingsbeleid altijd zoeken hoe we dat het beste konden doen. Als fonds financieren we 
namelijk alleen tijdelijke projecten, terwijl deze mensen gebaat zijn bij een blijvende voorziening. 
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Voor hen hebben we Fonds Franciscus opgericht, dat in eerste instantie de diaconale inloophuizen 
gaat ondersteunen. Zij voorzien in een liefdevol sociaal vangnet van mensen die er – zonder te 
oordelen – voor de allerkwetsbaarsten zijn, waardoor juist zij er weer bij horen. Omdat inloop-
huizen hun financiering nauwelijks rondkrijgen, hebben wij de keuze gemaakt om gedurende 
ruim vier jaar hun exploitatiekosten te helpen dekken – wat vrij uniek is in de fondsenwereld. 
Tegelijkertijd helpen we de inloophuizen te overleven met een programma dat tastbare oplos-
singen biedt voor het voortbestaan van de sector. 

Projectaanvragen selecteren en beoordelen 
Om onze missie te bereiken, selecteren we veelbelovende lokale initiatieven. Daarvoor leggen we 
alle aanvragen langs dezelfde meetlat, zodat we kunnen sturen op resultaat. Geloven we in het 
project? Dan helpen we het financieren. De beoordelingssystematiek hebben we in 2018 in lijn 
gebracht met onze veranderstrategie. In 2019 gaan we ermee werken. Bij de beoordeling kijken 
we naar 4 elementen: 

De 4 elementen in onze beoordelingssystematiek

Alignment Past de aanvraag bij onze missie?

Additionaliteit Kunnen wij iets voor de aanvrager betekenen wat 

andere organisaties niet of minder kunnen? 

Logica van de interventie Is het voorstel van de aanvrager logisch en is de kans groot dat 

de gestelde ambitie behaald wordt?

Risico’s Wat zijn de risico’s als we het initiatief ondersteunen? 

Monitoren en evalueren
Op verschillende manieren brengen we jaarlijks in kaart wat we als fonds bereiken. Met die 
uitkomsten kunnen we onze impact versterken. Dat doen we aan de hand van een impact-
monitoringssysteem dat de aanvragers en ons fonds niet onevenredig veel tijd kost, maar 
wel veel vertelt. Daarin spelen harde cijfers een belangrijke rol. Maar de veranderingen die 
Kansfonds wil bereiken in de samenleving laten zich niet alleen vangen in cijfers en scores. 
De initiatiefnemers wordt daarom soms ook gevraagd om hun verhaal te delen over 
belangrijke veranderingen bij de deelnemers aan hun project.
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Wat we willen weten Belangrijke vragen

De directe effecten op de 

initiatieven die we steunen

Wat doen de organisaties met de finan-

ciering van Kansfonds? En in hoeverre 

heeft Kansfonds ook naast de finan-

ciering een positieve impact op deze 

initiatieven?

De effecten die de initiatieven 

teweegbrengen bij de 

kwetsbare doelgroep

Op welke wijze hebben de initiatieven 

een positieve impact op de kwetsbare 

doelgroep? Hoe groot is het bereik? En 

wat zijn de belangrijkste veranderingen 

die de organisaties zien bij de 

doelgroep?

De effecten van het doen van 

vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is voor Kansfonds een 

belangrijke manier om solidariteit te 

stimuleren. Wat betekent het doen van 

vrijwilligerswerk voor de vrij-

willigers? En in hoeverre ondersteunen 

de organisaties hun vrijwilligers?

Informatiebronnen 

De aanvraagformulieren die lokale 

initiatiefnemers hebben ingevuld 

over hun project

Portfolio van alle projecten in de 

projectadministratie van Kans-

fonds

Online verantwoordingsformulier, 

ingevuld door aanvragers

Financiële eindrapportages, 

ingevuld door aanvragers

Storytelling

Jaarlijkse impactmeting, ingevuld 

door aanvragers
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3  Gerealiseerde doelen
Sinds 2018 weten we meer over de impact van de projecten die we steunden.
Dat is dankzij de impactmeting die we dit jaar voor het eerst hebben uitgevoerd. 
Wat hebben de 498 projecten die we steunden zoal opgeleverd? *

* De cijfers uit de verantwoording komen uit ons eigen managementinformatiesysteem. Ook komt een deel uit onze eerste 

impactmeting in 2018. Deze werd uitgevoerd door Avance onder 113 projecten uit het projectenbestand van Kansfonds. 

 
Selectie lokale initiatieven 
In 2018 ontving Kansfonds ruim 1.570 vooraanvragen. Daaruit selecteerden we er 498 om te 
financieren. De gemiddelde tijd tussen aanvraag en uitsluitsel bedroeg zo’n 2,5 maand. 

Financiering 
Aan de geselecteerde projecten hebben we in totaal € 8.918.096 toegekend. Het gemiddelde 
bedrag per project is € 17.908. 

FINANCIERING
Selectie 
lokale

 initiatieven

LOKALE 
INITIATIEVEN

Kansfonds

DOELGROEPEN

SAMENLEVING
MEER MENSEN ZIEN OM NAAR KWETSBAREN 

waardoor kwetsbaren beter mee kunnen doen in de samenleving* 

Ondernemen meer (nieuwe) ACTIVITEITEN
Bereiken meer kwetsbare mensen en vrijwilligers

KWETSBAREN

Vergroten 
zelfregie*

Doorbreken 
sociaal 

isolement

Vergroten 
gevoel van 
menselijke 

waardigheid

VRIJWILLIGERS

Plezier en 
zingeving in 
omzien naar 

anderen

Inspireren 
anderen om 
te zien naar 

anderen

Breder 
blikveld

Vergoten hun kennis 
en netwerken en 
leren van elkaar

Extra Kanfonds impuls:
kennis, netwerken 

& uitwisseling

* Vervalt bij Fonds Franciscus

INVESTERING KANSFONDS
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Kennis, netwerk en uitwisseling
Kansfonds heeft op verschillende manieren geïnvesteerd in uitwisseling van kennis en net-
werkontwikkeling. Een greep daaruit:
– We gaven advies aan tientallen aanvragers over de aanscherping van hun projectplannen.
– We organiseerden een landelijk congres over zwerfjongeren. Dat gebeurde in samenwerking

met Stichting Zwerfjongeren Nederland en met bijdragen van deskundigen, de jongeren
zelf, staatssecretaris Paul Blokhuis en koningin Máxima. Aantal deelnemers: 210.

– We organiseerden tal van inspiratiesessies over opgroeien in armoede en zwerfjongeren.
Aantal deelnemers: 340.

– We hielden 2 werk- en inspiratiebijeenkomsten voor de inloophuizen, onder meer over
financiële continuïteit. Aantal deelnemers: ruim 200.

Waar
Kansfonds steunt vooral lokale projecten, omdat deze het meeste effect hebben én omdat ze 
mensen zo veel mogelijk zelf problemen in de samenleving laten oplossen. In 2018 was 95,4% van 
de 498 projecten lokaal gericht. Daarnaast financierden we een aantal landelijke projecten (4,6%), 
zodat we de lokale voorbeelden die goed werken op grotere schaal een plek kunnen geven.

EFFECT OP LOKALE INIATIEVEN 

Groningen
26 projecten
€ 377.905

Noord-Holland
76 projecten
€ 1.602.590

Friesland
15 projecten

 € 154.100

Zuid-Holland
83 projecten
€ 1.270.750

Flevoland
11 projecten

€ 282.150

Drenthe
9 projecten
€ 105.500

Overijssel
16 projecten
€ 221.150

Limburg
40 projecten
€ 595.325

Noord-Brabant
61 projecten
€ 732.156

Gelderland
39 projecten
€ 831.083

Utrecht
46 projecten
€ 900.251

Zeeland
4 projecten

€ 62.500

Regio Aantal projecten Totaal bedrag in € 

Geheel Nederland 449       €            8.064.142

Landelijke initiatieven 23 €     928.682

Suriname 15 €             341.225

Caribisch deel van het Koninkrijk 34 €              512.729

Totaal 498 8.918.096
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Welke initiatiefnemers? 
Vooral burgerinitiatieven, inloophuizen en zorg- en welzijnsorganisaties konden met 
ondersteuning van Kansfonds omzien naar de kwetsbaren. 

Hoeveel projecten kregen extra middelen?
Bijna 50% van de lokale initiatieven kreeg voor meerdere jaren geld toegekend. 
De projecten hebben zo meer tijd om te beklijven.

7 lokale initiatiefnemers konden met een overbruggingsfinanciering van Kansfonds voorkomen 
dat ze hun project moesten stoppen.

Type organisatie Aantal projecten Bedrag in €

Belangen- en patiëntenorganisaties 11 €            331.024

Burgerinitiatieven 80     €         1.406.825

Culturele centra 2 €          8.125

Kerkelijke organisaties 33 €          749.890

Collega-fondsen 2 €           15.000

Inloophuizen 80 €        2.184.440

Jeugd- en jongerenorganisaties 29 €            415.890

Kunst- en cultuurgezelschappen 11 €       78.950

Organisaties voor maatschappelijke opvang 10 €            192.300

Onderwijsinstellingen 7 €            121.674

Wijk- en buurtcentra 21 €            244.428

Zorg-en welzijnsorganisaties 87 €  1.219.506

Overige 127 €   2.090.044

Totaal 498 €  8.918.096

Aantal projecten Totaalbedrag 

in € 

Percentage van 

totaal toegekend

Gemiddeld bedrag 

in € per project 

233 €           4.523.502 50,72% €              19.414

Aantal projecten Totaalbedrag 

in € 

Percentage van 

totaal toegekend

Gemiddeld bedrag 

in € per project 

7 €              175.410 1,97% €              25.059
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Meer (nieuwe) activiteiten ondernemen 
Om ervoor te zorgen dat meer mensen omzien naar de kwetsbaren, wil Kansfonds initiatief-
nemers helpen om meer (innovatieve) projecten op te zetten. Uit de impactmeting blijkt het 
volgende:
– 50% gebruikt het geld om nieuwe activiteiten op te zetten en uit te voeren.
– 25% zet de bijdrage in om bestaande activiteiten voort te zetten.
– 25% zet het geld in voor professionalisering, bijvoorbeeld van hun organisatie en de vrijwilligers.

Welke kwetsbaren zijn bereikt? 
De lokale initiatieven bereikten kwetsbare mensen in uiteenlopende situaties. Verreweg de 
meesten ontbrak het aan reguliere hulp waarmee hun situatie doorbroken kon worden. 

Meer zelfregie en menselijke waardigheid 
Kansfonds wil met de lokale initiatieven bereiken dat kwetsbare mensen meer zelfregie krijgen. 
En ook dat hun sociaal isolement wordt doorbroken en hun gevoel van menselijke waardigheid 
groeit. Veel lokale initiatieven richten zich niet op één, maar op meerdere veranderingen 
tegelijkertijd, zo blijkt uit de projectgegevens over 2018. 

EFFECT OP DE KWETSBAREN 

Aantal projecten Bedrag in €

Eenzaam 27 €           286.530

Ernstig beperkt door handicap of ziekte 35 €           452.963

Geen aansluiting in de samenleving 51 €           903.444

Leeft in armoede 60 €           971.202

Slachtoffer van uitbuiting en geweld 1 €             15.000

Opvoed- en opgroeiproblemen 87 €   1.460.241

Veel problemen tegelijkertijd 9 €           110.000

Hiaten in sociale voorzieningen 228 €   4.718.716

Totaal 498 €        8.918.096

De effecten die we verwachten, zagen we in de verhalen die tijdens de meting werden opgetekend.
Het meest naar voren komen: zelfregie (84%) en menselijke waardigheid (83%). Die zelfregie geldt 
niet voor de inloophuizen. Daar gaat het vooral om menselijke waardigheid. 

 Aantal projecten Waarop gericht 

344 Vergroten van zelfregie

187 Doorbreken van sociaal isolement

50 Vergroten van het gevoel van menselijke waardigheid 
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Van kwetsbaar naar vrijwilliger 
Uit de impactmeting blijkt dat opvallend veel kwetsbaren na verloop van tijd ook zelf als vrijwilliger
 aan de slag gaan. Precies zoals we hoopten dat dat zou gebeuren. 27% van alle vrijwilligers is 
afkomstig uit de kwetsbare groepen. 

Groei aantal vrijwilligers 
Om meer mensen te doen omzien naar de kwetsbaren, ondersteunen we doelbewust organisaties 
die met vrijwilligers werken. Binnen de 498 projecten waren er in totaal bijna 21.000 vrijwilligers 
actief. 87% zag – zo bleek uit de impactmeting – het aantal vrijwilligers groeien.

Meer zingeving en plezier in omzien naar de ander
Wat we aan effecten hopen te bereiken bij de vrijwilligers, komt uit. Van de verhalen die we uit de 
impactmeting ophaalden: 
– blijkt in 40% daarvan dat vrijwilligers meer zingeving ervaren door om te zien naar de ander
– gaat 40% over de ervaring dat het blikveld groter wordt door zich vrijwillig in te zetten

Wat niet terugkomt uit de verhalen – en waar we wel vanuit gingen – is dat de vrijwilligers 
anderen stimuleren om te zien naar de kwetsbaren. Dat kan ook met de manier van meten 
te maken hebben; dat gaan we nog nader onderzoeken. 

EFFECT OP VRIJWILLIGERS 

EFFECTEN EXTRA KANSFONDS-IMPULS 

Kennis, netwerken en leren van elkaar 
Wat heeft het opgeleverd dat Kansfonds ook investeert in de onderlinge uitwisseling en in 
netwerken? Uit de impactmeting van Avance blijkt het volgende:
– 75% van de organisaties heeft daadwerkelijk meer aan Kansfonds gehad dan alleen financiële

middelen.
– Ruim 33% van de organisaties ervaart inspiratie en steun van Kansfonds.
– 50% van organisaties geeft aan dat de steun van Kansfonds werkt als een keurmerk om ook

andere fondsen te vinden.
– 9% van de organisaties heeft dankzij Kansfonds ingang gevonden tot een nieuw netwerk.

75% daarvan is het gelukt om nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan via dat
netwerk. Bijvoorbeeld met financiers, experts of projecten om de krachten mee te bundelen.

Versneller armoede 
De versneller opgroeien in armoede heeft sinds 2014 in totaal 54 lokale initiatieven mogelijk 
gemaakt. Met hulp van € 2,5 miljoen konden initiatiefnemers innovatieve projecten opzetten die 
kinderen en hun ouders helpen meer grip te krijgen op hun situatie. Daarvan zijn er inmiddels 
24 succesvol afgerond. 
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Looptijd versneller 2014 - 2019

Totaal projectenbudget voor de versneller €        2.659.583

Duur projecten 3 à 4 jaar

Van start gegaan 54

Voortijdig gestopt 5

Nog lopende projecten 25

Inmiddels succesvol afgerond 24

Verlengd 9

Besteed in 2018 €            157.874

Versneller zwerfjongeren 
De versneller gericht op zwerfjongeren heeft sinds 2015 in totaal 24 initiatieven mogelijk gemaakt. 
Daarvan zijn er inmiddels 4 succesvol afgerond. In 2018 hebben de initiatiefnemers € 343.040 
toegekend gekregen om hun vernieuwende activiteiten op te zetten en uit te breiden.

Versneller inloophuizen
In 2018 hebben 59 inloophuizen de beschikking gekregen over € 1,9 miljoen exploitatiefinancie-
ring om hun voorziening open te kunnen houden. Er is een eerste inventarisatie gemaakt met 
deze organisaties, waaronder we ook diverse pastoraten scharen, om zicht te krijgen op de 
knelpunten in hun voortbestaan. Dit biedt tal van aangrijpingspunten om de organisatie te 
verstevigen.

Katholiek sociaal denken als voedingsbodem
Het katholiek sociaal denken is het kompas waarop Kansfonds stuurt. Dat gedachtegoed houden 
we graag levend in de samenleving, omdat die waarden de samenleving mooier helpen maken. Ze 
dragen eraan bij dat mensen omzien naar elkaar. In 2018 hebben we aan 10 projecten € 291.250 
toegekend die dit gedachtegoed een impuls kunnen geven. Samen met KRO-NCRV organiseerden 
we een inspiratiedag over het katholiek sociaal denken. Aantal deelnemers: ruim 1.000. 

Looptijd versneller 2014 - 2019

Totaalbudget €        2.127.449

Duur projecten 3 à 4 jaar 

Van start gegaan 24

Voortijdig gestopt 2

Nog lopende projecten 18

Inmiddels succesvol afgerond 4

Verlengd 3

Besteed in 2018 €           343.040

*

*

* Een deel van dit bedrag is gefinancierd door onze gevers. Daardoor is het totaalbedrag van deze versneller in bijlage 2 lager. 
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Verbeterpunten

Meetmethode 
Nu we weten wat de meting oplevert, kunnen we die meting breder en specifieker inzetten. We 
zoeken naar manieren om de projectaanvragers nog meer te ontlasten en alleen de informatie op 
te halen die echt nodig is. Ook gaan we de evaluatievragen vervlechten in onze eigen systematiek. 
Bijvoorbeeld door bij de afronding van het project de evaluatievragen online te laten invullen. 

Impactdoelstellingen
We hebben nog geen duidelijke doelstellingen om de gegevens aan te spiegelen. Is 95,4% lokale 
initiatieven veel of weinig? Is het percentage organisaties dat inspiratie en steun van Kansfonds 
ervaart, hoger of lager dan we mogen verwachten? En in hoeverre moeten we daar wel of niet op 
bijsturen? Het is belangrijk om die doelen te bepalen, zodat we onze prestatie daartegen kunnen 
afzetten. 

Aannames toetsen
In onze verandertheorie zitten nog een aantal aannames die we verder kunnen onderzoeken. 
Zoals de noodzaak om vrijwilligers te ondersteunen en de behoefte van initiatiefnemers aan 
niet-financiële ondersteuning. 

Rol Kansfonds 
Uit de impactmeting komen ook aandachtspunten naar voren waar we als organisatie naar 
kunnen kijken. De belangrijkste:
– Sommige organisaties ervaren Kansfonds als afstandelijk.
– De doorlooptijd van de besluitvorming kan korter.
– Een deel van de organisaties ervaart het papierwerk van de (voor)aanvraag en rapportage als

veel en zwaar.
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4  Governance
Voor een maatschappelijk fonds als Kansfonds is het essentieel om ervoor 
te zorgen dat onze bijdrage goed terechtkomt en dat we daarbij belangen-
verstrengeling voorkomen. Dat doen we door onze organisatie en onze toe-
kenningsprocedures zorgvuldig daarop in te richten. Ook zorgen we ervoor 
dat er daarbij meerdere ogen vooraf meekijken – en ons achteraf controleren. 
Hoe hoger het bedrag, hoe meer mensen er meekijken binnen het fonds.

Bestuur 
Het bestuur van Kansfonds is eindverantwoordelijk voor het beleid en houdt toezicht op de 
directie. Ook besluit het bestuur over aanvragen van meer dan € 100.000. 

Maatregelen tegen belangenverstrengeling 
Om belangenverstrengeling te voorkomen, hebben we de volgende maatregelen getroffen:
– Bij de aanstelling én tijdens het bestuurslidmaatschap wordt erop toegezien dat er geen

belangenverstrengelingen zijn. Jaarlijks worden de (neven)functies gepubliceerd.
– Bepalingen in het bestuursreglement en directiereglement waarborgen een scheiding tussen

toezicht en uitvoering.
– Wordt er tijdens de bestuursvergadering een besluit genomen over een toekenning aan een

organisatie waarbij een van de bestuurders betrokken is? Dan verlaat deze bestuurder de
vergadering en doet hij niet mee aan de besluitvorming. In 2018 is dat niet voorgekomen.

Naleving Code Goed Bestuur FIN
Het bestuur van Kansfonds onderschrijft de principes uit de Code Goed Bestuur van de FIN 
(Vereniging van Fondsen in Nederland). Essentiële uitgangspunten bij het handelen van het 
bestuur zijn: 
– Het algemeen belang voorop
– Onafhankelijkheid
– Professionaliteit
– Duidelijk beleid
– Transparantie
– Verantwoording afleggen
– Zorgvuldigheid
– Respect

Naleving Code Goed Bestuur voor Goede Doelen
Ook onderschrijft het bestuur de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Dat betekent dat we 
ons onder meer houden aan de volgende principes:
– Binnen de organisatie zijn de functies van toezicht houden en uitvoeren duidelijk van  elkaar

gescheiden.
– De organisatie let er continu op dat de middelen optimaal besteed worden, zodat de

effectiviteit en efficiency zo groot mogelijk zijn.
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Tweejaarlijkse zelfevaluatie 
Elke 2 jaar toetst het bestuur officieel zijn eigen functioneren. Deze toetsing heeft begin 2018 
plaatsgevonden. Bij de zelfevaluatie maakt het bestuur gebruik van een checklist waarop ruim 
30 evaluatiepunten staan. Punten van reflectie zijn onder meer: 
– De mate van openheid en samenspel tussen bestuur en directie
– De omvang en expertise van het bestuur

Beloningsbeleid 
De bestuursleden bekleden onbezoldigd hun functie. Zij ontvangen een aanwezigheidsvergoeding 
van € 45 per bezochte vergadering. Ook krijgen zij een reiskostenvergoeding van € 0,29 per 
kilometer. Kansfonds neemt ook de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering op zich. 

Samenstelling bestuur 31-12-2018

Drs. Theo J.F.M. Bovens
Voorzitter
Afloop tweede termijn 31-12-2022

Functies en nevenfuncties:
Commissaris van de Koning Provincie Limburg 
Zie voor nevenfuncties uit hoofde van dit ambt (waaronder voorzitter Prins Bernhard 
Cultuurfonds Limburg): www.limburg.nl

Nevenfuncties op persoonlijke titel:
Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten 
Voorzitter Stichting Jan en Clara Nijssen
Penningmeester Stichting Kanunnik Salden/De Nieuwenhof
Lid Stichting Wiel Huveneersfonds
Lid Raad van Advies Stichting Thomas More
Lid algemeen bestuur Vereniging Graf van Sint Servaas

Drs. Elly W.M. Teune-Kasbergen
Vicevoorzitter
Afloop derde en tevens laatste termijn 31-12-2019

Nevenfuncties:
Voorzitter SOWOZA
Vicevoorzitter Raad van Toezicht HZ University of Applied Sciences
Lid BGF-fonds
Externe deskundige Commissie van Beroep Onderwijsgroep Tilburg
Lid Raad van Toezicht Stichting Mommerskwartier
Lid Raad van Toezicht Steunfonds KBO Brabant
Lid beleggingscommissie Kansfonds
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Drs. Joep M.H. Mourits
Secretaris
Afloop derde en tevens laatste termijn 31-12-2018

Functies en nevenfuncties:
Kwartiermaker Stichting Bultersmekke Assistancedogs
Voorzitter bestuur Stichting Cantate op de Brink

Drs. Danielle A.C.A.J. Landesz-Campen
Penningmeester
Afloop tweede termijn 31-12-2020

Functies en nevenfuncties:
Partner KPMG N.V. 
Docent Corporate Governance, Nyenrode Universiteit
Eigenaar Mady Neni B.V.
Voorzitter Stichting Creatief Onderwijs 

Mr. Karel N.A.M. Claassen
Lid
Afloop derde en tevens laatste termijn 31-12-2020

Functies en nevenfuncties:
Claassen Legal Advice & Mediation
Voorzitter Credocommissie Mariënburgvereniging

Drs. A. Jan Boekelman
Lid 
Afloop eerste termijn 31-12-2020

Functies en nevenfuncties:
Director Finance/member of the executive board EBN B.V.
Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV 
Lid en voorzitter auditcommissie GasTerra B.V. te Groningen 
Bestuurslid Stichting Chimbo te Amsterdam 
Bestuurslid Cappella Amsterdam 
Lid Raad van Commissarissen Oasen Drinkwater / voorzitter auditcommissie 
Voorzitter beleggingscommissie Kansfonds
Lid Raad van Toezicht van Viva! Zorggroep te Velsen-Noord

Drs. Aukje A.M. Kuypers
Lid
Afloop eerste termijn 31-12-2020

Functies en nevenfuncties:
Algemeen directeur Kuijpers
Bestuurslid Uneto-VNi, Groep Grote Bedrijven
Bestuurslid Spark, innovatiecampus voor de gebouwde omgeving
Bestuurslid Nationaal Register
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Directie 
De directeur van Kansfonds valt hiërarchisch onder het bestuur en heeft de dagelijkse leiding 
over het bureau. Kerntaken zijn het voorbereiden, goedkeuren en realiseren van strategisch 
beleid, financieel beleid, de aansturing van de organisatie, en de continuïteit en ontwikkeling van 
het fonds. Daarover legt de directeur verantwoording af aan het bestuur. Elk kwartaal rapporteert 
de directeur over de voortgang, exploitatie, beleidsontwikkelingen en projectaanvragen. 

Nevenfuncties 
De directeur bekleedt een aantal nevenfuncties. Voor het merendeel zijn die functioneel voor het 
fonds. In andere gevallen gaat het om nevenfuncties op persoonlijke titel, die geen relatie hebben 
met het werkterrein van het fonds. In alle gevallen vraagt de directeur toestemming aan de voor-
zitter en vicevoorzitter van het bestuur. Dit zijn de voor het fonds relevante nevenfuncties in 2018: 
– Lid Raad van Toezicht Adviescollege Curaçao
– Bestuurslid Algemene Loterij Nederland
– Secretaris Stichting Steunfonds t.b.v. het Katholiek Hoger Onderwijs (Tilburg University)
– Penningmeester Baeten Geven Fonds
– Voorzitter Raad van Toezicht Christelijk Sociaal Congres
– Penningmeester United Way Nederland

Bureau en medewerkers 
Eind 2018 waren er 21 mensen in dienst (17,11 fte). Het merendeel is vrouw (81%). Van alle 
medewerkers heeft 81% een vast contract. De medewerkers zijn gemiddeld ruim 7 jaar in dienst. 
De werknemers (inclusief de directeur) zijn ingeschaald op basis van hun opleiding en ervaring. 
We volgen daarbij de CAO voor het Omroeppersoneel. We zijn bescheiden met secundaire 
arbeidsvoorwaarden en hebben een goede pensioenregeling voor de medewerkers. 

Nevenfuncties medewerkers 
Kansfonds stelt het op prijs als medewerkers nevenfuncties vervullen. Op die manier is het fonds 
nog meer verbonden met wat er speelt in de samenleving. Wel moeten nevenfuncties worden 
gemeld bij de directeur. Degene die de projectaanvragen verdeelt over de medewerkers, houdt 
rekening met eventuele nevenfuncties. Mocht een projectadviseur toch een aanvraag onder ogen 
krijgen die raakt aan zijn nevenfunctie, dan heeft hij de plicht dat te melden. 

Besluitvormingsprocedure projectaanvragen 
Elk project waarvoor financiering wordt gevraagd, leggen we langs de meetlat. Pas als we erin 
geloven, bieden we steun. Hoe hoger het bedrag, hoe meer mensen er meekijken binnen het 
fonds. 
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Onze werkwijze in stappen Wanneer doen we dat?

Vooraanvragen We vragen initiatiefnemers om beperkte informatie 

in te sturen, op basis waarvan wij hen wel of niet 

uitnodigen een volledige aanvraag te doen. 

Eén projectadviseur beoordeelt kleine projecten en 

adviseert daarover aan de directeur. 

Bij aanvragen tot € 10.000.

De projectadviseur schrijft een advies over de 

aanvraag. Een tweede projectadviseur kijkt mee. 

Beiden adviseren aan de directeur. 

Bij aanvragen tussen de € 10.001 en € 25.000.

De projectadviseur schrijft een advies over de 

aanvraag. Dat advies wordt besproken in het 

overleg met de directeur en de coördinatoren. 

Bij aanvragen tussen de € 25.001 en € 50.000. 

De projectadviseur schrijft een advies aan de 

adviescommissie. Die geeft de directeur advies 

over de aanvraag.

Bij aanvragen tussen de € 50.001 en € 100.000. 

En bij bijzondere aanvragen. 

De projectadviseur schrijft een advies, de advies-

commissie adviseert, het bestuur besluit.

Bij aanvragen hoger dan € 100.000. En bij 

bijzondere aanvragen.

Financiële verantwoording projecten
Alle projecten waaraan we een toezegging hebben gedaan, leggen financiële verantwoording 
af. Kansfonds controleert of aan de voorwaarden voor uitbetaling is voldaan – voordat het geld 
wordt uitbetaald. Ook controleren wij de eindverantwoording die projecten moeten aanleveren. 
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn of het project is uitgevoerd zoals afgesproken, en of 
de bijdrage is besteed zoals bedoeld. 

Communicatie met de achterban
Als maatschappelijk fonds vinden we een heldere en zorgvuldige communicatie met alle 
belanghebbenden belangrijk. Hiervoor zetten we een mix van communicatiemiddelen in. 
We stemmen onze communicatie daarbij zo naadloos mogelijk af op de behoeften van 
de verschillende doelgroepen. 

