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Voorwoord 2017
Begin 2018 publiceerde Save the Children een rapport
over kinderen die opgroeien in oorlogsgebieden:
wereldwijd leeft 1 op de 6 kinderen in een land, waar
oorlogsgeweld hun dagelijks leven bepaalt. Terwijl ik dit
schrijf, herstellen kinderen in de Syrische stad Douma
van het gifgas dat hun longen is binnengedrongen en
rouwen ouders om hun bij de aanval omgekomen zonen
en dochters.
De wereld kijkt naar de conflicten, maar ziet de
kinderen niet meer: dit geldt niet alleen voor Syrië, maar
bijvoorbeeld ook voor Zuid-Soedan, Jemen, de Centraal
Afrikaanse Republiek, Somalië, de Democratische
Republiek Congo, Irak, Noord-Nigeria en Myanmar. Het
afgelopen jaar werden uit Myanmar honderdduizenden
Rohingya’s verdreven naar Bangladesh. De helft van hen
is nog kind. Ooggetuigen vertelden over buitensporig
geweld tegen burgers, waaronder moord, verkrachting,
verminking en plundering.
Ik maak mij dan ook grote zorgen over het steeds verder
afkalvende respect voor internationaal recht. Wereldwijd
wordt het humanitair en oorlogsrecht op grote schaal
geschonden door het gebruik van ontoelaatbare
strijdmiddelen als gifgassen en hoog explosief wapentuig
in stedelijke gebieden. Het collectief straffen van de
burgerbevolking lijkt opnieuw geaccepteerd te raken
als wapen in de strijd. Het hinderen van humanitaire
hulpverleners; het ontzeggen van toegang tot slachtoffers,
het bombarderen van ziekenhuizen en scholen: het
lijkt opnieuw de norm. Hierdoor lopen humanitaire
hulpverleners onacceptabele risico’s en dreigen hen die
onze hulp het hardste nodig hebben onbereikbaar te
worden.
U en ik zijn helaas niet in staat om de wreedheden tegen
kinderen en hun families te stoppen, maar samen kunnen
wij er wel voor zorgen dat kinderen in conflictgebieden
de zorg krijgen die zij zo hard nodig hebben. Dankzij uw
vertrouwen in en steun aan Save the Children konden
we – ondanks alle beperkingen – heel veel betekenen

voor kinderen. Daarin laten we ons niet belemmeren door
opgeworpen barricades. We vinden andere mogelijkheden
en routes om de kinderen te bereiken, zowel voor als
achter de schermen. Zo zijn we bijna 100 jaar geleden
ontstaan en zo gaan we voort.
Niet alleen kinderen in conflicten, maar ook kinderen
in nood als gevolg van rampen en extreme armoede
kunnen op ons rekenen. Zo luidden we het afgelopen
jaar opnieuw de noodklok voor de droogte en dreigende
voedseltekorten in de Hoorn van Afrika. Dankzij snel
handelen van onze teams en partners konden we daar
3,3 miljoen kinderen voedsel, schoon water en medische
zorg bieden en zo een hongersnood voorkomen. In India
zorgden onze collega’s ervoor dat 2.3 miljoen kinderen die
leven in extreme armoede, toegang kregen tot onderwijs,
gezondheidszorg en bescherming. Met ons reddingsschip
op de Middellandse zee redden wij meer dan 10.000 levens.
Ook in Nederland kunnen we in toenemende mate
een direct verschil maken voor kinderen. Het Speaking
Minds project waardoor kinderen een stem krijgen in
lokaal armoedebeleid, is een schoolvoorbeeld voor
kinderparticipatie en vertegenwoordiging van de stem van
kinderen.
Ik heb diep respect voor onze collega’s die op de meest
onherbergzame, gevaarlijke en ontoegankelijke plekken
hun leven in de waagschaal stellen om kinderen bij te
staan. Alleen al in Zuid-Soedan – het gevaarlijkste land op
aarde voor humanitair werkers – kwamen vorig jaar 28
hulpverleners om het leven terwijl zij anderen hielpen.
Internationale hulpverlening heeft ook een keerzijde.
Recent verschenen in de media diverse berichten over
wangedrag door hulpverleners. De misstanden die naar
boven komen zijn afschuwelijk en absoluut onacceptabel.
Kwetsbaren horen beschermd te zijn en zeker niet te
worden uitgebuit of misbruikt. De omvang van onze
organisatie met 27.000 medewerkers, de complexiteit van
ons werk en de locaties waar we werken, maken ook ons
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kwetsbaar. Om de wereld voor kinderen veiliger te maken, is het daarom onze plicht om
allereerst onze eigen organisatie veiliger te maken voor hen. Incidenteel wordt geprobeerd
misbruik te maken van de toegang die onze organisatie heeft tot de meest kwetsbare
kinderen. Daarom hanteert Save the Children de strengst mogelijke procedures om deze
mensen uit onze rangen te weren. We hebben een nultolerantiebeleid ten aanzien van het
schaden van kinderen door iedereen die ons vertegenwoordigt (medewerkers, vrijwilligers
en vaste leveranciers) middels het ‘Child Safeguarding’ systeem. Iedereen, ongeacht het
land of de afdeling waar zij werken, moet zich hier aan committeren en iedereen moet een
verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen om in dienst te treden bij Save the Children.
Als het aankomt op de veiligheid van kinderen, kan het echter altijd beter: we versterken
de bestaande procedures continu om herhaling te voorkomen. Ons strenge systeem zorgt
ervoor dat incidenten gesignaleerd, gerapporteerd en opgevolgd worden. Deze incidenten
kunnen te maken hebben met moedwillige overtredingen op het gebied van seksueel,
emotioneel of fysiek misbruik van collega’s en/of kinderen of incidenten waarin kinderen
onbedoeld slachtoffer zijn, zoals ongevallen. Om transparant te zijn, rapporteren we in dit
jaarverslag over de incidenten die in onze internationale organisatie hebben plaatsgevonden
in 2017. U mag er op vertrouwen dat wij het komend jaar het voortouw zullen nemen in
verdere verscherping van protocollen en samenwerking en transparantie binnen de sector.

Het team van Save the Children in Nederland speelt een steeds belangrijkere rol in het
internationale Save the Children netwerk om voor zo veel mogelijk kinderen op te komen.
De investeringen in groei en inspanningen van de medewerkers werpen hun vruchten af.
De eigen fondsenwerving in Nederland is gestegen naar een nieuw hoogtepunt van € 12
miljoen. Dit stelt ons in staat om de schending van kinderrechten op grote schaal aan de
kaak te stellen en om meer kinderen hulp te verlenen. Dit danken wij aan het vertrouwen en
de groeiende steun van het Nederlands publiek. We zijn er trots op dat steeds meer mensen
zich herkennen in onze missie en aanpak. Deze inzet zal in 2018 worden voortgezet, met als
doel om – in de geest van onze oprichtster bijna 100 jaar geleden – vooruitstrevend te blijven
als het gaat om het beschermen van kinderen. U kunt op ons rekenen.
Den Haag, april 2018
Pim Kraan,
Directeur

Foto: Chris de Bode

Wetenschappers voorspellen dat 2018 een jaar zal zijn met veel onheil voor de mensheid. Het
groeiend aantal vluchtelingen, de druk op natuurlijke hulpbronnen, de impact op het milieu en
de groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk stemmen somber. De afgelopen decennia lieten
een stijgende lijn zien in het tegengaan van ondervoeding en kindersterfte, maar inmiddels
wijst de lijn weer naar beneden. Achter al deze statistieken zitten kwetsbare, onschuldige
kinderen. Kinderen met potentie en ambities. Zij zijn de toekomstige generatie leiders,
opvoeders en consumenten. Van een kind dat opgroeit in oorlog, zonder onderwijs en met
geweld als norm kan niet verwacht worden dat hij of zij als volwassene verstandige en
weloverwogen beslissingen kan nemen. We zijn het dus niet alleen aan deze kinderen, maar
ook aan onze eigen kinderen verplicht om de rechten van álle kinderen te blijven verdedigen.
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Directieverslag
Save the Children,
in Nederland en wereldwijd
Save the Children is de grootste
onafhankelijke organisatie die zich
inzet voor kinderrechten, actief in
meer dan 120 landen met circa 27.000
medewerkers.

Beleidsontwikkeling
Het beleid van Save the Children is gericht op het
bereiken van diverse doelgroepen, in de eerste plaats
gemarginaliseerde kinderen, ook als dat moeilijk is. Om
ons werk duurzaam te verankeren, richten we ons op
samenwerking met partnerorganisaties en lokale overheden.
We hechten zeer aan het afleggen van verantwoording,
goed bestuur en transparantie: zaken die ook in de eigen
visie en missie van onze organisatie een belangrijke rol
spelen.
Ons richtinggevend beleidsdocument is de
Meerjarenstrategie 2016-2018. Deze sluit aan bij de

strategie van Save the Children International en is gebaseerd
op ons mondiale visiedocument Ambitie voor Kinderen 2030.
Op basis van de daarin geformuleerde drie hoofdambities
voor onze wereldwijde organisatie, geeft Save the Children
Nederland nadrukkelijk aandacht aan de thema’s voeding,
gezondheidszorg, bescherming en de bestrijding van
kinderarmoede.
Onze hoofdambities
1. kinderen overlijden niet meer voor hun vijfde levensjaar
door voorkombare oorzaken
2. alle kinderen krijgen kwalitatief basisonderwijs en
3. geweld tegen kinderen wordt niet meer getolereerd

Save the Children richt zich op de meest gemarginaliseerde
en moeilijk te bereiken kinderen in nood. Dat betekent in
de praktijk kinderen in gevaarlijke gebieden, kinderen op de
vlucht en kinderen die om andere redenen moeilijk van hulp
zijn te voorzien maar deze wel dringend nodig hebben.
De laatste jaren zien wij de omstandigheden waaronder
we moeten werken, onveiliger en complexer worden. We
zien ook dat het helpen van kinderen onder moeilijke
omstandigheden om meer ongeoormerkt geld vraagt.
Op dat vlak zijn in 2017 goede resultaten behaald.
Ongeoormerkt geld waarborgt en vergroot onze
onafhankelijkheid en stelt ons in staat slagvaardig en los van
politieke bereidheid hulp in gang te zetten.
Save the Children zoekt graag de samenwerking met
bedrijven: samen kunnen we een nóg grotere positieve
impact hebben op het leven van kinderen. Soms werken
we (alleen) financieel samen, maar we ontwikkelen ook
operationele, innovatieve en beleidsaanjagende initiatieven
met bedrijven op tal van terreinen. De internationale
richtlijnen Children’s Rights and Business Principles (CRBP),
die de rechten van kinderen helpen waarborgen binnen
bedrijf- en productieketens, zijn mede door ons ontwikkeld.
We helpen bedrijven met raad en daad om deze richtlijnen te
verankeren in hun bedrijfsvoering.
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De organisatie
Save the Children Nederland heeft in 2017 verder gewerkt
aan innovatie en professionalisering van de organisatie. Deze
bestaat naast de directie uit vijf afdelingen: Programma’s,
Finance & Control, Fondsenwerving, Communicatie en Lobby
& Advocacy. Er is een interne dienst, die onder aansturing van
de directie staat. Aan het eind van het verslagjaar telde onze
organisatie 62 medewerkers, waaronder een groot aantal
deeltijdwerkers (54,4 fte’s).
Kwaliteit en normen
Save the Children heeft het predicaat van het CBF
‘Erkend goed doel’ en mag het bijpassende logo voeren.
Het betekent dat we voldoen aan alle gestelde normen
binnen de charitatieve sector. Ook hebben we het
ISO9001: 2008-certificaat: daarmee voldoen we aan de
internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Save the Children beschikt over de ANBI-verklaring
van de Belastingdienst en heeft met goed gevolg de
Checklist Organisational Capacity Assessment afgelegd
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben
een Framework Partner Agreement (FPA) met ECHO, de
noodhulpafdeling van de Europese Commissie, en voldoen
aan de standaard van het International Aid Transparency
Initiative (IATI) voor het transparant vastleggen van
de besteding van hulpgelden. Sinds 2016 gebruikt het
ministerie van Buitenlandse Zaken deze standaard voor
voortgangsrapportages van partijen die het financiert.
Ook voldoet Save the Children aan de Core Humanitarian
Standards, waarmee de kwaliteit van verleende humanitaire
hulp is verzekerd.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Save the Children heeft oog voor de gevolgen van haar
handelen en streeft ernaar om over de breedte van de
organisatie zo verantwoord mogelijk te ondernemen. Zo
heeft ons gehuurde kantoorpand energielabel A, is ons
papier FSC gecertificeerd en is onze koffie niet alleen fair
trade maar ook biologisch. Alleen van producenten die
aan ketenverduurzaming doen en die actief kinderarbeid
tegengaan, kopen we computers en andere elektronica.
Hiervoor raadplegen we de zogenaamde ‘Prendergastlijst’
voor responsible sourcing. Ons kantoor is zoveel mogelijk
ingericht met tweedehands meubilair.

In 2017 heeft Save the Children Nederland verder vorm
geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
vanuit MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
perspectief. Save the Children Nederland’s MVO missie is
dat ze op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde
manier werkt voor kinderen en gezinnen, met oog voor
haar eigen invloed op de maatschappij, medewerkers en
het milieu.
Er is een nulmeting uitgevoerd op basis van ISO 26000,
de internationale richtlijn voor MVO, die als basis dient
voor Save the Children Nederland MVO beleid. Er is een
MVO Kampioen benoemd die zicht houdt op de MVO
ontwikkelingen en hierover rapporteert aan de MT.
Beheer en evaluatie
Het jaarplan en de begroting 2017 vormden voor de
afdelingen het uitgangspunt voor de werkzaamheden. Het
jaarplan wordt geschreven door de afdelingen, besproken
in het managementteam en wordt 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 is onder meer afkomstig uit de
financiële en projectenadministratie en uit de gegevens
van de afdeling Fondsenwerving. Elk kwartaal wordt
er een management dashboard opgesteld, dat wordt
besproken in het managementteam, gedeeld met de
Raad van Toezicht en met de ondernemingsraad. In 2017
vonden er op organisatieniveau een midterm review, een
eindejaarsreview en een management review plaats.
Een van de instrumenten voor de management reviews,
vormen interne audits uitgevoerd in het kader van onze
ISO-certificering. De procedures van Save the Children,
werkinstructies en relevante werkdocumenten zijn
vastgelegd in het handboek Administratieve Organisatie
(AO), dat online beschikbaar is voor alle medewerkers.
Ten behoeve van haar programma beleid heeft Save the
Children een solide beheerssysteem ontwikkeld. Wanneer

zich mogelijkheden tot acquisitie aandienen worden
deze getoetst middels een toetsingsdocument aan het
beleid en de uitvoeringscapaciteit. Vervolgens wordt
met medewerkers in het veld de uitvoerbaarheid van het
programma besproken en de uitvoeringsvoorwaarden
en begeleiding van eventuele partnerorganisaties. Op
basis daarvan wordt besloten om een kans wel of niet in
behandeling te nemen en over te gaan tot het gezamenlijk
schrijven van een voorstel. Het toetsingsdocument wordt
gedurende de ontwikkeling van het voorstel gebruikt om
alle veranderingen te registreren en afgesloten nadat het
voorstel is ingediend bij een donor. Voorafgaand aan de
indiening wordt er door het team dat de ontwikkeling heeft
geleid een afsluitende bijeenkomst georganiseerd waarin
de indiening definitief wordt beoordeeld.
Bij de formulering van programma’s besteden we expliciet
aandacht aan impactmeting en evaluatie, zodat we met
geleerde lessen onze hulpverlening steeds weer kunnen
verbeteren. Het beheerssysteem heeft als doel een
optimale uitvoering van onze hulpverlening te waarborgen
en de beoogde resultaten zo scherp mogelijk te definiëren.
In voorgaande jaren is een Award Managementsysteem
geïmplementeerd, waarbij de laatste optimaliseringsslag in
2017 heeft plaatsgevonden. Dit systeem ondersteunt de
gehele projectcyclus: de contractering, de financiële en
inhoudelijke monitoring, de afsluiting en evaluatie van de
programma’s.
Inhoudelijk specialisten en de directie van Save the Children
Nederland brengen regelmatig veldbezoeken aan onze
programma’s (waarbij ze vaak ook de Nederlandse
diplomatieke vertegenwoordigingen aan doen). Tijdens de
bezoeken spreken zij met hun plaatselijke collega’s over de
programmavoortgang en over de uitvoering en effectiviteit
van het programmabeleid. Ze adviseren inhoudelijk en
bieden ondersteuning bij bijvoorbeeld het schrijven van
een nieuw programmavoorstel. In 2017 legden onze
medewerkers veldbezoeken af in onder meer Afghanistan,
Mozambique, India, Kenia, Bangladesh, Mali, Nigeria, ZuidSoedan, Jordanië, Laos, Vietnam en Libanon.
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Samenvatting van resultaten over 2017
De som van de geworven baten over 2017 bedraagt € 35,7
miljoen, en is hiermee 30,9% hoger dan begroot (€ 27,3
miljoen). De geworven baten zijn € 9,6 miljoen hoger dan
in 2016. Deze stijging betreft:

••	Een stijging van de baten van andere organisaties

zonder winststreven van € 4,0 miljoen. Deze stijging
is opgebouwd uit de baten vanuit de Samenwerkende
hulporganisaties in het kader van de actie Slachtoffers
hongersnood (€ 2,7 miljoen) en uit een toename van de
baten die vanuit Stichtingen en fondsen zijn ontvangen
(€ 1,3 miljoen);
••Een toename van de baten van particulieren van € 2,9
miljoen;
••Een toename van de baten van subsidies en overheden van
€ 1,8 miljoen;
••Een toename van de baten van verbonden organisaties
zonder winststreven € 0,8 miljoen.
De bestedingen aan de doelstelling stegen van € 25,3
miljoen in 2016 naar € 32,3 miljoen in 2017. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt door een stijging van de
bestedingen ten behoeve van programma’s in het buitenland
(€ 5,3 miljoen) en een stijging van de bestedingen aan
Voorlichting en bewustmaking (€ 1,7 miljoen).
De wervingskosten zijn in 2017 € 0,5 miljoen hoger
dan in 2016 en €0,7 miljoen hoger dan begroot.
De wervingskosten bedragen 6,99% van de totale lasten
(2016: 7,13%) en blijven hiermee binnen de door de
organisatie gestelde norm van maximaal 10%.
De kosten beheer en organisatie bedragen 2,07% van de
totale lasten (2016; 2,79%) en blijven hiermee binnen de
door de organisatie gestelde norm van maximaal 5%.
Het werkkapitaal van de organisatie is ultimo 2017 € 7,8
miljoen (2016: € 7,6 miljoen).
De solvabiliteitsratio bedraagt ultimo 2017 45,6% (2016:
38,4%). De solvabiliteitsratio is met name hoger door een
lagere stand van de kortlopende schulden ultimo 2017.
De currentratio bedraagt ultimo 2017 1,83 (2016: 1,62).

De hogere current-ratio wordt met name veroorzaakt
doordat de stand van de vooruitontvangen subsidies ultimo
2017 lager is dan ultimo 2016.
Eigen vermogen
De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van
risico’s op korte termijn zodat de activiteiten van de
Save the Children Nederland enige tijd kunnen worden
voortgezet in geval van financiële tegenslagen. Op basis
van risico-inschattingen ten aanzien van de baten en lasten
die in de begroting 2018 zijn opgenomen is het gewenste
niveau van de continuïteitsreserve berekend op € 3,5 miljoen.
Er zijn geen onzekerheden of gebeurtenissen die gerede
twijfel kunnen doen ontstaan over handhaving van de
continuïteitsverwachting van de organisatie.

De continuïteitsreserve mag conform de Richtlijn Financieel
Beheer van Goede Doelen Nederland maximaal 150% van
de kosten werkorganisatie bedragen. De waarde van de
continuïteitserve bedraagt ultimo 2017 60% van de kosten
werkorganisatie 2017 en valt hiermee binnen de norm.
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
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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. Ultimo 2017 zijn er geen beleggingsproducten in
portefeuille. Gezien de koersontwikkeling heeft de organisatie
besloten om de laatste in het bezit zijnde obligatie te verkopen.
Externe en interne ontwikkelingen
Hoewel externe ontwikkelingen als een zich terugtrekkende
overheid ons werk raken, kijkt 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 en groeiende achterban in Nederland
en een sterker wordende internationale organisatie.
Het resultaat over 2017 is tot stand gekomen dankzij de
geweldige inzet en kundigheid van medewerkers van Save
the Children in binnen- en buitenland. Deze inzet zal ook
de komende jaren nodig zijn om de organisatie op koers te
houden. Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van
onze kennis en kunde, door onze bedrijfsvoering goed te
blijven organiseren en flexibel bij te stellen waar nodig. Door
actief op te komen voor handhaving van het internationaal
recht. Door zelfstandig fondsen te werven ter compensatie
van de terugtrekkende overheid. Daarbij leren we van
Save the Children organisaties in andere landen en werken
intensief met hen samen. De noden in de wereld nemen toe,
en de uitvoeringscapaciteit zal moeten groeien. Daar zetten
wij ons voor in. Al met al mag van Save the Children dan
ook verwacht worden dat ze de komende jaren – zelfs in
toenemende mate – een relevante speler zal zijn.
Vooruitblik 2018
Naar verwachting zal 2018 een verdere groei van baten
van particulieren laten zien, met daartegenover mogelijk
minder subsidie-inkomsten. De totale baten worden geraamd
op ruim € 35,4 miljoen. Save the Children Nederland
moet rekening houden met een verdere daling van de
overheidsuitgaven aan ontwikkelingssamenwerking. Bij
onze inspanningen om de inkomsten uit andere bronnen te
vergroten en de kosten te beheersen, kunnen we rekenen op
steun van onze internationale organisatie. Daarbinnen is veel
waardevolle expertise op dit vlak, bijvoorbeeld bij Europese
zusterorganisaties die zeer recent voor vergelijkbare
uitdagingen hebben gestaan.

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. Dankzij uw steun
kijken we met vertrouwen naar de toekomst.
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Naam

Visie

Organisatie

Save the Children is
••een van oorsprong Britse organisatie opgericht in 1919 in
Geneve, Zwitserland
••grondlegger van het Internationaal Verdrag voor de
Rechten van het Kind
••in Nederland in 1981 geregistreerd als Stichting Red de
Kinderen
••en sinds 1993 in ons land werkzaam onder de naam Save
the Children Nederland

Elk kind verdient een eerlijke kans op een goede toekomst.
Gezondheid, de kans om te leren en een beschermde
omgeving zijn hiervoor de basisvoorwaarden.

