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VOORWOORD

Het jaarverslag van 2014 beginnen we dit jaar met een iets ander voorwoord. We hebben namelijk twee nieuwe gezichten op sleutelposities in onze organisatie.
Sinds september 2014 staat Pim Kraan aan het roer als de nieuwe directeur van Save the Children Nederland en vanaf december 2014 is Corien Wortmann de
nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van onze organisatie. Voordat u verder leest in ons jaarverslag, stellen zij zich graag aan u voor.
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‘Ja, ik fiets absoluut fluitend naar mijn werk, mijn vrouw wordt daar ook heel gelukkig van! Ik heb uit het veld en vanuit het ministerie
ervaring met ontwikkelingssamenwerking en noodhulp, maar bij Save the Children heb ik nu ook een directe en sturende lijn naar de
uitvoering. Dat vind ik een mooie uitdaging. Bovendien komt de ervaring van de laatste 25 jaar goed van pas in mijn nieuwe functie. Je
moet je immers ook kunnen inleven in anderen om partnerschappen aan te gaan. Als diplomaat heb ik dat geleerd: bruggen bouwen.’
!>+,#./%!'(1!$+1#*..,2.!&+5!+$!*++,A#11.,!*(/!2.!B((2!*(/!C+.A#8-1!1.!'+,2./!*(/!=(*.!1-.!>-#42,./?!D.0!&.!.,!
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‘Ik had juist besloten om mij na tien jaar niet meer herkiesbaar te stellen in het Europarlement voor het CDA, toen ik het verzoek
van Save the Children kreeg. Het was tijd voor verandering, vond ik. Dus dat was een goeie timing. Ik vind Save the Children een
prachtige organisatie, want kinderen zijn onze gezamenlijke toekomst. Voor dat doel wil ik me graag inzetten. Dus nee, ik heb niet
erg lang hoeven nadenken. Ik wil graag vanuit mijn kennis en ervaring een steentje aan deze organisatie bijdragen.’
!"#$%!'(1!$((:1!=(*.!1-.!>-#42,./!0#&A+/2.,!*++,!&+5?!
‘Save the Children richt zich op de meest kwetsbare en gemarginaliseerde kinderen.
Dat doet de organisatie vanuit een uniek mandaat, met een langetermijnvisie. Save
the Children is gericht op het continuüm. Bij ons gaat het in alle fasen van activiteiten
om bescherming, om participatie en het uitdragen van rechten, en om onderwijs. In
reguliere projecten, bij noodhulp en reconstructiehulp. Wij zijn een constante factor. Dat vind ik mooi.’
!>+,#./%!'.4:!0..42!-.0!&.!*(/!2.!+,6(/#)(1#.!=(*.!1-.!>-#42,./?
‘Ik heb al gemerkt dat in het Save-kantoor in Den Haag een team van zeer toegewijde medewerkers actief is. Omdat het kantoor
deel uitmaakt van Save the Children International kunnen wij met onze programma’s wereldwijd een bijdrage leveren. De
inspanningen van Save the Children bij de ebolacrisis in Afrika vind ik daar een goed voorbeeld van. Daar mag de organisatie best
trots op zijn.’
Pim vult aan: ‘Heel trots, want bij Save the Children werken zeer toegewijde mensen. Zoals Corien al opmerkte, heeft het team een
geweldige bijdrage geleverd aan de bestrijding van ebola. Dat was geen gemakkelijke klus. Onvoorspelbaar, gevaarlijk en omvangrijk.
Er is heel hard gewerkt en we zijn innovatief en gedurfd te werk gegaan. Ik heb heel veel respect voor de inzet van mijn collega’s.’
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‘Drukke mensen hebben altijd tijd! Als je iets belangrijk vindt, dan maak je tijd. Ik denk dat mijn voorzitterschap bij de Raad van Toezicht juist aansluit bij mijn nieuwe functie als
voorzitter van het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). De rode draad in mijn loopbaan is dat ik graag het maatschappelijk belang wil dienen. Mijn werk zie ik niet alleen als
mijn beroep.’
!"#$%!)3.4./!&.!.#6./!:#/2.,./!../!,+4!#/!&.!'.,:34.A#.,?!D+.?!
‘Ik ben zeer gezegend met twee gezonde kinderen, twee jongens van zes en acht jaar. Recent heb ik voor een project de sloppenwijken van India bezocht en als je dan daar staat,
besef je hoeveel het uitmaakt op welke plek op aarde je geboren wordt. Mijn jongens hebben het geluk om in Nederland op te groeien. Ja, mijn kinderen boffen met de kansen
die ze krijgen!’
!>+,#./%!-+.!:#&:1!&+5'!.8-16./++1!1.6./!&+5'!*++,A#11.,)8-(3!((/?!F((,2++,!0./!&.!/+6!*(:.,!*(/!-5#)?!
‘Mijn echtgenoot is zelf ook veel van huis, veel meer nog dan ik. Hij is directeur van Alzheimer’s Disease International. Hij vindt het prima dat ik een deel van mijn tijd besteed aan
Save the Children en was er meteen van overtuigd dat ik dit moest doen.’
!"#$%!'.4:.!3.,)++/!#)!../!#/)3#,(1#.0,+/!*++,!&+5?
‘Mijn opa. Ik kan namelijk slecht tegen onrecht, dat heb ik vanuit mijn familiehistorie meegekregen. Mijn opa moest in de Tweede Wereldoorlog vluchten vanuit Muiden, waar hij
opzichter was bij kruitfabriek De Krijgsman. Hij saboteerde de laatste productie van de fabriek in de hoop dat de bezetter van het instabiele kruit gebruik zou maken. Het kwam
uit en hij moest vluchten. Vrouw en kinderen moest hij achterlaten en hij ging, grotendeels te voet, naar Gibraltar om uiteindelijk per onderzeeboot naar Engeland te ontkomen.
Na jaren zag deze Engelandvaarder zijn gezin pas weer terug. Ook aan mijn moeders kant is verzetsgeschiedenis. Haar broer heeft vanwege zijn verzetsactiviteiten vastgezeten
in het Oranjehotel in Scheveningen en is in 1942 gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Die onbuigzaamheid voor onrecht, gekoppeld aan daadkracht, die inspireert mij en ik
herken daar wel iets van mezelf in.’
!>+,#./%!'((,!-.0!&.!&.!#/!-.1!G5,+3(,4.$./1!*++,(4!$..!0.A#66.-+52./!./!-+.!)45#1!2(1!((/!+3!-.1!'.,:!*(/!=(*.!1-.!>-#42,./?
‘Ik heb me beziggehouden met financieel-economische zaken en ben daarnaast veel bezig geweest met het thema vrouwenhandel en de positie van vrouwen en meisjes.
Veel minderjarige kinderen zijn het slachtoffer. In Brussel heb ik ingezien hoe belangrijk NGO’s zijn. De overheid gaat over regelgeving, maar NGO’s staan veel dichter bij de
problemen van mensen in de alledaagse praktijk van hun leven. Daar kan een NGO echt het verschil maken.’
!"#$%!-.1!1-.$(!+/2.,'#&)!:+/!*,+.6.,!,.:././!+3!$..,!7#/(/8#H4.!)1.5/!*(/!2.!B#&:)+*.,-.#2!2(/!/5?
‘Ja, dat klopt. Onze overheid heeft primair onderwijs als speerpunt geschrapt. Begrijpelijk dat ik daar niet blij mee ben. Beter opgeleide mensen nemen immers betere besluiten,
krijgen minder kinderen en hebben al met al meer kans op een beter leven dan mensen die geen onderwijs hebben genoten. Reden te meer om ervoor te zorgen dat er geen
verloren generaties ontstaan, die nooit een school van binnen hebben gezien. En dat is juist nu belangrijk. We hebben namelijk sinds de Tweede Wereldoorlog wereldwijd nog
nooit zoveel vluchtelingen en ontheemden geteld. Gezinnen en kinderen op de vlucht. Huis en haard verlaten om elders onder moeilijke omstandigheden weer een bestaan
op te bouwen. Veelal is dat in een vluchtelingenkamp waar scholing niet meer standaard tot het hulppakket behoort. En dat is een gemiste kans. In deze instabiele wereld is het
belangrijk goede en verstandige wereldburgers op te leiden. Ook in crisissituaties. Deze structurele impuls die in de basis gegeven moet worden aan ontwikkeling, is nu dus
steeds moeilijker te realiseren.’
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‘Ik maak me zorgen over de omvang, maar ook de snelheid waarmee de overheidsbezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking worden doorgevoerd. Vooral de tijdsdruk maakt
het lastig voor de betrokken organisaties. Ik zie dat uitvoerende organisaties die omslag wel heel snel moeten maken, terwijl dit een tijdrovend proces is. Het risico is dat er
waardevolle kennis en ervaring verloren gaan.’
Pim Kraan vult aan: ‘Nederland is niet alleen een handelsland, maar was ook altijd een gidsland met een toonaangevend sociaal gezicht. Internationaal hebben we door
de omvangrijke bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking verloren aan statuur, want wie minder betaalt, minder bepaalt. Praktisch gezien moet snel naar andere
financieringsbronnen worden gezocht en daar moet Save the Children nu primair inzet op plegen. De tijd die je besteedt aan het herpositioneren kan niet worden besteed aan
innovatief zijn.’
!>+,#./%!:#&:./2!/((,!2.!1+.:+$)1!*(/!2.!$./)-.#2!#/!,.4(1#.!1+1!-.1!'.,:!*(/!=(*.%!'((,!$((:!&#&!&.!3.,)++/4#&:!2.!6,++1)1.!A+,6./!+*.,?!
‘Wereldwijd onderschatten we het belang van een goede start voor kinderen. Soms voel ik onmacht als ik beelden zie uit Syrië, al die kinderen die vanwege de oorlog een
traumatische start in het leven maken. Of beelden van bijvoorbeeld die bootjes met vluchtelingen die de Middellandse Zee oversteken. Daar maak ik me grote zorgen over. Ik
denk dat de komende jaren helaas nog veel werk te doen blijft voor Save the Children.’
!"#$%!-+.!A#.1!=(*.!1-.!>-#42,./!.,!+*.,!*#&7!&((,!5#1?!E5/!&.!2(1!1+.4#8-1./?!
‘Ik hoop dat Save the Children Nederland over vijf jaar een nog slagvaardiger
organisatie is die niet alleen in andere landen, maar ook meer in Nederland actief is.
Want ook in Nederland leven veel kinderen onder de armoedegrens. Dat leidt tot
sociale uitsluiting. Door de decentralisatie in de jeugdzorg is er veel behoefte aan
advies en bijstand. Wij hebben met onze wereldwijde expertise iets te bieden. Hoe
vroeger het goed gaat in het leven van een kind, des te beter de perspectieven voor
de langetermijnontwikkeling van dit kind. Daar wil ik bij Save voor gaan.‘
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Save the Children Nederland en
Save the Children Internationaal
Save the Children Nederland komt op voor kinderrechten waar ook ter wereld. Dit werk concentreert
zich in ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en het beschermen van kinderen
tegen bijvoorbeeld misbruik en uitbuiting, maar ook
tegen gevaren van natuurrampen. Save the Children
Nederland maakt daarbij gebruik van het netwerk
Save the Children International en van het samenwerkingsverband met de dertig nationale Save the
Children-organisaties. In 2014 is Save the Children Nederland, in navolging van andere lidorganisaties gestart
met programma’s ten behoeve van kinderen in eigen
land. Hierbij wordt samengewerkt met partners die al
langer actief zijn voor kinderen in Nederland.
De afgelopen jaren doorliep Save the Children International een veranderingsproces waarbij de landen- en
regiokantoren van afzonderlijke lidorganisaties onder
de gezamenlijke vlag van Save the Children International werden gebracht. De voornaamste doelen daarvan
waren meer effectiviteit en efficiëntie ten behoeve van
onze doelgroepen te bereiken, afstemming te bewerkstelligen tussen de leden en om Save the Children één
gezicht te geven.
Een belangrijk aandachtspunt voor Save the Children
Nederland is het realiseren van beoogde kostenbesparingen door de efficiëntere uitvoeringsstructuur. Als
mede-eigenaar van regio- en veldkantoren draagt Save
the Children Nederland een overeenkomstig deel bij
in de kosten van de uitvoeringsstructuur. Omdat Save
the Children voorheen geen eigen veldkantoren had,
zijn voor Save the Children Nederland en een aantal vergelijkbare lidorganisaties, de uitvoeringskosten
gestegen als gevolg van de nieuwe kostenverdeling.
Ook in 2014 was dit merkbaar en hiervoor is aandacht

gevraagd bij Save the Children International en de
andere lidorganisaties. In goede sfeer wordt samengewerkt om te komen tot een eerlijke en solidaire
verdeling van de lasten. Met het toenemen van de
activiteiten via Save the Children International wordt
verwacht dat dankzij de schaalgrootte de komende
jaren meer voordelen kunnen worden behaald.
Beleidsontwikkeling
Het beleid van Save the Children is gericht op het
bereiken van onze doelgroepen, in de eerste plaats
kinderen. Verder richten wij ons op samenwerking
met en versterking van partnerorganisaties en lokale
overheden om het werk een duurzaam karakter te
geven. Er wordt veel aandacht besteed aan goed
bestuur en het afleggen van verantwoording, zaken
die ook in de visie en missie van de organisatie een
rol spelen. Het richtinggevend document voor het
beleid is de Meerjarenstrategie 2011-2015. Voor de
komende jaren wordt een nieuwe meerjarenstrategie
ontwikkeld die zal aansluiten bij de strategie van Save
the Children International. Naar verwachting zal meer
accent worden gelegd op het binnenlandprogramma
en op noodhulp. Qua thema’s zullen voeding, kinderarmoede, gezondheidszorg (inclusief seksuele en
reproductieve gezondheidsrechten) en bescherming
(waaronder kindhuwelijken en kinderarbeid) meer
nadruk krijgen. Op het gebied van fondsenwerving
zal worden ingezet op het verwerven van niet-geoormerkte gelden. Daarnaast zal samenwerking worden
gezocht met relevante partners uit het bedrijfsleven
om ons werk voor kinderen in ketensamenwerking te
verduurzamen.
De organisatie
Save the Children Nederland had in 2014 drie afdelingen: Afdeling Programma’s, Afdeling Communicatie
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& Marketing en Afdeling Algemeen (onder Algemeen
vallen het Secretariaat, Financiën en Beleid & Woordvoering). Aan het eind van het verslagjaar telde onze
organisatie 44 medewerkers, waaronder een groot
aantal parttimers (37,2 fte’s). Met de ontwikkeling van
de nieuwe meerjarenstrategie wordt ook gewerkt aan
vernieuwing in de organisatiestructuur die in de loop
van 2015 zijn beslag gaat krijgen.
Het managementteam houdt zich bezig met het
voorbereiden en uitvoeren van het beleid. Afstemming tussen de afdelingen is een voorwaarde voor
een effectieve uitvoering van het beleid. Vanuit het
managementteam wordt hier sturing aan gegeven. Het
managementteam bestond in 2014 uit de managers
van de afdelingen Programma’s en Communicatie &
Marketing, de manager Beleid & Woordvoering, de
controller en de directieassistent onder voorzitterschap van de directeur. De managers houden regelmatig voortgangsbesprekingen met hun afdelingen,
monitoren de voortgang van de werkzaamheden
en rapporteren hierover met behulp van de managementinformatie. De Raad van Toezicht houdt
op hoofdlijnen toezicht op het gevoerde beleid en
adviseert de directie op uiteenlopende terreinen.
Afscheid
Op 1 september 2014 nam de heer Holke Wierema
na twaalf jaar afscheid als directeur. Tevens werd in
december afscheid genomen van de voorzitter van
de Raad van Toezicht, de heer Rik van Slingelandt. Hij
werd opgevolgd door mevrouw Corien Wortmann.
De organisatie is de heren Wierema en Van Slingelandt
veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet. Gedurende deze jaren is de organisatie flink gegroeid en
geprofessionaliseerd, waarmee een basis is gelegd voor
het verder uitbouwen van ons werk voor kinderen.

DIRECTIEVERSLAG

Kwaliteit en normen
Save the Children is in het bezit van het CBF-Keur,
het meest bekende kwaliteitskeurmerk voor goede
doelen. Eind 2014 werd de driejaarlijkse hertoetsing
van het CBF met succes doorlopen. Met het ISO
9001:2008-certificaat voldoet Save the Children aan
deze erkende internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Tevens heeft Save the Children de ANBIverklaring van de Belastingdienst en met goed gevolg
de Checklist Organizational Capacity Assessment van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgelegd. Tot
slot heeft Save the Children een Framework Partner
Agreement (FPA) met ECHO, de noodhulpafdeling
van de Europese Commissie.
Beheer en evaluatie
Het jaarplan en de begroting 2014 vormden voor de
afdelingen het uitgangspunt voor de werkzaamheden. Het jaarplan wordt jaarlijks geschreven door de
afdelingen, besproken in het managementteam en na
goedkeuring door de directeur vastgesteld door de
Raad van Toezicht.
Maandelijks bespreekt het managementteam de
managementrapportages, waarvan de inhoud wordt
getoetst aan het jaarplan en de begroting. De managementinformatie komt onder meer voort uit de financiële administratie en donateursadministratie. Ieder
kwartaal vindt per afdeling en in het managementteam een uitgebreider voortgangsoverleg plaats. Halverwege het jaar heeft dit de vorm van een midterm
review, die op organisatieniveau wordt gehouden, met
als speciaal doel het lopend beleid te evalueren en
waar nodig bij te stellen. In 2014 werden twee management reviews gehouden met als doel de kwaliteit
van het management te monitoren en waar nodig
bij te sturen. Ook worden de bedrijfsrisico’s in kaart
gebracht. Een van de instrumenten voor de manage-

ment review zijn interne audits in het kader van het
ISO-systeem. De procedures, alsmede werkinstructies
en relevante werkdocumenten zijn vastgelegd in het
handboek Administratieve Organisatie (AO) dat online
beschikbaar is voor alle medewerkers.
Ten behoeve van haar programmabeleid heeft Save
the Children een solide beheerssysteem ontwikkeld.
Ontvangen programmavoorstellen worden op de
afdeling Programma’s getoetst aan het beleid en de
uitvoeringscapaciteit. Er vindt dialoog plaats met het
veld over het te voeren beleid, de begeleiding van
partners en de uitvoeringsvoorwaarden. Daarna worden de programma’s besproken door de Programma
Commissie, gevormd door medewerkers van de
afdelingen Programma’s, Communicatie & Marketing
en Algemeen (inclusief het team Beleid & Woordvoering) onder voorzitterschap van de manager van de
afdeling Programma’s. Het heeft als doel een optimale
uitvoering te waarborgen en de beoogde resultaten
zo scherp mogelijk te definiëren.
Om het beheerssysteem efficiënt te maken is in 2014
een sterk vernieuwd geautomatiseerd Award Managementsysteem geïntroduceerd dat ter beschikking staat
van de Save the Children-lidorganisaties. Het systeem
ondersteunt de gehele projectcyclus: de contractering,
de financiële en inhoudelijke monitoring en de afsluiting en evaluatie van de programma’s.
Medewerkers en directie van Save the Children
Nederland leggen periodiek veldbezoeken af aan onze
programma’s, waarbij doorgaans ook de Nederlandse
diplomatieke vertegenwoordigingen worden bezocht.
Tijdens die bezoeken wordt de voortgang van de programma’s besproken, advies gegeven over de interventies, ondersteuning geboden bij het schrijven van
een programmavoorstel, alsmede worden de uitvoe-
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ring en de effectiviteit van het beleid bediscussieerd.
In 2014 werden in dit kader veldbezoeken afgelegd
aan onder meer Oeganda, Indonesië, Zuid-Soedan, de
Democratische Republiek Congo, Pakistan en Haïti.
Samenvatting van resultaten over 2014
Over 2014 kan een flinke stijging van de inkomsten
genoteerd worden. Deze groeiden met 23,8% ten
opzichte van 2013 naar 28,4 miljoen euro, 7,4% boven
de begroting. Zowel de inkomsten uit subsidies als
uit de eigen fondsenwerving groeiden. De inkomsten
kwamen uit boven de verwachtingen van de meerjarenraming.

DIRECTIEVERSLAG

Nieuw voor de organisatie was dat voor het eerst
inkomsten uit giften in natura zijn opgenomen. Deze
giften vertegenwoordigen een gezamenlijke waarde
van ongeveer 2 miljoen euro die hoofdzakelijk bestaat
uit een gift van twee mobiele laboratoria van de
Nederlandse overheid. Deze laboratoria zijn ingezet in
Liberia en Sierra Leone bij de bestrijding van ebola.
Het werkkapitaal van de organisatie is ultimo 2014 6,5
miljoen euro (2013: 7 miljoen).

Eind 2014 is het liquiditeitssaldo van de organisatie
hoog. Dit wordt veroorzaakt doordat er eind 2014
een voorfinanciering is ontvangen van 6,6 miljoen
euro voor het Joint Humanitarian Responseprogramma en door ontvangsten van middelen waarvoor de
programmabestedingen in 2015 gepland staan (onder
andere MFS, Keep it Real en EFV). Onder andere door
de ontvangst van de subsidie bedroegen de liquide
middelen ultimo 2014 20,4 miljoen euro. Dit geeft
een vertekend beeld van de gebruikelijke hoogte van
de liquide middelen van de organisatie. Begin 2015 is
het subsidiebedrag conform contractuele afspraken
overgedragen aan de deelnemers van het consortium.
Als gevolg van dit hoge liquiditeitssaldo is de solvabiliteitsratio ultimo 2014 lager dan ultimo 2013 (24,1%
ten opzichte van 43,5%).
Ook heeft de ontvangst van bovengenoemde liquide
middelen de current ratio verlaagd (ultimo 2014: 1,32
/ ultimo 2013: 1,77).
Bestedingen
De totale bestedingen in 2014 kwamen uit op 28,9
miljoen euro, 7,3% hoger dan begroot. Daarmee werd
een negatief saldo van ruim 506.000 euro gerealiseerd. Dit saldo is voornamelijk aangevuld vanuit de
bestemmingsfondsen. Hierin waren reeds gelden
opgenomen voor activiteiten die in eerdere jaren nog
niet waren gerealiseerd, maar wel in 2014 werden
uitgevoerd.
De bestedingen aan de doelstelling stegen van 20,4 in
2013 naar 26,9 miljoen euro in 2014. De groei komt
voornamelijk voort uit de groei op het gebied van
noodhulp.
De uitvoeringskosten bleven in 2014 binnen de normstelling. Save the Children hanteert al jaren een norm
die voorschrijft dat de uitvoeringskosten maximaal
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12 procent van de totale bestedingen mogen bedragen. In 2014 lag dit percentage met 7,9% ruim onder
deze norm. Het kostenpercentage eigen fondsenwerving kwam in 2014 uit op 20,3% en bleef daarmee
eveneens ruim binnen de bandbreedte van 25% die
het CBF als norm stelt.
Eigen vermogen
De continuïteitsreserve bedroeg ultimo 2014 95% van
de kosten van de werkorganisatie en blijft daarmee,
conform de VFI Richtlijn Financieel Beheer Goede
Doelen, binnen de norm. Gelden die zijn ontvangen
voor een bepaalde doelstelling, maar nog niet als
zodanig zijn besteed, zijn verantwoord in bestemmingsfondsen. In 2014 is een bedrag van 71.000 euro
onttrokken aan de overige reserve, die ultimo 2014
ruim 172.000 euro bedroeg.
Beleggingsbeleid
Evenals voorgaande jaren is het beleggingsbeleid als
defensief te kenmerken en gericht op het behalen
– binnen de doelstelling- van een zo hoog mogelijk
rendement op de geldmiddelen die tijdelijk niet ten
behoeve van de doelstelling worden aangewend. In de
gesprekken met de banken wordt aandacht besteed
aan het beleggen van de middelen volgens maatschappelijk verantwoorde normen. Gezien de aard van
de beleggingen, voornamelijk in obligaties en deposito’s, wordt rekening gehouden met de keuze van
de instrumenten en worden op deze manier directe
beleggingen in controversiële bedrijven of activiteiten
vermeden. Het rendement werd vooral verkregen uit
rente-inkomsten.
Externe en interne ontwikkelingen
Hoewel externe ontwikkelingen, zoals een zich
terugtrekkende overheid, ons werk zullen raken, kijkt

DIRECTIEVERSLAG

Save the Children met vertrouwen naar de toekomst.
Dat vertrouwen komt voort uit de wetenschap dat
de organisatie kan terugvallen op een sterk team, een
trouwe achterban in Nederland en een sterker wordende internationale organisatie. Het resultaat over
2014 is tot stand gekomen dankzij de geweldige inzet
en kundigheid van Save the Children-medewerkers in
binnen- en buitenland. Deze inzet zal ook de komende jaren vereist zijn om de organisatie op koers
te houden. Door efficiënt gebruik te maken van onze
kennis en kunde in combinatie met een goed georganiseerde en flexibel bij te stellen bedrijfsvoering kunnen we hier slagvaardig mee omgaan. Al met al mag
Save the Children dan ook in staat geacht worden de
komende jaren een relevante speler te blijven in het
werk voor kinderen.
Vooruitblik 2015
Sinds 11 april 2015 is D(,.!E+/#/:4#&:.!D++6-.#2!
",#/).)!I#:1J,#(!2.!<+5,0+/!2.!"(,$.
beschermvrouwe van Save the Children Nederland.
Zij treedt daarmee in de voetsporen van prinses
Juliana, die onze organisatie 35 jaar geleden naar
Nederland bracht.
De meerjarenstrategie 2011-2015 loopt ten einde en
zal in 2015 worden geëvalueerd. Een blik op de cijfers
van de afgelopen jaren laat zien dat de strategische
prioriteit ‘groei van de inkomsten’ is gerealiseerd. Het
realiseren van deze prioriteit is het resultaat van veel
investeringen van mensen en middelen en is niet vanzelfsprekend. Naar verwachting zal 2015 in lijn lopen
met de groeicurve van de afgelopen jaren. De baten
worden geraamd op ruim 29 miljoen euro en liggen
daarmee ver boven de verwachting van de meerjarenraming van 20,4 miljoen euro. Bij de bijstelling van de
meerjarenraming van september 2013 werd geantici-

peerd op krimp. De krimp zal naar verwachting plaats
gaan vinden vanaf 2016.
2015 is het laatste jaar van enkele grote meerjarenprogramma’s op het gebied van rehabilitatie, die
worden uitgevoerd in met name Pakistan en vier
Afrikaanse landen (Liberia, Zuid-Soedan, Oeganda
en de Democratische Republiek Congo). Voor 2015
is begroot dat 28,6 miljoen euro wordt besteed aan
de doelstelling, waarvan ruim 12 miljoen aan rehabilitatieprogramma’s en 8 miljoen euro aan structurele
hulpprogramma’s.
De afgelopen jaren ontving de organisatie subsidie
vanuit het Medefinancieringsstelsel van het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Dit stelsel wordt eind 2015
beëindigd. Vanaf 2016 zal het ministerie gaan werken volgens de formule van zogeheten strategische
partnerschappen, waarvoor het ministerie inmiddels
25 aanvragen heeft geselecteerd uit een groep van 65.
Save the Children heeft zich niet weten te kwalificeren
als strategisch partner.
De krimp die vanaf 2016 wordt verwacht komt,
zoals eerder gesteld, niet onverwacht. In 2013 is bij
de midterm review van de meerjarenstrategie reeds
een begin gemaakt met het verleggen van activiteiten
teneinde de programmaportefeuille ook in de jaren
na 2015 gevuld te houden. In de nieuwe meerjarenstrategie zal worden ingezet op het uitbouwen van
het in 2014 gestarte programma voor kinderen in
Nederland en op uitbreiding van de noodhulpactiviteiten. Verhoging van de samenwerking met het
bedrijfsleven en met fondsen en stichtingen zal hierbij
voorwaardelijk zijn. De organisatie in Nederland kan
daarbij rekenen op steun van de internationale Save
the Children-organisatie. Binnen de Save the Childrenfamilie is veel waardevolle expertise, niet in de laatste
plaats bij Europese zusterorganisaties, die in het
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recente verleden voor vergelijkbare uitdagingen zijn
komen te staan.
Bedankt
We danken onze donateurs, institutionele donoren,
bedrijven, fondsen en stichtingen, onze vrijwilligers
en iedereen in Nederland die zich met zoveel passie
inzet voor Save the Children. Met zoveel steun kijken
we met vertrouwen naar de toekomst.
Den Haag, 15 april 2015
Pim Kraan
Directeur
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IN EEN OOGOPSLAG
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SOORTEN PROJECTEN
21%

Structurele hulp

!28.433.491

2014 IN EEN
OOGOPSLAG

TOTALE INKOMSTEN

57%

Wederopbouw

22%

Noodhulp

!28.939.725
TOTALE BESTEDINGEN

4%

WAAR WE WERKEN

27
120
10

46%

Azië
Latijns-Amerika

3%
10%

Midden-Oosten en Eurazië

LANDEN WAARIN
SAVE THE CHILDREN
INTERNATIONAL
ACTIEF IS
NOODHULP
GEGEVEN IN
10 LANDEN

44 57

PERSONEELSLEDEN OP ONS
KANTOOR IN
DEN HAAG

LOPENDE
PROJECTEN VAN
SAVE THE CHILDREN
NEDERLAND

TOTAAL AANTAL DIRECT BEREIKTE KINDEREN * **

373.491

WAARVAN AANTAL JONGENS
168.524

WAARVAN AANTAL MEISJES
204.967

TOTAAL AANTAL INDIRECT BEREIKTE KINDEREN * **

521.985

VAN IEDERE
BESTEDE
EURO GAAT
NAAR DE
DOELSTELLING!

41%

Afrika

LANDEN WAARIN
SAVE THE CHILDREN
NEDERLAND ACTIEF IS

93 CENT

3%

93%

20,3%

KOSTEN EIGEN
FONDSENWERVING

Besteed aan de doelstelling
Kosten beheer en administratie
Kosten werving baten

55.843!

DONATEURS

* Deze cijfers zijn gebaseerd op 41 van de 57 projecten en
programma’s in 21 van de 27 landen waarin we actief zijn geweest
in 2014. De overige projecten zitten nog in de opstartfase en
hebben nog geen kinderen bereikt.
** Direct bereik wil zeggen dat deze kinderen deelgenomen
hebben aan project- of programma-activiteiten dan wel materialen
of diensten hebben ontvangen van Save the Children en/of onze
samenwerkingspartners.
Indirect bereik wil zeggen dat deze kinderen zijn bereikt door
Save the Children en/of onze samenwerkingspartners via communicatie-uitingen, bewustwordingscampagnes en/of evenementen.
Of dat we vermoeden dat het welzijn van kinderen, hun familieleden
of dorpsgenoten, die direct door ons zijn bereikt, verhoogd is en dat
ten goede komt aan deze kinderen.

HOOFDSTUK 1
IDENTITEIT
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1. IDENTITEIT

De identiteit van de internationale Save the Children
Association is gebaseerd op de volgende gezamenlijke
uitgangspunten:

1.1 VISIE

‘Een wereld waarin ieder kind recht heeft
op leven, bescherming, ontplooiing en
participatie.’
Kinderen horen niet in de knel, in een crisis, oorlog,
ramp of in armoede te verkeren. Kinderen moeten
kind kunnen zijn zonder ‘volwassen’ zorgen over zaken
als een dak boven het hoofd, een maaltijd, schoon
drinkwater of medicijnen. Kinderen moeten erop
kunnen vertrouwen dat de toekomst hun iets te
bieden heeft.
In onze visie mag de plek waar kinderen geboren
worden, geen invloed hebben op de kansen die ze
krijgen. In een rechtvaardige wereld heeft ieder kind
gelijke kansen. Een kind moet zich veilig kunnen voelen. Een kind moet kunnen leren, lezen en schrijven.
Een kind moet de kans krijgen om uit de cirkel van
armoede, honger, geweld, ziekte en hopeloosheid te
stappen.
Wij geloven in de kracht en wilskracht van kinderen.
Ook in de moeilijkste omstandigheden zijn ze vaak
sterk en creatief. En zij kunnen en willen meedoen om
hun situatie te verbeteren.

1.2 MISSIE

‘Doorbraken bewerkstelligen in de manier
waarop de wereld omgaat met kinderen en
directe, blijvende veranderingen in het leven
van kinderen tot stand brengen.’
Ons dagelijks werk richt zich op het redden van kinderlevens, op het vechten voor hun rechten en op het
helpen van kinderen bij hun ontwikkeling. Dit doen we
op alle plekken waar dat nodig is. Wij willen structurele oplossingen realiseren voor kinderen die zich in
moeilijke situaties bevinden. Wij komen snel in actie
om in acute situaties ervoor te zorgen dat kinderen
niet in gevaar komen.
Om gebruik te kunnen maken van hun eigen potentieel, hebben kinderen perspectief nodig. Zij moeten
weten dat hun hoop op en dromen over een betere
toekomst niet voor niets zijn.

Gelijkwaardig
We respecteren en waarderen iedereen, we zien onze
diversiteit als een voordeel en we werken met partners
om – met een wereldwijde bundeling van krachten –
daadwerkelijk een verschil te maken voor kinderen.
Creativiteit
We staan open voor nieuwe ideeën, we grijpen kansen voor verandering en nemen verantwoorde risico’s
om te komen tot duurzame oplossingen voor én met
kinderen.
Integriteit
We streven ernaar te voldoen aan de hoogste
maatstaven wat betreft eerlijkheid en gedrag; we
doen niets wat onze goede naam kan schaden en we
handelen altijd in het belang van kinderen.
Wij geloven in het onmogelijke mogelijk maken, in een
wereld waar alle kinderen gelijke kansen hebben. We
doen dit door...
;;;:#/2.,./!../!)1.$!1.!6.*./

1.3 WAARDEN

We komen op voor de rechten van kinderen, vooral voor kinderen die
leven in de moeilijkste omstandigheden.

Verantwoording
We doen onze uiterste best meetbare resultaten te
behalen en rekenschap daarover af te leggen aan onze
achterban en partners en bovenal aan de kinderen.
Ambitie
We stellen hoge eisen aan onszelf en aan onze collega’s, we zijn ambitieus in onze doelstellingen en we
doen er alles aan om de kwaliteit van ons werk voor
kinderen te verbeteren.
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;;;)($./!1.!'.,:./
We werken samen met kinderen, maatschappelijke organisaties,
(lokale) gemeenschappen, overheden en de private sector om
kennis te delen en elkaars capaciteit te versterken.

;;;1.!#//+*.,./

We ontwikkelen goede en praktisch
toepasbare oplossingen voor
problemen waarmee kinderen te
maken hebben.

;;;+3!6,+1.!)8-((4!
,.)541(1./!1.!0.-(4./

We staan garant voor kwaliteitsprogramma’s en
een goed beleid voor kinderen. We wenden onze
kennis aan voor het bewerkstelligen van
duurzame resultaten op grote schaal.