De communicatiedoelstellingen van Kansfonds:
– Zichtbaar en vindbaar zijn
– Verantwoording afleggen
– Resultaten en impact van ons werk laten zien
– Doelgroepen informeren over bestedingsbeleid, aanvraagprocedures en activiteiten
– Mensen vinden, binden en inspireren om naar elkaar om te zien
– Het juiste gevoel ontwikkelen bij ons fonds
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Dit zijn onze belangrijkste doelgroepen voor de communicatie: 
– Aanvragers en potentiële aanvragers
– (Potentiële) financiers en gevers
– Externe toezichthouders
- Vertegenwoordigers pers en mediaplatforms
– Het Nederlandse publiek
– Brancheorganisaties en collega-fondsen
– Sleutelpersonen en opiniemakers
– Landelijke en lokale overheden
– Kennis- en onderzoeksinstituten

CBF-erkend doel 
Kansfonds is een CBF-erkend goed doel. Een erkend doel voldoet aan strenge kwaliteits-
eisen. Om daarvoor in aanmerking te komen, worden we jaarlijks getoetst door toezicht-
houder CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Dat gebeurt elk jaar aan de hand van een 
self assessment en eens in de 3 jaar uitgebreid. Kansfonds voldoet geheel aan de normen 
die het CBF stelt.

ANBI-status
Kansfonds is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling 
(ANBI) en voldoet daarmee aan de ANBI-richtlijnen. Door de ANBI-status zijn de donaties 
aan Kansfonds – onder bepaalde voorwaarden –  fiscaal aftrekbaar.

Procedurecheck 
Een accountantskantoor (EY tot en met 2017, Kamphuis & Berghuizen met ingang van 2018) 
neemt jaarlijks een steekproef uit de projecten die we ondersteunen. Er worden jaarlijks 
25 projecten gecontroleerd, om vast te stellen of alle interne procedures correct zijn door-
lopen. Met de aanbevelingen die hier mogelijk uit voortkomen, optimaliseren we de interne 
processen. 

Accountantscontrole van de jaarcijfers
Voordat het accountantskantoor een controleverklaring afgeeft, controleert het de boeken 
en de jaarcijfers van Kansfonds. Het accountantskantoor heeft ook voor 2018 weer een 
positieve verklaring afgegeven. 

Klachtenprocedure
Ondanks alle zorgvuldigheid kan er iets misgaan in de samenwerking. Daarom werkt 
Kansfonds met een klachtenprocedure. Die is te vinden op onze website. Aanvragers die 
het niet eens zijn met de beslissing over hun projectvoorstel, kunnen binnen 6 weken 
een verzoek tot heroverweging indienen. Er moet in dat verzoek dan wel nieuwe en 
aanvullende informatie staan. 
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5  Risico’s en onzekerheden
Verschillende risico’s kunnen ons belemmeren onze missie te vervullen. 
Ze kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op de resultaten die we halen, 
onze positie in het veld en onze continuïteit. Welke risico’s zien we? Hoe 
schatten we die risico’s in vergeleken met 2017? En welke maatregelen 
nemen we – of hebben we genomen – om de risico’s te verkleinen? 

Wet- en regelgeving

Nieuwe wet maakt inkomsten uit kansspelenmarkt onzeker 

De Eerste Kamer heeft in februari 2019 ingestemd met het Wetsvoorstel organiseren van 
kansspelen op afstand. Met deze nieuwe wet wordt het online aanbod van kansspelen 
voor Nederland gereguleerd. Door de toenemende concurrentie groeit het risico dat de 
inkomsten van de goededoelenloterijen teruglopen. Kansfonds is grotendeels afhankelijk 
van de opbrengsten van deze loterijen. De nieuwe wet heeft een lange aanloop gehad. 

Risico: hoog Impact: groot 

Maatregelen: Sinds 2015 zijn we ook zelf proactief fondsen gaan werven. 

Onveranderd risico 

Nieuw wetsvoorstel schrikt gevers af 

Er ligt een Conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties klaar. 
Als dat voorstel wordt aangenomen, moeten donateurs die jaarlijks € 15.000 of meer 
schenken aan een goed doel, met naam en toenaam openbaar gemaakt worden. 
Dat kan onze gevers enorm afschrikken. Zij willen vaak persoonlijk en anoniem 
goeddoen, zonder dat anderen in hun omgeving dat weten. Het recht om in stilte te 
geven wordt ernstig aangetast door dit conceptwetsvoorstel.

Risico: hoog Impact: groot 

Maatregelen: We laten onze stem horen via de Vereniging van Fondsen in Nederland 
(FIN), de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) en het Goede Doelen 
Platform. Het dringende verzoek aan de minister is om van dit conceptwetsvoorstel af 
te zien, gezien de onbedoelde schade die het oplevert. 

Nieuw risico 
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Strategie

Te weinig naamsbekendheid 

Door te weinig naamsbekendheid van het fonds zullen aanvragers en financiers ons 
onvoldoende weten te vinden.

Risico: middel Impact: groot 

Maatregel: Sinds 2017 timmeren we stevig aan de weg met onze naamsbekendheids-
campagne. 

Kiezen voor groepen die misschien nooit meer maatschappelijk participeren 

Steeds vaker worden fondsen afgerekend op impact. De kans is groot dat zij daarom 
vooral zullen inzetten op kwetsbare mensen bij wie relatief snel en zichtbaar vooruit-
gang valt te boeken. Maar wie ziet er dan om naar de meest kwetsbaren bij wie de 
kans klein is dat zij ooit helemaal mee kunnen doen in de samenleving? Kansfonds laat 
hen niet zitten. Maar die keuze maakt ons wel kwetsbaar in de beeldvorming en de 
fondsenwerving. 

Risico: middel Impact: middel

Maatregel: We nemen het op ons om voor de allerkwetsbaarsten een sociaal vangnet 
te vormen. We zorgen onder meer voor tijdelijke exploitatiefinanciering en capaciteits-
versterking om betekenisvolle voorzieningen overeind te houden. Daarbij werken we 
samen met medestanders die deze doelgroep ook niet aan zijn lot willen overlaten. 
En we leggen zorgvuldig uit welke keuzes we maken en waarom. 

Onveranderd risico 

Nieuw risico 

Onvoldoende zicht op de impact van wat we als fonds bijdragen 

De samenleving mag van ons verwachten dat we duidelijk maken wat de impact is van 
onze bestedingen. Dat vinden we zelf ook belangrijk. Nu we werken met een verander-
theorie, hebben we meer zicht op de effecten die we mogen verwachten en kunnen 
we die effecten ook meten. 

Risico: van middel naar laag Impact: groot 

Maatregel: Onze verandertheorie geeft ons de kans om te sturen op impact. De eerste 
impactmeting heeft in 2018 plaatsgevonden. We hebben de beoordelingscriteria op 
basis van de verandertheorie aangescherpt. Die gaan per 2019 in. 

Veranderd risico 
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Initiatieven stranden vanwege doorschuiven verantwoordelijkheden 

Kansfonds geeft alleen een tijdelijke impuls aan maatschappelijke initiatieven. Maar 
wie zet de succesvolle initiatieven voort? We krijgen de indruk dat gemeenten weer 
wat vaker de kans grijpen om waardevolle projecten te financieren. Maar er vallen ook 
nog steeds vaak initiatieven tussen wal en schip. Veel van wat is opgebouwd aan kennis 
en hulpstructuren valt dan weg. 

Risico: hoog Impact: klein

Maatregelen: We vullen onze rol breder in door partijen rond de tafel te krijgen en de 
discussie over deze vraagstukken aan te zwengelen. We geven veelbelovende projecten 
meer tijd om ze te laten inbedden, door ze ter overbrugging wat langer te financieren. 

Onveranderd risico

Operationele activiteiten 

Oneigenlijke bestedingen of fraude bestuur, directie en medewerkers 

Bestuur en directie nemen besluiten over het toekennen van grotere bedragen aan 
projecten. We willen geen enkel risico lopen dat dit ondoorzichtig, onzorgvuldig of 
oneigenlijk gebeurt. De reputatieschade zou groot en onherstelbaar zijn.

Risico: laag Impact: groot 

Maatregel: We volgen voortdurend en zeer strikt de governanceregels. Als daar aan-
leiding voor is, voeren we noodzakelijke aanpassingen door. We zien bijvoorbeeld 
nauwlettend toe op scheiding van functies en we hanteren het meerogenprincipe. 

Onveranderd risico 

Kans op onderbesteding tijdens overgangssituatie 

Er is tijd nodig om over te schakelen op de aangescherpte beoordelingscriteria. Het is 
belangrijk dat mensen weten welke initiatieven we steunen, zodat we het beschikbare 
geld volledig kunnen inzetten. 

Risico: middel Impact: middel 

Maatregel: We benaderen de aanvragers proactief en we communiceren duidelijk wat 
we wel en niet financieren. Er is tijdens de overgangssituatie geen sprake geweest van 
onderbesteding. We kwamen zelfs geld tekort voor de aanvragen die binnenkwamen. 

Onveranderd risico
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Geld toekennen aan slechte of frauduleuze projecten 

Er is altijd een kans dat een organisatie het geld niet besteedt aan het doel waarvoor 
het was bestemd. Als dat niet tijdig is gemeld, levert dat een deuk op in ons vertrou-
wen in de desbetreffende organisatie. Ook lopen we zelf de kans dat het vertrouwen in 
ons fonds geschaad wordt omdat het geld niet goed is besteed. 

Risico: laag Impact: laag

Maatregelen: We blijven alert, ook al hebben we de risico’s al zo veel mogelijk 
ingeperkt. Als zich een fraudegeval voordoet, leren we ervan en stellen we onze 
voorzorgsmaatregelen bij. Ook doen we aangifte. 

Te lange beoordelingstijd 

Aanvragers zullen vooral kiezen voor fondsen met een korte beoordelingstijd, omdat 
ze snel willen weten of hun project kan starten. Een te lange beoordelingstijd kan 
aanvragers ervan weerhouden bij ons een aanvraag in te dienen. 

Risico: laag Impact: laag

Maatregelen: We registreren de tijd die zit tussen aanvraag en afhandelen. We gaan na 
hoe we het proces van projectaanvraag tot besluitvorming kunnen optimaliseren. 

Onveranderd risico

Onveranderd risico

Ambitie overstijgt de draagkracht van de organisatie 

We hebben veel bereikt de afgelopen jaren door op verschillende terreinen tegelijker-
tijd veranderingen door te voeren binnen onze organisatie. Nu dat klaar is, kunnen we 
beter nagaan wat er op ons af komt. Door onze aangescherpte beoordelingscriteria en 
de scherpere profilering hebben we meer focus. We moeten er echter op blijven letten 
dat onze ambitie de draagkracht niet overstijgt, zodat er geen medewerkers uitvallen 
door oplopende druk.

Risico: van hoog naar middel Impact: groot

Maatregelen: We hebben de capaciteit van ons team uitgebreid. We wegen nieuwe 
kansen zorgvuldig af ten opzichte van ons reguliere werk. We durven – als dat nodig 
is – kansen te laten lopen en we helpen elkaar om focus te houden. Onze verander-
theorie helpt ons daarbij koers te houden. 

Veranderd risico
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Structurele overschrijding van het beschikbare budget 

We krijgen meer aanvragen om initiatieven te steunen dan we daadwerkelijk 
kunnen financieren. Als we structureel overbesteden, teren we in op het vermogen. 
Het rendement op ons belegd vermogen is nodig om (op termijn volledig) de 
organisatie te bekostigen. Ook lopen we de kans om te snel in het jaar door ons 
bestedingsbudget te zijn – terwijl we niet weten welke betekenisvolle aanvragen 
er dan nog in het verschiet liggen. 

Risico: van middel naar laag Impact: middel

Maatregelen: Onze verandertheorie zal leiden tot meer focus in onze bestedingskeuzes. 
Ook werven we zelf fondsen om meer projecten te kunnen financieren.

Veranderd risico 

Vervallen risico's

Te weinig focus in het bestedingsbeleid 

De groep kwetsbare mensen voor wie Kansfonds zich inzet, is breed. Het risico bestaat 
dat we de middelen waarover we beschikken, te versnipperd inzetten – en daardoor 
minder bereiken.

Risico: middel Impact: middel

Maatregel: Het impacttraject en de aangescherpte beoordelingscriteria hebben focus 
gebracht, op basis waarvan we beter kunnen kiezen. 

Vervallen risico 

Financiën

Te weinig opbrengsten vanuit rendement op ons vermogen 

Kansfonds heeft de taak om het vermogen in stand te houden en zo mogelijk te ver-
groten. Met het rendement op ons belegd vermogen financieren we (op termijn 
volledig) onze organisatie, zodat er zo veel mogelijk geld naar de projecten gaat. 
Een te laag rendement brengt dat principe in gevaar.

Risico: laag Impact: groot 

Maatregelen: We hebben besloten tot verruiming van de verhouding obligaties en 
aandelen - vanaf 2019. We blijven nog steeds binnen veilige marges. Onze speciale 
beleggingscommissie (waarin 2 bestuursleden en 2 externe deskundigen zitting 
hebben) en ons bestuur volgen nauwgezet de ontwikkelingen en resultaten.

Onveranderd risico 
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6  Maatschappelijk verantwoord 
 ondernemen 

Kansfonds heeft geen specifiek beleid ontwikkeld voor duurzaamheid. 
We dragen daar vanuit integraal beleid aan bij.  

Drie belangrijke elementen vallen op in ons integraal beleid:
– Onze evenementen en bijeenkomsten organiseren we zo veel mogelijk op

projectlocaties en met inzet van kwetsbare mensen die onze doelgroep zijn.
– We beleggen ons vermogen maatschappelijk verantwoord. Bedrijven die daar

niet bij passen, sluiten we uit. Denk aan bedrijven die de mensenrechten
schenden of stoffen gebruiken die het milieu aantasten. Ook zijn we er bij
onze beleggingskeuzes kritisch op of ondernemingen een aantoonbaar ethisch
verantwoord beleid hebben geformuleerd en gepubliceerd.

– We maken milieubewuste keuzes, zoals digitaal werken en vergaderen – wat
enorm veel papier scheelt. We scheiden ons bedrijfsafval. En medewerkers die
op de fiets komen, krijgen net als de autobezitters een kilometervergoeding.
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7  Financiën
Kansfonds is een hybride fonds met vermogen. Met de opbrengst van dit 
vermogen kunnen de kosten van de eigen organisatie voor een deel gefinan-
cierd worden. Indien resultaten leiden tot groei van het vermogen, zal deze 
groei worden beperkt tot maximaal een omvang waarmee voldoende 
opbrengsten kunnen worden verkregen om de kosten van de eigen organisatie 
tot 100% te kunnen financieren. Een eventueel overschot zal worden besteed 
aan de doelstelling.

Financiële resultaten
Kansfonds sluit het jaar 2018 af met een positief resultaat van € 387.682. Via de resultaats-
verdeling wordt dit toegevoegd (of onttrokken) aan de reserves en fondsen. De totale baten 
inclusief beleggingen bedragen € 11,30 miljoen (2017: € 11,62 miljoen), waarmee er sprake 
is van een kleine daling van ongeveer € 0,33 miljoen ten opzichte van 2017. Deze daling is 
voornamelijk een gevolg van het negatieve resultaat uit beleggingen in 2018, maar wordt deels 
gecompenseerd door hogere geworven baten in 2018. Van de totale baten inclusief beleggingen 
werd 92% (2017: 92%) besteed aan de doelstelling, een bedrag van € 10,36 miljoen (2017: 
€ 10,70 miljoen). De baten exclusief beleggingen bedragen € 11,33 miljoen (2017: € 10,85 
miljoen). Dit is een stijging van € 0,477 miljoen ten opzichte van 2017, hoofdzakelijk door 
hogere opbrengsten uit eigen fondsenwerving in 2018. De totale lasten ad € 10,82 miljoen 
liggen onder het niveau van 2017 (toen € 11,08 miljoen), een percentage van bijna 96% (2017: 
96%) van de totale inkomsten.
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   2018   2018  2017

  realisatie in €   begroting in €   realisatie in €

Geworven baten van         

–  particulieren 178.431   115.000  161.284

–  bedrijven 638   0   -

–  loterijorganisaties 10.401.538   10.350.000  10.414.253

–  overheden 100.000   100.000  100.000

–   andere organisaties zonder winststreven 634.535   385.000  164.500

Som van de geworven baten 11.315.141   10.950.000  10.840.037

Overige baten 10.241   11.800  8.822

Totale baten 11.325.382   10.961.800  10.848.859

             

Besteed aan doelstelling 10.364.646   10.726.800  10.703.657

Wervingskosten 187.208   243.000  120.329

Kosten beheer en administratie 269.988   268.900  251.156

Totale lasten 10.821.841   11.238.700  11.075.142

           

Saldo financiële baten en lasten -115.859   758.100  680.538

            

Saldo baten en lasten 387.682   481.200  454.255

             

Baten 
Geworven baten
In 2018 zijn de baten uit fondsenwerving € 313.000 hoger dan begroot (ruim € 913.000 ten 
opzichte van € 600.000 begroot). De totale baten komen uit op een positief verschil van 
€ 364.000 vergeleken met het totaal begroot aan baten. Ten opzichte van 2017 was er 
sprake van een stijging van € 477.000. We voeren een actieve fondsenwervingsstrategie, 
die erop gericht is om de diversiteit van inkomsten in de komende jaren te vergroten. 
Om dit te kunnen bereiken, nemen de kosten van communicatie en fondsenwerving wat toe. 
We houden ons daarbij aan de richtlijnen van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) 
en Goede Doelen Nederland (GDN). 
De uit fondsenwerving verworven middelen vormen het beschikbare volume voor de besteding 
aan de doelstelling. Deze middelen en bestedingen laten, afgezien van een eenmalige extra 
bate van € 7 miljoen in 2015, een constante lijn zien van circa € 11 miljoen per jaar. 

In 2018 zijn de baten van particulieren hoger uitgevallen. De baten van particulieren komen 
uit op ruim € 178.000 (2017: € 161.000). Fonds Ayuda en bijdragen van particulieren aan 
Fonds Franciscus maken deel uit van de baten van particulieren. In 2018 is het Frederique en 
Robert-Jan van Zijtveld Fonds een nieuw fonds op naam.

Uit de opbrengsten uit loterijorganisaties ontvingen we in 2018 ruim € 10,40 miljoen (2017: 
€ 10,40 miljoen). Deze baten zijn de grootste bron van inkomsten voor Kansfonds. Als gevolg 
van diverse ontwikkelingen, zoals de beoogde nieuwe Wet op de kansspelen, staan deze in-
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komsten in toenemende mate onder druk. Tegen deze achtergrond is het voor Kansfonds 
noodzakelijk en urgent om inkomsten uit andere bronnen te verwerven. Zoals hiervoor is 
aangegeven, is de strategie voor fondsenwerving daarop gericht.

In 2018 heeft de Provincie Limburg opnieuw een bijdrage gedaan van € 100.000 voor het 
Fonds Omzien naar elkaar.

Baten van andere organisaties zonder winststreven komen in 2018 op € 635.000 uit, ruim 
€ 470.000 hoger dan in 2017 (€ 165.000). Inbegrepen zijn bijdragen aan Fonds Franciscus 
en bijdragen uit hoofde van cofinanciering. Met ingang van 2018 is het Baeten Geven Fonds 
een nieuw fonds op naam. 

Lasten 
Besteding aan de doelstelling
De totale besteding aan de doelstelling bedroeg in 2018 ruim € 10,36 miljoen (2017: € 10,70 
miljoen). Daarvan werd ruim € 8,92 miljoen (2017: ruim € 9,37 miljoen) besteed aan directe 
financiele bijdragen aan 498 projecten (2017: 502). In 2018 kwam een bedrag van € 0,46 
miljoen van (eerder) toegekende bijdragen weer retour. Evenals in 2017 had een bedrag 
van ongeveer € 0,30 miljoen van de bestedingen aan projecten betrekking op directe kosten 
voor specifieke themaprojecten (versnellers armoede en zwerfjongeren) en aan program-
ma- en coördinatiekosten voor projecten overzee (Suriname en Caribisch deel van het 
Koninkrijk). Het deel van de kosten van de eigen organisatie dat toegerekend kan worden 
aan de doelstelling, was in 2018 vergelijkbaar met de toerekening in 2017: € 1,66 miljoen. 
Met ingang van 2018 is de financiering van inloophuizen een nieuw themaproject. In 2018 is 
hier € 1,87 miljoen aan besteed. Inloophuizen worden gefinancierd door Fonds Franciscus. 

Kosten eigen organisatie
Kansfonds moet kosten maken om inkomsten te werven, te besteden en te beheren. Daar-
voor was in 2018 een bedrag nodig van € 2,20 miljoen (€ 0,10 miljoen meer dan in 2017). 
De geringe stijging in 2018 ten opzichte van 2017 houdt voornamelijk verband met de 
stijging van het aantal personeelsleden, onder meer op de afdelingen projectadvies en 
projectondersteuning om bijvoorbeeld meer tijd aan (arbeidsintensievere) themaprojecten 
te kunnen besteden. En op de afdeling communicatie en fondsenwerving om het program-
ma voor eigen fondsenwerving steviger neer te zetten. 

Het bestuur van Kansfonds heeft een bandbreedte van 20-22% voor de kosten van de eigen 
organisatie als aandeel van de totale baten. In 2018 is het percentage stabiel gebleven ten 
opzichte van 2017 en uitgekomen op 18,8%.

Wervingskosten
Er worden kosten gemaakt om inkomsten te verwerven. Het gaat hier om kosten om 
het werk van Kansfonds zichtbaar te maken en mensen aan Kansfonds te verbinden.              
Deze wervingskosten bedroegen in totaal ruim € 187.000 (2017: € 120.000). Het percentage 
wervingskosten in verhouding tot de som van de geworven baten bedraagt 1,7% (2017: 
1,2%). De toename wordt voornamelijk verklaard door de stijging van het aantal personeels-
leden. In de komende jaren wordt de inzet van middelen voor eigen fondsenwerving verder 
opgevoerd. 
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Kosten beheer en administratie
Het gaat hier om bijvoorbeeld kosten van financieel ondersteunend personeel, bestuur, 
directie en management, en om kantoorkosten, huisvestingskosten en controle- en 
advieskosten. Deze bedroegen in 2018 € 270.000 (2017: € 251.000). Het betreft hier een 
percentage van 2,4% van de totale baten (2017: 2,3%).

Toerekening kosten van de eigen organisatie
Kansfonds hanteert voor de toerekening van de kosten van de eigen organisatie een 
systematiek op basis van een analyse van functies, arbeidsomvang en de kosten van de 
personeelsformatie. Deze analyse leidt tot de toerekeningspercentages van de kosten 
van de eigen organisatie aan de besteding aan de doelstelling, wervingskosten en kosten 
van beheer en administratie.

   Werkelijk 2018  Begroting 2018 Verschil

  €  € €

Totale baten  11.325.382  10.961.800  363.582

     

Nettobestedingen aan doelstelling 8.709.426  9.034.800 325.374

Toegerekende kosten eigen organisatie 1.655.219  1.692.000  -36.781

Totaal bestedingen aan doelstelling 10.364.646  10.726.800  -362.154

     

Wervingskosten  187.208  243.000 -55.792

Kosten beheer en administratie 269.988  268.900  1.088

Totale lasten  10.821.841   11.238.700  -416.859

Saldo voor financiële baten en lasten 503.541  -276.900 780.441

     

Financiële baten minus lasten -115.859  758.100 -873.959

         

Resultaat 387.682  481.200  -93.518

     

In bovenstaand beknopt overzicht worden de uitkomsten van 2018 vergeleken met de 
begroting van 2018. Hieruit blijkt dat de uitkomsten van de exploitatie per saldo € 94.000 
negatief afwijken van de begroting. De opbrengsten uit fondsenwerving zijn in 2018 
€ 364.000 hoger dan begroot. De bestedingen aan de doelstelling zijn € 362.000 lager dan 
begroot. Op wervingskosten is bespaard doordat een vacature niet direct per 1 januari 
werd ingevuld en activiteiten werden doorgeschoven naar volgend jaar. De kosten van 
beheer en administratie zijn nagenoeg in lijn met de begroting. De totale lasten wijken 
€ 417.000 af van de begroting. 
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Financiële baten en lasten
Ontwikkelingen op de aandelenmarkten in de laatste maanden van 2018 hebben geresul-
teerd in een negatief rendement op het belegde vermogen. Hoewel aandelen een relatief 
geringe weging in de portefeuille kennen (2018: circa 20%), hebben de ontwikkelingen 
de financiële baten behoorlijk beïnvloed. Dit leidde tot een nadelig verschil van € 870.000 
vergeleken met het begrote saldo financiële baten en een verslechtering van € 802.000 ten 
opzichte van 2017. 

In 2018 was het brutorendement -0,13% (netto: -0,38%). Dit is behoorlijk lager dan in 2017: 
toen was het brutorendement 3,02% (netto 2,91%).

De kosten van vermogensbeheer zijn grotendeels afhankelijk van de hoogte van het belegde 
vermogen. De gemiddelde kosten van vermogensbeheer waren daardoor in 2018 met 0,25% 
iets lager dan in 2017 (0,29%). Het resultaat financiële baten en lasten in 2018 is -€ 116.000 
(2017: € 681.000).

Beleggingsstatuut en beleggingsbeleid
In maart 2016 is het beleggingsbeleid aangepast en het nieuwe beleggingsstatuut door 
het bestuur van Kansfonds vastgesteld. In 2016 heeft de beleggingscommissie (waarin 
2 bestuursleden en 2 externe deskundigen zitting hebben) 2 vermogensbeheerders 
geselecteerd om uitvoering te geven aan het vernieuwde beleggingsbeleid.

Het doel van het beleggingsbeleid is het in stand houden van het vermogen (met zo mogelijk 
een correctie vanwege inflatie), waarbij het rendement wordt aangewend voor de (op ter-
mijn volledige) financiering van de kosten van de eigen organisatie. Een eventueel overschot 
wordt ingezet voor besteding aan de doelstelling van Kansfonds. Het beleid is erop gericht 
het vermogen zodanig te beleggen dat dit leidt tot hogere rendementen bij een laag risico. 

In het beleggingsstatuut is de governance uitgewerkt qua functies en taken ten behoeve 
van een adequaat toezicht op en uitvoering van het vastgestelde vermogensbeleid. Ook is 
vastgelegd dat het vermogen duurzaam dient te worden belegd. De criteria hiervoor zijn 
weergegeven in het beleggingsstatuut. 

De beleggingscommissie ondersteunt en adviseert het bestuur bij de uitvoering van het 
beleggingsbeleid, doet voorstellen ten aanzien van het beleggingsbeleid en monitort en 
evalueert periodiek de performance van de vermogensbeheerders aan de hand van de 
vermogensrapportages. Hiervan wordt verslag gedaan aan het bestuur. De beleggings-
commissie is in 2018 driemaal bijeen geweest. In de vergaderingen zijn vertegenwoordigers 
van beide vermogensbeheerders uitgenodigd om toelichting te geven. 

Het beleggingsbeleid voorziet in een beleggingsprofiel en een actief handelen in obligaties 
en aandelen. Kansfonds hanteert een defensief beleggingsbeleid, waarbij het zwaartepunt 
van beleggin-gen is gelegen in vastrentende waarden. Voor zover deze waarden betrekking 
hebben op individuele fondsen moet daarvoor sprake zijn van minimaal een BBB-rating.

In het beleggingsstatuut is een strategische assetallocatie vastgelegd. Onderstaande tabel 
geeft inzicht in die allocatie, waarbij ook de werkelijke verdeling per 31 december 2018 en 
2017 is weergegeven:
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Om het rendement op het belegde vermogen naar verwachting te vergroten, is besloten om 
vanaf 2019 de verhouding obligaties en aandelen te verruimen. Nog steeds worden veilige 
marges gehanteerd. 

Duurzaam beleggen is een voorwaarde in het beleggingsbeleid. Kansfonds volgt hierbij de 
criteria die zijn opgesteld door Goede Doelen Nederland (GDN) met betrekking tot bijvoor-
beeld mensenrechten, kinderarbeid, milieu, wapenhandel, alcohol en tabak, proefdieren en 
corruptie. De beleggingsportefeuilles worden periodiek op die thema’s gescreend. Dit kan 
leiden tot uitsluiting van bepaalde bedrijven. 

Reserves en fondsen
Het eigen vermogen van Kansfonds wordt weergegeven als 'reserve als bron van inkomsten'. 
Hiermee wordt verduidelijkt dat het vermogen van Kansfonds een belangrijke en zelfstandige 
bron van inkomsten is. Het rendement op dit vermogen wordt aangewend om de kosten van 
de eigen organisatie (op termijn volledig) te financieren. De organisatiekosten die nog niet 
uit rendement op eigen vermogen gefinancierd worden, betalen we uit de inkomsten van 
de loterijen, zodat de inkomsten uit overige externe bronnen voor de volle 100% naar de 
doelbesteding gaat.

