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Voorwoord  
 

De combinatie, verankering en verdieping van onze aanpak, uitbreiding van het team en groeiend  

aantal partners, maakte 2014 tot een energiek lustrumjaar. In de afgelopen vijf jaar groeide de 

Missing Chapter Foundation (MCF) uit tot een organisatie met zo’n 300 betrokken scholen, 100 

partnerorganisaties en een gemeenschap van leerkrachten, onderwijsdeskundigen en meer dan 

35.000 kinderen.  

 

Onze missie -kinderen een stem geven in besluitvorming- krijgt een concrete invulling via onze 

programma’s Raad van Kinderen, KidsKracht en WaterSpaarders. De dynamiek van ieder programma 

is anders en samenwerking staat altijd centraal, zoals: 

 De genereuze bijdrage van de Nationale Postcode Loterij maakt de opschaling van de Raad van 

Kinderen mogelijk. UNICEF Nederland en MCF willen dat zoveel mogelijk bedrijven het voorbeeld 

volgen van de eerste 21 bedrijven met een Raad van Kinderen.  

 WaterSpaarders is een brede alliantie van 14 partners. Eind 2014 bespaarden 80.000 mensen in 

Nederland energie via WaterSpaarders. Kinderen en volwassenen komen samen in actie om hun 

gemiddelde douchetijd naar max. 5 minuten te brengen en zo energie te besparen.  

 KidsKracht telt meer dan 20 trajecten. Het programma pakt samen met kinderen en 

besluitvormers dilemma’s aan waar laatst genoemde niet goed uitkomen. Tientallen groepen 

kinderen lieten hun stem horen via publicaties, lezingen, onderzoekstrajecten en workshops. 

 

Wij vinden het niet meer dan logisch dat de inzichten van kinderen serieus worden genomen in 

besluitvorming. De intuïtie en denkkracht van kinderen is uniek en een derde van de wereldbevolking 

is jonger dan achttien jaar. We realiseren ons ook dat het niet een gegeven is dat deze twee 

werelden -volwassenen en kinderen- echt samenwerken voor een betere toekomst. Wij creëren 

daarom een gelijkwaardige dialoog tussen kinderen en bedrijven, overheden en NGO’s. Zo krijgt de 

toekomst ‘een gezicht’.  

 

Het mooie is dat iedereen wint. Organisaties krijgen een frisse blik op thema’s die hen bezig houden. 

Kinderen en jongeren kunnen vrij meedenken over vraagstukken die ook hun leven bepalen en ze 

prikkelen besluitvormers om oude denkpatronen los te laten. Leerkrachten worden geïnspireerd om 

de buitenwereld de klas binnen te halen en het meeste te halen uit de denkkracht van kinderen. Ook 

ouders worden gestimuleerd hun denkpatronen los te laten en kinderen ook op dit terrein serieus  te 

nemen. 

 

In dit jaarverslag vindt u een uitgebreid overzicht van de resultaten van 2014 en onze ambities voor 

2015. Wij bouwen met enthousiasme en vertrouwen verder aan een wereld waarin mensen van alle 

leeftijden zich inzetten voor een aarde die ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft. 

 

Wij danken onze partners voor het vertrouwen in de afgelopen jaren. Wij zien ernaar uit om samen 

met u en vele anderen een volgende stap te maken.  

 

Laurentien van Oranje 

Oprichter en directeur 

Missing Chapter Foundation  
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Visie, missie & strategie  
 

Droom 
Onze droom is een wereld waarin mensen van alle leeftijden zich inzetten voor een aarde die ook 

voor toekomstige generaties leefbaar blijft. 

 

Visie 
De manier waarop we leven, produceren en consumeren heeft grote impact op de aarde en op hoe 

we met elkaar omgaan. Het doorschuiven van problemen naar volgende generaties is geen duurzame 

aanpak. Organisaties zoeken dus naar nieuwe oplossingen. Dat vraagt in de eerste plaats om een 

andere houding, het loslaten van gevestigde belangen en het durven toegeven niet alle antwoorden 

te hebben op vraagstukken zoals energie, voedsel, natuur en onderwijs. 