1. IDENTITEIT

1.4 OORSPRONG
De geschiedenis van Save the Children gaat terug
tot 1919. In dat jaar richtte Eglantyne Jebb in Engeland Save the Children op. Zij was geraakt door de
rampzalige gevolgen die de Eerste Wereldoorlog
voor mensen had. Vooral het lijden van kinderen trof
haar diep. ‘Het zijn de kinderen die de hoogste prijs
betalen voor onze kortzichtige economische politiek,
voor onze politieke blunders, voor onze oorlogen’, is
een confronterende, maar nog steeds actuele uitspraak van Eglantyne Jebb. Ze vond dat er iets moest
gebeuren.
De door haar opgerichte organisatie groeide uit tot
’s werelds grootste onafhankelijke organisatie op het
gebied van kinderrechten. Waar de focus aanvankelijk
lag op oorlogsslachtoffers, werd later gewerkt voor
álle kinderen in behoeftige omstandigheden.
Eglantyne Jebb stelde daartoe persoonlijk een Handvest voor de Rechten van het Kind op. Dit handvest
vormde de basis voor het in 1989 door de Verenigde
Naties aangenomen Verdrag inzake de Rechten van
het Kind. Dit Verdrag is nog steeds de grondslag
voor ons werk. Het is door Nederland geratificeerd
en verankerd in de statuten van Save the Children
Nederland.
Save the Children werkt nog steeds in de geest van
de bijzondere en daadkrachtige vrouw die Eglantyne
Jebb was. De organisatie is actief in maar liefst 120
landen. 30 leden zijn bij de internationale federatie
aangesloten.
In 1981 werd Save the Children Nederland opgericht.

Aanvankelijk werd gewerkt onder de naam Redt de
Kinderen. Stichting Redt de Kinderen trad in1988 toe
tot de internationale federatie van Save the Childrenorganisaties en draagt sinds 1993 de internationale
naam.

hebben op een perspectiefrijk bestaan en daarin zelf
actief kunnen handelen. Het Verdrag is verankerd in
onze statuten. Save the Children focust het beleid op
het in praktijk brengen van drie basisrechten: het recht
op onderwijs, het recht op gezondheidszorg en het
recht op bescherming tegen uitbuiting en geweld.

1.5 NAAM EN DOELSTELLING

De Millenniumdoelen
De Millenniumdoelen zijn in internationaal verband
vastgesteld. In het jaar 2000 hebben regeringsleiders
van 189 landen afgesproken om vóór 2015 een aantal
belangrijke wereldproblemen aan te pakken. Save the
Children levert via haar programma’s een bijdrage aan
het realiseren van de Millenniumdoelen:

In Nederland is Save the Children geregistreerd onder
de naam Stichting Save the Children Nederland. In de
dagelijkse praktijk wordt de naam Save the Children
gevoerd. De Stichting zetelt in Den Haag.
Statutaire doelstelling
Het verbeteren van de leefomstandigheden en
toekomstperspectieven van kinderen en jongeren
in moeilijke omstandigheden, waar ook ter wereld,
ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, geloof of politieke
gezindheid, alsmede het verrichten van onderzoek en
het uitvoeren van voorlichting en pleitbezorgingsactiviteiten ten behoeve van kinderen en jongeren in
moeilijke omstandigheden.
Save the Children committeert zich aan twee belangrijke uitgangspunten voor het realiseren van de statutaire doelstelling: allereerst het Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind en ten tweede de
Millenniumdoelen.
Het Internationaal Verdrag inzake
de Rechten van het Kind
Wij onderschrijven het belang van de Rechten van
het Kind. Niet alleen vanuit een gevoel van morele
verplichting ten opzichte van hulpbehoevende kinderen, maar vooral vanuit de idee dat kinderen recht
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1. De armoede halveren en de hongersnood
verminderen.
2. Ieder kind naar school.
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig.
4. Minder kindersterfte.
5. Verbetering van de gezondheid van moeders.
6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere
dodelijke ziektes.
7. Bescherming van het milieu, iedereen schoon
drinkwater en minder mensen in sloppenwijken.
8. Het ontwikkelen van een wereldwijde
samenwerking voor ontwikkeling.
Momenteel wordt internationaal gewerkt aan het formuleren van de post-2015-agenda voor ontwikkeling
en duurzaamheid. In 2015 zal Save the Children deze
agenda meenemen bij het formuleren van een nieuw
meerjarig Strategisch Plan.

HOOFDSTUK 2
STRATEGIE
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2. STRATEGIE

Save the Children verleent noodhulp na een ramp of
een crisis. Verder ondersteunen we de wederopbouw
van basisvoorzieningen, bijvoorbeeld na een oorlog of
een natuurramp. Ten derde verlenen we ondersteuning die gericht is op duurzame verandering in een
land. We richten ons daarbij op het verminderen van
de armoede en het verbeteren van de sociaaleconomische structuur.
De programma’s van Save the Children komen zo
veel mogelijk tot stand in samenwerking met kinderen en hun directe omgeving. Alleen zo kan ons werk
optimaal aansluiten bij de lokale behoeftes en kunnen
we mensen motiveren met ons mee te werken. En
alleen zo kunnen we de situatie in een land duurzaam
verbeteren.

2.1 INTERNATIONALE
STRATEGIE 2010-2015
Onze strategie is erop gericht om wereldwijd steeds
meer kinderen te bereiken en hun kansen op een
goede toekomst te vergroten. Bijgaand een overzicht
van de internationale strategie, met daarin de zeven
‘global initiatives’:

NIEUW TE ONTWIKKELEN GEBIEDEN/
INNOVATIE
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Goed bestuur ten bate van kinderen

INCIDENTELE
ACTIVITEITEN
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Kinderbescherming
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en mogelijkheden
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Noodhulp
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Hiv/aids

g

Levensonderhoud
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Hoe we de wereldwijde
uitgaven inzetten
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65%

waarop onze programma’s, campagnes en fondsenwerving zijn gericht
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2. STRATEGIE

Internationale resultaten
In 2013 bereikte Save the Children wereldwijd 143
miljoen kinderen, waarvan 52 miljoen kinderen direct
in meer dan 120 landen. Deze en andere gegevens
staan op de internationale website
http://www.savethechildren.net. De cijfers voor 2014
komen daar in de loop van 2015 beschikbaar.
Wereldwijd verleende Save the Children in 2014
noodhulp in 103 verschillende operaties in 48 landen.
Daarmee bereikten we ruim 10,6 miljoen mensen,
waaronder 4,8 miljoen kinderen. De noodhulp betrof
onder meer 30 conflicten, 28 overstromingen, 12
uitbraken van besmettelijke ziekten en 8 cyclonen.
Save the Children is en blijft daarmee een belangrijke
humanitaire organisatie.
In het Strategisch Plan 2010-2015 is vastgesteld dat
we in 2015 fondsen willen verwerven ter waarde van
2 miljard Amerikaanse dollar (in hoofdstuk 9 meer
over de cijfers van onze internationale organisatie).
We proberen jaarlijks minimaal 4% en als bovengrens
8% aan inkomstengroei te realiseren.

2.2 STRATEGIE NEDERLAND
2011-2015
Save the Children Nederland bepaalde in het Strategisch Plan 2011-2015 de strategische visie, die in 2013
is bijgestuurd naar aanleiding van de midterm review.
Daarbij hielden we rekening met onze plek binnen de
internationale organisatie enerzijds en de Nederlandse samenleving anderzijds. De belangrijkste elementen
van deze visie zijn:

t Alle kinderen hebben rechten. Dit gegeven moet

overal ter wereld en voor iedereen vanzelfsprekend
zijn. Vooral ook voor de kinderen zelf.

t Een organisatie moet meegaan met de ontwik-

kelingen en eisen van de tijd. Dus werken ook wij
continu aan kwaliteitsverbetering. We doen hiervan
openlijk verslag en leggen hierover verantwoording
af.
t We benutten de slagkracht van de internationale
organisatie voor het bieden van duurzame oplossingen aan grote aantallen kinderen.
t Het is effectief om in samenwerkingsverbanden te
opereren. Zowel binnen Save the Children als buiten de eigen organisatie. Zo kan Save the Children
Nederland zich binnen een samenwerkingsverband
concentreren op de eigen kerncompetenties.
t We zijn een onlosmakelijk deel van het geheel.
Maar tegelijkertijd laten we een eigen stemgeluid
horen, hebben we een eigen ‘kleur’, en behouden
we een zekere mate van bestuurlijke en financiële
zelfstandigheid. Dit uit zich door een focus op de
kernthema’s, ondersteund door een gerichte groei
van de vrij besteedbare middelen.
Om deze strategische visie vorm te geven stelden we
op hoofdlijnen het beleid voor 2011-2015 vast met
een zestal prioriteiten voor onze bedrijfsvoering.
De strategische prioriteiten voor
Save the Children Nederland
Prioriteit 1. Groei van inkomsten
Nadruk leggen op groei van de particuliere fondsenwerving en daarbinnen op de vrij te besteden gelden.
Prioriteit 2. Een herkenbare positionering
Meer draagvlak creëren en meer naamsbekendheid
genereren.
Prioriteit 3. Professionaliseren van de bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering verder versterken met een
deskundige staf.
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Prioriteit 4. Focus van het programmabeleid
Het programmabeleid en het fondsenwervingsbeleid
zodanig op elkaar laten aansluiten dat de organisatie
tot een optimale verhouding tussen institutionele en
eigen middelen komt.
Prioriteit 5. Samenwerkingsverbanden versterken
Nieuwe strategische en/of innovatieve samenwerkingsverbanden duurzaam onderhouden om de
effectiviteit van deze coalities te vergroten.
Prioriteit 6. Een actieve rol vervullen binnen
Save the Children International
Een wezenlijke bijdrage leveren aan de internationale
campagnes van Save the Children International en deze
campagnes op een spraakmakende manier onder de
aandacht brengen van het Nederlandse publiek.
ONZE KERNLANDEN
Zuid- en Centraal- Azië
Afghanistan, Pakistan, Tadzjikistan, Kirgizië
Zuidoost- en Oost-Azië
India
Midden-Oosten en Oost-Europa
Syrië (inclusief Jordanië)
Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied
Haïti, Mexico
West- en Centraal-Afrika
Liberia, Democratische Republiek Congo
Oost-Afrika
Oeganda, Zuid-Soedan
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2.3 TOEKOMSTVISIE
INTERNATIONALE
ORGANISATIE
Groei
Save the Children International streeft ernaar om
dé humanitaire organisatie voor kinderen te zijn. We
doen dit onder meer door fusies met andere organisaties zoals Merlin, gespecialiseerd in gezondheidszorg
in noodsituaties. Merlin sloot zich in 2013 bij Save the
Children aan.
Er wordt nog gewerkt aan een nieuw Strategisch Plan.
Het nieuwe plan zal drie jaar bestrijken, van 2016 tot
2018, in plaats van vijf jaar. Een eerste concept was
begin 2015 al beschikbaar.
Ambitie 2030
SCI werkt aan een langetermijnvisiedocument ‘2030
Ambitie voor kinderen’. In verschillende werkgroepen
worden diverse aspecten uitgewerkt. Eind 2015 wordt
verwacht dat dit visiedocument gereed zal zijn.
Breakthroughs
Een breakthrough is een duidelijke verandering ten
opzichte van de huidige status quo voor kinderen.
We focussen ons op drie breakthroughs:
t Geen één kind sterft voor het vijfde levensjaar
aan oorzaken die kunnen worden voorkomen.
t Alle kinderen ontvangen basisonderwijs.
t Geweld tegen kinderen wordt niet langer
getolereerd.

Thema’s
De vijf thema’s waarop alle Save the Childrenkantoren actief zijn:
KINDERARMOEDE

GELIJKHEID

GEZONDHEID &
VOEDING

KINDBESCHERMING
INCLUSIEF
PROGRAMMEREN

Landenprogramma’s
De landenprogramma’s worden versterkt op het
gebied van kindveiligheid, antifraudebeleid, financiën,
‘Award Management’ en logistiek.
‘Watchdog’
De rol van ‘watchdog’ wordt versterkt door in dertien
landen (Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Indonesië,
Kenia, Democratische Republiek Congo, Nigeria,
Ethiopië, Sierra Leone, India, Zuid-Afrika, China en
Brazilië) de activiteiten op het gebied van pleitbezorging en campagne voeren uit te breiden.

VEERKRACHT

KINDERRECHTEN

ONDERWIJS

Child Poverty Global Initiative
De armste kinderen lopen vaak het grootste risico
om hun eerste jaren niet te overleven. Wij kunnen
met onderwijs en gezondheidszorg niet alle kinderen
op dezelfde manier bereiken, tenzij wij ook de ergste
vormen van kinderarmoede aanpakken. Het Child
Poverty Global Initiative is in 2014 toegevoegd aan
de bestaande zeven Global Initiatives om ons werk
op dit gebied te versterken. Dit initiatief van Save the
Children International heeft als doelstelling om het
aantal jongens en meisjes in extreme armoede te
verminderen en kansarme jongeren een kans te geven
op een beter leven. Save the Children wil de cyclus
van armoede doorbreken en kinderen centraal stellen
bij armoedebestrijding. Dit geeft kinderen en jongeren een kans om te overleven, om te leren, om op te
groeien in een veilige omgeving en hierdoor wordt
armoede niet langer overgedragen van generatie op
generatie.
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Millenniumdoelen
2015 is het laatste jaar van de Millenniumdoelen. Een
nieuwe set Millenniumdoelen is in de maak. Deze
doelen gaan over in de ‘Sustainable Development
Goals’, gericht op duurzame ontwikkeling en publieke
goederen als klimaat, grondstoffen en landrechten.
Save the Children heeft haar visie op de toekomst
vastgelegd in haar visiestuk Framework for our future.
Ending poverty in a generation en wendt haar invloed
aan om de specifieke focus op kinderen bij de definitieve vaststelling van de Sustainable Development
Goals door de Verenigde Naties goed te waarborgen.
Fondsenwerving
Inzet op het verkrijgen van vrije middelen tot 20%
van het totaal blijft onverminderd belangrijk.
Fondsenwerving in nieuwe opkomende economieën
als Brazilië, Colombia en de Filipijnen biedt daartoe
mogelijkheden.
Geen glazen plafond
We streven naar een meer evenwichtige verdeling van
het leiderschap door meer vrouwen en meer mensen
vanuit de zuidelijke landen aan te stellen.

HOOFDSTUK 3
PROGRAMMA’S
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AFGHANISTAN

AFGANISTAN

NEDERLAND
GEORGIË
MEXICO

ARMENIË
NIGER
SIERRA LEONE

JORDANIË

CHINA

HONDURAS

BANGLADESH

JEMEN

ETHIOPIË
LIBERIA

TADZJIKISTAN

SYRIË
ZUID-SOEDAN

HAÏTI

KIRGIZIË

CAR

INDONESIË
INDIA

FILIPIJNEN

SOMALIË
DR CONGO
MOZAMBIQUE

PAKISTAN

OEGANDA

Met steun vanuit Nederland maakten onze programma’s het verschil voor het leven van 373.491 kinderen. Ze gingen naar school, kregen een veilige omgeving aangeboden,
ontvingen voedzame maaltijden of konden naar het ziekenhuis. Voor 521.985 kinderen verbeterden de levensomstandigheden indirect, bijvoorbeeld doordat hun moeders
voorlichting kregen over hygiëne of gezonde voeding. Of doordat hun leraren beter toegerust zijn voor hun werk, hun schoolgebouw aardbevingsbestendig werd of hun
ouders meededen aan programma’s die hun economische situatie verbeterden.
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3.1 INTERVENTIESTRATEGIEËN
In de verantwoording van resultaten onderscheidt
Save the Children drie interventiestrategieën: noodhulp, wederopbouw en structurele ontwikkeling.
Noodhulp
Tijdelijke, vaak levensreddende hulp, die we direct verlenen na een ramp of een crisis. Deze heeft als doel
levens te redden en de direct getroffenen te voorzien
van basisbenodigdheden zoals tijdelijk onderdak, water,
voedsel, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg,
bescherming en onderwijs. Noodhulp helpt om epidemieën te voorkomen en de situatie te stabiliseren.
Wederopbouw
Ondersteuning die we verlenen wanneer een land of
gebied na een ramp of crisis weer enigszins stabiel is,
zodat we - samen met de bevolking - kunnen starten
met het (weder)opbouwen van basisvoorzieningen.
Structurele ontwikkeling
Ondersteuning die we verlenen in een stabiele situatie,
gericht op duurzame verandering in een land, door
armoede te verminderen, de sociaaleconomische
structuur te verbeteren en de basisvoorzieningen uit te
bouwen.
De programma’s van Save the Children komen zo veel
mogelijk tot stand in samenwerking met de kinderen en
hun directe omgeving. Wij vragen ouders, docenten, (lokale) gemeenschappen en kinderen zelf om oplossingen
en stimuleren hen om hun eigen verantwoordelijkheid
te nemen. Alleen zo kan ons werk optimaal aansluiten
bij de lokale behoeftes en kunnen we mensen motiveren met ons mee te werken. En alleen zo kunnen we de
situatie in een land duurzaam verbeteren.

VERSTREKTE SUBSIDIES PER
INTERVENTIESTRATEGIE IN 2014
22%

21%

Structureel
Wederopbouw
Noodhulp

57%

3.2 THEMA’S
Wij dragen met onze activiteiten bij aan het realiseren van de gezamenlijke internationale Save the
Children-strategie. Vanuit Nederland focussen we ons
daarbij in onze programma’s op de thema’s onderwijs,
gezondheidszorg, bescherming, voeding en seksuele en
reproductieve gezondheidsrechten.
Onderwijs
Onderwijs is belangrijk. Het geeft kinderen een kans
om later een bestaan op te bouwen en zelfredzaam
te zijn. Op school leren kinderen lezen, schrijven en
rekenen. Maar ze leren er ook over onderwerpen als
vrede, respect en verdraagzaamheid. Onderwijs geeft
dus niet alleen een individueel kind een toekomst,
maar draagt ook bij aan de toekomst van een land.
Onze onderwijsprogramma’s gaan veel verder dan alleen het gebouw neerzetten of renoveren. We betrekken ouders, overheden, beslissers in de gemeenschap
en natuurlijk de kinderen zelf bij onze activiteiten. We
verbeteren de kwaliteit van het lokale onderwijs door
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leraren op te leiden, een medezeggenschapsraad op
te zetten en de ouders te trainen, schoolmaterialen
en soms maaltijden aan te bieden, kinderclubs op te
richten en te lobbyen bij de verantwoordelijke lokale
overheid, zodat zij het onderwijsbudget vergroot.
Daarnaast bevorderen wij de doorstroom van kinderen naar hogere klassen en het voortgezet onderwijs.
Ook wegen we af, gezien de lokale omstandigheden,
welke aanpak het meeste kans op succes biedt.
Gezondheidszorg
Het voorkomen van kinder- en moedersterfte is een
kernactiviteit van Save the Children. Ziekten zoals
diarree, longontsteking, mazelen, maar ook te voorkomen problemen tijdens de zwangerschap of bevalling, kosten jaarlijks aan miljoenen kinderen en jonge
moeders het leven. Wij helpen kinderen de eerste
vijf jaren van hun leven te overleven door te zorgen
voor goede medische zorg, voorlichting en gezonde
voeding.
Dit doen we onder meer door medisch personeel op
te leiden, voorlichting te geven aan moeders, kinderen
te behandelen in behandelcentra en in geval van nood
direct hulp te bieden.
Bescherming
Chronische armoede, onveiligheid, machtsongelijkheid
en schadelijke, traditionele gebruiken liggen vaak ten
grondslag aan geweld tegen en uitbuiting van kinderen.
Save the Children besteedt aan deze onderliggende
oorzaken veel aandacht in de programma’s. Ook lobbyen we bij (inter)nationale overheden om de rechten
van kinderen actief te respecteren. Kinderen een stem
geven is uiterst moeilijk, maar ook noodzakelijk. We
leren kinderen en volwassenen over de rechten van
kinderen en ondersteunen hen bij het claimen ervan.
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Hierbij baseren wij ons op het VN-Kinderrechtenverdrag. In noodsituaties beschermen we kinderen door
te midden van de chaos zo snel mogelijk weer rust en
routine te brengen, veilige speelplekken te creëren en
kinderen te herenigen met familie.
Voeding
Kinderen die goede voeding ontvangen, zijn beter
bestand tegen ziektes en presteren beter op school.
Ze zijn dus gezonder. En ze schoppen het later verder
in de maatschappij. Gezonde meisjes krijgen zelf ook
gezondere kinderen. Een samenleving waarin de
bevolking voldoende te eten heeft, is productiever en
economisch ‘gezonder’. Investeren in goede voeding is
daarom van cruciaal belang voor de ontwikkeling van
een kind én van een heel land.
Helaas is ondervoeding nog steeds de doodsoorzaak
bij een derde van de ongeveer drie miljoen kinderen
die per jaar sterven. Die kindersterfte heeft verregaande gevolgen. Ze leidt ook tot economische krimp
in een land, die kan oplopen tot zo’n 8%.
Vanaf 2013 richt onze aandacht zich met name op
de (lokale) productie van kwalitatieve voeding. Sterk
ondervoede kinderen geven we eten met extra
voedingsstoffen, zoals vitaminen en mineralen. En
ook moedigen we moeders aan om borstvoeding
te geven tot hun kinderen twee jaar oud zijn. In de
Nutrition Working Group discussiëren we samen met
vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid
en andere ontwikkelingsorganisaties over hoe we in
samenwerking met het bedrijfsleven zowel voedselzekerheid als betere voeding kunnen bevorderen.

VERSTREKTE SUBSIDIES
PER THEMA IN 2014
4%
18%

45%

Onderwijs
Gezondheidszorg
Bescherming
Levensonderhoud
Overig

10%

24%

‘welzijn van moeder en kind’ tot ‘bescherming tegen
seksueel geweld’. Zo heeft iedereen recht op veilige
seks en mogen mensen zelf bepalen of en wanneer ze
kinderen willen krijgen. Ook heeft iedereen het recht
op aidsremmers en op informatie over en toegang
tot veilige en betaalbare voorbehoedmiddelen. Dit
is niet in elk land vanzelfsprekend. In de landen waar
wij werken, komen dan ook veel ongeplande (tiener-)zwangerschappen voor. Tieners die zwanger
zijn stoppen vaak met school. Veel vrouwen bevallen
bovendien zonder deskundige begeleiding. En jonge,
nog onvolgroeide meisjes lopen een grotere kans op
complicaties, met soms de dood tot gevolg. Sinds enkele jaren voeren wij programma’s uit op het gebied
van seksuele en reproductieve gezondheidszorg en
rechten. We geven seksuele voorlichting aan jongeren
en voeren campagne tegen kindhuwelijken.

Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
(SRGR) gaan over verschillende rechten van alle
mensen wereldwijd. Deze rechten lopen uiteen van
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3.3 DE NIEUWE MEAL-AANPAK

zo effectief en efficiënt mogelijk plaats.

Save the Children International heeft een nieuw
raamwerk geïntroduceerd voor monitoren, evalueren,
accountability en leren (MEAL). Dit raamwerk wordt
in 2015 verder uitgerold. Met deze systematische
aanpak willen we beter en sneller inzicht krijgen in de
behaalde resultaten van Save the Children wereldwijd.
Ook in Nederland gaan we dit raamwerk de komende jaren verder uitwerken.

Evalueren
Save the Children Nederland voert ieder jaar evaluaties uit om de effectiviteit, impact en kostenefficientie van onze projecten en programma’s te meten.
Bij noodhulpprojecten evalueren wij met name het
verloop van de coördinatie van hulp en samenwerking met andere (lokale) partijen, de kostenefficiëntie
van hulpgoederen en of de hulp ook voldeed aan de
vraag van de lokale bevolking. Bij langetermijnprojecten meten wij ook onze impact.

Monitoren
Save the Children werkt met een monitoringsysteem.
Hierin worden projectgegevens opgeslagen, alsook
planningen van (eind)rapportages en evaluaties. Het
monitoren gebeurt zowel in de programmalanden
waar Save the Children landenkantoren heeft als in
het Nederlandse kantoor. Hierdoor houden wij grip
op de uitvoering van projecten en vinden bestedingen

Accountability
Bij Save the Children vinden wij dat we niet alleen
verantwoording dienen af te leggen aan onze donoren, maar vooral ook aan de kinderen en lokale
gemeenschappen waarvoor we werken. Dit betekent
dat wij kinderen en hun omgeving een stem geven. Zij
mogen meebeslissen over zaken die hen aangaan.
Leren
Binnen de Save-familie vindt op vele manieren kennisoverdracht plaats. Tijdens programma’s organiseren wij
trainingen om de lokale capaciteit van landenkantoren,
partnerorganisaties en begunstigden van programma’s
te versterken. Ook vinden geregeld bijeenkomsten
plaats over specifieke thema’s - zoals in 2014 over
kinderen en migratie - waaraan alle Save-leden mogen
deelnemen.

We presenteren hier per regio een selectie van resultaten die representatief is voor onze werkzaamheden.
De programma’s van de in totaal 15 geselecteerde
landen vertegenwoordigen zo’n 87% van de totale
programmabestedingen. Het complete overzicht
van onze programma’s vindt u aan het einde van dit
hoofdstuk.
Naast concrete resultaten streven wij ook naar langetermijnveranderingen in de levens van de kinderen en
families die wij ondersteunen. Op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld, bouwen we daarom niet alleen
scholen, maar kijken we ook naar wat er allemaal nog
meer nodig is om in de lokale context de kwaliteit
van het onderwijs te helpen verbeteren. Ook bouwen
we bijvoorbeeld niet alleen watervoorzieningen en
sanitair, maar trainen we daarnaast de lokale gemeenschappen in hoe ze deze voorzieningen kunnen
onderhouden. Om onze impact te laten zien, presenteren wij vanuit elke regio een of meerdere verhalen.

VERSTREKTE SUBSIDIES
PER REGIO IN 2014
10%
3%
41%

3.4 RESULTATEN EN IMPACT
In 2014 hadden we 57 programma’s in 31 landen.
We werken in drie regio’s: Azië, Afrika en LACME
(Latijns-Amerika en Centraal & Midden-Oosten).
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0%

46%

Afrika
Azië
Latijns-Amerika
M-Oosten en Eurazië
Nederland

KIRGIZIË
l1.685 volwassenen getraind in
onder andere passend onderwijs
(inclusive education) en rampenbestrijding

GEORGIË

350 kinderen in kinderclubs
getraind in het verbeteren van
krijgen van meer zelfvertrouwen
en hoe zij kunnen pleiten voor
hun rechten

CHINA
1.017 volwassenen getraind in
onder andere kindvriendelijke
onderwijsmethoden en
communicatievaardigheden
1.421 basisschoolleerlingen en
beroepsstudenten getraind in persoonlijke ontwikkeling, effectieve
communicatie, creatief denken en
passend werk vinden

AFGHANISTAN
6.717 (jong)volwassenen getraind op onder andere kinderbescherming, kinderrechten, gezondheid, vrouwenrechten, alfabetisering en inkomens genererende
activiteiten

BANGLADESH

FILIPIJNEN
4.143 tenten en huishoudelijke
benodigdheden uitgedeeld zoals
pannen, eetgerei en lakens

67.580 mensen betere toegang gegeven tot goede gezondheidszorg en voeding
2.094 acuut ondervoede kinderen gescreend. 93 kinderen kwamen in aanmerking
voor een voedingsprogramma.

1.569 kinderen kregen toegang
tot onderwijs en dagopvang

TADZJIKISTAN

11.260 slachtoffers van de orkaan
kregen geld voor voedsel;

1.649 volwassenen getraind in
onderzoeksvaardigheden op het
gebied van kinderbescherming en
rampenbestrijding

PAKISTAN
11.737 (jong)volwassenen getraind op onder andere kinderbescherming, schoolmanagement, gezondheid, rampenbestrijding en
vrouwenrechten
132.589 kinderen ontvingen basisonderwijs en middelbaar onderwijs

14.678 personen uit migrantengezinnen leerden over kinderrechten in de nationale wetgeving
415 kinderen zijn actief in
kinderclubs.

600.000 mensen voorlichting gegeven over kinderbescherming via
lokale media en sms-berichten.

INDONESIË
109 vrouwen voorgelicht over
borstvoeding en goede voeding
voor baby’s en peuters
66 gezondheidswerkers, vroedvrouwen en voedingsdeskundigen
getraind in het geven van voorlichting over borstvoeding

AZIË
EEN SELECTIE VAN ONZE RESULTATEN

ONZE IMPACT
IN AZIË
Balochistan Onderwijsproject in Pakistan
Programma
Thema:
Looptijd:
Budget:
Financieringsbron:

Onderwijs
December 2009 – november 2014
! 10.181.445,Ministerie van Buitenlandse Zaken
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Als er geen scholen zijn
U kunt het zich bijna niet voorstellen, maar stel dat er
in uw woongebied helemaal geen scholen zouden zijn.
Voor veel Pakistaanse kinderen is dit de realiteit. Met
name voor de kinderen in de arme en uitgestrekte
provincie Balochistan.
In Balochistan heeft gemiddeld 48% van de jongens de
basisschool afgemaakt en slechts 13% van de meisjes.
Dat is het laagste percentage in heel Pakistan. En dat
terwijl zo’n 92% van de jongens en 54% van de meisjes zich wél aanmelden op een basisschool.
Voor het middelbaar onderwijs melden slechts 34%
van de jongens en 13% van de meisjes zich aan voor
de onderbouw en respectievelijk 21% en 4% voor de
bovenbouw. Hieruit leiden we af dat de doorstroom
van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs erg laag
is, omdat veel kinderen voortijdig de school verlaten.
Redenen daarvoor zijn dat ze moeten gaan werken
of moeten bijspringen in het huishouden. Voor meisjes
is er het bijkomend probleem dat in deze traditionele
gemeenschappen weinig belang wordt gehecht aan
onderwijs voor vrouwen. Ook is er simpelweg een
gebrek aan meisjesscholen met bovenbouwklassen.
Onderwijs wordt in Pakistan namelijk gescheiden
aangeboden voor jongens en voor meisjes.
Onze aanpak
Balochistan is groot en beslaat in oppervlakte bijna
de helft van heel Pakistan. Om een idee te geven:
er zijn 22.000 dorpen in de 30 districten en 10.000
scholen. Er zijn weinig wegen in het gebied. In samenwerking met de lokale overheid is gekozen om ons
vijfjarig project uit te voeren in drie districten: Quetta,
Mastung en Killa Abdullah.
Belochistan is een zeer risicovol gebied om in te
werken door de vele conflicten, aanwezigheid van
gewapende groepen, etnische spanningen en vele

vluchtelingen die hier stranden. Dat maakt het nog
uitdagender om een project van grote omvang met
succes uit te voeren.
We zijn begonnen met het renoveren van bestaande
scholen, het bouwen van extra klaslokalen en soms
ook scholen waar er geen scholen aanwezig waren.
Het renoveren en bouwen duurde vrij lang, twee tot
drie jaar, omdat het lastig is om een bouwvergunning
te krijgen. We hebben 105 kleuterklassen gerealiseerd
en kleuterleid(st)ers opgeleid. Alle schoolklassen zijn
ingericht met modern meubilair, sanitair, drinkwatervoorziening en lesmaterialen. Veel schoolterreinen
hebben een veilige ommuring gekregen en een derde
van de scholen heeft een gehandicaptenvoorziening.
Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs

Save the Children geeft kinderen een stem.
93% van de kinderen die we spraken gaf aan dat zij
mochten meedenken met de nieuwe inrichting van
hun school en klaslokaal.
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doe je niet alleen door gebouwen te renoveren en
te bouwen, maar door andere activiteiten zoals het
geven van trainingen, de zogenaamde ‘soft components’. Onze aanpak combineert dus diverse methoden en activiteiten. Door proactief de gemeenschap
te betrekken bij onze activiteiten en de gemeenschap
en de overheid met elkaar in verbinding te brengen,
voelden alle partijen zich eigenaar van de projecten.
Dat had een positief effect.
Zo hebben de ouders zelf geld ingezameld of eigen
land afgestaan om bij te dragen aan de bouw van
scholen. Ook de overheid heeft land beschikbaar
gesteld.
Impact
1. Meer schoolgaande meisjes en een hogere
doorstroom
In vijf jaar tijd hebben wij het onderwijs structureel
verbeterd voor 105.509 kinderen in 340 scholen. Dit
is een kwart meer dan de doelstellingen. Uit de evaluatie blijkt dat onze activiteiten hebben gezorgd voor
een hoger percentage aanmeldingen, namelijk 85%
voor kleuteronderwijs en 95% voor basisonderwijs.
Dat is 25%-35% hoger dan in de rest van Balochistan,
waar deze percentages alleen maar dalen. Het hoger
aantal aanmeldingen komt volgens de leerkrachten
met name door de nieuwe klaslokalen en de nieuwe
faciliteiten, zoals schoon drinkwater, ventilatie en
toiletten. Schoon drinkwater is bijvoorbeeld bij de
helft van de scholen in de regio niet aanwezig. Wij
hopen natuurlijk dat onze campagnes in de dorpen
ook hebben bijgedragen aan de hogere schoolaanmeldingen. Alleen al in 2014 hebben 16.452 jonge meisjes
zich nieuw aangemeld op de scholen. Dat betekent
hopelijk ook in de toekomst een verhoging van het
aantal schoolgaande meisjes in de regio. De doorstroom naar hogere klassen is hoger in ‘onze’ scholen
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dan in andere scholen in de omgeving. Daarnaast zijn
er minder leerlingen die voortijdig de school hebben
verlaten, zo’n 4% - 9%. De oprichting van de kinderclubs blijkt hierbij onder meer een rol te hebben
gespeeld. Kinderen die lid zijn, hebben al vele ouders
overtuigd om hun meisjes naar school te sturen.

De intensieve lees- en rekenlessen hebben
resultaat gehad. De ruim 1000 kinderen
uit de ‘pilotgroep’ behaalden 25% - 50%
hogere rekenscores dan kinderen buiten
het programma.

Uit ervaring weten we dat bijdragen aan een kindvriendelijke schoolomgeving positieve invloed heeft
op het plezier en de leerresultaten van de leerlingen.
Ouders sturen hun dochters eerder naar school als
de school veilig is en er bijvoorbeeld geen donkere
hoekjes op het schoolterrein zijn. Vergeleken met
andere scholen in de omgeving hebben onze scholen
20% tot 50% vaker een schone en veilige schoolomgeving, verlichting, ventilatie, schoolmeubilair, gehandicaptenvoorziening, groenplekken, beschermingsmuren
en speelterreinen. Leerlingen op onze scholen geven
in 84% aan dat zij de schoolomgeving veilig en schoon
vinden, tegenover 48% bij andere scholen in de omgeving. Het verhoogde aantal aanmeldingen is volgens de
leerkrachten een direct gevolg van onze activiteiten.
Ook onze campagnes in de dorpen hebben voor een
groot deel bijgedragen aan de hogere schoolaanmeldingen, wat we merkten aan de aanmeldingen direct
na een campagne.

Omdat de test geslaagd was, heeft de overheid
besloten de methode in het curriculum op te nemen.
Dit is ook het geval met de introductie van onderwijs
in de eigen taal dat binnen ons project plaatsvond in
de onderbouw. Hierdoor zagen we dat kinderen met
veel meer plezier naar school gaan en het de onderwijsresultaten positief beïnvloedt. Onderwijs in de
eigen taal voor de onderbouw is opgenomen in het
nieuwe onderwijsbeleid.

2. Betere lesmethoden
De trainingen aan 1165 leraren hebben positieve
effecten gehad op de kwaliteit en manieren van
lesgeven. De meerderheid van de leraren gebruikt de
lesmaterialen die we hebben verschaft. In twee derde
van onze scholen is lesmateriaal aanwezig, terwijl dat
slechts bij een kwart van de andere scholen in de
omgeving het geval is.

‘De veertienjarige Khayal Muhammad
verkocht rijst op ons schoolterrein.
De jongen wilde naar school, maar hij
was de kostwinner van het gezin. Nu
mag hij in de pauze rijst verkopen aan de
leerlingen, zodat hij zelf ook naar school
kan gaan. Het effect is dat hij nu zelfs meer
inkomsten heeft.’