Het vermogen is opgebouwd uit de volgende reserves en bestemmingsfondsen:
De reserves worden gevormd door:
– Continuïteitsreserve
– Bestemmingsreserve financiering materiële en immateriële vaste activa
– Bestemmingsreserve als bron van inkomsten 

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn. Deze reser-
ve waarborgt in geval van bedrijfsbeëindiging een zorgvuldige afwikkeling van lopende dos-
siers. Afgezet tegen de kosten van de eigen organisatie van Kansfonds over 2018 bedraagt de 
reserve 68% van die kosten. Indien de inkomsten zouden wegvallen, zou de huidige organi-
satie dus nog ruim 8 maanden vooruit kunnen. Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft 
een norm gesteld van maximaal 150% van de kosten van de eigen organisatie. Er heeft in 
2018 geen mutatie in de reserve plaatsgevonden.

De RJ650 voor fondsenwervende instellingen staat toe om een reservefinanciering van 
(im)materiële vaste activa te vormen. Hiermee reserveert Kansfonds dat deel van het eigen 
vermogen dat niet vrij kan worden besteed, maar bestemd is voor vervanging c.q. financie-
ring van deze activa. Het beleid is om de hoogte van deze reserve op gelijk niveau te houden 
met de balanswaarde van de activa.

Obligaties   70%  80%  90%  74,6%  72,2%
Aandelen    10%  20%  25%  20,2%  22,1%
Alternatieve beleggingen   0%  0%  10%  0,0%  0,0%
Liquiditeiten   0%  0%  10%  3,6%  5,7%

Verdeling volgens mandaat Werkelijke verdeling

 minimaal strategisch maximaal 2018 2017
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Fondsen op naam zijn fondsen waarvoor (door derden) een specifiek bestemmingsdoel is 
bepaald. De middelen van deze fondsen zijn uitsluitend beschikbaar voor besteding aan de 
daarvoor bepaalde doelstelling. In 2018 zijn er twee nieuwe fondsen op naam gevormd, 
namelijk het Baeten Geven Fonds en het Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds.

De bestemmingsfondsen bestaan in 2018 uit deze fondsen op naam:
– Pater van Ruthfonds
– Mr. B.A. Schmitzfonds
– Fonds Ayuda
– Fonds Omzien naar elkaar
– Fonds Franciscus
– Baeten Geven Fonds
– Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds

Pater van Ruthfonds 
Kansfonds heeft sinds 2001 het fonds op naam Pater van Ruthfonds onder zijn beheer. Uit dit 
fonds steunen wij initiatieven in achterstandswijken en -regio’s waar mensen, om welke reden 
dan ook, niet voldoende in staat zijn in het maatschappelijke leven te participeren. 

Mr. B.A. Schmitzfonds
Uit het Mr. B.A. Schmitzfonds geven wij noodhulp aan individuen door tussenkomst van een 
maatschappelijke organisatie. 

Fonds Ayuda 
Fonds Ayuda biedt hulp aan kwetsbare mensen in Nederland. Bijzondere aandacht is er voor 
jongeren, vluchtelingen en de regio Noord-Brabant. 

Fonds Omzien naar elkaar
Vanuit het Fonds Omzien naar elkaar kunnen initiatieven worden ondersteund om de 
situatie van kwetsbare mensen in de Provincie Limburg te verbeteren. 

Fonds Franciscus
Fonds Franciscus is in 2017 opgericht door Kansfonds ter gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan. Fonds Franciscus richt zich op mensen die zó kwetsbaar zijn, dat de kans klein 
is dat zij nog volledig de regie over hun leven kunnen nemen of ooit helemaal mee kunnen 
doen in de samenleving. Fonds Franciscus zal in eerste instantie de inloophuizen onder-
steunen. Zij voorzien in een liefdevol sociaal vangnet van mensen die er – zonder te 
oordelen – voor de allerkwetsbaarsten zijn. 

Baeten Geven Fonds
Het Baeten Geven Fonds ondersteunt kleinschalige projecten in de provincies Noord-
Brabant en Limburg en in Curaçao, die gericht zijn op het meedoen van kwetsbare 
mensen in de samenleving. Daarbij wordt met bijzondere aandacht gekeken of het 
initiatief bijdraagt aan zorgzaamheid van mensen voor elkaar en voor hun omgeving. 

Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds
De doelstelling van het Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds luidt: Het steunen van 
initiatieven die bijdragen aan een sterke basis van waaruit kwetsbare kinderen en jongeren hun 
talenten optimaal kunnen ontplooien en zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig mens. 
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Jaarrekening
Voor een verdere toelichting op de balans, de baten en lasten, de grondslagen voor het 
opstellen van de jaarrekening en de bepaling van het vermogen en resultaat verwijzen wij 
naar de toelichting bij de jaarrekening.
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8  Toekomstplannen
Kansfonds heeft diverse ambities verwoord in het meerjarenbeleidsplan 2015-
2019. Belangrijk zijn onze naamsbekendheid, het werven van fondsen, de aan-
scherping van onze bestedingscriteria en aandacht voor de stakeholders. Een 
nieuw meerjarenbeleidsplan is in de maak. Wat zijn onze doelen voor 2019? 

Bestedingsbeleid

– Oriëntatie op vervolg voor de versneller armoede
– Verdere verfijning van onze impactmeting
– Opzet capaciteitsversterkend programma voor inloophuizen: Fonds Franciscus
– Pilot voor systeemverandering binnen gemeenten bij de aanpak van dak- en 
 thuisloosheid onder jongeren 
– Versteviging van de 4 elementen in onze beoordelingssystematiek (alignement, 
 additionaliteit, logica van de interventie en risico’s) 
– Toepassing nieuwe beoordelingscriteria bij projectadviezen
– Coördinatorschap Samenwerkende Fondsen Cariben (SFC)

Communicatie

– Communicatie over onze impact
– Interne inspiratiedag over onze merkwaarden en het katholiek sociaal denken
– Aanscherping campagne ‘Je hebt het recht’
– Vergroten online vindbaarheid
– Mede-special over inloophuizen
– Voorbereiding conferentie over opgroeien in armoede
– Samenwerking externe mediapartijen
– Onderhoud en vernieuwing communicatiemiddelen

Fondsenwerving

– € 1.000.000 als opbrengst
– Verdere verkenning mogelijke strategieën voor de toekomst
– Uitbouw en onderhoud netwerken 
– Monitoring en relatiebeheer integreren in AFAS-informatiemanagementsysteem
– Aanvraag dertiende trekking bij de Nationale Postcode Loterij
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Strategische partners 

– Organisatie stakeholderstafels
– Inspiratiedag over katholiek sociaal denken, samen met KRO-NCRV
– Ondersteuning inspiratiedag landelijk katholiek diaconaal beraad
– Op gezamenlijke thema’s meer samenwerking met andere fondsen 
 en maatschappelijke organisaties
– Onderzoek naar mogelijkheden voor de inzet van ambassadeurs

Organisatie en governance  

– Ontwikkeling meerjarenbeleidsplan 2020–2023
– Verdere optimalisering ICT
– Archief met historische waarde geschiedenis Kansfonds opgeschoond
– Ontwikkeling integriteitsbeleid
– Verdere verfijning implementatie Algemene Verordening Gegevensbestanden

Hilversum, 10 april 2019
 
 
 
De heer drs. T.J.F.M. Bovens                      Mevrouw drs. H.M.C. Hulsebosch
Voorzitter                                                      Directeur
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Jaarrekening 2018



Balans per 31 december 2018

ACTIVA 2018 2017
€ €

Vaste activa
Immateriële vaste activa ref. 1 4.839 35.182
Materiële vaste activa ref. 2 2.189.733 2.241.431
Financiële vaste activa ref. 3 5.184.032 5.191.877

7.378.603 7.468.490

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa ref. 4 655.191 481.938
Effecten ref. 5 19.413.603 19.721.040
Liquide middelen ref. 6 6.127.626 6.375.632

26.196.420 26.578.610

Totaal activa 33.575.023 34.047.100

PASSIVA 2018 2017
€ €

Reserves en fondsen ref. 7

Reserves
Reserve als bron van inkomsten ref. 7.1 23.113.642 22.579.665
Reserve financiering (im)materiële vaste activa ref. 7.2 2.194.571 2.276.613
Continuïteitsreserve ref. 7.3 1.500.000 1.500.000

26.808.213 26.356.278
Fondsen ref. 8

Fondsen op Naam ref. 8.1 1.402.718 1.466.970
1.402.718 1.466.970

28.210.930 27.823.248

Voorzieningen ref. 9 90.201 84.672

Kortlopende schulden ref. 10 5.273.892 6.139.180

Totaal passiva 33.575.024 34.047.100
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Staat van baten en lasten 2018

2018 2018 2017
Baten realisatie begroting realisatie

€ € €
Geworven baten van
- particulieren ref. 11.1 178.431 115.000 161.284
- bedrijven ref. 11.2 638 0 0
- loterijorganisaties ref. 11.3 10.401.538 10.350.000 10.414.253
- overheden ref. 11.4 100.000 100.000 100.000
- andere organisaties zonder winststreven ref. 11.5 634.535 385.000 164.500

Som van de geworven baten 11.315.141 10.950.000 10.840.037

Overige baten
Overige baten ref. 12 10.241 11.800 8.822

Totale baten 11.325.382 10.961.800 10.848.859

2018 2018 2017
Lasten realisatie begroting realisatie

€ € €
Besteed aan doelstelling
Besteding aan doelstelling ref. 13 8.709.426 9.034.800 9.075.000
Toegerekende kosten eigen organisatie ref. 14 1.655.219 1.692.000 1.628.656

10.364.646 10.726.800 10.703.656
Wervingskosten ref. 14

Directe kosten eigen fondsenwerving 49.205 85.000 49.702
Toegerekende kosten eigen organisatie 138.003 158.000 70.627

187.208 243.000 120.329
Kosten Beheer en administratie ref. 14

Directe kosten van beheer en administratie 123.328 114.500 109.591
Toegerekende kosten eigen organisatie 146.660 154.400 141.566

269.988 268.900 251.157

Totale lasten 10.821.841 11.238.700 11.075.142

Saldo voor financiële baten en lasten 503.541 -276.900 -226.283

Saldo financiële baten en lasten ref. 15 -115.859 758.100 680.538

Saldo baten en lasten 387.682 481.200 454.255

Resultaatsverdeling
Reserve als bron van inkomsten ref. 7.1 533.976 481.200 444.029
Reserve financiering (im)materiële vaste activa ref. 7.2 -82.042 pm -25.909
Continuïteitsreserve ref. 7.3 0 0
Fondsen Op Naam ref. 8.1 -64.252 pm 36.135

387.682 481.200 454.255
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2018 2018 2017

Kengetallen realisatie begroting realisatie

€ € €
Besteding van baten aan doelstelling 91,5% 97,9% 98,7%
Besteding aan doelstelling als aandeel van totale lasten 95,8% 95,4% 96,6%
Wervingskosten/som van de geworven baten 1,7% 2,2% 1,1%
Kosten van beheer en administratie (in % van totale baten) 2,4% 2,5% 2,3%
Kosten van beheer en administratie (in % van totale lasten) 2,5% 2,4% 2,3%
Kosten eigen organisatie 18,8% 20,3% 18,6%
Netto rendement beleggingen -0,4% 3,1% 2,9%

Toelichting kengetallen:

Besteding van baten aan de doelstelling: dit percentage geeft aan hoeveel procent van alle baten aan de
doelstelling is besteed.

Besteding aan de doelstelling als aandeel van de totale lasten: dit percentage geeft aan welk deel van de 
totale lasten betrekking heeft op de besteding aan de doelstelling.

Wervingskosten/som van de geworven baten: dit percentage geeft de verhouding weer tussen de kosten die 
gemaakt zijn om fondsen te werven en het totaal aan geworven baten. Het Centraal Bureau 
Fondsenwerving stelt hiervoor een norm van maximaal 25% gemiddeld over 3 jaren.

Kosten van beheer en administratie: dit percentage geeft weer welk deel van de totale baten / totale lasten is
aangewend voor het deel van de kosten van de eigen organisatie die niet worden toegerekend aan besteding 
aan de doelstelling of aan fondsenwerving. Het betreft (een deel van) de kosten van bestuur en commissies, 
directie, staf en ondersteunende diensten, huisvesting, kantoor, controle en advies.

Kosten eigen organisatie: dit percentage geeft weer welk deel van de totale baten is aangewend voor de kosten
van de eigen organisatie (excl. beleggingskosten). Het grootste gedeelte van deze kosten is nodig om besteding
van de baten aan de doelstelling te kunnen realiseren. Dit wordt verantwoord als 'toegerekende kosten 
eigen organisatie'. Het bestuur van Kansfonds heeft een bandbreedte van 20-22% voor kosten eigen organisatie  
gesteld.
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Kasstroomoverzicht 2018

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het boekjaar beschikbaar zijn gekomen
en hoe die geldmiddelen zijn benut in hetzelfde boekjaar. De exploitatierekening wordt op deze manier ontdaan
van de invloeden die de waarderingsgrondslagen met zich meebrengen.

Kasstroom uit operationele activiteiten 2018 2017
€ €

Resultaat boekjaar 387.682 454.255

Aanpassing voor:
Afschrijvingen immateriële vaste activa 30.344 39.405
Afschrijvingen/ afwaarderingen  materiële vaste activa -31.390 46.173
Afschrijving vooruitbetaald agio 7.844 8.163
Ongerealiseerde koersresultaten 501.659 -109.815

896.139 438.181
Mutaties in werkkapitaal
 * vorderingen -173.253 198.309
 * schulden op korte termijn -865.288 549.726
Mutaties voorzieningen 5.529 13.692

-136.873 1.199.908

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa -5.965 -59.669
Desinvesteringen in materiële vaste activa 89.054 0
Aankopen effecten -3.139.016 -7.057.559

-3.055.927 -7.117.228
Verkopen effecten 2.544.126 1.870.601
Lossingen obligaties (financiële vaste activa) 0 1.447.000
Mutatie beleggingsrekening en overlopende transacties 400.668 3.362.794

-111.134 -436.833

Netto kasstroom -248.006 763.075

Stand liquide middelen 1 januari 6.375.632 5.612.557
Stand liquide middelen 31 december 6.127.626 6.375.632

Mutatie liquide middelen -248.006 763.075
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Grondslagen voor de jaarrekening

Effecten
De beleggingsportefeuille bestaat uit ter beurze genoteerde obligaties, aandelen, beleggingsfondsen en (tijdelijk) voor 
belegging beschikbare liquiditeiten. De effecten zijn gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde de beurskoers per 31 
december. Onder de beleggingen is tevens de reële waarde van valutatermijn transacties opgenomen die dienen ter 
afdekking van valutarisico’s op beleggingen in vreemde valuta. De reële waarde is bepaald door de betrokken 
vermogensbeheerder op basis van het verschil tussen de uitoefenkoers van de termijntransacties en de koers van de 
betreffende valuta per balansdatum. 
Veranderingen in de reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten.
Alle gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten van de beleggingsportefeuille worden in de staat van baten en lasten 
opgenomen.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs vermin-derd met de cumulatieve afschrijvingen. 
De afschrijvingen worden berekend als een percentage van de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van een 
geschatte economische levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijn bedraagt 3 jaar.

Materiele vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage van de 
aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van een geschatte economische levensduur. De gehanteerde 
afschrijvingstermijnen bedragen:
- gebouwen     2,5%
- verbouwing   10%
- inventaris      20% - 33,33%
- hardware      33,33%

Op de grond wordt niet afgeschreven.

Vorderingen
Alle vorderingen worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. Indien sprake is van mogelijke oninbaarheid wordt 
een voorziening getroffen. 

De onder de vorderingen opgenomen te ontvangen rente uit hoofde van beleggingen in financiële vaste activa dan wel 
effecten heeft betrekking op de periode die is verstreken tussen de laatste coupondatum en 31 december van het 
boekjaar. 

ALGEMEEN

Verslaggeving
De jaarrekening  is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende instelling 
(RJ650).Tevens zijn de richtlijnen van het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving in acht genomen. De jaarrekening is 
opgesteld in euro’s.

Begroting
Op de opgenomen begrotingen is geen accountantscontrole toegepast.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit obligaties die tot de vervaldag zullen worden aangehouden. Deze obligaties worden 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verwerving van de obligaties sprake is van agio of dis-
agio wordt dit gedurende de looptijd ten laste dan wel ten gunste van het resultaat gebracht.

BALANS

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. Eventuele 
afrondingsverschillen worden niet gecorrigeerd.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode  zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op 
transactiedatum.
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Lasten met een bijzondere bestemming
Lasten met een bijzondere bestemming worden enerzijds in de staat van baten en lasten en anderzijds in de 
desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) verwerkt.

Pensioenen
De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds PNO Media. De aan de 
pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Te betalen premie dan 
wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk actief verantwoord.
In geval van een tekort bij het pensioenfonds heeft de stichting geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen 
anders dan de hogere toekomstige premies.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden 
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

Schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs.
Van een verplichting inzake toezeggingen is sprake nadat het bestuur een besluit daarover heeft genomen en dit kenbaar 
heeft gemaakt aan de aanvrager. Vrijvallen op eerdere toekenningen worden verwerkt in het boekjaar waarin het 
bestuursbesluit tot vrijval is genomen.

Leasing
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de lease-periode ten laste van de staat van baten 
en lasten gebracht.

Financiële instrumenten
In het verslagjaar was geen sprake van afgeleide financiële instrumenten.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud is gevormd ter dekking van toekomstige onderhoudskosten. De jaarlijkse dotatie aan de 
voorziening wordt bepaald op basis van een onderhoudsplan voor de komende 10 jaren.

Voorziening personeel (jubileum)
De voorziening personeel is gevormd ten behoeve van de kosten van dienstjubilea. De hoogte wordt bepaald door de 
lengte van het dienstverband en de kans op het behalen van zo’n jubileum.

Classificatie reserves en vreemd vermogen
In de jaarrekening wordt een financieel instrument geclassificeerd overeenkomstig de juridische realiteit als schuld of als 
eigen vermogen.

Reserves en fondsen
Baten met een bijzondere bestemming
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangegeven, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze 
baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende 
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en).

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die langer dan twaalf maanden niet 
ter beschikking staan, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking 
hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt 
gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel 
betaald. Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag onder de baten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd.

Bij de toerekening van kosten van de eigen organisatie aan de kostencategorieën hanteert Kansfonds een systematiek die 
is gebaseerd op de omvang van de formatie en daarmee samenhangende ingezette uren voor te onderscheiden functies. 
Ten aanzien van het gebruik van de systematiek hanteert Kansfonds een bestendige gedragslijn. Wijzigingen of 
verschuivingen van de inzet van de formatie voor de te onderscheiden functies kan leiden tot een wijziging in de 
toekenningspercentages. 

Geworven Baten
Baten worden verwerkt in het jaar waarin de bate is ontvangen dan wel waarvoor de donatie dan wel gift door de 
donateur is toegezegd. 

Baten uit beleggingen en rentebaten
Baten uit beleggingen en rentebaten worden (tijdsevenredig) in de staat van baten en lasten verwerkt, waarbij in geval 
van rentebaten rekening wordt gehouden met de rentevoet van de desbetreffende actiefpost. 

Toekenningen
Toekenningen worden verantwoord in het verslagjaar waarin het bestuur een besluit ter zake heeft genomen en dit 
kenbaar heeft gemaakt aan de aanvrager.

Kosten eigen organisatie en toerekening aan kostencategorieën
De Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ650) bepaalt dat de kosten van de eigen organisatie toegerekend moeten 
worden naar verschillende kostencategorieën, te weten: besteding aan doelstelling, wervingskosten en kosten van beheer 
en administratie.
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Toelichting op de balans
2018 2017

€ €
1. Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreffen de implementatie van een nieuw softwaresysteem voor de project- en 
financiële administratie. Dit traject is in 2015 gestart en in het eerste kwartaal van 2016 afgerond.

Aanschafwaarde per 1 januari 118.229 118.229
Cumulatieve afschrijvingen -83.047 -43.642
Boekwaarde per 1 januari 35.182 74.587
Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen 0
Desinvesteringen  -
Afschrijvingen -30.344 -39.405
Boekwaarde per 31 december 4.839 35.182

2018 2017
€ €

2. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit bedrijfsmiddelen ten behoeve van de bedrijfsvoering van Kansfonds.
De afschrijvingen zijn lineair en op basis van de onderstaande geschatte economische levensduur.

Kantoorpand en grond 40 jaar 2.139.914 2.176.925
Verbouwing 20 jaar 6.693 7.441
Overige bedrijfsmiddelen: 43.125 57.065
 - inventaris 5 jaar 2.189.733 2.241.431
 - computerapparatuur 3 jaar
Op de grond wordt niet afgeschreven.

2.1. Kantoorpand en grond
In juli 2007 is een kantoorpand aangeschaft aan de Utrechtseweg 40 te Hilversum en na renovatie in gebruik 
genomen. Het kantoorpand wordt gewaardeerd als bedrijfspand volgens de RJ212 conform de systematiek 
van het kostprijsmodel.

Aanschafwaarde per 1 januari 2.584.047 2.584.047
Cumulatieve afschrijvingen -407.122 -370.111
Boekwaarde per 1 januari 2.176.925 2.213.936
Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen -37.011 -37.011
Boekwaarde per 31 december 2.139.914 2.176.925

2.2. Verbouwing
Aanschafwaarde per 1 januari 134.578 127.106
Cumulatieve afschrijvingen -127.137 -127.106
Boekwaarde per 1 januari 7.441 0
Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen 7.472
Desinvesteringen
Afschrijvingen -747 -31
Boekwaarde per 31 december 6.694 7.441

2.3. Overige bedrijfsmiddelen
Aanschafwaarde 320.369 268.172
Cumulatieve afschrijvingen -263.304 -254.173
Boekwaarde 57.065 13.999
Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen 5.965 52.197
Desinvesteringen
Afboeking aanschafwaarde volledig afgeschreven activa -89.054
Afboeking cum. afschrijvingen volledig afgeschreven activa 89.054
Afschrijvingen -19.905 -9.131
Boekwaarde per 31 december 43.125 57.065
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3. Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit een obligatieportefeuille waarvan de onderliggende obligaties worden 
aangehouden tot aan het moment van aflossing. De activa worden als beleggingen aangehouden. 
De nominale waarde van de portefeuille bedraagt per ultimo boekjaar €5.180.000. 
De beurswaarde is €5.308.360. Dit is €128.360 boven de nominale waarde.
De post 'agio vooruitbetaald' betreft de hogere waarde die betaald is bij aankoop van de obligaties. Dit wordt
in het beleggingsresultaat verantwoord naar rato van de resterende looptijd van de desbetreffende obligaties.

2018 2017
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € €

Nominale waarde per 1 januari 5.180.000 6.627.000
Mutaties in het boekjaar:
Aankopen -
Verkopen -
Aflossingen 0 -1.447.000
Nominale waarde per 31 december 5.180.000 5.180.000
Agio vooruitbetaald 4.032 11.877
Stand per 31 december 5.184.032 5.191.877

4. Vorderingen en overlopende activa 2018 2017

De specificatie hiervan is als volgt: € €

Afrekeningen kansspelorganisaties 126.070 133.170
Te vorderen rente 200.429 209.310
Vooruitbetaalde pensioenpremies 0 0
Debiteuren 101.681 20.000
Overige vorderingen
Terug te vorderen projectbijdragen 24.164 85.532
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 202.847 33.926
Stand per 31 december 655.191 481.938
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5. Effecten
Het bestuur van Kansfonds hanteert een defensief beleggingsbeleid, waarbij het zwaartepunt van 
beleggingen is gelegen in vastrentende waarden. Voor zover deze waarden betrekking hebben op individuele
fondsen moet daarvoor sprake zijn van minimaal een A-rating.
Vanaf het 3e kwartaal 2016 is de beleggingsportefeuille gelijkelijk verdeeld over twee vermogensbeheerders
met een gelijkluidend beheermandaat.
In de onderstaande tabel is de vermogensverdeling volgens het mandaat afgezet tegen de werkelijke 
verdeling per balansdatum.

Verdeling volgens mandaat Werkelijke verdeling
minimaal strategisch maximaal 2018 2017

Vastrentende waarden 70% 80% 90% 74,6% 72,2%
Aandelen 10% 20% 25% 20,2% 22,1%
Alternatieve beleggingen 0% 0% 10% 0,0% 0,0%
Liquiditeiten 0% 0% 10% 3,6% 5,7%

Voor een inzicht in het rendement op de beleggingen wordt verwezen naar ref. 13.

2018 2017
Het effectenbezit bestaat uit: € €

Vastrentende waarden 14.710.194 14.233.193
Aandelen (incl. beleggingsfondsen) 3.983.504 4.364.514
Alternatieve beleggingen 4.687 7.447
Beurswaarde per 31 december 18.698.385 18.605.154
Overlopende transacties 0 748
Beleggingsrekeningen 715.218 1.115.138
Totale waarde per 31 december 19.413.603 19.721.040

Het verloop van de effectenportefeuille is als volgt:

Beurswaarde per 1 januari 18.605.154,02 13.308.381,02
Aankopen 3.139.015,89 7.057.559,00
Verkopen -2.544.125,70 -1.870.601,00
Boekwaarde per 31 december 19.200.044 18.495.339
Koersresultaten ultimo -501.659 109.815
Beurswaarde per 31 december 18.698.385 18.605.154

Gerealiseerde koersresultaten bij verkoop -95.365 87.743

6. Liquide middelen
Betreffen direct opvraagbare banktegoeden en kasmiddelen die geen onderdeel 
zijn van de effectenportefeuille.

2018 2017
De samenstelling is als volgt: € €

Bank / rekeningen-courant 1.421.264      2.775.313
Bank  / spaarrekeningen 4.501.575      3.598.395
Bank  / herbeleggingsrekening 204.442         1.745
Kas 344               179
Stand per 31 december 6.127.626 6.375.632
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7. Reserves 2018 2017
De samenstelling van reserves en fondsen is als volgt: € €

Reserve als bron van inkomsten 23.113.642 22.579.665
Reserve financiering (im)materiële vaste activa 2.194.571 2.276.613
Continuïteitsreserve 1.500.000 1.500.000
Stand per 31 december 26.808.213 26.356.278

7.1. Reserve als bron van inkomsten
Het eigen vermogen van Kansfonds wordt weergegeven als 'reserve als bron van inkomsten'. 
Hiermee wordt verduidelijkt dat het vermogen van Kansfonds een belangrijke en zelfstandige bron van 
inkomsten is. Het rendement op dit vermogen wordt aangewend om de kosten van de eigen organisatie te 
financieren, zodat de inkomsten uit externe bronnen zoveel mogelijk kunnen worden besteed aan de 
doelstelling. In geval van hogere opbrengsten dan benodigd voor de kosten van de eigen organisatie wordt 
het surplus aangewend voor de financiering van projecten.
De mutatie is als volgt:

Stand per 1 januari 22.579.665 22.135.636
Mutatie vanwege resultaatsverdeling 533.976 444.029
Stand per 31 december 23.113.642 22.579.665

7.2. Reserve financiering immateriële en materiële vaste activa
De RJ650 voor fondsenwervende instellingen staat toe om een reserve financiering van (im-)materiële vaste 
activa te vormen. Kansfonds reserveert met deze reserve dat deel van het eigen vermogen dat niet vrij 
kan worden besteed, maar bestemd is voor vervanging c.q. financiering van deze activa. Het beleid is om de
hoogte van deze reserve op gelijk niveau te houden met de balanswaarde van de activa.

Stand per 1 januari 2.276.613 2.302.522
Mutatie verslagjaar -82.042 -25.909
Stand per 31 december 2.194.571 2.276.613

7.3. Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn. Deze reserve waarborgt in 
geval van bedrijfsbeëindiging een zorgvuldige afwikkeling van lopende dossiers. Afgezet tegen de kosten 
van de eigen organisatie van Kansfonds over 2018 bedraagt de reserve 68% van die kosten.
Indien de inkomsten zouden wegvallen zou de huidige organisatie dus nog ruim 8 maanden vooruit kunnen.
Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft een norm gesteld van maximaal 150% van de kosten van de eigen 
organisatie. Er heeft in 2018 geen mutatie in de reserve plaatsgevonden.

Stand per 1 januari 1.500.000 1.500.000
Mutatie verslagjaar  -  -
Stand per 31 december 1.500.000 1.500.000
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8. Fondsen 
8.1 Fondsen op Naam 
Fondsen op Naam betreffen fondsen waaraan (door derden) een specifiek bestemmingsdoel is bepaald. 
De middelen van deze fondsen zijn uitsluitend beschikbaar voor besteding aan de daarvoor bepaalde 
doelstelling. Er vindt een jaarlijkse rendementsvergoeding plaats op basis van het door Kansfonds in het 
verslagjaar gerealiseerde rendement op het totaal belegd vermogen (tenzij anders overeengekomen). 
Ontwikkelingen op de aandelenmarkten in de laatste maanden van 2018 hebben geresulteerd in een negatief 
rendement op het belegd vermogen. Het is onwenselijk dit door te belasten aan de Fondsen op Naam. Daarom 
is ervoor gekozen geen rendementsboeking in 2018 te maken. 
Kansfonds mag een beheerfee in rekening brengen voor het proces van selectie en afwikkeling van de projecten.