In haar bijna 100-jarige bestaan is Save the Children
uitgegroeid tot ‘s werelds grootste onafhankelijke
kinderrechtenorganisatie. Actief in meer dan 120 landen,
staan we via lokale medewerkers in direct contact met
kinderen die in de nood zijn gekomen als gevolg van honger,
uitbuiting, geweld of uitsluiting. Onze historie, wereldwijde
omvang én onze aanwezigheid dichtbij de kinderen zelf,
stellen ons in staat om duurzame oplossingen te bieden
voor de problemen van zelfs de meest moeilijk bereikbare
kinderen ter wereld.

Missie
Save the Children bewaakt de rechten van kinderen
wereldwijd en komt in actie zodra deze geschonden worden.
Wij doen alles wat nodig is om het leven van kinderen -en
daarmee de toekomst van onze samenleving- te verbeteren.
Niet alleen in tijden van nood, maar iedere dag.

Kinderen zijn de toekomstige generatie leiders, opvoeders,
ondernemers en consumenten. Investeren in kinderen
betekent daarom investeren in de toekomst van de
mondiale samenleving.

Elk kind heeft recht op een gelijke behandeling. Save the
Children helpt zonder politieke of religieuze overtuiging.

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het
Kind is stevig verankerd in onze statuten.
Voor ons is naleving ervan een morele verplichting: kinderen hebben recht op hulp en
op een perspectiefrijk bestaan waarin ze bovendien zelf kunnen handelen.
“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.”
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2.1 Ambitie en Strategie
Save the Children biedt wereldwijd medische zorg, onderwijs en bescherming aan kinderen die in de nood zijn
gekomen als gevolg van de schending van de Rechten van het Kind, zodat alle kinderen een gelijke kans hebben.
Dat doen we door
••humanitaire hulp te bieden
••de op- en/of wederopbouw van basisvoorzieningen
••de bevordering van structurele ontwikkeling
Daarnaast informeren we het Nederlandse publiek over ons werk en bepleiten we noodzakelijke beleidswijzigingen
bij politici en bestuurders.
We richten ons op alle kinderen die in de nood zijn gekomen, of dreigen te komen, als gevolg van de schending
van de Rechten van het Kind. Waarbij we de rechten van de meest achtergestelde en gemarginaliseerde
kinderen op de eerste plaats zetten.
Onze partners zijn ten eerste kinderen. Programma’s komen tot stand in samenwerking met kinderen, hun ouders,
overheden, gemeenschappen en andere lokale partners. Zo bieden we duurzame oplossingen.

Onze werkwijze is gebaseerd op onze ‘theorie van verandering’,
die bestaat uit:

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

...Samenwerken
We werken samen met kinderen, maatschappelijke organisaties,
(lokale) gemeenschappen, overheden en de private sector
om duurzame veranderingen te realiseren, kennis te delen en
elkaars capaciteit te versterken.

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

...Op grote schaal
resultaten behalen
We staan voor kwaliteitsprogramma’s en een
helder geformuleerd beleid voor kinderen. We
wenden onze kennis aan voor het bewerkstellingen
van duurzame resultaten op grote schaal.

10
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Innovatieve manieren van samenwerking met vele
bedrijfsleven
Wij werken op verschillende manier samen met bedrijven
in het bedenken van innovatieve oplossingen om ook de
moeilijkst bereikbare kinderen op aarde te helpen. Dit doen
wij op alle mogelijk manieren: middels het samenwerken
aan nieuwe win-win programmamodellen en het adviseren
en helpen van bedrijven in het verduurzamen van hun eigen
waardeketen. Maar ook door het inzetten van bedrijven
om het werk van Save the Children onder de aandacht van
haar klanten te brengen en door het bedrijfsleven projecten
en programma’s van Save the Children te laten sponsoren,
veelal met inzet van hun medewerkers.
In 2017 hebben we nieuwe stappen gezet om vorm te geven
aan onze visie en de uitvoering van de samenwerking
met bedrijven. We hebben een aantal nieuwe activiteiten
ontplooid om gezamenlijk beter te leren welke vormen
van samenwerking daadwerkelijk een positieve impact
kunnen hebben op kinderen en hun omgeving. Zo
hebben we bijvoorbeeld in samenwerking met Tony’s
Chocolonely bijgedragen aan het kinderarbeid vrijmaken
van waardenketens in de cacao-industrie. Ook hebben
we honderdduizenden Waka Waka apparaten op zonneenergie kosteloos in mogen zetten voor het verlenen
van noodhulp en hebben we samen met C&A en IKEA
opnieuw het werk voor kinderen mogen etaleren voor het
winkelende publiek.

Child Right and Business Principles
De Children’s Rights and Business Principles (CRBP) geven een leidraad om de reikwijdte van maatschappelijk
verantwoord ondernemen ten opzichte van kinderen te definiëren. De CRBP zijn de eerste uitgebreide richtlijnen die een
kader bieden voor bedrijven om te begrijpen welke invloed ze hebben op de rechten en welzijn van kinderen. Ze bieden
bedrijven aanknopingspunten bij de scala van acties die zij kunnen ondernemen op de werkplek, op de markt en in de
gemeenschap om kinderrechten te respecteren. Save the Children, UNICEF en het Global Compact van de Verenigde
Naties hopen dat de CRBP als inspiratie en wegwijzer zullen dienen voor alle bedrijven, overal, in hun invloed op en
interacties met kinderen.*
Gebaseerd op bestaande normen, initiatieven en beste praktijken met betrekking tot bedrijven en kinderen, de CRBP
zijn ontwikkeld in een multi-stakeholder consultatie met het bedrijfsleven, kinderrechtenexperts, het maatschappelijk
middenveld, overheden en kinderen.
De CRBP roepen bedrijven op om de rechten van kinderen te respecteren door middel van hun kernactiviteiten, maar
ook door beleidsverplichtingen, due diligence en herstelmaatregelen.
Save the Children heeft ruime ervaring met het ondersteunen van bedrijven in maatadvies en implementatie van de CRBP.
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2.2 Strategische prioriteiten
1 Meer hulp aan
meer kinderen

in 2018 bereiken we 450.000
kinderen en meer dan een
miljoen ouders met ons werk

2 Groei van niet-geoormerkte inkomsten
in 2018 zijn onze vrij
besteedbare middelen
gegroeid naar € 7,5 miljoen

3 Aansprekende
positionering

4 Onderscheidend
bijdragen

we vergroten onze
we dragen onderscheidend
naamsbekendheid en zien de bij aan het werk van onze
publieke waardering voor ons wereldwijde organisatie
werk stijgen

5 Hulp aan
gemarginaliseerde
kinderen in Nederland

6 Hogere
organisatorische
kwaliteit

Want

Want

Want

Want

in eigen land verbeteren we
de levens van jongeren die
kampen met armoede en
sociale uitsluiting
Want

we willen de
rechten van
kinderen op
grotere schaal
waarborgen

financiële
onafhankelijkheid
is de smeerolie
van onze hulp,
de basis van onze
organisatorische
structuur

hoe meer mensen
ons kennen en
waarderen,
hoe groter het
draagvlak voor
onze hulp aan
kinderen

Effectiviteit van
hulp vraagt om
zorgvuldige
verdeling van
inspanningen en
capaciteit

gemarginaliseerde
kinderen ‘hier’
zijn net zo
belangrijk als
gemarginaliseerde
kinderen ‘daar’

we kunnen méér
wanneer de
kwaliteit van
onze interne
organisatie
hoog is

Hiervoor zijn nodig

Hiervoor zijn nodig
••investeringen in het werven
van nieuwe, toegewijde
donoren
••het onderhouden en
uitbouwen van de relatie
met bestaande donoren

Hiervoor zijn nodig
Hiervoor zijn nodig
••een helder profilering van ••afstemming en
de organisatie naar onze
samenwerking
verschillende doelgroepen
binnen én buiten de
internationale Save the
••een assertieve
mediabenadering en
Children-organisatie:
actieve inzet van sociale
bij hulpverlening, maar
media
bijvoorbeeld ook
fondsenwerving
••het centraal stellen van
kinderen en onze positieve ••het delen van kennis,
impact op hun levens in al
regionale menskracht en
onze communicatie
communicatiematerialen
(zoals foto’s, resultaten en
••een waardevolle
vertrouwensband met onze
kennis)
donateurs

Hiervoor zijn nodig
••op maat gemaakte
programma’s met vormen
van hulp die nog niet door
anderen worden geboden,
gebaseerd op de ervaringen
van jongeren zelf.
••toepassing van de
technische kennis die we al
hebben en samenwerking
met belangrijke partners
(Stimulansz en Defence for
Children)
••pleitbezorging en lobby
zodat armoedebeleid voor
kinderen effectiever wordt

Hiervoor zijn nodig
••een actief intern
communicatiebeleid en
verbetering van onze ITsystemen
••het blijvend voldoen aan
kwaliteitsnormen van
onder meer CBF, ISO en
IATI (International Aid
Transparency Initiative)
••maatschappelijk
verantwoord werken,
inkopen, ondernemen

••nieuwe financierings-

bronnen: aan te boren
bij institutionele donoren
als overheden en de
EU, bedrijven en (grote)
particuliere geldgevers
••een stijging van onze
jaarlijkse inkomsten met 25
procent naar € 30 miljoen
in 2018

we bouwen aan een
professionele, prettige en
duurzame organisatie
Want

Strategische prioriteiten Save the Children Nederland
In 2018
•• bereiken we 450.000 kinderen en meer dan een miljoen ouders met ons werk
•• is onze naamsbekendheid groter en de publieke waardering voor ons werk gestegen
•• is onze organisatie verder geprofessionaliseerd
•• verbeteren we in Nederland de levens van kinderen die kampen met armoede en sociale uitsluiting
•• dragen we onderscheidend bij aan het werk van onze wereldwijde organisatie
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2.3 Toekomstvisie en -strategie
Save the Children is de afgelopen jaren omgevormd tot een financieel onafhankelijker
organisatie, met (nog) diepere wortels in de samenleving. Het aantal trouwe donateurs
is sterk toegenomen en die ontwikkeling stemt tot optimisme. Save the Children moet
zich echter blijven ontwikkelen en blijven aanpassen aan de snelle veranderingen in
de wereld waarin we werken. Dat is noodzakelijk om ons doel te kunnen bereiken:
wereldwijd de belangrijkste (noodhulp)organisatie zijn voor kinderen én tot de top drie
van humanitaire hulporganisaties behoren.

In de komende vijftien jaar wil onze wereldwijde organisatie

drie doorbraken
helpen creëren

niet één kind sterft voor
het vijfde levensjaar door
oorzaken die te
voorkomen zijn
kinderen overleven

alle
kinderen
krijgen
basisonderwijs
kinderen leren

geweld tegen kinderen
wordt nergens ter wereld
getolereerd
kinderen worden
beschermd

Cijfers 2017 / Begroting 2018
Werkelijk
2017
8.499.283
444.619
900.000
20.027.531
1.427.497
4.449.319
35.748.249
35.748.249

Begroting
2018
11.775.349
392.000
900.000
20.614.107
1.685.500
35.366.956
35.366.956

26.675.042
5.651.464
32.326.506

25.884.407
6.511.379
32.395.786

2.484.127

2.325.028

737.077
35.547.710

1.042.449
35.763.263

Financiële baten en lasten

1.2198

39.942

Saldo van baten en lasten

212.737

-356.365

Werkelijk
31-12-2017
96.269
-121.987
-14.349
252.804
212.737

Begroot
31-12-2018
224.201
-973.779
2.053
391.160
-356.365

Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies en overheden
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten
Overige baten
Som van de baten
Lasten
Besteed aan doelstelling
- Verbeteren toekomst perspectieven kinderen
- Voorlichting en bewustmaking
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves projecten
Bestemmingsreserve financiering activa
Bestemmingsfondsen
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3. PROGRAMMA’s
Save the Children biedt wereldwijde hulp via drie
interventiestrategieën
••Humanitaire hulp in noodsituaties
••Wederopbouw van basisvoorzieningen
••Structurele ontwikkeling
Samen met kinderen en hun omgeving werkten we in 2017 aan
verbetering van voorzieningen
op de volgende thema’s:
••Voeding en gezondheidszorg
••Bescherming van kinderen
••Kindhuwelijken
••Economische ontwikkeling van jongeren
••Seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten
••Child Right Goverance
••Humanitaire hulp
••Participatie van kinderen

Projectbestedingen per regio

De internationale
Save the Children
organisatie
bereikte
in 2017 met al
haar gezamenlijke
inspanningen 49
miljoen kinderen
met directe hulp en
105 miljoen kinderen
met indirecte hulp.
Bovendien bereikten we
30 miljoen ouders met
directe hulp.

Dankzij iedereen die Save the Children nederland in 2017
heeft gesteund, zijn er wereldwijd 2.128.591 mensen,
waaronder 1.657.380 kinderen, direct bereikt
met soms levensreddende hulp. Met indirecte hulp zoals
bijvoorbeeld bewustwordingscampagnes, het verbeteren van
lokale capaciteit en versterken van kinderrechten hebben we
5.664.150 mensen, waaronder 3.297.450 kinderen,
bereikt.
Zij (en wij) zeggen:

ONTZETTEND BEDANKT!
Projectbestedingen per interventiestrategie

	Afrika
	Azie
Midden-Oosten, Oost Europa
en Centraal Azië
	Global
Binnenland

Projectbestedingen per regio
Afrika
Azie
Midden-Oosten, Oost Europa en Centraal Azië
Global
Binnenland

Euro

%

12.730.805
3.871.492
5.077.970
3.686.397
576.944
25.943.608

49%
15%
20%
14%
2%
100%

	Structureel
	Wederopbouw
	Noodhulp

Structureel
Wederopbouw
Noodhulp

Euro
8.545.358
136.87517.535.125
25.943.608

%
33%
-1%
68%
100%

Projectbestedingen per thema

	Voeding en gezondheidszorg
Bescherming van kinderen
Kindhuwelijken
	Economische ontwikkeling
van jongeren
	Seksuele er reproductieve
gezondheidszorg en rechten
	Child Rights Governance
Onderwijs
Other

Voeding en gezondheidszorg
Bescherming van kinderen
Kindhuwelijken
Economische ontwikkeling van jongeren
Seksuele er reproductieve gezondheidszorg en rechten
Child Rights Governance
Onderwijs
Other

Euro
3.256.477
2.469.464
1.132.432
1.337.671
743.932
2.333.708
3.968.110

%
41%
13%
10%
4%
5%
3%
9%
15%
100%
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Kinderparticipatie
de naleving van kinderrechten
vraagt onze aandacht 24/7
en vereist vereist dat kinderen

gehoord worden

GELIJKE KANSEN
VOOR IEDER KIND
Al staat in het Kinderrechtenverdrag precies
welke rechten alle kinderen hebben, miljoenen
jongens en meisjes hebben geen eerlijke
kans op een toekomst. Doordat er niet
genoeg werk van wordt gemaakt, ondanks
afspraken rondom bijvoorbeeld de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. Overheidsuitgaven voor
kinderen zijn vaak te laag, niet effectief en ook
niet eerlijk verdeeld.Veel juridische en politieke
systemen zijn niet kindgericht en kinderen
kunnen nauwelijks meepraten. In alle onze
programma’s staan kinderen centraal. Hun
behoeften, noden en gewenste oplossingen zijn
het kompas voor ons werk.

SAVE THE CHILDREN’S AANPAK
Wij zorgen altijd eerst dat binnen onze eigen programma’s kinderen meepraten, meedenken
en meedoen. Daarna richten we onze blik samen naar buiten. Zo monitoren en eisen wij de
naleving van kinderrechten, voor en achter de schermen en pleiten we voor besteding van
gemeenschapsgeld om kinderrechten te versterken. In alles wat wij doen staan kinderen
centraal, zodat hun stem wordt gehoord en telt. Zo werken we aan een wereld waarin ieder
kind overleeft, leert en wordt beschermd tegen geweld.
Aan het verbeteren van kinderparticipatie werkten we in 2017 in 56 landen, zoals de Filipijnen,
Sierra Leone, Nicaragua, Jordanië, Nepal en Zambia. Het is een integraal onderdeel van
onze noodhulp- en ontwikkelingsprogramma’s, ook in fragiele staten. In Nederland is het
bevorderen van door kinderparticipatie zelfs de hoofddoelstelling van onze programma’s.

kinderparticipatie
IN NEDERLAND:
JONGEREN EN ARMOEDE
In Nederland groeien bijna 292.000 kinderen op
in armoede. Ze leven met sociale uitsluiting, hun
gezondheid is slechter, hun onderwijskansen
zijn kleiner en ze verblijven in onveiligere
omstandigheden. Gemeentes kunnen
aanspraak maken op subsidies die bedoeld
zijn om armoede onder kinderen tegen te
gaan. Bij slechts 18 procent van de gemeenten
kunnen jongeren actief meedenken over het
armoedebeleid. Gemeenten en jongeren willen
graag met elkaar praten en werken: ze weten
alleen niet hoe. Om dit op te lossen is Speaking
Minds ontwikkeld. Dit initiatief van Save the
Children, Stimulansz en Defence for Children
werkt met een ‘jongerendenktank’, bestaand
uit jongeren die zelf opgroeien in armoede. Op
verzoek van gemeenten buigen zij zich over
concrete vraagstukken op dit vlak. Gemeenten
kunnen met hun adviezen en inzichten beleid
maken dat beter voorziet in wat nodig is en dus
meer resultaat oplevert.
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Seksuele en reproductieve
gezondheidszorg en rechten
gebrek aan informatie over seksuele

en
reproductieve gezondheid en
rechten, alsmede gebrekkige toegang
tot zorg en voorbehoedsmiddelen
maakt complicaties bij zwangerschap
en bevalling onder tienermeisjes
tot doodsoorzaak # 1
SEKSUALITEIT HOORT
NIET LEVENSGEVAARLIJK
TE ZIJN

Elk jaar bevallen zo’n 16 miljoen meisjes
tussen 15 en 19 jaar van een kind, de
meesten in ontwikkelingslanden. Daarnaast
ondergaan bijna 4 miljoen meisjes een onveilige
abortus. Zwanger worden is voor tieners en
jongvolwassenen levensgevaarlijk. Ze lopen een
relatief groot risico op dodelijke complicaties.
Hun baby’s worden vaak te vroeg en met een
laag gewicht geboren.
Meisjes die moeder worden, stoppen meestal
met school. Daardoor wordt het moeilijker om
later goed werk te vinden en stijgt de kans op
armoede. Behalve zwangerschap, lopen pubers
bij onveilige seks ook risico op SOA’s en HIV.

SAVE THE CHILDREN’S AANPAK
We geven tieners en jongvolwassenen voorlichting over de gezonde relaties, pubertijd,
menstruatie, seksualiteit en reproductieve gezondheid en rechten, SOA’s en HIV, seksueel
geweld en vergroten hun toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten
en middelen. Bovendien vergroten we de toegang van oudere tieners tot seksuele en
reproductieve gezondheidsdiensten die jeugdvriendelijk zijn en tot voorbehoedsmiddelen
en condooms.
Ons werk doen we voor en met tieners en jongvolwassenen die wel of niet naar school
gaan, die soms al zijn getrouwd. We stellen hen in staat hun eigen opvattingen en
meningen te vormen en gezonde keuzes te maken. Daartoe genereren we ook de steun
van hun familie en bredere gemeenschap – waarbinnen we bovendien ongelijkwaardige
gendernormen, -beelden en -verwachtingen aan de kaak stellen.
In 2017 deden we dat in 25 landen, met programma’s van Save the Children Nederland
in Malawi, Mozambique, Zuid-Afrika en Zambia.

ZUIDELIJK
AFRIKA:
ZORG EN HIVPREVENTIE IN
MIGRATIEGEBIED
In 2016 begon Save the Children Nederland
samen met de Internationale Organisatie voor
Migratie (IOM) en Witswaterand Universiteit
in Zuid Afrika een programma om de seksuele
en reproductieve gezondheid van mensen in
gebieden waar veel migranten doorheen reizen
en wonen te verbeteren en HIV te bestrijden
in Malawi, Mozambique, Zuid-Afrika, Swaziland
en Zambia. Het loopt tot 2020. Centraal
staan kwetsbare migranten zoals tieners en
adolescenten, werkers in de seksindustrie,
migranten en de gemeenschappen waar zij
(tijdelijk) wonen of doorheen reizen.
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Bescherming
van kinderen
Bescherming tegen misbruik en
geweld is een dagelijkse behoefte
van miljoenen kinderen

GEZOCHT:
VEILIGHEID

Leven in veiligheid is een onvervreemdbaar
kinderrecht. Toch moeten miljoenen kinderen
het zonder stellen. Misbruik, verwaarlozing,
geweld, uitbuiting: het komt in alle delen van de
wereld voor. Thuis en op school, in instellingen
en de gemeenschap, tijdens conflicten en de
nasleep van rampen.
De gevolgen, zoals intens verdriet en gevoelens
van hopeloosheid, zijn enorm. Onderzoek wijst
uit dat misbruik en geweld het vermogen van
kinderen aantast om te leren en informatie
te onthouden. De kans dat ze zich goed
ontwikkelen, ook sociaal en emotioneel, neemt
af. De kans dat ze voortijdig school verlaten
neemt toe. Later vinden (en houden) ze
moeilijker werk en belanden ze relatief vaak in
gewelddadige relaties.

SAVE THE CHILDREN’S AANPAK
We richten ons op kinderen die de grootste risico’s lopen op misbruik en geweld en die er
het meest onder lijden. In humanitaire noodsituaties creëren we veilige opvanglocaties, geven
we psychosociale hulp, herenigen we kinderen met hun ouders of familie en ondersteunen we
pleeggezinnen die alleenstaande kinderen opvangen.
We beschermen kinderen ook door wetgeving en kinderbeschermingssystemen te verbeteren,
kwalijke sociale normen te veranderen en te pleitten voormeer middelen om beleid uit te
voeren dat kinderen tegen misbruik en geweld beschermt. We werken daarbij altijd samen met
kinderen, hun ouders en gemeenschap, overheden, lokale en (inter)nationale organisaties.
Bescherming van kinderen is een kernactiviteit van Save the Children: in 2017 voerde Save the
Children programma’s uit in meer dan 100 landen waarin bescherming van kinderen centraal
stond. Onze Nederlandse organisatie deed dat in China, Zuid-Soedan, Nigeria, Uganda en
Bangladesh. Ook hielpen we in eigen land asielkinderen.

BESCHERMING
VOOR GEVLUCHTE
ROHINGYA-KINDEREN
In slechts vijf maanden vluchtten meer dan
900.000 Rohingya’s naar Bangladesh, weg van
het geweld in hun thuisland Myanmar. Hele
dorpen werden verbrand, vrouwen verkracht
en er werd op burgers geschoten terwijl ze
probeerden te vluchten. Bijna 60 procent van
de vluchtelingen is een kind, voor wie het leven
in één klap een ongekend drama werd.Voor
hen die bij de vlucht door chaos en paniek
hun ouders zijn kwijtgeraakt, of wiens ouders
het geweld niet hebben overleefd, heeft Save
the Children opvangcentra ingericht. In de
vluchtelingenkampen en daarbuiten, in de
gastgemeenschappen die Rohingya-families
opvangen, kunnen kinderen terecht op ‘veilige
plekken’ van Save the Children. Ongelooflijk
belangrijk, omdat ze hier kunnen spelen, weer
gewoon kind kunnen zijn en hulp krijgen van
specialisten om hun trauma’s en doodsangsten
te verwerken.
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KINDEREN EN TROUWEN:
EEN ONGELUKKIG
HUWELIJK.