3. Betrokken ouders
De thuisomgeving heeft veel invloed op een kind
en er is geen beter voorbeeld dan een betrokken
ouder. In elk van de 340 scholen hebben we dan
ook medezeggenschapsraden opgericht, dan wel
geactiveerd, en getraind. De hierin betrokken ouders
zijn zeer actief geweest. Een mooi voorbeeld hiervan
hoorden we van het schoolhoofd van een basisschool
voor jongens, Chiltan Raisani:

33

De betrokkenheid van ouders heeft veel verschil
gemaakt. Zo zeiden enkele bewoners van Mastung:

‘Ouders zijn er nu van overtuigd dat
onderwijs mensen samenbrengt en
onderling begrip kweekt, en dat is een
grote verandering in onze gemeenschap.’
4. Bewustwording over lijfstraffen en kinderrechten
Lijfstraffen en kindermishandeling komen veel voor in
Pakistan. Ouders, leraren en kinderen geven aan dat
zij door onze bijeenkomsten zich er meer bewust van
zijn geworden dat ook kinderen rechten hebben en
wat alternatieve, positieve manieren zijn om kinderen
te corrigeren. De trainingen hebben waarschijnlijk
direct effect gehad op hoe kinderen door leerkrachten tijdens de les behandeld worden. In onze scholen
geeft namelijk 39% van de kinderen aan weleens geslagen te zijn door een leraar in de afgelopen vier jaar,
tegenover 60% op andere scholen in de omgeving. Dit
resultaat is een verbetering, maar geeft tevens aan hoe
lastig het is om dit diepgewortelde culturele gebruik
te veranderen.
Save the Children blijft, samen met lokale partners,
lobbyen bij de provinciale overheid om een wet aan
te nemen die het verbiedt om kinderen op school te
slaan. De wet is door het onderwijsdepartement al
aangenomen en dient alleen nog door het parlement
goedgekeurd te worden.
De oprichting van de kinderclubs heeft de band
tussen kinderen onderling helpen verbeteren. In de
kinderclubs inspireren leerlingen elkaar en proberen
zij anderen te overtuigen van het belang van goed
onderwijs en een respectvolle omgang met elkaar.
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5. Betere hygiëne
De kinderen en volwassenen die we spraken houden
er na het volgen van onze trainingen een hygiënischere leefstijl op na. Ze hechten nu meer belang aan
bijvoorbeeld handen wassen, water koken voor het te
drinken, tandenpoetsen en vuilnis opruimen. Moeders
en meisjes praten meer met elkaar over vrouwelijke
hygiëne dan voorheen.
Het is nog niet duidelijk of mensen hun gedrag ook
daadwerkelijk hebben veranderd aangaande hygiëne
en er daardoor minder ziektes zijn die door watergebruik worden overgedragen.

Ons model voor kleuteronderwijs is zeer goed
ontvangen door de lokale bevolking en de overheid.
Het model vormt de blauwdruk voor het nieuwe
Balochistan Onderwijsplan. Hiermee leveren we een
belangrijke bijdrage aan het herstructureren van de
onderwijssector. Omdat de lokale overheid zich heeft
gecommitteerd om de lerarensalarissen te betalen,
kunnen de scholen die wij hebben gerenoveerd of
gebouwd ook in de toekomst onderwijs aanbieden.
De kwaliteit van onze schoolgebouwen is hoger dan
gebruikelijk en we verwachten dan ook dat de schoolkinderen hier lang leerplezier van zullen beleven.
Het trainen van leraren hebben we samen gedaan
met het Onderwijs Trainingsinstituut van de
Pakistaanse overheid. De Pakistaanse trainers van dit
instituut hebben veel moderne trainingsmethoden
en –technieken van onze Save-trainers overgenomen.
Hier zullen de kwaliteit van lerarentrainingen, en het
onderwijs zelf, langdurig van kunnen profiteren.
Minister van Onderwijs in Balochistan:

6. Blauwdruk voor onderwijs
Ons project heeft het onderwijs in Balochistan een
‘boost’ gegeven. Het overheidsbudget voor onderwijs
in Balochistan is verhoogd van 4% naar 24%. Een
belangrijke verandering, mede door de inzet van onze
lobby.

‘Het Balochistan Education Programme (BEP)
is model geworden
voor andere donoren
die ons straks gaan
helpen om het nieuwe
onderwijsplan voor
onze regio uit te voeren. Wij zullen de hoge kwaliteitstandaard
van de voor- en vroegschoolse educatie van
BEP blijven hanteren.’
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Geleerde lessen
• De gekozen opzet om eerst te beginnen met
renoveren en bouwen van klaslokalen zorgde voor
een late implementatie van de soft components,
zoals trainingen. Er waren in 2014 nog weinig
leerlingen die profijt hebben gehad van een
aangepast curriculum en verbeterde lesmethoden;
dat zal hopelijk in 2015 beginnen te komen.
Hierdoor kunnen we nu nog niet goed de
langetermijnimpact van onze trainingen op het
leven van de schoolkinderen meten.
• Nog meer focussen op pleitbezorging bij lokale
overheden en soft components, zoals trainingen en
evenementen voor en door de lokale
gemeenschappen.
• Het onderwijs kan nog verder gestimuleerd worden
door het bieden van kleuteronderwijs en het geven
van trainingen aan leraren.
• In de praktijk duurt het soms lang voordat vanuit
de overheid leerkrachten worden aangenomen
voor de scholen. Totdat er voldoende leraren zijn,
zal het lastig zijn om onderwijs aan te bieden op
sommige scholen. Save the Children Pakistan blijft
zich hiervoor inzetten.
• De overheid is positief over de medezeggenschapsraden met hun plannen voor bijvoorbeeld schoolonderhoud en gemeenschapsactiviteiten. De ouders
dragen zelf bij, maar dat blijkt onvoldoende en
overheidsfinanciering is nog niet duurzaam
vastgelegd.
• De lokale overheid over een langere periode
technische ondersteuning bieden op het gebied van
onderwijsbeleid, planning, budgettering, monitoring
en gebruik van managementinformatiesystemen
voor het onderwijs, zou de duurzaamheid ten
goede komen.
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Externe evaluatie
Bovenstaande resultaten en geleerde lessen zijn
gebaseerd op een evaluatieonderzoek dat is uitgevoerd door een externe consultant. Er zijn enquêtes afgenomen onder 1339 schoolkinderen en 106
leerkrachten. Om het verschil te kunnen bepalen
tussen de resultaten op onze programmascholen en
de scholen die buiten ons programma vallen, zijn de
enquêtes verdeeld over 45 programmascholen (991
doelgroep-enquêtes) en 23 scholen in de omgeving
(454 controlegroep-enquêtes).
Er zijn 51 focusgroepbijeenkomsten gehouden met
ouders van medezeggenschapsraden, schoolkinderen
in kinderclubs en leden uit de lokale gemeenschap. 34
van deze bijeenkomsten vonden plaats met mensen in
ons projectgebied (de doelgroep) en 17 bijeenkomsten met mensen die buiten ons projectgebied vielen
(de controlegroep).
Ook zijn interviews gehouden met ambtenaren, leraren, ouders, het schoolmanagement, lokale partners,
Save the Children Pakistan en de Nederlandse staf en
Nederlandse ambassade.
Conclusie
Het programma heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan verbeterde toegankelijkheid en kwaliteit van
het onderwijs in Balochistan. De lokale overheid heeft
besloten om het concept van dit project op te schalen naar meerdere districten in de provincie en heeft
hiervoor financiering aangevraagd en gekregen van de
Global Campaign for Education (GPE) en ook van de
Europese Unie.
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ETHIOPIË
70 trainers en 587 leraren zijn
getraind in het geven van seksuele
voorlichting aan jongeren;

ZUID-SOEDAN
12.311 volwassenen getraind in onder andere schoolmanagement,
kwaliteitsmonitoring in het onderwijs, pleitbezorging, landbouwtechnieken en het
aanleggen van drinkwatervoorzieningen en toiletten op scholen en bij gezinnen;

20.318 scholieren en 1.483
kwetsbare kinderen, die niet naar
school gingen, kregen seksuele
voorlichting.

593 boeren leerden over verbeterde landbouwtechnieken
637 dorpsleden en overheidsinstanties leerden over vredesopbouw en
pleitbezorgingsactiviteiten
2.538 kinderclubleden zijn betrokken bij een kinderconferentie over de
bewustwording rond kinderrechten;
140 kinderen zijn herenigd met hun families nadat ze hen door de oorlog
waren kwijtgeraakt.

LIBERIA
OEGANDA

1.439 volwassenen zijn getraind in het identificeren van
ebolapatiënten, het geven van voorlichting over ebola,
het verzorgen van moeders en pasgeboren kinderen, het
management van een bedrijfje, medezeggenschap op school
en het positief disciplineren van kinderen

3.733 (jong)volwassenen zijn getraind in onder andere het
geven van seksuele voorlichting aan jongeren, voorlichting
over een gezonde leefstijl, het vinden van werk en het
genereren van inkomen

410 patiënten zijn gescreend op ebola
6.603 kinderen werd basisonderwijs aangeboden

6.542 leerlingen en studenten hebben seksuele
voorlichting gekregen

DR CONGO
1.227 volwassenen getraind in onder
andere didactische vaardigheden,
kinderbescherming, schoolmanagement,
pleitbezorging en financieel management;
163 jongeren kregen beroepsonderwijs
16.482 kinderen kregen onderwijs

AFRIKA
EEN SELECTIE VAN ONZE RESULTATEN

9.161 kinderen kregen onderwijs.

ONZE IMPACT
IN AFRIKA
Impact: Liberia, Oeganda, DR Congo en Zuid-Soedan
Programma
Thema:
Looptijd:
Budget:
Financieringsbron:

Onderwijs, gezondheidszorg
en levensonderhoud
1 januari 2011 – 31 december 2015
! 14.102.851,Ministerie van Buitenlandse Zaken
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Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR)
Het Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR) is
een samenwerkingsverband dat bestaat uit Save the
Children, CARE Nederland, HealthNet TPO en ZOA.
Het DCR wordt gefinancierd door het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Het consortium concentreert
zich op landen die na een langdurig conflict op weg
zijn naar herstel: Burundi, Democratische Republiek
Congo, Liberia, Oeganda, Soedan en Zuid-Soedan.
Save the Children is binnen het DCR actief in de
Democratische Republiek Congo, Liberia, Oeganda
en Zuid-Soedan. De resultaten van het consortium
worden door externe consultants geëvalueerd en
gecoördineerd door brancheorganisatie Partos. De
bevindingen van deze evaluatie zijn nog niet bekend.
Het DCR-kennisnetwerk heeft recentelijk onderzoek
gedaan naar de impact van het kleuteronderwijs van
Save the Children in Liberia. Ook hebben wij filmmateriaal gemaakt, waarin boeren vertellen welke impact
ons programma op hen heeft gehad. Verder hebben
we enkele verhalen verzameld uit Zuid-Soedan, DR
Congo en Oeganda, waarin kinderen vertellen wat
onze programma’s voor hen hebben betekend.
Kleuteronderwijs in Liberia
Peuter- en kleuterontwikkeling
In samenwerking met de Liberiaanse overheid heeft
Save the Children een project uitgevoerd om het
kleuteronderwijs en de algemene levensstandaard
van kinderen in Montserrado en Bong in Liberia te
verbeteren.
Onze aanpak
Een goede start is belangrijk om het onderwijs te
optimaliseren. De vroege ontwikkeling van peuters
en kleuters door educatieve activiteiten kan ook een

belangrijke rol spelen in de voorbereiding van kinderen op het basisonderwijs.
Save the Children heeft meerdere peuterspeelzalen
opgezet en hierdoor het bestaande onderwijssysteem
in Liberia verbeterd. Vanuit de lokale gemeenschappen
komen veelal positieve reacties en geven mensen aan
dat zij zeer tevreden zijn over de voortgang van hun
kinderen.
Het voornaamste doel van het project was het
verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen vanaf hun geboorte tot de overgang naar het
basisonderwijs. Een kindvriendelijke leeromgeving is
essentieel voor de stimulering van het leergedrag van
kinderen. Als kinderen worden blootgesteld aan een
dynamische en ondersteunende leeromgeving tijdens
hun voorschoolse ontwikkeling, maken ze makkelijker
de overstap naar het basisonderwijs en presteren ze
later beter.
Het kleuteronderwijsprogramma bereidt kinderen in de
leeftijd van drie tot vijf jaar oud voor op het basisonderwijs. Goed onderwijsmateriaal en veilige onderwijslocaties zijn hierbij belangrijk. Onze peuterspeelzalen
zijn beter uitgerust, wat voor veel ouders een reden is
om over te stappen. Officieel is kleuteronderwijs gratis
in Liberia, maar in de praktijk lopen ouders vaak tegen
zogenaamde ‘verborgen kosten’ aan, zoals de kosten
voor schooluniformen, boeken en rugzakken. Daar
komt bij dat in sommige gevallen de overheid niet in
staat is om het salaris van de leraar te betalen en wordt
er van de ouders ook hiervoor een bijdrage verwacht.
Voor sommige ouders is die drempel te hoog. Save the
Children biedt hun een alternatief.
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Impact op kinderen
Het grootste winstpunt van de peuterspeelzalen is dat
ouders aangeven dat zij duidelijk vooruitgang zien in
de leerprestaties van hun kinderen.
Kinderen kunnen het alfabet opzeggen, ze kunnen
sommige getallen herkennen, simpele woorden lezen
en de maanden en dagen van de week opzeggen.
Daarbij leren kinderen ook op zeer jonge leeftijd
Engels spreken. Uit observaties blijkt ook dat de
peuters in onze centra verder ontwikkeld zijn dan
hun leeftijdgenootjes. Dat verschil komt onder andere
doordat er minder leerlingen zijn per leraar, wat de
leerresultaten van kinderen ten goede komt. Deze
bevindingen worden bevestigd door nader onderzoek:
het Kennisnetwerk heeft vergelijkende leertesten
afgenomen bij kinderen, waaruit blijkt dat de peuters
in onze centra inderdaad beter presteren.

Kinderen die in een peuter- en kleuterklas
hebben gezeten, scoorden beter dan traditionele leerlingen op de onderwerpen lezen
(8,3%) en rekenen (9,5%). Ook zijn deze
peuters sociaal verder ontwikkeld, hebben
ze meer zelfvertrouwen en zijn ze beter
op de hoogte van zaken rond hygiëne en
gezondheid. !
Het onderwijs is daarmee ook van invloed op andere
aspecten van de ontwikkeling van de kinderen.

40

3. PROGRAMMA’S

Geleerde lessen
t Een van de grootste struikelblokken voor
duurzame ontwikkeling is het gebrek aan fondsen.
De Liberiaanse overheid zou, na afloop van het
DCR-programma, garant staan voor de kosten, maar
kan niet aan die verplichting voldoen. De lokale
gemeenschap kan de kosten niet goed dragen.
t In Liberia is een gebrek aan goed opgeleide leraren.
Vanuit de overheid wordt bovendien nog geen
eenduidige kwaliteitseis gesteld aan het onderwijs,
wat het extra moeilijk maakt om kleuteronderwijs
goed te laten aansluiten op het basisonderwijs.
t Het is belangrijk om te blijven pleiten voor deze
vorm van onderwijs bij zowel de lokale gemeenschappen als bij de overheid. Er zou meer aandacht
moeten komen voor de financiering van het
onderwijs en voor de training en het certificeren
van onderwijzend personeel.
t Bij de opzet van het project is te weinig aandacht
geschonken aan de input van de gemeenschappen
zelf, waardoor het meer moeite kostte om ze te
betrekken. Het is van belang dat lokale gemeenschappen ‘mede-eigenaar’ worden.
t Tot slot bleek het niet handig om het programma
te promoten door schoollunches aan te bieden.
Voeding mag immers niet de drijfveer zijn om een
kind naar school te sturen. Zeker in vergelijking met
overheidsscholen, waar geen lunch wordt aangeboden, is het ook niet duurzaam. Daarom zijn we
hiermee gestopt.
t Om de duurzaamheid te vergoten en oplossingen
te vinden voor een aantal struikelblokken, zal in
2015 iemand worden aangesteld die samen met de
lokale bevolking en partners intensief gaat werken,
zodat we de kans vergoten dat het project ook op
de lange termijn effecten zal hebben.

Evaluatie
Het onderzoek naar de impact is uitgevoerd door het
Dutch Consortium for Rehabilitation-kennisnetwerk.
In totaal zijn er ongeveer 250 mensen onderzocht
(leerlingen, tienermoeders, leraren, ouders et cetera)
en is de informatie verzameld door middel van focusgroepdicussies, interviews, vergelijkende leertesten,
media-analyses en participatieworkshops.
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HET VERHAAL VAN MOSES IN
OEGANDA
We volgden Moses Achia, dertien jaar oud,
uit Karamoja, een afgelegen regio in het
noordoosten van Oeganda. Het is er droog
en men leeft er van de veeteelt. Slechts 11%
van de lokale bevolking in dit gebied heeft
basisonderwijs gevolgd en kinderen stromen
nauwelijks door naar vervolgonderwijs, omdat
zij verantwoordelijk zijn voor de kudde.
Moses volgde alternatief basisonderwijs in
Karamoja (Alternative Basic Education in
Karamoja (ABEK)), aangeboden door
Save the Children. De lessen vinden plaats
in mobiele scholen, waarbij de kinderen hun
kudde in de gaten kunnen houden. De leraren
zijngetrainde mensen uit de lokale gemeenschap. Er wordt lesgegeven over veeteelt,
gezondheid, vrede en veiligheid en vakken als
lezen, schrijven en rekenen. Moses is geslaagd
voor het basisonderwijs en, als een van de
weinigen, kon hij doorstromen naar het
reguliere staatsonderwijs. Hij zit nu in groep
4 van de Natirae basisschool in het district
Nakapiripirit. Hij kon zelfs de eerste drie
klassen overslaan omdat hij erg goed bleek
te zijn. ‘Veel van de geslaagde ABEK-scholieren
zijn erg slim’, zegt zijn nieuwe leraar,
dhr. Chemayek. ‘Ze kunnen goed lezen en
schrijven, maar nog het allerbeste zijn zij in
rekenen.’ Moses droomt ervan om arts te
worden. Na het volgen van ABEK-onderwijs
en nu het regulier onderwijs, lijkt die droom
een stap dichterbij te komen.
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HET VERHAAL VAN ODETTE KAVIRA
VYAKUSA IN KAGHERI – DR CONGO
In 2011, toen zij zeventien was, zat Odette in
het vijfde en laatste jaar van haar opleiding.
Zij raakte echter zwanger en moest haar school
verlaten. In veel landen mogen meisjes niet
meer deelnemen aan school als zij zwanger zijn en
een kind hebben gekregen, zo ook in
Congo.
‘Na deze moeilijke periode, vol teleurstellingen,
wilde ik weer terug naar school en verder
gaan met het laatste leerjaar om zo de opleiding
af te maken. Maar het was mijn moeder die
het schoolgeld betaalde en ze heeft geweigerd dat
langer te doen, omdat ze zo teleurgesteld
in me was nadat ik zwanger was geworden terwijl ik
nog op school zat.’
De inmiddels twintigjarige Odette vertelt verder:
‘Een jaar later was er op een middag tegenover
mijn huis, een voorlichtingsactiviteit over het belang
van onderwijs door de voorlichters van Save the
Children en Benenfance (SCNL: onze lokale
partner). Ze informeerden ons over een mogelijkheid voor jongeren om een beroep te leren bij
het jongerencentrum in Kagheri. De volgende
morgen heb ik mij meteen ingeschreven voor
de vakopleiding tot coupeuse. Na zes maanden
heb ik mijn diploma gehaald. Met het geld dat ik
tijdens mijn zwangerschap had verdiend met cassave
verbouwen, heb ik een naaimachine en accessoires
gekocht en een kamer gehuurd waar ik mijn
naaiatelier kon beginnen.

Dankzij dit naaiatelier kan ik niet alleen aan de
behoeften van mijn kind voldoen, maar ook aan die
van mezelf. Ook heb ik mij inmiddels weer verzoend met mijn familie, die erg ongerust was over
mijn toekomst. Het coupeusevak vind ik een mooi
beroep. Ik ben heel trots als ik inwoners van Kagheri
kleding zie dragen die ik genaaid heb. Het blijft echter wel lastig om alle belasting te moeten afdragen.
Naast mijn werk draag ik ook bij aan het beheer van
het jeugdcentrum in Kagheri. Sinds 2013 ben ik penningmeester van de commissie van het jeugdcentrum. Ik raad alle jongeren - en in het bijzonder alle
jonge meisjes - die geen school hebben afgemaakt
aan om gebruik te maken van de mogelijkheden in
het jongerencentrum. Dat geeft hun de mogelijkheid
een zekerdere toekomst op te bouwen.’

‘Ik ben heel trots
als ik inwoners
van Kagheri
kleding zie dragen
die ik genaaid heb.’
(Datum gesprek: 11 juni 2014)
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HET VERHAAL VAN MUHINDO
AMSTRONG IN LUBERO – DR CONGO
Muhindo Amstrong is de oudste zoon in een gezin
met zes kinderen. Hij moest stoppen met school toen
hij in de tweede klas van de basisschool zat, omdat
er geen geld was om zijn schoolgeld te betalen. Zes
jaar lang bracht hij door zonder school of werk. In juni
2013 startte hij met een cursus lezen en schrijven in
het jongerencentrum in Lubero waar hij de beste van
de klas bleek. Na de cursus volgde hij ook nog een
vakopleiding koken in een van de jeugdcentra, die
zijn opgericht en gebouwd met steun van Save the
Children. In december 2014 behaalde Muhindo
Amstrong, inmiddels zeventien jaar oud, zijn diploma
en kon hij aan de slag als kok bij restaurant Jenga
Mwili in Lubero. Na ongeveer een maand werken
is Muhindo in Lubero zijn eigen mobiele patisserie
gestart met een startkapitaal van $16. Dit is het
bedrag dat hij in het restaurant had verdiend sinds
hij daar was gaan werken. Hij verkoopt brood en
beignets in de uren dat hij niet in het restaurant werkt.

geopend bij de COOPECO-bank. Dat zal me in staat
stellen om geleidelijk aan meer geld te sparen om
mijn bedrijf verder te laten groeien.’ Hij heeft grote
ambities en wil later een bakkerij openen in Lubero
zodat hij ‘grotere dingen’ kan nastreven. Ook hij raadt
andere jongeren aan om een vakopleiding te volgen
en niet te wanhopen als ze niet naar school kunnen
gaan. De vakopleidingen in de jongerencentra geven
jongeren de mogelijkheid om alsnog een diploma te
halen zodat zij daarna wél kunnen voorzien in hun
levensonderhoud.
(Datum gesprek: 12 januari 2015)

Wanneer we hem vragen hoe het werk zijn dagelijks
leven heeft veranderd, antwoordt hij:

‘Mijn werk stelt me in staat om in
mijn eigen levensbehoeften te voorzien,
en soms ook in die van mijn familie.
Ik heb pasgeleden mijn eigen kleding gekocht en aan
mijn ouders het schoolgeld gegeven voor een van
mijn kleine zusjes. Ook heb ik zojuist een rekening
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HET VERHAAL VAN ANGELINA ABUK IN ZUID-SOEDAN
Angelina Abuk ging op zevenjarige leeftijd voor
het eerst naar school. Toen kon ze nog niet lezen
en schrijven. Ze ging naar groep 1 van basisschool
Kueijena in de stad Wau. Inmiddels is ze 12 jaar oud
en zit ze in groep 5.
Ze vertelt over hoe het op school is veranderd
de laatste jaren: ‘We stonden vroeger in de klas en
zongen liedjes. Er waren weinig leerkrachten en zij
wisten niet zo goed hoe ze de leerboeken konden
gebruiken in de lessen. Nu geven de leraren veel
beter les en leggen ze meer dingen uit. Ook krijgen
we meer overhoringen en testen. De leraren die
zijn getraind door Save the Children brengen meer
tijd met de leerlingen door en ik heb er vertrouwen
in dat we de test van groep 8 zullen halen.
Ik hou van schrijven en lezen en wil later iets doen
waar onze samenleving iets aan heeft. Ik heb twee
broers en een zus, die alle drie jonger zijn dan ik en
die ook naar school gaan. Mijn vrienden zouden ook
wel naar school willen. Sinds een tijdje gaan steeds
In Zuid-Soedan heerste tijdens het afgelopen jaar een burgeroorlog
die het openbare leven in vele delen van het land stillegde. Ook
de programma’s van Save the Children en andere hulporganisaties
konden in sommige provincies geen doorgang vinden. In de provincie
Upper Nile moest zelfs het veldkantoor worden geëvacueerd vanwege de veiligheidssituatie. We hebben onze programma’s daar, met
behoud van de opzet, verplaatst naar de provincie Western Bahr el
Ghazal. Dit kon omdat we al actief waren in dit district.
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meer kinderen naar school omdat Save the
Children langskomt in onze dorpen en mensen
vertelt waarom onderwijs zo belangrijk is.’
Ze vertelt verder: ‘Ik ben lid van een sociaal
activeringsteam. We proberen ouders over te halen
om hun kinderen naar school te sturen, vooral
meisjes. Daardoor gaan er nu veel meer meisjes naar
school dan eerst. Onze ouders hadden de kans niet
om naar school te gaan door jarenlange burgeroorlog, maar wij wel en daar moeten wij heel blij om zijn.
De medezeggenschapsraad die is opgericht helpt de
leraren om te gaan met lastige situaties in en rondom de school. Het beste vind ik dat de ouders de
leraren motiveren en wanneer de leraren iets nodig
hebben, dan helpen de ouders om de gemeenschap
te mobiliseren en de leraar te ondersteunen.’
Angelina wil later dokter worden. Veel mensen in
het dorp sterven nog aan ziektes die te genezen
zijn, omdat er geen doctoren, medicijnen of klinieken zijn.
‘De schoonmaakgroepen op de scholen houden het
gebouw netjes en schoon. Het Dutch Consortium
for Rehabilitation gaf ons een waterput. Nu hebben
we schoon drinkwater op school. Ook de mensen
uit de omringende dorpen maken gebruik van de
waterput. Daardoor zijn er minder mensen ziek
door wateroverdraagbare ziektes en heeft iedereen
schoon drinkwater.’

HAÏTI
930 volwassenen getraind in onder andere het herkennen
van huiselijk geweld, kinderbescherming, het belang van
kleuteronderwijs, leesmethoden en schoolmanagement
34 partnerschappen met kleuter- en basisscholen vernieuwd of opgezet
14 bibliotheken, met elk 230 boeken in Creools en Frans
aan scholen gegeven
14 kleuterscholen hebben onderwijsmateriaal gekregen, zoals puzzels, papier, scharen, penselen, verf en kleurpotloden

LATIJNS-AMERIKA
EEN SELECTIE VAN ONZE RESULTATEN

SYRIË
2.179 huishoudsets, kookgerei, lakens en
dekens, pannen, eetgerei e.d. uitgedeeld
2.000 hygiënesets uitgedeeld met zeep, tandpasta, handdoeken, schoonmaakmiddelen e.d.
500 tenten uitgedeeld
5 centra opgeknapt voor 1.630 vluchtelingen

JEMEN
17.362 volwassenen en 15.081 kinderen
getraind in een gezonde leefstijl en hygiëne
1950 kinderen op 4 scholen namen deel
aan activiteiten op het gebied van hygiëne en
gezondheidszorg

CENTRAAL- EN MIDDEN-OOSTEN
EEN SELECTIE VAN ONZE RESULTATEN

ONZE IMPACT
IN HET MIDDENOOSTEN
Impact: Kinderdagverblijven voor Syrische
vluchtelingkinderen in Jordanië
Programma
Thema:
Looptijd:
Budget:
Financieringsbron:

Bescherming
januari 2013 – juni 2014
€ 661.290,SHO, Adessium Foundation en eigen middelen
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Leven als vluchteling
Save the Children is vooral actief in landen waar
conflicten zijn, zoals in Syrië. Al meer dan vier jaar
heerst daar oorlog. Vele vluchtelingen, van wie meer
dan de helft kind is, leven in kampen. Ook daar is de
situatie lastig voor kinderen. Zo is er een tekort aan
voedsel en drinkwater, heerst er een gespannen sfeer
in de gezinnen en zijn er geen veilige speelplekken.

de ouders. Er werden allerlei educatieve activiteiten
met de kinderen gedaan. We gaven bijvoorbeeld
voorlichting over dieren, gezondheid, voedsel, het
menselijk lichaam, verkeer en veiligheid. Ook
ontvingen de kinderen een rugzak, een hygiënepakket
en dagelijks een gezonde aanvulling op hun reguliere
maaltijd.
Impact op kinderen
Uit de evaluatie blijkt dat kinderen die naar de
kinderdagverblijven kwamen nu minder verlegen,
agressief, introvert en jaloers zijn dan andere kinderen.
Ze spelen meer, zijn actiever en minder in zichzelf
gekeerd. Ze ontwikkelen zich beter op zowel cognitief,
sociaal als lichamelijk vlak. Ook de ouders die onze
trainingen hebben gevolgd zijn erop vooruitgegaan. Ze
gaan op een vriendelijkere manier met hun kinderen
om en accepteren het gedrag van hun kinderen beter.
De thuissituatie van veel kinderen is hierdoor sterk
verbeterd.
Een leraar van kinderdagverblijf De Regenboog
vertelde over een van de kinderen:

Onze aanpak
Save the Children heeft onder meer drie grote
kinderdagverblijven gebouwd in het Za’atari
vluchtelingenkamp in Jordanië. In Za’atari verblijven
zo’n 70.000 kinderen, van wie de helft jonger is dan
acht jaar. We hebben voor speelmateriaal gezorgd
en trainingen gegeven aan de leidsters van de
kinderdagverblijven, aan hun assistenten en aan

‘Hij deed alsof hij met een geweer zijn
vriendjes neerschoot en zei dat hij oorlog
aan het voeren was. De afgelopen tijd heb
ik hem aangemoedigd om met blokken een
gebouw te maken of een kinderdagverblijf.
Nu beeldt hij zich in dat hij ingenieur is en
gebouwen en kinderdagverblijven bouwt.
Hij probeert gebouwen te maken van pennen en rietjes, die hij vroeger gebruikte om
een geweer of een tank uit te beelden.’
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Veranderingen in de levens van leraren en ouders
We richten onze activiteiten voornamelijk op kinderen,
maar na evaluatie van het project bleek dat we ook
een positieve impact hebben gehad op de levens van
de vele leraren en assistenten die lesgeven op de kinderdagverblijven en van de ouders van de kinderen. Zo
vertelde een van de lesassistenten in kinderdagverblijf
De Regenboog: ‘Ik sta dichter bij mijn eigen kinderen en
die van anderen.’ Een andere lesassistent vertelde: ‘Het
voelt echt alsof ik wat bereikt heb. Het is me gelukt om
een kind in positieve zin te veranderen.’
Ook vertelde een leraar van kinderdagverblijf De
Regenboog een opmerkelijk verhaal over een moeder: ‘Ze voelde zich zeer depressief en verbitterd. Dus
nodigden we haar uit voor een van de oudersessies.
De eerste paar keer kwam ze in het geheim. Haar
man mocht niet weten dat ze kwam, want hij vond
het allemaal maar onzin (‘We sturen onze kinderen
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naar die kinderdagverblijven, omdat ze er te eten
krijgen en jij mag daar niet naartoe’). Maar de vrouw
bleef komen en werd zelfs lid van het veiligheidscomité. De verrassing is dat haar man ook lid werd van
het comité en daarin nu heel actief is.’
Een leraar van kinderdagverblijf Zonneschijn zag
ouders met een afwachtende houding veranderen in
enthousiaste pleitbezorgers voor goed onderwijs:

‘In het begin van het programma zat een
groep moeders ons sceptisch aan te staren.
De vrouwen vonden tenten, warmte en
voedsel veel belangrijker dan onze
kinderopvang, lesmethoden en onderwerpen die we bespreekbaar wilden maken.
Ze wilden dat we hun kinderen alleen
leerden schrijven, verder niets. Het is ons
uiteindelijk gelukt ze mee te krijgen en de
moeders vragen ons nu zelfs wanneer we
weer een bijeenkomst organiseren.’

Het project is voor een groot deel afgerond, maar
gelukkig kunnen de ouders en kinderen nog gebruik
blijven maken van de kindercentra zolang zij in het
vluchtelingenkamp verblijven.
Geleerde lessen
Onze activiteiten hadden niet alleen maar positieve
effecten, soms ging het ook minder goed. Zo kwam
het voor dat sommige ouders hun kind geen ontbijt
meer gaven, omdat ze verwachtten dat de kinderdagverblijven dat wel zouden doen. Ook kun je je
voorstellen dat het voor vaders die erg traditioneel
zijn, moeilijk was om onze moderne manier van met
kinderen omgaan te accepteren. Soms leverde dat
conflicten op in het gezin. Maar overwegend waren de
lokale ouders heel blij met de kinderdagverblijven en
de trainingen. Moeders en vaders gingen zelfs andere
ouders overhalen om hun kinderen naar de
kinderdagverblijven te brengen.
Andere aspecten die uit de evaluatie naar voren kwamen waren dat de financiële middelen efficiënt zijn
gebruikt, maar dat de kinderdagverblijven naar verhouding vrij prijzig zijn. Het bereik is beperkt, omdat er
een gelimiteerd aantal plekken is en kinderen soms
dagelijks komen. Dan bereik je dus steeds dezelfde
kinderen.

Externe evaluatie
Bovenstaande resultaten en geleerde lessen zijn gebaseerd op een evaluatieonderzoek dat is uitgevoerd
door een externe consultant. Er zijn enquêtes afgenomen onder 107 ouders en 59 leraren. Er zijn 46
focusgroepbijeenkomsten gehouden met ouders, leraren en kinderen. Daarnaast zijn drie kinderdagverblijven geobserveerd. Ook zijn interviews gehouden met
tienleraren, hoofden van de drie kinderdagverblijven,
de Save the Children-staf, iemand van UNICEF en een
lokale gemeenschapsleider in het vluchtelingenkamp.

We zouden meer kunnen doen om ook de ‘verborgen’ kinderen, zoals zij met een handicap, te werven.
Als we het programma iets anders opzetten, dan
zouden we met hetzelfde geld meer kinderen kunnen
bereiken. Bijvoorbeeld door alleen de basisopzet aan
te bieden en niet meer de ‘uitgebreide’ opzet, zoals
een gezonde snack voor de kinderen en volledige
tentinrichting met vloerbedekking.