 

De meeste besluitvormers in het bedrijfsleven willen de belangen van toekomstige generaties een 

plek geven in de kernactiviteiten van hun organisaties. Maar ze weten vaak niet hoe ze deze wens in 

de praktijk kunnen brengen.1 Een gelijkwaardige dialoog met kinderen en jongeren maakt deze 

toekomstgerichtheid van besluitvorming realiseerbaar. Het internationale Verdrag van de Rechten 

van het Kind geeft kinderen bovendien het recht om mee te denken over vraagstukken die hun leven 

aangaan.  

 

Missie 
MCF wil een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke 

vraagstukken. Daartoe willen we besluitvormers aanzetten om de belangen van kinderen en 

jongeren te integreren in de besluitvorming  van vandaag. We vragen aandacht voor de waarde van 

hun denkkracht en we faciliteren een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende dialoog tussen 

besluitvormers, kinderen en jongeren. 

 

DNA 
Onze werkwijze is zorgvuldig, ondernemend, authentiek en vernieuwend: 

 Wij handelen vanuit de verandering die we in de samenleving teweeg willen brengen, en hoe 

kinderen vanuit hun (denk)kracht en rechten daar een bijdrage aan kunnen leveren. 

 Wij zijn vooral een katalysator, geen beleidsdeskundige of thema-eigenaar. 

 Wij streven naar meetbaarheid van resultaten. 

 Wij identificeren geleerde lessen en passen deze toe. 

 Wij staan open voor nieuwe kansen die binnen onze strategische koers vallen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 The Boston Consulting Group: Global CEO Study 2013 – Children’s Rights and Business 
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Onze drie programma’s  
Onze drie programma’s zijn onderling sterk verbonden door de gemeenschappelijke visie, de 

didactische aanpak, het scholennetwerk en de samenwerkende partners. Hieronder een korte 

omschrijving van ieder programma: 

 Onder de vlag van de Raad van Kinderen koppelen we organisaties en scholen aan elkaar en 

begeleiden we individuele trajecten. Raden van Kinderen gaan aan de slag met strategische 

dilemma’s van organisaties waarbij de kinderen besluitvormers adviseren over mogelijke 

oplossingen. 

 WaterSpaarders is een landelijke beweging over energiebesparing, waarbij kinderen en 

volwassenen samen in actie komen om de gemiddelde douchetijd in Nederland terug te brengen 

van 9 naar 5 minuten.  

 Het programma KidsKracht agendeert vraagstukken en dilemma’s waar volwassenen in de 

samenleving niet alleen uitkomen en legt dit voor aan kinderen en jongeren. De centrale 

methode is filosofisch onderzoeken. In de praktijk betekent dit het volgende proces: 

onderzoeken; ideeën delen; denken verduidelijken; antwoorden formuleren en deze toetsen aan 

de realiteit. Deze vorm van dialoog moedigt kinderen aan vrij te denken.  
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Netwerk 
 

Wij werken samen met meer dan 100 partners. Van onderwijsdeskundigen tot inspirerende 

Nederlanders, van scholen tot bedrijven en van brancheverenigingen tot overheidsinstanties. Wij zijn 

onze partners bijzonder erkentelijk voor hun inspiratie, slagvaardigheid en openheid van 

samenwerking. Overzicht van onze partners: 

 

F O U N D I N G  P A R T N E R S 

                                                                                                  

 

  

  

 

P A R T N E R S 

 

Bedrijven en brancheorganisatie 

 

 

 

 

 

Overheden, semi-overheid en onderwijsinstellingen 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bxOfg7UoR-IDWM&tbnid=GoY2xBTyHZMkIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.expeditiegeluk.nl/home/pagina/5&ei=UzpiU5azBsf2O4DGgcgG&bvm=bv.65636070,d.ZWU&psig=AFQjCNGQdNZHz_FU_SwpFXIO94K1hrFFcA&ust=1399032728953947
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Not-for-profit organisaties 

     

    
 

Donateurs 

 
 

Scholen met intensieve samenwerking 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.nationaleonderwijsgids.nl/zoek_instelling/b9f3101f1cb3fd6f2419eb34e290b4fb
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Hoogtepunten 2014 
 

Vanaf de start van de stichting in 2010 heeft MCF geïnvesteerd in het ontwikkelen en aanscherpen 
van haar programma’s. In 2014 legden we de basis voor opschaling van onze initiatieven. 
 