Kinderen die (veelal gedwongen) trouwen
zijn meisjes én jongens. Meisjes echter zijn
oververtegenwoordigd en treden vaak
in het huwelijk met oudere mannen. In
ontwikkelingslanden huwt 1 op de 3 meisjes
voor ze 18 is. Eén op de 9 zelfs voor haar 15e
levensjaar. Met ernstige gevolgen voor hun
welzijn omdat kinderen emotioneel, mentaal,
geestelijk en lichamelijk niet klaar zijn voor het
getrouwde leven.
Meisjes die jong trouwen, raken vaak ook jong
zwanger. Daaraan kleven gezondheidsrisico’s
zó groot, dat complicaties bij zwangerschap
en bevalling de belangrijkste doodsoorzaak
vormen onder meisjes van 15 tot 19 jaar. Hun
baby’s zijn vaak te klein en komen te vroeg,
zodat ook hun kans op overleving beperkt is.
Veel getrouwde meisjes gaan niet naar school.
Een huwelijk kan hiervan oorzaak en gevolg
zijn, maar altijd is het resultaat dat hun kans
op toekomstig goed werk daalt en op blijvende
armoede stijgt. Getrouwde kinderen lopen een
vergroot risico op huiselijk en partnergeweld.
Ze ervaren sterke afhankelijkheid en een groot
gebrek aan onderhandelingsmacht – vaak een
leven lang.

kindHUWELIJKEN
al zijn kindhuwelijken een
mensenrechtenschending,
elk jaar trouwen 15 miljoen meisjes

SAVE THE CHILDREN’S AANPAK
Wij bestrijden kindhuwelijken via vele wegen: omdat vele factoren bijdragen aan de
redenen dat kinderen worden uitgehuwelijkt. Armoede, culturele opvattingen, traditie,
genderdiscriminatie, gebrekkige wetgeving en weinig opleidingsmogelijkheden: ze spelen
allemaal mee. Daarom richten we ons in de aanpak zowel op het veranderen van wetten,
beleid, waarden en normen als op het direct versterken van de positie van meisjes door
onderwijs, vakopleidingen en seksuele gezondheidszorg.
Save the Children bestreed in 2017 kindhuwelijken in 13 landen. Soms binnen
onderwijsprogramma’s of gezondheid- en beschermingsprojecten. Soms als ‘stand alone’
activiteit. Save the Children Nederland was actief in Mali, Niger, Malawi en India.

KINDHUWELIJKEN
IN NIGER

Geen land ter wereld kent zo’n hoog
percentage kindhuwelijken als Niger.Van
alle meisjes trouwt hier 28 procent voor hun
15e verjaardag; 76 procent trouwt voor ze
18 zijn.Vooral op het platteland wordt zo’n
huwelijk gezien als een goede manier om de
seksuele eer van dochters te beschermen
en buitenechtelijke zwangerschappen te
voorkomen. Armoede speelt ook mee: gezinnen
hopen van hun geldzorgen verlost te zijn als
hun jonge dochters worden uitgehuwelijkt. De
regering deed in 2002 een poging de minimum
huwelijksleeftijd te verhogen van 15 naar
18, maar dat stuitte op veel weerstand.Veel
mensen in het zeer religieuze Niger vinden het
niet meer dan normaal als een meisje na haar
puberteit trouwd.
Save the Children werkt in afgelegen, moeilijk
te bereiken gemeenschappen met jongeren, hun
ouders, familie en bredere omgeving. En met
overheden en partnerorganisaties. Ons werk is
erop gericht middelen, diensten, mogelijkheden
en opties te bieden die meisjes in staat stellen
zelf bewuste keuzes te maken.
Zij maar ook jongens krijgen voorlichting
over hun rechten en de nadelige gevolgen van
kindhuwelijken. We zwengelen het publieke
debat aan over de nadelige gevolgen van
kindhuwelijken,. We helpen meisjes op school
te blijven of weer naar school te gaan en
versterken lokale kinderbeschermingssystemen.
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voeding EN
GEZONDHEID

MINDER
ONDERVOEDE
KINDEREN
IN MOZAMBIQUE

Aan ondervoeding
lijden ruim 155 miljoen
kinderen jonger dan 5; aan
de gevolgen sterven elk jaar

2,5 miljoen kinderen
VOEDING IS ALLES

Voeding betekent kansen, toekomst, hoop,
vooruitgang en maatschappelijke stabiliteit.
Ondervoeding houdt armoede in stand, en
armoede garandeert ondervoeding. Een
vicieuze cirkel.
Wereldwijd daalde het percentage ondervoede
mensen de afgelopen 25 jaar van ruim 23
naar 13,5 procent. Maar in Afrika komen nog
net zoveel volwassenen en kinderen chronisch
voeding tekort als een kwart eeuw geleden.
Door conflicten en geweld blijft ook acute
ondervoeding, met alle gezondheidsproblemen
van dien, onveranderd haar tol eisen.Vooral in
Afrika en het Midden-Oosten, onder de meest
kwetsbare inwoners – kinderen.

SAVE THE CHILDREN’S AANPAK
Al bijna 100 jaar helpen wij kinderen met ondervoeding. Die ervaring stelt ons in staat om snel
en effectief te doen wat nodig is onder wisselende humanitaire omstandigheden en voor kinderen
die opgroeien in extreme armoede. Zo geven we medische zorg aan ondervoede baby’s, jonge
kinderen en hun moeders, distribueren we voedselpakketten en – in toenemende mate – vouchers
of geld aan gezinnen en verbeteren we de voedselzekerheid en het inkomen van gezinnen d.m.v.
micro krediet, verbetering van landbouwmethoden, uitdelen van zaden, vee en materialen,
vakopleidingen en hulp bij sparen.
Altijd betrekken we de mensen om wie het gaat direct bij ons werk. Methoden om ondervoeding
tegen te gaan, vernieuwen en verbeteren we doorlopend. Wanneer we er aantoonbaar goede
resultaten mee boeken, delen we ze breed: in- en extern. Training en efficiency staan steeds hoog
op de agenda.
Het bestrijden van ondervoeding neemt in het werk van Save the Children een vitale plaats
in. Het is onderdeel van tal van onze ontwikkelingsprogramma’s en van 80 procent van onze
noodhulpinzet. We werkten aan het structureel verbeteren van het voedselaanbod in landen als
Laos, Zambia en India maar ook in conflictgebieden als Syrië, Jemen, Irak en Somalië.

In weinig landen is ondervoeding zo’n groot
probleem als in Mozambique – vooral onder
kinderen jonger dan 5. Door een eenzijdig
dieet komt 69 procent van hen vitamine A
tekort, lijdt 75 procent aan bloedarmoede
en heeft 36 procent ijzergebrek. Het land is
sterk afhankelijk van landbouw maar oogsten
worden elk jaar bedreigd door droogte,
overstromingen en plantenziekten. Daardoor
kampt 35 procent van de bevolking chronisch
met een tekort aan eten.
Save the Children helpt ondervoede
kinderen onder de 5 jaar. Onder meer door
tegoedbonnen te verstrekken waarmee
gezinnen een zeer voedzaam multivitaminen
poeder voor hen kunnen kopen. Omdat
mannen traditioneel vaak als eerste eten,
en kinderen en vrouwen eten wat overblijft,
geven we voorlichting over het belang voor
de héle gemeenschap van goede voeding voor
(aanstaande) moeders en kleine kinderen.
Omdat lang niet alle kinderen in Mozambique
naar school gaan en het land wordt geteisterd
door een HIV/aids epidemie, vergroten we
bovendien de toegang tot onderwijs en
gezondheidszorg voor de kleinste inwoners en
hun verzorgers. Zodat de kans op een mooie
toekomst op diverse fronten stijgt.
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ECONOMISCHE ONTWIKKELING
VAN JONGEREN
EÉN MILJARD
KINDEREN HELPEN
DE WERELD VOORUIT
…als ze daarvoor nu de kans krijgen. Binnen
10 jaar groeien een miljard kinderen op
tot volwassenen. Ze zijn een enorme bron
van menselijk kapitaal en economische
mogelijkheden. 85% groeit echter op
in een ontwikkelingsland – vaak arm,
gemarginaliseerd en in de onmogelijke positie
om school te combineren met zorgtaken thuis
of het verdienen van broodnodig geld.
Weinig scholing, vaardigheden, sociale
netwerken, zakelijke contacten en middelen: tot
meer dan slecht betaald daglonerswerk in de
informele sector leidt het niet, voor miljoenen
kinderen. Meisjes ervaren extra drempels. Ze
leven met discriminatie (wat kan ontaarden in
geweld), raken zwanger, trouwen jong. En vaak
is dit geen eigen keuze.
Als jongeren geen economische kansen krijgen,
remt dit de ontwikkeling waarop ze recht
hebben. Als individu én inwoner van een land.
Het leidt tot grootschalige ontevredenheid,
maatschappelijke afkeer, sociale onrust en
migratie en belemmert de sociaaleconomische
vooruitgang van gemeenschappen en hele
landen.
Save the Children werkt aan gelijke kansen
voor meisjes en jongens om een goed inkomen
te verdienen.Via een vakopleiding en fatsoenlijk
werk dat hen en de generaties na hen helpt
te voorzien, minimaal, in basisbehoeften als
gezondheid, onderwijs en veiligheid. Save the
Children Nederland was actief was in onder
meer Mali, Niger, Malawi en India in 2017.

bijna

de helft van de
wereldbevolking is jonger
dan 25 en heeft behoefte aan
vakopleidingen en werk

MEISJES ZIJN MEER
DAN BRUIDEN

In landen als Mali, Niger, Malawi en India geven
we jong getrouwde meisjes vakopleidingen.
Door hun economische mogelijkheden te
vergroten, kunnen zij zichzelf en hun vaak arme
familie helpen. Er is steeds meer bewijs dat
meisjes die kansen krijgen om zelf financiële
middelen te vergaren met fatsoenlijk werk, hun
leven op een beduidend hoger plan tillen. Ze
zorgen fysiek en geestelijk beter voor zichzelf,
verkleinen hun kans op geweld en stellen het
hebben van seks langer uit.

SAVE THE CHILDREN’S AANPAK
Wij doen aan sociale en economische empowerment. Met oog voor de behoeften van
de markt, met de steun en betrokkenheid die nodig is: van jongeren, gemeenschappen,
overheden, religieuze leiders en het bedrijfsleven. We werken met hen die het meest van
kansen verstoken zijn, vaak meisjes met weinig perspectief.Vaardigheden en contacten, op
die vlakken helpen we. Zij zijn de weg naar goed werk, of het opbouwen van een eigen
bedrijf.
Een brede aanpak, ter vergroting van de impact. Door resultaten goed te monitoren en
vast te leggen, kunnen we dit werk op steeds meer plekken voor steeds meer jongeren
doen.

Wanneer meisjes en jonge vrouwen via
economische kansen hun onafhankelijkheid
vergroten, vergroot dit ook de kans dat de
vicieuze cirkel van armoede wordt doorbroken
die zovelen van hen gevangen houdt – en die nu
nog vaak leidt tot gedwongen kindhuwelijken.
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HUMANITAIRE HULP
NOODHULP bij rampen
en conflicten

Nooit zijn het leven en welzijn van een kind in
groter gevaar dan tijdens gewapende conflicten
en rampen. Als het noodlot toeslaat, helpt Save
the Children daarom direct. Dankzij onze lokale
medewerkers kunnen we kindgerichte noodhulp
verlenen vanaf de allereerste uren en dagen.
Want in die kritieke fase gaan de meeste levens
verloren en is het leed van kinderen het grootst.
We blijven net zo lang als nodig is en helpen
kinderen en hun familie met

• medische zorg
• voedsel(zekerheid)
• bescherming
• onderdak en basisbenodigdheden
• sanitaire voorzieningen
• onderwijs
Noodhulpverlening ligt in het hart van onze
organisatie. Ze vormt de grond van ons
ontstaan, doordat Eglantyne Jebb in 1919
Save the Children oprichtte als antwoord op
de hongersnood in Rusland en Oost Europa,
waar kinderen stierven van gebrek. Sindsdien
waren we actief tijdens onder meer de Tweede
Wereldoorlog, de conflicten in Vietnam, Korea,
Rwanda, Joegoslavië en hielpen we slachtoffers
van de tsunami in Zuidoost-Azië, van ebola en
honger in Afrika, de aardbeving in Nepal en
tyfoon Haiyan in de Filipijnen.
Save the Children Nederland is lid van de Dutch
Relief Alliance (DRA) en de Samenwerkende
Hulporganisaties (Giro555) en ondersteunt
noodhulp met financiën van fondsen, stichtingen,
bedrijven, ambassades en de Europese Unie.

IN 2017 BODEN WIJ

MET STEUN VANUIT
NEDERLAND VERLEENDE
SAVE THE CHILDREN
INTERNATIONAAL
in 2017 hulp in
121 noodsituaties
en bereikte daarmee
15.335.639 mensen
van wie 10.291.050
kinderen

in

69 noodsituaties

in

66 noodsituaties

in

66 noodsituaties

in

51 noodsituaties

in

50 noodsituaties

in

39 noodsituaties

in

37 noodsituaties

bescherming aan kinderen
onderwijs

sanitaire voorzieningen
onderdak en basisbenodigdheden
voedselzekerheid
voedsel

medische zorg

22

Jaarverslag 2017 | Programma’s

In Latijns-Amerika en
het Caribisch Gebied
boden we hulp onder meer
in Haïti, Honduras en de
Dominicaanse Republiek, aan
slachtoffers van orkanen.

We hielpen er 462.994 mensen
van wie 124.625 kinderen

89% van onze hulp vond plaats na
een natuurramp

11% was het gevolg van gewapend

conflict

In West- en CentraalAfrika boden we hulp onder
meer in Mali en Nigeria, aan
slachtoffers van de terreur van
Boko Haram. En aan families in
het door droogte geteisterde
Niger.

In het Midden-Oosten,
Europa en Eurazië boden
we hulp onder meer in Syrië,
Jemen en omringende landen, aan
slachtoffers van de oorlogen die er
woeden. En aan bootvluchtelingen
op de Middellandse Zee.

We hielpen er 715.441 mensen
van wie 424.909 kinderen

We hielpen er 3.854.444 mensen
van wie 2.612.585 kinderen

14% van onze hulp vond plaats na

17% van onze hulp vond plaats na

een natuurramp

een natuurramp

86% was het gevolg van gewapend

conflict

83% was het gevolg van gewapend

In Oost-Afrika boden
we hulp onder meer in
Somalië, Ethiopië en Kenia, aan
slachtoffers van honger en
droogte.

We hielpen er 8.300.119 mensen
van wie 4.870.167 kinderen

57% van onze hulp vond plaats na
een natuurramp

43% was het gevolg van gewapend

conflict

Vanuit Nederland maakten we deze hulp mede mogelijk door
bijdragen aan het Kindernoodhulpfonds van Save the Children.
Vanuit dit fonds betaalt onze internationale organisatie de
eerste, levensreddende hulp waarvoor nog geen andere
financiering op gang is gekomen.

West- en Centraal-Afrika

Midden-Oosten,
Europa en Eurazië

Oost-Afrika

We hielpen er 1.986.640 mensen
van wie 1.117.627 kinderen

81% van onze hulp vond plaats na
een natuurramp

19% was het gevolg van gewapend

conflict

conflict

Azië

In Azië boden we hulp onder
meer in India, Bangladesh en
Nepal, aan slachtoffers van
de overstromingen. En aan
Rohingya-vluchtelingen uit
Myanmar.

Latijns-Amerika en
het Caribisch Gebied
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Projectbeschrijving

Budget

Financier

Looptijd

Afghanistan

Wederopbouw na decennia van oorlog door lokale organisaties en overheden te
versterken.

€ 626.667

DG DEVCO en ECW. Bijdrage van donateurs

1 januari 2016 - 31 december 2017

Toegang tot onderwijs voor 2.250 (ontheemde) kinderen in Kandahar

€ 260.217

ECHO (Europese Commissie)

1 mei 2017 - 31 mei 2018

Noodhulp voor teruggekeerde vluchtelingen zonder basisvoorzieningen in de
provincies Nangarhar en Kandahar

€ 545.400

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

1 juni 2017 - 30 november 2018

Geld voor voedsel, winterpakketten en WakaWaka lampen voor teruggekeerde
kwetsbare vluchtelingen Nangarhar.

€ 829.105

Ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Gift in kind’ door WakaWaka via
Dutch Relief Alliance

1 december 2016 - 31 mei 2017

Leesboeken voor kinderen: een betere toekomst begint met leesvaardigheid

€ 2.085.750

Nationale Postcode Loterij

1 april 2015 - 30 september 2017

Jongeren met een lichamelijke beperking krijgen vakonderwijs, stageplaatsen en
werk

€ 400.000

DG DEVCO. Bijdrage van donateurs.

11 januari 2016 - 10 januari 2018

Bijdrage aan bestaand programma om d.m.v. voorlichting op scholen om de
voedingsgewoonten, levensstijl en kennis van rampenpreventie te verbeteren

€ 25.000

Bijdrage van donateurs

1 februari 2017 - 31 januari 2020

Goede pleegzorg voor kinderen die niet thuis kunnen opgroeien

€ 216.679

UNICEF

20 oktober 2014 - 19 april 2017

Tegengaan van abortus op meisjesbaby’s door middel van voorlichting

€ 292.266

DG DEVCO. Bijdrage van donateurs

1 mei 2015 - 31 maart 2017

Opleiden van leerkrachten zodat 2.820 Kinderen in achterstandsgebieden
onderwijs krijgen van een gediplomeerde leerkracht

€ 272.400

Stichting

1 november 2015 - 31 januari 2018

Onderdak voor gevluchte Rohingya families uit Myanmar in Cox Bazaar

€ 614.588

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

1 november 2017 - 30 april 2018

Overstromingen Zuid-Azië: herstel van scholen, sanitair, inkomstenbronnen

€ 300.000

Stichting

15 september 2017 - 14 maart 2018

Hulp aan gevluchte Rohingya’s in Cox Bazaar op het gebied van gezondheidszorg,
voeding, water en sanitatie, kinderbescherming, voedselzekerheid, onderdak en
onderwijs.

€ 110.000

Diverse stichtingen en bijdrage van donateurs

1 november 2017 - 31 oktober 2019

Meer kans op werk voor 6.000 jongeren door trainingen en vakonderwijs in de
provincie Yunnan

€ 200.000

GSRD-Foundation en bijdrage van donateurs

1 november 2015 - 31 oktober 2017

Preventie van, hulp aan en bescherming van meisjes tegen geweld o.b.v. sekse
discriminatie in de regio’s Xingjian en Guizhou

€ 660.000

Nederlandse ambassade in China

1 juli 2016 - 30 juni 2019

Georgië

Bescherming, opvang en medische zorg voor gehandicapte kinderen

€ 85.163

UNICEF

1 januari 2016 - 30 juni 2018

Georgië

Verbetering en financiering van peuter- en kleuteronderwijs

€ 618.181

World Bank

10 april 2017 - 16 jan 2020

Georgië en
Armenië

Kinderen leren zich voorbereiden op rampen en scholen worden een veilige plek
(fase 2)

€ 585.043

ECHO en bijdrage donateurs

1 mei 2017 - 1 oktober 2018

Georgië en
Armenië

Kinderen leren zich voorbereiden op rampen en scholen worden een veilige plek
(fase 1)

€ 176.471

ECHO / eigen bijdrage Save the Children, dankzij donateurs

1 maart 2016 - 1 mei 2017

India

Tegengaan van kindhuwelijken in de meest afgelegen gebieden in Bihar, Rajasthan
en Odisha via onderwijs, voorlichting en zorgverbetering

€ 3.191.137

Ministerie van Buitenlandse Zaken

1 januari 2016 - 31 december 2020

Minder zieke kinderen in sloppenwijken van Delhi door betere hygiëne en sanitatie

€ 120.000

Stichting Steunfonds Basiszorg

1 november 2014 - 30 oktober 2017

Activiteitencentra waar kindarbeiders kunnen spelen én leren, zodat ze door
kunnen stromen naar gewoon onderwijs

€ 511.216

Tommy Hilfiger Europe

1 januari 2013 - 1 juni 2018

Overstromingen Zuid-Azië: noodhulp aan kwetsbare kinderen en hun families

€ 25.000

Bijdrage van donateurs

1 augustus 2017 - 31 oktober 2017

Een kans op een toekomst voor straatkinderen door een officiële identiteit

€ 100.000

Bijdrage van donateurs

1 oktober 2017 - 30 september 2018

Kinderlevens redden met schoon water, sanitatie en behandeling van diarree

€ 137.488

RB

1 januari 2016 - 31 december 2017

(Beroeps)trainingen voor jongeren in West-Java: meer kans op goed werk

€ 596.209

DG DEVCO, Save the Children Denemarken en bijdrage van donateurs

1 februari 2015 - 31 januari 2018

Minder ondervoeding en kindersterfte door borstvoeding te stimuleren

€ 1.322.868

GAIN

15 februari 2014 - 28 februari 2017

Armenië

Bangladesh

China

Indonesië
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Budget
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Irak

Onderwijs aan gevluchte kinderen in Yahyawa ontheemdenkamp en Panja Ali

€ 300.000

Stichting

16 februari 2017 - 14 november 2017

Water, sanitatie en hygiëne voor 4.600 ontheemden in Laylan II kamp

€ 571.980

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

1 maart 2017 - 31 december 2017

Hygiëne kits en drinkwater in Hamam Al Alil kamp voor 24.500 ontheemden

€ 10.800

Charity Stichting Rob Beers

1 juni 2017 - 30 november 2017

Gevluchte kinderen krijgen bescherming, psychische hulp, water en sanitair

€ 956.296

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

1 oktober 2015 - 28 februari 2017

Bestrijden van ondervoeding bij jonge kinderen en zwangere vrouwen

€ 300.000

Stichting

1 mei 2017 - 31 maart 2018

Levens redden in oorlogstijd: met water, sanitatie en geld voor voedsel

€ 1.984.306

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

1 maart 2017 - 31 december 2017

Uitvoer van en toezicht op distributie van voedsel en goederen

€ 874.137

Government of Yemen

1 januari 2014 - 31 december 2017

Levens redden in oorlogstijd: met water en sanitaire voorzieningen

€ 1.553.708

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

1 december 2015 - 28 februari 2017

Jemen
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Kenia

Voedsel, medische zorg en andere hulp voor slachtoffers van droogte

€ 50.000

Bijdrage van donateurs

1 februari 2017 - 30 juni 2018

Laos

Voedselzekerheid vergroten voor arme plattelandsgezinnen en verbeteren voeding
van jongvolwassen meisjes, zwangere en lacterende vrouwen en kinderen jonger
dan 5 jaar