Conclusie
Het concept van kinderdagverblijven tijdens noodhulpacties is vrij uniek en wordt nog niet zo lang
uitgevoerd. Deze evaluatie laat zien dat we positieve
impact hebben gehad op kinderen, ouders en leraren.
Er zijn echter ook verbeteringen mogelijk, die we
kunnen gebruiken bij onze kinderdagverblijven in
noodhulpprogramma’s in Jordanië, Irak en de Filipijnen.
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3.5 BINNENLANDPROGRAMMA
In juni 2014 startte Save the Children met het ontwikkelen van activiteiten voor kinderen in Nederland.
Dit sluit aan bij de activiteiten van andere leden
binnen Save the Children die, naast hun internationale programma, ook een programma hebben voor
kinderen in eigen land. Door de veranderingen in de
Nederlandse samenleving komen ook hier groepen
kinderen in de knel. Vanuit onze statuten om er voor
alle kinderen in de wereld te zijn, is dit binnenlandprogramma dan ook een logische stap.
Defence for Children
We zochten de samenwerking met Defence for
Children (DCI). DCI is een internationale kinderrechtenorganisatie met een Nederlandse afdeling. DCI
bevordert kinderrechten vanuit een juridische invalshoek en op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag.
De deskundigheid van DCI is daarmee een goede
aanvulling op onze kennis en expertise.
Save the Children ondersteunt de Kinderrechtenhelpdesk van DCI op het terrein van de jeugdzorg, waarmee we een eerste concrete activiteit in Nederland
hebben. De Kinderrechtenhelpdesk geeft advies aan
en bemiddelt tussen kinderen, ouders en professionals.
De DCI-helpdesk doet onderzoek en geeft beleidsaanbevelingen. Daar waar nodig lobbyt de desk lokaal
en nationaal voor goed beleid en goede wetten en
regels. In deze tijd van transitie en transformatie van
de jeugdzorg is de verwachting dat de Kinderrechtenhelpdesk in 2015 nog vaker op dit thema zal worden
ingeschakeld.
Wij besteedden aan het Nederlandprogramma in
2014 ! 80.000,- ten behoeve van de Kinderrechtenhelpdesk. Dit project wordt vier jaar door Save the
Children ondersteund, van 1 januari 2014 tot

31 december 2017, met een totaal budget van
! 320.000,- en gefinancierd uit eigen middelen.
‘Vitalis, bedankt voor de leuke dag’
Vanaf 1 januari 2015 gaan we ook samenwerken met
Stichting Vitalis. In 2014 zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen. Vitalis zorgt ervoor dat kinderen met
een moeilijke thuissituatie worden begeleid door een
ervaren en volwassen maatje. Zo hebben kinderen
een steunfiguur, zien zij ‘hoe het anders kan’ en beleven ze elke week een paar ontspannen en ‘leuke’ uren.
Deze vorm van begeleiding is preventief en bedoeld
om te voorkomen dat kinderen in professionele
hulpcircuits terechtkomen. Met Vitalis gaan we eraan
werken om deze begeleiding ook voor kinderen in
andere regio’s beschikbaar te maken, om te beginnen
in Leiden.
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Toekomst
In deze startfase van ons nieuwe Binnenlandprogramma hebben we ons breed georiënteerd op het gebied
van kinderrechten en kinderwelzijn in Nederland.
We deden dit door in gesprek te gaan met gouvernementele en non-gouvernementele organisaties en het
lezen van rapporten en verslagen. Deze analyse zal in
de eerste helft van 2015 worden afgerond. Daarna
bepalen we welke richting Save the Children in het
Nederlandprogramma zal kiezen en welke activiteiten
voor kinderen daarbij horen. Het VN-Kinderrechtenverdrag (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind (IVRK)) biedt ook hier het kader. In 2015 zal
het totale budget voor het binnenlandprogramma
! 190.000,- bedragen, ! 80.000,- voor DCI, ! 60.000,voor Vitalis en ! 50.000,- voor andere projecten.
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KINDERNOODHULPFONDS
Save the Children Nederland beheert het
KinderNoodhulpFonds. Ultimo 2014 bevat dit
fonds ! 250.000,-. Bij rampen of conflicten
kunnen we met dit fonds direct in actie
komen en noodhulp bieden. Ook wordt het fonds
gebruikt voor hulpactiviteiten bij
rampen die minder in de schijnwerpers staan.
Hieronder beschrijven we drie situaties
waarin in 2014 gebruik is gemaakt van het
KinderNoodhulpFonds.

! 25.000,- voor ebolapreventie in Liberia
Met dit bedrag hebben we bijgedragen aan het
opzetten en inrichten van een centrum voor

! 25.000,- voor overstromingen in
Noord-Afghanistan
In mei 2014 zijn meer dan 50.000 mensen
ernstig getroffen door zware overstromingen. Save
the Children Nederland heeft bijgedragen om
de noden van 400 families (onder wie ruim 1450
kinderen) te verlichten door het verstrekken van
voedsel, drinkwater en dekens. Ook hielpen we
met het installeren van latrines en andere sanitaire
voorzieningen.
! 25.000,- voor de hereniging van families in
Zuid-Soedan
Door het voortdurende conflict worden kinderen
van hun families gescheiden. Ze worden dan vrij
eenvoudig gerekruteerd voor een rebellenleger.
Niet zelden zijn ze slachtoffer van misbruik. Save
the Children Nederland heeft een bijdrage geleverd aan de registratie en opsporing van onbegeleide en vermiste kinderen voor hereniging met
hun families.
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ebolapatiënten. We trainden 108 vrijwilligers om
patiënten op te sporen en in tien dorpen zijn
bewustwordingscampagnes uitgevoerd.
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3.6 PROGRAMMAOVERZICHT
Thema

Budget

2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NM#O"J"BPQGANNRKNM#O

! 1.544.869

N%7:1$-/61$"K"9)'8)6)'+)"/&4-1*)"+-)$/6<)'*)$-$7")$"(116/4:1==)*-.;)"
participatie van meisjes en jongeren d.m.v. vakonderwijs
N%7:1$-/61$"K"A)++)$"<1$"
levens van ontheemden
in eigen land door
gezondheidszorg en voeding

! 825.595

! 295.682

N'()$-L"K"I*))7>&'7"<&&'"N'()$-L

! 792.226

N'()$-L"K"0)/6'-.+-$7"&$7)*-.;:)-+"&="81/-/"<1$"/);/)"
01$7*1+)/:"K"9&&';&()$"<1$"
kindhuwelijken door vergroten
capaciteit jongeren

! 219.422

! 660.000

B:-$1"K"0)/4:)'()$"<1$"<'&D,)$")$"()-/.)/"6)7)$"S/);/D))*T"7),)*+")$"D-68D-6-$7"-$"UD$$1$
B:-$1"K"9)'8)6)'+)"<11'+-7:)+)$"
van jongeren ter vergroting
kansen op de arbeidsmarkt

! 100.000

! 752.691

! 446.919

! 1.310.596

V-*-=-.$)$"K"
Noodhulp
@)&'7-L"W"N'()$-L"K"X)';)$"11$"
veiligere en weerbare gemeenschappen
-$"MD-+K?1D;1/D/
V-*-=-.$)$"K"Q&&+:D*=")$",)+)'&=8&D,"
$1"6H%&&$"Y1-H1$
Gezondheidszorg
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PROGRAMMAOVERZICHT
Thema

Budget

2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NM#O"J"BPQGANNRKNM#O

! 120.000

! 128.800

! 25.000

! 150.000

#$+-1"K"M-);6)/"-$"/*&==)$,-.;)$"Z)*:-"<)'(-$+)')$"+&&'"<)'8)6)'+)":H7-L$)
#$+-1"K"#$6)7')')$"
straatkinderen in reguK
*-)'"&$+)',-.//H/6))(
#$+-1"K"Q&&+:D*="
4H4*&&$"I:1-*-$
#$+-1"K"E=>)66)$"
activiteitencentra
voor kinderen
werkend in de
kledingindustrie met
als doel doorstroom
naar regulier onK
derwijs of werk via
beroepsonderwijs
India

! 10.000

! 50.000

! 265.102

K"YD(1K
nitaire
respons
op
ethisch
4&$5-46"
in Assam

#$+-1"K"0)'&)=/&$+)',-./"<&&'".&$7)')$"-$"B1*4D661
#$+-1"K"9&&';&()$"<1$"
kindhuwelijken door vergroten
capaciteit jongeren
Gezondheidszorg
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PROGRAMMAOVERZICHT
Thema

Budget

2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NM#O"J"BPQGANNRKNM#O

! 1.177.644

#$+&$)/-L"K"G)'D7+'-$7)$";-$+)'/6)'%6)"+&&'"&$+)'<&)+-$7"&="E&/6K[1<1
#$+&$)/-L"K"9)'/6)';-$7"(116/4:1==)*-.;"(-++)$<)*+"-$"#$+&$)/-L"
ter bevordering ontwikkeling jongeren

! 596.209
! 355.971
! 10.181.445
! 14.000.000

! 1.533.086

! 220.839

! 705.882

! 924.881

! 200.000

?-'7->-L"K"G&)71$7"6&6"&$+)',-./"<&&'";-$+)')$"()6"))$"8)=)';-$7
I1;-/61$"K"\)-/.)/")$".&$7)$/"$11'"/4:&&*"-$"01*&4:-/61$
I1;-/61$"K"G&);&(/6=)'/=)46-)%"<&&'";-$+)')$"-$"016617'1(
I1;-/61$"K"9)'8)6)'+)"/&4-1*)"+-)$/6<)'*)$-$7"
en maatschappeijke participatie van vrouwen
en jongeren d.m.v. vakonderwijs
I1;-/61$"K"9&&';&()$"<1$";-$+:D,)*-.;)$"
door vergroten capaciteit jongeren
G1+>.-;-/61$"W"?-'7->-L"K"\))'",))'811':)-+"
tegen natuurrampen voor scholen voor bijzonder
onderwijs, gemeenschappen en de meest
kwetsbare groepen tegen natuurrampen
G1+>.-;-/61$"K"0)/4:)'(-$7"<1$";-$+)')$"<1$"(-7'1$6)$"+&&'"/6)';"
sociaal vangnet
G1+>.-;-/61$"K"9)'8)6)')$"<1$"6&)71$7"6&6"
gezondheidszorg voor kinderen op het
platteland
Gezondheidszorg
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PROGRAMMAOVERZICHT
Thema

Budget

2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AFRIKA
CAR
K"Q&&+K
:D*=2"
verstrekK
king van
medicijK
nen

! 50.000

! 3.894.261
! 169.522
! 2.147.333

Z)(&4'16-/4:)"A)=D8*-);"B&$7&"K"F4:&*-$7"<1$".&$7)')$
Z)(&4'16-/4:)"A)=D8*-);"B&$7&"K"9)'/6');;-$7"
schoolmeubilair voor gerenoveerde scholen
P6:-&=-L"K"F);/D)*)"<&&'*-4:6-$7"<&&'".&$7)')$
Sierra
R)&$)"K"
FYE

! 1.203.576

R-8)'-1"K"9)'/6)';)$"&$+)',-.//H/6))(

! 103.400

R-8)'-1"K"9)'8)6)')$"
overlevingskansen
van kinderen

! 100.000

R-8)'-1"K"G&)71$7"6&6"&$+)',-./]"/&4-1*)"
vaardigheden en bescherming van
straatkinderen en werkende kinderen

! 128.800

R-8)'-1"K"E=<1$74)$6'D("
voor straatkinderen in Bong
Gezondheidszorg
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PROGRAMMAOVERZICHT
Thema

Budget

2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AFRIKA

! 1.000.000

! 25.000

Liberia
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4. CAMPAGNES EN ACTIES

Voor het werk van Save the Children is draagvlak bij
het Nederlandse publiek van groot belang. We informeren, inspireren en betrekken mensen bij ons werk door
campagnes en acties te voeren en door consequent
ons ‘gezicht’ te tonen aan de Nederlandse samenleving.
Als een thema of onderwerp bijzondere aandacht verdient, pakken we dit op via campagnes en acties. Onze
campagnes zijn gericht op een samenspel van voorlichting, beleidsbeïnvloeding en fondsenwerving.

4.1 EVERY ONE
Sinds 2010 vestigt Save the Children de aandacht
op het probleem van kindersterfte met een grote
internationale campagne: Every One. We vragen in
deze campagne specifiek aandacht voor kindersterfte
door ondervoeding, vroeggeboorte en eenvoudig te
voorkomen en te genezen ziekten.
Save the Children geeft voorlichting aan het
Nederlandse publiek door aandacht te vragen
voor internationale rapporten over het belang van
voedselzekerheid en goede gezondheidszorg. Deze
rapporten gebruiken wij voor pleitbezorging richting
de politiek. Verder bezoeken onze vrijwilligers het hele
jaar door basisscholen en middelbare scholen. In 2014
hebben zij op 26 scholen voorlichting gegeven over
het werk van Save the Children, waarbij het thema
kindersterfte centraal stond.
Rapporten voeding en zorg
Rapport State of the World’s Mothers 2014
Het jaarlijkse State of the World’s Mothers Report laat
zien welke landen achterblijven in het verlenen van
voldoende zorg aan moeders en kinderen.Volgens het
rapport is Finland de beste plek om een kind op de

wereld te zetten. De slechtste plek is Somalië.
Nederland staat dit jaar wederom op de vijfde plaats
van landen waar kinderen het beste geboren kunnen
worden.
Rapport A Devastating Toll
Dit rapport beschrijft de consequenties van de
gebrekkige gezondheidszorg in Syrië. Kinderen sterven
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niet alleen door het geweld in hun land, maar ook
aan ziekten die eenvoudig te voorkomen en genezen
zijn. In Syrië is 60% van de ziekenhuizen verwoest of
beschadigd. Bijna de helft van de Syrische artsen is het
land ontvlucht. In Aleppo, een stad waar 2500 artsen
behoren te werken, zijn er nog maar 36 over. Ook
het merendeel van de verpleegkundigen en ander
medisch personeel is omgekomen, gevangengenomen
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of gevlucht. Bovendien is ruim 90% van de
ambulances beschadigd, gestolen of verwoest.

Medewerker Save the Children in Liberia voor Giro555

Rapport Ending Newborn Deaths
Het rapport toont aan dat de helft van de zuigelingensterfte op de eerste levensdag voorkomen kan worden
als moeder en kind toegang zouden hebben tot gratis
gezondheidszorg en begeleiding van een verloskundige
bij de bevalling. Jaarlijks bevallen 40 miljoen vrouwen
zonder medische begeleiding van een verloskundige.
Naast de 1 miljoen sterfgevallen op de eerste levensdag, overlijden er ook 1,2 miljoen baby’s bij de bevalling
door overmatige stress, infecties of complicaties.

Tijdens de nationale actie ‘Stop ebola’ verbleef Save the Children-medewerker Sabine Copinga drie weken
in Liberia om voor Giro555 verslag te doen van de ramp. Tijdens haar reis ontmoette zij de zusjes Phoebe
(6) en Mary (1,5 jaar). Bijna de hele familie van de meisjes was opgenomen in het ebolabehandelcentrum.
Met het oog op mogelijke besmetting werden de meisjes ondergebracht in een opvangcentrum voor
kinderen van ebolapatiënten. Helaas werd Mary, net als haar moeder, ook ziek. Phoebe bleef alleen achter.
Gelukkig overleefde zowel Mary als haar moeder het virus, maar zestien mensen uit het dorp kwamen wel
om het leven. Sabine Copinga: ‘Het verhaal van Phoebe en Mary laat zien hoe wreed ebola is en hoe hard
de Nationale Actie van Giro555 nodig was. Kinderen werden gescheiden van hun ouders en velen van hen
zijn wees geworden. Ebola is nietsontziend en zorgt bovendien voor de volledige ontwrichting van samenlevingen in Liberia, Sierra Leone en Guinee.’

4.2 SAMENWERKENDE
HULPORGANISATIES

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is een
samenwerkingsverband van elf Nederlandse hulporganisaties. Save the Children Nederland is er daar
een van. Bij grote rampen werken wij samen in een
Nationale Actie, waaraan ook andere particuliere
organisaties als gastorganisatie deel kunnen nemen.
Giro555 wordt dan opengesteld. In 2014 kwamen de
Samenwerkende Hulporganisaties in actie tegen ebola.
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De hulpverlening van Save
the Children op de Filipijnen
Bijna een jaar nadat de verwoestende tyfoon
Haiyan over de Filipijnen trok, bezocht ambassadeur van Save the Children, actrice Cystine
Carreon, het gebied. Zij wilde met eigen ogen
zien wat er met het geld was gebeurd dat
mensen in Nederland hadden overgemaakt
naar Giro555. Cystine: ‘Het is ongelofelijk wat
de mensen van de hulporganisaties achter
Giro555, samen met de Filipijnse bevolking,
hebben gepresteerd om de klap te boven te
komen. Ze hebben zich met eindeloos veel
toewijding, passie en volharding van hun taak
gekweten: het helpen van de overlevenden.
Wat een prachtig doel!’
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4.3 DEN HAAG VOOR LIBERIA
De gemeente Den Haag ondersteunt jaarlijks een
goed doel. De internationale stad van vrede en
recht koos voor het seizoen 2013-2014 voor Save
the Children. De gemeente, haar inwoners, scholen,
bedrijven, sportclubs, zorginstellingen en andere
organisaties zetten zich in voor het werk van Save the
Children in Liberia. Diverse evenementen, waaronder
het Ondernemersgala Den Haag en de City-Pier-City
Loop, stonden in het teken van het werk van Save the
Children.
Save the Children benaderde scholen, bedrijven,
sportverenigingen en andere partijen met het verzoek
om in actie te komen. Naast fondswerving was ook
het geven van voorlichting over de situatie van kinderen in Liberia een belangrijke doelstelling. Mediapartners binnen de gemeente, zoals TV West en diverse
stadskranten, scholen en bedrijven, boden ons een
platform om informatie te geven over ons werk en
over de leefomstandigheden van kinderen in Liberia.

CONFLICT SYRIË
Januari Hockeyverenigingen lieten een seizoen
lang hun doelpunten sponsoren door familie en
vrienden.
Februari Haagse bedrijven en Business Ambassadeurs kwamen in actie.
Maart Hardlopers gingen de uitdaging aan en
doneerden massaal bij de inschrijving voor de
City-Pier-City Loop.
April Het Ondernemersgala Den Haag leverde
! 125.000,- op. En muzikanten speelden voor het
goede doel.
Mei Studenten, theaters, festivals en ambassades
droegen een steentje bij.
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Juni Vrijwilligers organiseerden samen met
kunstenaars de Kunst & Kids-veiling. Tijdens
het WK Hockey werden unieke hockeyballen
verkocht.
Juli Milan Festival en Save the Children ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor
twee jaar.
Augustus De droomtentoonstelling was te
bewonderen op het Paul Krugerplein in Kijkduin,
op de Leyweg en naast de Hofvijver.
September
‘48 uur van Den Haag’ steunde Save the Children
tijdens de Museumnacht. Tijdens de Vredesloop
werd ruim ! 8500,- bij elkaar gerend.
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5. VOORLICHTING EN PLEITBEZORGING

5.1 VOORLICHTING

5.2 PLEITBEZORGING

Een van de statutaire doelstellingen van Save the
Children is het geven van voorlichting over het leven
en de rechten van kinderen wereldwijd. 2014 stond in
het teken van rampen en noodsituaties voor kinderen,
zoals de conflicten in Zuid-Soedan, Syrië, CentraalAfrikaanse Republiek en Gaza.

Save the Children komt op voor de rechten van
kinderen wereldwijd. Onze lobbyactiviteiten richten
zich op het beïnvloeden van beleid en wetgeving bij
overheden, zowel in het binnen- als in het buitenland.
Zo onderhouden we in Nederland direct contact met
relevante ambtenaren, parlementariërs en kabinetsleden.
Pleitbezorging is een iets bredere term, waar ook
voorlichting en informatievoorziening onder vallen.
Het doel hiervan is het publiekelijk kenbaar maken
van onze standpunten, een maatschappelijk bewustzijn
te creëren en zodoende ook invloed uit te oefenen
op beleid.

Online communicatie
Onze website www.savethechildren.nl heeft een
belangrijke rol in onze voorlichting. Hier vinden
geïnteresseerden onze nieuwsberichten, programmainformatie, actuele publicaties en informatie over de
wijze waarop ze Save the Children kunnen steunen.
In 2014 hebben we vooral geïnvesteerd in het verhogen van het aantal webbezoekers. Dankzij deze investering is het aantal bezoekers gestegen van 112.570
naar 180.005 (+37%).
Daarnaast zijn er flinke stappen gemaakt met de
socialmediakanalen van Save the Children. Zo heeft
Facebook een groei meegemaakt van 3214 likes in
december 2013 naar 4912 likes in december 2014
(stijging van 52,8%). Twitter maakte een groei van
1850 volgers in december 2013 naar 2650 volgers in
december 2014 (stijging van 43,2%). Er is een start
gemaakt met het nieuwe kanaal Instagram, dit zal in
2015 verder worden uitgerold.

Lobby voor structurele oplossingen
Veel problemen kunnen alleen door nieuwe wetgeving en aangepaste prioriteiten van overheden
structureel worden opgelost. Dit geldt voor de landen
waar onze programma’s worden uitgevoerd, maar
evengoed voor Nederland en Europa. Lobby en pleitbezorging nemen daarom in onze organisatie een belangrijke plaats in. Save the Children pleit voor betere
praktijken en beleid om de rechten van kinderen te
verwezenlijken en ervoor te zorgen dat de stemmen
van kinderen worden gehoord.
Lobby internationaal
Save the Children beschikt wereldwijd over vier regionale lobbykantoren: in Brussel, Genève, Addis Abeba
en New York. Op deze manier zorgen we ervoor
dat we ook op regionaal en internationaal kunnen
opkomen voor de rechten van kinderen. Bijvoorbeeld
bij de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU)
en de Afrikaanse Unie (AU). Als Save the Children
Nederland kunnen we zo onze invloed uitoefenen
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op mondiaal niveau. In 2014 droegen wij bijvoorbeeld
bij aan de financiering van de ontwikkeling van een
zogenoemde ‘General Comment’ - een soort aanbeveling - van het Internationale Verdrag van de Rechten
van het Kind over verbetering van overheidsuitgaven
om de rechten van kinderen te realiseren.
Lobby Nederland
In Nederland is het ontwikkelingsbeleid sinds een
aantal jaren ingrijpend veranderd. Er is veel minder
budget beschikbaar en er is meer nadruk komen te
liggen op de economische sector en de rol van het
bedrijfsleven en minder op de sociale sector. Ontwikkelingssamenwerking wordt veel meer vanuit het
Nederlands belang bekeken. Voor Save the Children is
deze beleidswijziging ingrijpend, omdat onze bijdrage
aan ontwikkeling zich van oudsher richt op onderwijs
en gezondheidszorg. Wij blijven ons echter inzetten
om het belang van goed (basis)onderwijs en gezondheidszorg, vooral in fragiele staten, op de agenda te
houden. Hierover voeren wij regelmatig gesprekken
met het ministerie van Buitenlandse Zaken en leden
van de Tweede Kamer.
Lobby programmalanden
In onze programmalanden ondersteunen wij pleitbezorgingsactiviteiten bij lokale, regionale en nationale
overheden. Zo hebben we in Zuid-Soedan - ondanks
het oplaaiende conflict - met succes gepleit voor
toegang tot onderwijs door de vorming van sociale
pleitbezorgingsteams en ouder- en lerarencomités. In
Oeganda hebben we gepleit voor het legaliseren van
dierenwelzijnswerkers.

5. VOORLICHTING EN PLEITBEZORGING

VOORLICHTING OVER HET
BELANG VAN ONDERWIJS
IN ZUID-SOEDAN
Voor kinderen in Zuid-Soedan is het lang niet
altijd vanzelfsprekend dat zij naar school gaan.
Er is veel uitval van leerlingen die hun school niet
afmaken en er wordt weinig gedaan om kinderen
en tieners terug de klas in te krijgen. Ook een
gebrek aan sanitaire voorzieningen leidt tot
schooluitval. Om het aantal schoolaanmeldingen te
verhogen, geeft Save the Children voorlichting over
het belang van onderwijs. Het blijkt dat twee manieren daarbij bijzonder effectief zijn. Namelijk het
oprichten en trainen van ouder- en lerarencomités
en het inzetten van sociale pleitbezorgingsteams
van leerlingen, de zogenaamde ‘Social Advocacy
Teams’.

Zo zijn op basisschool Maluil de aanmeldingen
omhooggegaan. Toen ons project startte, zaten
er 246 leerlingen op deze school. Eind december
2014 waren dat er 2290, waarvan 670 meisjes.
Een ander voorbeeld is basisschool Alur, waar drie
tienermoeders zijn overgehaald om hun scholing
af te maken. Momenteel is een van hen toch weer
gestopt, een ander zal in 2015 haar basisschooldiploma halen en een ander maakt waarschijnlijk
volgend jaar de basisschool af.

De ouders en leerlingen zijn de wijk ingegaan
om ouders te motiveren hun kinderen, met name
meisjes, naar school te sturen. Daarnaast pleitten
de leerlingen in de sociale pleitbezorgingsteams
bij de lokale gemeenschap en de lokale overheid
voor een betere en schonere leeromgeving, water
en sanitaire faciliteiten op scholen en beter gebruik
van sanitaire voorzieningen. Om te kunnen bijhouden of dit echt werkt, hebben we negen scholen
geselecteerd.
In de afgelopen paar jaar hebben we, dankzij de
actieve inzet van de ouder- en lerarencomités en
de sociale pleitbezorgingsteams belangrijke
veranderingen gezien op de geselecteerde scholen.
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Ook een verbeterde hygiëne kan een reden zijn
voor leerlingen om weer naar school te komen. Op
basisschool Roc Roc Dong heeft het sociale pleitbezorgingsteam succesvol gewerkt aan bewustwording
onder leerlingen om sanitaire voorzieningen te gebruiken in plaats van plekken rond het schoolterrein.
Er wordt hard gewerkt om de ouders en leerlingen
voldoende te trainen, zodat zij ook zelfstandig hun
werk kunnen blijven voortzetten als het project
afloopt.
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DIERENWELZIJNSWERKERS
VAN LEVENSBELANG
IN OEGANDA
In 2014 heeft Save the Children in de regio
Karamoja ruim veertig lokale mensen opgeleid
om veterinaire taken uit te kunnen voeren ter
bevordering van de gezondheid van de vele
kuddedieren. De dierenwelzijnswerkers moeten
het tekort aan dierenartsen ondervangen. In het
filmmateriaal dat we hebben verzameld, kun je zien
hoe de dierenwelzijnswerkers medicijnen brengen
naar afgelegen dorpen, in een koelboxje achterop
de fiets, en dat zij de kuddedieren behandelen
tegen ziektes. De dorpelingen zijn hier ontzettend
blij mee, want zij zijn afhankelijk van gezonde
kuddedieren voor hun levensonderhoud en
voedselvoorziening. We lobbyen bij de overheid
voor het erkennen van de dierenwelzijnswerkers
als professionele krachten, met een erkend
opleidingsdiploma.
Bekijk het filmpje op YouTube:
http://youtu.be/8yHi7f0tqE4
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Wij doen ook aan capaciteitsopbouw op het gebied
van lobby en pleitbezorging. Zowel bij onze landenkantoren als bij lokale partners met wie wij samenwerken. We beschikken hiervoor over verschillende
scholingsmaterialen, zoals een online pleitbezorgingen campagnecursus die Save the Children International samen met de Open Universiteit heeft gemaakt
(zie http://www.open.edu/openlearnworks/course/
view.php?id=1690). We ontwikkelen ook zelf materialen voor capaciteitsversterking op het gebied van
lobby en pleitbezorging. Zo hebben wij als lid van de
Advocacy Working Group van het Dutch Consortium
for Rehabilitation een instrument ontwikkeld om in
fragiele staten mogelijkheden in kaart te brengen voor
capaciteitsversterking op dit gebied.
BELANG VAN ONDERWIJS
Voor Save the Children is onderwijs nog steeds een
belangrijk thema. Binnen het Nederlandse beleid voor
ontwikkelingssamenwerking is onderwijs geen prioriteit meer. Desalniettemin blijven wij het belang van
(toegang tot) onderwijs benadrukken bij de regering.
Bijvoorbeeld het belang van onderwijs in fragiele
staten en in conflictlanden. Zo toonde het rapport
Futures under Threat de impact die de onderwijscrisis
heeft op Syrische kinderen.
GCE
De Global Campaign for Education (GCE) is een netwerk van organisaties voor ontwikkelingssamenwerking
en onderwijsvakbonden. Het netwerk zet zich wereldwijd in voor goed onderwijs. In Nederland bestaat dit
netwerk uit: Save the Children, Oxfam Novib, Edukans,
ICCO/Kerk in Actie, Woord en Daad,VSO Nederland
en de Algemene Onderwijsbond. Samen richten we
ons op het verkrijgen en behouden van Nederlandse
steun aan onderwijs in ontwikkelingslanden.

Met de GCE hebben we in 2014 gepleit voor een
continuering van de Nederlandse bijdrage aan het
Global Partnership for Education (GPE), een multilateraal fonds voor onderwijs. Middels het seminar
‘Development for All through Education’ vroegen wij
met de GCE aandacht voor de wereldwijde onderwijscrisis. Tijdens het seminar werd ook het Global
Monitoring Report 2013/2014 van de UNESCO voor
Nederland gepresenteerd.
GCPEA
Save the Children maakt samen met onder andere
Human Rights Watch en UNICEF deel uit van de
Global Coalition to Protect Education from Attack
(GCPEA). In Nederland hebben wij samen met leden
van deze coalitie gepleit voor nieuwe Richtlijnen voor
de bescherming van scholen en universiteiten tegen
militair gebruik. Deze Richtlijnen roepen gewapende
strijdkrachten van VN-lidstaten en non-gouvernementele, gewapende groepen op om zes eenvoudige
richtlijnen te incorporeren in hun militaire beleid en
af te zien van het gebruik van onderwijsvoorzieningen
voor militaire doeleinden. We hebben de Nederlandse
regering verzocht om haar bereidheid te herbevestigen om de Richtlijnen met andere Europese naties
te promoten. En om actief opties na te streven die
invulling geven aan de Richtlijnen in het Nederlandse
militaire beleid, doctrine en training. We zijn hierin
gesteund door politici.
NOODHULP
In september 2014 kondigde de Nederlandse
regering een herziening van de Nederlandse noodhulp aan. Ook het budget voor noodhulp werd flink
verhoogd. In 2014 namen de totale uitgaven voor
noodhulp toe met 46%. Save the Children heeft
gepleit voor een effectieve besteding van dit budget
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via Nederlandse organisaties die een goede staat van
dienst hebben op dit vlak.
Syrië
We pleitten afgelopen jaar ook voor verhoging van de
noodhulp in crisisgebieden en opvang van het aantal
kwetsbare vluchtelingen. Tevens vroegen wij middels
een fototentoonstelling in de Tweede Kamer met als
titel ‘No lost Generation’ aandacht voor de generatie Syrische kinderen die verloren dreigt te gaan als
gevolg van de aanhoudende crisis in het land. Minister
Ploumen en Kamervoorzitter Van Miltenburg hielden
bij de opening van deze tentoonstelling een speech.
Bekijk hier de video.
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SAMUEL KOFI WOODS
Van 6 tot en met 10 oktober was Samuel
Kofi Woods II op uitnodiging van Save the
Children op bezoek in Nederland. Woods
(1964) is een Liberiaanse mensenrechtenactivist, voormalig minister en advocaat. Sinds
de jaren 80 werkt hij op vreedzame wijze aan
democratie en vrede in het door burgeroorlogen en armoede geteisterde Liberia. De
ebolacrisis trok op dat moment een grote
wissel op de Liberiaanse samenleving. Samuel
Kofi Woods II was als geen ander in staat om
zicht te geven op de ontwrichting van het
land en de gevolgen daarvan. In gesprekken
met diverse Kamerleden en bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken wisselde Woods van
gedachten over de bijdrage die de Nederlandse politiek kon leveren aan het tegengaan
van ebola en het opnieuw versterken van
de Liberiaanse samenleving. Ook verschenen
interviews met hem over zijn bezoek aan
Nederland in diverse landelijke dagbladen.

Zuid-Soedan
In 2014 laaide het conflict in Zuid-Soedan verder
op. Honderdduizenden mensen zijn van huis en
haard verdreven. Veel kinderen zijn op de vlucht hun
ouders kwijtgeraakt. We hebben ons hard gemaakt
voor meer en effectievere noodhulp in dit jongste
land van de wereld. Zowel in Zuid-Soedan zelf als in
Nederland. Dit heeft er onder andere toe geleid dat
er meer noodhulpfondsen voor NGO’s beschikbaar
zijn gekomen. Hierbij heeft Save the Children een
leidende en coördinerende rol gekregen in
Zuid-Soedan.
Bekijk hier de video.

CHILDREN’S RIGHTS AND
BUSINESS PRINCIPLES
Save the Children, UNICEF en United Nations
Global Compact hebben gezamenlijk een aantal
praktische richtlijnen voor een ‘kindvriendelijke’
bedrijfsstrategie opgesteld.
De richtlijnen geven aan hoe bedrijven in hun
beleidsplan, op de werkvloer en in hun marketinguitingen de kinderrechten kunnen respecteren en
naleven.
Alle bedrijven moeten:
1. hun verantwoordelijkheid nemen om kinderrechten te respecteren en te ondersteunen;
2. bijdragen aan het uitbannen van kinderarbeid,
ook in alle zakelijke activiteiten en in alle
zakelijke relaties;
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Ebola
In 2014 zag een aanzienlijk deel van West-Afrika zich
geconfronteerd met een grote ebola-uitbraak. Met
name in Liberia, Sierra Leone en Guinee werden vele
volwassenen en kinderen getroffen door dit vreselijke
virus. Wij hebben gepleit voor een verhoging van de
noodhulp voor deze landen, een betere samenwerking met reeds bestaande (lokale) organisaties, betere
voorlichting en uitbreiding van het aantal hulpverleners en behandelingsmogelijkheden. Dit heeft onder
meer geresulteerd in een samenwerking met het
ministerie van Buitenlandse Zaken voor de werving
en selectie van personeel en de lancering van een
recruteringswebsite.

3. zorg dragen voor degelijk werk voor jonge
werknemers, ouders en verzorgers van
kinderen;
4. zorg dragen voor de bescherming en veiligheid voor kinderen in alle zakelijke activiteiten;
5. ervoor zorgen dat alle producten en diensten
veilig zijn voor kinderen;
6. op een kindvriendelijk wijze reclame maken
en aan marketing doen;
7. kinderrechten respecteren als het gaat om
het milieu en landgebruik;
8. kinderrechten respecteren bij veiligheidsregelingen;
9. helpen bij de bescherming van kinderen in
noodgevallen;
10. de lokale gemeenschappen en de overheid
ondersteunen bij de bescherming van
kinderrechten.
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KINDERARBEID
Ook in 2014 hebben wij ons ingezet voor het kindvriendelijker maken van het (internationale) bedrijfsleven. Wereldwijd werken er nog altijd 168 miljoen
kinderen, waarvan meer dan de helft - 85 miljoen
kinderen - gevaarlijk werk doet. We drongen er bij
de overheid op aan om onze ‘Children’s Rights and
Business Principles’ opgenomen te krijgen in het beleid
over (internationaal) maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Dit heeft ertoe geleid dat het kabinet
heeft aangegeven de Children’s Rights and Business
Principles te willen betrekken bij de uitvoering van het
‘Nationaal actieplan bedrijfsleven en mensenrechten’.
Wij zullen ons de komende tijd blijven inzetten voor
een goede, concrete invulling hiervan.
KINDERSTERFTE
Met ons Moederdagrapport 2014 en ons rapport
Ending Newborn Deaths vroegen wij bij de politiek en
de regering aandacht voor kindersterfte. Nog steeds
sterven iedere dag 18.000 kinderen aan ziektes die te
voorkomen zijn. Dat is onacceptabel. Dit jaar lag bij
onze lobby de nadruk op moeder- en kindersterfte in
fragiele staten en noodsituaties. In antwoord op
Kamervragen van diverse politieke partijen over ons
Moederdagrapport 2014 stelde de minister dat zij in
haar beleid extra aandacht zal besteden aan moederen kindersterfte in fragiele staten en noodsituaties.

ontwikkelingsgebieden Het wordt doorgaans geassocieerd met gebrekkige hersenontwikkeling en hersenbeschadiging en kan potentieel zeer langdurige negatieve
gevolgen hebben voor de toekomst van een kind, voor
zowel de geestelijke als lichamelijke ontwikkeling. De
fysieke schade die kinderen tot twee jaar oplopen als
gevolg van onvoldoende en eenzijdig voedsel kan de
rest van hun leven niet meer worden hersteld. Hoewel
uit cijfers van de World Health Organization blijkt dat
ondervoeding met 35% is afgenomen sinds 1990 en
uit verder onderzoek blijkt dat investering in nutriëntrijke voeding een van de meest kostenefficiënte vormen van ontwikkelingshulp is, gebeurt er nog altijd niet
genoeg. Er zijn momenteel internationaal nog te weinig
middelen beschikbaar om het probleem tegen te gaan
en wereldwijd is er te weinig aandacht voor dit probleem. Ook de Nederlandse regering besteedt slechts
zo’n 5% van haar ontwikkelingsbudget aan nutriëntrijk
voedsel. We hebben daarom gepleit voor een verhoging van het Nederlandse budget voor nutriëntrijk
voedsel en meer Nederlandse betrokkenheid, gezien
alle ervaring en kennis die ons land op dit gebied in
huis heeft. Dit heeft geleid tot een aangenomen motie
waarin de Nederlandse regering is opgeroepen meer
ruimte te maken voor nutriëntrijk voedsel, inclusief
projecten die ervoor zorgen dat kinderen de eerste
1000 dagen van hun leven gevarieerde voeding krijgen
om zo ontwikkelingsachterstanden te voorkomen.