Raad van Kinderen  
 2011-2012: pilot van de Raad van Kinderen met 10 bedrijven en scholen. We ontwikkelden 

materialen en er is een Raad van Kinderen-team getraind om de trajecten te begeleiden.  

 2013: UNICEF Nederland en MCF slaan de handen ineen en verbinden hun kennis, netwerk en 

instrumenten om de Raad van Kinderen op grotere schaal  uit te rollen. Beide organisaties delen 

de missie om een nieuwe standaard te zetten in bedrijfsvoering; bedrijven luisteren naar de 

ideeën van kinderen en houden rekeningen met hun perspectieven en rechten.  

 2014: gift van de Nationale Postcode Loterij die het mogelijk maakt om de Raad van Kinderen 

substantieel op te schalen. De doelstelling is om met deze basisfinanciering binnen 3 jaar bij 50-

80 organisaties in Nederland een Raad van Kinderen in te stellen die structureel met hen 

meedenkt over strategische vraagstukken.  

 2015-2020: Nederland heeft een voorbeeldfunctie voor andere landen om ook daar de ‘Kids 

Counsel’ te introduceren.  

 

Hoogtepunten 2014: Raad van Kinderen 

 Ontvangst gift van de Nationale Postcode Loterij. 

 Nieuw logo en nieuwe uitstraling van de Raad van Kinderen. 

 Samenwerking UNICEF en MCF geformaliseerd.  

 21 bedrijven stellen een Raad van Kinderen in. 

 Publieke lancering van het Raad van Kinderen initiatief op 19 november 2014 om alle bedrijven 

en scholen te presenteren. 

 

WaterSpaarders  
 2013: WaterSpaarders is ontstaan uit de Raad van Kinderen van Unilever. De kinderen dachten 

na over de vraag: ‘wat is er voor nodig om mensen aan te zetten tot energiebesparing?’  

 2014: WaterSpaarders is een landelijke beweging waarbij ruim 20.000 kinderen samen met 

volwassenen in actie komen om hun douchetijd terug te brengen naar 5 minuten. De gemiddelde 

douchetijd in Nederland is op dit moment 9 minuten. De eerste Nationale WaterSpaarders Dag 

vond plaats om heel Nederland op te roepen om mee te doen. Kernboodschap: 5 minuten is 

lang, niet kort.  

 2015-2020: doel is dat in 2020 de landelijke gemiddelde douchetijd is afgenomen.  

 

Hoogtepunten 2014: WaterSpaarders 

 De Nationale WaterSpaarders Dag vond plaats op 4 september 2014, veel media-aandacht. 

 Donald Duck (AquaDuck) editie verspreid over WaterSpaarders. Oplage: 250.000. 

 WaterSpaarders is een coalitie van 14 partners. 

 20.000 kinderen doen mee; 80 000 mensen zijn direct in aanraking met WaterSpaarders. 

 Actieve zichtbaarheid op diverse evenementen (TinaDag e.d.). 



9 
 

KidsKracht  
 2014: KidsKracht ontwikkelde zich tot een programma waarin MCF proactief organisaties 

aanspreekt die de frisse blik en denkrichtingen van de jonge generatie nodig hebben om tot 

toekomstbestendige oplossingen te komen. Kinderen krijgen de gelegenheid het probleem 

grondig te onderzoeken en met oplossingen en ideeën te komen. De centrale methode hierbij is 

filosofisch onderzoeken. De vorm en eindresultaten van een KidsKrachttraject lopen uiteen - van 

een dialoogsessie, publicatie, advies tot een programma- of campagneconcept. KidsKracht is 

daarmee ook een dynamische broedplaats waarin we nieuwe werkvormen en programma’s 

testen. De kracht van het programma is de flexibiliteit, waardoor vraagstukken op maat verdiept 

kunnen worden.  