€ 10.386.136

EC DEVCO - International Cooperation and Development (European
Commission)

16 december 2017 - 15 december
2021

Libanon

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar de
haalbaarheid van een nieuw digitaal ‘cash transfer’ systeem voor vluchtelingen

€ 32.100

Ministerie van Buitenlandse Zaken

1 november 2017 - 31 januari 2018

Libië

Opzet van hulp in Libië door opstart hulpteam in Tunesië

€ 26.189

Bijdrage van donateurs

1 december 2016 - 30 mei 2017

Libië

Opzet van hulpplatform in Tunesië voor diverse hulporganisaties met
noodhulpactiviteiten in Libië

€ 44.739

Bijdrage van donateurs

15 mei 2017 - 15 november 2017

Malawi

Tegengaan van kindhuwelijken via onderwijs, voorlichting en zorgverbetering

€ 1.462.107

Ministerie van Buitenlandse Zaken

1 januari 2016 - 31 december 2020

Mali

Voorkomen van ondervoeding en voedselzekerheid voor kwetsbare families in het
noorden van Mali

€ 2.298.000

EC DEVCO - International Cooperation and Development (European
Commission)

16 January 2017 - 15 January 2020

Bescherming en bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes

€ 465.070

EC DEVCO - International Cooperation and Development (European
Commission)

01-12-2017 -31-10-2020

Tegengaan van kindhuwelijken via onderwijs, voorlichting en zorgverbetering

€ 1.808.311

Ministerie van Buitenlandse Zaken

1 januari 2016 - 31 december 2020

Middellandse
Zee

Bootvluchtelingen redden op de Middellandse Zee

€ 100.000

Bijdrage van donateurs

1 augustus 2016 – 31 december 2017

Mozambique

Ondervoeding tegengaan bij een half miljoen kinderen jonger dan 5 jaar

€ 439.078

GAIN

1 oktober 2013 - 31 maart 2017

Nederland

Samenwerking met Vitalis voor ‘maatjesproject’: een stebiel steunfiguur voor
kinderen in de knel

€ 180.000

Bijdrage van donateurs

1 januari 2015 - 31 december 2017

Speaking Minds: Jongeren laten meedenken, -praten en -beslissen over Utrechts
armoedebeleid

€ 14.774

Gemeente Utrecht

1 september 2016 - 28 februari 2017

Speaking Minds I: Jongerenparticipatie bij de invulling van armoedebeleid in 12
gemeenten (samenwerking met Defence for Children en Stimulanz)

€ 334.583

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bijdrage van
donateurs

1 augustus 2016 - 31 juli 2018

Speaking Minds 2: Jongerenparticipatie bij de invulling van armoedebeleid in 9
gemeenten en 3 landelijke trajecten (samenwerking met Defence for Children en
Stimulanz)

€ 305.578

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een bijdrage van
donateurs

1 augustus 2017 - 31 juli 2019

“Steun voor meisjes en jongens in de jeugdzorg via de Kinderrechtenhelpdesk van
Defence for Children

€ 240.000

Bijdrage van donateurs

1 januari 2014 - 31 december 2017

Team Up op School: Leerkrachten ondersteunen bij de begeleiding van
vluchtelingenkinderen in de klas met de Team Up methode (samenwerking met
War Child en UNICEF Nederland)

€ 21.200

Stimuleringsprogramma Vluchtelingen & Educatie en Sophie Rosenthal
Vereeniging

15 april 2017 - 15 augustus 2018

Team Up: Een veilige plek om kind te zijn middels sport en spel in asiel- en
vluchtelingencentra (samenwerking met War Child en UNICEF Nederland)

€ 526.305

Nationale Postcode Loterij RTL4 programma Actie voor Vluchtelingen

1 april 2017 - 31 maart 2019

Politieke lobby voor $1 miljard om de jongste ondervoede kinderen te redden

€ 177.545

Children’s Investment Fund Foundation

1 mei 2015 - 31 augustus 2017

Team Up: Een veilige plek om kind te zijn middels sport en spel in asiel- en
vluchtelingencentra (samenwerking met War Child en Unicef)

€ 126.500

RTL4-programma Actie voor Vluchtelingen

1 januari 2016 - 31 maart 2017

Onderzoek om de effectiviteit van urgente humanitaire hulp in de eerste dagen
na een grote (acute) crisis te verbeteren i.s.m. het Dutch Consortium for
Humanitarian Innovation.

€ 7.500

Eigen Middelen

1 mei 2017 - 30 juli 2017
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Projectbeschrijving

Budget

Financier

Looptijd

Nepal

Giro555: Nederland helpt Nepal na de verwoestende aardbeving in 2015

€ 1.809.161

Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), dankzij donaties van het
Nederlandse publiek

26 april 2015 - 28 februari 2017

Niger

Tegengaan van kindhuwelijken via onderwijs, voorlichting en zorgverbetering

€ 2.872.023

Ministerie van Buitenlandse Zaken

1 januari 2016 - 31 december 2020

Nigeria

Families op de vlucht voor terreur krijgen noodhulp en bescherming

€ 1.629.407

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

16 mei 2016 - 15 mei 2017

Ontheemde gezinnen in staat stellen hun voedselzekerheid te vergroten

€ 1.301.498

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

16 mei 2017 - 31 december 2017

Psychosociale hulp en onderwijs voor kinderen gevlucht uit buurlanden (fase 1)

€ 1926470

ECHO en bijdrage van donateurs

1 mei 2016 - 31 oktober 2017

Voedsel en onderwijs voor vluchtelingen én hun gastgemeenschappen

€ 3.039.149

DG DEVCO en bijdrage van donateurs

30 augustus 2016 - 30 augustus 2020

(Nood)hulp en bescherming in dorpen met veel Zuid-Sudanese vluchtelingen

€ 1.277.902

ECHO

15 mei 2017 - 15 nov 2018

Psychosociale hulp en onderwijs voor kinderen gevlucht uit buurlanden (fase 2)

€ 987.328

ECHO

1 nov 2017 - 30 sept 2018

Aanschaf van een voertuig om de meest kwetsbare kinderen in de meest
afgelegen gebieden te bereiken

€ 57.396

Stichting

1 november 2017 - 28 februari 2018

Een plek om veilig te spelen en leren voor gevluchte kinderen in Rhino kamp

€ 104.400

Stichting de Lichtboei

1 juli 2017 - 30 juni 2018

Noodhulp en hulp bij levensonderhoud aan slachtoffers van het conflict in Donesk
en Luhansk (fase 2)

€ 377.261

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

1 maart 2017 - 31 december 2017

Noodhulp en hulp bij levensonderhoud aan slachtoffers van het conflict in Donesk
en Luhansk (fase 1)

€ 532.884

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

1 juli 2016 - 28 februari 2017

Rwanda

Bijdrage aan opzet kantoor in Burundi t.b.v. humanitaire hulp aan vluchtelingen

€ 26.506

Bijdrage van donateurs

15 februari 2017 - 15 november 2017

Somalië

Giro555 en honger in Afrika: voedsel voor kinderen en (aanstaande) moeders

€ 1.685.012

Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), dankzij donaties van het
Nederlandse publiek

22 maart 2017 - 28 februari 2018

“Noodhulp aan kinderen en hun familie in door droogte geteisterde gebieden

€ 50.000

Stichting

1 februari 2017 - 30 juni 2018

Mobiele teams behandelen kinderen en zwangere vrouwen met ondervoeding

€ 575.250

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

16 februari 2017 - 15 augustus 2017

Onderdak en financiële middelen voor families getroffen door geweld

€ 998.598

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

1 maart 2016 - 28 februari 2017

Oeganda

Oekraïne

Syrië

Gezinnen in staat stellen onder meer voedsel en medicijnen te kopen

€ 753.699

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

1 maart 2017 - 31 december 2017

Tadzjikistan

Kinderen weerbaarder maken bij rampen maken, met de school als veilige plek

€ 352.941

ECHO en bijdrage van donateurs

1 maart 2016 - 31 augustus 2017

Tanzania

Beter basisonderwijs voor 2.538 kinderen, door scholing van leraren

€ 92.000

Stichting en individuele donor

1 januari 2017 - 31 december 2017

Verenigd
Koninkrijk

Bijdrage aan een onderzoek van Save the Children UK naar innovatieve methoden
om kindhuwelijken tegen te gaan.

€ 5.560

Bijdrage van donateurs

1 oktober 2017 - 31 januari 2018

Wereldwijd

Direct levens redden na een ramp: dankzij ons eigen Kindernoodhulpfonds

€ 150.000

Bijdrage van donateurs

1 januari 2017 - 31 december 2017

Wereldwijd

Direct levens redden na een ramp: dankzij het Start Fund van ons en partners

€ 5.000.000

Ministerie van Buitenlandse Zaken

1 april 2015 - 31 maart 2018

Zuid Afrika

HIV-bestrijding en reproductieve zorg voor kwetsbare groepen (jongeren)

€ 617.010

Ministerie van Buitenlandse Zaken

1 oktober 2016 - 31 december 2020

“Zuidelijk
Afrika”

Geïntegreerde HIV-bestrijding en reproductieve zorg in Lesotho, Malawi,
Mozambique, Swaziland en Zambia

€ 3.474.449

Ministerie van Buitenlandse Zaken

1 oktober 2016 - 31 december 2020

Zuid Soedan

Giro555 en honger in Afrika: voedsel voor kinderen en (aanstaande) moeders

€ 1.021.093

Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), dankzij donaties van het
Nederlandse publiek

15 april 2017 - 15 oktober 2017

Water en meer voedselzekerheid voor families getroffen door het conflict

€ 848.983

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

1 maart 2017 - 31 december 2017

Jongeren een betere toekomst bieden, via onder meer beroepstrainingen

€ 1.001.104

DG DEVCO en bijdrage van donateurs

1 januari 2016 - 22 december 2018

Bescherming van kinderen tegen geweld in Jonglei

€ 1.354.052

Ministerie van Buitenlandse Zaken via Dutch Relief Alliance

1 januari 2016 - 28 februari 2017

Wereldwijde samenwerking met C&A t.b.v. noodhulp aan moeders en kinderen
(Mother-in-Crisis Fund) en het voorkomen van rampen (DRR Innovation Fund).
Deze fondsen worden beheerd door onze collega’s in Zwitserland.

€ 172.644

C&A Partnership

1 december 2015 - 30 november 2018

Zwitserland
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Communicatie
Communicatie is onderdeel van onze statutaire doelstelling
en richt zich op
••het onder de aandacht brengen van ons werk bij het
Nederlandse publiek
••het betrekken van het publiek bij onze hulp aan kinderen
••het geven van actuele voorlichting over de noodsituatie
van kinderen in de wereld en de resultaten die we bereiken
zodat we financiële steun krijgen vanuit de bevolking
en mensen onze boodschap verder verspreiden.
Onze communicatieboodschap en –middelen worden
ontwikkeld voor bestaande donateurs, major accounts,
allianties, politieke stakeholders, onze interne organisatie en
de Nationale Postcode Loterij.

De Nationale Postcodeloterij
Sinds 2002 is mag Save the Children zich rekenen tot
beneficient van de Nationale Postcode Loterij. We houden de
spelers van de Postcode Loterij via onze eigen communicatie
regelmatig op de hoogte van ons werk voor kinderen
dat wij dankzij hun steun kunnen doen. In 2017 was er
extra aandacht voor de resultaten van het ‘extra project’
‘Kinderboeken voor Afghanistan’, dat eind van het jaar
succesvol werd afgesloten.

toegang tot een
beter leven

In 2017 deden we een aanvraag voor een
nieuw extra project ‘Toegang tot een beter
leven’ voor een beter leven voor straatkinderen
in India. Dit project werd toegekend door
de Nationale Postcode Loterij en zal in
2018 worden uitgevoerd, waarbij ook een
communicatiecampagne wordt ontwikkeld.

hoe 200.000 indiase
straatkinderen hun
noodzakelijke
identiteitskaart krijgen

aanvraag projectbĳdrage
nationale postcode loterĳ
2017
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Allianties
Save the Children is groot voorstander van samenwerken en onderdeel van vier allianties
met elk hun eigen identiteit.

TeamUp
In de pop-up store op Utrecht CS konden
voorbijgangers de activiteiten van TeamUp
zelf mee te maken en zien wat WarChild,
Unicef en Save the Children doen voor
gevluchte kinderen in Nederland.

Speaking Minds
Een unieke kans voor gemeenten om in
gesprek te komen met de jongeren zelf,
waardoor een passend beleid kan worden
ontwikkeld voor de grote groep jongeren in
Nederland die leeft in armoede.

MTBA
De website van de More Than Brides Alliance
werd gelanceerd, een samenwerking tussen
Oxfam, Simavi, PopCoucil, Save the Children
en het ministerie van Buitenlandse zaken met
als primaire doel het terugdringen van het
aantal kindhuwelijken in India, Pakistan, Mali,
Niger en Malawi.

DRA
Save the Children is een van de dertien
leden van de Dutch Relief Alliance en neemt
het voortouw in het verbeteren van de
leefomstandigheden van kinderen in Nigeria
en Zuid Soedan.
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4.2 Zichtbaarheid
Media
Save the Children had de doelstelling in 2017 voor 95 miljoen contactmomenten via vrije publiciteit
te zorgen. Het radio- en online-bereik werden hierin niet meegenomen: het ging alleen om kranten,
tijdschriften en televisie.

ons DOEL IS RUIMSCHOOTS BEHAALD

Mediaresultaten
Contactmomenten
Aantal artikelen in kranten en tijdschriften
Aantal televisie- en radio-momenten
Mediawaarde in euro’s

2014
40,7 miljoen
925
2,6 miljoen

2015
43,3 miljoen
1.443
3,1 miljoen

2016
2017
95 miljoen 100,7 miljoen
1.775
1.793
146
304
5 miljoen
4,1 miljoen

De meeste aandacht in de media ging uit naar:
••Onze aanpak van de hongercrisis in de Hoorn van Afrika en Zuid Soedan,
••	Het programma Team Up, dat we samen met WarChild en Unicef Nederland
uitvoeren in azc’s.
••Het uitvaren en werk van ons reddingsschip op de Middellandse Zee.
••Onze hulp aan gevluchte Rohingya kinderen.
••De Foute Kersttruien-campagne die we voerden voor kinderen in de kou.
••	De publicatie van het Regeerakkoord in Kindertaal.
••Het bezoek van onze beschermvrouwe Prinses Viktória de Bourbon de Parme
aan Mozambique.

Onze beschermvrouwe H.K.H. Prinses Viktoria de Bourbon de Parme bezocht
in januari 2017 onze programma’s tegen ondervoeding in Mozambique.Van dit
veldbezoek maakte EO Royalty programma ‘Blauw Bloed’ een reportage. Na haar
reis vertelde onze beschermvrouwe in diverse media over haar bevindingen en
ontmoette donateurs om te vertellen over de impact van Save the Children op het
gebied van ondervoeding.
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Online communicatie
Voor online communicatie richt de doelstelling zich behalve op zichtbaarheid
met name op interactie met onze supporters en het algemeen publiek.
Begin 2017 is onze nieuwe website live gegaan en we mochten daar maar
liefst 33% meer bezoekers verwelkomen dan in 2016. Ook het aantal
pagelikes (ons aantal fans) op Facebook maakte een grote groei door.

Online communicatie
2013

2014

2015

2016

2017

Bezoekers website

112.570

180.005

208.086

240.539

368.142

Likes op Facebook
Volgers op Twitter

3.214
1.850

4.912
2.650

12.498
3.272

33.160
4.340

60.353
5.224
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Save the Children komt op voor de belangen en rechten van kinderen wereldwijd. Onze lobby
en advocacy activiteiten richten zich op het beïnvloeden van beleid en wetgeving bij overheden
– in binnen- en buitenland. Zo onderhouden we in Nederland direct contact met ambtenaren,
parlementariërs, kabinetsleden, bedrijven en adviesorganen. Ook proberen we invloed uit te
oefenen op beleid door onze standpunten publiekelijk kenbaar te maken, maatschappelijk
bewustzijn over kinderrechten te creëren en ervoor te zorgen dat de stem van kinderen wordt
gehoord.

5.1 Lobbymethoden
Save the Children probeert beleids- en (politieke) besluitvorming onder meer te beïnvloeden door

••het uitbrengen van rapporten en het delen ervan met beleidsmakers, politici, adviesorganen en bedrijven
••het schrijven van lobbybrieven en het voeren van gesprekken met politici, bedrijven, adviesorganen ambtenaren
••het leveren van informatie aan politici ten behoeve van het politiek debat
••het aanbieden van petities aan bewindslieden en Kamerleden
••het organiseren van expertmeetings en panelgesprekken
••het deelnemen aan rondetafelgesprekken en hoorzittingen
••het schrijven van opinieartikelen
••het deelnemen aan onderhandelingen die leiden tot convenanten op het gebied van (internationaal)
maatschappelijk verantwoord ondernemen

••het adviseren van bedrijven op het gebied van Child Rights and Business
••het organiseren van (ludieke) acties om - al dan niet via de media - druk op beleids- en (politieke)
besluitvorming te zetten

Hierbij betrekken we zoveel mogelijk kinderen
en jongeren zelf: zij zijn prima in staat
oplossingen aan te dragen voor problemen.

Onze lobby is succesvol als ze leidt tot
••prioritering van kinderen in beleid en convenanten
••wets- en beleidswijzigingen ten gunste van kinderen
••extra (overheids-)financiering voor kinderen

waarmee uiteindelijk wordt
bijgedragen aan het waarborgen
van de rechten van alle kinderen
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5.2 Lobbythema’s en resultaten
In 2017 voerde Save the Children Nederland intensief lobby op
diverse onderwerpen.
2017 was het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Save
the Children heeft met haar lobby volop ingezet op een
regeerakkoord waarin kinderen prioriteit zijn, hun rechten
stevig zijn verankerd en waarvoor voldoende financiering
wordt uitgetrokken. Hiervoor hebben we zowel in aanloop
naar de verkiezingen als tijdens de formatiebesprekingen
vele brieven gestuurd, gesprekken gevoerd en
debatten georganiseerd met (aspirant) Kamerleden en
onderhandelaars. En met succes: kinderen worden in het
oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord “Vertrouwen
in de Toekomst” 27 keer specifiek benoemd, veelal als
kwetsbare groep. Bij het laatste regeerakkoord in 2012 was
dit nog 21 keer.

Ondervoeding
Bijna de helft van alle voorkombare sterfgevallen bij
kinderen onder de vijf is het gevolg van ondervoeding.
Onze regering trok in 2017 € 22 miljoen uit om
ondervoeding aan te pakken en nog eens € 24 miljoen
om aan voeding gerelateerde problematiek aan te
pakken. Maar er is meer nodig: in 2017 riep Save the
Children de Nederlandse regering op om sterker in
te zetten op het tegengaan van ondervoeding. We
pleitten voor verankering van voedselzekerheid in het
Nederlandse beleid. In aanloop naar de Nationale
Voedseltop 2017 vroeg Save the Children, als lid van de
Netherlands Working Group on International Nutrition
(NWGN) aandacht voor ondervoeding en de rol van het
bedrijfsleven.

Noodhulp
De humanitaire noden waren in 2017 hoger dan ooit
sinds de oprichting van de VN. Save the Children, als
onderdeel van de Dutch Relief Alliance (DRA), een uniek
en innovatief mechanisme om snel en efficiënt noodhulp te
verlenen, deed een klemmend beroep op de Nederlandse
regering om noodhulpverlening te blijven steunen. Met
succes: de regering trok in 2017 € 405 miljoen uit voor hulp
aan het grote aantal slachtoffers van humanitaire crises
wereldwijd en €15 miljoen extra voor de Dutch Relief
Alliance. In samenwerking met het Platform Humanitaire
Actie vroeg Save the Children aandacht voor continuïteit
van humanitaire financiering en voor opvolging van de
Grand Bargain: 51 afspraken om het humanitaire systeem
effectiever en efficiënter te maken.

Kindvriendelijk regeerakkoord
Save the Children heeft het Regeerakkoord door
kinderboekenschrijver Rindert Kromhout laten ‘hertalen’
in een kindvriendelijke versie: het Regeerakkoord in
Kindertaal. Op woensdagochtend 20 december werd het
eerste exemplaar van het Regeerakkoord in Kindertaal
door kinderen van de Maria Montessorischool in Den Haag
aangeboden aan vicepremier Hugo de Jonge, minister van
VWS.

Kinderen in conflictsituaties
De laatste jaren neemt het aantal vluchtelingen en
burgerslachtoffers als gevolg van gewapende conflicten
drastisch toe. Kinderen zijn daarbij extra kwetsbaar.
Sinds 2010 is het aantal kinderen dat in conflictgebieden
sterft of gewond raakt met 300 procent gestegen . Deze
kinderen hebben vaak geen toegang tot medische zorg,
onderwijs of humanitaire hulp. Hun scholen zijn vaak
militair doelwit of worden gebruikt als wapenopslagplaats.
In 2017 werden meer gerichte aanvallen op scholen en
ziekenhuizen gerapporteerd dan ooit tevoren. Kinderen
raken gewond, komen om of worden slachtoffer van
seksueel geweld. Save the Children riep in 2017 alle
actoren met invloed op de levens van kinderen op om actie
te ondernemen voor betere bescherming van kinderen,
naleving van het internationaal humanitair recht en betere
aansprakelijkheidsmechanismen voor oorlogsmisdadigers.
We vroegen om bescherming van scholen en universiteiten
en drongen aan op actie tegen het gebruik van explosieve
wapens in dichtbevolkte gebieden. Ook gingen we in
gesprek met Kamerleden over de impact van oorlog op de
geestelijke gezondheid van kinderen.

Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten
Seksuele en reproductieve rechten gaan bijvoorbeeld
over toegang tot voorbehoedsmiddelen of aidsremmers,
goede moeder- en kindzorg en bescherming tegen
seksueel geweld. Save the Children heeft actief bijgedragen
aan de organisatie van de West African High Level
Meeting in Dakar, Senegal. Deze regio heeft de hoogste
kindhuwelijk percentages en met deze conferentie
werdhet belang van kinderhuwelijk als een belangrijk
onderwerp op de ontwikkelingsagenda in West- en
Centraal-Afrika benadrukt. Als onderdeel van de More
Than Brides Alliance (MTBA), een alliantie gericht op het
tegengaan van kindhuwelijken, hebben we een evenement
georganiseerd tijdens het High Level Political Forum in
New York en hebben we deelgenomen aan een conferentie
op het gebied van SRGR in Vietnam, met als doel leren,
uitwisselen en delen van successen. In samenwerking met
Girls Not Brides Nederland hebben we petitie aangeboden
over Kindhuwelijken in Nederland aan een commissie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer.