2018 2017
Het verloop van de Fondsen op Naam is als volgt: € €

Stand per 1 januari 1.466.970 1.430.835
bij:
 - Ontvangen schenkingen 669.626 241.710
 - Rendementsvergoeding 0 41.512

2.136.596 1.714.057
af:
 - Bestedingen en kosten -733.878 -247.087
Stand per 31 december 1.402.718 1.466.970

Specificatie van de Fondsen op Naam: Vermogen Toevoeging Onttrekking Vermogen
1-1-2018 (rendement & (besteding & 31-12-2018

schenkingen) kosten)
€ € € €

Pater van Ruthfonds 1.155.171 -32.967 1.122.204
Mr. B.A. Schmitzfonds 274.876 -5.412 269.464
Fonds Ayuda 125.000 -125.000
Fonds Omzien naar elkaar 32.713 100.000 -132.713
Fonds Franciscus 4.210 393.501 -397.711
Baeten Geven Fonds 32.876 -32.876
Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds 18.249 -7.199 11.050

1.466.970 669.626 -733.878 1.402.717

-Fonds Ayuda stelt jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen moeten in het verslagjaar worden besteed. 
De niet bestede middelen moeten worden teruggestort.
-Stichting Baeten Geven Fonds stelt jaarlijks middelen beschikbaar welke in hetzelfde jaar worden besteed.
-Niet bestede baten ten behoeve van het Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds komen ten goede aan de 
opbouw van het stamvermogen.

9. Voorzieningen 2018 2017

De samenstelling van de voorzieningen is als volgt: € €

Voorziening groot onderhoud 72.294 68.808
Voorziening jubilea personeel 17.907 15.864
Stand per 31 december 90.201 84.672

9.1. Voorziening groot onderhoud Utrechtseweg 40 Hilversum
Er is een voorziening gevormd t.b.v. het onderhoud van het kantoorpand aan de Utrechtseweg 40 te Hilversum.
Een meerjaren onderhoudsbegroting van 10 jaar ligt ten grondslag aan de berekening van de dotatie.

Stand van de voorziening per 31 december 68.808 56.259
bij: 21.000 25.000
af: -17.514 -12.451
Stand per 31 december 72.294 68.808

9.2. Voorziening jubilea personeel
De CAO voor het Omroeppersoneel kent een regeling voor toekennen van een gratificatie bij een dienstverband 
van 12,5/25/40 jaar. Kansfonds heeft voor deze mogelijke uitkeringsverplichting een voorziening gevormd.
Daarbij wordt alleen rekening gehouden met de eerstvolgende uitkering. Bij de berekening wordt een aantal
criteria gehanteerd die betrekking hebben op de kans dat de uitkering daadwekelijk plaats zal gaan vinden.

Stand van de voorziening per 31 december 15.864 14.721
Mutatie boekjaar 2.043 1.143
Stand per 31 december 17.907 15.864
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10. Kortlopende schulden 2018 2017

De specificatie hiervan is als volgt: € €

Verplichtingen projecten 4.957.688 5.803.601
Handelscrediteuren 50.916 78.770
Vooruitontvangen bijdrage Fonds Ayuda 125.000 125.000
Belastingen en sociale lasten 67.107 50.592
Nettoloon 262
Verschuldigde pensioenpremie 3.277
Verplichting verlofdagen 29.669 24.653
Verschuldigde vakantietoeslag en eindejaarsuitkering
Verschuldigde loonkosten over 2017 door CAO aanpassing in 2018 14.603
Diverse schulden en vooruit ontvangen bedragen 39.972 41.961
Stand per 31 december 5.273.892 6.139.180

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Nationale Postcode Loterij
Stichting Kansfonds heeft met de Nationale Postcode Loterij een langlopende overeenkomst waarin is opgenomen 
dat Kansfonds jaarlijks een aandeel vanuit de twaalf reguliere afdrachten ontvangt.

Leasecontracten
Op 18 november 2015 is een operationele lease-overeenkomst gesloten met betrekking tot een auto voor een
periode van 48 maanden tot aan 18 november 2019.
In de staat van baten en lasten over 2018 is voor dit contract € 12.908 (incl. kosten) verantwoord.
Ultimo 2018 bedragen de toekomstige leasebetalingen €7.881
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2018 2017

11. Geworven baten realisatie begroting realisatie
€ € €

11.1. Baten van particulieren
Fonds Ayuda 125.000 100.000 137.500
Fonds Franciscus 16.001 5.000 4.210
Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds 17.949
Donaties ten behoeve van een specifiek project 5.622
Overige donaties en giften 13.859 10.000 19.574

178.431 115.000 161.284

Van de baten van particulieren kwalificeert Fonds Ayuda als een structurele bate. 
 In 2018 is met de fondshouder van het Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds een periodieke gift 

gedurende vijf jaar overeengekomen. In 2018 is de eerste bijdrage ontvangen. 
De andere baten van particulieren hebben een incidenteel karakter.

11.2 Baten  van Bedrijven
Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds 300
Overige donaties en giften 338

638 0 0
Baten van bedrijven hebben een incidenteel karakter.

11.3 Baten van Loterijorganisaties
Nationale Postcode Loterij 10.000.000 10.000.000 10.000.000
De Nederlandse Loterij 401.538 350.000 414.253

10.401.538 10.350.000 10.414.253
Baten van loterijorganisaties hebben een structureel karakter.

11.4 Baten van Overheden
Provincie Limburg Fonds Omzien naar Elkaar 100.000 100.000 100.000

100.000 100.000 100.000

Met Provincie Limburg is een overeenkomst gesloten met een looptijd van twee jaar. 
De ingangsdatum is 1 juli 2017. Gelet op de looptijd heeft de bate een incidenteel karakter.

11.5 Baten van andere organisaties zonder winststreven
Fonds Franciscus 377.500 195.000
Baeten Geven Fonds 32.876
Bijdragen uit hoofde van cofinanciering 212.461 75.000 163.030
Overige donaties en giften 11.698 115.000 1.470

634.535 385.000 164.500

Gelet op de gemaakte afspraken met Stichting Baeten Geven heeft de bate een structureel karakter. Per jaar 
wordt er budget beschikbaar gesteld waaruit gesteunde projecten een bijdrage ontvangen. In 2018 is de totale 
bijdrage €32.876,-.
Andere baten van organisaties zonder winststreven hebben een incidenteel karakter.

Onderscheid cofinanciering en donaties
Kansfonds hanteert bij de werving van bijdragen beleid waarbij bijdragende organisaties kunnen bepalen 
ten behoeve van welke specifieke projecten zij willen bijdragen. Deze cofinanciering onderscheidt zich van 
andere vrij te besteden donaties.

Totaal cofinanciering:
Fonds Ayuda 125.000 100.000 137.500
Provincie Limburg Fonds Omzien naar Elkaar 100.000 100.000 100.000
Fonds Franciscus 393.501 200.000 4.210
Baeten Geven Fonds 32.876
Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds 18.249
Overige bijdragen uit hoofde van cofinanciering 218.083 75.000 163.030

762.709 375.000 267.240
Vrij te besteden donaties:
Donaties en giften 25.894 125.000 21.044

25.894 125.000 451.314
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12. Overige baten
Forfaitaire toeslag cofinanciers 10.241          11.800 8.822

10.241 11.800 8.822

Bij toekenningen aan projecten waarbij van cofinanciering sprake is, mag in voorkomende gevallen een vooraf 
met de cofinancier overeengekomen fee in rekening worden gebracht als vergoeding voor de beoordeling, 
de toekenning en de financiële afwikkeling van de desbetreffende projecten.

13. Bestedingen aan doelstelling 2018 2018 2017

realisatie begroting realisatie
€ € €

13.1. Uit inkomsten van de loterijen en eigen fondsenwerving
13.1.1 Algemene doelstelling
Zelfredzaamheid van kwetsbaren 5.086.464,24 6.880.000 6.718.530
Vitaal houden Katholiek Sociaal Denken 291.250,00 355.000 524.090
Suriname 341.225 273.000 282.094
Caribisch deel van het Koninkrijk 489.519 500.000 477.354

6.208.458 8.008.000 8.002.068

13.1.2. Speciale doelstelling
Versnellers
Opgroeien in armoede 155.675 150.000 445.526
Zwerfjongeren 328.622 310.000 658.340
Inloophuizen uit Fonds Franciscus 1.868.415 250.000
Overig
Kansen voor Jongeren Cariben 23.210 30.000

2.375.922 710.000 1.133.866

8.584.380 8.718.000 9.135.934

13.2. Uit Fondsen op Naam
Fondsen op Naam
Pater van Ruthfonds 29.970 30.000 32.650
Mr. B.A. Schmitzfonds 4.920 8.000 5.366
Fonds Ayuda 125.000 100.000 137.500
Fonds Omzien naar elkaar 123.625 92.000 62.750
Fonds Baeten geven 32.876
Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds 7.199

323.590 230.000 238.266

Totaal bruto besteding in het boekjaar 8.907.970 8.948.000 9.374.200

13.3. Overige bestedingen
Bestedingen aan ondersteunende inzet op projecten 258.140 586.800 308.081
Terugontvangen bijdragen uit eerdere toekenningen -456.684 -500.000 -607.281

-198.544 86.800 -299.200

Totaal netto besteding aan de doelstelling 8.709.426 9.034.800 9.075.000
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14. Toerekening kosten eigen organisatie (bijlage 3 RJ 650)

Kansfonds hanteert voor de toerekening van de kosten van de eigen organisatie een systematiek o.b.v. een 
analyse van functies, arbeidsomvang en de kosten van de personeelsformatie. Deze analyse leidt tot de 
toerekeningspercentages van de kosten van de eigen organisatie aan de besteding aan de doelstelling, 
wervingskosten en kosten van beheer en administratie.

2018 2018 2017
14.1. Totale kosten eigen organisatie naar kostensoort realisatie begroting realisatie

€ € €
Personeelskosten
Bruto beloningen 950.681 888.300 826.917
Bijdrage ziektekostenverzekering 7.472 7.000 6.480
Sociale lasten 163.663 134.200 131.292
Pensioenlasten 106.042 112.700 106.044
Ontvangen ziektevergoedingen -9.029 -8.200
Reis- en verblijfkosten 55.081 57.800 47.349
Inhuur derden 44.201 30.000 32.428
Deskundigheidsbevordering 25.962 30.000 12.698
Werving en selectie inz. vacatures 16.976 7.500 17.747
Overige personeelskosten 20.004 1.500 14.514

1.381.054 1.260.800 1.195.469

Communicatie & fondsenwerving
Directe wervingskosten 49.205 85.000 49.702
Communicatiekosten 335.777 488.300 373.593
Kosten Evenement jubileum 43.948

384.982 573.300 467.243

Overige kosten
Bestuurskosten 15.881 16.200 14.039
Kantoorkosten 47.712 53.400 50.896
Verzekeringen en afschrijvingen 88.007 94.300 85.579
ICT-kosten 44.119 55.200 47.616
Controle- en advieskosten 107.447 100.500 95.552
Huisvestingskosten 65.480 73.000 65.448
Projectkosten 150 737

368.797 392.600 359.867

Kosten beleggingen
Beheervergoeding vermogensbeheerders 63.115 59.000 69.617

63.115 59.000 69.617

Totale kosten eigen organisatie 2.197.947 2.285.700 2.092.196

14.2. Personeel en organisatie
# personen # personen FTE FTE 

ultimo ultimo ultimo ultimo
Personeelssamenstelling 2018 2017 2018 2017
 -Directie 1 1 1,0 1,0
 -Projectadvies 8 7 7,0 6,9
 -Communicatie en fondsenwerving 5 4 4,1 2,3
 -Ondersteunende diensten 7 6 5,0 4,3
Totaal 21 18 17,1 14,5

# personen # personen FTE FTE 
2018 2017 2018 2017

Jaargemiddelde 20 18 16,8 15,0

Ziekteverzuim 2018 2017
Het ziekteverzuimpercentage is berekend op basis van kalenderdagen. 
 - verzuimpercentage 6,85% 3,70%
 - aantal meldingen 38 30
 - totale verzuimduur in dagen 389,5 206
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Beloning bestuur, advies- en beleggingscommissie 

De bestuursleden en de leden van de advies- en beleggingscommissie ontvangen een 

bijdrage van €45,- per bezochte vergadering. De frequentie van de vergaderingen bedraagt 4x per jaar. 

Beloning directie 2018 

De salariëring van de directie is gebaseerd op de gehanteerde CAO voor het Nederlandse Omroeppersoneel. 

In de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties van Goede Doelen Nederland (GDN) zijn recentelijk 

maxima vastgesteld voor de directiebeloning. Het jaarinkomen in 2018 van de directeur is €475,- hoger dan het 

maximaal jaarinkomen behorende bij de BSD score van 430 punten (€114.247 per 1 januari 2018). De totale 

bezoldiging van de directeur is €38.778 lager dan het absolute maximum van de totale bezoldiging (€187.000 per 1 

januari 2018) in de genoemde Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. 

naam H.M.C. Hulsebosch 

functie directeur 

dienstverband 

aard onbepaald 

uren 36 

part-time percentage 100% 

periode 1/1 - 31/12 
 
bezoldiging  

jaarinkomen: 

€ 

- bruto jaarinkomen 100.212 

- vakantiegeld 8.017 

- eindejaarsuitkering 6.494 

Totaal jaarinkomen 114.722 

eenmalige uitkering in 2018 inzake correctie CAO over 2017 2.103 

overige lasten en vergoedingen 

116.825 

- SV lasten (werkgeversdeel) 10.649 

- belastbare vergoedingen en bijtellingen 6.786 

- pensioenlasten (werkgeversdeel) 13.962 

  31.397 

Totaal bezoldiging 148.222 
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15. Saldo financiële baten en lasten
2018 2018 2017

15.1. Financiële baten realisatie begroting realisatie
€ € €

15.1.1. Baten uit financiële vaste activa
Couponrente 207.200 207.200 211.347
Afschrijving vooruitbetaald agio -7.844 -7.800 -8.163

199.356 199.400 203.184

15.1.2. Baten uit effecten (mandaten)
Couponrente 246.107 297.000 240.868
Dividenden 120.182 106.000 123.488
Rente effectenrekeningen 65 4.123
Gerealiseerde koersresultaten -95.365 87.743
Niet gerealiseerde (koers-)resultaten -501.659 237.000 109.815

-230.670 640.000 566.037

Rente spaarrekeningen 987 500 3.371
987 500 3.371

Totaal financiële baten -30.327 839.900 772.592

15.2. Financiële lasten
Directe kosten vermogensbeheerders 63.115 59.000 69.617
Toegerekende kosten eigen organisatie 22.417 22.800 22.437

85.532 81.800 92.054

Saldo financiële baten en lasten -115.859 758.100 680.538

De gewogen rendementen over de beleggingen bedragen:
2018 2018 2018 2017
Bruto Directe kosten Netto Netto

Financiële vaste activa 3,92% 0,09% 3,83% 3,72%
Effecten -1,16% 0,30% -1,46% 2,68%
Totale portefeuille -0,13% 0,25% -0,38% 2,91%
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Toelichting lastenverdeling (bijlage 3 cf. RJ 650)

2018 Toegerekend aan

Lasten Doelstelling
Wervings

kosten

Kosten beheer 
en 

administratie
Totale 
lasten 

Totale 
lasten 

Financiële 
lasten        

  Kosten 
organisatie  

2018 2018 2018 2018 2017 2018 2018
€ € € € €

Verstrekte projectbijdragen 8.709.426 8.709.426 9.075.000

Kosten eigen organisatie
Personeelskosten 1.120.294 117.187 124.537 1.362.018 1.176.907 19.036 1.381.054
Communicatie en Fondsenwerving 335.777 49.205 0 384.982 467.243 0 384.982
Projectkosten 150 150 737 150
Huisvestingskosten 53.117 5.556 5.905 64.578 64.432 903 65.480
Kantoorkosten 74.493 7.792 8.281 90.566 96.982 1.266 91.832
Bestuur- en adviescommissies 0 0 15.881 15.881 14.039 0 15.881
Controle- en advieskosten 0 0 107.447 107.447 95.552 0 107.447
Afschrijvingskosten 71.389 7.468 7.937 86.794 84.250 1.213 88.007
Kosten beleggingen 0 0 0 0 0 63.115 63.115
Totaal Toegerekend 1.655.219 187.208 269.988 2.112.415 2.000.142 85.532 2.197.947

TOTAAL 10.364.646 187.208 269.988 10.821.841 11.075.142 85.532 2.197.947

Kansfonds hanteert voor de toerekening van de kosten van de eigen organisatie een systematiek o.b.v. een analyse van functies, arbeidsomvang en de 
kosten van de personeelsformatie. Deze analyse leidt tot de toerekeningspercentages van de kosten van de eigen organisatie aan de besteding aan de 
doelstelling, wervingskosten en kosten van beheer en administratie.
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Verschillenanalyse begroting versus realisatie

2018 2018
realisatie begroting voordelig nadelig saldo

€ € € € €
Baten
Geworven baten van
- particulieren 178.431 115.000 63.431
- bedrijven 638 0 638
- loterijorganisaties 10.401.538 10.350.000 51.538
- overheden 100.000 100.000 0
- andere organisaties zonder winststreven 634.535 385.000 249.535
Som van de geworven baten 11.315.141 10.950.000 365.141
Overige baten 10.241 11.800 -1.559
Totale baten 11.325.382 10.961.800 365.141 -1.559 363.582

Lasten
Besteed aan doelstelling 10.364.646 10.726.800 362.154
Wervingskosten 187.208 243.000 55.792
Kosten Beheer en administratie 269.988 268.900 -1.088
Totale lasten 10.821.841 11.238.700 417.947 -1.088 416.859

Saldo financiële baten en lasten -115.859 758.100 -873.959

Saldo baten en lasten 387.682 481.200 783.088 -876.606 -93.518

Verschillen

De uitkomsten van de exploitatie wijken per saldo €94.000 negatief af van de begroting.  
Opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn in 2018 €313.000 hoger dan begroot. Totale baten komen uit op een positief verschil van 
€364.000 vergeleken met totaal begroot aan baten. De bestedingen aan de doelstelling zijn €362.000 lager dan begroot. Op 
wervingskosten is bespaard doordat een vacature niet direct per 1 januari werd ingevuld en activiteiten werden doorgeschoven naar 
volgend jaar. De kosten van beheer en administratie zijn nagenoeg in lijn met de begroting. Totale lasten wijken €417.000 af van de 
begroting. 
Ontwikkelingen op de aandelenmarkten in de laatste maanden van 2018 hebben geresulteerd in een negatief rendement op het belegd 
vermogen. Een nadelig verschil van €874.000 vergeleken met het begrote saldo financiële baten en lasten. Het negatieve 
beleggingsresultaat wordt gecompenseerd door de inkomsten van loterijorganisaties. Het bedrag dat minder is besteed aan de 
doelstelling is beperkt gebleven tot €362.000, omdat de hogere opbrengsten uit fondsenwerving hiervoor zijn aangewend.
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Overige gegevens
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  Verklaring bestuur

Vaststelling
Het bestuur stelt de jaarrekening 2018 van Stichting Kansfonds vast in haar vergadering
van 10 april 2019.

Resultaatbestemming
Het bestuur heeft de resultaatverdeling zoals opgenomen in de staat van baten en lasten
vastgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen belangwekkende gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Controleverklaring van de accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende
pagina´s.

Hilversum, 10 april 2019

Mevrouw drs. W.M.E. Teune-Kasbergen, vicevoorzitter
De heer P.G.A.M. Hemels, lid
Mevrouw drs. D.A.C.A.J. Landesz-Campen, penningmeester
De heer mr. C.N.A.M. Claassen, lid
De heer drs. A.J. Boekelman, lid

Afwezig:
Mevrouw drs. A.A.M. Kuypers, lid (verhinderd) 
De heer drs. T.J.F.M. Bovens, voorzitter (verhinderd)
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur van Stichting Kansfonds

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 41 tot en met 62 opgenomen jaarrekening 2018 van 
Stichting Kansfonds te Hilversum 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 Kansfonds op 31 december 2018 en van 
het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 
Fondswervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:

1) de balans per 31 december 2018;

2) de staat van baten en lasten over 2018; en

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 Kansfonds 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 verslag van het bestuur;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondswervende
organisaties is vereist.

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 materiele 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 verslag 
van het bestuur en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 650 Fondswervende organisaties.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur 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 Fondswervende organisaties. 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet-
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 
het voornemen heeft om de instelling 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 instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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 materiele 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.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring.

Hilversum, 10 april 2019
Ref: PBr.2018.0470.775000

KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

w.g.

P. Heyman-Brand Msc RA



Bijlage bij de controleverklaring:

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 geschrifte,
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 om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit.

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 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 instelling haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring 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 instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Landelijk

Amsterdam Coöperatie Goede Gieren U.A. effectieve schuldpreventie 136.182

Amsterdam Stichting Ideefix project 'Gevangenis Monologen On Tour' 7.500

Amsterdam Stichting Takecarebnb eerste jaar (2018) project 'We doen het samen' 50.000

Amsterdam Stichting Young In Prison derde jaar (2018) project 'Creativiteit Bevrijdt' 15.000

Amsterdam Stichting NewBees tweede jaar (2018) project 'NewBees Traineeships 

  in Amersfoort en Amsterdam' 45.000

Amsterdam Stichting Zwerfjongeren Nederland eerste jaar (2018) project 'Van de Straat; 

  De basis op orde 2018 – 2020' 150.000

Amsterdam Stichting ShivA eerste jaar (2018) project 'Van pionieren naar inbedding  

  in de zorgketen. Positive Sisters: de kracht van 

  migrantenvrouwen met hiv/aids' 25.000 

Amsterdam Stichting Bevordering Maatschappelijke  project 'Borging en overdracht Wijkacademies Opvoeden' 32.500

 Participatie 

Biezenmortel Stichting Vrienden van Un Futuro Briante project 'Sport en EHBO-training voor Kids'  2.000

Geleen Stichting Landelijk Katholiek Diaconaal project 'Landelijke inspiratie-/verdiepingsdag Caritas  

 Beraad en diaconie' 20.000

's-Gravenhage Stichting PitZtop tweede jaar (2018) project PitZtop (voorheen Hotel  

  California) 100.000

's-Gravenhage Stichting Urban Act Nederland derde jaar (2018) project 'Urban Act College Nederland' 25.000

's-Hertogenbosch Stichting Religie in het publieke domein project 'Inspiratie van Christelijk sociaal denken hoorbaar  

  en zichtbaar maken in de samenleving' 68.500

Ilpendam Stichting De frisse blik project 'Ithaka Film Festival - de frisse blik van jonge  

  nieuwkomers' 20.000

Leiden Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland eerste jaar project 'Toolbox- Financieel preventie- 

  programma: betrekken en equiperen kerken' 50.000

Leusden Stichting Present Nederland project 'De Vrijwilliger Centraal' 35.000

Utrecht Stichting KEES project 'KEES Bouwt' 5.000

Utrecht Stichting Prisma groep eerste jaar (2018-2019) project 'Buddy voor LHBTQI+  

  vluchtelingen' 15.000

Utrecht Stichting 46 Dresses tweede jaar (2018) project '46Dresses' 28.000

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk tweede jaar (2019) project 'Wereldjongerendagen' 75.000

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk derde jaar (2018) project 'Traject barmhartigheid in  

  de media' 10.000

Venlo Stichting Leergeld Venlo project 'Hulp aan schoolgaande kinderen in Venlo'  9.000

Wassenaar Stichting Dutch Integration Group project 'Opleiding statushouders tot coach' 5.000

   928.682

Provincie Groningen   

Assen* Stichting Solidair Groningen en Drenthe eerste jaar (2018) project 'Talent & Toekomst'. 5.850

Assen* Stichting Solidair Groningen en Drenthe project 'Vervolgjaar Jonge Vlinders' 4.500

Projectenlijst 2018 per provincie

Bijlage 1

* Dit project wordt uitgevoerd in deze provincie. De aanvrager van dit project is gesitueerd in een andere provincie.

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp																																																																				Bijdrage	in	€	
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Briltil Stichting SchuldHulpmaatje Westerkwartier tweede jaar project 'SchuldHulpmaatje' 5.000

Delfzijl Stichting Petje af Hogeland eerste jaar (2018-2019) project 'Weekendschool petje  

  af Hogeland' 5.000

Delfzijl Stichting Sport4connect eerste jaar (2018-2019) project '2BE!' 17.500

Delfzijl Stichting Welzijn en Dienstverlening project 'Algemene Voorziening Prins Bernhardlaan' 10.000

Finsterwolde Stichting Mit Elkoar Oldambt eerste jaar (2018-2019) project 'SchuldHulpMaatje  

  Oldambt' 15.000

Groningen Stichting Stadshelden eerste jaar (2018-2019) project 'Jongerennetwerk  

  Stadshelden' 18.300

Groningen Stichting STOOT tweede jaar (2018-2019) project 'Fit Your Talent'  30.000

Groningen Stichting MICA scholing eerste jaar (2018-2019) project 'Opstart Avondschool  

  Groningen' 15.000

Groningen MJD vierde jaar project 'Vader en kind, mankracht'  15.000

Groningen Stichting Multicultureel Vrouwencentrum  tweede jaar project 'Jasmijn Zorgt' 30.000

 Jasmijn 

Groningen Stichting WerkPro tweede jaar (2018-2019) project 'the Basics'  30.000

Groningen Stichting Jij & Co. project 'Gezonde vrouwen in Veendam' 3.000

Groningen Stichting Culinaire Vakschool project 'Proeftraject samenwerking met stichting ORGB' 32.235

Groningen Stichting WerkPro derde jaar (2017-2018) project 'VoorWerk' 15.000

Groningen Vereniging "De Open Hof" De Open Hof   5.000

Groningen IFMSA-Groningen Mini-TBH (Mini-Teddy  project 'Mini-TBH (Mini-Teddy Bear Hospital)' 220

 Bear Hospital) 

Groningen Stichting Enactus Groningen project 'BETA' 1.000

Groningen Stichting Botteldaip project 'De Prael Groningen' 75.000

Groningen Stichting Toentje project 'Samenwerking Culinaire Vakschool' 7.250

Hoogezand Stichting Voedselbank Midden-Groningen project 'Inrichting nieuwe locatie Voedselbank' 10.000

Hoogezand Kwartier Zorg & Welzijn derde jaar (2019) project 'Armoede Hoogezand'  10.000

Scheemda Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood)fonds  tweede jaar (2019) project 'Armoedebestrijding Oldambt' 10.000

 Oldambt 

Sebaldeburen Sebaldeburen.net project 'Koken en eten met en door kinderen en ouderen' 2.300

Ulrum Stichting DörpsZörg Ulrum eerste jaar project 'Samen ouder worden in een  

  krimpgebied' 5.750

   377.905

Provincie Friesland

Burgum Stichting Kearn Welzijn derde jaar project 'BAAS-Spel'  10.000  

Drachtstercompagnie Stichting Haring & Hummus project 'Eritreatown' 5.000 

Groningen* Stichting Femina project 'In Holland Staat een huis' 15.000 

Harlingen Stichting Present Noordwest Friesland derde jaar project 'Present Noordwest Friesland' 10.000 

Joure Stichting Present De Fryske Marren tweede jaar (2018) project 'Present de Fryske Marren' 10.000 

Leeuwarden Stichting Wijkpanel Vrijheidswijk project 'Opstart kookproject' 2.500 

Leeuwarden Solidair Friesland vierde jaar (2019) project 'Kinderen en Armoede, Friesland'  10.000 

Leeuwarden Stichting Straatpastoraat Leeuwarden straatpastoraat Leeuwarden 21.500 

Leeuwarden Solidair Friesland vervolgbijdrage project 'The Action' (2018) 5.000 

Leeuwarden Solidair Friesland project 'Sint Maartendag: Zie je mij?!' (2018) 10.000 

Nij Altoenae Stichting Lyk is Ryk eerste jaar (2018) project 'SchuldHulpMaatje Waadhoeke' 5.500 

* Dit project wordt uitgevoerd in deze provincie. De aanvrager van dit project is gesitueerd in een andere provincie.