 

Hoogtepunten in 2014: KidsKracht 

1. 20 succesvolle trajecten, geclusterd rondom de volgende inhoudelijke thema’s: vitaliteit, 

verspilling en voedsel. 

2. Ontwikkeling publicatie i.s.m. Dutch Power over de visie van kinderen op duurzame energie.  

3. Opstart van een landelijke beweging voor een gezonde levensstijl. 

4. Concrete verbinding tussen onderwijsinstanties en MCF. 

 

Overige ontwikkelingen 
Communicatie 

MCF heeft zich actief gericht op communicatie naar een breder publiek. MCF heeft verschillende 

social media kanalen ingezet om de boodschap te verspreiden. In 2015 zal MCF zich met name 

focussen op het verfrissen en vernieuwen van haar website en social media kanalen. 

 

Onderwijsaanpak 

De trajecten van de verschillende MCF programma’s blijken ook van grote waarde voor het 

onderwijs, als praktische invulling voor leerkrachten om ‘de buitenwereld de klas in te halen’. 

 

Hoogtepunten in 2014 

1. MCF krijgt meer en meer publiek profiel als intergenerationele expert, vooral dankzij de media 

aandacht voor de verschillende programma’s.  

2. Onderwijsteam is ingesteld met 3 onderwijsprofessionals. Zij fungeren als klankbord en delen 

hun netwerk. 

2015 
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Vooruitblik 2015 
 

We zijn een lerende organisatie en hebben de ambitie om dat altijd te blijven. Hierdoor ontwikkelen 

wij ons continue en kunnen wij inspringen op nieuwe kansen.  

 

Ook in 2015 gaan wij op zoek naar samenwerkingsverbanden met andere organisaties, vanuit onze 

overtuiging in de waarde en noodzaak van krachtenbundeling. Hierin maken we heldere keuzes, 

zowel qua inhoud, wijze van opereren en complementariteit. Het komende jaar investeren we verder 

in onze relatie met bestaande en nieuwe partners.  

 

De afgelopen jaren lag de focus op de ontwikkeling van nieuwe concepten en het testen daarvan in 

de praktijk. We zijn nu in een volgende fase beland van een (jong) volwassen organisatie die, naast 

nieuwe kansen identificeren, een duidelijke niche heeft gevonden als facilitator van-, en vertaler 

tussen de: 

 strategische vraagstukken van organisaties en de samenleving; 

 denkkracht van kinderen en jongeren; en 

 rol en benodigdheden van leerkrachten om het leerproces van kinderen mogelijk te maken. 

 

Een greep uit de beoogde ontwikkelingen in 2015: 

 MCF-breed gaan we aan de slag met de vernieuwing van de communicatie kanalen. Ook werken 

we aan de (h)erkenning van MCF als ‘hub’ voor intergenerationele dialoog. Daarnaast starten we 

met een uitgebreid onderzoek en een evaluatie van onze aanpak op het gebied van 

gedragsverandering en onderwijs. 

 De Raad van Kinderen blijft ons flagship initiatief en gaat vooral om het aantrekken van nieuwe 

organisaties en scholen, het strak uitvoeren van de trajecten; het opschalen van onze rol (bijv. via 

train-the-trainer) en het opstarten van een internationale uitrol. 

 WaterSpaarders richt zich op opschalen van aantal deelnemende kinderen, aantrekken nieuwe 

financiering en genereren van (media-)aandacht. 

 KidsKracht gaat door met de ontwikkeling van minimaal  2 nieuwe MCF concepten en het 

proactief identificeren van relevante vraagstukken. 
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Organisatie 
 

De strategie en het meerjarenbeleid van MCF is vastgelegd in ons Plan van Aanpak en alle 

afzonderlijke programma’s hebben een individueel projectplan. De MCF statuten en de “Code goed 

bestuur voor goede doelen” zijn hierin leidend.2  MCF voldoet aan de eisen van de “Code Goed 

Bestuur”.  