Ook fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie,
een van de opstellers van het ‘echte’ regeerakkoord, nam
op 20 december in de Tweede Kamer een exemplaar in
ontvangst. Elk kind heeft volgens het Internationale Verdrag
voor de Rechten van het Kind (IVRK) het recht om zijn of
haar mening te geven over zaken die hen raken. Het verdrag
is door Nederland ondertekend, maar ‘we’ scoren slecht als
het aankomt op participatie van kinderen en jongeren. Het
Regeerakkoord in Kindertaal is bedoeld om de overheid er
echt van te doordringen dat het betrekken van jongeren bij
beleid niet moeilijk is, maar dat er wel moeite voor moet
worden gedaan.
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Armoede onder kinderen in Nederland
In ons land groeien 292.000 kinderen op in een arm gezin.
De gevolgen hiervan zijn groot en langdurig. In 2017 bleef
Save the Children aandacht vragen voor dit onderwerp.
Zo waren we nauw betrokken bij de totstandkoming van
het rapport ‘Opgroeien zonder armoede’ van de Sociaal
Economische Raad (SER), waarin de aanbeveling wordt
gedaan om naast korte-termijn maatregelen, vooral ook
in te zetten op het wegnemen van structurele oorzaken
van armoede. Ook in het regeerakkoord ‘Vertrouwen
in de toekomst’ wordt het belang van het bestrijden van
de structurele oorzaken van armoede onder kinderen
onderstreept. De nieuwe regering trekt de komende jaren
extra geld voor uit voor het terugdringen van armoede en
schulden. Tot slot hebben we succesvol gewerkt aan een
uitbreiding van ons ‘Speaking Minds’ programma, waardoor
kinderen in steeds meer gemeenten hun stem kunnen laten
horen op het gebied van armoede en schulden.
Kinderarbeid
Wereldwijd moeten naar schatting 152 miljoen kinderen
werken, vaak onder slechte omstandigheden. Save the
Children wil dat kinderarbeid wordt gesignaleerd en
kwetsbare kinderen worden beschermd. Bedrijven hebben
daarin ook een verantwoordelijkheid en zijn zich in veel
gevallen bewust van het risico op kinderarbeid binnen
hun waardeketen. Er zijn Nederlandse bedrijven die een
voortrekkersrol spelen op het gebied van verantwoord
ondernemen, inclusief de bestrijding van kinderarbeid.
Helaas blijven veel bedrijven achter, onder meer omdat er
geen wet is die bedrijven verplicht het nodige te doen om
kinderarbeid te voorkomen. De Wet zorgplicht kinderarbeid
verplicht bedrijven zich naar vermogen in te zetten om
te voorkomen dat zij goederen en diensten in Nederland
aanbieden die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn
gebracht. Save the Children heeft daarom samengewerkt
met maatschappelijke organisaties en bedrijven de politiek
voor de Wet zorgplicht kinderarbeid. De Wet zorgplicht
kinderarbeid is aangenomen in de Tweede Kamer en is
momenteel in behandeling in de Eerste Kamer.

Onderwijs
In 2017 heeft Save the Children- samen met andere
organisaties- door middel van brieven, gesprekken
en het organiseren van bijeenkomsten- aandacht
gevraagd voor het thema onderwijs in het Nederlandse
ontwikkelingsbeleid. En met succes: in het Regeerakkoord
van Rutte III is er hernieuwde aandacht voor dit
thema. Vooral onderwijs aan vluchtelingen en/of
in fragiele contexten en beroepsonderwijs worden
hierbij genoemd. Door succesvolle lobby bleek
tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede
Kamer dat zowel Kamerleden als minister Kaag van
Ontwikkelingssamenwerking ook breder aandacht
willen geven aan onderwijs in het toekomstig beleid
van ontwikkelingssamenwerking, zoals bijvoorbeeld
basisonderwijs. Dit nieuwe beleid wordt in het voorjaar
van 2018 gepresenteerd en tot die tijd blijven wij de
politiek en het ministerie volop voeden met onze
voorstellen en ideeën.

Migratie
Zoals in voorgaande jaren, zijn er in 2017 wereldwijd grote
stromen mensen die vluchten voor onder meer geweld
en honger of op zoek zijn naar een betere toekomst.
Een relatief klein deel daarvan reist naar Europa, soms
via gevaarlijke routes. Onder hen zijn ook veel kinderen.
Middels haar lobby vraagt Save the Children de politiek om
kinderen te beschermen die op de vlucht zijn of migreren.
Daarnaast vraagt Save the Children aan de politiek om
te stoppen met het gedwongen terugsturen van kinderen
als het land van herkomst niet veilig is, zoals bij Afghaanse
kinderen. Dit doet Save the Children onder meer door,
al dan niet in coalitie verband, het samen schrijven
van brieven of rapporten waarover vervolgens wordt
gesproken door politici in de Tweede Kamer.
Duurzame ontwikkelingsdoelen
Save the Children mengde zich ook in het debat over
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de
inspanningen die nodig zijn om die te behalen: omdat
ze gaan over de toekomst, dringen wij er sterk op aan
kinderen centraal te zetten.
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5.3 Samenwerkingspartners
Effectief samenwerken om beleid te beïnvloeden, vergroot
onze kracht om zaken te veranderen. We doen dat
binnen gelegenheidscoalities, maar vaker binnen:
structurele verbanden
Zoals More Than Brides Alliance, Platform Humanitaire Actie, Partos,
Global Campaign for Education, MVO Nederland, Samen-werkende
Hulporganisaties en het partnerschap met Defence for Children

Save the Children
Nederland

••Dutch Relief Alliance: bestaande uit nog 16 organisaties waarmee we

samen noodhulp verlenen en lobbyen voor extra financiering daarvan
••Netherlands Working Group on Nutrition: een platform van
maatschappelijke organisaties, bedrijven en kenniscentra dat werkt aan
betere voeding en vermindering van ondervoeding wereldwijd
••Global Coalition to Protect Education from Attack: waarbij we met
Human Rights Watch trekker zijn van de Nederlandse tak

Save the Children International

Krachtenbundeling binnen onze wereldwijde organisatie: soms versterken
anderen ons werk, soms dragen wij bij aan dat van hen. Binnen Save
the Children International delen we informatie, kennis en materialen,
vormen we gezamenlijk onze standpunten en voeren een internationale
lobby via onze vier regionale kantoren: in Brussel, Genève, Addis Abeba
en New York. Zo kan Save the Children Nederland invloed uitoefenen op
mondiaal niveau.
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6 Fondsenwerving
Zonder geld kunnen we geen kinderen helpen. Daarom werft
Save the Children actief fondsen bij
••institutionele donoren
••particulieren
••bedrijven, fondsen en stichtingen
Daarnaast zijn we begunstigde van de Nationale Postcode
loterij en maken we deel uit van de Dutch Relief Alliance
(DRA) en de samenwerkende Hulporganisaties (SHO) Giro555.

Baten 2017

Particulieren
Bedrijven
	Loterijorganisaties
Ministerie van Buitenlandse zaken
	Commissie Europese Gemeenschappen
Overige
	Verbonden organisaties zonder winststreven
	Andere organisaties zonder winststreven

Spelregels

••Save the Children gaat zorgvuldig om met elke euro om zoveel mogelijk

kinderen te kunnen helpen. We blijven binnen de CBF-norm die bepaalt dat
het werven van één euro maximaal 25 cent mag kosten. Over de jaren 2015
tot en met 2017 was het drie jaar gemiddelde percentage 23,6%.
••als lid van de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA houden we
ons aan al haar gedragscodes en beschikken we over het Privacy Waarborg
keurmerk; we werken alleen met partijen die Postfilter en het Bel-me-niet
Register in acht nemen.
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6.1 Institutionele donoren
DRIE INSTITUTIONELE DONOREN FINANCIEREN EEN GROOT DEEL VAN ONZE HULPPROGRAMMA’S
ministerie van Buitenlandse Zaken

DG DEVCO

ECHO

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken
financierde in 2017

Houdt zich bezig met structurele hulpverlening
buiten de Europese Unie en
financiert ook anderen die dat doen

Biedt assistentie bij noodsituaties als natuurrampen en
gewapende conflicten buiten de Europese Unie en
financiert ook anderen die dat doen

••de Directie Sociale Ontwikkeling en de Directie

Gezondheid en Aids
Onze hulp aan kinderen in India, Malawi, Mali, Niger en
Pakistan gericht op het tegengaan van kindhuwelijken,
uitgevoerd in partnerschap met Oxfam Novib, Simavi en
Population Council.

••de Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp

Save the Children sloot in 2015 een driejarige
samenwerkingsovereenkomst met 14 andere Nederlandse
noodhulporganisaties. De Dutch Relief Alliance die
hiermee ontstond, krijgt over de periode 2015-2017 € 135
miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor
humanitaire hulp in acute noodsituaties. De samenwerking
draagt eraan bij dat geld voor noodhulp sneller, efficiënter
en effectiever kan worden besteed. In 2017 heeft Save
the Children in dit kader voor ruim € 7,6 miljoen aan
hulpprojecten kunnen opzetten in Afghanistan, Bangladesh,
Jemen, Nigeria, Noord-Irak Oekraïne, Somalië, Syrië en
Zuid-Soedan.

••ambassades

Onze hulp aan meisjes en vrouwen in China gericht op
bescherming tegen uitbuiting en geweld.
Onze hulp aan jongeren, migranten, werkers én hun
cliënten in de seksindustrie in Lesotho, Malawi, Mozambique,
Zuid-Afrika en Zambia – waarbij we de reproductieve
gezondheidszorg verbeteren en hiv tegengaan, samen met
International Organization for Migration (IOM) en de
Witwatersrand School of Public Health (WSPH).

Save the Children kon in 2017 met geld van DG DEVCO
hulpprogramma’s uitvoeren op het gebied van onder
meer onderwijs, voeding, kinderbescherming in Armenië,
Afghanistan, Indonesië, Laos Mali, Oeganda, Tadzjikistan
en Zuid-Soedan.

In 2017 konden we dankzij ECHO programma’s in
Tadzjikistan, Armenië en Georgië, uitvoeren om kinderen
weerbaarder te maken bij rampen. Verder maakte
ECHO onderwijs aan gevluchte kinderen in Afghanistan
& Oeganda mogelijk. In 2017 konden we dankzij ECHO
programma’s in 5 landen uitgevoerd worden.
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6.2 Particulieren
Steun van het Nederlands publiek
In 2017 hebben maar liefst 138.398 particulieren in
Nederland Save the Children gesteund met een donatie en/
of periodieke gift. Dat is 43% meer dan in 2016. De laatste
jaren is er meer aandacht in de media en is de communicatie
met (potentiële) donateurs geïntensiveerd. De stijging in het
aantal donateurs en giften is daarvan het resultaat.
Communicatie met donateurs
In 2017 begonnen we communicatie naar supporters te
intensiveren. We hielden onze donateurs op de hoogte van
ons werk d.m.v. e-mail, een magazine en enkele evenementen.
Ook hebben we een aantal functies binnen de organisatie
geprofessionaliseerd om beter en sneller onze donateurs
te bedienen, o.a. donateursservice en communicatie
functionarissen.

6.3 Samenwerken met bedrijven, fondsen en
stichtingen
Partnerschappen met bedrijven, fondsen en stichtingen zijn
voor Save the Children van groot belang. De impact die
deze – vaak duurzame – samenwerkingsvormen hebben op
het leven en de toekomst van kinderen waar ook ter wereld
is ongelooflijk groot. Onze partners stellen geld, materialen
en diensten ter beschikking waarmee Save the Children zelfs
de meest moeilijk bereikbare kinderen kan helpen. Samen
het verschil maken, helpt bovendien onze naamsbekendheid
te vergroten en ons imago te versterken – nationaal en
internationaal.
In 2017 droegen aan ons werk voor kinderen tientallen
bedrijven, fondsen en stichtingen bij. Save the Children heeft
geïnvesteerd in het verder leggen van een gedegen basis, die
goed geschikt is gebleken voor de versteviging en uitbouw
van structurele samenwerkingsverbanden met partners.
Zo zorgen wij er samen voor dat de impact op kinderen zo
groot mogelijk is!

6.4 Nationale Postcode loterij
Sinds 2002 is Save the Children beneficiant van de
Nationale Postcode loterij. Ook in 2017 ontving Save the
Children € 900.000 als vaste jaarbijdrage. Dit geld is heel
belangrijk, ook omdat het vrij te besteden is: we kunnen
het inzetten waar de nood het hoogst is.
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6.5 Strategie Fondsenwerving 2016 en verder
Onze wereldwijde
organisatie wil de
komende 15 jaar ‘drie
doorbraken’ helpen
creëren.

••niet één kind sterft voor het vijfde
levensjaar door oorzaken die te
voorkomen zijn
••alle kinderen krijgen goed onderwijs
••geweld tegen kinderen wordt nergens
ter wereld getolereerd

We zetten daarom in op
••een snelle stijging van donateurs en de particuliere inkomsten
••het ‘boeien en binden’ van donateurs ter vergroting van hun loyaliteit en
geefbereidheid
••de werving van meer vrij besteedbare middelen om kinderen in de grootste nood
altijd te kunnen helpen
••gespreide fondsenwerving via meer kanalen – zoals adverteren op sociale media
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7.1 Internationale structuur
Save the Children Nederland maakt deel uit van de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld, die bestaat uit

29 nationale leden

De nationale leden van Save the Children
••zijn samen actief in meer dan 120 landen
••voeren vaak ook hulpprogramma’s uit voor
kinderen in eigen land
••werven fondsen en voeren campagnes om de
leefomstandigheden van kinderen wereldwijd
te verbeteren

Grenzeloze hulp
16 nationale leden van Save the Children
bieden (ook) hulp buiten de eigen landsgrenzen.
De overige 13 werven fondsen voor alleen
binnenlandse programma’s – waarvoor ze ook
financiën krijgen van de andere 16. Nederland
behoort tot de groep van 16 en ondersteunt
bijvoorbeeld Save the Children India bij het
waarborgen van de rechten van ‘hun’ kinderen.

Save the Children Association

Save the Children International

De nationale leden voeren een zelfstandig
beleid waarover ze verantwoording afleggen in
eigen land en aan de

Op de algemene ledenvergadering van de Association, de Member’s Meeting, komen de
leden elk jaar bijeen om zich te buigen over overkoepelende zaken als de internationale
jaarstukken of de wereldwijde strategie. In 2011 besloten ze tot de oprichting van

Save the Children Association
Dit is de federatie van alle 29 nationale
leden, gevestigd te Genève.Via de Association
bundelen de leden hun krachten zodat
Save the Children
••een sterke partner is van overheden,
multilaterale organisaties en donoren
••een grote bijdrage kan leveren in
noodsituaties, aan de ontwikkelingsagenda
en de beïnvloeding van (inter)nationaal beleid
ten gunste van kinderen
••werkzaamheden optimaal onderling kan
verdelen, zodat leden bijdragen op terreinen
waar ze sterk zijn

Save the Children International
Dit is de uitvoeringsorganisatie van de Association, met
••een hoofdkantoor in Londen
••landenkantoren in 61 landen
••vijf regiokantoren
••vier kantoren voor lobby en advocacy
••lokale partners in 15 landen
Save the Children International is de belangrijkste uitvoerder van de internationale
hulpprogramma’s van de leden. Daarnaast verzorgen de medewerkers onze wereldwijde
••campagnes
••lobby en advocacy
••voorlichting
Dankzij het uitgebreide netwerk van kantoren van Save the Children International zijn
leden als Save the Children Nederland in staat om kinderen over de hele wereld te
bereiken.
Eén internationaal bestuur
••is verantwoordelijk voor Save the Children International én de Save the Children
Association
••houdt geen direct, formeel toezicht op het werk van de nationale leden van Save the
Children
••telt 14 leden, die geen salaris ontvangen en steeds worden benoemd voor een periode
van drie jaar, met een maximum van negen jaar
Het bestuur bestaat uit
••9 bestuursleden voorgedragen door de leden die meer dan acht procent leveren van
het inkomen van alle leden bij elkaar
••3 bestuursleden voorgedragen door de kleine en middelgrote leden, zoals Save the
Children Nederland
••2 bestuursleden voorgedragen door de 12 al gekozen bestuurders
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7.2 Internationale verslaglegging
De Save the Children Association ontvangt elk jaar de
inkomsten- en uitgavenrapportages van de afzonderlijke
leden en Save the Children International. Hierover
publiceert de Association het Global Accountability Report.
De jaarstukken van de Association worden op de Member’s
Meeting goedgekeurd. In 2017 was deze in Jordanië Staten,
volgend jaar in Hong Kong.
Save the Children International legt verantwoording af via
een jaarverslag en jaarrekening. Deze worden net als in
Nederland gecontroleerd door een externe accountant en
voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze
documenten worden gepubliceerd op de internationale
website. In hoofdstuk 7.6 ‘Risico’s en gedragscodes’ heeft
Save the Children Nederland de internationale rapportage
t.a.v. child safeguarding en code of conduct misstanden
opgenomen.

7.3 Save the Children Nederland

Er worden periodieke managementrapportages opgesteld
in de vorm van een dashboard waarmee we onze inzet
en resultaten voortdurend toetsen aan het jaarplan en de
begroting. Als het nodig is, stuurt het managementteam
processen bij om onze plannen te kunnen realiseren.
Bij afwezigheid van de directeur is een waarnemingsschema
van kracht, waarvan de financieel manager is uitgesloten, om
redenen van functiescheiding.
VIJF AFDELINGEN
Afdelingen
onze organisatie kent de afdelingen
••Programma’s
••Lobby & Advocacy
••Communicatie
••Fondsenwerving
••Finance & Control

DIRECTIE & MANAGEMENTTEAM
Directie en managementteam
De directeur geeft leiding aan het managementteam en
is binnen de organisatie eindverantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken. Het managementteam bestaat
uit de directeur en de managers van onze vijf afdelingen.
Directeur en managementteam komen wekelijks bijeen en
spreken dan onder meer over de koers van de organisatie,
de voortgang van de werkzaamheden, de begroting, de
jaarplannen en het personeelsbeleid. Het management team
wordt ondersteund door de directie secretaris. Deze is
tevens verantwoordelijk voor de interne dienst, waaronder
het secretariaat en de HR medewerker behoren.

Beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Viktória de Bourbon de
Parme is door Save the Children op 10 april 2015 benoemd
tot beschermvrouwe. Prinses Viktória zet zich in voor de
rechten van kinderen wereldwijd en richtte zich in 2016 op
ondervoeding bij kleine (soms ongeboren) kinderen en de
gevolgen daarvan. Als beschermvrouwe volgt ze Prinses
Juliana op, de grootmoeder van haar echtgenoot prins
Jaime. Prinses Juliana stond in 1980 aan de wieg van Save
the Children in Nederland en was tot haar overlijden onze
erevoorzitter.

Organisatie structuur

Binnen onze internationale familie is Save the Children
Nederland een middelgrote speler. We zenden zelf geen
mensen uit, maar zetten via de internationale organisatie
wel (zoveel mogelijk lokale) menskracht in.

De werkorganisatie in Nederland bestaat uit:

Daarnaast hebben we een
Toegewijde Raad van Toezicht en
beschermvrouwe.

Raad van Toezicht

Bestuur / Directie
Finance & Control

Secretariaat

Controller
Assistant Controller
Boekhouder & administratie medew.
Financial program manager

Programma’s
Hoofd Programma Afdeling
Binnenland
Noodhulp
MEAL
Programma Management
Thematische Experts
Kindhuwelijken Alliantie

Directie Secretaris
Sectretarieel medew.erker

Fondsenwerving
Hoofd Fondswerving
Team Fondsenwerving en voorlichting

Communicatie
Hoofd Communicatie
Persvoorlichter
Communicatiemedewerkers

Lobby & Advocacy
Hoofd Labby & Advocacy
L&A medewerkers
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7.4 Personeelbeleid
Bij de werving van personeel zijn altijd de capaciteiten van mensen leidend. Hoe de
keuze voor een kandidaat wordt gemaakt en door wie, is vastgelegd in een wervings- en
selectieprocedure.
Zo bouwen wij
••een kwalitatief sterk en divers team met een mix van ervaring en talenten
••met medewerkers die zelfstandig en in teamverband goed functioneren
••die samen onze doelstellingen behalen
Elke nieuwe medewerker moet bij indiensttreding een Verklaring omtrent Gedrag kunnen
overleggen, de Save the Children Code of Conduct ondertekenen en akkoord gaan met
ons Child Safeguarding Protocol.
Nieuwe collega’s worden ingewerkt door het volgen van een introductieprogramma.
Zij nemen kennis van ons Kwaliteitshandboek, het Kinderrechtenverdrag en het Child
Safeguarding Protocol. Tijdens informatieve bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers
leren zij elkaar en de hele organisatie goed kennen.
Alle medewerkers krijgen de gelegenheid hun kennis te vernieuwen en uit te breiden. We
stimuleren medewerkers daarnaast om deel te nemen aan relevante (kennis)netwerken.
Arbeidsvoorwaarden

••werkweek van 38 uur
••190 vakantie-uren (bij een voltijdse aanstelling)
••pensioenopbouw via middelloonregeling
••functie-inschaling brancheconform (zoveel mogelijk)
••beloning volgens indeling salarisschalen rijksoverheid (gebaseerd op de 38-urige
werkweek)

Save the Children vindt een veilige en gezonde werkomgeving erg
belangrijk. Daarom hebben we vijf goed getrainde bedrijfshulpverleners
en is er een EHBO / kolfruimte beschikbaar.
Save the Children kent een interne vertrouwenspersoon en een
meldpunt kindveiligheid (Child Safeguarding). Sinds 18 mei 2017 heeft
Save the Children een Ondernemingsraad.
Het gemiddeld verzuimpercentage in 2017 bedroeg 4,1%. In 2016 was dit
3,6 procent en in 2015 4,5 procent.
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7.5 Beheerscyclus
Onze werkwijze is gebaseerd op onze ‘theorie van verandering’, die bestaat uit
•
•
•
•

Save the Children
hanteert een beheerscyclus waarin we
ons beleid

ontwikkelen
toepassen
monitoren
evalueren

Deze bestaat uit

een jaarcyclus en een meerjarencyclus
Opstellen jaarplan
Gebaseerd op
Met
Door

strategisch meerjarenplan en actuele ontwikkelingen
concrete werkplannen voor alle afdelingen
jaarbegroting
alle afdelingen, met daarna akkoord van de directeur en vaststelling
Raad van Toezicht

Maand- en kwartaalrapportages
Met

Door

evaluatie van de voortgang van programma’s en werkzaamheden
bespreking relevante ontwikkelingen (ziekteverzuim, donateurverloop etc.)
bespreking inkomsten en uitgaven
managementteam, en per kwartaal rapportage aan de Raad van Toezicht (door directeur)