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Noordbergum Stichting Present De Wâlden tweede jaar project 'Present De Wâlden' 10.000 

Noordwolde Stichting Dorpscentrum 't Buurthuus  project 'Samen Gezond Koken en Eten' 5.000

 Noordwolde  

Sneek Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân project eerste jaar 'Oprichting Weekendschool Sudwest- 

  Fryslan'  25.000 

Winsum Gn* Stichting Kledingbank Maxima Het Hogeland project 'Aanschaf bus voor regio' 9.600

   154.100

Provincie Drenthe

Assen Stichting Nederland Zoekt tweede jaar (2018) project 'Vlucht Voorwaarts' 25.000

Assen Interkerkelijke stg. voor Missionair  Open Huis 15.000

 Diaconaal en Past. werk 

Assen Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe project 'Er was geen afscheid.....' 4.500

Coevorden Stichting Dorpshuis "De Schalm" project 'Uitbreiding activiteiten voor ouderen' 10.000

Emmen Stichting Weerdinger Dorpshuis project 'Uitbreiding keuken  voor open eettafel' 10.000

Gieten Vaart Welzijn derde jaar project 'KansKidz' 10.000

Nieuw Schoonebeek Stichting 'Dorpshoeve' project 'Voorzieningen voor Senioren' 10.000

Nijeveen Stichting Schuldhulp Meppel tweede jaar (2018) project 'SchuldHulpMaatje Meppel' 6.000

Roswinkel Stichting Dorpshuis Roswinkel project 'Versterking zorgfunctie Dorpshuis Roswinkel' 15.000

   105.500

Provincie Overijssel

Almelo Stichting De Klup Twente eerste jaar project ' Vrijplaats voor zelfregie en herstel' 50.000 

Almelo Stichting Nieuwe Twentse Kunst project 'Regisseur in je nieuwe wereld' 7.500 

Deventer Stichting Don Bosco Deventer project 'Terug naar het normale leven' 10.000 

Deventer Stichting De Kern vierde jaar project 'Gezonde ontwikkeling van gezinnen  

  met kinderen van 0-4 jaar' 10.000 

Dieren* Stichting Jongerennet eerste jaar (2018-2019) project 'De Duizendpoot' 20.000 

Enschede Stichting Power Burgers voor Burgers project 'Jong ontmoet (G)oud' 4.000 

Ermelo* Stichting Present Ermelo tweede jaar (2018) project 'Stichting Present Ermelo' 10.000 

Goor Speeltuinvereniging Kindvriendelijk Goor project 'Vlindertuin' 2.750 

Gouda Stichting Steunouder Nederland derde jaar (2019) project 'Meer kracht door netwerk  

  coaching voor ouders'  10.000 

Haaksbergen Stichting Radio-Televisie Sternet project 'Meedoen bij RTV Sternet' 3.000 

Hengelo Stichting Humanitas Onder Dak Twente tweede jaar (2018) project 'We have a dream'  30.000 

Tubbergen Stichting Leergeld Tubbergen eerste jaar (2018) project 'Leergeld Tubbergen' 3.400 

Zutphen* Stichting Odensehuis Zutphen derde jaar project ' Odensehuis Zutphen' 10.000 

Zwolle Stichting Hart voor Zwolle vierde jaar project 'Mate for Me' 4.000 

Zwolle Stichting Voor Elkaar Zwolle derde jaar (2018)  project 'Jobhulpmaatje' 10.000 

Zwolle Stichting Laagdrempelige Inloop Plek De Bres De Bres  36.500    

   221.150

* Dit project wordt uitgevoerd in deze provincie. De aanvrager van dit project is gesitueerd in een andere provincie.

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Provincie Gelderland

Apeldoorn Stichting De Klup eerste jaar project 'Onbeperkt meedoen met een  

  beperking' 18.050 

Apeldoorn Weekendschool Kids College Apeldoorn - derde jaar (2018-2019) project 'Weekendschool  

 KCA Kidscollege Apeldoorn' 15.000 

Arnhem Stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool  project 'Beroepenoriëntatie'  500

 Arnhem  

Arnhem Stichting Samen is de Stad eerste jaar (2018-2019) project 'De Stadskeuken' 25.000 

Arnhem Stichting Hair4Her project 'Moment4Youth weekend' 2.500 

Arnhem Stichting D3rde Verdieping D3rde Verdieping   20.000 

Arnhem RK parochie Sint Eusebius inloophuis Sint Marten    40.000 

Culemborg Stichting Linawijs project  'Inrichting  Linawijs Culemborg' 20.000 

Culemborg Stichting JobHulp Culemborg derde jaar (2018) project 'JobHulpMaatje Culemborg' 10.000 

Culemborg Stichting Present West-Betuwe derde jaar (2018) project 'JobHulpMaatje Tiel' 9.000 

De Glind De Rudolphstichting project 'Tiny Houses in Jeugddorp De Glind' 27.500 

Deventer* Stichting Oecum. Diac. Centr.  Meester Geertshuis   50.000 

 Deventer Meester Geertshuis 

Dieren Stichting Inloophuis Dieren inloophuis Dieren   22.500 

Doetinchem Stichting Stadskamer project 'Meedoen mogelijk maken voor iedereen' 81.100 

Doorwerth Odensehuis Doorwerth project 'Odensehuis Doorwerth' 10.000 

Duiven Stichting Activiteiten Horsterpark project 'Zelfstandiger werken met extra rijbewijs' 25.000 

Ede Gld Stichting "De Instap" project 'Een Eigen Thuis' 15.000 

Groenlo R.K. Parochie St. Paulus inloophuis Neede   1.000 

Halle Stichting Present Bronckhorst eerste jaar (2018) project 'Present Bronckhorst' 10.000 

Lochem Stichting Welzijn Lochem project 'Budgetcafe Lochem' 4.750 

Nijkerk Gld Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad project 'HiP Nijkerk' 1.250 

Nijkerk Gld Vereniging Hulp in Praktijk Nederland project 'Doorstartplan HiP' 25.000 

Nijmegen Stichting muZIEum 2012 project 'Het muZIEum werkt' 20.000 

Nijmegen Katholiek Documentatie Centrum project 'Archief en onderzoek' 35.000 

Nijmegen Stichting Netwerk Jouw Nijmegen tweede jaar project 'Netwerk Jouw Nijmegen' 12.333 

Nijmegen Stichting Grondig Hergebruik tweede jaar (2018-2019) project 'Buitenschool 18 +  

  Blijven Werken en Leren' 39.000 

Nijmegen Stichting Moria project 'Fris en eigentijds' 20.000 

Nijmegen Stichting Kinderdroomwens project 'JongerenBoostcamp'  5.000 

Nijmegen Stichting Huis van Compassie Huis van Compassie   50.000 

Nijmegen Stichting Het Kruispunt Nijmegen Het Kruispunt    25.000 

Nijmegen Parochie Heilige Drie-eenheid Dukenburg Ontmoetingskerk    30.000 

Oosterbeek Stichting  Oase Oosterbeek De Oase    46.500 

Tiel Stichting Diaconaal Centrum Tiel inloophuis Tiel    38.000 

Tolkamer Stichting Welkomhuis eerste jaar (2018-2019) Welkomhuis 't Gelders Eiland 15.000 

Utrecht* Stichting De Kim tweede jaar (2018) project 'Ruimte voor Anders Zijn:  

  lokale versterking, verdieping en verzelfstandiging' 22.700 

Wageningen Stichting Change Makers Wageningen eerste jaar (2018-2019) project 'Netwerk Change Makers  

  Wageningen' 15.000 

Wageningen Stichting Solidez welzijn in uitvoering derde jaar project 'De Beter Leven Challenge'   9.900 

* Dit project wordt uitgevoerd in deze provincie. De aanvrager van dit project is gesitueerd in een andere provincie.
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Westervoort Inloophuis De Herberg eerste jaar (2018) project 'Doorontwikkeling van inloophuis  

  De Herberg in Westervoort' 12.500 

Zaltbommel Stichting Voedselbank Bommelerwaard project 'Vervanging compressor diepvriescel' 2.000  

   831.083 

Provincie Utrecht

Afferden Lb* Stichting De Wending project 'Food for Good: overbruggingsbijdrage en    

  leerexperiment met Gemeente Utrecht' 35.000 

Amersfoort Stichting De Koffiebus eerste jaar project 'De Koffiebus Amersfoort' 25.000 

Amersfoort Stichting Straatpastoraat Amersfoort tweede jaar (2018) project 'Zin in maandagmiddag'  8.500 

Amersfoort Stichting De Ontmoeting inloophuis De Ontmoeting   20.600 

Ede Gld* Stichting Moviera tweede jaar (2018-2019) project  

  'Ervaringsdeskundig maatje bij geweld achter de voordeur' 50.000 

Ede Gld* Stichting Moviera project 'Werken met vrijwilligers in de opvang en  

  ambulante begeleiding' 143.247 

Houten Stichting Ontmoeting derde jaar (2018-2019) project 'Taal in de wijk' 5.000 

IJsselstein Ut Stichting Petje af Lekstroomgemeenten eerste jaar project 'Petje af Lekstroomgemeenten' 5.000 

Nieuwegein Nederlands Gereformeerde Kerken straatpastoraat Utrecht   15.140 

Rhenen Stichting Schuldhulp Rhenen eerste jaar (2019) project 'Jobhulpmaatje Rhenen' 10.650 

Soest Stichting Balans project 'Opstartkosten technische werkplaats Smitsveen' 10.000 

Utrecht Stichting Hospice Utrecht project 'Opleiding en teamontwikkeling vrijwilligers' 10.000 

Utrecht Stichting De Tussenvoorziening project 'Herindeling Sleep Inn, nachtopvang en  

  24-uursopvang' 20.000 

Utrecht CNV Jongeren project 'Module Onderwijs & Arbeidsmarkt (voor de  

  ToekomstAcademie)' 23.000 

Utrecht Stichting Utrecht Op Orde eerste jaar (2018) project 'Jobhulpmaatje' 10.000 

Utrecht Stichting Big Brothers Big Sisters Utrecht tweede jaar (2019) project 'Big Brothers Big sisters Utrecht' 26.000 

Utrecht Buurtwerkkamer Coöperatie UA eerste jaar (2018) project 'Start buurtwerkkamer Zuilen  

  Utrecht' 10.000 

Utrecht Stichting In Beeld derde jaar project 'Creatieve Vrijplaats methode' 20.000 

Utrecht Me'kaar derde jaar (2019) project 'Money know how' 9.844 

Utrecht Taal doet meer vierde jaar (2018) project 'Op Eigen Kracht naar een baan  

  in Utrecht' 12.000 

Utrecht Ladyfit sportvereniging eerste jaar (2018-2019) project  

  'Op naar 2021: Ladyfit vrouwen ontwikkelen en verstevigen' 25.000 

Utrecht Stichting Collective Nouns project 'Voortborduren - creëren door participeren' 2.450 

Utrecht Stichting New Dutch Connections project 'ToekomstAcademie/Ondernemen in je Eigen  

  Toekomst locatie Utrechtse Heuvelrug' 25.000 

Utrecht Stichting New Dutch Connections project 'ToekomstAcademie/Ondernemen in je Eigen  

  Toekomst locatie Tilburg' 25.000 

Utrecht Stichting Buurtpastoraat Utrecht buurtpastoraat Utrecht 50.000 

Utrecht Stichting De Tussenvoorziening tweede jaar (2018) project 'Het Utrechts Versnelfonds,  

  de eerste horde voorbij'  25.000 

Utrecht Stichting Dress for Success Utrecht tweede jaar (2018) project 'Goedgekleed naar een baan,  

  ook in de regio' 10.000 

Utrecht Vfonds project '75 jaar leven in vrijheid' 10.000 

* Dit project wordt uitgevoerd in deze provincie. De aanvrager van dit project is gesitueerd in een andere provincie.
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Utrecht Stichting Seguro overbruggingsbijdrage Fanga Musow 50.000 

Utrecht Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne stiltecentrum Hoog Catharijne   12.420 

Utrecht Protestantse Diaconie Utrecht buurtpastoraat Roobolkapel   12.420 

Utrecht Protestantse Diaconie Utrecht de Wijkplaats   12.420 

Utrecht Stichting Ubuntuhuis Ubuntuhuis   23.220 

Utrecht Stichting Villa Vrede villa Vrede   25.000 

Utrecht Telefonische Hulpdienst Utrecht project 'Aanschaf chatcomputers' 1.500 

Utrecht Stichting Straatnieuws Utrecht project  'Klinkerbreed Ontmoeting in Moedertalen 

  Overvecht (KOMO)' 2.500 

Utrecht Stichting Collective Nouns project 'De Voorkamer - Een Onderdeel Van' 10.400 

Utrecht Inloophuis Het Knooppunt in Utrecht-Lunetten inloophuis Het Knooppunt in Lunetten   12.420 

Utrecht Stichting Overhoop project 'Inrichting sociale ruimtes Overhoop' 50.000 

Weesp* Stichting Aman Centrum project 'Een veilige toekomst en een nieuw begin' 5.000 

Wijk bij Duurstede Stichting Schuldhulp Wijk bij Duurstede eerste jaar (2018) project 'SchulpHulpMaatje Wijk bij  

  Duurstede' 3.000 

Wilnis Stichting Gezinsbuddy project 'GezinsBuddy' 10.000 

Zeist Stichting Kwintes individuele hulpverlening 400 

Zeist Stichting YOUKÉ  Sterke Jeugd derde jaar (2018) project 'Ervarings(t)huis'  20.000 

Zeist Stichting Kerk en Samenleving eerste jaar (2018) project 'Iedereen telt mee' 7.500 

Zeist Stichting Kwintes individuele hulpverlening 620

   900.251

Provincie Flevoland

Almere Stichting Surant eerste jaar (2018-2019) project 'Achterblijvers' 20.000 

Almere Stichting Inloophuis De Ruimte inloophuis De Ruimte   29.000 

Almere Stichting Playing for Success Almere project 'Assist om armoede onder jongeren tegen te gaan' 15.000 

Driebergen-Rijsenburg* Stichting Youth for Christ Nederland eerste jaar (2018-2019) project 'Knabbel en Babbel' 8.000 

Dronten Icare thuisbegeleiding inrichtingskosten 1.500 

Lelystad Stichting IDO tweede jaar (2018) project 'Doorontwikkeling organisatie-  

  vanuit bewogenheid naar beweging' 35.000 

Lelystad Stichting IDO derde jaar (2018) project 'Geloof in eigen kunnen'  40.000 

Lelystad Stichting IDO IDO inloophuizen Waterwijk en Open Haven 100.000 

Utrecht* Stichting De Kim tweede jaar project 'Maatjesproject voor thuisloze  

  jongeren' 18.000 

Utrecht* Stichting De Kim derde jaar (2018) project 'Maatjesproject Vluchtelingen  

  Almere/Flevoland' 15.000 

Zwolle* MEE IJsseloevers individuele hulpverlening 650   

   282.150  

Provincie Noord-Holland

Alkmaar Stichting Stadspastoraat Alkmaar aanloophuis De Steiger   25.000 

Alkmaar Stichting De Zwaan De Zwaan   18.450 

Alkmaar Stichting Kaasfabriek project 'Tijd voor Techniek' 10.000 

Amsterdam Stichting Mentorschap Amsterdam project 'Overbruggingsfase Mentorschap Amsterdam' 12.000 

Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam project 'Geven in Nederland 2019' 50.000 

* Dit project wordt uitgevoerd in deze provincie. De aanvrager van dit project is gesitueerd in een andere provincie.
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Amsterdam De H&H, Hebben en Houwen inrichtingskosten 10.000 

 Stichting Kledingbank Amsterdam

Amsterdam Stichting Pure-Chocolaterie project 'Chocolade werkplaats' 20.000 

Amsterdam Stichting Makers Unite eerste jaar  (2018) project 'Matchmaking Programma' 20.000 

Amsterdam Stichting In my backyard eerste jaar (2018) project 'In my backyard Amsterdam' 30.000 

Amsterdam Stichting Migrante tweede jaar (2018) project 'Minerva' 10.000 

Amsterdam Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact derde jaar (2018) project 'Taal verbindt (Van huis uit...  

  Van huis weg)' 20.000

Amsterdam Refugee Company tweede jaar (2018) project 'Psychosociale ondersteuning  

  en communityvorming' 35.000 

Amsterdam Stichting het Kandidatennetwerk tweede jaar (2018-2019) project 'De Kandidatenmarkt'  30.000 

Amsterdam Stichting Warm Welkom tweede jaar (2018) project 'Warm Welkom' 15.000 

Amsterdam NG Media (IJburgTV) tweede jaar (2018) project 'Verbinden en talent  

  ontwikkelen vrijwilligers IJburgt' 15.000 

Amsterdam Stichting Vice Versa derde jaar (2019) project 'Kansen voor Afrikaanse  

  kinderen die in armoede opgroeien' 10.000 

Amsterdam Blend Academy tweede jaar (2018-2019) lesprogramma Blend Academy 20.000 

Amsterdam Stichting Jongeren Die het Kunnen derde jaar (2018-2019) project 'JDK Secondary schooljaar' 25.000 

Amsterdam Stichting De Brouwerij tweede jaar project (2018)' Leren bloggen' 1.000 

Amsterdam Stichting SeniorenStudent tweede jaar project 'Jong+Oud = Goud 3.0' 40.000 

Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente  derde jaar project 'Sociale kruidenier' 15.000

 Amsterdam  

Amsterdam Stichting Wikistad tweede jaar project 'Productiehuis' 35.000 

Amsterdam Stichting Vluchtelingen Vrouwenraad tweede jaar project 'Naailessen voor Vluchtelingen Vrouwen' 3.000 

Amsterdam Stichting Kerk & Buurtwerk Amsterdam - eerste jaar (2018) project 'Armoede en eenzaamheid,

 Noord  barmhartigheid en saamhorigheid' 11.500

Amsterdam Stichting Toekomst voor de Buurtjeugd eerste jaar (2019) 'Jonge mantelzorgers onder buurtjeugd' 50.000 

Amsterdam Stichting Weekend Academie derde jaar (2018) 'Weekend Academie De Baarsjes' 17.500 

Amsterdam Stichting Het Witte Bos tweede jaar project 'Een maatje voor een kind met FAS' 25.000 

Amsterdam Stichting Zwerfjongeren Nederland vierde jaar (2018) 'Begeleiding programma Zwerfjongeren' 39.040 

Amsterdam Stichting DOCK tweede jaar project 'MyWorkCoach' 23.775 

Amsterdam Stichting Beeldend Gesproken eerste jaar (2018) project 'Sociale onderneming  

  Beeldend Gesproken' 25.000 

Amsterdam Stichting De Regenboog Groep pilotproject 'Herstel TV' 10.000 

Amsterdam Stichting Geefjekindeenvoorsprong project 'Taal is de sleutel tot meedoen' 1.000 

Amsterdam Stichting Don Bosco Amsterdam project 'De kracht van Cross Over' 4.000 

Amsterdam Stichting Present Amsterdam project 'Klussen met ex-gedetineerden' 10.000 

Amsterdam Stichting Kerk & Buurtwerk Amsterdam - kerk & Buurt Amsterdam-Noord 50.000

 Noord  

Amsterdam Stichting De Regenboog Groep de Regenboog Groep 50.000 

Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente  Wereldhuis  20.000

 Amsterdam  

Amsterdam Stichting Vrouwen aan de Amstel tweede jaar (2018-2019) project 'Versneld richting werk en  

  participatie in Nederland!' 48.000 

Amsterdam Stichting Share Network project 'Mentor programma 2018-2019' 15.000 

Amsterdam Stichting A.S.K.V-Steunpunt Vluchtelingen derde jaar (2018) project 'Activering Ongedocumenteerden' 50.000 

Amsterdam Stichting Migrante casa Migrante 9.000 

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Amsterdam Stichting Re-Boost project 'Peer versus peers evenement' 9.000 

Amsterdam Stichting Al Maarif al Maarif 50.000 

Amsterdam Stichting Drugspastoraat Amsterdam drugspastoraat Amsterdam 40.000 

Amsterdam Stichting Kerk en Buurt Westerpark kerk & Buurt Westerpark 30.000 

Amsterdam Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum  stap Verder 35.000

 Bijlmermeer  

Amsterdam Stichting Venzo (Vrijwilligers en Zuidoost) project 'Burgers voor Burgers' 10.000 

Amsterdam Stichting Seeyou@art project 'Preview event" 6.500 

Amsterdam Vereniging de Modestraat tweede jaar (2018) project 'Sweet 70 Ouderen Community' 10.000 

Amsterdam Stichting Nisa for Nisa project 'Mannen aan zet!' 13.325 

Amsterdam- Duivendrecht Stichting Here to Support derde jaar (2018-2019) project 'Ontwikkeling Here to  

  Support' 30.000 

Andijk Stichting Wings of Change project 'Inrichting voor de Sociale Huiskamer' 20.000 

Den Helder Zorg aan Zee project 'Inrichting kamers uitbreiding hospice zorg en  

  kamers voor gastzorg' 25.000 

Diemen Stichting Jireh Amsterdam eerste jaar (2018) project 'Schuldhulpmaatje Amsterdam' 11.000 

Enkhuizen Stichting voor Effies project 'Nieuw Begin' 12.000 

Haarlem Stichting "Drop-Inn" project 'Chef Debuut' 6.000 

Haarlem Turquoise Coöperatie u.a. project  'Coöperatie Turquoise' 25.000 

Haarlem Stichting Orchestre Partout project 'Muziekwerkplaats Ochestre Partout' 30.000 

Haarlem Stichting Present Haarlem derde jaar (2018) project 'Herstart St. Present Haarlem' 10.000 

Haarlem St. Bedrijf Samenleving Haarlem en  vierde jaar (2018-2019) project 'Time 2 Shine'  30.000

 Omstreken  

Haarlem Stichting Stem in de Stad derde jaar (2018) project 'Herstart van het Nieuwe  

  Wereldhuis' 25.000 

Haarlem Bisdom Haarlem - Amsterdam project 'Nieuwe Wegen voor de Caritas' 15.000 

Haarlem Stichting Stem in de Stad Stem in de Stad aanloopcentrum en straatpastoraat  80.000

Hilversum Stichting Present Hilversum eerste jaar (2018) project 'Start Present Hilversum' 10.000 

Hilversum Kansfonds project 'Inloophuizen Noord-Brabant en/of Limburg'  5.000 

Houten* Stichting Ontmoeting maatschappelijk Centrum het Open Huis   30.000 

Huizen Stichting Vier het leven project 'Opstart van sociaal-culturele activiteiten Tilburg'  2.500 

Nieuw Vennep Stichting "OCTET" project 'Inrichting gezamenlijke ruimten Wooninitiatief  

  Villa Octet' 5.000 

Ouderkerk aan de Amstel Stichting Hospice Zuider Amstel project 'Hospice Zuider Amstel' 10.000 

Overveen Stichting Dol-Fijn project 'Aankleden gezamenlijke ruimtes Wooninitiatief  

  Dol-Fijn' 10.000 

Rotterdam* Stichting Voedselbank Rotterdam project 'Verbetering distributiesysteem van Voedselbank' 25.000 

Weesp Stichting Vrouwen van Weesp project 'Taal- en rekenlessen 2018-2019' 1.500 

Zaandam Voedselbank Zaanstreek project 'Inrichtingskosten nieuwe locatie Voedselbank  

  Zaanstreek' 15.000 

Zaandam Stichting Leergeld Zaanstad eerste jaar (2018-2019) project 'Oprichting Leergeld    

  Zaanstad' 10.000 

Zaandam Diaconaal Centrum De Bron diaconaal Centrum De Bron   17.500 

Zandvoort Stichting Leergeld Haarlem-Zandvoort startbijdrage (2018) project 'Stichting Leergeld   

  Haarlem-Zandvoort' 10.000

   1.602.590

* Dit project wordt uitgevoerd in deze provincie. De aanvrager van dit project is gesitueerd in een andere provincie.
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Provincie Zuid-Holland 

Alphen aan den Rijn Stichting Participe vierde jaar project 'Op de kleintjes letten' 9.550 

Alphen aan den Rijn Stichting Aandachtscentrum Alphen  project 'Profesionalisering keuken' 

 aan den Rijn  10.000

Amsterdam* Stichting Lemat eerste jaar project 'Integreren doen we Samen!' 15.000 

Asperen* Stichting Dorpshuis Asperen project 'Een nieuwe dorpskamer' 10.000 

Barendrecht Kerk en buurtwerk Lombardijen tweede jaar (2018) project 'Gezinnen verbinden en  

  versterken' 15.000 

Barendrecht Stichting De Toekomst project 'Inrichting locatie kwetsbare psychiatrische cliënten' 7.200 

Bergschenhoek Stichting Pand 58 eerste jaar (2018-2019) project 'JobHulpMaatje  

  Lansingerland' 15.000 

Berkel-Enschot* Stuurgroep Kersttocht Berkel, Enschot,  project 'Kersttocht 2018' 750

 Udenhout  

Capelle aan den IJssel Stichting de Verbinding project 'Nolosha' 13.500 

Delft Basisschool De Horizon derde jaar (2019) project 'Samen digi-TAAL de toekomst in!' 10.000 

Delft Stichting Interkerkelijk Diaconaal Centrum  Jessehof 40.000

 de Jessehof  

Dirksland Stichting Kledingbank Zuid Hollandse  tweede jaar (2018) project 'Kledingbank Zuid Hollandse

 Eilanden io Eilanden' 10.000

Dordrecht Stichting BuitenZinnig project 'Inrichting keuken Proeftuin VoedselBos' 10.000 

Dordrecht Stichting De Buitenwacht de Buitenwacht 50.000 

Dordrecht Stichting Diakonaal Aandachtscentrum  aandachtscentrum Dordrecht   20.000

 Dordrecht  

Dordrecht Stichting Voedselbank Dordrecht project 'Vervoermiddel Voedselbank Dordrecht' 10.000 

Gouda Stichting Netwerk Samen voor Goud tweede jaar (2018-2019) project 'Netwerk Samen voor Goud' 10.000 

's-Gravenhage Voedselbank en Distributie centrum  project 'ICT omgeving privacy wetgeving proef maken' 3.000

 Haaglanden  

's-Gravenhage Wijkvereniging Nieuwe Badkapel eerste jaar project 'Ouderen welzijn Scheveningen' 15.000 

's-Gravenhage Stek, Stichting voor stad en kerk tweede jaar (2018-2019) project 'Sociale Kruidenier' 36.000 

's-Gravenhage Stek, Stichting voor stad en kerk Paardenberg   50.000 

's-Gravenhage Stichting Rowas Diversion project 'Dwars door Armoede en Eenzaamheid' 2.500 

's-Gravenhage Vrouwencentrum Eva startbijdrage Coöperatie Eva: 'Waar een vrouw is, is een weg' 15.000 

's-Gravenhage Stichting Bij Betje project 'Wijkwinkel bij Betje' 20.000 

's-Gravenhage Dr. Ariënsstichting project 'Krachten zien en bundelen' 45.000 

's-Gravenhage R.K. Parochie de Vier Evangelisten project 'Ondersteuning Vluchtelingen' 500 

's-Gravenzande Stichting Buitengewoon Actieve Breinen project 'Wajongers helpen Wajongers' 22.500

Haarlem* Stichting MusicalBuddies project 'Popcorn King' 3.500 

Hoek Van Holland De Inloop Stichting "Johanna" eerste jaar (2018) project 'Eenzaamheid (ouderen) en  

  armoede op het spoor' 10.000 

Hoek Van Holland De Inloop Stichting "Johanna" tweede jaar (2019) project 'Eenzaamheid (ouderen) en  

  armoede op het spoor' 10.000 

Hoek Van Holland ADCA vereniging Nederland project 'Lotgenotenbijeenkomst 2018' 5.000 

Klaaswaal Stichting Present Hoeksche Waard eerste jaar (2018) 'Stichting Present Hoeksche Waard' 10.000 

Leiden Diaconie Protestantse Gemeente Leiden project 'Zomeractiviteiten 2018' 12.740 

Leiden Stichting Jeugd en Welzijn Leiden project 'Zomerkamp 2018' 3.500 

* Dit project wordt uitgevoerd in deze provincie. De aanvrager van dit project is gesitueerd in een andere provincie.
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Leiden Vereniging Scouting Jan van Galen project 'Vernieuwen inhoud kookkisten waterscouts' 2.000 

Leidschendam Stichting Elevator eerste jaar (2018) project 'Jongeren met een beperking  

  met een migrantenachtergrond' 7.000 

Noordeloos Stichting Dorpshuis Noordeloos project 'Inrichting dorpshuis Noordeloos' 10.000 

Noordwijk ZH 's Heerenloo ZHN individuele hulpverlening 1.000 

Noordwijk ZH Stichting Hulp In Noordwijk (SHIN) eerste jaar (2018) project 'SchuldHulpMaatje Noordwijk' 4.000 

Oud Beijerland Stichting Halte Zomervilla project 'Inrichting gemeenschappelijke ruimten' 10.000 

Oud Beijerland Stichting OpWegNaarHuis derde jaar project 'Opstartkosten OpWegNaarHuis'  

  locatie Capelle a/d IJssel' 18.000 

Oude Wetering Stichting Wooninitiatief MOIER project 'Inrichten gemeenschappelijke ruimte' 10.000 

 Met Ontwikkeling In Eigen Regie 

Pijnacker Stichting Netwerk Young Connection eerste jaar project (2018) 'Netwerk Young Connection' 10.000 

Pijnacker Stichting Netwerk Young Connection tweede jaar (2019) project 'Netwerk Young Connection' 7.500 

Ridderkerk Stichting ANDERS NL eerste jaar project 'Opschaling stichting Anders' 20.000 

Rijswijk ZH Stichting Don Bosco Rijswijk project 'Vakantiebos 2018' 8.000 

Rotterdam Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond project 'Bezoekvrouwen Rotterdam' 7.500 

Rotterdam Stichting Samen 010 vierde jaar (2019) project 'Logeerhuis De Buren' 40.000 