 

Team en huisvesting 
 

Onze slagkracht en impact worden bepaald door onze partners en het team. MCF is een relatief 

jonge organisatie met een team van gedreven jonge professionals, veelal in hun eerste baan. Wij zijn 

ons bewust van de waarde van wijsheid en ervaring, die ook ruimschoots een plek krijgen in de 

organisatie. Het team bestaat uit professionals met diverse achtergronden zoals bedrijfskunde, 

economie, antropologie, communicatie en criminologie. Het team telt op 31 december 2014 8,05 

FTE.  

 

Begin 2015 verhuist MCF naar een nieuw, eigen pand, dat mogelijkheden biedt om onze ‘hub’-functie 

verder vorm te geven.  

 

Governance 
 

MCF heeft een transparante en goed functionerende bestuursstructuur, zoals in de MCF Statuten en 

het Bestuursreglement beschreven: 

 

 Het bestuur van MCF bepaalt het beleid en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse 

leiding en bedrijfsvoering. Oprichterster Laurentien van Oranje is directeur-bestuurder van de 

stichting. In haar functie als directeur ontvangt zij een vergoeding, die past binnen de VFI 

beloningsregeling voor directeuren. Deze regeling zet standaard normen neer voor beloning en is 

gebaseerd op de – door de commissie Wijffels opgestelde – “Code Goed Bestuur voor goede 

doelen”.  

 

 De drie leden van de Raad van Toezicht spelen een toonaangevende rol in hun vakgebied. Ze zijn 

begaan met maatschappelijke thema’s, zijn zeer verbonden met de inhoud van ons werk en 

bevatten het ondernemende DNA van de organisatie. Vanuit deze verbinding spelen ze een 

bijzonder constructieve en kritische rol. Met de samenstelling vergroot de stichting tevens haar 

reikwijdte. Het volgende hoofdstuk bevat het verslag van de Raad van Toezicht.  

 

                                                           
2 De Commissie Wijffels heeft in 2005 het advies “Goed bestuur voor goede doelen” uitgebracht, sinds 2007 
wordt het advies als code met CBF keur als officieel keurmerk toegepast.  
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Verslag Raad van Toezicht 
 

Samenstelling 
 

De Raad van Toezicht zet zich belangeloos in voor MCF. Geen van de leden van de Raad van Toezicht 

heeft conflicterende nevenfuncties. De Raad van Toezicht is samengesteld uit: 

 Bertil van Kaam (Voorzitter) 

 Matthijs Tellegen (Penningmeester) 

 Désirée van Gorp (Algemeen lid) 

 

Taken 
 

De Raad van Toezicht van MCF heeft drie taken: 

 Het uitoefenen van toezicht op het bestuur en de organisatie, op 3 manieren: 

o Houdt het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van haar taken een oog in het 

zeil op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke 

functie van de stichting? 

o Heeft het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging gemaakt van de belangen 

van alle partijen die bij de stichting betrokken zijn? 

o Strookt uitvoering van het beleid met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen 

en beleidsuitgangspunten? De Raad van Toezicht maakt daarbij afspraken met het 

bestuur over de ijkpunten die worden gehanteerd. 

 Het vervullen van een klankbordfunctie voor het bestuur. 

 Het vervullen van het werkgeverschap voor het bestuur. 

 

Toezicht 
 

De Raad van Toezicht bewaakt de bedrijfsvoering en kwam in 2014 vijf keer bijeen: 

 18 februari 

 7 april 

 10 juni 

 20 oktober 

 15 december 

 

In de vergaderingen werden o.a. de Jaarrekening 2013 en Jaarplan inclusief begroting 2015 

vastgesteld.  