Halfjaarrapportage: midterm review
Met

Door

toetsing van de voortgang van het jaarplan
nieuwe impulsen indien nodig om doelen te
bereiken
aanpassing doelen indien nodig
managementteam

Eindevaluatie
Met

Door

beoordeling en evaluatie van de uiteindelijke resultaten
bespreking van oorzaken van eventueel niet-behaalde doelstellingen
conclusies voor het nieuw op te stellen jaarplan
managementteam

Halfjaarrapportage: management review
Met

Door

bespreking en mogelijke verbetering van ‘randvoorwaarden voor succes’ zoals
- kwaliteit van werkprocessen
- risico’s
- tevredenheid van belanghebbenden
managementteam

Jaarverslag en jaarrekening
De jaarcyclus is pas echt afgerond na
publicatie van jaarverslag en jaarrekening,
elk voorjaar. De directeur keurt deze goed,
de Raad van Toezicht stelt ze vast. De
jaarrekening wordt na controle voorzien
van een accountantsverklaring.

jaarcyclus

meerjarencyclus
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7.5 Beheerscyclus (vervolg)
Onze werkwijze is gebaseerd op onze ‘theorie van verandering’, die bestaat uit
Opstellen strategisch meerjarenplan (elke drie jaar)
Gebaseerd op
Met

Door

meerjarenplan Save the Children International
strategische visie en keuzes
globale wijze waarop doelen worden nagestreefd
meerjarenraming
Directie en MT

Tussentijdse evaluatie (elk jaar)
Met
Door

vergelijking van doelen en resultaten
bijstelling meerjarenplan en -raming indien nodig
managementteam

Eindevaluatie (elk laatste jaar)
Met

Door

beoordeling en evaluatie van de uiteindelijke resultaten
bespreking van oorzaken van eventueel niet-behaalde doelstellingen
conclusies voor het nieuw op te stellen meerjarenplan
managementteam en Raad van Toezicht

jaarcyclus

meerjarencyclus =

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 drie 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 hoe de stichting
er financieel voor staat.
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7.6 Risico’s en gedragscodes
Save the Children kent een risicomatrix voor het

••in kaart brengen
••minimaliseren
••beheersen

van de risico’s die we onvermijdelijk lopen. Regelmatig
actualiseert het managementteam deze matrix en past het
beleid aan indien nodig.
De voornaamste risico’s zijn
Operationele risico’s

We beperken de risico’s door

••hebben we de juiste mensen en

••zorgvuldige programmaplanning
••weloverwogen inschattingen
••nauwkeurige monitoringsprocedures

Financiële risico’s

We beperken de risico’s door

••kan het geld volgens planning worden

••verdeling van programma’s over

••is er genoeg geld om onze hulp te

••werving van inkomsten uit

materialen om ons werk te kunnen doen
••in de vaak zware omstandigheden
in (gevaarlijke) gebieden met weinig
infrastructuur?

besteed
••in een vaak onevenwichtige omgeving
als een conflict- of rampgebied?

verlenen?

verschillende regio’s en thema’s
••toepassing van ons strikte
fraudeprotocol
••onderling controlesysteem,
waarbij bovendien niemand geheel
zelfstandig geld kan uitgeven
••externe accountantscontroles
••interne controles door auditteam
van Save the Children International
verschillende bronnen
••aangaan van lange-termijnrelaties
met geldgevers

Zo zijn er meerjarenovereenkomsten met het ministerie van
Buitenlandse Zaken, de Europese Unie en de Nationale Postcode
Loterij. Ook aan particulieren, instellingen en bedrijven vragen we of
ze periodiek willen doneren.

Onafhankelijke gedragscodes en
kwaliteitsnormen dragen veel bij
aan risicobeheersing.
Save the Children
••biedt neutrale hulp volgens de
gedragscode van het Internationale
Rode Kruis
••hanteert de minimumstandaarden
voor hulpverlening na rampen van
het Core Humanitarian Standards
••heeft het CBF-keur, de ANBIverklaring en houdt zich aan de
Code goed Bestuur (Code Wijffels)
••voldoet aan de ISO-9001:2008norm voor kwaliteitsmanagement
••voldoet aan de eisen voor
subsidieontvangst van het
ministerie van Buitenlandse Zaken
••voldoet als ‘low risk partner’
aan de eisen van de EU voor de
ontvangst van noodhulpsubsidie
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Reputatierisico’s

We beperken de risico’s door

••schade aan onze goede naam en eer

••strenge eisen aan alle lidorganisaties

door niet-geslaagde hulpprogramma’s
••van zusterorganisaties, partners of
samenwerkingsverbanden waarvan we
deel uitmaken

van Save the Children

••zorgvuldige partnerselectie,

langdurige samenwerking, heldere
contractafspraken, goede monitoring

Risico’s van misbruik

We beperken de risico’s door

••kan er (machts)misbruik van

••(streng toezicht op) naleving van

Veiligheidsrisico’s

We beperken de risico’s door

••lopen onze medewerkers gevaar bij de

••(streng toezicht op) naleving van ons

kinderen worden gemaakt in onze
hulpprogramma’s?

uitvoering van hun werk
••in vaak instabiele landen en
conflictgebieden?

ons Child Safeguarding Protocol

veiligheidsprotocol, dat voldoet aan
de eisen van de Verenigde Naties
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Rapportage grensoverschrijdend gedrag Save the Children International
In 2017 voerde Save the Children International een extern onafhankelijk onderzoek uit in
alle veldkantoren en regio’s. Op basis van deze audit heeft de internationale organisatie
stappen ondernomen om de child safeguarding protocollen en beleid te versterken.Van alle
aanbevelingen in het onderzoek is 94% vertaalt naar verbeteringen in het aanname beleid,
training en rapportage in alle landen waar we werken.
Save the Children heeft wereldwijd ongeveer 27.000 medewerkers in dienst, waarvan
het leeuwendeel (ca 95%) lokale krachten. Wij werken daarnaast met ongeveer 1.000
partnerorganisaties samen. Daarmee wordt duidelijk hoe complex en omvangrijk onze
uitvoeringsketens zijn die intrinsieke sterktes kennen, maar ook zwaktes en risico’s
waaronder grensoverschrijdend gedrag. Save the Children heeft alle protocollen,
trainingen en procedures om grensoverschrijdend gedrag van eigen medewerkers, maar
ook van anderen in de omgeving van onze projecten te voorkomen. We voeren een actief
child safeguarding beleid en nemen de veiligheid van kinderen onder onze vlag en de
veiligheid op de werkvloer uiterst serieus. Desalniettemin kwamen in 2017 gevallen van
grensoverschrijdend gedrag aan het licht in ons internationale netwerk van veldkantoren.
Internationale Child safeguarding overtredingen
In 2017 werden er 85 situaties bewezen, waarin de child safeguarding protocollen zijn
overtreden. In 48 gevallen waren medewerkers of vrijwilligers van Save the Children
betrokken, waarvan er 34 tot ontslag leidden en in 14 gevallen disciplinaire maatregelen
werden getroffen. In 11 gevallen werden de lokale autoriteiten ingeschakeld.
In 37 gevallen betrof het een medewerker van een partnerorganisatie, waarvan 27 leidde
tot ontslag en 10 tot disciplinaire maatregelen.
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
In 2017 gingen 14 medewerkers over de schreef t.a.v. ongewenst seksueel gedrag op de
werkvloer. Allen werden ontslagen en in 4 gevallen werden lokale autoriteiten ingeschakeld.
In het jaarverslag van Save the Children International wordt dieper ingegaan op de aard en
opvolging van grensoverschrijdend gedrag in het internationale Save the Children netwerk.
Child safeguarding in Nederland
De omgangsvormen die medewerkers van Save the Children en hun partners in acht nemen
bij direct contact met kinderen, staan nauwkeurig beschreven in het ‘child safeguarding
protocol. Hier staan ook maatregelen in om situaties te voorkomen waarin volwassenen
een machtspositie ten opzichte van kinderen hebben. Iedereen die voor of namens
ons werkt, moet een Verklaring omtrent Gedrag overleggen, onze Code of Conduct
ondertekenen en alle medewerkers volgen jaarlijks een cursus child safeguarding. Binnen de
organisatie is een contactpersoon child safeguarding en een vertrouwenspersoon actief. In
2017 is een klokkenluidersprocedure geïmplementeerd.
In 2017 waren er geen meldingen van schending van de Code of Conduct, integriteitsbeleid
of het child safeguarding protocol binnen Save the Children Nederland.
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Politieke risico’s
Omdat kinderrechten moeten worden gewaarborgd in wetgeving en beleid, werkt Save
the Children vaak samen met overheden. Maar de landen waarin we werken, kennen
vaak ondemocratische of corrupte regimes.
Daarom gaan we zeer behoedzaam te werk. We benadrukken altijd ons onafhankelijke,
neutrale karakter en zoeken ook altijd naar betrouwbare netwerken en relaties.

7.8 Ondernemingsraad
In mei 2017 is de personeelsvertegenwoordiging
overgegaan in een Ondernemingsraad, bestaande uit
5 leden, met vertegenwoordiging vanuit verschillende
afdelingen van de organisatie. Gedurende 2017, hebben
er 3 vergaderingen met de CEO plaatsgevonden, en
1 vergadering met de Raad van Toezicht. Tijdens deze
vergaderingen zijn onderwerpen als algemene zaken
rondom personeelszaken, IT, werkplekken, ziekteverzuim, de
groeiende organisatie en internationalisering herhaaldelijk
besproken, gestoeld op vragen en aandachtspunten vanuit
de medewerkers, maar ook vanuit onze SC federatie.
Deze informatie is achtereenvolgens gedeeld met alle
medewerkers door middel van notulen van de CEO
vergaderingen of tijdens Save Together. In de laatste
maanden is het OR Regelement en Werkplan 2017/2018
opgesteld die de leidraad vormen voor onze officiele
uitvoering en beoogde activiteiten.
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8.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht, bestaande uit onafhankelijke leden, houdt toezicht op en
adviseert over de hoofdlijnen van de organisatie
••de meerjarige strategie
••het jaarplan en de begroting
••de jaarrekening en het jaarverslag
••de periodieke rapportages van de directie
Raad van Toezicht
Aantal vergaderingen 2017
Bezoldiging of vakatiegelden Raadsleden
Vergoeding Raadsleden van gemaakte kosten

5
geen
€0

Save the Children verstrekt geen leningen, voorschotten of garanties aan de leden van
de Raad van Toezicht. Buiten de vergaderingen om heeft de Raadsvoorzitter regelmatig
contact met de directeur over de organisatie.
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Raadsverslag:
••de Raad constateert dat de organisatie opnieuw zichtbaarder is
Voortgang
van de
organisatie

geworden en dat haar hulpinzet is vergroot
••de Raad heeft gezien dat organisatorische structuur in 2017 verder is
geprofessionaliseerd. De Raad merkt op dat de fondsenwerving, zowel
institutioneel als ongeoormerkt, goede vooruitgang heeft geboekt.
••de Raad heeft waardering voor de wijze waarop de relatie en
samenwerking vanuit Save the Children Nederland met Save the
Children International zijn geïntensiveerd en de manier waarop
binnen het netwerk van leden, advies en bijstand is verleend.

••volgen en bespreken van ontwikkelingen binnen Save the Children
Activiteiten
van de Raad
in 2017

International
••vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2016
••vaststellen jaarplan 2018
••bespreken van de (voortgang van de) belangrijkste hulpprogramma’s
en thema’s
••uitvoeren van een zelfevaluatie
••werving en selectie van twee nieuwe Raadsleden

De Raad van Toezicht bespreekt in internationaal verband onder meer

••externe factoren van invloed op het functioneren van Save the Children
••het kostenniveau van de mondiale Save the Children organisatie
••ontwikkelingen in de organisatie en in het speelveld
••de verantwoordingssystematiek aan de lidorganisaties
In 2017 gebeurde dit onder meer tijdens de Save the Children Association
Members Meeting (deelname door de secretaris).

Zelfevaluatie Raad van Toezicht:
••hoe functioneert de Raad, de Auditcommissie en de individuele leden?
••welke kennisgebieden zijn van belang en welke competenties zijn binnen
de Raad aanwezig?
••hoe verlopen de vergaderingen?
••hoe rolvast is de Raad in de praktijk (blijft de verdeling van taken en
verantwoordelijkheden t.o.v. de directie helder)?
Uitkomst:
de Raad en de Auditcommissie functioneren naar tevredenheid. De diversiteit
in de Raad draagt bij aan goede kwaliteit van discussie en besluitvorming. De
vergaderingen worden door de directie goed voorbereid, met aandacht voor
de rol van de Raad (besluitvormend, adviserend of ter consultatie).
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Samenstelling Raad van Toezicht in 2017
De Raad van Toezicht voorziet zelf in de benoeming van nieuwe leden. In de statuten en het Reglement van de Raad van
Toezicht is vastgelegd dat
••de Raad van Toezicht moet bestaan uit mensen van verschillende achtergronden met uiteenlopende expertise
••leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke of financiële banden mogen hebben met Save the Children Nederland
••leden van de Raad van Toezicht worden aangesteld voor vier jaar, en in principe één maal kunnen worden herbenoemd
De Raad van Toezicht heeft haar rol in 2017 met genoegen vervuld en geconstateerd dat de organisatie naar behoren
functioneert, koersvast is en het afgelopen jaar veel heeft bereikt.
Voorzitter en lid van de auditcommissie
drs. Corien Wortmann-Kool (27 juni 1959)
Voorzitter sinds: januari 2015

Secretaris
drs. Heleen Terwijn (26 januari 1967)
Secretaris sinds: september 2012, herbenoemd in september 2016

Functie in dagelijks leven: bestuursvoorzitter ABP

Functie in dagelijks leven: directeur IMC Weekendschool

Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen
AEGON N.V. / lid Raad van Advies CBS / lid Raad van Toezicht
Kadaster

Relevante nevenfuncties: onderzoeker Amsterdam School for
Social Science Research (Universiteit van Amsterdam) / lid
selectiecommissie German Marshall Fund of the United States /
voorzitter Stichting Jongeren Die het Kunnen (JDK) / vice-voorzitter van het Nederlands Philharmonisch Orkest

Raadslid, vicevoorzitter en voorzitter auditcommissie
drs. Robert de Bakker (14 september 1950)
Lid sinds: december 2014

Raadslid
drs. Peter van Keulen (23 januari 1967)
Lid sinds: februari 2010, herbenoemd per februari 2014

Functie in het dagelijks leven: voorzitter Raad van
Commissarissen Bergman Clinics B.V. / Voorzitter Raad van
Commissarissen WCC Group B.V. / Bestuurslid Stichting
ADP & Directielid ADP Industries B.V. / Directeur van enkele
in Amsterdam gevestigde investeringsmaatschappijen

Functie in dagelijks leven: directeur Public Matters
Relevante nevenfuncties: bestuurslid Stichting Machiavelli /
bestuurslid van de stichting Florence Wenst / secretaris Fonds
Gehandicaptensport

Relevante nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Continuïteit
Tom Tom / Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Florence
Raadslid
mr. Liesbeth Schippers (19 september 1958)
Lid sinds: december 2015

Raadslid
dr. Jacqueline Brassey (22 november 1973)
Lid sinds: september 2017

Functie in het dagelijks leven: advocaat en partner bij Pels
Rijcken & Droogleever Fortuyn

Functie in dagelijks leven: Senior Manager Partner Learning
& Development bij McKinsey & Company

Relevante nevenfuncties: geen

Relevante nevenfuncties: Assistant Professor aan de School
of Governance van de Universiteit van Tilburg
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SCHEMA VAN AAN- EN AFTREDEN RAAD VAN TOEZICHT
Leden van de Raad van Toezicht
Mw. drs. C.M. Wortmann-Kool
Dhr. drs. R. L. de Bakker
Mw. drs. H. J.Terwijn
Dhr. drs. P. J. G. van Keulen
Mw. mr. L. Schippers
Mw. dr. J. Brassey

Datum Benoeming
dec-14
dec-14
sep-12
feb-10
feb-15
sept-17

Datum Herbenoeming
dec-18
dec-18
sep-16
feb-14
feb-19
sept-21

Datum Aftreden
Functie
(herkiesbaar) dec-18
Voorzitter van de Raad van Toezicht en lid van de auditcommissie
(herkiesbaar) dec-18 Vicevoorzitter Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie
(niet herkiesbaar) sep-20
Secretaris van de Raad van Toezicht
(niet herkiesbaar) feb-18
Lid van de Raad van Toezicht
(herkiesbaar) feb-19
Lid van de Raad van Toezicht
(herkiesbaar) sept-21
Lid van de Raad van Toezicht

8.2 Directie
Onze statuten leggen de bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen de
organisatie neer bij de directie. Deze bestaat uit één persoon.

Directeur
Pim Kraan (17 juli 1963)
Directeur sinds: september 2014
Relevante nevenfuncties: bestuurslid Stichting
Samenwerkende Hulporganisaties

De beloning van de directeur wordt vastgesteld door de Raad van
Toezicht en gebeurt volgens
••de Regeling beloning directeuren van goede doelen van Goede Doelen
Nederland (voorheen VFI)
••de Code Goed Bestuur (Code Wijffels)
••de ‘Directeur-generaalnorm’, volgens welke directeuren van
organisaties die overheidssubsidie krijgen, niet meer mogen verdienen
dan een directeur-generaal op een ministerie
Binnen deze kaders houdt de Raad van Toezicht altijd rekening met de
complexiteit, omvang en inhoud van het werk en de benodigde kennis en
ervaring. Meer informatie is te vinden in de jaarrekening.
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8.3 Verantwoordingsverklaring
Als uitgangspunt voor deugdelijk bestuur onderschrijft Save the Children de ‘drie principes
van het CBF’, waarover de Raad van Toezicht hier verantwoording aflegt
••de scheiding tussen toezicht houden, besturen en uitvoeren
••de effectiviteit en efficiëntie van bestedingen
••de omgang met belanghebbenden

Toezicht houden, besturen en uitvoeren
Toezicht houden

besturen

uitvoeren

De toezichthoudende taak
… behoort toe aan de Raad van Toezicht, die

Bestuur en dagelijkse leiding
… zijn de verantwoordelijkheid van de statutaire directie, die

Beleidsvoorbereiding en -uitvoering
…gebeuren door het collegiaal werkend managementteam, dat

••directieleden benoemt en ontslaat
••het functioneren van de directie monitort en jaarlijks

••fungeert binnen de kaders van de statuten en het

••leiding geeft aan het proces van beleidsuitvoering door de

beoordeelt
••de accountant aanstelt
••de auditcommissie instelt
••beslist over statuten, strategische beleidsdocumenten,
het Reglement van de Raad van Toezicht, het
Directiereglement
••beschikt over alle verder noodzakelijke middelen voor het
adequaat uitvoeren van zijn taak

Directiereglement
••periodiek rapporteert aan de Raad van Toezicht over de
voortgang van de organisatie

werkorganisatie

••wordt voorgezeten door de directeur, die de
eindbeslissingen neemt
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De Raad van Toezicht en de directie bespreken de voortgang van de
organisatie niet alleen tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht.
De voorzitter en directeur hebben ook daarbuiten regelmatig contact en
de directie overlegt regelmatig met individuele leden, onder meer in de
auditcommissie.
De Raad van Toezicht constateert dat de interne werking bij Save the
Children is verbeterd. Management, afdelingen en medewerkers weten elkaar
steeds beter te vinden, wat ook extern zijn vruchten afwerpt. Zo bereikt de
organisatie steeds vaker via de media een breed publiek en hebben de lobby
en advocacy inspanningen een grotere impact door het samenspel tussen
pers, politiek en de achterban. De groeiende groep van vaste donateurs en
de hieruit voortkomende stijging van de eigen fondsenwerving stelt Save
the Children in staat om een onafhankelijkere positie in te nemen. Zo is
de organisatie in staat om een steeds grotere stempel te drukken op het
maatschappelijke debat in Nederland en op de internationale Save the
Children organisatie. Daarmee heeft de Nederlandse organisatie een steeds
grotere impact op het leven van kinderen wereldwijd.
De Raad van Toezicht hecht grote waarde aan de integriteit van de
organisatie en stelt ziet toe op een veilige werkomgeving voor alle
medewerkers. Deze onderwerpen worden regelmatig geagendeerd
in overleg met de directie en via de ondernemingsraad en de
vertrouwenspersoon hebben de leden van de Raad van Toezicht een
directe lijn met de situatie op de werkvloer. Alle leden van de Raad van
Toezicht hebben ook zelf een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd bij
hun aantreden en nemen deel aan de Child Safeguarding trainingen voor
medewerkers.
Net als voorgaande jaren speelden de leden van de Raad van Toezicht ook
in 2017 een actieve rol, o.a. door inhoudelijk advies te bieden t.a.v. acquisitie
van institutionele donateurs, de selectie van een nieuwe bank, wet- en
regelgeving en lobby en advocacy. Een vertegenwoordiging van de Raad van
Toezicht nam deel aan de sollicitatie procedure van nieuwe leden van het
managementteam. De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen
Save the Children regelmatig op evenementen, zoals het Goed Geld Gala
van de Nationale Postcode Loterij, en internationale bijeenkomsten van de
Save the Children Alliance.
De Raad van Toezicht is tevreden over de beheersmaatregelen. Echter
de afweging van de risico’s en de maatregelen in de risico matrix moet
geactualiseerd worden om voorbereid te zijn op tegenslagen en om de
continuïteit te waarborgen.