VOEDING
Wereldwijd zijn er zo’n 160 miljoen kinderen onder de
vijf jaar chronisch ondervoed. Dat komt neer op 25%
van alle kinderen ter wereld. Chronische ondervoeding
(stunting) is gedefinieerd als ‘de situatie waarbij een
kind significant te klein is voor zijn of haar leeftijd ten
gevolge van ondervoeding’. Het is een van de meest
voorkomende gezondheidsklachten bij kinderen in

EUROPE GROUP
Samen met onze internationale collega’s van de
Europe Group in Brussel werken wij aan beleidsbeïnvloeding van het Europees Parlement. Dit jaar hebben
wij ons onder meer gericht op de Europese verkiezingen. We hebben gepleit voor het opnemen van een
inclusieve kinderrechtenbenadering op de Europese
agenda. Met ons rapport Child Poverty and social
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exclusion hebben we daarbij aansluiting gezocht bij zogenaamde ‘Child Rights Champions’. Nog altijd leven
27 miljoen kinderen in Europa in armoede en riskeren
daarbij sociale uitsluiting. Dit moet veranderen. Ook
hebben wij met de Europe Group gepleit tegen een
verlaging van het Europese noodhulpbudget. Uiteindelijk is voor dit ECHO-budget 6 miljoen euro meer
gereserveerd dan aanvankelijk werd verzocht.

5.3 IN DE MEDIA
Onze persberichten zorgden ervoor dat we in 2014
een bereik hadden van 40,7 miljoen contactmomenten. Een daling van 2% ten opzichte van 2013. De
925 artikelen en interviews waarmee we mensen
bereikten, vertegenwoordigen een mediawaarde van
! 2.594.000,-.
Deze mediawaarde werd behaald met artikelen in
diverse dagbladen, zoals de Volkskrant, Trouw en het
Algemeen Dagblad, en tijdschriften en reportages in
tv-programma’s waaronder het Jeugdjournaal, NOS
Journaal, RTL Nieuws, RTL Boulevard en Koffietijd. Met
name met onze berichtgeving over ebola bereikten
we veel mensen. Alleen al tijdens de reis van de
persvoorlichter en fotograaf naar Liberia bereikten
we 5.895.000 mensen.
Ook voor de situatie in Syrië kregen we veel mediaaandacht in 2014. Zo plaatste het tijdschrift Kek Mama
een portretserie van Syrische kinderen. De reportage
werd beloond met een nominatie voor een van de
acht Mercurs 2014, een prestigieuze prijs binnen de
wereld van de marketing en publiekscommunicatie
(tijdschriften). Het filmpje One second a day waarin de
parallel wordt gelegd tussen een Brits meisje en de

5. VOORLICHTING EN PLEITBEZORGING

oorlog in Syrië, werd internationaal 45 miljoen keer
bekeken en zorgde ook in Nederland voor een storm
aan publiciteit.
De Den Haag-campagne zorgde in 2014 voor
9.884.455 contactmomenten met een mediawaarde
van ! 218.342,-.

5.4 VRIJWILLIGERS
Het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers weer een
hartverwarmende betrokkenheid en inzet laten zien.
De vrijwilligers hebben op 26 scholen voorlichting
gegeven, met een bereik van 4780 leerlingen. Daarnaast hebben ze geholpen bij de organisatie van acties
en evenementen, waarmee we 1.046.200 mensen
hebben bereikt. Het totale aantal uren inzet van de
vrijwilligers (inclusief acties, kantoorklussen, vertaalklussen en vergaderingen) bedraagt 2757 uur.
KLMN!'()!../!)588.)*+4!&((,!*++,!2.!*,#&'#44#6.,)!
*(/!=(*.!1-.!>-#42,./O

INTERVIEW MET SANNE DE KONING
(Regiocoördinator regio Den Haag)

Hoelang ben je vrijwilliger bij Save?
‘Al ruim zes jaar ben ik met veel plezier vrijwilliger
bij Save the Children. Sinds 2008 ben ik betrokken
bij diverse evenementen en voorlichtingsactiviteiten op scholen in Den Haag en omgeving.’
Wat doe je voor een werk in het dagelijks leven?
‘In het dagelijks leven werk ik bij de afdeling infrastructuur van de provincie Zuid-Holland en ben
ik betrokken bij de uitvoering van de aanleg van
wegen en grootschalig onderhoud.’
Wat vind je het leukst aan je werk als vrijwilliger?
‘Het is leuk om naast een betaalde baan een
bijdrage te leveren aan het helpen van kinderen in
nood. En ook om samen te werken met andere
vrijwilligers.’
‘Sommigen zijn zelfs vrienden geworden! Het
vrijwilligerswerk is ook flexibel en ik kan er mijn
creativiteit in kwijt. Als vrijwilligersteam Den Haag
bedenken we en organiseren we zelf fondsenwervende activiteiten die we leuk vinden.’

BEDANKT!
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Hoe zorg je dat je vrijwilligersteam bij elkaar blijft
en hoe motiveer je ze?
‘Als team komen we maandelijks bij elkaar.
De motivatie blijft doordat iedereen meedenkt
en een bijdrage levert in wat hij of zij leuk vindt.
De een heeft een groot netwerk, de ander weer
ervaring in het onderwijs. Daarnaast vieren we
successen en zorgen we dat de vergaderingen gezellige bijeenkomsten zijn met hapjes en
drankjes.’
Heb je nog tips?
‘Iedere vrijwilliger is ergens goed in dus maak
gebruik van eenieders unieke talent!’
Wat is jouw droom voor Save the Children?
‘Dat alle inwoners in Den Haag bekend zijn met
Save en samen met Haagse ondernemers een
groot sportevenement organiseren waarvan de
opbrengst naar Save gaat.’
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FONDSENWERVING

VERSLAG VAN DE DIRECTIE

6. FONDSENWERVING

De programma’s van Save the Children worden
gefinancierd door institutionele donoren, zoals het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en de EU, en
vanuit de opbrengsten van onze fondsenwerving
bij particuliere donateurs, bedrijven, fondsen en
stichtingen. Op onze website staat van ieder project
en programma vermeld wie de financiers waren. Wij
danken allen voor het in ons gestelde vertrouwen.
Zonder hun financiële bijdragen was ons werk niet
mogelijk geweest.

BATEN
EIGEN FONDSENWERVING 2014
8%
3%
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7%

Ook ontvangt Save the Children samen met
Oxfam Novib een bijdrage van de Directie Sociale
Ontwikkeling (DSO)/Gezondheid en Aids (GA) voor
het tegengaan van kindhuwelijken in Bangladesh, India,
Mali, Niger en Pakistan.
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! 3.379.950
! 540.597
! 404.934
! 680.069
! 146.760
! 426.432
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Save the Children ontvangt van de Directie Sociale
Ontwikkeling (DSO)/Gezondheid en Aids (GA) een
bijdrage voor een programma in Ethiopië, Oeganda &
Zuid-Soedan, gericht op het verbeteren van seksuele
voorlichting via het formele en informele onderwijs
zodat jongeren gezondere keuzes kunnen maken ten
aanzien van hun seksualiteit. Daarnaast dragen kennisinstituten in Nederland en de Verenigde Staten bij
aan onderzoek.
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Save the Children ontvangt financiering van de
Directie Stabiliteit en Humanitaire hulp (DSH)
voor een gecombineerd programma in Pakistan &
Afghanistan en Oeganda & Zuid-Soedan (EFV).
DSH richt zich specifiek op veiligheid en rechtsorde,
goed bestuur en humanitaire hulpverlening.
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! 5.578.745
! 880.401
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! 2.763.357
! 12.472.240
! 2,798.908
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! 602.117
! 86.872
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6.1 INSTITUTIONELE
FONDSENWERVING

Save the Children ontvangt van de Directie Stabiliteit
en Humanitaire hulp financiering voor een grensoverschrijdend noodhulpproject vanuit Turkije voor de
bevolking in Noord-Syrië.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Save the Children ontvangt een bijdrage uit het
Medefinancieringsstelsel (MFS) van de Directie
Sociale Ontwikkeling (DSO) van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken voor haar programma Dutch
Consortium for Rehabilitation (DCR). Behalve aan
directe armoedebestrijding wordt in deze
programma’s ook aandacht besteed aan
maatschappijopbouw en beleidsbeïnvloeding.

Via de Nederlandse ambassades in verschillende
landen draagt het ministerie verder bij aan de financiering van programma’s uit bilaterale gelden. In Pakistan
worden twee structurele programma’s gefinancierd
door de Nederlandse ambassade in Islamabad. Eén
daarvan is in 2014 afgerond. Ook in Jordanië, Jemen
en China financieren de ambassades een programma
van Save the Children. De programma’s in Jordanië en
Jemen zijn afgerond.
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EuropeAid
EuropeAid is de afdeling van de Europese Commissie
die verantwoordelijk is voor alle structurele hulp buiten
de Europese Unie. EuropeAid investeert vooral via haar
eigen kanalen en heeft een cofinancieringsprogramma
waarmee programma’s van Europese NGO’s in ontwikkelingslanden ondersteund worden. Met financiering
van EuropeAid voerde Save the Children programma’s
uit in Kirgizië, Tadzjikistan en Armenië.

ECHO
Het Directoraat-generaal voor Humanitaire Hulp
en civiele bescherming van de Europese Commissie
(ECHO) biedt assistentie bij noodsituaties als natuurrampen en gewapende conflicten buiten de Europese
Unie. Dit gebeurt via partner-NGO’s als Save the
Children, die daarvoor een zogenoemd ‘Framework
Programme Agreement’ (FPA) met ECHO aangaan.
Binnen haar ‘Disaster Preparedness ECHO’-programma (DIPECHO) financiert ECHO projecten op
het gebied van ramppreventie. Met financiering van
ECHO voert Save the Children programma’s uit op
het gebied van rampenbestrijding in Kirgizië & Tadzjikistan en in Armenië & Georgië. Daarnaast voert Save
the Children noodhulpprojecten uit in Afghanistan,
Haïti, Liberia en Jemen.

ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. Save
the Children is sinds 2002 begunstigde.
In 2014 bedroeg de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij ! 900.000,-. Dit bedrag is zeer welkom,
mede omdat het vrij besteedbaar is: we mogen het
geld inzetten daar waar de nood het hoogst is.
Met de flinke bezuinigingen waar het kabinet op inzet,
neemt het belang van particuliere fondsenwervers
zoals de Nationale Postcode Loterij toe. De Goede
Doelen Loterijen zijn een bewezen en succesvol middel tot fondsenwerving. De bijdrage van loterijen en
hun deelnemers is uniek. Deze is namelijk niet alleen
meerjarig, maar goede doelen bepalen ook zelf de
besteding ervan, op basis van hun expertise.

Inmiddels wordt er jaarlijks door de Goede Doelen
Loterijen, waaronder de Nationale Postcode Loterij,
samen ruim 425 miljoen euro geworven voor het
goede doel. De Goede Doelen Loterijen zijn hiermee
de grootste fondsenwerver van Nederland: 25% van
alle private giften in Nederland komt van de deelnemers van de Goede Doelen Loterijen. Maandelijks
spelen 3,5 miljoen huishoudens in Nederland met
deze loterijen mee, en met de helft van hun lot dragen ze bij aan een betere wereld.
Het huidige kabinet heeft aangegeven het kansspelbeleid te willen moderniseren. Wij hopen dat
de voorgestelde wijzigingen de Nationale Postcode
Loterij voldoende ruimte geven om de succesvolle
fondsenwerving voort te zetten. Zonder de Nationale
Postcode Loterij en haar deelnemers zouden wij immers een groot deel van onze initiatieven niet kunnen
realiseren.

6.3 FONDSENWERVING
PARTICULIEREN
Onze meerjarenstrategie laat een stevige doelstelling
zien voor wat betreft onze fondsenwerving. Ondanks
de trends in de markt en het afkalvend draagvlak
voor ontwikkelingssamenwerking liggen we op koers.
Save the Children is er opnieuw in geslaagd om de
inkomsten uit de particuliere fondsenwerving te laten
groeien.

6.2 NATIONALE POSTCODE
LOTERIJ

In 2014 wilden we met particuliere fondsenwerving
! 4,1 miljoen ophalen. Het bedrag is uitgekomen op
! 4,5 miljoen. Het aandeel particuliere fondsenwerving is gestegen met 29% ten opzichte van 2013.
We zijn ruim boven de begroting uitgekomen, vooral

Sinds de oprichting in 1989 heeft de Nationale
Postcode Loterij grote bedragen gedoneerd aan organisaties die zich inspannen voor onder meer
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dankzij een grote nalatenschap en dankzij de werving
die we hebben opgevoerd.
CBF-keurmerk
Save the Children is houder van het CBF-keurmerk.
Voor het vergaren van nieuwe fondsen houden wij
ons aan de norm van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dat houdt in dat maximaal 25% van
onze inkomsten wordt ingezet voor het werven van
nieuwe fondsen. In 2014 was ons percentage 20,3%.
Structurele donateurs
Onze grootste inkomstenbron zijn de structurele
donateurs. In 2014 waren dat er 45.000. Zij zorgden
voor € 3,38 miljoen aan inkomsten. Een groei van 15%
ten opzichte van 2013. Nieuwe structurele donateurs
zijn geworven op straat, huis aan huis, en ook via de
televisie, online en telefonisch.

aantal
structurele donateurs
500.000
400.000

Structurele donateurs
Incidentele donateurs
Totaal donateurs

45.000
10.800
55.800

Incidentele donateurs
Onze incidentele donateurs zijn onder te verdelen in
drie groepen: mensen die een aantal keer per jaar
reageren op een mailing, mensen die doneren voor
een actie en mensen met spontane eenmalige giften.
Incidentele donateurs, waar wij adresgegevens van
hebben, ontvangen zeven keer per jaar een brief.
Als de donateur de brieven niet of minder vaak wil
ontvangen, dan passen we dit aan in onze database. In
2014 zijn 151.071 brieven (verdeeld over zeven edities) verstuurd. Er is twee keer een e-mail verstuurd
met een donatieverzoek, voor Zuid-Soedan en voor
de ebolacrisis.
We hebben in 2014 van ruim 10.443 verschillende
mensen direct een gift ontvangen. Daarnaast zijn er
ook nog circa 400 incidentele gevers geweest die een
individuele actie voor Save the Children steunden.
Periodieke giften/notariële aktes
De inkomsten van de periodieke giften en notariële
aktes bedroeg in 2014 € 30.732,-.

300.000
200.000
100.000
0

2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vanaf 1 januari 2014 is een getekende schenkingsovereenkomst voldoende om giften vijf jaar lang af
te kunnen trekken van de Belastingen. Informatie
hierover staat op onze website en in onze nieuwe
informatiefolder.
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Nalatenschappen
In 2014 heeft Save the Children legaten en
nalatenschappen mogen ontvangen met een totale
waarde van € 426.432,-.
Save the Children is zeer dankbaar dat mensen
bereid zijn om na hun overlijden geld te schenken
ten behoeve van kinderen in nood.
Particuliere acties
Save the Children roept mensen in heel Nederland
op om in actie te komen en geld in te zamelen voor
het helpen van kinderen wereldwijd. Veel particulieren
zetten zelf acties op, vragen om geld bij jubilea of
geboorte of doen mee aan (sportieve) evenementen
als de Dam tot Damloop om zo geld in te zamelen.
Om actievoerders, scholen, bedrijven en vrijwilligers
te inspireren is er de website: www.savethechildren.nl/
actie. Hier kunnen mensen hun acties delen en
inspiratie en tips opdoen.
In 2014 hebben we via particuliere acties in totaal
€ 71.583,- ontvangen. Actievoerders hebben regelmatig de pers bereikt. Hun acties stonden 42 keer in de
krant. Het totale bereik was ruim 1.663.000 lezers en
de mediawaarde was € 19.348,-.
Informeren en behoud donateurs
Voorlichting over ons werk en terugkoppeling over
resultaten zijn belangrijk om onze donateurs te
behouden. Alle nieuwe donateurs ontvangen na aanmelding welkomst-e-mails en/of post met informatie
over onze programma’s en resultaten. Daarna gaan zij
met de jaarlijkse communicatiestroom mee.
Elk kwartaal sturen wij de nieuwsbrief per e-mail naar
donateurs met een e-mailadres. Dankzij een groeiend
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aantal e-mailgegevens van onze donateurs kan steeds
eenvoudiger en goedkoper worden gecommuniceerd
over actuele zaken.
Daarnaast publiceren we SAVE Magazine. Dit
magazine verschijnt twee keer per jaar, in het voorjaar en het najaar. Ook het SAVE Magazine biedt
informatie over onze programma’s en activiteiten.
Het wordt verstuurd naar alle donateurs van wie we
de adresgegevens hebben. De donateurs bereiken
we ook via de sociale media kanalen, met name via
Facebook. Zo informeren we donateurs en andere
mensen op een laagdrempelige manier over onze
acties en ons werk.
Donateurservice
Onze donateursservice hebben we in maart 2014
uitgebreid. We zijn nu elke werkdag van tien uur
’s ochtends tot vijf uur ’s middags geopend. Op een
speciaal telefoonnummer kunnen onze donateurs en
belangstellenden terecht met vragen, mutaties, aanmeldingen, opzeggingen en klachten.
Klachten die binnenkomen bij de donateursservice
(per telefoon, e-mail en post) handelen we af
conform onze klachtenprocedure, die volgens de
ISO 9001:2008 norm is opgesteld. Tevens staat op
onze website hoe een klacht kan worden ingediend.
In 2014 ontvingen we 537 klachten. We pakken elke
klacht meteen op, en we koppelen wekelijks deze
klachten terug naar onze leveranciers. Klachten hebben vooral betrekking op werving.
In november 2014 ontvingen wij enkele klachten naar
aanleiding van de uitreiking van de Global Legacy
Award aan de voormalige Britse premier Tony Blair
door onze collega’s van Save the Children USA.

Voor een belangrijk deel herkenden wij ons in deze
klachten, waarop wij vervolgens in een verklaring
hebben aangegeven dat Save the Children Nederland
tot een andere keuze zou zijn gekomen dan onze
Amerikaanse collega’s. De verklaring is gepubliceerd
op onze website en onder de aandacht gebracht bij
de mensen die een klacht indienden.

6.4 Fondsenwerving
zakelijke markt
Bedrijven
Ook bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan
onze doelstellingen. Primair door het beschikbaar stellen van financiële middelen en diensten en secundair
door ons werk ook in hun netwerk onder de aandacht te brengen. In toenemende mate vervult Save
the Children de functie van ketenpartner, waarbij wij
adviseren over manieren om kindvriendelijk zaken
te doen. We initiëren zelf ook samenwerking met
bedrijven die actief invulling willen geven aan hun
maatschappelijke betrokkenheid.
IKEA
Miljoenen klanten van IKEA kochten in de kerstperiode een artikel uit de Soft Toys-collectie, waarvan
een deel van de opbrengst bestemd is voor onderwijs
voor kinderen. Deze Soft Toys-actie van IKEA heeft
in 2014 totaal € 10,1 miljoen opgebracht. Hiermee
kunnen Save the Children en UNICEF onderwijs
voor kinderen in achttien landen verbeteren. Save the
Children zal het geld besteden aan het toegankelijk
maken van onderwijs voor kinderen met een handicap en kinderen van etnische minderheden in Azië en
Europa. De bate voor Save the Children Nederland
bedroeg €112.984,-.
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Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger Europe heeft via TommyCares een
donatie gedaan van € 75.000,- voor een programma
tegen kinderarbeid in India. Extra donaties ter waarde
van in totaal € 23.000,- uit de kerstkaartenactie en
verkoop van droomfoto’s maakten het mogelijk om
meer activiteiten te ontwikkelen.
Classic Rally
Of het nu om moderne sportauto’s of klassieke auto’s
gaat, bij de tours van Classic Rally dragen zij allemaal
bij aan een betere toekomst voor kinderen. In 2014
heeft Classic Rally € 16.500,- aan Save the Children
gedoneerd.
Save the Children heeft ook steun gekregen van onze
andere bedrijfspartners waar we een meerjarige
samenwerking mee zijn aangegaan. In totaal hebben
we dankzij onze corporate partners € 404.935,- ontvangen voor het verbeteren van de toekomst van
kinderen.
Fondsen en stichtingen
Fondsen en stichtingen, waaronder Adessium Foundation, GSRD Foundation en de Turing Foundation,
leverden in 2014 een belangrijke bijdrage aan onze
totale inkomsten. De financiële steun varieert van
een bijdrage voor een deel van een programma tot
volledige financiering. In 2014 heeft Save the Children
Nederland € 680.069,- van fondsen en stichtingen
ontvangen voor programma’s in onder andere Haïti,
Liberia en China.
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7.1 SAVE THE CHILDREN
NEDERLAND

Save the Children Nederland bestaat uit de Raad van
Toezicht (zie paragraaf 8.1), de directie, het managementteam, drie afdelingen en onze vrijwilligers (zie
paragraaf 5.4).

Nederlandse inzet
Binnen de Save the Children Association is Nederland
een kleine lidorganisatie. We hebben in de loop der
jaren onze inzet geconcentreerd op fragiele staten.
Binnen de internationale organisatie en in eigen land
hebben we daarvoor veel erkenning gekregen. Save
the Children Nederland zendt zelf geen mensen uit,
maar kan wel via de internationale organisatie menskracht inzetten. In de landen wordt het werk zo veel
mogelijk door lokale medewerkers uitgevoerd. Zij zijn
in dienst van Save the Children International of een
van de lidorganisaties.

Directie en managementteam
De directeur geeft leiding aan het managementteam,
dat naast de directeur bestaat uit de managers van
de afdelingen Programma’s en Communicatie &
Marketing, de controller, de directieassistent en de
woordvoerder.
Het managementteam vergadert in de regel twee
keer per maand en bespreekt onder meer de
begroting, de jaarplannen, het personeelsbeleid,
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de periodieke managementinformatie, het verloop
en de voortgang van de werkzaamheden en de
samenwerking met Save the Children International.
De managementrapportages worden geëvalueerd en
vergeleken met het jaarplan en de begroting. Op basis
van de bevindingen stuurt het managementteam processen bij om uitvoering van de plannen te realiseren.
Afdelingen
De drie afdelingen van Save the Children Nederland
zijn: Programma’s, Communicatie & Marketing en
Algemeen.
De afdeling Programma’s initieert en monitort alle
programma’s. Daarnaast onderhoudt de afdeling het
contact met de veldkantoren die de werkzaamheden
in de programmalanden uitvoeren en met de institutionele financiers.
De afdeling Communicatie & Marketing draagt verantwoordelijkheid voor uitingen naar publiek en media in
de vorm van campagnes. Daarmee geeft de afdeling
inhoud aan een statutaire doelstelling: het geven van
voorlichting ten behoeve van kinderen in moeilijke
omstandigheden. Dit gebeurt onder meer dankzij de
inzet van onze vrijwilligers.
De afdeling Algemeen bestaat uit het secretariaat,
de financiële administratie en het team Beleid &
Woordvoering. Dit team richt zich nadrukkelijk op de
inhoudelijke beleidscommunicatie en beleidsbeïnvloeding. Hiermee spelen we ook in op het feit dat Save
the Children de verantwoordelijkheid heeft over de
interne en externe communicatie van het Medefinancieringsstelsel II (MFS II)-consortium. Het secretariaat
en de financiële administratie zijn voorwaardenscheppend voor de andere twee afdelingen en ondersteunen de Raad van Toezicht, de directeur en de andere
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afdelingen op (financieel) administratief en secretarieel
gebied.
In 2014 is een eerste aanzet gegeven tot hervorming
van de structuur van de organisatie. Zo is de functie
van adjunct-directeur komen te vervallen. In 2015 zal
verder worden gegaan met de hervorming, zodat de
structuur volledig in dienst staat van de doelstellingen
en het ontwikkelen van de meerjarenstrategie vanaf
2016.
De belangrijkste factor in de toename in de personele bezetting is de groei van de activiteiten, met
name aan de kant van Communicatie & Marketing
en Programma’s. In de strategie is vastgelegd dat de
organisatie inzet op een stevige groei van de eigen
fondsenwerving. Deze strategie resulteerde in 2014
in een toename van de ongeoormerkte inkomsten uit
eigen fondsenwerving. Tevens speelt mee dat aan het
einde van het verslagjaar een aantal tijdelijke krachten
werd aangenomen om de noodhulpactiviteiten, in het
bijzonder die rond ebola, beter uit te kunnen voeren.
Onze mensen en doelen
De afdeling Programma’s is de grootste afdeling van
de organisatie. De medewerkers van deze afdeling zijn

de onmisbare schakel tussen Nederland en de kinderen voor wie we werken. Zij zijn op de hoogte van de
voortgang en zien erop toe dat gemaakte afspraken
worden nagekomen. De informatie wordt gedeeld
met collega’s van overige afdelingen die deze gebruiken voor hun werk in Nederland, zoals het realiseren
van doelstellingen op het gebied van voorlichting en
beleidsbeïnvloeding, en het verwerven van nieuwe
inkomsten. Een klein maar onmisbaar deel van onze
mensen heeft een ondersteunende rol. Zij staan dagelijks klaar om het kantoor draaiende te houden en om
donateurs en belangstellenden te woord te staan.

7.2 PERSONEELSBELEID
Binnen het personeelsbeleid zijn geen formele
beleidscriteria vastgelegd ten aanzien van zaken als
leeftijd, man-vrouwverdeling en etnische achtergrond.
Belangrijker vinden wij het om de capaciteiten in huis
te hebben die nodig zijn om onze doelstellingen te
halen. Dat resulteert in een kwalitatief sterk en divers
team met een mix van ervaring, talenten en mogelijkheden en met mensen die zowel zelfstandig als in
teamverband goed kunnen functioneren. Er werken
meer vrouwen dan mannen bij Save the Children en

OVERZICHT PERSONEEL
Gemiddeld aantal medewerkers
Gemiddeld aantal fulltime equivalenten
Aantal medewerkers eind verslagjaar
Aantal fulltime equivalenten eind verslagjaar

2014
40,8
33,9
44
37,2
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2013
37,8
30,7
40
32,2

Verschil
3
3,2
4
5

relatief veel hoogopgeleiden.
We zorgen ervoor dat medewerkers intern goed
worden ingewerkt door hen kennis te laten nemen
van bijvoorbeeld het Kinderrechtenverdrag en het
Kwaliteitshandboek, en we stimuleren hen deel te
nemen aan relevante (kennis)netwerken. Om bij te
blijven op het gebied van nieuwe ontwikkelingen
bieden we de mogelijkheid kennis uit te breiden via
trainingen.
Werving en selectie
Bij het aanstellen van nieuw personeel volgt Save the
Children een wervings- en selectieprocedure. Hierin
is onder meer vastgelegd hoe en door wie de keuze
voor een kandidaat wordt gemaakt en hoe het
inwerken van een nieuwe collega is geregeld.
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Gezondheid en veiligheid op het werk
Save the Children streeft ernaar een gezonde
werkomgeving te creëren voor de medewerkers. Het
ziekteverzuimpercentage in 2014 bedroeg gemiddeld
5,6% tegenover 4,5% in 2013. Het percentage lag
aanzienlijk boven de vooraf gestelde doelstelling van
4% en wordt voor een belangrijk deel verklaard door
langdurig werkgerelateerd ziekteverzuim. De directie
heeft het terugdringen van het ziekteverzuim tot een
prioriteit gemaakt. Bemoedigend daarin is dat aan het
eind van 2014 de meeste ziektegevallen zich in een
vergevorderd stadium van re-integratie bevonden.

Personeelsvertegenwoordiging
De organisatie kent sinds 2013 een formele personeelsvertegenwoordiging waarvan de leden zijn
gekozen door de werknemers. In een reglement zijn
afspraken gemaakt over onder meer de samenstelling
van de personeelsvertegenwoordiging en manier van
samenwerking met de directie. Tijdens het verslagjaar
zijn er vier gezamenlijke bijeenkomsten geweest tussen directie en personeelsvertegenwoordiging. Aan de
orde kwamen onder andere het aanscherpen van de
arbeidsvoorwaarden op het gebied van overwerk, de
huisvesting, de aanstelling van de nieuwe directeur en
van de vertrouwenspersoon.

jaarlijks uitgekeerd in de maand mei. Reiskosten voor
het woon-werkverkeer worden, afhankelijk van de
salarisschaal, volledig of gedeeltelijk vergoed.

Arbeidsvoorwaarden
Save the Children kent een arbeidsweek van 38 uur.
Bij een fulltime aanstelling hebben medewerkers recht
op 190 vakantie-uren per kalenderjaar. Het vakantiegeld bedraagt 8% van het brutosalaris en wordt

Het pensioen van de werknemers van Save the
Children wordt opgebouwd bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Het betreft een middelloonregeling. De stichting draagt 75% bij aan de
pensioenpremie van de werknemers.

Save the Children hanteert de indeling van de
BBRA-salarisschalen (de schalen voor rijksambtenaren),
maar volgt een bescheidener pakket dan de BBRA.
Zo kent Save the Children bijvoorbeeld geen
dertiendemaanduitkeringen. De functies worden
zo veel mogelijk brancheconform ingedeeld. Jaarlijks
beoordeelt de beloningscommissie, bestaande uit de
directeur en de controller, voor iedere werknemer
de periodieke indeling binnen de schaal.
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Save the Children heeft een overeenkomst met
Zorg van de Zaak/ArboVitale op het vlak van
ziekteverzuimbegeleiding. Vier medewerkers zijn
aangewezen als bedrijfshulpverlener en Save the
Children stelt hen in staat hiervoor (herhalings)
trainingen te volgen.
Vertrouwenspersoon
Save the Children kent een interne, onafhankelijke
vertrouwenspersoon. Medewerkers kunnen bij de
vertrouwenspersoon terecht voor vragen of klachten
over ongewenst gedrag of andere aan integriteitgerelateerde zaken die zij aan de orde willen stellen.
In mei 2014 is Marinke Ros, opvolgster van Lia van
Nieuwenhuijzen, door de directie aangesteld als
vertrouwenspersoon.

7.3 DE BEHEERSCYCLUS
Save the Children hanteert een beheerscyclus waarin
het beleid wordt ontwikkeld, toegepast, gemonitord
en geëvalueerd. De componenten van die beheerscyclus worden in het kader uiteengezet.
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JAARCYCLUS
De jaarcyclus bestaat uit een aantal componenten:
Jaarplan met begroting
Het jaarplan is gebaseerd op het strategisch
meerjarenplan en op actuele informatie en ontwikkelingen. In dit jaarplan zijn concrete werkplannen en een begroting voor het komende kalenderjaar opgenomen. Alle afdelingen zijn betrokken
bij het opstellen van het jaarplan, wat het draagvlak voor de plannen en de verantwoordelijkheid
om deze te realiseren versterkt. De plannen zijn
nauw verweven met de jaarbegroting, die onderdeel is van het jaarplan. Het jaarplan wordt door
de directie goedgekeurd en vervolgens vastgesteld door de Raad van Toezicht.
Tussentijdse rapportages
Het managementteam bespreekt de managementrapportages die per maand en per kwartaal
worden opgeleverd. Deze rapportages bevatten
een aantal vaste thema’s, zoals de voortgang van
lopende programma’s, nieuwe programma’s, donateurs, ziekteverzuim en inkomsten en uitgaven van
de organisatie. Op basis van de managementrapportages brengt de directeur per kwartaal verslag
uit aan de Raad van Toezicht.
Halverwege het jaar vindt de midterm review
plaats. Tijdens deze review bespreekt het managementteam de voortgang van het jaarplan.
De midterm review is een toetsingsinstrument
om achterblijvende prestaties te traceren en om

nieuwe impulsen te geven aan het realiseren van
de doelstellingen. Zo nodig worden doelstellingen
tijdens de midterm review bijgesteld.
Rond de midterm review vindt tevens de management review plaats. Tijdens deze review
wordt gekeken naar onder meer de kwaliteit van
de werkprocessen, de risico’s van de organisatie
en de tevredenheid van onze belanghebbenden.
Vervolgens worden er afspraken gemaakt over
mogelijke verbeteringen en de opvolging van de
gemaakte afspraken.
Evaluatie, jaarverslag en jaarrekening
Aan het eind van het jaar vindt een evaluatie
plaats van de doelstellingen in het jaarplan. Het
managementteam bespreekt onder meer de
resultaten van het afgelopen kalenderjaar en
zoekt naar oorzaken van eventueel niet-behaalde
doelstellingen. De bevindingen worden vastgelegd
in een interne jaarrapportage en worden meegenomen bij het opstellen van het eerstkomende
jaarplan.
De cyclus wordt afgesloten met het jaarverslag en
de jaarrekening die in het voorjaar verschijnen. In
het jaarverslag legt Save the Children verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten.
De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie en toont een eindafrekening afgezet
tegen de begroting. Jaarverslag en jaarrekening
worden door de Raad van Toezicht vastgesteld
na goedkeuring door de directie. De jaarrekening
wordt na controle door een accountant voorzien
van een accountantsverklaring.
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BELEIDSCYCLUS
SAVE THE CHILDREN
De beleidscyclus valt uiteen in een meerjarencyclus en een jaarcyclus. De meerjarencyclus
omvat de hoofdpunten van het beleid voor een
periode van vijf jaar. In de jaarcyclus worden, op
basis van het meerjarenbeleid, concrete (deel)
plannen opgesteld. Over de uitgevoerde plannen wordt na afloop verantwoording afgelegd.
In de meerjaren- en jaarcyclus staat ook
beschreven hoe de inkomsten van Save the
Children zijn verdeeld over de verschillende
beleidsterreinen en hoe de stichting er financieel
voor staat.
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MEERJARENCYCLUS
De meerjarencyclus kent de volgende
onderdelen:
Strategisch meerjarenplan en meerjarenraming over een periode van vijf jaar
Het strategisch meerjarenplan is de
beschrijving van de strategische visie en
keuzes van de stichting en bevat een globale
aanduiding van de wijze waarop deze worden
nagestreefd en een meerjarenraming.
Jaarlijkse tussentijdse evaluatie
In het laatste kwartaal van het jaar wordt het
jaarplan voor het komende jaar opgesteld. In
dit proces worden de tot dan toe behaalde
resultaten in kaart gebracht en kritisch
vergeleken met het strategisch meerjarenplan.
Zo nodig vindt bijstelling plaats van het strategisch meerjarenplan en de meerjarenraming.
Het managementteam bespreekt en
analyseert de bevindingen, waarna de
directeur rapporteert aan de Raad van
Toezicht.
Eindevaluatie in het laatste jaar van de cyclus
In het laatste jaar van de cyclus evalueren
het managementteam en de Raad van
Toezicht de resultaten van het strategisch
meerjarenplan en de meerjarenraming.
De conclusies uit deze evaluatie worden
meegenomen in het nieuw op te stellen
strategisch meerjarenplan.