Rotterdam Nico Adriaans Stichting project 'Met de NAS de vloer op' 8.500 

Rotterdam Stichting De Rotterdamse Ploeg project 'Geen Woorden Maar Daden' 2.000 

Rotterdam Stichting Vluchtelingen voor Vluchtelingen eerste jaar (2018) project 'Vluchtelingen voor Vluchtelingen' 16.000 

Rotterdam Stichting Talent Present eerste jaar project 'Moeder got talent' 6.750 

Rotterdam Stichting Samen 010 project 'Odensehuis Thuis aan de Maas' 25.000 

Rotterdam Stichting De Buurtbron Ommoord- tweede jaar (2019) project 'Zin-zorg in Rotterdam-  

 Zevenkamp Ommoord en -Zevenkamp' 10.000

Rotterdam Stichting Young UP eerste jaar (2018-2019) project 'Jouw Opstelling Voor   

  Succes' 25.000

Rotterdam Stichting Voedseltuin Rotterdam tweede jaar (2018) project 'Samen ondernemen voor een   

  groene, gezonde en duurzame stad  - de volgende stap' 8.000

Rotterdam Stichting Voedseltuin Rotterdam derde jaar (2019) project 'Nieuwe energie voor een groene,  

  gezonde en duurzame stad' 10.000 

Rotterdam Stichting Mara Rotterdam tweede jaar project 'Welkom Onthaal' 10.000 

Rotterdam Stichting Mara Rotterdam eerste jaar (2018-2019) project 'The Challenge Rotterdam' 18.750 

Rotterdam Stichting Mara Rotterdam project 'derde jaar doorontwikkeling M25' 6.360 

Rotterdam Stichting Mara Rotterdam eerste jaar (2018) project 'Opstap Rotterdam' 20.000 

Rotterdam Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk eerste jaar (2018-2019) project 'Warm Rotterdam' 75.000 

Rotterdam Stichting Unie Van Vrijwilligers Rotterdam tweede jaar project 'DigiMaatje' 15.000 

Rotterdam Stichting Kunst is Zinnig project 'Van onder de grens naar boven de grens' 5.000 

Rotterdam Stichting House of Hope House of Hope  90.000 

Rotterdam Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk project 'Pauluskerk kunst en cultuur 2018' 30.000 

Rotterdam Stichting Pastoraat Oude Wijken  pastoraat Oude Wijken Rotterdam-Zuid   33.000

 Rotterdam-Zuid  

Rotterdam Scoutinggroep Calandtroep project 'Opknappen groepshuis en schip' 10.000 

Rotterdam Stichting Openhaard project 'Bezoekmannen 010' 5.000 

Rotterdam Stichting CultuurWerkplaats Tarwewijk project 'Tarwewijkers worden rijker' 3.500 

Rotterdam Stichting F.U.N. startbijdrage project 'Zingen in Rotterdam' 10.000 

Rotterdam Stichting hogeDRUKgebied project 'Expo Bieb' 2.500 

Rotterdam Stichting Talent Present wijkpastoraat Oude Noorden   25.000 

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Rotterdam Stichting De Brug De Brug   12.000 

Rotterdam Stichting Inloophuis De Paraplu De Paraplu   22.750 

Rotterdam Stichting Begeleid Wonen 41 project 'Opstart Fasehuis BW41' 8.500 

Schipluiden Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West derde jaar (2018) project 'Pastoraat aan de basis' 10.000 

Schipluiden Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West wijkpastoraat Rotterdam West   17.900 

Sliedrecht Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht project 'Professionaliseringslag voor Sociale Moestuin  

  Sliedrecht' 5.000 

Vlaardingen Stichting Petje af Waterweg tweede jaar (2017-2018) project 'Petje af Waterweg' 5.000 

Vlaardingen Diaconaal-missionair centrum De Windwijzer de Windwijzer  24.000 

Waddinxveen Bibliotheek De Groene Venen derde jaar project 'VoorleesExpress Waddinxveen' 10.000 

Zwijndrecht Stichting Jong Zwijndrecht eerste jaar (2018) project 'Netwerk Jong Zwijndrecht' 10.000 

   1.270.750

Provincie Zeeland

Bergen op Zoom* Stichting Goed Ontmoet project 'Aanschaf nieuwe koelwagen' 15.000 

Burgh Haamstede Stichting Vlinderduin project 'Vlinderduin' 10.000 

Oostburg Gemengde Stichting Activiteiten  JOTA, huis voor ontmoeting en inspiratie   30.000

 Ontmoetingscentrum  

Zaamslag Stichting Present Terneuzen tweede jaar (2018) project 'Stichting Present Terneuzen' 7.500

   62.500 

Provincie	Noord-Brabant

Boxtel Stichting Voedseltuin Boxtel e.o. aanschaf 'Kleine tractor' 7.000

Breda Stichting Buddy to Buddy Breda eerste jaar (2019) project 'Buddy to Buddy Breda' 20.000

Breda Bisdom Breda tweede jaar project 'Vluchtelingen voor Vluchtelingen' 25.000

Breda Bisdom Breda vierde jaar (2018) project 'Nieuwe Diaconie in de Nieuwe  

  Parochie' 44.000

Breda Stichting Annahuis Diaconaal Centrum Breda tweede jaar project 'Ervaring met Verslaving' 8.900

Breda Stichting Annahuis Diaconaal Centrum Breda Annahuis  45.000

Breda Stichting Mondiaal Centrum Breda Mondiaal Centrum Breda  50.000

Breda Stichting Hulp in Praktijk West-Brabant project 'HiP West Brabant' 7.500

Breda SMO Breda e.o project 'Start werkplaats voor en door kwetsbare mensen' 20.000

Deurne Stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse te Meijel project 'Bijzonder Mobiel 4 Daagse Meijel De Peel' 1.500

Eindhoven Kerkelijke instelling Straatpastoraat Eindhoven project 'Straatpastoraat Eindhoven' 15.000

Eindhoven Stichting Neos eerste jaar (2019) project 'Living Museum'  30.000

Eindhoven Stichting Lumens Welzijn vierde jaar project 'Jonge studerende moeders'  15.000

Eindhoven Stichting IK WIL derde jaar (2018) project 'Van steunvrouw-steunman naar  

  netwerkversterker in de wijk' (fase 3) 35.000

Eindhoven Stichting Ervaring die St(r)aat Ervaring die Staat  50.000

Eindhoven Stichting ORWOET RAAK 2.0 7.500

Eindhoven Carte Blanche project 'Carte Blanche' 10.000

Etten-Leur Oecumenisch Inloophuis Etten-Leur inloophuis Etten-Leur  1.975

Goirle Stichting Gijsje Eigenwijsje project 'Derde vakantiehuisje ernstig zieke kinderen'   1.000

Heeswijk-Dinther KBO Dinther aanschaf 'Duofiets' 1.000

Heeswijk-Dinther KBO Dinther aanschaf 'Duofiets'  2.500

* Dit project wordt uitgevoerd in deze provincie. De aanvrager van dit project is gesitueerd in een andere provincie.

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Helmond Stichting Duofietsen Helmond project 'Extra duofiets' 2.250

Helmond Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling  project 'SeniorenVakantieWeek'  1.000

 Sint Lucia 

Helmond Stichting SchuldHulp Helmond eerste jaar (2018-2019) project 'SchuldHulpMaatje Helmond' 4.500

Helmond Stichting MAACH derde jaar project 'Samen Sterk'  8.580

's-Hertogenbosch Stichting Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch  eerste jaar (2018-2019) project 'Doorontwikkeling 

 West NaaiMeetup' 12.000

's-Hertogenbosch Straatpastoraat Den Bosch straatpastoraat Den Bosch  35.700

's-Hertogenbosch Stichting Voedseltuin Villanueva project 'Aanbouw schaftkeet en gereedschapskeet' 3.500

's-Hertogenbosch Stichting Voedseltuin Villanueva project 'Aanbouw schaftkeet en gereedschapskeet'   1.000

's-Hertogenbosch Stichting Herdenkingsconcert  project 'Herdenkingsconcert 2019'  500

 's-Hertogenbosch 

's-Hertogenbosch Stichting Buddyhulp project 'Buddyhulp 2018'   1.000

's-Hertogenbosch Stichting Vrienden van Reinier van Arkel project 'Wandelende gedachten'  926

Meijel Seniorenorkest Meijel e.o. project 'Senioren voor Senioren'   500

Mill Stichting Tour-Mill-Lijn project 'Inrichting gemeenschappelijke ruimten' 10.000

Mill Stichting Tour-Mill-Lijn project 'Inrichting gemeenschappelijke ruimten'  1.000

Nuenen Stichting SamenGaan project 'Wooninitiatief SamenGaan' 10.000

Nuenen Stichting SamenGaan project 'Wooninitiatief SamenGaan'  1.000

Oosterhout Stichting TICO project 'Inrichting gemeenschappelijke ruimten' 10.000

Oss Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten project 'Kunstmaatjes 2.0' 3.125

Roosendaal St. Norbertusparochie tweede jaar 'Seniorenpastoraat Roosendaal Zuid' 25.000

Rosmalen Stichting Dream4kids project 'Droomdagen'  2.500

Tilburg Stichting De Krachtcentrale 013 project 'Next level' 12.000

Tilburg Stichting Samen Doen project 'Sarban de Toekomst' 25.000

Tilburg GGD West-Brabant derde jaar (2018) project 'Power2Us'   20.000

Tilburg Stichting MST Mensen in beeld houden eerste jaar (2018) project 'Streetwise en Realistisch' 15.000

Tilburg Stichting MST Mensen in beeld houden MST Gasthuis  40.000

Tilburg Stichting Muziek Nu project 'Droomconcerten'   950

Tilburg Gemengd Koor St. Caecilia project ' 50 jarig jubileum'   250

Tilburg Stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak project 'Kleine documentaire en folder'   500

Tilburg Studentenkerk Maranatha project 'renovatie ontmoetingsruimte en keuken' 13.000

Tilburg Stichting Poels project 'De Sociale Kaart' 3.000

Uden Wijkonderneming Oranjerijk project 'Wijkonderneming Oranjerijk' 20.000

Udenhout Stichting Vrienden van 't Heem project 'Jubileum 50 jaar Eikelaar' 1.000

Udenhout Zanggroep Cantique Udenhout project 'Jubileumconcert zomer 2018'   250

Udenhout Zanggroep Perpleks project 'Muziekfestival Zomerakkoord 2018'  1.000

Udenhout Haen boek 'Bakkersambacht en bakkersfamilies in Udenhout' 750

Valkenswaard Protestantse Gemeente Valkenswaard project 'Centrum voor ontmoeting en ondersteuning' 25.000

Vught Kiwanis 's- Hertogenbosch project 'Sinterklaas 2018'  1.000

Waalwijk Inloophuis TOON project 'Nieuwe inrichting en aanpassingen t.b.v. nieuwe  

  locatie Inloophuis Toon' 10.000

Zaltbommel* Stichting Kompas Bommelerwaard tweede jaar (2018-2019) project 'Opgroeien en leven in  

  twee culturen 16+' 10.000

Zuidland* Stichting Pleegzorgboerderij De Parelhoeve project 'Inrichting Pleegzorgboerderij'  1.500

   732.156 

* Dit project wordt uitgevoerd in deze provincie. De aanvrager van dit project is gesitueerd in een andere provincie.

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Provincie Limburg

Beek Lb Toneelvereniging Ons genoegen aanschaf diverse materialen 500

Beek Lb Stichting Meer Kleur en Kwaliteit project 'In dialoog over armoede/lotgenotengroep'  

  (Impuls Armoede Limburg) 4.500

Blitterswijck Stichting Gemeenschapshuis Blitterswijck project 'Inrichting huiskamer en jongeren soos' 17.500

Echt Gewestelijke Zangvereniging de Eght-Galm project 'Materialen Zangkoor' 750

Elsloo Lb Stichting Streekmuseum Elsloo project 'Heives (thuis-gevoel)' 25.000

Geleen Partners in Welzijn tweede jaar (2019) Werkplaats Financiën Sittard-Geleen  6.000

Geleen Partners in Welzijn project 'SuperChef' 9.000

Grevenbicht Samen Vooruit B.V. Individuele aanvraag 'Winterkleding' 750

Gulpen Stichting De Kopsalon project 'Van Geluk Spreken' 6.000

Heerlen Stichting Present Parkstad project 'Start Present Parkstad' 10.000

Horst Stichting His Hope His Hope, multiculturele huiskamer  14.500

Kessel Stichting Gemeensschapshuis Kessel-Eik project 'Inrichting ruimte dorpsdagvoorziening' 15.000

Klimmen Stichting Muziek Jong voor Oud tweede jaar (2019) project 'Atelier Jerusalem concerten  

  met Muziek Jong voor Oud' 2.350

Koningsbosch Stichting Beheer project 'Oos Heem' 20.000 

 Gemeenschapsvoorziening Koningsbosch 

Lomm Stichting Jeugd- en verenigingsbelangen -  project 'Nieuwe activiteitenruimte aan gemeenschapshuis' 9.000

 Lomm 

Maasbracht Stichting Gemeenschapshuis "Baekerhoes" project 'Inloop voor ouderen' 20.000

Maasbree Stichting Jongeren-Sociëteit Maf-Centrum project 'De armoedevriendelijke maatschappij'  14.900

Maastricht Stichting LEFteam derde jaar project 'Buurzaam Koken'  10.000

Maastricht Stichting Oecumenische Studenten-  eerste jaar 'Refugee project Maastricht' 7.125

 Ekklesia  Maastricht 

Maastricht Stichting Wijkpresentie Maastricht- eerste jaar (2018-2019) project 'Vliegen op sociale vleugels' 25.000

 Noordoost 

Maastricht Stichting Wijkpresentie Maastricht- wijkpresentie Maastricht-Noordoost  20.000

 Noordoost 

Maastricht Stichting Opera Zuid productie 'A Quiet Place' 1.500

Mariahoop Stichting "De Annendaal" project 'Inrichting huiskamer in gemeenschapshuis' 20.000

Meerssen Stichting Ruggesteun project 'Uitstapje kinderen van de Stichting Ruggesteun  

  Voedselbank van de Basiliek' 1.500

Melick Stichting JongNL Limburg project 'Methodisch Jeugdwerk: Goed Voor Iedereen'  14.750

Milsbeek Stichting Bevordering Leefbaarheid project 'Inrichting Huiskamer van Milsbeek' 10.000

 Ouderen Milsbeek (BLOM) 

Neeritter Stichting Cultureel Centrum "De Mortel" project 'Dorpshuiskamer voor senioren' 15.000

Roermond Stichting Turba project 'Zelf Sjöld' 36.000

Sittard Stichting LEVANTO groep vierde jaar (2019) project 'In2Yourplace'  50.000

Sittard Vereniging Humanitas, afdeling Westelijk- Limburg project 'Voorleesmaatjes' 5.600

 Mijnstreek 

Sittard Stichting Lyvia project 'Studenten ondersteunen kinderen in armoede  

  als buddy'  14.000

Tegelen St. Emmaus Feniks tweede jaar (2019) project 'Veranderingsproces Emmaus  

  Feniks' 65.000

Venlo Stichting Trefcentrum project 'Buurteettafel i.s.m. Resto vanHarte' 10.000

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Venlo Parochie Federatie Venlo-Stad derde jaar (2018-2019) project 'Diaconie Federatie Venlo' 9.850

Venlo Stichting 't Groenewold t Groenewold  28.000

Venlo Stichting 't Groenewold project 'Maak Armoede Bespreekbaar' 15.000

Venlo Stichting Gemeenschapshuis "de Bantuin" project 'Versterken zorgfunctie Gemeenschapshuis  

  De Bantuin' 17.500

Venray Stichting De Ont-Moeting project 'Zoveel mogelijk mensen helpen' 1.750

Venray Stichting Wijkplatform Brukske tweede jaar project 'Kinderactiviteiten speelcoach' 17.000

Vredepeel Stichting Gemeenschapshuis Vredepeel project 'Werkgroep Nieuwe Balans Vredepeel' 25.000

   595.325

Suriname

Apoera Stichting Uma Jepi Makandra (UJEMA) project 'Verbetering van krapa olie productie in  

  Apura en Omgeving' 10.446 

De Boerbuiten, Paramaribo Stichting Rumas project 'Grijp je kans nu, voor later!' 15.000 

District Sipaliwini Stichting Totomboti project 'Verbetering promotie van het Saamaka Museum' 2.400 

Nieuw Nickerie Stichting voor Gehandicapten van Nickerie project 'Inrichting gezinsvervangend tehuis' 12.930 

Paramaribo Pater Ahlbrinck Stichting project 'Casaverasp Jozefdorp' 1.628 

Paramaribo Medische Zending/Primary Health Care  project 'Medische boot Profosu' 20.488

 Suriname  

Paramaribo Pater Ahlbrinck Stichting project 'Capaciteitsversterking II' 2018 51.106 

Paramaribo Pater Ahlbrinck Stichting project 'Verduurzaming werkzaamheden Pater Ahlbrinck  

  Stichting' 150.000 

Paramaribo Evangelische Broeder Gemeente Suriname project 'Mediatheek Rebecca Scheltz meisjesinternaat' 11.674 

Paramaribo Vereniging van Inheemse Dorpshoofden  project 'Stimulatie van creatief en innovatief ondernemer- 

 in Suriname schap bij de vrouwelijke ondernemers in Corneliskondre' 13.990 

Paramaribo Nationale Stichting voor Blinden en project 'Digitale Hulpmiddelen voor Blinden en   

 Slechtzienden in Suriname (NSBS) Slechtzienden' 15.000 

Paramaribo The Big 5 Foundation project 'Sentea' 12.000 

Paramaribo Stichting Alzheimer en Overige Dementieen  project 'Help us to help them!' 12.386

 Suriname  

Paramaribo Stichting Double Positive project 'Op naar een positieve toekomst door  

  zelfontwikkeling' 3.519 

Paramaribo Stichting Double Positive project 'Op weg naar zelfstandigheid' 8.658 

   341.225

Caribisch deel van het Koninkrijk: Curaçao

Janwe Stichting Buurtcentrum Janwe project 'Aanschaf stoelen'  3.271

Julianadorp, Willemstad Stichting Leerorkest Curaçao project 'Leerorkest Curaçao'  5.435

Mahuma Stichting Kakina tweede jaar project 'Samen Oud Kibrahacha' 30.900

Otrobanda Fundashon Korsou Habri project 'Nos Ta Konektá??'  16.000

Willemstad Stichting Hospice Arco Cavent project 'Egaliseren en asfalteren oprit en parkeerterrein'  11.525

Willemstad Federatie Antilliaanse Jeugdzorg eerste jaar project 'Verbeteren toekomstperspectief  

  LVB Jongeren' 32.000

Willemstad Stichting Adviescollege Curaçao advieskosten Curaçao 2018 74.480

Willemstad Stichting Adviescollege Curaçao project 'Extra kosten projectadviseurs 2017' 18.669

Willemstad Fundashon pa Stimula Lesamentu project 'Aanschaf nieuwe computers Leesotheek' 7.767

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Willemstad Curacao Cares Foundation project ''Music & Memory Curacao'  5.000

Willemstad Stichting Kinderoorden van Het Wit Gele Kruis project 'Behandelmodule NO MAS'  30.400

   235.447

Caribisch deel van het Koninkrijk: Aruba

Aruba Stichting Centro di Bario Playa Pabao tweede jaar project 'Werken aan een gelukkige  

  samenleving'  9.066

Aruba; Santa Cruz Ambiente Feliz eerste jaar project 'Wie Yin' 43.400

Oranjestad Cede Aruba project 'Volunteer Day Aruba' 9.731

Oranjestad Cede Aruba project 'Implementatie Blackbaud Grantmaking' 12.660

Oranjestad Stichting Neptali Esajus Henriquez Sr. project 'Vervanging dak gebouw facilitaire ruimtes'  2.707

Oranjestad Stichting Rancho eerste jaar project 'Centro di Actividad Rancho'  10.599

Oranjestad Stichting Casa Cuna Progreso eerste jaar project 'Tienermoederhuis 1.0.' 28.307

Oranjestad Stichting Mobis derde jaar project 'Welzijnsontwikkeling binnen de  

  buurtcentra' 35.258

Oranjestad Cede Aruba project 'Budget microprojecten Aruba 2018'  6.266

Oranjestad Stichting Trampolin pa Trabou derde jaar 'Kitando Barera'  15.984

Paradera Fundacion Centro Famia Piedra Plat 2e jaar project 'Centro Educativo Creativo'  14.000

   187.978 

Caribisch	deel	van	het	Koninkrijk:	Bonaire

Bonaire Fundashon Plataforma Kultural derde jaar project 'Samen Oud - Antriol ta Baila!' 8.780

Bonaire Samenwerkende Fondsen Bonaire project 'Advieskosten Bonaire'  5.743

Concordia NIECY's Sports Foundation project 'NIECY's Sports Foundation'  6.738

Groot Kwartier Fundashon Union di Hubentut vijfde jaar project 'Jouw kans op perspectief' 23.210

Kralendijk Fundashon EQ filmproject 'Aan niets overleden'  882

Kralendijk Stichting Lezen en Schrijven Bonaire project 'Zomerschool 2018' 2.991

Windwardside Sea & Learn Foundation project 'Create & Learn on Saba'  3.702

   52.046

Caribisch deel van het Koninkrijk: Sint Maarten

Cay Hill Mental Health Foundation project '4 trainingen'  5.459

Mary's Fancy Samenwerkende Fondsen Bovenwindse  project 'Advieskosten Bovenwinden 2018'  17.810

 Eilanden 

Philipsburg Shine Your Light Foundation project 'Education support for underprivileged children  

  in primary schools' 7.320

Philipsburg Stichting Adviescollege Sint Maarten project 'Bouwadviseur Sint Maarten'  1.078

Weymouth hill South Reward Artcraftcafe Foundation project 'Ondersteuning voor de Schilder - en Klei lessen  

  voor Sint Maarten post Irma'  5.591

   37.258

TOTAAL   8.918.096

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Versneller	Opgroeien	in	armoede

Alphen aan den Rijn Stichting Participe vierde jaar project 'Op de kleintjes letten'   9.550

Amsterdam Stichting Vice Versa derde jaar (2019) project 'Kansen voor Afrikaanse 

  kinderen die in armoede opgroeien'   10.000

Burgum Stichting Kearn Welzijn derde jaar project 'BAAS-Spel'   10.000

Delft Basisschool De Horizon derde jaar (2019) project 'Samen digi-TAAL de toekomst in!'   10.000

Deventer Stichting De Kern vierde jaar project 'Gezonde ontwikkeling van gezinnen met 

  kinderen van 0-4 jaar'   10.000

Eindhoven Stichting Lumens Welzijn vierde jaar project 'Jonge studerende moeders'   15.000

Gieten Vaart Welzijn derde jaar project 'KansKidz'   10.000

Gouda Stichting Steunouder Nederland derde jaar (2019) project 'Meer kracht door netwerk 

  coaching voor ouders'   10.000

Groningen MJD vierde jaar project 'Vader en kind, mankracht'   15.000

Helmond Stichting MAACH derde jaar project 'Samen Sterk'   8.580

Hoogezand Kwartier Zorg & Welzijn derde jaar (2019) project 'Armoede Hoogezand'   10.000

Leeuwarden Solidair Friesland vierde jaar (2019) project 'Kinderen en Armoede, Friesland'   10.000

Maastricht Stichting LEFteam derde jaar project 'Buurzaam Koken'   10.000

Utrecht Me'kaar derde jaar (2019) project 'Money know how'   7.645

Wageningen Stichting Solidez welzijn in uitvoering derde jaar project 'De Beter Leven Challenge' 9.900

   155.675

Versneller	Zwerfjongeren

Amsterdam Stichting het Kandidatennetwerk tweede jaar (2018-2019) project 'De Kandidatenmarkt'  20.000

Amsterdam Stichting Zwerfjongeren Nederland vierde jaar (2018) 'Begeleiding programma Zwerfjongeren' 39.040

Groningen Stichting STOOT tweede jaar (2018-2019) project 'Fit Your Talent'  30.000

Groningen Stichting WerkPro tweede jaar (2018-2019) project 'the Basics'  30.000

Haarlem St. Bedrijf Samenleving Haarlem en  vierde jaar (2018-2019) project 'Time 2 Shine'  30.000

 Omstreken 

Hengelo Ov Stichting Humanitas Onder Dak Twente tweede jaar (2018) project 'We have a dream'  30.000

Lelystad Stichting IDO derde jaar (2018) project 'Geloof in eigen kunnen'  40.000

Sittard Stichting LEVANTO groep vierde jaar (2019) project 'In2Yourplace'  45.582

Tilburg GGD West-Brabant derde jaar (2018) project 'Power2Us'  20.000

Utrecht Stichting In Beeld derde jaar project 'Creatieve Vrijplaats methode'  20.000

Zeist Stichting YOUKÉ  Sterke Jeugd derde jaar (2018) project 'Ervarings(t)huis'  20.000

Zwolle Stichting Hart voor Zwolle vierde jaar project 'Mate for Me'  4.000

    328.622

Versneller	Inloophuizen	(Fonds	Franciscus)

Alkmaar Stichting Stadspastoraat Alkmaar aanloophuis De Steiger   25.000

Alkmaar Stichting De Zwaan De Zwaan   18.450

Almere Stichting Inloophuis De Ruimte inloophuis De Ruimte   29.000

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp																																																																				Bijdrage	in	€
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Amersfoort Stichting De Ontmoeting inloophuis De Ontmoeting   20.600

Amsterdam Stichting Kerk & Buurtwerk Amsterdam- kerk & Buurt Amsterdam-Noord   50.000

 Noord 

Amsterdam Stichting De Regenboog Groep de Regenboog Groep   50.000

Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente  Wereldhuis   20.000

 Amsterdam 

Amsterdam Stichting Migrante casa Migrante   9.000

Amsterdam Stichting Al Maarif al Maarif   50.000

Amsterdam Stichting Drugspastoraat Amsterdam drugspastoraat Amsterdam   40.000

Amsterdam Stichting Kerk en Buurt Westerpark kerk & Buurt Westerpark   30.000

Amsterdam Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum  stap Verder   35.000

 Bijlmermeer 

Arnhem Stichting D3rde Verdieping D3rde Verdieping    20.000

Arnhem RK parochie Sint Eusebius inloophuis Sint Marten    40.000

Assen Interkerkelijke stg. voor Missionair  Open Huis   15.000

 Diaconaal en Past. werk 

Breda Stichting Annahuis Diaconaal Centrum Breda Annahuis   45.000

Breda Stichting Mondiaal Centrum Breda Mondiaal Centrum Breda   50.000

Delft Stichting Interkerkelijk Diaconaal Centrum  Jessehof   40.000

 de Jessehof 

Deventer Stichting Oecum. Diac. Centr. Deventer  Meester Geertshuis    50.000

 Meester Geertshuis 

Dieren Stichting Inloophuis Dieren inloophuis Dieren    22.500

Dordrecht Stichting De Buitenwacht de Buitenwacht   50.000

Dordrecht Stichting Diakonaal Aandachtscentrum  aandachtscentrum Dordrecht   20.000

 Dordrecht 

Eindhoven Stichting Ervaring die St(r)aat Ervaring die Staat   50.000

Etten-Leur Oecumenisch Inloophuis Etten-Leur inloophuis Etten-Leur   1.975

Groenlo R.K. Parochie St. Paulus inloophuis Neede    1.000

Groningen Vereniging "De Open Hof" De Open Hof   5.000

Haarlem Stichting Stem in de Stad Stem in de Stad aanloopcentrum en straatpastoraat   80.000

Horst Stichting His Hope His Hope, multiculturele huiskamer   14.500

Houten Stichting Ontmoeting maatschappelijk Centrum het Open Huis   30.000

Leeuwarden Stichting Straatpastoraat Leeuwarden straatpastoraat Leeuwarden   21.500

Lelystad Stichting IDO IDO inloophuizen Waterwijk en Open Haven   100.000

Maastricht Stichting Wijkpresentie Maastricht- wijkpresentie Maastricht-Noordoost   20.000

 Noordoost 

Nieuwegein Nederlands Gereformeerde Kerken straatpastoraat Utrecht   15.140

Nijmegen Stichting Huis van Compassie Huis van Compassie   50.000

Nijmegen Stichting Het Kruispunt Nijmegen Het Kruispunt    25.000

Nijmegen Parochie Heilige Drie-eenheid Dukenburg Ontmoetingskerk    30.000

Oostburg Gemengde Stichting Activiteiten  JOTA, huis voor ontmoeting en inspiratie   30.000

 Ontmoetingscentrum 

Oosterbeek Stichting  Oase Oosterbeek De Oase    46.500

Rotterdam Stichting House of Hope House of Hope   90.000

Rotterdam Stichting Pastoraat Oude Wijken  pastoraat Oude Wijken Rotterdam-Zuid   33.000

 Rotterdam-Zuid 

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Rotterdam Stichting Talent Present wijkpastoraat Oude Noorden   25.000

Rotterdam Stichting De Brug De Brug   12.000

Rotterdam Stichting Inloophuis De Paraplu De Paraplu   22.750

Schipluiden Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West wijkpastoraat Rotterdam West   17.900