Auditcommissie
Deze commissie overziet in het bijzonder de financiële voortgang van de organisatie. In
2017 kwam ze driemaal bijeen en bestond ze uit de heer De Bakker (commissievoorzitter),
mevrouw Wortmann-Kool en de heer Kraan (directeur). Aan de orde kwamen onder meer
de financiële afspraken met Save the Children International, de selectie van de accountant,
de maatregelen ter bevordering van fraudepreventie- en fraudebestrijdingsmaatregelen, de
keuze van een nieuwe bank en dergelijke.
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Effectieve en efficiënte bestedingen van middelen
De Raad van Toezicht concludeert over 2017 dat
••de besteding van de gelden en de uitvoering van de werkzaamheden
hebben plaatsgevonden binnen het mandaat van de stichting
••8,8% van de bestedingen is aangewend ter dekking van de
uitvoeringskosten, waarmee de interne doelstelling van maximaal 12%
opnieuw is gehaald
•• het beleggingsbeleid zorgvuldig is uitgevoerd en voldoet aan criteria voor
professionele charitatieve organisaties
Save the Children voert een defensief beleggingsbeleid,
voornamelijk in obligaties en deposito’s. Daarmee worden tevens
directe beleggingen in controversiële bedrijven of activiteiten
vermeden.
De Raad beoordeelt de effectiviteit en efficiency van de bestedingen

••aan de hand van de bevindingen van de auditcommissie en de accountant
••aan de hand van evaluaties en rapportages van (andere) externe
auditoren, aangesteld door partners als ECHO en het ministerie van
Buitenlandse Zaken
••tijdens eigen evaluaties van het gevoerde beleid – waarbij vooral de
behandeling van het jaarverslag en de jaarrekening, in aanwezigheid van
de accountant, een belangrijk moment is
••tijdens een jaarlijkse bijeenkomst met het voltallige managementteam –
waarbij behalve voortgang ook risico’s worden besproken
In april 2017 stelde de Raad van Toezicht de jaarrekening en het
jaarverslag 2016 vast; in december het jaarplan en de begroting 2018.
Deze laatste passen binnen het Strategisch Plan 2016-2018 en geven
voldoende aandacht aan

••de verhouding tussen kosten en baten
••de ontwikkeling van inkomsten en uitgaven
••de capaciteitsopbouw van de organisatie
••het beheer van effectiviteit en efficiency
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Omgang met belanghebbenden
Een sleutelvoorwaarde voor succes:

Aandacht voor de vele belanghebbenden met wie Save the Children werkt

Kinderen en hun ouders
… vormen onze doelgroep, die we bereiken

••via de veldkantoren van Save the Children
••via de veldkantoren van onze partnerorganisaties
••met veldbezoeken
••via contacten met andere organisaties en instellingen,
waaronder lokale overheden

Donateurs, vrijwilligers en andere sympathisanten
… geven ons werk draagvlak, legitimiteit en een
financiële basis. Om de vensters van communicatie en
informatievoorziening hier wijd open te houden, gebruiken
we onder meer

Institutionele donoren, bedrijven en stichtingen
… versterken onze legitimiteit en financiële basis met hun
vertrouwen nog verder. Onze relatie met bijvoorbeeld het
ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Postcode
Loterij en zakelijke geldgevers onderhouden we vooral via

••sociale media en website
••nieuwsbrieven
••uitingen in de media
••jaarverslag

••persoonlijk contact
••goed onderbouwde financieringsaanvragen
••op maat gemaakte rapportages

De Raad van Toezicht ziet toe op een zorgvuldige
omgang met deze belanghebbenden, onder meer met een
klachtenregeling. De Raad constateert dat het aantal
klachten gering is en dat klachten zorgvuldig en adequaat
worden afgehandeld.

De Raad van Toezicht constateert dat samenwerken met
bedrijven vaak een win-winsituatie is: bedrijven geven
invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid,
Save the Children kan dankzij het bedrijfsleven meer
kinderen in moeilijk bereikbare plekken bereiken met nieuwe
innovaties.

De Raad constateert ook dat het ‘binden’ van de
achterban weliswaar blijvende aandacht vraagt, maar de
ontwikkelingen positief zijn: het aantal donateurs is in 2017
opnieuw fors gegroeid en communicatie (zowel proactief als
het snel afhandelen van verzoeken en beantwoorden van
vragen) is geprofessionaliseerd.

Save the Children hecht
uiteraard zeer aan de feedback
van belanghebbenden en de
bredere samenleving.
U kunt uw vragen en opmerkingen sturen
naar donateursservice@savethechildren.nl
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1. Balans per 31 december 2017

	In euro’s

ACTIVA
Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Vlottende activa
Nog te ontvangen subsidies
Vooruitbetaalde subsidies veldkantoren
Overige vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

31-12-17

31-12-16

1

64.336
64.336

78.685
78.685

2
3
4
5
6

1.898.040
635.892
2.122.279
12.592.218
17.248.429

1.665.125
1.463.704
2.258.024
800.000
13.745.389
19.932.242

17.312.765

20.010.927

31-12-17

31-12-16

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves projecten
Bestemmingsreserve financiering activa
Overige reserve

7
8
9
10

2.994.643
3.955.002
64.336
7.013.981

2.898.374
4.076.989
78.685
7.054.048

Fondsen
Bestemmingsfondsen

11

879.866
7.893.847

627.062
7.681.110

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

12
13
14

6.252.845
2.266.945
899.128
9.418.918
17.312.765

9.389.936
2.003.512
936.369
12.329.817
20.010.927
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3. Kasstroomoverzicht

2. Staat van Baten en Lasten

	In euro’s

	In euro’s

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies en overheden
Baten van verbonden organisaties
zonder winststreven
Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Som van de geworven baten
Overige baten
Som van de baten

15
16
17
18

Werkelijk
2017

Begroot
2017

Werkelijk
2016

8.499.283
444.619
900.000
20.027.531

7.156.545
900.000
900.000
17.100.000

5.575.862
346.145
900.000
18.203.920

19

1.427.497

650.000

664.670

20

4.449.319
35.748.249
35.748.249

600.000
27.306.545
27.306.545

467.783
26.158.380
26.158.380

Realisatie
2016
5.624.076
356.185
900.000
21.735.294

1.622.732

664.670

4.185.637
32.233.624

507.960
29.788.185

-24.852.362
-9.316.653
-34.169.015
-1.935.391

-21.108.975
-7.374.902
-28.483.877
1.304.308

800.000
54.378
81.275
-48.239
887.414

550.000
148.391
-36.051
662.340

Investeringen materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringen
Netto kasstroom

-26.135
-26.135
-1.074.112

-23.637
-23.637
1.943.011

Koers en omrekenverschillen op geldmiddelen
Toename / afname liquide middelen

-79.059
-1.153.171

-1.103
1.941.908

Liquide middelen 1 januari
Liquide middelen eind periode

13.745.389
12.592.218
-1.153.171

11.803.481
13.745.389
1.941.908

Ontvangen van particulieren
Ontvangen van bedrijven
Ontvangen van loterijorganisaties
Ontvangen van subsidies en overheden
Ontvangen van verbonden organisaties
zonder winstoogmerk
Ontvangen van organisaties
zonder winststreven

Projectbetalingen
Algemene uitgaven
Kasstroom uit operationele activiteiten

LASTEN
Besteed aan doelstelling
- verbeteren toekomst perspectieven
kinderen
- Voorlichting en bewustmaking
21

26.675.042

20.724.283

21.318.567

5.651.464
32.326.506

5.128.994
25.853.277

3.989.623
25.308.190

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

22
23

2.484.127
737.077
35.547.710

1.757.644
819.571
28.430.492

2.002.709
784.609
28.095.508

Financiële baten en lasten
Saldo baten en lasten

24

12.198
212.737

90.111
-1.033.836

90.229
-1.846.899

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoegingen/ontrekkingen aan:
- Continuiteitsreserve
- Bestemmingsreserve
- Bestemmingsreserve financiering activa
- Overige reserve
- Bestemmingsfondsen

Realisatie
2017
8.515.122
343.016
900.000
16.667.117

96.269
-121.987
-14.349
252.804
212.737

-422.029
85.755
-15.463
-263.522
-1.231.640
-1.846.899

Aankoop/lossing obligaties
Interest uit beleggingen
Verkoop boven pari
Betaalde interest en bankkosten
Kasstroom uit beleggingen
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4. Toelichting behorende tot de jaarrekening 2017
Algemeen
Save the Children is gevestigd in Nederland. Het adres van de statutaire
zetel van de organisatie is Laan van Nieuw Oost-Indië 131, ’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.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode
van een kalenderjaar.
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, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
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.
Functionele valuta en presentatievaluta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta
van de organisatie. Tenzij anders aangegeven, zijn alle bedragen in euro’s
afgerond.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
bestemming van het saldo
Balans
Algemeen
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen.
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. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de
balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Een
verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in
zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.Verplichtingen die hier niet
aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de
balans opgenomen verplichtingen.
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. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat
het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt
dit feit vermeld.
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.
De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben. Opbrengsten worden opgenomen voor het brutobedrag, tenzij anders vermeld.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en

schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van 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.
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. Nietmonetaire 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 zijn meegenomen
in het saldo financiële baten en lasten.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten liquide middelen, (overige) vorderingen, obligaties,
handelsschulden en overige te betalen posten. De Stichting maakt geen gebruik van
afgeleide instrumenten en houdt geen handelsportefeuille aan.
Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het
moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument
ontstaan. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien
een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen
en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn
overgedragen.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd voor de
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode verminderd met
bijzondere waardeverminderingsverliezen, zoals oninbaarheid van een vordering.
De in de balans opgenomen obligaties behoren niet tot een handelsportefeuille
en worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Derhalve worden deze ook
gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. De effectieve rente en eventuele bijzondere
waardeverminderingsverliezen worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie gekochte leningen en
obligaties behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.
Het beleggingsbeleid van Save the Children heeft als uitgangspunt om de hoofdsom
te behouden en is hiermee aan te merken als defensief. Het beleid is erop gericht te
wachten op uitloting. Dit is vastgelegd in het vermogens- en beleggingsbeleid van de
stichting.
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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 computerapparatuur 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. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het
beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting.
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. . Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid)
hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies
verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere
jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke
indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of
kasstroomgenererende eenheid) geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt
alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het
bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder
waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of
kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar
niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande
jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende
eenheid) zou zijn verantwoord.
Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van verstrekte leningen en (overige) vorderingen zijn
beschreven onder de grondslag Financiële instrumenten.
Effecten
De grondslagen voor de waardering van effecten zijn beschreven onder de grondslag
Financiële instrumenten.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet
ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.
In vreemde valuta luidende liquide middelen worden per balansdatum in de functionele
valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers.Verwezen wordt verder
naar de prijsgrondslagen voor vreemde valuta.
Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan
van de onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.
Continuïteitsreserve
Deze reserve is gevormd conform de richtlijn Financieel Beheer van Goede Doelen 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.
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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 noodsituaties. De voorwaarden
om gebruik te maken van deze reserve liggen vast in het
protocol Reserve voor Noodhulp.
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 reserve
Dit deel van het vermogen is vrij beschikbaar ter besteding
aan de doelstelling.
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.
Kortlopende schulden
De waardering van langlopende en kortlopende schulden is
toegelicht onder de grondslag Financiële instrumenten.

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.
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.
Baten uit nalatenschappen
Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar
waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De instelling kan de omvang van de bate uit nalatenschap
normaliter betrouwbaar inschatten op het moment dat de
nalatenschap zich bevindt in het stadium waarop de akte
van verdeling van de notaris is ontvangen.
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten
worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen
verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover
deze niet al in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.
Baten uit gezamenlijke acties
Opbrengsten van de Samenwerkende Hulporganisaties
worden verantwoord in het jaar van ontvangst van de
middelen.
Baten van loterijorganisaties
Opbrengsten van de Nationale Postcode Loterij worden
verantwoord in het jaar van toezegging van de middelen.
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’.

BESTEDINGEN
Bestedingen van projecten gefinancierd met middelen van
de Nationale Postcode Loterij en/of de Samenwerkende
Hulporganisaties worden toegerekend conform de
contractwaarde.
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.
Kosten beheer en administratie
Conform de Aanbeveling Kostentoerekening van Goede
Doelen 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. Hierbij wordt onderstaand schema
aangehouden.
Personeelsbeloningen tijdens dienstverband
De beloningen van het personeel worden als last in de
staat van baten en lastenverantwoord in de periode waarin
de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet
uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. De

8

Jaarrekening 2017

verplichting uit hoofde van beloningen tijdens dienstverband
wordt gewaardeerd tegen nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichting af te wikkelen. 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.
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 verrekening met in de toekomst
verschuldigde premies.

Kosten
Bestuur

% Beheer en
Administratie
Pro rato

Financiën en Control
Kantoor en adm. kosten

100%

Huisvesting
Automatisering

Deels pro rato
Pro rato

Advieskosten
Salariskosten
Personeelskosten
Save the Children International

Pro rato
Pro rato
Deels pro rato

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.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het
pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als
de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit
overschot, het waarschijn¬lijk is dat het overschot naar de
onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Dekkingsgraad van het pensioenfonds per balansdatum is
101,1 %.
Overige baten
De overige baten worden toegerekend aan de periode
waarop deze betrekking hebben. De overige baten betreffen
met name koersverschillen.

Toelichting
De tijd die de bestuurder zich inzet voor zijn Humanitaire
taak binnen Save the Children International wordt
toegerekend aan Noodhulp de overige tijd aan Beheer &
administratie
M.u.v. de financieel programma managers
Zo veel mogelijk t.l.v. de afdeling waarop de kosten
betrekking hebben, overige pro rato
Tenzij kosten specifiek voor één of meerdere afdelingen zijn
gemaakt
Afdeling waarvoor de kosten zijn gemaakt
Conform de verdeelsleutel van de medewerker
Deel gerelateerd aan programma’s naar doelstelling,
algemeen deel gedeeltelijk pro rato en overig deel naar
Beheer & adm. e.e.a. conform begroting

Leasing
De Stichting kan financiële en operationele leasecontracten
afsluiten. Een leaseovereen¬komst waarbij de vooren 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 lease. Bij de leaseclassificatie is de
economische realiteit van de transactie bepalend en niet
zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt
plaats op het tijdstip van het aangaan van de betreffende
leaseovereenkomst.
Financiële leases
De Stichting heeft geen financiële leases afgesloten.
Operationele leases
Als de Stichting optreedt als lessee in een operationele
lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd.Vergoedingen
die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van
een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering
van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen
en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair
over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste
van de winst-en-verliesrekening gebracht, tenzij een andere
toerekeningsystematiek meer representatief is voor het
patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.
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.
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6. Toelichting balans per 31 december 2017
1. Materiële vaste activa tbv de bedrijfsvoering

2. Nog te ontvangen subsidies
31-12-17
78.685
26.135
-40.484
64.336

Boekwaarde 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen

31-12-16
94.148
23.637
-39.100
78.685

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

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Commissie Europese Gemeenschappen
Universiteit Wageningen

31-12-17
1.289.534
608.506
1.898.040

31-12-16
1.360.900
302.350
1.875
1.665.125

De nog te ontvangen subsidies betreffen subsidiebedragen van projectuitgaven die
reeds hebben plaatsgevonden. Ultimo 2017 heeft deze post grotendeels betrekking op
programma’s die eind 2017 zijn afgerond.

Verloopstaat materiële vaste activa
Computerapparatuur

Kantoor
inventaris

Totaal

STAND PER 1/1/2017
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde

43.886
20.636
23.250

85.625
30.190
55.435

129.511
50.826
78.685

MUTATIES IN BOEKWAARDE
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

23.525
19.044

2.610
21.440

26.135
40.484

3.Vooruitbetaalde projectbijdragen
Save the Children International
Overige projecten

31-12-17
485.533
150.359
635.892

31-12-16
1.220.140
243.564
1.463.704

De vooruitbetaalde subsidies veldkantoren hebben ultimo 2017 grotendeels betrekking op
middelen die aan Save the Children International ter beschikbaar zijn gesteld zodat Save
the Children International over voldoende middelen beschikt om de voortgang van de
programma’s te kunnen waarborgen.
4. Overige vorderingen en overlopende activa

STAND 31-12-2017
Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

67.411
39.680
27.731

88.235
51.630
36.605

155.646
91.310
64.336

Activa die ultimo 2016 volledig waren afgeschreven zijn uit de saldi van de aanschafprijs en
cumulatieve afschrijvingen gehaaldprogramma’s die eind 2016 zijn afgerond.

Nationale Postcode Loterij
Save the Children International
Organisaties zonder winstoogmerk
Bedrijven
Particulieren
Interest
Overige vooruitbetaalde bedragen
Overige nog te ontvangen bedragen

31-12-17
900.000
666.955
148.444
104.853
100.643
7.389
189.794
4.201
2.122.279

31-12-16
900.000
785.517
89.590
3.250
116.481
40.074
101.603
221.509
2.258.024

De vordering op Save the Children International heeft betrekking op werkkapitaalbuffer en
een voorschotbetaling voor het 1e kwartaal 2018. De looptijd van de overige vorderingen
en overlopende activa is korter dan één jaar.
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5. Effecten (betreft alleen obligaties)
EUR 500.000 3,625% Ned. Gasunie (11/21)
EUR 300.000 4,125% Ned. Waterschapsbank (07/17)

31-12-17
-

31-12-16
500.000
300.000
800.000

De obligaties zijn gewaardeerd tegen de aflossingswaarde.
Ultimo 2017 zijn er geen obligaties in eigendom. In 2017 is er een obligatie afgelost en is er een obligatie verkocht.
Het beleggingsbeleid van de organisatie is er in principe op gericht om obligaties aan te houden tot ze gelost
worden. In 2017 heeft het bestuur besloten hierop een uitzondering te maken en een obligatie te verkopen.
In het vermogens- en beleggingsbeleid is vastgelegd dat middelen niet worden belegd in bedrijven/instellingen
waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat zij in strijd handelen met het Verdrag voor de Rechten van het Kind.
6. Liquide middelen
Spaarrekeningen
Korte termijn deposito's
Kas en overige bankrekeningen

31-12-17
7.677.136
1.050.000
3.865.082
12.592.218

31-12-16
10.964.114
1.050.000
1.731.275
13.745.389

Zowel de saldi van de korte termijn deposito’s als de saldi op de spaarrekeningen zijn direct, of op korte termijn,
opeisbaar.
7. Continuïteitsreserve
Saldo 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo 31 december

31-12-17
2.898.374
96.269
2.994.643

31-12-16
3.320.403
-422.029
2.898.374

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn zodat de activiteiten van de Save
the Children Nederland enige tijd kunnen worden voortgezet in geval van financiële tegenslagen. Op basis van
risico-inschattingen ten aanzien van de baten en lasten die in de begroting 2018 zijn opgenomen is het gewenste
niveau van de continuïteitsreserve berekend op Euro 3,5 miljoen. Er zijn geen onzekerheden of gebeurtenissen die
gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de handhaving van de continuïteitsverwachting van de organisatie. De
continuïteitsreserve mag conform de Richtlijn Financieel Beheer van Goede Doelen Nederland maximaal 150% van
de kosten werkorganisatie bedragen. De waarde van de continuïteitserve bedraagt ultimo 2017 60% van de kosten
werkorganisatie 2017 en valt hiermee binnen de norm.
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8. Bestemmingsreserves

Saldo 1 januari
Resultaatbestemming / stelselwijziging
Saldo 31 december

31-12-17
4.076.989
-121.987
3.955.002

31-12-16
3.991.234
85.755
4.076.989

Deze reserve betreft het deel van het vermogen dat door de directie is aangemerkt voor
bepaalde programma’s en voorlichtingsactiviteiten, 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.
Het verloop van de reserve gedurende het boekjaar is:

31-12-2016 Toevoeging Onttrekking
1.068.764
1.301.930
939.247
205.000
498.105
393.105
370.000
286.105
406.105
260.912
299.010
315.049
1.073.427
1.854.582
1.610.397
1.098.886
-625.000
72.816
4.076.989
3.614.732
3.736.719

31-12-17
1.431.447
310.000
250.000
244.873
1.317.612
401.070
3.955.002

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

11. Bestemmingsfondsen
31-12-17
627.062
252.804
879.866

Saldo 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo 31 december

31-12-16
1.858.702
-1.231.640
627.062

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:
De samenstelling van de Bestemmingsfondsen

Bestemmingsreserves

Co-funding programma's
Noodhulp programma's
Noodhulp fonds
Programma's binnenland
Programma's buitenland
Reserve voorlichting

10. Overige reserve
De organisatie houdt geen overige reserves aan, dit betreft een door het bestuur in 2016
genomen besluit.

31-12-17
78.685
-14.349
64.336

31-12-16
94.148
-15.463
78.685

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.

Fondsen programma's Buitenland
Fondsen acties Samenwerkende
Hulporganisaties
Fondsen programma's Binnenland
Fondsen rente reserveringen ten
behoeve van programma's
Fonds Nationale Postcode
Loterij - Kinderboeken
Fonds Save the Children
International

31-12-16 Toevoeging Onttrekking
500.097
2.080.372
1.705.278
21.206
2.704.105
2.722.257

31-12-17
875.191
3.054

7.432

208.238
-

206.662
7.387

1.576
45

98.327

-

98.327

-

-

1.332.501

1.332.501

-

627.062

6.325.216

6.072.412

879.866
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12.Vooruitontvangen subsidies per financier
Commissie Europese Gemeenschappen
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Wereldbank
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
GAIN
Gemeente Utrecht

31-12-17
3.706.860
2.340.172
147.870
57.943
6.252.845

31-12-16
1.197.807
7.819.081
49.641
322.329
1.078
9.389.936

13. Nog te betalen subsidies veldkantoren
De nog te betalen subsidies veldkantoren worden deels veroorzaakt door de
waarderingsgrondslagen van de SHO-programma’s.Voor deze programma’s worden 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.
De verplichting nog te betalen subsidies veldkantoren ultimo 2017 bedraagt Euro 2.266.945
(2016: Euro 2.003.512). De verlichting ultimo 2017 betreft met name een nog te betalen
bedrag ten behoeve van het Start Fund (Euro 1,7 miljoen) en een verplichting ten aanzien
van de uitvoer van een SHO-programma in Zuid Soedan (Euro 0,4 miljoen).
14. Overige schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Reservering vakantietoeslag
Accountantskosten
Overige

31-12-17
281.548
216.648
31.460
369.472
899.128

31-12-16
551.647
199.000
25.410
160.312
936.369

De post ‘Overige’ betreft grotendeels kosten die in 2017 gemaakt zijn, maar die ultimo 2017
nog niet zijn gefactureerd (o.a. kosten betreffende samenwerking met Defence for Children
en kosten betreffende voorlichtings- en wervingsactiviteiten ultimo 2017).
De looptijd van de overige schulden en overlopende passiva is korter dan een jaar.
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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.
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.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huur- en leaseverplichting

< 1 jaar
155.845

1 - 5 jaar
353.251

> 5 jaar
10.456

De huur- en leaseverplichtingen hebben betrekking op de huur van het kantoorpand en de
huur van printers/kopieerapparaten. De vervaldatum van het huurcontract van het pand is
30 juni 2020. Ten aanzien van het huurcontract van het pand is een bankgarantie afgegeven
ter waarde van € 8.157 aan Van Wilsum Vastgoedbeheer B.V.
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 2017 bedroeg de garantieverplichting van Save the Children
Nederland € 287.215. Op dit moment schat de stichting de kans tot betaling nog niet als
waarschijnlijk in.
Save the Children International heeft in 2017 een geoormerkte gift gegeven ter
aanwending van fondsenwervings- en voorlichtingsactiviteiten.
Ten aanzien van deze gift heeft Save the Children Nederland de intentie om op termijn, als
de ratio’s dat toelaten $ 1.570.000 additioneel bij te dragen aan programma’s van Save the
Children International.
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7. Toelichting op de Staat van baten en lasten 2017
15. Baten particulieren

Donaties en giften
Nalatenschappen

16. Baten van bedrijven
werkelijk
2016
8.376.762
122.521
8.499.283

begroting
2016
6.956.545
200.000
7.156.545

werkelijk
2015
5.487.695
88.167
5.575.862

De donaties en giften van particulieren zijn ten opzichten van 2016 met 52,4 % gegroeid.
Deze groei is het resultaat van de fondsenwervingsstrategie die met ingang van 2016 is
ingezet. De gerealiseerde giften van particulieren zijn 21% hoger dan begroot.
De inkomsten uit nalatenschappen zijn moeilijk te begroten en ook de realisatie van deze
inkomsten kan per boekjaar erg wisselend zijn.