7.4 RISICO’S EN GEDRAGSCODES
De risico’s
Het werk van Save the Children brengt onvermijdelijk risico’s met zich mee. Onze risico’s zijn in kaart
gebracht in een risicomatrix, waarin ook instrumenten
worden benoemd waarmee we de risico’s kunnen beheersen. Periodiek wordt door het managementteam
beoordeeld of de matrix nog actueel is en of het
beleid moet worden bijgesteld. Hieronder benoemen
we een aantal van de risico’s in algemene zin.
Operationele risico’s
Operationele risico’s kunnen ontstaan wanneer de
juiste middelen en mensen ontbreken. Dit zijn wezenlijke risico’s gezien de vaak zware omstandigheden
waarin we ons werk verrichten. Save the Children
spant zich in om de operationele risico’s te beheersen
door te werken met een zorgvuldige programmaplanning op basis van goede inschattingen. Ook wordt de
voortgang van de programma’s bewaakt door middel
van nauwkeurige monitoringprocedures.
Financiële risico’s
Door de aard van het werk loopt Save the Children
ook financiële risico’s. Juist in conflictgebieden is het
vaak onzeker of het geld kan worden besteed zoals
gepland. Risicospreiding is daarom belangrijk. Dit geldt
voor de verdeling van programma’s over verschillende kernregio’s en over verschillende thema’s. Het
geldt ook voor een spreiding van inkomsten. Save the
Children zorgt ervoor dat de inkomsten afkomstig
zijn uit verschillende bronnen, waarbij wordt gestreefd
naar het aangaan van relaties voor de lange termijn. Dit
komt tot uitdrukking in de meerjarenovereenkomsten
met institutionele financiers als het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie en in de relatie
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met de Nationale Postcode Loterij. Ook bij particuliere fondsenwerving ligt de nadruk op het aangaan
van structurele relaties; dat wil zeggen het werven van
mensen, instellingen en bedrijven die periodiek willen
doneren.
Save the Children kent een fraudeprotocol waarin is
vastgelegd hoe moet worden gehandeld als er een
verdenking van fraude bestaat. Fraude met de ter
beschikking gestelde middelen wordt onder andere
tegengegaan door het mechanisme van ‘checks and
balances’. Daarbij hebben medewerkers de verantwoordelijkheid elkaar te controleren, wordt er een
jaarlijkse training georganiseerd en kan niemand geheel
zelfstandig uitgaven doen. Uitvoering van externe accountantscontroles van de lopende projecten en de
jaarlijkse accountantscontrole op het kantoor in Den
Haag dragen eveneens bij aan een juiste verantwoording van de inkomsten en bestedingen.
Save the Children International beschikt over een
intern auditteam. Hiermee is een extra mechanisme
ingebouwd om fraude binnen internationale programma’s, waarmee vaak grote sommen geld gemoeid zijn,
te voorkomen of tijdig te signaleren.
Reputatierisico’s
Save the Children in Nederland hecht aan een
goede naam die mede wordt bepaald door het
werk van zusterorganisaties. Het werken met
30 lidorganisaties in 120 landen verhoogt het risico
op reputatieschade. Door de grote omvang van de
organisatie is de kans op een falend programma
ergens ter wereld reëel. Dit kan consequenties hebben voor Save the Children International en daarmee
ook afbreuk doen aan de goede naam en reputatie
van Save the Children Nederland. Het werken met
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partners in de verschillende programmalanden brengt
eveneens met zich mee dat we in Nederland afhankelijk zijn van anderen. Dit risico wordt beheerst door
strenge selectieprocedures bij het kiezen van partners,
het onderhouden van langdurende samenwerkingsrelaties, duidelijke contractafspraken en regelmatige
monitoring.

Risico’s van misbruik
Een speciaal aspect van het werken met kinderen
is het risico van (machts)misbruik ten opzichte van
kinderen. Om dit risico het hoofd te bieden, heeft
Save the Children het Child Safeguarding Protocol
opgesteld, waarin nauwkeurig staat beschreven welke
omgangsvormen medewerkers en partners van Save
the Children in acht nemen bij direct contact met
kinderen. Daarnaast zijn maatregelen opgenomen
ter voorkoming van situaties waarin volwassenen ten
opzichte van kinderen in een machtspositie kunnen
komen. Medewerkers en andere betrokkenen dienen
het Child Safeguarding Protocol te onderschrijven.
Via een jaarlijkse zelfcontrole wordt dit up-to-date
gehouden.
Politiek
Save the Children is een politiek onafhankelijke en
neutrale organisatie en is van mening dat kinderrechten
onverkort geborgd moeten worden in het beleid van
overheden. In de praktijk werkt Save the Children dan
ook veel samen met overheden, op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau, om dat te bewerkstelligen.
De regimes in de programmalanden staan echter niet
zelden bekend als ondemocratisch, ondeskundig of
corrupt. Werken in landen met dubieuze overheden
gebeurt daarom uiterst behoedzaam. We leggen altijd
nadruk op het neutrale karakter van Save the Children en zoeken actief naar betrouwbare netwerken en
relaties.
Veiligheid
Save the Children opereert vaak in instabiele landen en conflictgebieden. Veel van onze programma’s
worden onder moeilijke omstandigheden uitgevoerd.
Save the Children kent een streng veiligheidsprotocol
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dat voldoet aan de eisen van de Verenigde Naties en
dat ook zorg draagt voor de veiligheid van de werknemers. Dit veiligheidsprotocol maakt het mogelijk
activiteiten te ontplooien in landen als Afghanistan,
Pakistan en de Democratische Republiek Congo.
Samenwerkingsverbanden
De samenwerkingsverbanden die Save the Children
aangaat, zijn vaak voor langere tijd en ten behoeve van
programma’s waarin miljoenen euro’s omgaan. Een
gedegen pakket afspraken en op geëvalueerde feiten
gebaseerd vertrouwen zijn essentieel, want samenwerkende organisaties lopen het risico dat een fout
of onvolkomenheid van de ene organisatie afstraalt
op de andere of op het samenwerkingsverband als
geheel. Mogelijke risico’s worden zo veel en zo zorgvuldig mogelijk afgedekt, ook al vergt de onderlinge
afstemming veel tijd, energie en kosten.
Gedragscodes en kwaliteitsnormen
In het kader van risicobeheersing hanteert Save the
Children onafhankelijke gedragscodes en kwaliteitsstandaarden als toetssteen. Deze vormen een goede
graadmeter voor het kwaliteitsniveau van de organisatie op verschillende terreinen.
Neutrale hulpverlening
Bij de uitvoering van noodhulpprogramma’s richt
Save the Children zich naar de gedragscode van het
Internationale Rode Kruis, waarin is opgenomen dat
de hulpverlening neutraal dient te zijn. Ook onderschrijft Save the Children het Sphere Project; dit geeft
de minimumstandaarden weer waaraan moet worden
voldaan bij hulpverlening na rampen.
CBF-keurmerk
Op bestuurlijk vlak committeert Save the Children
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zich aan de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen
(Code Wijffels) uit 2005. Hierin staan zaken beschreven als de verhouding tussen het bestuur en het toezicht op organisaties. De code is vervlochten met het
reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Deze instelling is verantwoordelijk voor het afgeven
van het CBF-keurmerk voor goede doelen. Save the
Children draagt het keurmerk sinds 1999.
ISO 9001:2008
Save the Children streeft naar een hoge standaard op
het gebied kwaliteitsmanagement. Zo proberen we
voortdurend onze werkwijze efficiënter te maken en
de tevredenheid van onze belanghebbenden te verbeteren. Save the Children heeft zichzelf opgelegd hierbij
te voldoen aan de ISO-9001:2008-norm. In 2013
vond een hercertificatie plaats en werd Save the
Children Nederland opnieuw voor een periode van
drie jaar gecertificeerd.
Checklist for Organisational Capacity Assessment
Om voor bepaalde subsidies van het ministerie van
Buitenlandse Zaken in aanmerking te komen is de
‘Checklist for Organisational Capacity Assessment’
doorlopen.
Voor deze toets scoorde Save the Children ruim
voldoende op onderwerpen als het behalen van
duurzame resultaten en het op orde hebben van een
gedegen organisatiestructuur en gedegen financieel en
administratief management.

teel de status van ‘low risk’-partner, wat ons in staat
stelt snel en relatief grote aanvragen te doen.
ANBI
Save the Children beschikt sinds de invoering in januari 2008 over een ANBI-verklaring. Deze verklaring
garandeert dat de Belastingdienst Save the Children
erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling, wat
fiscale voordelen heeft voor zowel Save the Children
als voor onze donateurs. Vanaf 1 januari 2014 gelden
strengere normen om de ANBI-status te verkrijgen. In
2013 hebben we, waar nodig, maatregelen getroffen
om aan de nieuwe eisen te voldoen.
Geen ongewenste werving
Save the Children wil voorkomen dat mensen tegen
hun zin per telefoon of post door Save the Children
worden benaderd. Bij telefonische werving zorgt
Save the Children er daarom voor dat mensen die
zijn ingeschreven bij het Bel-me-niet Register niet
gebeld worden. Voor de post geldt hetzelfde principe;
hierbij gebruiken we het Postfilter. Save the Children
heeft geen formele interne gedragscode voor
fondsenwerving.
Nieuwe codes en keurmerken
Save the Children stelt zich onder meer door het
lidmaatschap van de brancheverenigingen Partos en
de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen
(VFI) op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van gedragscodes en keurmerken.

ECHO Framework Partnership Agreement
De afdeling noodhulp van de Europese Unie sluit met
goede doelen overeenkomsten, waarbinnen goede
doelen gerechtigd zijn subsidieaanvragen te doen.
Binnen dit raamwerk heeft Save the Children momen-
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8. TOEZICHT EN BESTUUR

8.1 RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert
over de hoofdlijnen van de organisatie: de strategie, de
jaarplannen en begroting, het jaarverslag en de periodieke rapportages van de directie. Vaste agendapunten
bij de besprekingen zijn de voortgang van de organisatie en de relatie met Save the Children International.
In 2014 hield de Raad van Toezicht zes vergaderingen waarbij de directeur aanwezig was. Er werden
geen vergaderingen zonder de directeur gehouden.
Daarnaast onderhoudt de voorzitter van de Raad van
Toezicht op regelmatige basis contact met de directeur over de organisatie.
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen
bezoldiging of vacatiegelden. Wel mogen zij vergoedingen ontvangen voor gemaakte kosten voor de
stichting. In 2014 bedroegen de kosten ! 335,-.
Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen
leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
Voortgang organisatie
In 2014 is een verdere stijging van de inkomsten in
zowel het particuliere als het overheidskanaal gerealiseerd. De Raad van Toezicht waardeert deze groei,
waarbij echter bedacht moet worden dat de groei
gedeeltelijk gebaseerd is op incidentele inkomsten die
onder meer verband hielden met noodhulpactiviteiten.
Bemoedigend is het te zien dat door de investeringen
in de afgelopen jaren in de internationale uitvoeringscapaciteit van de noodhulpactiviteiten, de slagkracht
van Save the Children substantieel is toegenomen. Dit
levert een positieve bijdrage aan de versterking van de
positie van Save the Children in Nederland als speler
op het gebied van noodhulpverlening.
Cruciaal in de voortgang van de organisatie is de
bemensing van de directie. In 2014 nam de organisatie

na 12 jaar afscheid van haar directeur, de heer H.S.M.
Wierema. De Raad van Toezicht is de heer Wierema
veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij de
organisatie heeft geleid en voor de groei die onder
zijn leiding is gerealiseerd.
Na een intensieve sollicitatieprocedure is per
1 september 2014 de heer P.M. Kraan aangesteld als
nieuwe directeur. Met de heer Kraan gaat de organisatie een nieuwe fase in, waarin kan worden voortgebouwd op het fundament van vele jaren hard werk.
Activiteiten
De Raad van Toezicht heeft de ontwikkelingen binnen Save the Children International met bijzondere
aandacht gevolgd. Begin 2014 werd door de directeur
en de voorzitter van de Raad van Toezicht een bezoek
gebracht aan het kantoor van Save the Children
International. Aan de orde kwamen onder meer het
kostenniveau van Save the Children International, de
afdrachten van de lidorganisaties en de verantwoor-

dingssystematiek aan de lidorganisaties. Deze onderwerpen zijn geagendeerd en teruggekomen tijdens
de Member’s Meeting, die in 2014 in Berlijn werd
gehouden. Namens Nederland woonden de heren
Wierema en Van Keulen de bijeenkomst bij.
Andere zaken waarover de Raad van Toezicht zich in
2014 heeft gebogen, zijn de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2013, het jaarplan 2015 en
de voortgang van de belangrijkste programma’s. Eind
2014 heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd, waarbij onder meer het functioneren van de
Raad, de aanwezige en benodigde competenties en
de relatie tussen de Raad en de Directie aan de orde
zijn gesteld. De Raad van Toezicht heeft kunnen vaststellen dat hij de verschillende werkgebieden van de
organisatie bestrijkt en zijn rol van toezichthouder op
het door de Nederlandse organisatie gevoerde beleid
naar behoren kon uitvoeren. Aandachtspunten zijn een
mogelijke verbreding van het aantal leden van de Raad
en oog hebben voor diversiteit binnen de Raad.

SCHEMA VAN AAN- EN AFTREDEN RAAD VAN TOEZICHT
Leden Raad van Toezicht

Datum
benoeming

Datum
herbenoeming

Datum
aftreden

Mw. C.M. Wortmann-Kool

december 2014

december 2014

december 2018

Dhr. mr. H.T. Bouma

juni 2010

juni 2014

juni 2018

Dhr. drs. Z.J. Hollestelle

januari 2006

januari 2010

januari 2015

Mw. drs H.J. Terwijn

september 2012

september 2016

september 2020

Dhr. drs. P.J.G. van Keulen

februari 2010

februari 2014

februari 2018

Dhr. R. de Bakker

december 2014

december 2014

december 2014
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Functie
Voorzitter/lid
auditcommissie
Secretaris
Lid/Voorzitter
auditcommissie
Lid
Lid/lid
auditcommissie
Lid/lid
auditcommissie
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SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT
Voorzitter Raad van Toezicht
Geboortedatum

Mevrouw drs. C.M. Wortmann-Kool
27 juni 1959

Lid Raad van Toezicht
Geboortedatum

Mevrouw drs. H.J. Terwijn
26 januari 1967

Toegetreden tot Raad van Toezicht

2014

Toegetreden tot Raad van Toezicht

2012

Huidige functie

Bestuursvoorzitter ABP

Huidige functie

Directeur IMC Weekendschool

Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Aegon N.V. / Lid
Centrale Commissie voor de Statistiek van het
CBS / Lid Raad van Toezicht Kadaster

Nevenfuncties

Secretaris Raad van Toezicht
Geboortedatum

De heer mr. H.T. Bouma
13 januari 1944

Onderzoeker Amsterdam School for Social
Science Research (Universiteit van Amsterdam) /
Selectiecommissie German Marshall Fund of the
United States / Bestuurslid JDK (Jongeren Die het
Kunnen)

Toegetreden tot Raad van Toezicht

2010

Laatste functie

Partner Pels Rijcken Droogleever Fortuijn

Nevenfuncties

Commissaris Royal Duyvis Wiener B.V. /
Bestuurslid Centraal Fonds Volkshuisvesting /
Voorzitter Stichting Continuïteit Delta Lloyd /
Lid bestuur Stichting Continuïteit AS MI /
Voorzitter Stichting Belangen
Rechtsbijstandverzekerden DSB / Bestuurslid
Vereniging Achmea

Lid Raad van Toezicht/
voorzitter auditcommissie
Geboortedatum

Laatste functie

Directeur Kredieten Regio Rotterdam/Den Haag
ABN AMRO
Lid Bestuur Weeshuis der Hervormden te Schiedam
De heer drs. J.G.P. van Keulen

2014
Lid Raad van Bestuur en CFO van
ASM International N.V.
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen
Kendrion N.V. / Voorzitter Raad van Commissarissen WCC B.V. / Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Florence / Bestuurslid van de Stichting
Continuïteit TomTom / Directeur van een aantal
in Amsterdam gevestigde investeringsmaatschappijen / Adviseur van een aantal kleinere,
niet-beursgenoteerde bedrijven

Nevenfuncties

Afgetreden in 2014
Voorzitter
Geboortedatum

2010

Huidige functie
Nevenfuncties

Directeur Public Matters
Bestuurslid Stichting Machiavelli / Bestuurslid
Stichting Florence Wenst i.o.

17 juli 1946
2006-2008
2008; afgetreden in december 2014

Laatste functie

Lid Raad van Bestuur Rabobank Nederland
en tevens voorzitter Directie Rabobank
International
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van
ABN AMRO / Lid Raad van Commissarissen Kahn
Scheepvaart B.V. / Lid van het bestuur van Stichting
Neyenburgh

Nevenfuncties
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De heer drs. D.J.M.G. baron van Slingelandt

Bestuurslid tussen
Toegetreden tot Raad van Toezicht

23 januari 1967

Toegetreden tot Raad van Toezicht

14 september 1950

Toegetreden tot Raad van Toezicht

12 mei 1945
2006-2008
2008

De heer drs. R.L. de Bakker

Laatste functie

De heer drs. Z.J. Hollestelle

Bestuurslid tussen
Toegetreden tot Raad van Toezicht

Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht/
lid auditcommissie
Geboortedatum

Lid Raad van Toezicht/
lid auditcommissie
Geboortedatum
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Samenstelling van de Raad van Toezicht
In de statuten is vastgelegd dat de leden van de
Raad van Toezicht zelf voorzien in de benoeming
van nieuwe leden. Dit gebeurt op basis van een
schema van af- en aantreden en volgens de statuten
en de procedure uit het Reglement van de Raad van
Toezicht. Daarin is onder meer bepaald dat leden van
de Raad van Toezicht geen persoonlijke of financiële
banden mogen hebben met de stichting en dat de
Raad dient te bestaan uit mensen van verschillende
achtergronden met uiteenlopende expertise. De
leden worden aangesteld voor een periode van
vier jaar en kunnen vervolgens in beginsel eenmaal
worden herbenoemd, in bijzondere gevallen voor een
tweede maal. In 2014 verliepen de tweede termijnen
van de heren Van Slingelandt en Hollestelle.

8.2 DIRECTIE
Save the Children kent een statutaire directie die
de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. In 2014
werd het directeurschap overgedragen van de heer
Wierema aan de heer Kraan.

DIRECTEUR
Naam
Geboortedatum
Directeur sinds
Nevenfuncties

Dhr. P.M. Kraan
17 juli 1963
1 september 2014
Bestuurslid Stichting Samenwerkende Hulporganisaties

De heer Van Slingelandt trad in december 2014 terug
als voorzitter. Eerder in het jaar was na een grondige
wervingsprocedure ingestemd met de aanstelling
van mevrouw Wortmann als nieuwe voorzitter.
De Raad van Toezicht dankt de heer Van Slingelandt
voor zijn inzet in zijn rol als voorzitter die hij acht jaar
lang vervulde.

De directeur heeft een arbeidscontract voor bepaalde
tijd. In 2014 bedroeg het bruto jaarinkomen ! 30.738,(inclusief vakantiegeld). De sociale werkgeverslasten en
de pensioenlasten bedroegen respectievelijk ! 2.966,en ! 5.027,-.

De heer De Bakker trad in december 2014 eveneens
toe tot de Raad van Toezicht. De heer De Bakker
brengt veel expertise mee op het vlak van financiën
en zal een belangrijke rol gaan spelen in de auditcommissie als opvolger van de heer Hollestelle. Omwille
van een gedegen overdracht zal de heer Hollestelle in
april 2015 aftreden.

Net als voor de andere werknemers van Save the
Children wordt de functie van directeur ingedeeld
binnen de BBRA-salarisschaal, op basis van zwaarte en
benodigde kennis en ervaring.

Tijdens het verslagjaar verliepen de eerste
zittingstermijnen van de heren Van Keulen en Bouma.
Beiden zijn herbenoemd, waarbij de heer Bouma
heeft aangegeven zijn tweede termijn niet volledig
te zullen invullen.

De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de
hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid
wordt periodiek geactualiseerd.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Raad van Toezicht de
Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede
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AFGETREDEN
Naam
Geboortedatum
Afgetreden per:
Nevenfuncties

Dhr. dr. H.S.M. Wierema
20 januari 1951
1 september 2014
Penningmeester van het
bestuur van de Stichting
Samenwerkende
Hulporganisaties

In 2014 bedroeg het bruto jaarinkomen ! 71.945,(inclusief vakantiegeld). De sociale werkgeverslasten en
de pensioenlasten bedroegen respectievelijk ! 5.933,en ! 12.001,-.

Doelen van VFI en Code Wijffels (zie www.vfi.nl). De
Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria
een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging
van de situatie bij de directeur vond plaats door de
voorzitter van de Raad van Toezicht. Dit leidde tot
een zogenaamde BSD-score van 425-455 punten
met een maximaal jaarinkomen van !124.233,-. Het
salaris van de directeur valt binnen de Adviesregeling
Beloning van Directeuren voor Goede Doelen van de
VFI. Daarnaast voldoet het salaris aan de zogenoemde
‘Directeur-generaalnorm’ die bepaalt dat directeuren
van organisaties die subsidies ontvangen van de Nederlandse overheid, niet meer mogen verdienen dan
een directeur-generaal van de Rijksoverheid.
De hoogte en samenstelling van de directiebezoldiging
worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting
op de balans en de staat van baten en lasten.
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8.3 VERANTWOORDINGSVERKLARING
De Raad van Toezicht herkent in de drie principes van
het verantwoordingsmodel, zoals voorgestaan door
het CBF, de uitgangspunten van deugdelijk bestuur en
onderschrijft deze principes.
Scheiding toezicht houden, besturen en
uitvoeren
De toezichthoudende taak behoort toe aan de Raad
van Toezicht. In de huidige structuur zijn de voorwaarden geschapen voor de scheiding van ‘toezicht’, ‘bestuur’ en ‘uitvoering’. De statuten geven aan de Raad
van Toezicht de middelen voor het adequaat kunnen
uitvoeren van haar toezichthoudende rol waaronder:
!""#$"%$&'$(#)$*#"#*+$,-*$.$#$/"-$"%$/'$0$/"$/"-$"
ontslaan,
!"#$"%$&'$(#)$*#"#$"1,,'2/-1/-"11/"-$"3-$..$/4
!"#$"*/3-$..*/("&1/"#$"12#*-,'00*33*$4
!""#$"%$3.2*-&'+0*/("'&$+"#$"3-1-2-$/4"3-+1-$(*3,)$"
beleidsdocumenten, het Reglement van de Raad van
Toezicht en het Directiereglement.
Het bestuur en de dagelijkse leiding van de organisatie
zijn de verantwoordelijkheid van de statutaire directie.
De Raad van Toezicht ziet toe op de directie in de uitvoering van deze rollen. Jaarlijks beoordeelt de Raad
van Toezicht het functioneren van de directie. 2014
was een bijzonder jaar in de relatie tussen Raad van
Toezicht en directie, omdat de zittende directeur na
twaalf jaar aangaf te vertrekken. Tijdens het verslagjaar
stond het benoemen van een nieuwe directeur dan
ook hoog op de agenda van de Raad van Toezicht.
Daarbij kwam dat de voorzitter van de Raad van
Toezicht het einde van zijn laatste zittingstermijn bereikte. Om de beide opvolgingsprocedures in goede

banen te leiden, zijn de beoogde nieuwe directeur en
voorzitter voorafgaand aan hun benoemingen in de
gelegenheid gesteld elkaar te leren kennen Zo konden
zij ideeën uitwisselen over de toekomst van de organisatie en werkafspraken maken conform de principes
van het verantwoordingsmodel.
Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid vindt
plaats in het collegiaal werkend managementteam, dat
wordt voorgezeten door de directeur, die de eindbeslissingen neemt. De directie fungeert binnen de
kaders van de statuten en het directiereglement, zoals
vastgesteld door de Raad van Toezicht. De directie
rapporteert aan de Raad van Toezicht over de voortgang van de organisatie, onder meer via kwartaalrapportages en tijdens vergaderingen van de Raad van
Toezicht. Daarnaast onderhouden de voorzitter van
de Raad van Toezicht en de directeur regelmatig contact en vindt overleg plaats met individuele leden, onder andere in de auditcommissie die speciaal de financiële voortgang overziet en in het verslagjaar driemaal
bijeenkwam. In 2014 bestond de auditcommissie voor
het grootste deel van het jaar uit de heren Hollestelle
(voorzitter) en Van Slingelandt. Eind 2014 trad de heer
Van Slingelandt terug en traden mevrouw Wortmann
en de heer De Bakker toe tot de auditcommissie. Er
is onder meer aandacht besteed aan de financiële
afspraken met Save the Children International binnen
de structuur van het International Program Management. Voor zijn eigen functioneren heeft de Raad van
Toezicht een reglement.
Effectiviteit en efficiëntie
van bestedingen
Een voor de Raad van Toezicht belangrijk moment om
het gevoerde beleid te evalueren, vormt de behandeling van het jaarverslag en de jaarrekening. Deze
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vindt plaats in aanwezigheid van de accountant. De
bevindingen van de auditcommissie en de accountant,
alsook evaluaties en rapportages van andere externe
auditoren die worden aangesteld door partners als
ECHO en het ministerie van Buitenlandse Zaken,
geven aan het oordeel van de Raad van Toezicht een
goede basis. Verbeterpunten die door auditoren naar
voren worden gebracht krijgen daarbij aandacht.
De Raad van Toezicht concludeert dat de uitvoering
van de werkzaamheden en de besteding van gelden
hebben plaatsgevonden binnen het mandaat van de
stichting. Op het terrein van de fondsenwerving particuliere middelen worden de ambities in hoge mate
afgegrendeld door de CBF-kostennorm van 25% als
maximum voor de kosten van fondsenwerving. Voor
wat betreft de bestedingen aan uitvoeringskosten
heeft de Raad van Toezicht met instemming kunnen
vaststellen dat is voldaan aan de interne doelstelling. In
deze doelstelling is vastgelegd dat maximaal 12% van
de bestedingen mag worden aangewend ter dekking
van uitvoeringskosten. In 2014 bedroeg dit 7,9% en lag
daarmee onder de norm.
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De Raad van Toezicht constateert dat het beleggingsbeleid tijdens het verslagjaar zorgvuldig is uitgevoerd.
Gekozen wordt voor een defensief beleid ten aanzien
van de beleggingen, voornamelijk in obligaties en deposito’s. Daarmee worden tevens directe beleggingen
in controversiële bedrijven of activiteiten vermeden.
De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de organisatie voldoet aan criteria die horen bij een professionele goededoelenorganisatie.
In april 2014 heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening en het jaarverslag 2013 vastgesteld. In december heeft de Raad van Toezicht het jaarplan met de
begroting 2015 vastgesteld. De plannen passen binnen
het Strategisch Plan 2011-2015, waarbij de kosten-batenverhouding en de ontwikkeling van inkomsten en
uitgaven, de capaciteitsopbouw van de organisatie en
het beheersen van effectiviteit en efficiency voldoende
aandacht krijgen.
Omgang met belanghebbenden
Aandacht voor de vele belanghebbenden met wie
Save the Children werkt, is een sleutelvoorwaarde
voor het succes van ons werk. Er is niet altijd direct
contact, soms is een tussenschakel onvermijdelijk. Dit
geldt vooral voor onze doelgroep, kinderen en hun
ouders, die we bereiken via de veldkantoren van Save
the Children en onze partnerorganisaties. Save the
Children Nederland onderhoudt de relaties met deze
belanghebbenden via eerdergenoemde veldkantoren,
door veldbezoeken, contacten met partnerorganisaties en andere organisaties en instellingen, waaronder
lokale overheden.
De samenwerking met deze belanghebbenden nemen
we mee in evaluatierapporten van de programma’s
en bij nieuwe activiteiten. Onze donateurs, vrijwilligers
en anderen die in ons werk geïnteresseerd zijn, geven

naast draagvlak vooral ook legitimiteit en een financiële basis aan het werk van Save the Children. Dit
wordt versterkt door het vertrouwen van belangrijke
institutionele en particuliere donoren, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie en de
Nationale Postcode Loterij. De vensters voor communicatie en informatieverstrekking van een netwerkorganisatie zoals Save the Children moeten wijd open
staan. Save the Children maakt hiervoor onder meer
gebruik van social media, nieuwsbrieven en andere
communicatie-uitingen in de media. Daarnaast dienen
het jaarverslag en op maat gemaakte rapportages ook
communicatieve doelen.
De Raad van Toezicht ziet toe op een zorgvuldige
omgang met belanghebbenden, onder meer door
een klachtenregeling en het beleid met betrekking
tot fraude. De Raad van Toezicht constateert dat het
aantal klachten gering is en dat klachten zorgvuldig en
adequaat worden afgehandeld. Het aantal donateurs
met een doorlopende machtiging is gedurende het
verslagjaar verder gegroeid. Dit is voor de Raad een
positief signaal. Wel blijft het betrekken van de achterban continue aandacht vergen.
Save the Children krijgt steun vanuit het bedrijfsleven
en van stichtingen. Vaak leidt dit tot win-winsituaties.
Bedrijven kunnen hun ambities op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen invullen en dit
uitdragen. En Save the Children ontvangt financiering
en betrokkenheid van ‘stakeholders’ van bedrijven
waarmee zij de eigen doelstellingen kan nastreven.
De Raad van Toezicht constateert met instemming
dat Save the Children in toenemende mate ook via
de media directe belanghebbenden en een breder
publiek bereikt. Andere wegen zijn deelname aan
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bijeenkomsten, de dialoog zoeken met partners en
het lidmaatschap van brancheorganisaties. Save the
Children hecht aan de feedback die komt van belanghebbenden en uit de samenleving.

HOOFDSTUK 9
DE
INTERNATIONALE
ORGANISATIE

9. FINANCIËN INTERNATIONALE ORGANISATIE

9.1 INTERNATIONALE
STRUCTUUR

Children Association, de in Genève gevestigde, internationale federatie. Alle leden voeren een zelfstandig
beleid en leggen daarover verantwoording af, zowel in
hun eigen land als aan de internationale organisatie.

De internationale organisatie bestaat uit de Save the
Children Association en de uitvoeringsorganisatie Save
the Children International.

Save the Children Association
Met lidorganisaties in 30 landen en actief in ruim
120 landen, vormt Save the Children de grootste
onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld.
De lidorganisaties hebben zich verenigd in de Save the

De vereniging telt dertig leden, waarvan zestien
Internationale Programmerende leden (IP-members)
die internationaal programmeren en daarnaast vaak
een nationaal programma hebben, en veertien leden
die alleen fondsen werven voor programma’s in eigen
land (‘national members’). Daarnaast ontvangen deze
national members fondsen van de IP-members.
Nederland is een van de IP-members.

SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

FN9P"GYP"BY#RZAPQ"ASSOCIATION

ALV

B&$6'-8D6-)2"
0,75% van de
totale inkomsten

BESTUUR"Scd"0PFGbbAFRPZPQT
30 LEDEN

120 LEDEN

SCI uitvoeringsorganisatie met
hoofdkantoor in Londen

7 regiokantoren

Overhead bijdrage
FBQR"efcd2"d]dg"
<1$"+)"='&7'1((1K
bestedingen die
via SCI liepen

16 leden
International
Programming

14 leden
National
Members

4 1+<&414H;1$6&')$

72 uitvoerende landenkantoren &
13 landen waar gewerkt wordt met
lokale partners
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De zestien leden die internationaal programmeren
sturen tevens vier advocacykantoren aan in Brussel,
Genève, Addis Abeba en New York.
Save the Children Nederland ondersteunt en werkt
direct samen met een aantal national members, waaronder India, Honduras en Mexico. Deze organisaties
van de ‘Save the Children-familie’ werken in hun eigen
samenleving aan het opbouwen van de samenleving
en het waarborgen van kinderrechten.
Niet alleen voor de uitvoering van programma’s is de
samenwerking binnen Save the Children International
van belang. Door het bundelen van onze krachten
vormt Save the Children een belangrijke kracht die als partner van overheden, multilaterale organisaties
en donoren - een substantiële bijdrage kan leveren in
noodsituaties, bij de aanpak van de ontwikkelingsagenda en bij het beïnvloeden van nationaal en internationaal beleid ten gunste van kinderen. Door het onderling verdelen van werkzaamheden kunnen individuele
lidorganisaties juist op die terreinen bijdragen waar ze
sterk in zijn.
Internationaal bestuur
Er is een internationaal bestuur, bestaande uit veertien
bestuursleden, dat zowel SCI als SC bestuurt. De Save
the Children Association kent statuten waarin afspraken zijn gemaakt over de verdeling van het aantal
bestuurszetels en de samenstelling daarvan. De vertegenwoordiging van de lidorganisaties in het bestuur is
gebaseerd op de omvang van de lidorganisaties. Save
the Children Nederland is te klein om een eigen lid
in het bestuur te hebben en deelt drie bestuurszetels
met andere kleine en middelgrote leden.
Het bestuur bestaat uit niet-uitvoerende leden (nonexecutives) met een aantal vaste commissies, waaronder een financiële commissie.

9. FINANCIËN INTERNATIONALE ORGANISATIE

Dit internationale bestuur heeft geen directe en formele toezichthoudende taken op het werk van Save
the Children Nederland. Het toezicht van de Nederlandse entiteit valt in zijn geheel onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht van Save the
Children Nederland.
De Save the Children Association had als belangrijke
strategische ambitie (2010-2015) het vormen van één
werkorganisatie voor het uitvoeren van de internationale programma’s. Deze ambitie is in een uitzonderlijk
hoog tempo gerealiseerd. Save the Children International is in enkele jaren uitgegroeid tot hét orgaan dat
de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering.
Save the Children International
De Association heeft een uitvoeringsorganisatie, Save
the Children International, waarvan het hoofdkantoor
gevestigd is in Londen. Deze uitvoeringsorganisatie is
de belangrijkste uitvoerder van de internationale
programma’s voor de zestien lidorganisaties die buiten
hun eigen land programma’s uitvoeren. Ook zorgt de
Save the Children International voor de gezamenlijke
campagnes, pleitbezorgingen en voorlichting. Lidorganisaties als Save the Children Nederland maken
gebruik van het uitgebreide netwerk van landen- en
regiokantoren van Save the Children International. Zo
is het mogelijk om vanuit Nederland kinderen over de
hele wereld te bereiken.
Niet in ieder land hebben wij eigen kantoren. In 72
landen hebben wij uitvoerende kantoren voor internationale programma’s en in 13 landen werken wij met
een uitvoerende lokale partnerorganisatie. Daarnaast
hebben bijna alle leden ook ‘domestic programs’,
projecten in eigen land, zoals ons eigen binnenlandprogramma voor kinderen in Nederland.