's-Gravenhage Stek, Stichting voor stad en kerk Paardenberg   50.000

's-Hertogenbosch Straatpastoraat Den Bosch straatpastoraat Den Bosch   35.700

Tiel Stichting Diaconaal Centrum Tiel inloophuis Tiel    38.000

Tilburg Stichting MST Mensen in beeld houden MST Gasthuis   40.000

Utrecht Stichting Buurtpastoraat Utrecht buurtpastoraat Utrecht   50.000

Utrecht Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne stiltecentrum Hoog Catharijne   12.420

Utrecht Protestantse Diaconie Utrecht buurtpastoraat Roobolkapel   12.420

Utrecht Protestantse Diaconie Utrecht de Wijkplaats   12.420

Utrecht Stichting Ubuntuhuis Ubuntuhuis   23.220

Utrecht Stichting Villa Vrede villa Vrede   25.000

Utrecht Inloophuis Het Knooppunt in Utrecht- inloophuis Het Knooppunt in Lunetten   12.420

 Lunetten 

Venlo Stichting 't Groenewold 't Groenewold   28.000

Vlaardingen Diaconaal-missionair centrum De Windwijzer de Windwijzer   24.000

Zaandam Diaconaal Centrum De Bron diaconaal Centrum De Bron   17.500

Zwolle Stichting Laagdrempelige Inloop Plek De Bres De Bres   36.500

   1.868.415

Caribisch deel van het Koninkrijk

Aruba Stichting Centro di Bario Playa Pabao tweede jaar project 'Werken aan een gelukkige samenleving'  9.066

Aruba; Santa Cruz Ambiente Feliz eerste jaar project 'Wie Yin' 43.400

Bonaire Samenwerkende Fondsen Bonaire project 'Advieskosten Bonaire'  5.743

Bonaire Fundashon Plataforma Kultural derde jaar project 'Samen Oud - Antriol ta Baila!' 8.780

Cay Hill Mental Health Foundation project '4 trainingen'  5.459

Concordia NIECY's Sports Foundation project 'NIECY's Sports Foundation'  6.738

Janwe Stichting Buurtcentrum Janwe project 'Aanschaf stoelen'  3.271

Julianadorp, Willemstad Stichting Leerorkest Curaçao project 'Leerorkest Curaçao'  5.435

Kralendijk Fundashon EQ filmproject 'Aan niets overleden'  882

Kralendijk Stichting Lezen en Schrijven Bonaire project 'Zomerschool 2018' 2.991

Mahuma Stichting Kakina tweede jaar project 'Samen Oud Kibrahacha' 30.900

Mary's Fancy Samenwerkende Fondsen Bovenwindse  project 'Advieskosten Bovenwinden 2018'  17.810

 Eilanden 

Oranjestad Stichting Neptali Esajus Henriquez Sr. project 'Vervanging dak gebouw facilitaire ruimtes'  2.707

Oranjestad Cede Aruba project 'Budget microprojecten Aruba 2018'  6.266

Oranjestad Cede Aruba project 'Volunteer Day Aruba' 9.731

Oranjestad Stichting Rancho eerste jaar project 'Centro di Actividad Rancho'  10.599

Oranjestad Cede Aruba project 'Implementatie Blackbaud Grantmaking' 12.660

Oranjestad Stichting Trampolin pa Trabou derde jaar 'Kitando Barera'  15.984

Oranjestad Stichting Casa Cuna Progreso eerste jaar project 'Tienermoederhuis 1.0.' 28.307

Oranjestad Stichting Mobis derde jaar project 'Welzijnsontwikkeling binnen de buurtcentra' 35.258

Otrobanda Fundashon Korsou Habri project 'Nos Ta Konektá??'  16.000

Paradera Fundacion Centro Famia Piedra Plat 2e jaar project 'Centro Educativo Creativo'  14.000

Philipsburg Stichting Adviescollege Sint Maarten project 'Bouwadviseur Sint Maarten'  1.078

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Philipsburg Shine Your Light Foundation project 'Education support for underprivileged children in 

  primary schools' 7.320

Weymouth hill South Reward Artcraftcafe Foundation project 'Ondersteuning voor de Schilder - en Klei lessen  

  voor Sint Maarten post Irma'  5.591

Willemstad Curacao Cares Foundation project ''Music & Memory Curacao'  5.000

Willemstad Fundashon pa Stimula Lesamentu project 'Aanschaf nieuwe computers Leesotheek' 7.767

Willemstad Stichting Hospice Arco Cavent project 'Egaliseren en asfalteren oprit en parkeerterrein'  11.525

Willemstad Stichting Adviescollege Curaçao project 'Extra kosten projectadviseurs 2017' 18.669

Willemstad Stichting Kinderoorden van Het Wit  project 'Behandelmodule NO MAS'  30.400

 Gele Kruis 

Willemstad Federatie Antilliaanse Jeugdzorg eerste jaar project 'Verbeteren toekomstperspectief LVB 

  Jongeren' 32.000

Willemstad Stichting Adviescollege Curaçao advieskosten Curaçao 2018 74.480

Windwardside Sea & Learn Foundation project 'Create & Learn on Saba'  3.702

Groot Kwartier Fundashon Union di Hubentut vijfde jaar project 'Jouw kans op perspectief'  

  (Programma Kansen voor Jongeren Cariben) 23.210

   512.729

Suriname 

Apoera Stichting Uma Jepi Makandra (UJEMA) project 'Verbetering van krapa olie productie in Apura  

  en Omgeving' 10.446

De Boerbuiten, Paramaribo Stichting Rumas project 'Grijp je kans nu, voor later!' 15.000

District Sipaliwini Stichting Totomboti project 'Verbetering promotie van het Saamaka Museum' 2.400

Nieuw Nickerie Stichting voor Gehandicapten van Nickerie project 'Inrichting gezinsvervangend tehuis' 12.930

Paramaribo Pater Ahlbrinck Stichting project 'Casaverasp Jozefdorp' 1.628

Paramaribo Stichting Double Positive project 'Op naar een positieve toekomst door zelfontwikkeling' 3.519

Paramaribo Stichting Double Positive project 'Op weg naar zelfstandigheid' 8.658

Paramaribo Evangelische Broeder Gemeente Suriname project 'Mediatheek Rebecca Scheltz meisjesinternaat' 11.674

Paramaribo The Big 5 Foundation project 'Sentea' 12.000

Paramaribo Stichting Alzheimer en Overige Dementieen  project 'Help us to help them!' 12.386

 Suriname 

Paramaribo Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in  project 'Stimulatie van creatief en innovatief ondernemer- 

 Suriname schap bij de vrouwelijke ondernemers in Corneliskondre' 13.990

Paramaribo Nationale Stichting voor Blinden en  project 'Digitale Hulpmiddelen voor Blinden en Slechtzienden' 15.000

 Slechtzienden in Suriname (NSBS) 

Paramaribo Medische Zending/Primary Health Care  project 'Medische boot Profosu' 20.488

 Suriname 

Paramaribo Pater Ahlbrinck Stichting project 'Capaciteitsversterking II' 2018 51.106

Paramaribo Pater Ahlbrinck Stichting project 'Verduurzaming werkzaamheden Pater  

  Ahlbrinck Stichting' 150.000

   341.225

Pater van Ruthfonds   

Asperen Stichting Dorpshuis Asperen project 'Een nieuwe dorpskamer' 5.000

Deurne Stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse te Meijel project 'Bijzonder Mobiel 4 Daagse Meijel De Peel' 1.500

Echt Gewestelijke Zangvereniging de Eght-Galm project 'Materialen Zangkoor' 750

Emmen Stichting Weerdinger Dorpshuis project 'Uitbreiding keuken  voor open eettafel' 5.000

Geleen Partners in Welzijn project 'SuperChef'   4.000

Groningen IFMSA-Groningen Mini-TBH (Mini-Teddy  project 'Mini-TBH (Mini-Teddy Bear Hospital)' 220

 Bear Hospital) 

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Gulpen Stichting De Kopsalon project 'Van Geluk Spreken' 1.000

Heeswijk-Dinther KBO Dinther aanschaf 'Duofiets' 1.000

Helmond Stichting Duofietsen Helmond project 'Extra duofiets' 2.250

Klimmen Stichting Muziek Jong voor Oud tweede jaar (2019) project 'Atelier Jerusalem concerten met  

  Muziek Jong voor Oud' 1.000

Meerssen Stichting Ruggesteun project 'Uitstapje kinderen van de Stichting Ruggesteun  

  Voedselbank van de Basiliek' 750

Noordeloos Stichting Dorpshuis Noordeloos project 'Inrichting dorpshuis Noordeloos' 2.500

Noordwolde Fr Stichting Dorpscentrum 't Buurthuus  project 'Samen Gezond Koken en Eten' 2.500

 Noordwolde 

Rotterdam Stichting hogeDRUKgebied project 'Expo Bieb' 2.500

   29.970

Mr.	B.A.	Schmitzfonds   
Dronten Icare thuisbegeleiding inrichtingskosten 1.500

Grevenbicht Samen Vooruit B.V. Individuele aanvraag 'Winterkleding' 750

Noordwijk ZH 's Heerenloo ZHN individuele hulpverlening 1.000

Zeist Stichting Kwintes individuele hulpverlening 400

Zeist Stichting Kwintes individuele hulpverlening 620

Zwolle MEE IJsseloevers individuele hulpverlening 650

   4.920

Fonds	Omzien	naar	Elkaar	Provincie	Limburg   

Beek Lb Stichting Meer Kleur en Kwaliteit project 'In dialoog over armoede/lotgenotengroep'   1.500

Beek Lb Toneelvereniging Ons genoegen aanschaf diverse materialen 500

Blitterswijck Stichting Gemeenschapshuis Blitterswijck project 'Inrichting huiskamer en jongeren soos' 5.000

Elsloo Lb Stichting Streekmuseum Elsloo project 'Heives (thuis-gevoel)' 5.000

Geleen Partners in Welzijn tweede jaar (2019) Werkplaats Financiën Sittard-Geleen   5.000

Geleen Partners in Welzijn project 'SuperChef'   5.000

Gulpen Stichting De Kopsalon project 'Van Geluk Spreken' 5.000

Heerlen Stichting Present Parkstad project 'Start Present Parkstad' 5.000

Kessel Stichting Gemeensschapshuis Kessel-Eik project 'Inrichting ruimte dorpsdagvoorziening' 5.000

Klimmen Stichting Muziek Jong voor Oud tweede jaar (2019) project 'Atelier Jerusalem concerten  

  met Muziek Jong voor Oud' 1.350

Koningsbosch Stichting Beheer Gemeenschapsvoorziening  project 'Oos Heem' 5.000

 Koningsbosch 

Lomm Stichting Jeugd- en verenigingsbelangen -  project 'Nieuwe activiteitenruimte aan gemeenschapshuis' 3.000

 Lomm 

Maasbracht Stichting Gemeenschapshuis "Baekerhoes" project 'Inloop voor ouderen' 5.000

Maasbree Stichting Jongeren-Sociëteit Maf-Centrum project 'De armoedevriendelijke maatschappij'   2.650

Maastricht Stichting Wijkpresentie Maastricht- eerste jaar (2018-2019) project 'Vliegen op sociale vleugels' 5.000

 Noordoost 

Maastricht Stichting Oecumenische Studenten-  eerste jaar 'Refugee project Maastricht' 2.125

 Ekklesia  Maastricht 

Mariahoop Stichting "De Annendaal" project 'Inrichting huiskamer in gemeenschapshuis' 5.000

Meerssen Stichting Ruggesteun project 'Uitstapje kinderen van de Stichting Ruggesteun  

  Voedselbank van de Basiliek' 750

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Melick Stichting JongNL Limburg project 'Methodisch Jeugdwerk: Goed Voor Iedereen'   5.000

Milsbeek Stichting Bevordering Leefbaarheid  project 'Inrichting Huiskamer van Milsbeek' 4.000

 Ouderen Milsbeek (BLOM) 

Neeritter Stichting Cultureel Centrum "De Mortel" project 'Dorpshuiskamer voor senioren' 5.000

Roermond Stichting Turba project 'Zelf Sjöld' 6.000

Sittard Vereniging Humanitas, afdeling Westelijk- Limburg project 'Voorleesmaatjes'   5.000

 Mijnstreek 

Sittard Stichting Lyvia project 'Studenten ondersteunen kinderen in armoede als buddy'   2.500

Venlo Stichting Leergeld Venlo project 'Hulp aan schoolgaande kinderen in Venlo'   5.000

Venlo Stichting Trefcentrum project 'Buurteettafel i.s.m. Resto vanHarte' 5.000

Venlo Stichting Gemeenschapshuis "de Bantuin" project 'Versterken zorgfunctie Gemeenschapshuis De Bantuin' 5.000

Venlo Stichting 't Groenewold project 'Maak Armoede Bespreekbaar'   2.500

Venray Stichting Wijkplatform Brukske tweede jaar project 'Kinderactiviteiten speelcoach'   5.000

Venray Stichting De Ont-Moeting project 'Zoveel mogelijk mensen helpen'   1.750

Vredepeel Stichting Gemeenschapshuis Vredepeel project 'Werkgroep Nieuwe Balans Vredepeel' 5.000

   123.625

Fonds Ayuda   

Amsterdam Stichting Takecarebnb eerste jaar (2018) project 'We doen het samen' 12.500

Amsterdam Stichting het Kandidatennetwerk tweede jaar (2018-2019) project 'De Kandidatenmarkt'  10.000

Amsterdam Refugee Company tweede jaar (2018) project 'Psychosociale ondersteuning en  

  communityvorming' 10.000

Bergen op Zoom Stichting Goed Ontmoet project 'Aanschaf nieuwe koelwagen' 7.500

Breda Stichting Buddy to Buddy Breda eerste jaar (2019) project 'Buddy to Buddy Breda' 4.418

Haarlem Stichting "Drop-Inn" project 'Chef Debuut' 3.000

Helmond Stichting SchuldHulp Helmond eerste jaar (2018-2019) project 'SchuldHulpMaatje Helmond' 3.000

Rotterdam Stichting Voedselbank Rotterdam project 'Verbetering distributiesysteem van Voedselbank' 12.500

Rotterdam Stichting Young UP eerste jaar (2018-2019) project 'Jouw Opstelling Voor Succes' 10.000

Rotterdam Stichting Vluchtelingen voor Vluchtelingen eerste jaar (2018) project 'Vluchtelingen voor Vluchtelingen' 8.000

Scheemda Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood)fonds  tweede jaar (2019) project 'Armoedebestrijding Oldambt' 5.000

 Oldambt 

's-Gravenhage Stichting Urban Act Nederland derde jaar (2018) project 'Urban Act College Nederland' 12.500

's-Gravenhage Stek, Stichting voor stad en kerk tweede jaar (2018-2019) project 'Sociale Kruidenier' 12.500

Sittard Stichting LEVANTO groep vierde jaar (2019) project 'In2Yourplace'  4.418

Tilburg Stichting Samen Doen project 'Sarban de Toekomst' 10.000

Tubbergen Stichting Leergeld Tubbergen eerste jaar (2018) project 'Leergeld Tubbergen' 3.400

Zaandam Stichting Leergeld Zaanstad eerste jaar (2018-2019) project 'Oprichting Leergeld Zaanstad' 5.000

Oss Stichting Ruilwinkel Oss gedeeltelijke vrijval Eerste jaar (2016/2017) project  

  'Doorontwikkeling en uitbreiding Ruilwinkel Oss' -8.736

   125.000

Baeten	Geven	Fonds    

Arnhem Stichting Leuk Om Te Leren, Weekendschool  project 'Beroepenoriëntatie'  500

 Arnhem 

Berkel-Enschot Stuurgroep Kersttocht Berkel, Enschot,  project 'Kersttocht 2018' 750

 Udenhout 

Biezenmortel Stichting Vrienden van Un Futuro Briante project 'Sport en EHBO-training voor Kids'  2.000

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Goirle Stichting Gijsje Eigenwijsje project 'Derde vakantiehuisje ernstig zieke kinderen'   1.000

Heeswijk-Dinther KBO Dinther aanschaf 'Duofiets'  2.500

Helmond Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling  project 'SeniorenVakantieWeek'  1.000

 Sint Lucia 

Hilversum Kansfonds project 'Inloophuizen Noord-Brabant en/of Limburg'  5.000

Huizen Stichting Vier het leven project 'Opstart van sociaal-culturele activiteiten Tilburg'  2.500

Maastricht Stichting Opera Zuid productie 'A Quiet Place' 1.500

Meijel Seniorenorkest Meijel e.o. project 'Senioren voor Senioren'   500

Mill Stichting Tour-Mill-Lijn project 'Inrichting gemeenschappelijke ruimten'  1.000

Nuenen Stichting SamenGaan project 'Wooninitiatief SamenGaan'  1.000

Rosmalen Stichting Dream4kids project 'Droomdagen'  2.500

's-Gravenhage R.K. Parochie de Vier Evangelisten project 'Ondersteuning Vluchtelingen' 500

's-Hertogenbosch Stichting Voedseltuin Villanueva project 'Aanbouw schaftkeet en gereedschapskeet'   1.000

's-Hertogenbosch Stichting Herdenkingsconcert  project 'Herdenkingsconcert 2019'  500

 's-Hertogenbosch 

's-Hertogenbosch Stichting Buddyhulp project 'Buddyhulp 2018'   1.000

's-Hertogenbosch Stichting Vrienden van Reinier van Arkel project 'Wandelende gedachten'  926

Tilburg Stichting Muziek Nu project 'Droomconcerten'   950

Tilburg Gemengd Koor St. Caecilia project ' 50 jarig jubileum'   250

Tilburg Stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak project 'Kleine documentaire en folder'   500

Udenhout Stichting Vrienden van 't Heem project 'Jubileum 50 jaar Eikelaar' 1.000

Udenhout Zanggroep Cantique Udenhout project 'Jubileumconcert zomer 2018'   250

Udenhout Zanggroep Perpleks project 'Muziekfestival Zomerakkoord 2018'  1.000

Udenhout Haen boek 'Bakkersambacht en bakkersfamilies in Udenhout' 750

Vught Kiwanis 's- Hertogenbosch project 'Sinterklaas 2018'  1.000

Zuidland Stichting Pleegzorgboerderij De Parelhoeve  1.500

   32.876

Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds   

IJsselstein Ut Stichting Petje af Lekstroomgemeenten eerste jaar project 'Petje af Lekstroomgemeenten' 5.000

Utrecht Me'kaar derde jaar (2019) project 'Money know how'   2.199

   7.199

   

Vitaal houden Katholiek Sociaal Denken   

Breda Bisdom Breda tweede jaar project 'Vluchtelingen voor Vluchtelingen' 25.000

Breda Bisdom Breda vierde jaar (2018) project 'Nieuwe Diaconie in de Nieuwe  

  Parochie' 44.000

Geleen Stichting Landelijk Katholiek Diaconaal  project 'Landelijke inspiratie- / verdiepingsdag Caritas en   

  Beraad diaconie' 20.000

Haarlem Bisdom Haarlem - Amsterdam project 'Nieuwe Wegen voor de Caritas' 15.000

Leeuwarden Solidair Friesland vervolgbijdrage project 'The Action' (2018) 5.000

Leeuwarden Solidair Friesland project 'Sint Maartendag: Zie je mij?!' (2018) 10.000

Rotterdam Stichting Mara Rotterdam eerste jaar (2018-2019) project 'The Challenge Rotterdam' 18.750

's-Hertogenbosch Stichting Religie in het publieke domein project 'Inspiratie van Christelijk sociaal denken hoorbaar en  

  zichtbaar maken in de samenleving' 68.500

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk derde jaar (2018) project 'Traject barmhartigheid in de media' 10.000

Utrecht Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk tweede jaar (2019) project 'Wereldjongerendagen' 75.000

   291.250
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Programmalijn	Zelfredzaamheid	van	kwetsbaren   

Afferden Lb Stichting De Wending project 'Food for Good: overbruggingsbijdrage en  

  leerexperiment met Gemeente Utrecht' 35.000

Alkmaar Stichting Kaasfabriek project 'Tijd voor Techniek' 10.000

Almelo Stichting Nieuwe Twentse Kunst project 'Regisseur in je nieuwe wereld' 7.500

Almelo Stichting De Klup Twente eerste jaar project ' Vrijplaats voor zelfregie en herstel' 50.000

Almere Stichting Playing for Success Almere project 'Assist om armoede onder jongeren tegen te gaan' 15.000

Almere Stichting Surant eerste jaar (2018-2019) project 'Achterblijvers' 20.000

Alphen aan den Rijn Stichting Aandachtscentrum Alphen  project 'Profesionalisering keuken' 10.000

 aan den Rijn 

Amersfoort Stichting Straatpastoraat Amersfoort tweede jaar (2018) project 'Zin in maandagmiddag'  8.500

Amersfoort Stichting De Koffiebus eerste jaar project 'De Koffiebus Amersfoort' 25.000

Amsterdam Stichting Takecarebnb eerste jaar (2018) project 'We doen het samen' 37.500

Amsterdam Refugee Company tweede jaar (2018) project 'Psychosociale ondersteuning en  

  communityvorming' 25.000

Amsterdam Stichting De Brouwerij tweede jaar project (2018)' Leren bloggen' 1.000

Amsterdam Stichting Geefjekindeenvoorsprong project 'Taal is de sleutel tot meedoen' 1.000

Amsterdam Stichting Vluchtelingen Vrouwenraad tweede jaar project 'Naailessen voor Vluchtelingen Vrouwen' 3.000

Amsterdam Stichting Don Bosco Amsterdam project 'De kracht van Cross Over' 4.000

Amsterdam Stichting Seeyou@art project 'Preview event" 6.500

Amsterdam Stichting Ideefix project 'Gevangenis Monologen On Tour' 7.500

Amsterdam Stichting Re-Boost project 'Peer versus peers evenement' 9.000

Amsterdam De H&H, Hebben en Houwen Stichting  inrichtingskosten 10.000

 Kledingbank Amsterdam 

Amsterdam Stichting Migrante tweede jaar (2018) project 'Minerva' 10.000

Amsterdam Stichting De Regenboog Groep pilotproject 'Herstel TV' 10.000

Amsterdam Stichting Present Amsterdam project 'Klussen met ex-gedetineerden' 10.000

Amsterdam Stichting Venzo (Vrijwilligers en Zuidoost) project 'Burgers voor Burgers' 10.000

Amsterdam Vereniging de Modestraat tweede jaar (2018) project 'Sweet 70 Ouderen Community' 10.000

Amsterdam Stichting Kerk & Buurtwerk Amsterdam- eerste jaar (2018) project 'Armoede en eenzaamheid,  

 Noord barmhartigheid en saamhorigheid' 11.500

Amsterdam Stichting Mentorschap Amsterdam project 'Overbruggingsfase Mentorschap Amsterdam' 12.000

Amsterdam Stichting Nisa for Nisa project 'Mannen aan zet!' 13.325

Amsterdam Stichting Young In Prison derde jaar (2018) project 'Creativiteit Bevrijdt' 15.000

Amsterdam Stichting Warm Welkom tweede jaar (2018) project 'Warm Welkom' 15.000

Amsterdam NG Media (IJburgTV) tweede jaar (2018) project 'Verbinden en talent  

  ontwikkelen vrijwilligers IJburgt' 15.000

Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente  derde jaar project 'Sociale kruidenier' 15.000

 Amsterdam 

Amsterdam Stichting Share Network project 'Mentor programma 2018-2019' 15.000

Amsterdam Stichting Lemat eerste jaar project 'Integreren doen we Samen!' 15.000

Amsterdam Stichting Weekend Academie derde jaar (2018) 'Weekend Academie De Baarsjes' 17.500

Amsterdam Stichting Pure-Chocolaterie project 'Chocolade werkplaats' 20.000

Amsterdam Stichting Makers Unite eerste jaar  (2018) project 'Matchmaking Programma' 20.000

Amsterdam Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact derde jaar (2018) project 'Taal verbindt (Van huis uit... 

  Van huis weg)' 20.000

Amsterdam Blend Academy tweede jaar (2018-2019) lesprogramma Blend Academy 20.000

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Amsterdam Stichting DOCK tweede jaar project 'MyWorkCoach' 23.775

Amsterdam Stichting ShivA eerste jaar (2018) project 'Van pionieren naar inbedding  

  in de zorgketen. Positive Sisters: de kracht van 

  migrantenvrouwen met hiv/aids' 25.000

Amsterdam Stichting Jongeren Die het Kunnen derde jaar (2018-2019) project 'JDK Secondary schooljaar' 25.000

Amsterdam Stichting Het Witte Bos tweede jaar project 'Een maatje voor een kind met FAS' 25.000

Amsterdam Stichting Beeldend Gesproken eerste jaar (2018) project 'Sociale onderneming Beeldend  

  Gesproken' 25.000

Amsterdam Stichting In my backyard eerste jaar (2018) project 'In my backyard Amsterdam' 30.000

Amsterdam Stichting Bevordering Maatschappelijke  project 'Borging en overdracht Wijkacademies Opvoeden' 32.500

 Participatie 

Amsterdam Stichting Wikistad tweede jaar project 'Productiehuis' 35.000

Amsterdam Stichting SeniorenStudent tweede jaar project 'Jong+Oud = Goud 3.0' 40.000

Amsterdam Stichting NewBees tweede jaar (2018) project 'NewBees Traineeships in  

  Amersfoort en Amsterdam' 45.000

Amsterdam Stichting Vrouwen aan de Amstel tweede jaar (2018-2019) project 'Versneld richting werk en  

  participatie in Nederland!' 48.000

Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam project 'Geven in Nederland 2019' 50.000

Amsterdam Stichting Toekomst voor de Buurtjeugd eerste jaar (2019) 'Jonge mantelzorgers onder buurtjeugd' 50.000

Amsterdam Stichting A.S.K.V-Steunpunt Vluchtelingen derde jaar (2018) project 'Activering Ongedocumenteerden' 50.000

Amsterdam Coöperatie Goede Gieren U.A. effectieve schuldpreventie 136.182

Amsterdam Stichting Zwerfjongeren Nederland eerste jaar (2018) project 'Van de Straat; De basis op  

  orde 2018 – 2020' 150.000

Amsterdam- Duivendrecht Stichting Here to Support derde jaar (2018-2019) project 'Ontwikkeling Here to Support' 30.000

Andijk Stichting Wings of Change project 'Inrichting voor de Sociale Huiskamer' 20.000

Apeldoorn Weekendschool Kids College Apeldoorn -  derde jaar (2018-2019) project 'Weekendschool 

 KCA Kidscollege Apeldoorn' 15.000

Apeldoorn Stichting De Klup eerste jaar project 'Onbeperkt meedoen met een beperking' 18.050

Arnhem Stichting Hair4Her project 'Moment4Youth weekend' 2.500

Arnhem Stichting Samen is de Stad eerste jaar (2018-2019) project 'De Stadskeuken' 25.000

Asperen Stichting Dorpshuis Asperen project 'Een nieuwe dorpskamer' 5.000

Assen Stichting Solidair Groningen en Drenthe project 'Vervolgjaar Jonge Vlinders' 4.500

Assen Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe project 'Er was geen afscheid.....' 4.500

Assen Stichting Solidair Groningen en Drenthe eerste jaar (2018) project 'Talent & Toekomst'. 5.850

Assen Stichting Nederland Zoekt tweede jaar (2018) project 'Vlucht Voorwaarts' 25.000

Barendrecht Stichting De Toekomst project 'Inrichting locatie kwetsbare psychiatrische cliënten' 7.200

Barendrecht Kerk en buurtwerk Lombardijen tweede jaar (2018) project 'Gezinnen verbinden en versterken' 15.000

Beek Lb Stichting Meer Kleur en Kwaliteit project 'In dialoog over armoede/lotgenotengroep'   3.000

Bergen op Zoom Stichting Goed Ontmoet project 'Aanschaf nieuwe koelwagen' 7.500

Bergschenhoek Stichting Pand 58 eerste jaar (2018-2019) project 'JobHulpMaatje Lansingerland' 15.000

Blitterswijck Stichting Gemeenschapshuis Blitterswijck project 'Inrichting huiskamer en jongeren soos' 12.500

Boxtel Stichting Voedseltuin Boxtel e.o. aanschaf 'Kleine tractor' 7.000

Breda Stichting Buddy to Buddy Breda eerste jaar (2019) project 'Buddy to Buddy Breda' 15.582

Breda Stichting Hulp in Praktijk West-Brabant project 'HiP West Brabant' 7.500

Breda Stichting Annahuis Diaconaal Centrum Breda tweede jaar project 'Ervaring met Verslaving' 8.900

Breda SMO Breda e.o project 'Start werkplaats voor en door kwetsbare mensen' 20.000

Briltil Stichting SchuldHulpmaatje Westerkwartier tweede jaar project 'SchuldHulpmaatje' 5.000
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Burgh Haamstede Stichting Vlinderduin project 'Vlinderduin' 10.000

Capelle aan den IJssel Stichting de Verbinding project 'Nolosha' 13.500

Coevorden Stichting Dorpshuis "De Schalm" project 'Uitbreiding activiteiten voor ouderen' 10.000

Culemborg Stichting Present West-Betuwe derde jaar (2018) project 'JobHulpMaatje Tiel' 9.000