 

Klankbord 
 

Het bestuur gebruikt de Raad van Toezicht ook als klankbord. Dit is van onschatbare waarde om de 

validiteit en lange termijn waarde van nieuwe concepten te toetsen aan onafhankelijk-betrokken 

perspectieven.  
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Benoeming 
 

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal één lid en maximaal vijf leden. Er wordt naar gestreefd 

dat de Raad van Toezicht en het Bestuur zodanig zijn samengesteld dat: 

 er voldoende affiniteit met de doelstelling van de stichting is; 

 een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; 

 een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig zijn; 

 juridische, financiële, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden zijn vertegenwoordigd; 

 de leden van beide organen ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch opereren; en  

 adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur. 

 

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van 

drie jaar. Aftreden gebeurt volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster van aftreden. 

De Raad van Toezicht stelt in overleg met het Bestuur vast of er een vacature is. Het aantal leden van 

de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht in overleg met het bestuur. 
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Financieel overzicht 
 

MCF is financieel gezond, de jaarrekening 2014 zal uiterlijk 1 juli 2015 op de website gepubliceerd 

worden. Hieronder een samenvatting van de cijfers: 

 

Balans per 31 december 2014  
 

   31 december 2014   31 december 2013  
  € € € € 

ACTIVA 

Vaste activa  
    

Materiële vaste activa       
Inventarissen    5.340    491  
      
Vlottende activa  

    
Vorderingen     559.069    33.859  
      
Liquide middelen    332.649    177.954  
        
Totaal activazijde    897.058    212.304  

 

 

   31 december 2014   31 december 2013  
  € € € € 

PASSIVA 

Reserves en fondsen       
Continuïteitsreserve   200.000    150.000   
Overige reserves   13.499    21.342   
Bestemmingsfonds   526.690    -   

 
 

  740.189    171.342  
      
Kortlopende schulden      
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 

  
 107.335    10.565   

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

  
 26.374    14.769   

Overige schulden en overlopende 
passiva 

  
 23.160    15.628   

    156.869    40.962  
        
Totaal passivazijde    897.058    212.304  
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Staat van baten en lasten 2014       

         

 Werkelijk 2014   Begroot 2014  Werkelijk 2013 

          

Baten:         

- Baten uit eigen 
fondsenwerving 

 808.893      566.000     324.536   

- Baten uit acties van derden  613.430      607.500       35.000   

- Rentebaten         490              -           1.593   

Som der baten 1.422.813    1.173.500     361.129   

         

Lasten:         

Besteed aan doelstellingen         

- Waterspaarders  353.147      377.840             -     

- Kidskracht  167.990      159.856             -     

- Raad van kinderen  322.071      594.321             -     

- Markt          -                -         22.407   

- Broedplaats          -                -         55.636   

- Werkplek          -                -       216.368   

- Podium          -                -         25.273   

 843.208      1.132.017     319.684   

         

Werving baten         

- Kosten eigen fondsenwerving        411              -             544   

 411                            544         

         

Beheer en administratie         

- Kosten beheer & 
administratie 

    10.347            5.844         6.920  

         

         

Som der lasten  853.966       1.137.861     327.148  

         

Resultaat  568.847           35.639       33.981  

         
Resultaatbestemming 2014         

         
Toevoeging/onttrekking aan:         

- continuïteitsreserve 50.000 
 

       50.000  

- overige reserves  -7.843      
  
       -12.019  

- bestemmingsfonds  526.690       -4.000  

         

     
568.847  

       
33.981     
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Toelichting lastenverdeling      

      

Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer en 
administratie      

      

Lasten x € 1,-    Eigen 
fondsen- 
werving 

 
 Water-

spaarders 
Kidskracht Raad van 

kinderen 
 

     

      
Directe lasten        182.176         21.730       116.949                     -                       -    

      
Publiciteit en communicatie                -                  -                 -                     411                     -    
Personeelskosten        119.644        103.171       148.033                     -                   3.895  
Huisvestingskosten            4.116           4.740          3.412                     -                   1.964  
Kantoor- en algemene kosten          46.960         38.085         53.430                     -                   4.487  
Afschrijving en rente              251              264             247                     -                       -    

      
Totaal        353.147        167.990       322.071                   411               10.346  
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Toelichting op de cijfers 