Baten van bedrijven

werkelijk
2017
444.619

begroting
2017
900.000

werkelijk
2016
346.145

De gerealiseerde baten van bedrijven zijn € 455.381 lager dan begroot en € 98.474 hoger
dan in 2016.
De baten van bedrijven zijn grotendeels geoormerkte giften, deze zijn voor zover niet
besteed in 2017 opgenomen in het bestemmingsfonds ultimo 2017.
17. Baten van loterijorganisaties

Nationale Postcode Loterij (reguliere bijdrage)

werkelijk
2017
900.000
900.000

begroting
2017
900.000
900.000

werkelijk
2016
900.000
900.000

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. Baten van subsidies
Doelstelling: Verbeteren toekomstperspectieven kinderen
werkelijk
2017

begroting
2017

werkelijk
2016

Subsidie inkomsten ten behoeve van
programma's buitenland
Structurele Hulp:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
(ontwikkelingssamenwerking)
Commissie Europese Gemeenschappen
Overige

Rehabilitatie:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
(ontwikkelingssamenwerking)

Noodhulp:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
(ontwikkelingssamenwerking)
Commissie Europese Gemeenschappen
Overige

Alle subsidie-inkomsten zijn programma gerelateerd en hebben een incidenteel karakter.
19. Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
4.295.364

6.616.000

2.677.643

2.276.166
52.813
6.624.343

3.738.000
356.000
10.710.000

1.642.040
944.015
5.263.698

27.742

-

178.417

27.742

-

178.417

11.276.485

5.643.000

11.807.021

1.899.888
49.023
13.225.396

552.000
6.195.000

840.891
79.619
12.727.531

Subsidie inkomsten ten behoeve van
programma's binnenland
Overige

ontvangen van subsidiegevers ten behoeve van andere Nederlandse non gouvernementele
organisaties zijn niet als subsidie inkomsten verantwoord. Zowel de ontvangst van deze
middelen als de doorbetaling van deze middelen loopt via de post vooruitontvangen
subsidies op de balans.

Save the Children International
Save the Children Denemarken
Save the Children UK

195.000
17.100.000

34.274
18.203.920

Het totaal van de subsidie inkomsten is 10,0% hoger dan in 2016 en 17,1% hoger dan
begroot. In 2017 heeft de groei van subsidie-inkomsten voor noodhulp programma’s zich
voortgezet. Deze groei is grotendeels gerealiseerd door de realisatie van programma’s via
de Dutch Relief Alliance.
Daartegenover is het realiseren van subsidie-inkomsten voor structurele- en rehabilitatie
programma’s achtergebleven op de begroting, dit wordt veroorzaakt doordat de
concurrentie in de acquisitietrajecten hoog is.
In de verantwoording van de subsidie inkomsten zijn de subsidies opgenomen van
programma’s die door Save the Children worden uitgevoerd en derhalve ook in de
doelbestedingen van de organisatie zijn opgenomen. Middelen die Save the Children heeft

begroting
2017
650.000
650.000

werkelijk
2016
615.647
49.023
664.670

De bate verkregen van Save the Children International betreft een geoormerkte gift ter
aanwending van fondsenwervings- en voorlichtingsactiviteiten. De verkregen bate van
Save the Children Denemarken is verkregen voor de co-financiering van een programma
in Indonesië.
20. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Stichting Samenwerkende Hulporganisaties
Stichtingen en fondsen
150.050
20.027.531

werkelijk
2017
1.332.501
51.341
43.655
1.427.497

werkelijk
2017
2.674.189
1.775.130
4.449.319

begroting
2017
600.000
600.000

werkelijk
2016
-1.676
469.459
467.783

De baten van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties zijn afkomstig uit de actie
Slachtoffers hongersnood 2017.
De baten van Stichtingen en fondsen zijn Euro 1,3 miljoen hoger dan in 2016 en Euro 1,2
miljoen hoger dan begroot.
De ontvangen baten zijn grotendeels geoormerkte giften, deze zijn voor zover niet besteed
in 2017 opgenomen in het bestemmingsfonds ultimo 2017.
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Specificatie van de middelen van de Samenwerkende Hulporganisaties
Slachtoffers Hongersnood Afrika

Noodhulp

2017
Rehabilitatie

Baten
Baten uit gezamenlijke actie
Rente
Totaal baten
Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV):
AKV programma SCNL
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit
Lasten
Committeringen:
- verstrekte steun via het veldkantoor
- verstrekte steun via SCNL
Totaal committeringen
Totaal beschikbare committeringsruimte

Totaal

Noodhulp

Tot en met 2017
Rehabilitatie

Totaal

2.674.189

2.674.189

2.674.189

2.674.189

187.193
2.486.996

187.193
2.486.996

2.486.996
2.486.996

-

2.486.996
2.486.996
-

2.486.996
2.486.996

-

2.486.996
2.486.996
-

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

2.116.832
2.116.832

-

2.116.832
2.116.832

2.116.832
2.116.832

-

2.116.832
2.116.832

Inzicht in bestedingen ter plaatse
Bestedingen:
- het veldkantoor
- SCNL
Totaal bestedingen

2.476.099
2.476.099

-

2.476.099
2.476.099

2.476.099
2.476.099

-

2.476.099
2.476.099
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SHO Nepal

Noodhulp

2017
Rehabilitatie

Baten
Baten uit gezamenlijke actie SCNL
Rente
Totaal baten
Kosten voorbereiding en coördinatie (AKV):
AKV programma SCNL
AKV programma gastdeelnemer
Totaal beschikbaar voor hulpactiviteit
LASTEN
Committeringen:
- verstrekte steun via het veldkantoor
- verstrekte steun via SCNL
Totaal committeringen
Totaal beschikbare committeringsruimte

Totaal

Noodhulp

Tot en met 2017
Rehabilitatie

-1.601
-1.601

Totaal
1.806.815
745
1.807.560
126.477

-1.601

1.681.083

-17.270
-17.270

18.013
18.013

743
743
-2.344

731.325
731.325

949.758
949.758

1.681.083
1.681.083
-

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

-

384.942
384.942

384.942
384.942

731.325
731.325

949.758
949.758

1.681.083
1.681.083

Inzicht in bestedingen ter plaatse
Bestedingen:
- het veldkantoor
- SCNL
Totaal bestedingen

-

281.613
281.613

281.613
281.613

731.325
731.325

949.758
949.758

1.681.083
1.681.083
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In onderstaand overzicht zijn de baten uit eigen fondsenwerving en de bestedingen op
noodhulp en rehabilitatie exclusief gelden van de Samenwerkende Hulporganisaties
opgenomen. Deze gegevens zijn opgenomen in verband met het deelnemerschap aan de
Samenwerkende Hulporganisaties.

Bedragen * € 1.000
omvang geboden noodhulp
omvang geboden hulp wederopbouw

2015
12.742
8.916
21.658

2016
13.036
900
13.936

2017
17.349
-137
17.212

SHO, Slachtoffers Hongersnood
SHO, Ebola
SHO, Nepal

349
1.680
2.029

-

2.487
1
2.488

Totaal exclusief SHO gelden

19.629

13.936

14.724

6.401

6.391

10.719

457
768
1.225
21.658

888
682
1.570
13.936

2.230
22
2.252
17.212

Baten uit eigen fondsenwerving

omvang geboden noodhulp uit eigen fondsenwerving
omvang geboden wederopbouw uit eigen fondsenwerving
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Toelichting Lasten
Lastenoverzicht
Werkelijk 2017
Wervingskosten
Voorlichting

Besteed aan doelstellingen

Verstrekte subsidies en bijdragen
Directe projectkosten
Afdrachten aan verbonden (internationale) partijen
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Communicatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijvingen
Doorbelstingen aan projecten
Totaal
Begroting 2017

Verbeteren toekomst
perspectieven kinderen
24.077.562
1.841.310
90.278

Beheeradministratie

Totaal
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

24.077.562
1.866.045
201.016

18.971.176
1.296.990
219.234

19.285.125
1.449.032
169.593

3.453.207
1.453.199
3.612.500
164.726
515.691
40.759
-1.296.990

3.495.872
911.792
3.180.457
163.920
430.150
39.016
-1.029.449
28.095.508

24.735
65.490

-

-

16.109

29.139

1.535.720
72.525
187.783
18.121
-1.148.257

2.921.229
1.493.961
1.096.470
53.482
127.195
13.194
-144.292

1.905.322
161.863
353.480
11.501
33.286
3.176
-610

581.661
23.417
96.937
5.923
-

26.675.042

5.651.464

2.484.127

737.077

4.826.551
1.655.824
3.567.331
160.925
445.201
40.414
-1.293.159
35.547.710

20.724.283

5.128.994

1.757.644

819.571

28.430.492

28.430.492
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21. Besteed aan de doelstelling
De bestedingen aan de doelstelling zijn conform de statuten onder te verdelen in
bestedingen voor:
••het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en
jongeren in moeilijke omstandigheden, waar ook ter wereld, en ongeacht geslacht, ras,
nationaliteit, geloof of politieke gezindheid. Hier weergegeven onder de doelstelling
“Verbeteren toekomst perspectieven kinderen”.
••het verrichten van onderzoek, voorlichting en pleitbezorgingsactiviteiten ten behoeve
van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden. Hier weergegeven onder de
doelstelling “Voorlichting en bewustmaking”.
De bestedingen zijn verder als volgt onder te verdelen:
werkelijk
2017
Bestedingen ten behoeve programma's
buitenland
Structurele hulp
Rehabilitatie
Noodhulp
Bestedingen ten behoeve programma's
binnenland
Nederland
Verbeteren toekomstperspectieve kinderen
Voorlichting en bewustmaking

begroting
2017

werkelijk
2016

8.520.939
-19.066
17.606.892
26.108.765

10.436.632
1.592.547
8.201.289
20.230.468

6.642.500
1.014.819
13.283.757
20.941.076

566.277
26.675.042
5.651.464
32.326.506

493.815
20.724.283
5.128.994
25.853.277

377.491
21.318.567
3.989.623
25.308.190

Bestedingen aan doelstelling Verbeteren toekomstperspectieven kinderen
Dit betreft grotendeels bestedingen ten aanzien van programma’s in het buitenland.
De bestedingen ten behoeve van programma’s in het buitenland zijn 24,7% hoger dan in
2016. Deze stijging wordt met name veroorzaakt een toename van de bestedingen van
Noodhulpprogramma’s. Dit betreft onder andere de SHO programma’s in Somalië en
Zuid-Soedan. De realisatie van de bestedingen voor Structurele Hulp en Rehabilitatie
programma’s is lager dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt doordat de
concurrentie in het acquisitie traject voor subsidies erg hoog is waardoor het gerealiseerde
slagingspercentage lager dan geprognosticeerd is.
Naast de bestedingen voor de doelstelling in het buitenland is in 2014 gestart met het
beschikking stellen van middelen voor programma’s in het binnenland. In 2017 zijn de
bestedingen ten behoeve van programma’s binnenland 50% hoger dan in 2016.

Bestedingen voorlichting en bewustmaking
Deze bestedingen worden gemaakt om het Nederlandse publiek bewust te maken van de
problematiek van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden. Omdat de organisatie
het publiek meer wil betrekken bij haar activiteiten zijn in de begroting 2017 meer middelen
voor deze doelstelling opgenomen. De werkelijke bestedingen zijn 10,2% hoger dan begroot
en zijn als volgt te verdelen:

Directe projectkosten
Uitbesteed werk
Communicatiekosten
Personeelskosten
Overige kosten

werkelijk
2017
24.735
2.921.229
1.493.961
1.096.470
115.069
5.651.464

begroting
2017
180.259
2.264.803
1.314.239
1.209.395
160.298
5.128.994

werkelijk
2016
90.868
2.028.445
829.432
946.447
94.431
3.989.623

De bestedingen hebben onder andere betrekking op publiekscommunicatie, direct en via
media kanalen, campagne activiteiten en lobby activiteiten.
Ratio’s ten aanzien van de doelbestedingen

Ratio's ten aanzien van de doelbestedingen
Doelbestedingen in verhouding totale baten
Doelbestdingen in verhouding totale lasten

werkelijk
2017
90,43%
90,94%

begroting
2017
94,68%
90,94%

werkelijk
2016
96,75%
90,08%

De organisatie streeft erna om zoveel mogelijk middelen aan te wenden in het kader van de
doelstelling. Als minimale norm wordt 85% voor zowel de doelbestedingen in het verhouding
tot de totale baten als in verhouding tot de totale lasten gesteld.
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De Verstrekte subsidies en bijdragen en directe projectkosten zijn als
volgt opgebouwd: 			

Verstrekte subsidies en bijdragen
Directe projectkosten

Werkelijk
2017
24.077.562
1.866.045
25.943.607

werkelijk
2016
Ministerie van Buitenlandse Zaken:
Kindhuwelijke project
DRA Joint Response Nigeria
DRA Joint Resonse Jemen
The Start Fund
Zuid Afrika SRHR
DRA Joint response Afghanistan
DRA Joint Resonse Zuid Soedan
DRA Joint Resonse Syrië
DRA Joint response Irak
DRA Joint Resonse Somalië
DRA Joint Resonse Ukraine
DRA Joint response Bangladesh
Overige programma's
SHO
Ondervoeding Somalië
Voedselzekerheid Zuid Soedan
Nepal
Commissie Europese Gemeenschappen
Vluchtelingen Uganda
Overige programma's
Global Alliance for Improved Nutrition:
Indonesië programma
Mozambique programma
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Overige programma's

2.470.731
2.103.568
1.894.328
1.715.655
1.337.671
1.217.076
1.096.630
841.709
603.257
568.343
518.813
240.169
105465
14.713.415
1.599.052
976.903
10.008
2.585.963
2.202.905
1.789.527
3.992.432
46.118
47.267
93.385
149.770
4.408.642
25.943.607
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Het normpercentage voor de kosten beheer en administratie is maximaal 5% van de
totale lasten.

22. Wervingskosten

Uitbesteed werk
Communicatiekosten
Personeelskosten
Overige kosten

werkelijk
2017
1.905.322
161.863
353.480
64.072
2.484.737

begroting
2017
1.188.404
138.960
367.472
62.808
1.757.644

werkelijk
2016
1.467.427
82.360
359.825
93.097
2.002.709

De wervingskosten hebben betrekking op de werving van publieke- als particulier gelden.
Omdat de organisatie op grotere schaal het welzijn van kinderen wil waarborgen zijn de
bestedingen aan wervingskosten 41,4% hoger dan begroot.

Personeelskosten
Personeelskosten
Salarissen
Sociale verzekeringen
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Uitkering ziekengeld en doorbelasting
Totaal personeelskosten
Af: deel toegerekend aan financiële baten en lasten

werkelijk
2017
2.582.676
414.707
346.376
327.104
-94.881
3.575.982
-8.651
3.567.331

begroting
2017
2.569.234
405.939
346.846
299.085
3.621.104
-8.604
3.612.500

werkelijk
2016
2.301.631
358.206
302.280
306.842
-79.732
3.189.227
-8.770
3.180.457

Ratio’s ten aanzien van de wervingskosten

Ratio's ten aanzien van de wervingskosten
Wervingskosten in verhouding totale baten
Wervingskosten in verhouding totale lasten

werkelijk
2017
6,95%
6,99%

begroting
2017
6,44%
6,18%

werkelijk
2016
7,66%
7,13%

Het normpercentage voor de wervingskosten is maximaal 10% van de totale lasten.
23. Kosten beheer en administratie

Personeelskosten
Overige kosten

werkelijk
2017
581.661
155.416
737.077

begroting
2017
557.417
262.154
819.571

werkelijk
2016
560.039
224.570
784.609

De kosten beheer en administratie zijn 10,1% lager dan begroot.

Ratio's ten aanzien van de kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie in verhouding totale baten
Kosten beheer en administratie in verhouding totale lasten

werkelijk
2017
2,06%
2,07%

begroting
2017
3,00%
2,88%

werkelijk
2016
3,00%
2,79%

De personeelskosten zijn 12,2% hoger dan in 2016. Deze stijging was begroot en wordt
grotendeels veroorzaakt door een toename van het aantal fte’s op de programma afdeling.
Deze stijging betreft m.n. fte’s voor de binnenland- en noodhulp programma’s.
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.
Kantoor Den Haag:
Gemiddeld aantal werknemers
Gemiddeld aantal fulltime equivalenten

2017
58,1
50,1

2016
51,4
45,3

verschil
6,7
4,8

Aantal medewerkers ultimo verslagjaar
Aantal fulltime equivalenten ultimo verslagjaar

62
52,4

55
48,8

7
3,6
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24. Financiële baten en lasten
werkelijk
2017
2.334
4.158
-3.040
18.240
21.692
81.275
-79.059
-11.710
12.198

Financiële baten en lasten
Interest obligaties
Interest deposito´s
Amortisatie
Overige bankrente
Gerealiseerd koersresultaat
Koersresultaat valuta
Kosten beleggingen

begroting
2017
20.000
10.000
70.000
100.000
-9.889
90.111

werkelijk
2016
41.626
7.807
-8.383
63.312
104.362
-1.103
-13.030
90.229

Als gevolg van de laagblijvende intereststanden zijn de financiële baten lager dan begroot.
In 2017 is een obligatie gelost en is een obligatie verkocht. Het koersresultaat van de
verkoop is verantwoord als gerealiseerd koersresultaat. Het negatieve koersresultaat valuta
heeft grotendeels betrekking op het aanhouden van een saldo in USD.
Resultaat spaar- en beleggingsvormen
Beleggingen
Obligatierente
Gerealiseerd koersresultaat
Ongerealiseerd koersresultaat
Bruto beleggingsresultaat
Kosten obligaties
Netto beleggingsresultaat
Rendement beleggingen

2013

2014

2015

2016

2017

89.539
-23.499
92.755
158.795
4.987
153.808

81.071
-14.875
113.430
179.626
11.732
167.894

57.621
-14.490
57.285
100.416
6.381
94.035

41.626
-38.350
71.078
74.354
2.006
72.348

2.334
45.975
3.040
51.349
2.638
48.711

4,31%

6,83%

6,04%

6,39%

56,49%

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.
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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. Ook zijn er door de leden van de Raad van Toezicht geen
onkostendeclaraties bij de stichting in rekening gebracht.
Bezoldiging Directie
Naam
Functie
DIENSTVERAND
Looptijd
Datum indiensttreding

P.M. Kraan
Algemeen directeur

4 jaar
01-09-14
2017
38
100%
1-1 tm 31-12

2016
38
100%
1-1 tm 31-12

BEZOLDIGING
Jaarinkomen
Bruto loon/salaris
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Variabel inkomen
Totaal jaarinkomen

100.341
7.832
108.173

96.172
7.362
103.534

SV lasten (wg deel)
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (wg deel)
Overige beloningen op termijn
Uitkeringen beëindiging dienstverband
Totaal bezoldiging 2017

9.639
16.452
134.264

9.368
16.084
128.986

Maximaal jaarinkomen
Realisatie jaarinkomen tov
maximaal jaarinkomen

129.599
83%

129.599
80%

Uren
Parttime percentage
Periode

Het jaarinkomen van de directie bedraagt Euro 108.173,- blijft onder het maximum
van € 129.599 (per fte over 12 maanden) dat volgens de regeling beloning directeuren
van Goede Doelen 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 zie
paragraaf 8.2 van het jaarverslag.
Aan de directie is geen lening, voorschot of garantie verstrekt.
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.
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.
Raad van Toezicht en statutaire directie:
Raad van Toezicht:
Voorzitter
Vicevoorzitter:
Secretaris:
Lid Raad van Toezicht

Directie:

Mw. drs. C.M. Wortmann-Kool
Dhr. drs. R.L. de Bakker
Mw. drs. Terwijn
Mw. mr. Schippers
Mw. dr. J. Brassey-Schouten
Dhr. Drs. M. Stolk
Dhr. P.M. Kraan

Stichting Save the Children is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage.
Den Haag, 20 april 2018
Namens de Raad van Toezicht *				
Bestuur
Mevrouw drs. C.M. Wortmann-Kool			De heer P.M. Kraan
Voorzitter						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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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Save the Children Nederland
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Save the Children Nederland (hierna ‘de
stichting’) te Den Haag (hierna ‘de jaarrekening’) gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en samenstelling van het vermogen van Stichting Save the Children Nederland per 31
december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ en de bepalingen van en krachtens de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2017;
2 de staat van baten en lasten over 2017;
3 het kasstroomoverzicht over 2017 en
4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol WNT 2017 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Save the Children Nederland zoals vereist in de

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.Verder hebben
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het directieverslag;
• de overige gegevens en
• de bijlagen
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
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De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Toezicht voor de
jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van
de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
‘Fondsenwervende instellingen’ en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader
is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons
af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid,
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
••het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
••het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting;
••het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
••het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze
controleverklaring de aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
••het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
••het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit
onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in
de interne beheersing.
Den Haag, 20 april 2018
KPMG Accountants N.V.
H.Visser RA
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Gebeurtenissen na balansdatum
Geen bijzonderheden.
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BIJLAGE I: BEGROTING 2018
Eigen bijdrage berekening Keep it Real en EFV programma’s
In euro’s
Begroot
2018
11.775.349
392.000
900.000
20.614.107

Werkelijk
2017
8.499.283
444.619
900.000
20.027.531

Werkelijk
2016
5.575.862
346.145
900.000
18.203.920

-

1.427.497

664.670

1.685.500

4.449.319

467.783

35.366.956

35.748.249

26.158.380

-

-

-

Som van de baten

35.366.956

35.748.249

26.158.380

LASTEN
Besteed aan doelstelling
- verbeteren toekomst perspectieven kinderen
- Voorlichting en bewustmaking

25.884.407
6.511.379

26.675.042
5.651.464

21.318.567
3.989.623

32.395.786

32.326.506

25.308.190

Wervingskosten

2.325.028

2.484.127

2.002.709

Kosten beheer en administratie

1.042.449

737.077

784.609

35.763.263

35.547.710

28.095.508

39.942

12.198

90.299

-356.365

212.737

-1.846.829

BATEN:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies en overheden
Baten van verbonden organisaties
zonder winststreven
Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Som van de geworven baten
Overige baten

Som der lasten
Financiële baten en lasten
Saldo baten en lasten
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Save the Children Nederland
Laan van Nieuw Oost-Indië 131
2593 BM Den Haag
Postbus 82061
2508 EB Den Haag
Nederland
Tel: 0031 (0)70 338 44 48
info@savethechildren.nl

www.savethechildren.nl
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