9.2 AFDRACHTEN AAN SCI
Sinds de transitie zijn meer geldstromen via SCI
gaan lopen. De inkomsten van Save the Children zijn
gegroeid van US $ 100,8 miljoen in 2011, via US $
338,3 miljoen in 2012 naar US $ 874,5 in 2013. Naar
verwachting zal het boekjaar 2014 de grens van US $
1 miljard overschrijden.Voor de komende jaren wordt
een verdere groei verwacht, al zal deze in een trager
tempo gaan dan in de afgelopen jaren.
De inkomsten van de Save the Children-werkorganisatie worden voor het overgrote deel bijeengebracht
door de lidorganisaties, die vanuit hun thuislanden middelen werven. Dat zijn voornamelijk overheidssubsidies
en particuliere donaties. Save the Children Nederland
droeg in 2013 (omgerekend) US $ 12,9 miljoen bij.
De zestien IP-leden dragen elk naar ratio bij aan de
overheadkosten van SCI. Het percentage kan jaarlijks
worden aangepast. Save the Children Nederland heeft
in 2014 over de programmabestedingen (exclusief
giften in natura), die via de SCI-organisatie liepen, 4,4%
afgedragen ter dekking van overheadkosten.
Alle leden dragen tevens 0,75% van hun totale inkomsten bij aan de kosten voor de vereniging (SCA). Voor
Nederland was dat in 2014 153.404 euro.

9.3 INKOMSTEN EN UITGAVEN
AFZONDERLIJKE LEDEN
Naast de geldstroom van de lidorganisaties naar de
gezamenlijke werkorganisatie van Save the Children,
besteden de lidorganisaties ook op andere manieren
hun middelen. Dit gebeurt onder meer in binnenlandse
programma’s voor kinderen, maar ook zijn de lidorganisaties verantwoordelijk voor hun apparaatskosten en
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kosten voor hun eigen fondsenwerving. De afzonderlijke leden rapporteren jaarlijks over hun inkomsten
en uitgaven aan de Save the Children Association, die
deze gegevens publiceert. In 2013 bedroegen inkomsten van alle lidorganisaties bij elkaar opgeteld US $ 1,9
miljard. Bedacht moet worden dat er grote verschillen
in omvang zijn tussen de lidorganisaties. De grootste
lidorganisatie, Save the Children US, haalde in 2013
een jaarinkomen van US $ 672 miljoen en het kleinste
lid, Save the Children Swaziland, had in hetzelfde jaar
een inkomen van US $ 0,2 miljoen. Save the Children
Nederland behoorde met (omgerekend) US $ 31,7
miljoen tot de middengroep van lidorganisaties.

9.4 INTERNATIONALE
VERSLAGLEGGING
Jaarlijks publiceren Save the Children International en
de Save the Children Association een jaarverslag en
een jaarrekening. De jaarstukken van de internationale organisatie zijn gereed nadat Save the Children
Nederland de jaarstukken publiceert. Net als in Nederland worden de internationale jaarrekeningen van
Save the Children door een onafhankelijke accountant
gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende
controleverklaring. De jaarstukken worden gepubliceerd op de website van de internationale organisatie:
ww.savethechildren.net.
De internationale jaarstukken van de Save the Children
Association worden goedgekeurd door de jaarlijkse
Members’ Meeting, de algemene ledenvergadering
(ALV) van de Save the Children Association. Deze vond
in 2014 plaats in Duitsland en zal in 2015 plaatsvinden
in Zuid-Afrika.
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1. Balans per 31 december 2014

2. Staat van baten en lasten 2014

Staat van baten en lasten 2014 (bedragen in euro’s)

Balans per 31 december 2014 (bedragen in euro’s)
31-12-2014

31-12-2013

2014

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

1

33.078
33.078

46.546
46.546

2
3
4
5
6

673.481
1.232.601
2.942.908
1.950.000
20.435.200
27.234.190

990.168
2.676.284
3.155.060
2.200.000
7.189.374
16.210.886

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden en anderen
Baten uit beleggingen
Overige baten
Som der baten

27.267.268

16.257.432

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves

15
16
17
18
19
20

5.578.745
5.230.000
4.518.468
880.401
2.042.178
900.000
905.000
907.312
20.803.380
20.114.340
15.300.691
184.093
225.000
211.969
86.872
-22.463
28.433.491 26.474.340 22.958.155

Structurele hulp

21
22

5.034.714

5.259.278

3.565.703

Rehabilitatie

23

13.993.937

13.434.354

11.904.857

Noodhulp
Nederland
Voorlichting en bewustmaking

24
25
26

5.341.760
3.601.825
2.629.014
109.110
2.458.751
2.679.484
2.260.644
26.938.272 24.974.941 20.360.218

27

1.134.993
1.075.731
935.255
13.731
17.801
12.996
95.357
61.749
96.675
16.259
7.430
8.082
1.260.340
1.162.711
1.053.008
741.113
839.553
689.453
28.939.725 26.977.205 22.102.679
-506.234
-502.865
855.476

Continuïteitsreserve

7

3.120.403

2.954.634

Bestemmingsreserve projecten
Bestemmingsreserve financiering activa
Overige reserves

8
9
10

1.981.718
33.078
172.320
5.307.519

1.676.699
46.546
243.266
4.921.145

Fondsen
Bestemmingsfondsen

11

1.259.234
6.566.753

2.151.842
7.072.987

Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Saldo baten en lasten

12
13
14

16.720.235
3.225.857
754.423
20.700.515

6.641.212
1.962.412
580.821
9.184.445

Bestemming saldo

27.267.268

16.257.432

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten subsidies van overheden en anderen
Kosten van beleggingen

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidies
Nog te betalen subsidies veldkantoren
Overige schulden en overlopende passiva

2013

BATEN

Vlottende activa
Nog te ontvangen subsidies
Vooruitbetaalde subsidies veldkantoren
Overige vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

begroting
2014

Mutatie Continuïteitsreserve
Mutatie Bestemmingsreserve projecten
Mutatie Bestemmingsreserve financiering activa
Mutatie Overige reserves
Mutatie Bestemmingsfondsen

4

165.769
305.019
-13.468
-70.946
-892.608
-506.234

223.038
-334.020
-853
-39.749
1.007.060
855.476

3. Kasstroomoverzicht 2014

Kasstroomoverzicht (bedragen in euro’s)
2014

2013

31.199.090
900.000
880.401
5.427.270
38.406.761

15.361.885
907.312
2.042.178
4.679.098
22.990.473

-21.406.614
-4.730.327
500.000
-25.636.941

-21.122.067
-4.208.206
-2.000.000
-27.330.273

12.769.820

-4.339.800

250.000
192.385
-37.676

391.000
263.396
-29.716

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

404.709

624.680

Investeringen materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringen

-13.598
-13.598

-31.276
-31.276

13.160.931

-3.746.396

84.895

-27.080

Mutatie liquide middelen

13.245.826

-3.773.476

Liquide middelen 1 januari
Liquide middelen 31 december

7.189.374
20.435.200
13.245.826

10.962.850
7.189.374
-3.773.476

Ontvangen subsidies
Ontvangen uit acties van derden
Ontvangen uit gezamenlijke acties
Ontvangen uit eigen fondsenwerving

Projectbetalingen
Algemene uitgaven
Voorschot aan SCI

Kasstroom uit operationele activiteiten
Lossing obligaties
Interest uit beleggingen
Betaalde interest en bankkosten

Netto Kasstroom
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode.
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Toelichting behorende tot de
jaarrekening 2014

Grondslagen voor waardering
van activa en passiva en de bestemming
van het saldo

Algemeen
Save the Children is gevestigd in Nederland. Het adres van de statutaire zetel van
de organisatie is Laan van Nieuw Oost-Indië 14-16, ’s-Gravenhage. De jaarrekening
bevat de financiële informatie van een individuele rechtspersoon. De stichting heeft
geen groepsmaatschappijen. De organisatie heeft als doel het verbeteren van de
levensomstandigheden van kinderen en jongeren in moeilijke situaties, waar ook ter
wereld, en ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, geloof of politieke gezindheid, alsmede
het verrichten van onderzoek, voorlichting en pleitbezorgingsactiviteiten ten behoeve
van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden.

Balans
Algemeen
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
toekomstige economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen
en wanneer de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een
kalenderjaar.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van
een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 voor Fondsenwervende
instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en
de bestemming van het saldo zijn gebaseerd op historische kosten.
De cijfers over 2013 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2014
mogelijk te maken.
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de
(semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregels
toepassing WNT.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische
voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet
langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Functionele valuta en presentatievaluta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de
organisatie.

De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden opgenomen voor het brutobedrag, tenzij anders
vermeld.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt
en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
de grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van

6

4. Grondslagen voor waardering en bestemming saldo 2014

baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
Het betreft hier met name de inschatting van de omvang van de nalatenschappen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.

apparatuur en vier jaar voor de overige activa.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens
de lineaire methode op basis van de economische levensduur, rekening houdend
met de restwaarde.
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen.
Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de
opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor
een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom
genererende eenheid waartoe het actief behoort.

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s
Transacties in vreemde valuta’s worden in de betreffende functionele valuta van
de stichting omgerekend tegen de geldende wisselkoers op de transactiedatum.
In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per
balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende
wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen
historische kostprijs worden opgenomen, worden naar euro’s omgerekend tegen
de geldende wisselkoersen op de transactiedatum. De bij omrekening optredende
valutakoersverschillen worden als overige bate dan wel overige last in de staat
van baten en lasten opgenomen.

Verstrekte leningen en (overige) vorderingen
De grondslagen voor de waardering van verstrekte leningen en (overige)
vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.
Effecten
De grondslagen voor de waardering van effecten zijn beschreven onder het hoofd
Financiële instrumenten.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten liquide middelen, (overige) vorderingen, obligaties,
handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten (met uitzondering van
obligaties) gewaardeerd voor de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rentemethode verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen, zoals
oninbaarheid van een vordering.
Obligaties worden na eerste verwerking gewaardeerd op aflossingswaarde. Op
basis van RJ 650.309 mogen obligaties worden gewaardeerd tegen aflossingswaarde,
indien het beleid erop is gericht te wachten op uitloting en dit in de praktijk ook
een bestendige gedragslijn is. Het beleggingsbeleid van Save the Children heeft als
uitgangspunt om de hoofdsom te behouden en is hiermee aan te merken als
defensief. Dit is vastgelegd in het vermogens- en beleggingsbeleid van de stichting.

Continuïteitsreserve
Deze reserve is gevormd conform de VFI-richtlijn Financieel Beheer en dient als
buffer, zodat de activiteiten van Save the Children enige tijd kunnen worden
voortgezet bij financiële tegenslagen. Het betreft met name de risico’s van
fluctuerende en/of tegenvallende inkomsten of onvoorziene kosten in de exploitatie. De reserve mag conform bovengenoemde richtlijn maximaal anderhalf maal de
jaarlijkse kosten van de werkorganisatie bedragen. Als kosten van de werkorganisatie
worden aangemerkt: directe wervingskosten en uitvoeringskosten.
Bestemmingsreserve projecten
Deze reserve betreft het deel van het vermogen dat door de directie is aangemerkt
voor bepaalde projecten en voorlichtingsactiviteiten. Deze uitgaven zijn niet in rechte
afdwingbaar.
Voor lopende programma’s wordt minimaal 50% van de begrote bestedingen van
het volgend boekjaar gereserveerd. Daarnaast heeft Save the Children een
‘Reserve voor Noodhulp’, zodat er direct gehandeld kan worden in geval van acute

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd
met lineaire afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen, die zijn
gebaseerd op een geschatte economische levensduur van drie jaar voor computer-
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noodsituaties. De voorwaarden om gebruik te maken van deze reserve liggen vast in
het protocol Reserve voor Noodhulp.

betrouwbaar kan worden vastgesteld. De instelling kan de omvang van de bate uit
nalatenschap normaliter betrouwbaar inschatten op het moment dat de nalatenschap zich bevindt in het stadium waarop de akte van verdeling van de notaris is
ontvangen.
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar
waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover
deze niet al in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.

Bestemmingsreserve financiering activa
Deze reserve dient ter financiering van activa in het kader van de bedrijfsvoering.
De hoogte van de reserve is gelijk aan de boekwaarde van de materiële vaste activa.
Overige reserves
Dit deel van het vermogen is vrij beschikbaar ter besteding aan de doelstelling.

Baten uit eigen loterijen
Baten uit eigen loterijen worden verantwoord voor het totaalbedrag van de inleg
vermeerderd met het bedrag van de om niet verkregen prijzen. De waarde van de
uitgelote prijzen wordt als kosten eigen fondsenwerving verantwoord.

Bestemmingsfondsen
Bijdragen van derden voor specifieke projecten die aan het einde van het desbetreffende jaar nog niet zijn besteed, worden verantwoord in het bestemmingsfonds Projecten.

Baten uit gezamenlijke acties
Opbrengsten van de Samenwerkende Hulporganisaties worden verantwoord in het
jaar van ontvangst van de middelen.

Langlopende en kortlopende schulden
De waardering van langlopende en kortlopende schulden is toegelicht onder het
hoofd Financiële instrumenten.

Baten uit acties van derden
Opbrengsten van de Nationale Postcode Loterij worden verantwoord in het jaar van
ontvangst van de middelen.

Staat van baten en lasten
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de
instelling ontvangen bedrag, zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte
kosten in mindering zijn gebracht. Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde
bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor de geleverde goederen of
diensten tegenover staat, zijn verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving.
Baten uit door sponsors opgezette acties waarover de instelling zelf geen risico
loopt, zijn verantwoord als baten uit acties van derden.

Subsidiebaten
Subsidies worden verantwoord als baten in het jaar waarin de bestedingen, waarop
de subsidies betrekking hebben, plaatsvinden.
Giften in natura
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Rentebaten en baten uit beleggingen
Rentebaten en beleggingsopbrengsten worden bruto verantwoord onder de post
‘baten uit beleggingen’. De kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten van
beheer door derden en de eigen organisatie, worden afzonderlijk in de staat van
baten en lasten verantwoord onder ‘kosten van beleggingen’.

Giften en baten uit hoofde van mailingen worden verantwoord in het jaar waarin
deze zijn ontvangen.
De opbrengsten uit vermogensfondsen en bedrijven worden verantwoord in het jaar
waarin de aard en omvang onomkeerbaar kunnen worden vastgesteld.

Lasten
Projectbestedingen
Bestedingen van projecten gefinancierd met middelen van de Nationale Postcode

Baten uit nalatenschappen
Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang
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Loterij en/of de Samenwerkende Hulporganisaties worden toegerekend conform de
contractwaarde.

verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Er is geen sprake van additionele verplichtingen uit hoofde van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers of andere
toezeggingen aan werknemers.

Bestedingen van overige langlopende projecten worden verantwoord conform de
gerealiseerde projectbestedingen (met name veldbestedingen) in het boekjaar.
Werving van baten
Dit betreft de kosten die gemaakt worden ter verkrijging van baten voor fondsenwerving, acties voor derden, subsidies overheden en anderen, en de kosten ter verkrijging van baten uit beleggingen. De directe wervingskosten worden verantwoord
als ‘kosten werving baten’ in het jaar waarop de kosten betrekking hebben. Als er een
activiteit wordt uitgevoerd die tot doel heeft het werven van baten en het geven van
voorlichting, dan worden de gemaakte kosten conform een in de begroting vastgestelde verdeelsleutel over de activiteiten verdeeld.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een
vordering opgenomen als de stichting de beschikkingsmacht heeft over dit overschot,
het waarschijnlijk is dat het overschot naar de stichting zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Dekkingsgraad van het pensioenfonds per balansdatum is 102%.
Overige baten
De overige baten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking
hebben. De overige baten betreffen met name koersverschillen.

Kosten beheer en administratie
Conform de Aanbeveling Kostentoerekening van de VFI wordt een aantal posten
voor 100% toegerekend als kosten beheer en administratie. Overige indirecte kosten
worden zo veel mogelijk toebedeeld aan de activiteit waar zij betrekking op hebben.
Indirecte kosten die een algemeen karakter hebben worden pro rato van de
fte-bezetting over de activiteiten verdeeld.

Leasing
De organisatie kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het
leaseobject, geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt
aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren
we als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de
transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Personeelsbeloningen tijdens dienstverband
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening
verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover
nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Indien de al betaalde
bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen
als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.

Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode
ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode.
Kasstromen in buitenlandse valuta’s zijn herleid naar euro’s met gebruikmaking van
de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes.

Pensioenlasten
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is
aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies.
Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt
hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde
premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van
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5. Toelichting balans per 31 december 2014

Toelichting op de balans

2. Nog te ontvangen subsidies
De nog te ontvangen subsidies betreffen subsidiebedragen van projectuitgaven die
reeds hebben plaatsgevonden. Ultimo 2014 heeft deze post grotendeels betrekking
op programma’s die in Pakistan zijn uitgevoerd en die eind 2014 zijn afgerond.
De nog te ontvangen subsidiebijdragen zijn als volgt per financier te specificeren:

1. Materiële vaste activa
Boekwaarde 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo 31 december

2014

2013

46.546
13.598
-27.066
33.078

47.399
31.276
-32.129
46.546

Nog te ontvangen subsidies per financier
31-12-2014
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Commissie Europese Gemeenschappen
CIDA

De materiële activa worden aangehouden voor de bedrijfsvoering, ze betreffen de
inventaris van het kantoor in Den Haag.

Kantoor
inventaris

Totaal

72.405
39.703
32.702

64.716
50.872
13.844

137.121
90.575
46.546

11.090
14.678

2.508
12.388

13.598
27.066

83.495
54.381
29.114

67.224
63.260
3.964

150.719
117.641
33.078

Stand 1/1/2014
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde

Mutaties in boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Stand 31/12/2014
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

471.459

93.662

279.765

673.481

238.944
990.168

3. Vooruitbetaalde subsidies veldkantoren
De vooruitbetaalde subsidies veldkantoren betreffen middelen die aan de
veldkantoren beschikbaar zijn gesteld en waarvan de bestedingen nog niet hebben
plaatsgevonden. Het saldo ultimo 2014 is fors lager dan het saldo ultimo 2013
(2014: € 1.232.601 / 2013: € 2.676.284 ).
De afname van het saldo wordt met name veroorzaakt doordat eind 2013 de
programmabestedingen in Pakistan achterliepen op de planning. In 2014 is hiervan
geen sprake meer. Ultimo 2014 heeft de organisatie een uitstaande vordering op
diverse veldkantoren.

Verloopstaat materiële vaste activa
Computerapparatuur

31-12-2013

579.819
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De obligaties zijn gewaardeerd tegen de aflossingswaarde. De marktwaarde van de
obligaties bedraagt ultimo 2014 € 2.148.260.

4. Overige vorderingen en overlopende activa
31-12-2014

31-12-2013

2.012.477

2.362.560

Save the Children US

258.037

-

Nalatenschappen

256.923

-

Fondsenwerving diverse

218.984

608.228

Interest

118.818

127.110

61.345

36.787

16.324
2.942.908

20.375
3.155.060

Save the Children International

Overige nog te ontvangen bedragen
Overige vooruitbetaalde bedragen

In 2014 is één obligatie afgelost en zijn er geen nieuwe obligaties aangekocht.
De obligaties voldoen aan de criteria die Save the Children in haar vermogens- en
beleggingsbeleid heeft vastgelegd. Eén van deze criteria is dat Save the Children haar
middelen niet belegt in bedrijven/instellingen waarvan ze redelijkerwijs kan vermoeden dat deze handelen in strijd met het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

6. Liquide middelen
31-12-2014

De vordering op Save the Children International heeft betrekking op middelen die
aan Save the Children International beschikbaar zijn gesteld, zodat Save the Children
International over voldoende middelen beschikt om de voortgang van de
programma’s te kunnen waarborgen. Door Save the Children Nederland worden
goedgekeurde programmabetalingen met deze uitstaande vordering verrekend.
Periodiek wordt door de directie bepaald of de uitstaande vordering wordt
aangevuld. De looptijd van de overige vorderingen en overlopende activa is korter
dan één jaar.

31-12-2014

550.000

EUR 500.000 3.625% Ned. Gasunie (11/21)

500.000

500.000

EUR 300.000 3.5% % Barclays Bank (10/15)

300.000

300.000

EUR 300.000 4.125% Ned. Waterschapsbank (07/17)

300.000

300.000

EUR 300.000 3% Societe Generale (10/15)

300.000

300.000

1.950.000

250.000
2.200.000

EUR 250.000 4.25% EIB (07/14)

5.706.506

Korte termijn deposito's

1.050.000

1.050.000

1.269.875
20.435.200

432.868
7.189.374

Zowel de saldi van de korte termijn deposito’s als de saldi op de spaarrekeningen zijn direct, of op korte termijn, opeisbaar. Het hoge liquiditeitssaldo ultimo
2014 wordt veroorzaakt doordat eind 2014 een voorfinanciering is ontvangen
van € 6.600.000 voor het Joint Humanitarian Response-programma ten behoeve
van Zuid-Soedan. Het Joint Humanitarian Response-programma ten behoeve van
Zuid-Soedan is een programma waarin een elftal organisaties samenwerkt en dat
wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Save the Children
is penvoerder van dit programma. De middelen die eind 2014 voor dit programma
zijn ontvangen zijn begin 2015 grotendeels ter beschikking gesteld aan de andere
organisaties uit dit samenwerkingsverband. Daarnaast zijn er eind 2014 middelen
ontvangen vanuit de SHO ten behoeve van de ebola-actie en middelen voor programmabestedingen die gepland staan voor 2015 (onder andere MFS, Keep it Real
en EFV-programma’s).

31-12-2013

550.000

18.115.325

Kas en overige bankrekeningen

5. Effecten (betreft alleen obligaties)
EUR 550.000 4.125% BNG (06/16)

31-12-2013

Spaarrekeningen
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7. Continuïteitsreserve
Saldo 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo 31 december

8. Bestemmingsreserve projecten
2014

2013

2.954.634

2.731.596

165.769

223.038

3.120.403

2.954.634

Saldo 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo 31 december

Deze reserve is gevormd conform de VFI-richtlijn Financieel Beheer en dient als buffer, zodat de activiteiten van Save the Children Nederland enige tijd kunnen worden
voortgezet bij eventuele financiële tegenslagen. Het betreft met name de risico’s op
fluctuerende en/of tegenvallende inkomsten of onvoorziene kosten in de exploitatie.
De continuïteitsreserve mag conform de VFI-richtlijn Financieel Beheer maximaal
anderhalf maal de kosten van de werkorganisatie bedragen. Ultimo 2014 is de continuïteitsreserve op 95% van de waarde van de kosten van de werkorganisatie 2014
gesteld en blijft daarmee binnen de door VFI gestelde norm. Omdat de norm zich
richt op de kosten werkorganisatie van het verslagjaar dient deze als basis voor het
bepalen van de hoogte van de continuïteitsreserve, derhalve is de norm gehanteerd.

Directe kosten fondsenwerving
Uitvoeringskosten

Continuïteitsreserve
Continuïteitsreserve / Kosten werkorganisatie

werkelijk 2013

990.785

798.763

2.293.850

1.997.135

3.284.635

2.795.898

3.120.403
95%

2.954.634
106%

2013
2.010.719

305.019

-334.020

1.981.718

1.676.699

Deze reserve betreft het deel van het vermogen dat door de directie is aangemerkt
voor bepaalde programma’s, voor het ontwikkelen van nieuwe programma’s en voor
noodhulp. Deze uitgaven zijn niet in rechte afdwingbaar. Voor lopende programma’s
wordt minimaal 50% van de begrote bestedingen van het volgend boekjaar gereserveerd.
De opbouw ultimo boekjaar is als volgt:
de opbouw van de Bestemmingsreserve
projecten

Kosten werkorganisatie
werkelijk 2014

2014
1.676.699

31-12-2014

31-12-2013

Reserve co-funding

708.608

400.000

Nog te ontwikkelen programma's

461.000

210.000

Reserve Noodhulp

250.000

160.959

Reserves programma's

562.110

905.740

1.981.718

1.676.699

Voor een overzicht van de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve
projecten zie bijlage I.
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De bestemmingsfondsen betreffen de middelen die door derden voor een specifiek
doel zijn bestemd en waarvan de bestedingen nog niet hebben plaatsgevonden.
De samenstelling van de bestemmingsfondsen is als volgt:

9. Bestemmingsreserve financiering activa
Saldo 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo 31 december

2014

2013

46.546

47.399

-13.468

-853

33.078

46.546

De samenstelling van de bestemmingsfondsen

De omvang van deze bestemmingsreserve is gelijk aan de boekwaarde van de
materiële vaste activa. Uit de bestemmingsreserve valt jaarlijks via de bestemming
van het saldo van baten en lasten een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op
het materieel vast actief.

10. Overige reserves
Saldo 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo 31 december

2014

2013

243.266

283.015

-70.946

-39.749

172.320

243.266

11. Bestemmingsfondsen
2013

Saldo 1 januari

2.151.842

1.144.782

Resultaatbestemming

-892.608

1.007.060

1.259.234

2.151.842

Saldo 31 december

31-12-2013

356.576

-

Sierra Leone, SHO

305.864

-

Liberia

169.797

151.184

IKEA-actie

112.984

160.000

India

102.908

166.880

Pakistan

61.780

97.824

Honduras

46.412

-

Filipijnen

31.663

1.087.209

MFS II

26.782

44.657

Jordanië (Syrische vluchtelingen)

14.366

268.093

Keep it Real

13.552

5.100

EFV Afrika

5.873

2.309

EFV Azië

5.321

3.826

Kirgizië

3.182

-

Tadzjikistan

1.690

-

Georgië

Dit deel van het vermogen is vrij beschikbaar ter besteding aan de doelstelling.
Deze reserve wordt aangehouden om de noodzakelijke flexibiliteit te kunnen
garanderen ten aanzien van de bedrijfsvoering.

2014

31-12-2014
Haïti, IMC

484

-

Brazilië

-

69.308

Afghanistan

-

47.729

DRC

-

21.363

Turkije

-

11.999

Malawi

-

8.306

Bolivia

1.259.234

6.055
2.151.842

Voor een overzicht van de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsfondsen
zie bijlage I.
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dit programma. De middelen die eind 2014 voor dit programma zijn ontvangen, zijn
begin 2015 grotendeels ter beschikking gesteld aan de andere organisaties uit dit
samenwerkingsverband.

12. Vooruitontvangen subsidies
31-12-2014

31-12-2013

6.600.000

-

1.769.452

-

Ministerie van Buitenlandse Zaken - Keep it Real

1.645.419

1.842.452

Ministerie van Buitenlandse Zaken - MFS I1

1.298.220

-

Pakistan
Ministerie van Buitenlandse Zaken EFV Wederopbouw Afrika
Ministerie van Buitenlandse Zaken EFV Wederopbouw Azië
Jemen

1.137.065

2.689.085

804.113

834.603

Vooruitontvangen subsidies per financier
31-12-2014

31-12-2013

767.249

762.446

Ministerie van Buitenlandse Zaken

8.537.307

6.627.096

438.940

Ministerie van Buitenlandse Zaken - JHR Zuid-Soedan

6.600.000

-

1.432.715

14.116

150.213
16.720.235

6.641.212

Ministerie van Buitenlandse Zaken Joint Response Zuid-Soedan
Syrië

651.129

Daarnaast zijn de middelen, die ultimo boekjaar zijn ontvangen voor projecten
die doorlopen in het volgende boekjaar, ultimo 2014 hoger dan ultimo 2013.
De vooruitontvangen subsidies zijn per financier als volgt te specificeren:

Tadzjikistan

395.130

-

Commissie Europese Gemeenschappen

Liberia

351.219

-

Overheid Japan

India

237.864

-

Bangladesh

203.553

-

Afghanistan

193.195

-

Georgië

157.023

14.116

Mozambique

154.221

-

Niger

148.804

-

China

139.416

59.570

Indonesië

56.332

-

10.831
16.720.235

6.641.212

Armenië

13. Nog te betalen subsidies veldkantoren
De nog te betalen subsidies veldkantoren betreffen grotendeels middelen die
door de veldkantoren zijn besteed, maar die door Save the Children Nederland
nog aan de veldkantoren overgedragen moeten worden. Daarnaast wordt het
saldo veroorzaakt door de waarderingsgrondslagen van de SHO-programma’s.
Voor SHO-programma’s wordt de besteding verantwoord bij het tot stand komen
van het contract. De feitelijke overdracht van de middelen vindt plaats op basis van
de voortgang van de besteding van de middelen in het veld. Het saldo ultimo 2014
is fors hoger dan het saldo ultimo 2013 (2014: € 3.225.857 / 2013 : € 1.962.412).
Ultimo 2014 is er een verplichting aan diverse veldkantoren, waarvan de grootsten
Pakistan (€ 700.000) en Afghanistan (€ 400.000).

Het saldo van de vooruitontvangen subsidies ultimo 2014 is € 10,1 miljoen hoger
dan het saldo ultimo 2013.
Deze toename betreft voor € 6,6 miljoen de ontvangst van middelen voor het
Joint Humanitarian Response-programma ten behoeve van Zuid-Soedan. Het
Joint Humanitarian Response-programma ten behoeve van Zuid-Soedan is een
programma waarin een elftal organisaties samenwerkt en dat gefinancierd wordt
door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Save the Children is penvoerder van
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Reële waarde
De reële waarde van de in de balans opgenomen financiële instrumenten, verantwoord onder liquide middelen, kortlopende vorderingen en kortlopende schulden
benadert de boekwaarde ervan.

14. Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2014

31-12-2013

Crediteuren

267.202

166.818

Reservering vakantietoeslag

124.500

146.000

88.711

75.384

Loonheffing
Accountantskosten
Overige

27.234

30.000

246.776
754.423

162.619
580.821

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De huur- en leaseverplichting (apparatuur) voor het jaar 2015 bedraagt € 70.766.
Voor de jaren 2016 t/m 2017 bedraagt de lopende huur- en leaseverplichting
€ 18.577 in totaal. Deze verplichting betreft met name de huur van het kantoorpand.
De vervaldatum van het huurcontract van het pand is 30 juni 2015. Ten aanzien van
het huurcontract is een bankgarantie afgegeven ter waarde van €12.243 aan Tekla
Holding B.V.

De post ‘Overige’ betreft grotendeels kosten die in 2014 gemaakt zijn, maar die
ultimo 2014 nog niet zijn gefactureerd (o.a. kosten betreffende samenwerking met
Defence for Children en kosten betreffende voorlichtings- en wervingsactiviteiten
ultimo 2014).
De looptijd van de overige schulden en overlopende passiva is korter dan één jaar.

Alle members van Save the Children International hebben een garantieverplichting
richting Save the Children International om eventuele terugval van het activiteitenniveau
van Save the Children International te kunnen opvangen. De hoogte van deze garantie
wordt jaarlijks vastgesteld. Ultimo 2014 bedroeg de garantieverplichting van Save the
Children Nederland € 258.713. Deze post is niet in de balans opgenomen omdat dit
ultimo 2014 geen reële (waarschijnlijkheid lager dan 50%) verplichting betreft.

Financiële instrumenten
Algemeen
De organisatie maakt gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de organisatie blootstellen aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de organisatie een beleid inclusief een stelsel
van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige
ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de
organisatie te beperken.
De organisatie zet geen afgeleide financiële instrumenten in om risico’s te beheersen.
Liquiditeitsrisico
De organisatie loopt geen significante liquiditeitsrisico’s.
Valutarisico
De organisatie loopt geen significante valutarisico’s. De meeste subsidie- en
programmacontracten worden opgesteld in euro’s. Voor die subsidieprogramma’s
waarin de ontvangst van de middelen in een andere valuta is, wordt deze vreemde
valuta doorgecontracteerd in het programmacontract.
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6. Toelichting Staat van baten en lasten 2014

Toelichting op de Staat
van baten en lasten

16. Baten uit gezamenlijke acties

15. Baten uit eigen fondsenwerving

Vaste donateurs
Mailingacties
Incidentele giften / schenkingen
Nalatenschappen
Overige baten eigen fondsenwerving

2014

begroting
2014

2013

3.379.951

3.440.000

2.933.791

540.598

515.000

463.846

1.231.764

1.200.000

1.088.922

426.432

75.000

30.859

5.578.745

5.230.000

1.050
4.518.468

Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) actie ebola
Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) actie Filipijnen
Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) actie Syrië

2014

begroting
2014

2013

605.821

-

-

274.580

-

1.815.889

-

-

226.289

880.401

-

2.042.178

De baten uit gezamenlijke acties zijn niet begroot tenzij er bij het opstellen van de
begroting duidelijkheid is over nog te ontvangen baten uit een SHO-actie. Bij het
opstellen van de begroting 2014 was de omvang van de baten uit de SHO-actie ten
behoeve van de Filipijnen nog niet bekend.

De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn het afgelopen jaar 6,7 % hoger dan
begroot, met name als gevolg van hogere baten uit nalatenschappen. De groei van
de inkomsten uit eigen fondsenwerving ten opzichte van 2013 bedroeg 23,5 %.
De doelstelling voor de groei van inkomsten van vaste donateurs is nagenoeg
gehaald (98,3%).
In 2014 heeft de stichting een aantal geoormerkte giften mogen ontvangen.
Voor zover deze giften in 2014 nog niet aan de daarvoor bestemde doelstelling zijn
besteed, zijn ze opgenomen in een bestemmingsfonds en zullen deze baten naar
verwachting in 2015 besteed worden.
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Specificatie ontvangsten en bestedingen SHO Ebolacrisis
2014
Noodhulp

Tot en met 2014

Rehabilitatie

Totaal

Noodhulp

Rehabilitatie

Totaal

Baten
Baten uit gezamenlijke actie
Ontvangen uit eigen fondsenwerving
Rente
Totaal baten
Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV):
- AKV programma SCNL
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

605.821
43
605.864

605.821
43
605.864

42.407
563.457

42.407
563.457

Lasten
Committeringen:
- verstrekte steun via het veldkantoor
- verstrekte steun via SCNL
Totaal committeringen
Totaal beschikbare committeringsruimte

300.000

-

300.000

300.000

-

300.000

300.000

-

300.000
263.457

300.000

-

300.000
263.457

Inzicht in de kasstromen
Overmakingen met betrekking tot:
- verstrekte steun via het veldkantoor

-

-

-

-

-

-

- verstrekte steun via SCNL
Totaal overmakingen

-

-

-

-

-

-

Bestedingen:
- het veldkantoor
- SCNL

-

-

-

-

-

-

Totaal bestedingen

-

-

-

-

-

-

Inzicht in bestedingen ter plaatse
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Specificatie ontvangsten en bestedingen SHO Filipijnen
2014
Noodhulp

Tot en met 2014

Rehabilitatie

Totaal

Noodhulp

Rehabilitatie

Totaal

Baten
Baten uit gezamenlijke actie
Baten uit eigen fondsenwerving
Rente
Totaal baten
Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV):
- AKV programma SCNL
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit

274.580
4.213
278.793

2.090.469
4.547
2.095.016

19.221
259.572

146.333
1.948.683

Lasten
Committeringen:
- verstrekte steun via het veldkantoor
- verstrekte steun via SCNL
Totaal committeringen
Totaal beschikbare committeringsruimte

-98.350

1.322.563

1.224.213

626.650

1.322.563

1.949.213

-98.350

1.322.563

1.224.213
-964.641

626.650

1.322.563

1.949.213
-530

190.740

887.916

1.078.656

615.740

887.916

1.503.656

190.740

887.916

1.078.656

615.740

887.916

1.503.656

573.314
-

915.577
-

1.488.891
-

626.650
-

915.577
-

1.542.227
-

573.314

915.577

1.488.891

626.650

915.577

1.542.227

Inzicht in de kasstromen
Overmakingen met betrekking tot:
- verstrekte steun via het veldkantoor
- verstrekte steun via SCNL
Totaal overmakingen

Inzicht in bestedingen ter plaatse
Bestedingen:
- het veldkantoor
- SCNL
Totaal bestedingen
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Deelnemerschap SHO
In onderstaande overzichten zijn de baten uit eigen fondsenwerving en de
bestedingen op noodhulp en rehabilitatie exclusief SHO-gelden opgenomen.
Deze gegevens zijn opgenomen in verband met het deelnemerschap aan de
Samenwerkende Hulporganisaties.