Culemborg Stichting JobHulp Culemborg derde jaar (2018) project 'JobHulpMaatje Culemborg' 10.000

Culemborg Stichting Linawijs project  'Inrichting  Linawijs Culemborg' 20.000

De Glind De Rudolphstichting project 'Tiny Houses in Jeugddorp De Glind' 27.500

Delfzijl Stichting Petje af Hogeland eerste jaar (2018-2019) project 'Weekendschool petje af  

  Hogeland' 5.000

Delfzijl Stichting Welzijn en Dienstverlening project 'Algemene Voorziening Prins Bernhardlaan' 10.000

Delfzijl Stichting Sport4connect eerste jaar (2018-2019) project '2BE!' 17.500

Den Helder Zorg aan Zee project 'Inrichting kamers uitbreiding hospice zorg en kamers  

  voor gastzorg' 25.000

Deventer Stichting Don Bosco Deventer project 'Terug naar het normale leven' 10.000

Diemen Stichting Jireh Amsterdam eerste jaar (2018) project 'Schuldhulpmaatje Amsterdam' 11.000

Dieren Stichting Jongerennet eerste jaar (2018-2019) project 'De Duizendpoot' 20.000

Dirksland Stichting Kledingbank Zuid Hollandse  tweede jaar (2018) project 'Kledingbank Zuid Hollandse 

 Eilanden io Eilanden' 10.000

Doetinchem Stichting Stadskamer project 'Meedoen mogelijk maken voor iedereen' 81.100

Doorwerth Odensehuis Doorwerth project 'Odensehuis Doorwerth' 10.000

Dordrecht Stichting BuitenZinnig project 'Inrichting keuken Proeftuin VoedselBos' 10.000

Dordrecht Stichting Voedselbank Dordrecht project 'Vervoermiddel Voedselbank Dordrecht' 10.000

Drachtstercompagnie Stichting Haring & Hummus project 'Eritreatown' 5.000

Driebergen-Rijsenburg Stichting Youth for Christ Nederland eerste jaar (2018-2019) project 'Knabbel en Babbel' 8.000

Duiven Stichting Activiteiten Horsterpark project 'Zelfstandiger werken met extra rijbewijs' 25.000

Ede Gld Stichting "De Instap" project 'Een Eigen Thuis' 15.000

Ede Gld Stichting Moviera tweede jaar (2018-2019) project 'Ervaringsdeskundig maatje  

  bij geweld achter de voordeur' 50.000

Ede Gld Stichting Moviera project 'Werken met vrijwilligers in de opvang en ambulante 

  begeleiding' 143.247

Eindhoven Stichting ORWOET RAAK 2.0 7.500

Eindhoven Carte Blanche project 'Carte Blanche' 10.000

Eindhoven Kerkelijke instelling Straatpastoraat  project 'Straatpastoraat Eindhoven' 15.000

 Eindhoven 

Eindhoven Stichting Neos eerste jaar (2019) project 'Living Museum'  30.000

Eindhoven Stichting IK WIL derde jaar (2018) project 'Van steunvrouw-steunman  

  naar netwerkversterker in de wijk' (fase 3) 35.000

Elsloo Lb Stichting Streekmuseum Elsloo project 'Heives (thuis-gevoel)' 20.000

Emmen Stichting Weerdinger Dorpshuis project 'Uitbreiding keuken  voor open eettafel' 5.000

Enkhuizen Stichting voor Effies project 'Nieuw Begin' 12.000

Enschede Stichting Power Burgers voor Burgers project 'Jong ontmoet (G)oud' 4.000

Ermelo Stichting Present Ermelo tweede jaar (2018) project 'Stichting Present Ermelo' 10.000

Finsterwolde Stichting Mit Elkoar Oldambt eerste jaar (2018-2019) project 'SchuldHulpMaatje Oldambt' 15.000

Geleen Partners in Welzijn tweede jaar (2019) Werkplaats Financiën Sittard-Geleen   1.000

Goor Speeltuinvereniging Kindvriendelijk Goor project 'Vlindertuin' 2.750

Gouda Stichting Netwerk Samen voor Goud tweede jaar (2018-2019) project 'Netwerk Samen voor Goud' 10.000

Groningen Stichting Enactus Groningen project 'BETA' 1.000

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€

  



92 Kansfonds Jaarrekening 2018

Groningen Stichting Jij & Co. project 'Gezonde vrouwen in Veendam' 3.000

Groningen Stichting Toentje project 'Samenwerking Culinaire Vakschool' 7.250

Groningen Stichting MICA scholing eerste jaar (2018-2019) project 'Opstart Avondschool  

  Groningen' 15.000

Groningen Stichting WerkPro derde jaar (2017-2018) project 'VoorWerk' 15.000

Groningen Stichting Femina project 'In Holland Staat een huis' 15.000

Groningen Stichting Stadshelden eerste jaar (2018-2019) project 'Jongerennetwerk  

  Stadshelden' 18.300

Groningen Stichting Multicultureel Vrouwencentrum  tweede jaar project 'Jasmijn Zorgt' 30.000

 Jasmijn 

Groningen Stichting Culinaire Vakschool project 'Proeftraject samenwerking met stichting ORGB' 32.235

Groningen Stichting Botteldaip project 'De Prael Groningen' 75.000

Haaksbergen Stichting Radio-Televisie Sternet project 'Meedoen bij RTV Sternet' 3.000

Haarlem Stichting "Drop-Inn" project 'Chef Debuut' 3.000

Haarlem Stichting MusicalBuddies project 'Popcorn King' 3.500

Haarlem Stichting Present Haarlem derde jaar (2018) project 'Herstart St. Present Haarlem' 10.000

Haarlem Turquoise Coöperatie u.a. project  'Coöperatie Turquoise' 25.000

Haarlem Stichting Stem in de Stad derde jaar (2018) project 'Herstart van het Nieuwe Wereldhuis' 25.000

Haarlem Stichting Orchestre Partout project 'Muziekwerkplaats Ochestre Partout' 30.000

Halle Stichting Present Bronckhorst eerste jaar (2018) project 'Present Bronckhorst' 10.000

Harlingen Stichting Present Noordwest Friesland derde jaar project 'Present Noordwest Friesland' 10.000

Heerlen Stichting Present Parkstad project 'Start Present Parkstad' 5.000

Helmond Stichting SchuldHulp Helmond eerste jaar (2018-2019) project 'SchuldHulpMaatje Helmond' 1.500

Hilversum Stichting Present Hilversum eerste jaar (2018) project 'Start Present Hilversum' 10.000

Hoek Van Holland ADCA vereniging Nederland project 'Lotgenotenbijeenkomst 2018' 5.000

Hoek Van Holland De Inloop Stichting "Johanna" eerste jaar (2018) project 'Eenzaamheid (ouderen) en  

  armoede op het spoor' 10.000

Hoek Van Holland De Inloop Stichting "Johanna" tweede jaar (2019) project 'Eenzaamheid (ouderen) en  

  armoede op het spoor' 10.000

Hoogezand Stichting Voedselbank Midden-Groningen project 'Inrichting nieuwe locatie Voedselbank' 10.000

Houten Stichting Ontmoeting derde jaar (2018-2019) project 'Taal in de wijk' 5.000

Ilpendam Stichting De frisse blik project 'Ithaka Film Festival - de frisse blik van jonge  

  nieuwkomers' 20.000

Joure Stichting Present De Fryske Marren tweede jaar (2018) project 'Present de Fryske Marren' 10.000

Kessel Stichting Gemeensschapshuis Kessel-Eik project 'Inrichting ruimte dorpsdagvoorziening' 10.000

Klaaswaal Stichting Present Hoeksche Waard eerste jaar (2018) 'Stichting Present Hoeksche Waard' 10.000

Koningsbosch Stichting Beheer Gemeenschapsvoorziening  project 'Oos Heem' 15.000

 Koningsbosch 

Leeuwarden Stichting Wijkpanel Vrijheidswijk project 'Opstart kookproject' 2.500

Leiden Vereniging Scouting Jan van Galen project 'Vernieuwen inhoud kookkisten waterscouts' 2.000

Leiden Stichting Jeugd en Welzijn Leiden project 'Zomerkamp 2018' 3.500

Leiden Diaconie Protestantse Gemeente Leiden project 'Zomeractiviteiten 2018' 12.740

Leiden Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland eerste jaar project 'Toolbox- Financieel preventieprogramma:  

  betrekken en equiperen kerken' 50.000

Leidschendam Stichting Elevator eerste jaar (2018) project 'Jongeren met een beperking met  

  een migrantenachtergrond' 7.000

Lelystad Stichting IDO tweede jaar (2018) project 'Doorontwikkeling organisatie-  

  vanuit bewogenheid naar beweging' 35.000
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Leusden Stichting Present Nederland project 'De Vrijwilliger Centraal' 35.000

Lochem Stichting Welzijn Lochem project 'Budgetcafe Lochem' 4.750

Lomm Stichting Jeugd- en verenigingsbelangen -  project 'Nieuwe activiteitenruimte aan gemeenschapshuis' 6.000

 Lomm 

Maasbracht Stichting Gemeenschapshuis "Baekerhoes" project 'Inloop voor ouderen' 15.000

Maasbree Stichting Jongeren-Sociëteit Maf-Centrum project 'De armoedevriendelijke maatschappij'   12.250

Maastricht Stichting Wijkpresentie Maastricht-Noordoost eerste jaar (2018-2019) project 'Vliegen op sociale vleugels' 20.000

Maastricht Stichting Oecumenische Studenten- Ekklesia   eerste jaar 'Refugee project Maastricht' 5.000

 Maastricht 

Mariahoop Stichting "De Annendaal" project 'Inrichting huiskamer in gemeenschapshuis' 15.000

Melick Stichting JongNL Limburg project 'Methodisch Jeugdwerk: Goed Voor Iedereen'   9.750

Mill Stichting Tour-Mill-Lijn project 'Inrichting gemeenschappelijke ruimten' 10.000

Milsbeek Stichting Bevordering Leefbaarheid  project 'Inrichting Huiskamer van Milsbeek' 6.000

 Ouderen Milsbeek (BLOM) 

Neeritter Stichting Cultureel Centrum "De Mortel" project 'Dorpshuiskamer voor senioren' 10.000

Nieuw Schoonebeek Stichting 'Dorpshoeve' project 'Voorzieningen voor Senioren' 10.000

Nieuw Vennep Stichting "OCTET" project 'Inrichting gezamenlijke ruimten Wooninitiatief  

  Villa Octet' 5.000

Nij Altoenae Stichting Lyk is Ryk eerste jaar (2018) project 'SchuldHulpMaatje Waadhoeke' 5.500

Nijeveen Stichting Schuldhulp Meppel tweede jaar (2018) project 'SchuldHulpMaatje Meppel' 6.000

Nijkerk Gld Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad project 'HiP Nijkerk' 1.250

Nijkerk Gld Vereniging Hulp in Praktijk Nederland project 'Doorstartplan HiP' 25.000

Nijmegen Stichting Kinderdroomwens project 'JongerenBoostcamp'  5.000

Nijmegen Stichting Netwerk Jouw Nijmegen tweede jaar project 'Netwerk Jouw Nijmegen' 12.333

Nijmegen Stichting muZIEum 2012 project 'Het muZIEum werkt' 20.000

Nijmegen Stichting Moria project 'Fris en eigentijds' 20.000

Nijmegen Katholiek Documentatie Centrum project 'Archief en onderzoek' 35.000

Nijmegen Stichting Grondig Hergebruik tweede jaar (2018-2019) project 'Buitenschool 18 +  

  Blijven Werken en Leren' 39.000

Noordbergum Stichting Present De Wâlden tweede jaar project 'Present De Wâlden' 10.000

Noordeloos Stichting Dorpshuis Noordeloos project 'Inrichting dorpshuis Noordeloos' 7.500

Noordwijk ZH Stichting Hulp In Noordwijk (SHIN) eerste jaar (2018) project 'SchuldHulpMaatje Noordwijk' 4.000

Noordwolde Fr Stichting Dorpscentrum 't Buurthuus  project 'Samen Gezond Koken en Eten' 2.500

 Noordwolde 

Nuenen Stichting SamenGaan project 'Wooninitiatief SamenGaan' 10.000

Oosterhout Stichting TICO project 'Inrichting gemeenschappelijke ruimten' 10.000

Oss Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten project 'Kunstmaatjes 2.0' 3.125

Oud Beijerland Stichting Halte Zomervilla project 'Inrichting gemeenschappelijke ruimten' 10.000

Oud Beijerland Stichting OpWegNaarHuis derde jaar project 'Opstartkosten OpWegNaarHuis'  

  locatie Capelle a/d IJssel' 18.000

Oude Wetering Stichting Wooninitiatief MOIER Met  project 'Inrichten gemeenschappelijke ruimte' 10.000

 Ontwikkeling In Eigen Regie 

Ouderkerk aan de Amstel Stichting Hospice Zuider Amstel project 'Hospice Zuider Amstel' 10.000

Overveen Stichting Dol-Fijn project 'Aankleden gezamenlijke ruimtes Wooninitiatief Dol-Fijn' 10.000

Pijnacker Stichting Netwerk Young Connection tweede jaar (2019) project 'Netwerk Young Connection' 7.500

Pijnacker Stichting Netwerk Young Connection eerste jaar project (2018) 'Netwerk Young Connection' 10.000

Rhenen Stichting Schuldhulp Rhenen eerste jaar (2019) project 'Jobhulpmaatje Rhenen' 10.650
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Ridderkerk Stichting ANDERS NL eerste jaar project 'Opschaling stichting Anders' 20.000

Rijswijk ZH Stichting Don Bosco Rijswijk project 'Vakantiebos 2018' 8.000

Roermond Stichting Turba project 'Zelf Sjöld' 30.000

Roosendaal St. Norbertusparochie tweede jaar 'Seniorenpastoraat Roosendaal Zuid' 25.000

Roswinkel Stichting Dorpshuis Roswinkel project 'Versterking zorgfunctie Dorpshuis Roswinkel' 15.000

Rotterdam Stichting Voedselbank Rotterdam project 'Verbetering distributiesysteem van Voedselbank' 12.500

Rotterdam Stichting Young UP eerste jaar (2018-2019) project 'Jouw Opstelling Voor Succes' 15.000

Rotterdam Stichting Vluchtelingen voor Vluchtelingen eerste jaar (2018) project 'Vluchtelingen voor Vluchtelingen' 8.000

Rotterdam Stichting De Rotterdamse Ploeg project 'Geen Woorden Maar Daden' 2.000

Rotterdam Stichting CultuurWerkplaats Tarwewijk project 'Tarwewijkers worden rijker' 3.500

Rotterdam Stichting Kunst is Zinnig project 'Van onder de grens naar boven de grens' 5.000

Rotterdam Stichting Openhaard project 'Bezoekmannen 010' 5.000

Rotterdam Stichting Mara Rotterdam project 'derde jaar doorontwikkeling M25' 6.360

Rotterdam Stichting Talent Present eerste jaar project 'Moeder got talent' 6.750

Rotterdam Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond project 'Bezoekvrouwen Rotterdam' 7.500

Rotterdam Stichting Voedseltuin Rotterdam tweede jaar (2018) project 'Samen ondernemen voor een  

  groene, gezonde en duurzame stad - de volgende stap' 8.000

Rotterdam Nico Adriaans Stichting project 'Met de NAS de vloer op' 8.500

Rotterdam Stichting Begeleid Wonen 41 project 'Opstart Fasehuis BW41' 8.500

Rotterdam Stichting De Buurtbron Ommoord-Zevenkamp tweede jaar (2019) project 'Zin-zorg in Rotterdam-Ommoord  

  en -Zevenkamp' 10.000

Rotterdam Stichting Voedseltuin Rotterdam derde jaar (2019) project 'Nieuwe energie voor een groene,  

  gezonde en duurzame stad' 10.000

Rotterdam Stichting Mara Rotterdam tweede jaar project 'Welkom Onthaal' 10.000

Rotterdam Scoutinggroep Calandtroep project 'Opknappen groepshuis en schip' 10.000

Rotterdam Stichting F.U.N. startbijdrage project 'Zingen in Rotterdam' 10.000

Rotterdam Stichting Unie Van Vrijwilligers Rotterdam tweede jaar project 'DigiMaatje' 15.000

Rotterdam Stichting Mara Rotterdam eerste jaar (2018) project 'OPstap Rotterdam' 20.000

Rotterdam Stichting Samen 010 project 'Odensehuis Thuis aan de Maas' 25.000

Rotterdam Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk project 'Pauluskerk kunst en cultuur 2018' 30.000

Rotterdam Stichting Samen 010 vierde jaar (2019) project 'Logeerhuis De Buren' 40.000

Rotterdam Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk eerste jaar (2018-2019) project 'Warm Rotterdam' 75.000

Scheemda Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood)fonds 

 Oldambt tweede jaar (2019) project 'Armoedebestrijding Oldambt' 5.000

Schipluiden Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West derde jaar (2018) project 'Pastoraat aan de basis' 10.000

Sebaldeburen Sebaldeburen.net project 'Koken en eten met en door kinderen en ouderen' 2.300

's-Gravenhage Stichting Urban Act Nederland derde jaar (2018) project 'Urban Act College Nederland' 12.500

's-Gravenhage Stek, Stichting voor stad en kerk tweede jaar (2018-2019) project 'Sociale Kruidenier' 23.500

's-Gravenhage Stichting Rowas Diversion project 'Dwars door Armoede en Eenzaamheid' 2.500

's-Gravenhage Voedselbank en Distributie centrum  project 'ICT omgeving privacy wetgeving proef maken' 3.000

 Haaglanden 

's-Gravenhage Wijkvereniging Nieuwe Badkapel eerste jaar project 'Ouderen welzijn Scheveningen' 15.000

's-Gravenhage Vrouwencentrum Eva startbijdrage Coöperatie Eva: 'Waar een vrouw is, is een weg' 15.000

's-Gravenhage Stichting Bij Betje project 'Wijkwinkel bij Betje' 20.000

's-Gravenhage Dr. Ariënsstichting project 'Krachten zien en bundelen' 45.000

's-Gravenhage Stichting PitZtop tweede jaar (2018) project PitZtop (voorheen Hotel California) 100.000

's-Gravenzande Stichting Buitengewoon Actieve Breinen project 'Wajongers helpen Wajongers' 22.500
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's-Hertogenbosch Stichting Voedseltuin Villanueva project 'Aanbouw schaftkeet en gereedschapskeet' 3.500

's-Hertogenbosch Stichting Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch  eerste jaar (2018-2019) project 'Doorontwikkeling NaaiMeetup' 12.000

 West 

Sittard Vereniging Humanitas, afdeling Westelijk- Limburg project 'Voorleesmaatjes'   600

 Mijnstreek 

Sittard Stichting Lyvia project 'Studenten ondersteunen kinderen in armoede als  

  buddy'   11.500

Sliedrecht Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht project 'Professionaliseringslag voor Sociale Moestuin  

  Sliedrecht' 5.000

Sneek Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân project eerste jaar 'Oprichting Weekendschool Sudwest- 

  Fryslan' 25.000

Soest Stichting Balans project 'Opstartkosten technische werkplaats Smitsveen' 10.000

Tegelen St. Emmaus Feniks tweede jaar (2019) project 'Veranderingsproces Emmaus  

  Feniks' 65.000

Tilburg Stichting Samen Doen project 'Sarban de Toekomst' 15.000

Tilburg Stichting Poels project 'De Sociale Kaart' 3.000

Tilburg Stichting De Krachtcentrale 013 project 'Next level' 12.000

Tilburg Studentenkerk Maranatha project 'renovatie ontmoetingsruimte en keuken' 13.000

Tilburg Stichting MST Mensen in beeld houden eerste jaar (2018) project 'Streetwise en Realistisch' 15.000

Tolkamer Stichting Welkomhuis eerste jaar (2018-2019) Welkomhuis 't Gelders Eiland 15.000

Uden Wijkonderneming Oranjerijk project 'Wijkonderneming Oranjerijk' 20.000

Ulrum Stichting DörpsZörg Ulrum eerste jaar project 'Samen ouder worden in een krimpgebied' 5.750

Utrecht Telefonische Hulpdienst Utrecht project 'Aanschaf chatcomputers' 1.500

Utrecht Stichting Collective Nouns project 'Voortborduren - creëren door participeren' 2.450

Utrecht Stichting Straatnieuws Utrecht project  'Klinkerbreed Ontmoeting in Moedertalen Overvecht  

  (KOMO)' 2.500

Utrecht Stichting KEES (NL) project 'KEES Bouwt' 5.000

Utrecht Stichting Hospice Utrecht project 'Opleiding en teamontwikkeling vrijwilligers' 10.000

Utrecht Stichting Utrecht Op Orde eerste jaar (2018) project 'Jobhulpmaatje' 10.000

Utrecht Buurtwerkkamer Coöperatie UA eerste jaar (2018) project 'Start buurtwerkkamer Zuilen Utrecht' 10.000

Utrecht Stichting Dress for Success Utrecht tweede jaar (2018) project 'Goedgekleed naar een baan,  

  ook in de regio' 10.000

Utrecht Vfonds project '75 jaar leven in vrijheid' 10.000

Utrecht Stichting Collective Nouns project 'De Voorkamer - Een Onderdeel Van' 10.400

Utrecht Taal doet meer vierde jaar (2018) project 'Op Eigen Kracht naar een baan  

  in Utrecht' 12.000

Utrecht Stichting Prisma groep eerste jaar (2018-2019) project 'Buddy voor LHBTQI+  

  vluchtelingen' 15.000

Utrecht Stichting De Kim derde jaar (2018) project 'Maatjesproject Vluchtelingen  

  Almere/Flevoland' 15.000

Utrecht Stichting De Kim tweede jaar project 'Maatjesproject voor thuisloze jongeren' 18.000

Utrecht Stichting De Tussenvoorziening project 'Herindeling Sleep Inn, nachtopvang en 24-uursopvang' 20.000

Utrecht Stichting De Kim tweede jaar (2018) project 'Ruimte voor Anders Zijn: lokale  

  versterking, verdieping en verzelfstandiging' 22.700

Utrecht CNV Jongeren project 'Module Onderwijs & Arbeidsmarkt (voor de  

  ToekomstAcademie)' 23.000

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Utrecht Ladyfit sportvereniging eerste jaar (2018-2019) project 'Op naar 2021: Ladyfit  

  vrouwen ontwikkelen en verstevigen' 25.000

Utrecht Stichting New Dutch Connections project 'ToekomstAcademie/Ondernemen in je Eigen 

  Toekomst locatie Utrechtse Heuvelrug' 25.000

Utrecht Stichting New Dutch Connections project 'ToekomstAcademie/Ondernemen in je Eigen  

  Toekomst locatie Tilburg' 25.000

Utrecht Stichting De Tussenvoorziening tweede jaar (2018) project 'Het Utrechts Versnelfonds,  

  de eerste horde voorbij'  25.000

Utrecht Stichting Big Brothers Big Sisters Utrecht tweede jaar (2019) project 'Big Brothers Big sisters Utrecht' 26.000

Utrecht Stichting 46 Dresses tweede jaar (2018) project '46Dresses' 28.000

Utrecht Stichting Seguro overbruggingsbijdrage Fanga Musow 50.000

Utrecht Stichting Overhoop project 'Inrichting sociale ruimtes Overhoop' 50.000

Valkenswaard Protestantse Gemeente Valkenswaard project 'Centrum voor ontmoeting en ondersteuning' 25.000

Venlo Stichting Leergeld Venlo project 'Hulp aan schoolgaande kinderen in Venlo'   4.000

Venlo Stichting Trefcentrum project 'Buurteettafel i.s.m. Resto vanHarte' 5.000

Venlo Stichting Gemeenschapshuis "de Bantuin" project 'Versterken zorgfunctie Gemeenschapshuis De Bantuin' 12.500

Venlo Stichting 't Groenewold project 'Maak Armoede Bespreekbaar'   12.500

Venlo Parochie Federatie Venlo-Stad derde jaar (2018-2019) project 'Diaconie Federatie Venlo' 9.850

Venray Stichting Wijkplatform Brukske tweede jaar project 'Kinderactiviteiten speelcoach'   12.000

Vlaardingen Stichting Petje af Waterweg tweede jaar (2017-2018) project 'Petje af Waterweg' 5.000

Vredepeel Stichting Gemeenschapshuis Vredepeel project 'Werkgroep Nieuwe Balans Vredepeel' 20.000

Waalwijk Inloophuis TOON project 'Nieuwe inrichting en aanpassingen t.b.v. nieuwe  

  locatie Inloophuis Toon' 10.000

Waddinxveen Bibliotheek De Groene Venen derde jaar project 'VoorleesExpress Waddinxveen' 10.000

Wageningen Stichting Change Makers Wageningen eerste jaar (2018-2019) project 'Netwerk Change Makers  

  Wageningen' 15.000

Wassenaar Stichting Dutch Integration Group project 'Opleiding statushouders tot coach' 5.000

Weesp Stichting Vrouwen van Weesp project 'Taal- en rekenlessen 2018-2019' 1.500

Weesp Stichting Aman Centrum project 'Een veilige toekomst en een nieuw begin' 5.000

Westervoort Inloophuis De Herberg eerste jaar (2018) project 'Doorontwikkeling van inloophuis  

  De Herberg in Westervoort' 12.500

Wijk bij Duurstede Stichting Schuldhulp Wijk bij Duurstede eerste jaar (2018) project 'SchulpHulpMaatje Wijk bij  

  Duurstede' 3.000

Wilnis Stichting Gezinsbuddy project 'GezinsBuddy' 10.000

Winsum Gn Stichting Kledingbank Maxima Het Hogeland project 'Aanschaf bus voor regio' 9.600

Zaamslag Stichting Present Terneuzen tweede jaar (2018) project 'Stichting Present Terneuzen' 7.500

Zaandam Stichting Leergeld Zaanstad eerste jaar (2018-2019) project 'Oprichting Leergeld Zaanstad' 5.000

Zaandam Voedselbank Zaanstreek project 'Inrichtingskosten nieuwe locatie Voedselbank  

  Zaanstreek' 15.000

Zaltbommel Stichting Voedselbank Bommelerwaard project 'Vervanging compressor diepvriescel' 2.000

Zaltbommel Stichting Kompas Bommelerwaard tweede jaar (2018-2019) project 'Opgroeien en leven in twee  

  culturen 16+' 10.000

Zandvoort Stichting Leergeld Haarlem-Zandvoort startbijdrage (2018) project 'Stichting Leergeld Haarlem- 

  Zandvoort' 10.000

Zeist Stichting Kerk en Samenleving eerste jaar (2018) project 'Iedereen telt mee' 7.500

Zutphen Stichting Odensehuis Zutphen derde jaar project ' Odensehuis Zutphen' 10.000

Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€
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Plaats	 Organisatie	 Onderwerp	 Bijdrage	in	€

  

Zwijndrecht Stichting Jong Zwijndrecht eerste jaar (2018) project 'Netwerk Jong Zwijndrecht' 10.000

Zwolle Stichting Voor Elkaar Zwolle derde jaar (2018)  project 'Jobhulpmaatje' 10.000

   5.087.854

   

TOTAAL   8.918.096



Bijlage 3: 
Meerjarenraming 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023
begroting begroting begroting begroting begroting

Staat van Baten en Lasten € € € € €
Baten

Geworven baten van
- particulieren 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
- bedrijven 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
- loterijorganisaties 10.350.000 10.360.000 10.370.000 10.380.000 10.390.000
- overheden 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
- andere organisaties zonder winststreven 722.000 840.000 940.000 1.040.000 1.140.000
Som van de geworven baten 11.232.000 11.360.000 11.470.000 11.580.000 11.690.000

Overige baten
Overige baten 3.880 3.880 3.880 3.880 3.880

Totaal baten 11.235.880 11.363.880 11.473.880 11.583.880 11.693.880

Lasten

Besteed aan doelstelling 9.014.880 9.104.400 9.166.922 9.229.507 9.292.154

Kosten eigen organisatie
Personeelskosten 1.494.200 1.524.084 1.554.566 1.585.657 1.617.370
Communicatie en fondsenwerving 617.500 629.850 642.447 655.296 668.402
Bestuurskosten 14.700 14.994 15.294 15.600 15.912
Kantoorkosten 50.455 51.464 52.493 53.543 54.614
Afschrijvingen 65.570 66.881 68.219 69.583 70.975
ICT-kosten 45.205 46.110 47.032 47.972 48.932
Controle- en advieskosten 140.220 143.024 145.885 148.803 151.779
Huisvestingskosten 80.500 82.110 83.752 85.427 87.136
Projectkosten 550 561 572 584 595
Totale kosten eigen organisatie 2.508.900 2.559.078 2.610.260 2.662.465 2.715.715

Totaal Lasten 11.523.780 11.663.478 11.777.182 11.891.972 12.007.869

Saldo voor financiële baten en lasten -287.900 -299.598 -303.302 -308.092 -313.989

Saldo financiële baten en lasten 749.532 767.967 780.967 793.967 806.967

Saldo Baten en Lasten 461.632 468.369 477.665 485.875 492.978
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