Baten 

In 2014 hebben Unicef en MCF gezamenlijk een bijdrage ontvangen van de Nationale Postcode 

Loterij (NPL) voor de uitrol van de Raad van Kinderen. Een deel van de bijdrage van de NPL is 

geplaatst in het in bestemmingsfonds in verband met een bijdrage voor de geplande lasten rondom 

de Raad van Kinderen in 2015 en 2016. Met de bijdrage van de NPL is de Raad van Kinderen-

beweging voorspoedig van start gegaan. Er zijn nu 21 bedrijven die structureel  financieel voor een 

periode van drie jaar bijdragen aan de beweging. Deelname voor scholen is gratis. In 2014 heeft 

WaterSpaarders zich ontwikkeld tot een alliantie van 14 partners die deze beweging inhoudelijk, in-

kind en financieel steunen. 2014 is daarmee een jaar dat in het teken stond van opschaling. De 

groeidoelstelling is behaald en MCF heeft dan ook qua baten een succesvol en financieel gezond jaar 

afgesloten.  

 

Lasten 

MCF let in het kader van ‘practice what you preach’ altijd op haar uitgaven om verspilling tegen te 

gaan. Zo is zoveel mogelijk in het kantoor duurzaam geproduceerd en/of hergebruikt. Hierdoor 

houden we onze kosten laag. De algehele projectkosten zijn in 2014 meegevallen ten opzichte van de 

begroting door slimme en constructieve samenwerkingsverbanden met diverse partijen, bijvoorbeeld 

bij evenementen en gebruik van zalen. Er zijn in 2014 pro bono partnerships ontstaan met o.a. 

Interpolis op het gebied van zaalhuur en met TAG Benelux voor wat betreft drukwerk en grafisch 

ontwerp. Ook zijn de hieronder genoemde belangrijke keuzes gemaakt, die hebben geleid tot een 

verschuiving van enkele kosten van 2014 naar 2015: 

 Verhuizing: In 2014 was een verhuizing begroot om meer extra ruimte te creëren voor het RvK 

team, er was om die reden ook een extra ruim huurbudget opgenomen. Deze verhuizing is 

verplaatst naar april 2015. Om deze reden zijn er minder kosten gemaakt in 2014.  

 Onderzoek: We zijn met verschillende partijen in gesprek over een onderzoeksopzet om de 

impact van de adviezen  van kinderen en de waarde van hun denkkracht te onderzoeken en naar 

buiten te brengen. Wij zijn daarover in gesprek met de Rijksuniversiteit Groningen  en 

onderzoeksbureau Motivaction. De intensieve verslaglegging van de trajecten en uitkomsten in 

2014/2015 dient als input voor het onderzoek.  

 Digitaal Platform en communicatie, focus verschoven naar 2015:  de (online) 

communicatiestrategie en een nieuwe inrichting van de MCF communicatiekanalen en het 

digitaal platform staan centraal in 2015.  

 

Beleid kosten en opbrengsten fondsenwerving 

In 2014 is slechts voor € 411 aan kosten gemaakt specifiek ten behoeve van eigen fondsenwerving. 

MCF maakt over het algemeen geen kosten specifiek ten behoeve van eigen fondsenwerving. Gezien 

het geringe bedrag wordt nadere toelichting niet nodig geacht. 

 

Methoden fondsenwerving en besteding 

MCF ontvangt via Unicef (Unicef is de begunstigde bij de NPL gelden van de NPL). Activiteiten van het 

project Raad van Kinderen van MCF worden in veel gevallen mede gefinancierd met NPL middelen. 

Jaarlijks rapporteert MCF welke besteding van het NPL geld zij voornemens is en welke zijn 

uitgevoerd.  
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Overige fondsenwerving vindt plaats door het zoeken naar partners die passen binnen de visie en 

missie van MCF. Deze partners verstrekken donaties en giften om MCF te helpen haar doel te 

verwezenlijken. 

 

Beleggingsbeleid 

MCF belegt niet. 