17. Baten uit acties van derden

Nationale Postcode Loterij (reguliere bijdrage)
Overige

2014

begroting
2014

2013

900.000

900.000

900.000

-

5.000

7.312

900.000

905.000

907.312

(bedragen x 1.000 euro)
Omvang geboden noodhulp
Omvang geboden hulp wederopbouw

SHO, Filipijnen
SHO, Ebola
SHO, Syrië
SHO, Haïti
SHO, Hoorn van Afrika

Totaal exclusief SHO-gelden
Baten uit eigen fondsenwerving
Omvang geboden noodhulp uit eigen
fondsenwerving
Omvang geboden wederopbouw uit eigen
fondsenwerving

2012

2013

2014

633

2.516

5.263

13.496

11.780

13.747

14.129

14.296

19.010

-

725

1.224

20
6
26

210
1
936

300
1.524

14.103

13.360

17.486

4.108

4.518

5.555

152

465

396

101

237

133

253

702

529

Nationale Postcode Loterij
De reguliere bijdrage van de Nationale Postcode Loterij aan Save the Children bedraagt sinds 2010 € 1.000.000. Met ingang van 2011 participeert Save the Children
in het Droomfonds en draagt hiervoor 10% af aan de Nationale Postcode Loterij.
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18. Subsidies van overheden en anderen
2014

begroting
2014

2013

2014

China
Jordanië
Niger
Pakistan
India
Bangladesh
Bosnië en Herzegovina

2.392.032

1.936.000

182.154

102.000

15.168

93.261
59.992
17.037
13.983
4.898
-

133.000
52.000
44.000
90.000

117.295
-

430.960
138.833
85.722
-

422.000
53.000
19.000
12.000
-

482.975
230.955
67.762
99.233
74.768
19.032

231.215
48.534
8.260
-82.361
3.624.520

1.550.000
4.413.000

2.428.736

6.498.284
3.334.999
1.374.355
1.290.197
-25.595

5.958.000
2.750.000
1.396.000
1.851.000
-

5.430.346
2.977.426
1.116.861
655.895
824.927

Afghanistan (CIDA)
Afghanistan (AUSAID)
Inspanningsverplichting

1.321.548

Liberia (GIK i.z. ebolacrisis)
Syrië
Jemen
Sierra Leone (GIK i.z. ebolacrisis)
Nederland (ebola callcenter)
Jemen
Afghanistan
Liberia
Haïti
Tadzjikistan

1.552.583
733.912
274.171
167.500
70.742

1.018.000
-

1.000.000
61.060
-

713.640
366.805
241.349
190.262
-813

129.000
32.000
-

1.418

353.954
42.515
4.706.620

2.417.340
3.596.340

1.062.478

Overig
Jemen (overheid Jemen) GIK
Liberia (overheid Japan) i.z. ebolacrisis
Inspanningsverplichting

20.803.380

Rehabilitatie
Min. BuZa (ontwikkelingssamenwerking)
Pakistan
MFS II
EFV Afrika
EFV Azië
Afghanistan

800.197
3.825
150.000
12.105.000 11.809.477

Commissie Europese Gemeenschappen

Overig
Indonesië (Gain)
Mozambique (Gain)
Armenië (Unicef )
Afghanistan (CIDA) correctie
Inspanningsverplichting

12.472.240

Noodhulp
Min. BuZa (ontwikkelingssamenwerking)

Commissie Europese Gemeenschappen
Tadzjikistan
Georgië
Kirgizië
Azerbeidzjan
Zuid-Soedan
Armenië
Bolivia

2013

Overig

Structurele hulp
Min. BuZa (ontwikkelingssamenwerking)
Keep it Real

begroting
2014

21
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De inspanningsverplichting betreft werving voor de bij de opstelling van de
begroting nog niet concreet bekende projecten en programma’s.
De subsidiebaten zijn 3,4% hoger dan begroot en 36,0% hoger dan in 2013.
De groei wordt met name veroorzaakt door de groei van de subsidiebaten voor
noodhulpprogramma’s. Onder de subsidiebaten voor noodhulpprogramma’s is
ook een drietal giften in natura opgenomen (GIK). Deze giften in natura hebben
betrekking op programma’s in het kader van de ebolacrisis in Liberia en Sierra Leone
en op een voedingsprogramma in Jemen. Daarnaast is bij een aantal programma’s in
2014 de achterstand die was ontstaan in de uitvoering van de programma’s in 2013
ingehaald (met name Keep it Real, MFS en Pakistan).

Resultaat spaar- en beleggingsvormen
(bedragen x 1.000)

2014

begroting
2014

2013

81.071

85.000

89.539

Interest deposito´s

15.414

20.000

30.176

Amortisatie

-17.117

-

-17.707

Overige bankrente

2011

Obligatierente

114

140

119

90

81

Gerealiseerd koersresultaat
Ongerealiseerd koersresultaat
Bruto beleggingsresultaat
Kosten beleggingen
Netto beleggingsresultaat

-3
-56
55
5
50

-8
-39
93
6
87

-47
106
178
6
172

-23
93
160
5
155

-15
113
179
12
167

1,73%

2,42%

4,78%

6,34%

6,83%

146

189

180

138

116

Rendement beleggingen

19. Baten uit beleggingen

Interest obligaties

2010

104.725

120.000

109.961

184.093

225.000

211.969

2012

2013

2014

Beleggingen

Gemiddeld rendement 2010-2014 %
Gemiddeld rendement 2010-2014 bedrag

Netto resultaat
liquide middelen

4,44%
126

(spaarrekeningen en deposito’s)

Gezien de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt in 2014 is de afgeloste obligatie
niet vervangen en zijn tegoeden aangehouden op deposito’s en spaarrekeningen.
De amortisatie van de effecten betreft de amortisatie van de in het verleden
aangekochte obligaties.

Voor de opstelling van dit overzicht is als uitgangspunt gehanteerd dat de
beleggingen worden gewaardeerd op marktwaarde, hetgeen afwijkt van de in de
jaarrekening gehanteerde grondslag. Het rendement beleggingen betreft het netto
beleggingsresultaat als percentage van de gemiddelde marktwaarde.
20. Overige baten
2014
Koersresultaat vreemde valuta
Overige

22

begroting
2014

2013

84.895

-

-27.080

1.977

-

4.617

86.872

-

-22.463
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23. Rehabilitatie

21. Besteed aan doelstellingen
2014
Structurele hulp

begroting
2014

2013

5.034.714

5.259.278

3.565.703

13.993.937

13.434.354

11.904.857

Noodhulp

5.341.760

3.601.825

2.629.014

Nederland

109.110

-

-

Rehabilitatie

Voorlichting en bewustmaking

2.458.751

2.679.484

2.260.644

26.938.272

24.974.941

20.360.218

Verstrekte steun en subsidies

2014

begroting
2014

2013

12.922.390

12.512.596

10.935.296

Directe projectkosten

824.769

779.540

844.995

Uitvoeringskosten eigen organisatie

246.778

142.218

124.566

13.993.937

13.434.354

11.904.857

2014

begroting
2014

2013

5.130.679

3.528.529

2.503.785

132.466

10.060

12.320

78.615

63.236

112.909

5.341.760

3.601.825

2.629.014

24. Noodhulp
Het percentage van de bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de totale
baten is 94,7%. Dit is iets hoger dan begroot (94,4%) en hoger dan het gerealiseerde
percentage 2013 (88,7%).

Verstrekte steun en subsidies
Directe projectkosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

Het percentage van de bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de totale
bestedingen is 93,1%. Dit is hoger dan begroot (92,6%) en hoger dan gerealiseerd in
2013 (92,1%).

Voor een specificatie van de verstrekte steun en subsidies Structurele hulp,
Rehabilitatie en Noodhulp zie bijlage II

22. Structurele hulp
2014

begroting
2014

2013

4.727.101

5.061.111

3.255.441

Directe projectkosten

201.294

154.135

235.789

Uitvoeringskosten eigen organisatie

106.319

44.032

74.473

5.034.714

5.259.278

3.565.703

Verstrekte steun en subsidies

25. Nederland Programma

Verstrekte steun en subsidies
Directe projectkosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

23

2014

begroting
2014

2013

-

-

-

80.172

-

-

28.938

-

-

109.110

-

-
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Save the Children zet zich wereldwijd in om een wereld te realiseren waarin ieder
kind recht heeft op leven, bescherming, ontplooiing en participatie. In 2014 is
Save the Children Nederland gestart met het Nederland Programma. Hierin werkt
Save the Children Nederland aan het versterken van de rechten van kinderen in
Nederland. Speciale aandacht is er voor kinderen in de jeugdzorg en kinderen die
opgroeien in armoede. Dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met
kinderorganisaties Defence for Children en Vitalis.

27. Kosten eigen fondsenwerving
2014

begroting
2014

2013

Directe kosten fondsenwerving

990.785

920.075

798.763

Uitvoeringskosten eigen organisatie

144.208

155.656

136.492

1.134.993

1.075.731

935.255

20,3%

20,6%

20,7%

Als % van baten eigen fondsenwerving

26. Voorlichting en bewustmaking

Directe projectkosten
Directe projectkosten
(MFS-programma)
Overige directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

2014

begroting
2014

2013

12.546

-

-

162.496

217.290

131.256

1.461.177

1.600.575

1.387.899

822.532

861.619

741.489

2.458.751

2.679.484

2.260.644

Het percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen
fondsenwerving blijft binnen de CBF-norm van 25%.
Personeelskosten

Salarissen

De overige directe kosten Voorlichting en bewustmaking zijn als volgt samengesteld:

begroting
2014

2013

Publiciteitskosten

874.294

1.013.887

993.362

Evenementen

214.157

148.438

134.942

Website

46.701

38.000

14.354

Voorlichting achterban
Overige kosten (inclusief kosten
Database)
Jaarverslag

85.473

133.000

94.341

219.577

240.250

124.490

20.975

27.000

26.410

1.461.177

1.600.575

1.387.899

24

2013

1.712.440

1.634.095

1.562.267

257.779

251.651

222.846

Pensioenlasten

241.532

261.455

218.728

Overige personeelskosten

256.160

185.209

227.749

Uitkering ziekengeld

-94.073

-

-56.419

-

-

70.846

2.373.838

2.332.410

2.246.017

Totaal personeelskosten

2014

begroting
2014

Sociale verzekeringen

Personeelskosten registraties

Voorlichting en bewustmaking
specificatie overige directe kosten

2014
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Personele bezetting

Conform de Aanbeveling Kostentoerekening van de VFI wordt een aantal posten
voor 100% toegerekend aan kosten beheer en administratie. Overige indirecte
kosten worden zo veel mogelijk toebedeeld aan de activiteit waar zij betrekking op
hebben. Indirecte kosten die een algemeen karakter hebben worden pro rato van
de fte-bezetting over de activiteiten verdeeld. Hierbij wordt onderstaand schema
aangehouden.

Kantoor Den Haag
2014

2013

verschil

Gemiddeld aantal werknemers
Gemiddeld aantal fulltime equivalenten

40,8
33,9

37,8
30,7

3,0
3,2

Aantal medewerkers ultimo verslagjaar

44

40

4

37,2

32,2

5,0

Aantal fulltime equivalenten ultimo
verslagjaar

Voor een toelichting op de bezetting en het personeelsbeleid van Save the Children
Nederland zie paragraaf 7.2 en 7.3 uit het jaarverslag.

Kosten

% Beheer en
Toelichting
Administratie

Raad van Toezicht

100%

Bestuur

100%

Financiën en Control

100%

M.u.v. de financieel programma managers

Kantoor en adm. kosten

Deels pro rato

Zoveel mogelijk t.l.v. de afdeling waarop de kosten
betrekking hebben, overige pro rato

Huisvesting

Pro rato

Automatisering

Pro rato

Advieskosten
Salariskosten

25

Tenzij kosten specifiek voor een of meerdere
afdelingen zijn gemaakt
Afdeling waarvoor de kosten zijn gemaakt
Conform de verdeelsleutel van de medewerker

Personeelskosten

Pro rato

Save the Children
international

Deels pro rato

Deel gerelateerd aan programma’s naar doelstelling, algemeen deel gedeeltelijk pro rato en overig
deel naar Beheer & Adm. e.e.a. conform begroting
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De uitvoeringskosten zijn op basis van deze toerekening opgenomen in de staat van
baten en lasten.

De kosten van beheer en administratie ten opzichte van de totale bestedingen:
% kosten beheer en administratie

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Structurele hulp
Noodhulp
Rehabilitatie
Nederland Programma

2014

begroting
2014

2013

106.319

44.032

74.473

Kosten beheer en administratie

78.615

63.236

112.909

246.778

142.218

124.566

28.938

-

-

Voorlichting en bewustmaking

822.532

861.619

741.489

Kosten eigen fondsenwerving

136.492

144.208

155.656

Kosten acties derden

13.731

17.801

12.996

Kosten subsidies overheden en anderen

95.357

61.749

96.675

Kosten van beleggingen

16.259

7.430

8.082

Kosten beheer en administratie

2014

741.113

839.553

689.453

2.293.850

2.193.294

1.997.135

Som der lasten
Kosten beheer en administratie als
percentage totale bestedingen

begroting
2014

2013

741.113

839.553

689.453

28.939.725

26.977.207

22.102.679

2,6%

3,1%

3,1%

De kosten van beheer en administratie zijn 7,5% hoger dan in 2013. Deze
toename wordt met name veroorzaakt door meer personeelskosten als gevolg
van een groei van het aantal fte’s en door een toename van de kosten die vanuit
Save the Children International in rekening zijn gebracht. Met deze kostenstijgingen
was in de begroting rekening gehouden. De kosten beheer en administratie zijn
11,7% lager dan begroot, met name door minder advieskosten dan begroot.

De norm voor uitvoeringskosten in verhouding tot de totale lasten is intern gesteld
op 12%. Voor Save the Children betekent deze norm, gezien de omvang en de
fluctuaties in de inkomstenstroom, vooral een richtbepaling. In 2014 is het gerealiseerde percentage 7,9% ten opzichte van 9,0% in 2012 en 2013. Het gemiddelde
percentage over de boekjaren 2012 t/m 2014 komt daarmee uit op 8,6%, waarmee
het binnen de gestelde norm blijft. De uitvoeringskosten zullen gezien de fluctuaties
steeds in meerjarenperspectief moeten worden bekeken.
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Toelichting lastenverdeling
Doelstellingen

Werving baten

Beheer

Totaal

Structurele
hulp

Rehabilitatie

Noodhulp

Nederland
programma

Voorlichting
& bewustmaking

Eigen
fondsenwerving

Acties
derden

Subsidies

Beleggingen

4.928.395

13.747.159

5.263.145

80.172

175.042

-

-

-

-

Beheer
en administratie
-

Publiciteit en communicatie

-

-

-

-

1.461.177

990.785

-

-

-

-

2.451.962

2.520.650

2.186.662

Aankopen en verwervingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.863

111.691

7.599

-

41.658

6.208

504

4.264

255

98.828

298.870

234.739

192.015

2.676

12.790

2.984

65

6.178

217

12

13.973

9

14.128

53.032

110.000

24.208

151.952

672.763

77.654

26.730

727.695

115.758

12.278

68.671

6.751

513.586

2.373.838

2.332.410

2.246.017

8.686

38.590

2.888

1.185

50.694

7.017

524

2.918

321

28.125

140.948

139.600

137.310

20.656

71.662

17.538

782

68.056

13.708

308

4.969

8.861

81.099

287.639

344.900

319.575

Subsidies en bijdragen

Save the children international
Uitbesteed werk
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Doorbelastingen aan projecten
Uitvoeringskosten
eigen organisatie
Totaal lasten

totaal
2014

begroting
2014

totaal
2013

24.193.913 22.263.261

17.918.882

1.669

7.444

557

176

9.844

1.300

105

562

62

5.347

27.066

30.000

32.129

-107.183

-668.162

-30.605

-

-81.593

-

-

-

-

-

-887.543

-998.355

-954.119

106.319

246.778

78.615

28.938

822.532

144.208

13.731

95.357

16.259

741.113

2.293.850

2.193.294

1.997.135

5.034.714

13.993.937

5.341.760

109.110

2.458.751

1.134.993

13.731

95.357

16.259

741.113

28.939.725 26.977.205

22.102.679
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toelichting op de lastenverdeling

De publiciteit- en communicatiekosten
De kosten van publiciteit en communicatie zijn ten opzichte van 2013 met
12% toegenomen. In de begroting was deze toename opgenomen.

Subsidies en bijdragen
De subsidies en bijdragen zijn ten opzichte van 2013 met 35% toegenomen. De
toename van de subsidiebijdrage betreft alle doelstellingen, maar in het bijzonder de
noodhulpverlening. De groei van noodhulpverlening is 109%, deze toename wordt
grotendeels veroorzaakt door noodhulpverlening in het kader van de ebolacrisis.

Save the Children International
De kosten die door Save the Children International zijn doorbelast zijn hoger dan
begroot. De hogere kosten worden onder andere veroorzaakt doordat er meer
kosten met betrekking tot het bewaken van de veiligheid door de veldkantoren
zijn gemaakt en doordat de omzetvolumes van Save the Children International zijn
toegenomen.

subsidies en bijdragen t.o.v. voorgaand jaar
2014

2013

verschil

Structurele hulp

4.928.395

3.491.230

1.437.165

Rehabilitatie

13.747.159

11.780.291

1.966.868

Noodhulp

5.263.145

2.516.105

2.747.040

80.172

-

80.172

175.042

131.256

43.786

24.193.913

17.918.882

6.275.031

Nederland Programma
Voorlichting & bewustwording

Personeelskosten
Toename ten opzichte van vorig jaar komt door de groei van de organisatie,
zowel in mensen als middelen.
Overschrijding ten opzichte van begroting komt met name doordat het
gemiddelde aantal fte’s in 2014 iets hoger was dan begroot.
Kantoorkosten en algemene kosten
De kosten van databeheer, accountantskosten en overige kosten zijn lager dan
begroot.

De subsidies en bijdragen zijn 8,7% hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door de noodhulpverlening in het kader van de ebolacrisis.

Afschrijving en rente
Doordat geplande investeringen later hebben plaatsgevonden dan begroot is
het bedrag van de afschrijvingskosten lager dan begroot.
Doorbelasting aan projecten
De dekking van fte’s door programma’s laat een daling zien; hiermee was in
de begroting geen rekening gehouden.

subsidies en bijdragen t.o.v. begroting
2014

begroot
2014

verschil
286.851-

Structurele hulp

4.928.395

5.215.246

Rehabilitatie

13.747.159

13.292.136

455.023

Noodhulp

5.263.145

3.538.589

1.724.556

Nederland Programma
Voorlichting & bewustwording

80.172

-

80.172

175.042

217.290

42.248-

24.193.913

22.263.261

1.930.652

28

6. Toelichting Staat van baten en lasten 2014

diversen

Het jaarinkomen van de directie (in loondienst) blijft onder het maximum van
€ 124.233 (per fte over 12 maanden) dat volgens de VFI-beloningsregeling hiervoor
geldt. Tevens voldoet de bezoldiging aan de Beleidsregels toepassing Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging
verwijzen wij naar paragraaf 8.2 van het jaarverslag.
Aan de directie is geen lening, voorschot of garantie verstrekt.

Bezoldiging leden Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht hebben in het verslagjaar geen bezoldiging ontvangen. Aan de leden van de Raad van Toezicht zijn geen leningen, voorschotten en
garanties verstrekt.

Pensioenregeling
Het pensioen van de werknemers van Save the Children wordt opgebouwd bij het
Pensioenfonds Zorg & Welzijn, en het betreft een middelloonregeling. De stichting
draagt 75% procent bij aan de pensioenopbouw van haar werknemers.

Bezoldiging Directie
Naam
Functie

H.S.M. Wierema
Algemeen directeur

P.M. Kraan
Algemeen directeur

onbepaald
18-11-2002
38
100%
1/1-31/8

4 jaar
1-9-2014
38
100%
1/9-31/12

66.616

28.461

5.329

2.277

71.945

30.738

5.933
12.001
-

2.966
5.027
-

89.879
134.544

38.731
-

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat
tussen de organisatie, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende
functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op
niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders is opgenomen onder Bezoldiging leden
Raad van Bestuur.

Dienstverband
Looptijd
Datum in diensttreding
Uren
Parttime percentage
Periode

Bezoldiging
Jaarinkomen
Bruto loon/salaris
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Variabel inkomen
Totaal jaarinkomen
SV lasten (wg deel)
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (wg deel)
Overige beloningen op termijn
Uitkeringen beëindiging dienstverband
Totaal bezoldiging 2014
Totaal bezoldiging 2013

Bijzonder statutair recht inzake zeggenschap
De Raad van Toezicht heeft het recht bindende voordrachten op te maken voor
benoemingen van leden van de Raad van Toezicht en van de directie. Wijziging van
de statuten behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Er is geen bijzonder
statutair recht inzake zeggenschap.
Nevenvestigingen
De organisatie heeft geen nevenvestigingen.
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Raad van Toezicht en statutaire Directie
Voorzitter
Secretaris
Lid Raad van Toezicht

Directie

Mw. drs. C.M. Wortmann-Kool
Dhr. mr. H.T. Bouma
Dhr. drs. Z.J. Hollestelle
Dhr. drs. J.G.P. van Keulen
Mw. drs. H.J. Terwijn
Dhr. drs. RL. de Bakker
Dhr. dr. H.S.M. Wierema tot 1/9/2014
Dhr. P. Kraan vanaf 1/9/2014

Stichting Save the Children is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage.
Den Haag, 15 april 2015
Namens de Raad van Toezicht *
Mevrouw drs. C.M. Wortmann-Kool
Voorzitter

Bestuur
De heer P. Kraan
Directeur

* De voorzitter van de Raad van Toezicht is namens de leden van de Raad van Toezicht
gemandateerd tot het ondertekenen van de jaarrekening.
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7. Overige gegevens

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het
maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de WNT-eisen van financiële
rechtmatigheid, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing
van de Stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van
de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte WNT-eisen
van financiële rechtmatigheid en van de redelijkheid van de door de directie van de
Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Aan: De Raad van Toezicht en de directie van Stichting Save the Children Nederland
Wij hebben de jaarrekening over 2014 van Stichting Save the Children Nederland te
Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. De directie is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van
de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals
opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.
De directie is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
WNT-eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Stichting Save the Children Nederland per 31
december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen en de Beleidsregels
toepassing WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde
aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen
in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste

Verklaring betreffende het jaarverslag
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding
van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen
is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Den Haag, 15 april 2015
KPMG Accountants N.V.
H. Visser RA
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Gebeurtenissen na balansdatum
In het eerste kwartaal van 2015 is duidelijk geworden dat de aanvraag van het
Strategisch Partnerschap bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet is gehonoreerd. Dit betekent dat de organisatie vanaf 2016 geen middelen meer zal verkrijgen
uit het medefinancieringskanaal. De financiële gevolgen hiervan konden ten tijde van
het opstellen van deze jaarrekening nog niet betrouwbaar worden vastgesteld. In
2015 zal de organisatie een nieuw meerjaren-strategisch plan maken waarin deze
verandering wordt meegenomen.
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bijlagen - bijlage 1

bestemmingsfondsen
Haïti, IMC
Sierra Leone, SHO
Liberia, Den Haag incl Ondernemersgala
IKEA-donatie
India, Tommy Hilfiger
Pakistan, interest Pepas programma
Honduras
Filipijnen, SHO
MFS II, interest programma
Liberia, Turing Foundation
Syrische vluchtelingen, Adessium Foundation
Keep it Real, rentereservering
India
Pakistan, interest Balochistan programma
EFV Afrika, rentereservering
India, donatie Activite
EFV Azië, rentereservering
Kirgizië
Tadzjikistan
Georgië
Brazilië, Reckitt Benckiser
Afghanistan, interest DCU programma
DRC, donatie Turing Foundation
Turkije, Corio
Malawi
Bolivia

31-12-2013

toevoegingen

onttrekkingen

31-12-2014

-

581.569

224.993

356.576

123.861
160.000
117.808
39.710
1.087.209
44.657
27.323
268.093
5.100
-

605.864
146.531
113.235
75.000
13.209
70.000
278.794
5.752
45.000
8.452
30.000

300.000
116.557
160.251
107.246
23.588
1.334.340
23.627
56.361
253.727
18.120

305.864
153.835
112.984
85.562
52.919
46.412
31.663
26.782
15.962
14.366
13.552
11.880

58.114
2.309
49.072
3.826

8.861
3.564
1.495

58.114
43.606
-

8.861
5.873
5.466
5.321

69.308
47.729
21.363
11.999
8.306
6.055
2.151.842

14.592
1.690
484
2.004.092

11.410
69.308
47.729
21.363
11.999
8.306
6.055
2.896.700

3.182
1.690
484
1.259.234

De toevoegingen betreffen geoormerkte giften die ultimo 2014
nog niet (geheel) zijn besteed aan de doelstelling waarvoor ze
zijn ontvangen. Deze bestedingen zullen vanaf het boekjaar 2015
plaatsvinden. De onttrekkingen betreffen bestedingen aan de
doelstellingen in 2014.
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bestemmingsreserves door de directie bepaald
31-12-2013

toevoegingen

onttrekkingen

31-12-2014

Reserve co-funding

400.000

398.732

90.124

708.608

Nog te ontwikkelen programma's
Reserve Noodhulp
Nederland Programma
Programma's Tadzjikistan
Programma Honduras
Programma Jordanië (Syrische vluchtelingen)
Programma Indonesië
Programma Filipijnen
Programma India
Programma Georgië
Programma's Kirgizië
Programma’s DRC

210.000
160.959
200.850
227.997
110.000
7.229
16.875
7.111
24.642

251.000
205.541
53.980
49.807
52.500
26.223
25.000
30.000
31.542
3.851
6.838

116.500
108.980
161.503
7.229
6.617
26.430
22.326

461.000
250.000
145.850
116.301
110.000
52.500
26.223
25.000
23.383
21.987
10.962
9.154

12.750
12.500

9.000
6.500
-

5.174
2.326
12.500

7.576
6.674
6.500
-

104.120
86.000
52.326
43.340
1.676.699

25.000
5.000
25.000
25.000
1.230.514

104.120
111.000
5.000
77.326
43.340
25.000
925.495

1.981.718

Programma Armenië
Programma China
Programma Humanitaire top
Programma Haïti
Pogramma's Mexico
Programma Afghanistan
Programma Bangladesh
Programma's Liberia
Programma Jemen
Programma Zuid-Soedan
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verstrekte steun en subsidie en directe kosten
STRUCTURELE HULP
2014

begroting
2014

2013

1.487.028
804.437
564.121
230.140
225.993
225.974
208.725
193.397
178.730
160.251
105.608
89.635
81.973
69.450
56.099
46.064
22.531
21.276
20.953
14.347
8.060
2.678
1.128
-10.057
-81.440
4.727.101
201.294
201.294
4.928.395

1.110.346
762.204
531.642
100.530
381.956
175.582
35.639
57.266
129.025
100.856
150.000
154.862
50.000
214.829
43.128
539.961
523.285
5.061.111
154.135
154.135
5.215.246

713.731
412.093
597.502
16.353
53
231.490
97.628
261.805
112.720
72.289
115.382
99.216
3.611
35.113
42.000
42.629
72.334
134.014
35.183
99.534
42.307
18.454
3.255.441
235.789
235.789
3.491.230

verstrekte steun en subsidie en directe kosten
REHABILITATIE

Verstrekte steun en subsidies
Keep it Real Oeganda
Keep it Real Ethiopië
Tadzjikistan
China
Indonesië
Haïti
India
Liberia
Georgië
Cambodja
Kirgizië
Jordanië
Mexico
Brazilië
Niger
Mozambique
Malawi
Honduras
Bolivia
Pakistan
Armenië
Bangladesh
Oeganda
Turkije
Afghanistan
Azerbeidzjan
Ivoorkust
Ethiopië
Overig
Inspanningsverplichting
Directe projectkosten
Totaal Structurele hulp

2014

begroting
2014

2013

6.154.364
1.363.605
996.840
992.439
781.258
716.227
596.395
541.833
474.852
231.238
48.532
27.017
-2.210
12.922.390

5.888.956
759.977
899.074
586.125
969.537
799.682
880.819
436.250
137.301
42.661
1.112.214
12.512.596

5.155.349
851.846
907.513
417.772
269.000
640.931
330.808
547.709
163.354
174.204
1.422.424
54.386
10.935.296

457.403

393.805

353.310

367.366
824.769
13.747.159

385.735
779.540
13.292.136

491.685
844.995
11.780.291

Verstrekte steun en subsidies
Pakistan
Filipijnen
DRC (MFS)
Zuid-Soedan (MFS)
Oeganda (EFV)
Pakistan (EFV)
Zuid-Soedan (EFV)
Afghanistan (EFV)
Oeganda (MFS)
Liberia (MFS)
DRC
Afghanistan
Tadzjikistan
Haïti
Inspanningsverplichting

Directe projectkosten
MFS Programma Dutch Consortium
for Rehabilitation
Overige projecten
Totaal Rehabilitatie
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verstrekte steun en subsidie en directe kosten
NOODHULP
2014

begroting
2014

2013

1.861.050
1.335.591
709.461
467.500
381.181
241.194
193.078
26.144
6.617
565
-18.615
-73.087
5.130.679

1.066.680
1.531.852
125.981
85.449
31.020
687.547
3.528.529

61.032
1.107.335
521.437
50.000
726.813
15.510
18.402
20.000
-16.744
2.503.785

Directe projectkosten

132.466
132.466

10.060
10.060

12.320
12.320

Totaal Noodhulp

5.263.145

3.538.589

2.516.105

Verstrekte steun en subsidies
Liberia
Jemen
Syrië
Sierra Leone
Afghanistan
Jordanië (Syrische vluchtelingen)
Haïti
Zuid-Soedan
India
Tadzjikistan
Pakistan
Filipijnen
Bolivia
DRC
Mexico
Burkina Faso
Inspanningsverplichting
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Eigen bijdrage Keep it Real en EFV-programma’s
Subsidiebate in 2014 {A}
Som der baten volgens de jaarrekening {B}

Keep it Real

EFV Afrika

EFV Azië

2.392.032

1.374.355

1.290.197

28.433.491

28.433.491

28.433.491

8.452
15.642.473
15.650.925

3.564
16.660.150
16.663.714

3.409
16.744.308
16.747.717

Baten die buiten de berekening vallen:
- Rente-inkomsten uit subsidies
- Andere bijdragen van BuZa
Totaal baten buiten berekening eigen bijdrage {C}
Netto baten ter berekening van de eigen bijdrage {D}

B -/- C

12.782.566

11.769.777

11.685.774

Beschikbare totale eigen bijdrage organisatie {E}

D -/- A

10.390.534

10.395.422

10.395.577

Eigen bijdragen ingezet voor andere EFV/Keep it Real allianties {F}
Netto eigen bijdrage beschikbaar {G}

E -/- F

10.390.534

10.395.422

10.395.577

% Eigen bijdrage

G/D

81,3%

88,3%

89,0%
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Verloopoverzicht middelen Keep it Real en EFV-programma’s
1. Verloopoverzicht liquide middelen
Stand per 1 januari 2014
- Ontvangen in 2014
- Ontvangen rente op subsidiemiddelen in 2014
- Betalingen i.v.m. opgebouwde verplichtingen subsidiemiddelen in 2014 (incl. SCNL-kosten)
Resterend saldo per 31 december 2014

Keep it Real

EFV Afrika

EFV Azië

2.109.121
2.195.000

629.665
1.343.865

656.774
1.295.000

8.452

3.564

3.409

2.323.522
1.989.051

1.236.374
740.720

1.199.876
755.307

330.080
1.645.419
-

-69.266
804.113
-

-17.263
767.249
-

13.552
1.989.051

5.873
740.720

5.321
755.307

2. Bestemming niet-betaalde middelen
Bestemming resterend saldo op de balans per 31 december 2014
- Nog te betalen/vooruitbetaalde subsidies landen/partners
- Vooruitontvangen subsidie
- Overige schulden
- Bestemmingsfondsen
Totaal bestemde middelen
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Verloopoverzicht middelen Keep it Real en EFV-programma’s - vervolg
Keep it Real

EFV Afrika

EFV Azië

1.951.532
1.930.545
2.167.372
1.714.705
1.714.705
1.714.705

1.244.321
803.876
1.133.697
914.500
914.500
914.500

1.499.156
729.019
1.129.504
1.098.671
1.098.671
1.098.671

1.930.545
1.930.545
745.011

803.876
803.876
804.114

729.019
729.019
328.690

745.011

804.114

328.690

13.552

5.873

5.321

3. verloopoverzicht verplichtingen
- Aangegane verplichtingen t.l.v. subsidiemiddelen op 1 januari 2014 -landen/partners
- Nieuw aangegane verplichtingen t.l.v. subsidiemiddelen in 2014 o.b.v. origineel budget*
- Vervallen verplichtingen uit voorgaande jaren tgv subsidiemiddelen in 2014
- Betalingen op verplichtingen t.l.v. subsidiemiddelen in 2014 - landen/partners
Resterende verplichtingen per 31 december 2014
Verwachte looptijd verplichtingen 30-sep-15
Totaal verplichtingen		
- Goedgekeurd budget 2015 BuZa m.b.t. de landen/partners
- Origineel budget 2015
Bedrag onderbesteding 2012/2013/2014 meegenomen in budgetaanvraag 2015
Totale onderbesteding cum 2014 ten opzichte van budget cum 2014
Verzoek bij subsidiegever om onderbesteding cum 2014 niet in budget 2015
opgenomen alsnog te mogen besteden

4. Bestemmingsfondsen
Rente op subsidie middelen - verwachte looptijd 30-sep-15

* = Nieuwe verplichting o.b.v. origineel budget, waarbij aanname dat onderbesteding
budget 2012, 2013 en 2014 beschikbaar blijft.
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Bestemming saldo

BEgroting 2015 (bedragen in euro’s)
Begroting
2015

Realisatie
2014

Realisatie
2013

6.635.000
905.000
21.746.402
200.000
29.486.402

5.578.745
880.401
900.000
20.803.380
184.093
86.872
28.433.491

4.518.468
2.042.178
907.312
15.300.691
211.969
-22.463
22.958.155

Mutatie Continuïteitsreserve
Mutatie Bestemmingsreserve projecten
Mutatie Bestemmingsreserve financiering
activa
Mutatie Overige reserve
Mutatie Bestemmingsfondsen
Saldo

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden en anderen
Baten uit beleggingen
Overige baten
Som der baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Structurele hulp

8.040.047

5.034.714

3.565.703

Rehabilitatie

12.324.492

13.993.937

11.904.857

5.722.430
2.282.060
241.790
28.610.819

5.341.760
2.458.751
109.110
26.938.272

2.629.014
2.260.644
20.360.218

829.621
15.941
208.981
7.496
1.062.039

1.134.993
13.731
95.357
16.259
1.260.340

935.255
12.996
96.675
8.082
1.053.008

835.842

741.113

689.453

Som der lasten

30.508.700

28.939.725

22.102.679

Saldo baten en lasten

-1.022.298

-506.234

855.476

Noodhulp
Voorlichting en bewustmaking
Nederland Programma

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten subsidies overheden en anderen
Kosten van beleggingen

Kosten beheer en administratie
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Begroting
2015

Realisatie
2014

Realisatie
2013

0
-694.396

165.769
305.019

223.038
-334.020

-8.133

-13.468

-853

-148.675
-171.094
-1.022.298

-70.946
-892.608
-506.234

-39.749
1.007.060
855.476