 

Vrijwilligersbeleid 

Het betrekken van burgers bij de uitvoering van de activiteiten van de Stichting gebeurt op 

projectbasis. Bij evenementen van de projecten zijn vrijwilligers zeer welkom. Vrijwilligers ontvangen 

voor hun werkzaamheden (bestede uren) geen vergoedingen. Wel worden gemaakte directe 

onkosten (zoals reiskosten) conform wettelijke bepalingen vergoed. 

 

Communicatiebeleid 

Gezien het belang van het brede netwerk van MCF is draagvlak voor en betrokkenheid bij de visie van 

de stichting en communicatie met de verschillende doelgroepen een belangrijk speerpunt. MCF wil 

door middel van verschillende communicatievormen de diverse doelgroepen bereiken. Veruit de 

meeste communicatie gaat via sociale media en de website. Het continue verbeteren van de website 

is dan ook een belangrijk speerpunt van de stichting. 
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Gerealiseerd 
2014 

Begroot 
2014 

Gerealiseerd 
2013 

 € € € 
 
Bestedingspercentage 

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie met de totale 
baten procentueel weergegeven voor de jaren: 
 
Totaal bestedingen   843.208   1.132.017   319.684  
Totaal baten   1.422.813   1.173.500   361.129  
           
Bestedingspercentage baten  59,26% 96,47% 88,52% 
           
           
Totaal bestedingen   843.208   1.132.017   319.684  
Totaal lasten   853.966   1.137.861   327.148  
           
Bestedingspercentage lasten  98,74% 99,49% 97,71% 
 
 
Kosten werving baten 
 
Kosten eigen fondsenwerving 
-  Uitvoeringskosten eigen organisatie 
  

 411   -   544  

 
Totaal kosten eigen fondsenwerving 
  

 411   -   544  

 
 

 
Gerealiseerd 

2014 
Begroot 

2014 
Gerealiseerd 

2013 
 € € € 

Kostenpercentage fondsenwerving 
Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten procentueel 
weergegeven voor de jaren: 
 
 
Baten eigen fondsenwerving   808.893   -   324.536  
Kosten eigen fondsenwerving   411   -   544  
      -    
Kostenpercentage fondsenwerving  0,05%  -   0,17%  
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Begroting 2015               

De begroting is vastgesteld door de raad van toezicht 

   
  

  
    

Begroting 2015 

  
       

  

Baten: 

       
  

WaterSpaarders 

     

465.000   

KidsKracht 

     

163.750   

Raad van Kinderen 

     

846.845   

Algemeen MCF 

     

25.000   

Som der baten 

      

1.500.595 

  
       

  

Lasten: 

       
  

Besteed aan doelstellingen 

     
  

WaterSpaarders 

     

460.680   

KidsKracht 

     

158.189   

Raad van Kinderen 

     

612.956   

Communicatie 

     

27.852   

  
       

1.259.677 

Beheer en administratie 

      
  

Kosten beheer en administratie 

     

32.049 

  
       

  

Som der lasten 

      

1.291.726 

  
       

  

Resultaat               208.869 
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Vooruitblik 2015 

Hieronder een overzicht van een aantal belangrijke trends in 2015: 

 Het ambitieniveau voor 2015 is hoog. Met name de programma's WaterSpaarders en Raad van 

Kinderen maken een enorme ontwikkeling door. De doelstelling is dat de Raad van Kinderen dit 

jaar groeit naar 40 bedrijven en scholen met een Raad van Kinderen. WaterSpaarders groeit naar 

50.000 deelnemende kinderen die met hun gezin aan de slag gaan met energiebesparing. Dit 

vraagt om additionele investeringen. 

 De ambitieuze begroting bouwt daarnaast voort op een aantal ontwikkelingen in 2015: 

i. Het MCF team groeit in 2015 met 4 vacatures / mix junior & senior. 

ii. Verhuizing begroot in 2015, de huurlasten gaan daarom omhoog. 

iii. De voorziene Organisatie & Management lasten voor 2015 zijn eind 2014 gedekt 

met reeds toegezegde baten. 

iv. De continuïteitsreserves en projectreserves groeien met een gezond percentage in 

2015. 

 

 


