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Onze missie, dit willen we voor elkaar krijgen! 
Stichting de Regenboogboom is er voor alle kinderen die plotseling in moeilijke situaties 
terecht komen. Meestal is dat een ziekte, maar uitdagend vinden we ook kinderen die te 
maken hebben met een traumatische ervaring, geweld of een (verstandelijke) beperking.

Onze visie, hier staan we voor
De visie van de Regenboogboom legt de nadruk op de veerkracht van het kind.  
Wij gaan er steevast vanuit dat alle hulpbronnen die een kind nodig heeft, in welke situatie 
dan ook, binnen in henzelf aanwezig zijn. De focus ligt daardoor niet meer op de 
uitdagingen, beperking of de ziekte zelf, maar op het kind als geheel. Als een kind voor een 
grote uitdaging staat, kan het vertrouwen in zichzelf en zijn eigen gevoel van veiligheid 
wegvallen. Dit wordt versterkt als ouders zich machteloos, onzeker of schuldig voelen. 
Het gevolg daarvan is dat het gevoel van veiligheid nog verder onder druk komt te staan. 
Ieder kind heeft het vermogen om de regie terug te pakken en zijn eigen veerkracht aan te 
spreken om elke situatie aan te kunnen. Daardoor voelt het zich sterk, krachtig en 
bijzonder. 

Ons doel, hoe doen we dat?
Tijdens onze Regenboogboom bezoeken ontdekken kinderen hoe zij zelf makkelijk bij die 
innerlijke veerkracht kunnen komen. De Droomdekentjes bieden kinderen een veilige 
droomplek waar ze zich weer helemaal hun goede, sterke en unieke zelf kunnen voelen. De 
levensvitaminen zorgen voor je dagelijkse dosis veerkracht en onderlinge verbinding binnen 
je gezin. De regenboogkristallen maken in gedachte een bruggetje van hart tot hart, 
waardoor ouders en kinderen zich liefdevol met elkaar verbonden voelen. Onze 
Smartphone app ‘Handige Handjes’ is erop gericht ouders een praktisch hulpmiddel te 
geven om een eigen actieve supportgroep te organiseren om dagelijkse klusjes uit handen 
te nemen.

 

1. Bezoeken  

2. Droomdekentjes 

3. Boek ‘Levensvitaminen’  

4. Kristallen op de IC  

5. Smartphone applicatie  
‘Handige Handjes’ 

Aandachts
gebieden

Wat we doen:



Algemeen 

2019 was een jaar van actie! Wat hebben we ongelofelijk veel voor elkaar 
gekregen. Dat hebben we natuurlijk niet alleen gedaan, maar met een geweldig 
team van 1.500 vrijwilligers die zich zowel voor ziekenhuisbezoeken als voor de 
Droomdekentjes hebben ingezet. Dit jaar hebben we de vruchten mogen plukken 
van de inzet van afgelopen jaren om de Regenboogboom en Droomdekentjes, 
twee succesvolle losse projecten, tot een eenheid te brengen en krachtig te laten 
samenwerken. Dit zien we bijvoorbeeld door de toename van aanvragen van 
Droomdekentjes na een ziekenhuisbezoek. 

Het commitment van onze vrijwilligers in het veld en bij ons op kantoor in Soest 
heeft bijgedragen aan dit geweldige resultaat. Dat laat eveneens zien dat we als 
organisatie gestroomlijnder zijn gaan werken. Zo hebben we ervoor gekozen om 
de lijnen met het bestuur korter te maken en zijn we als organisatie flexibeler en 
efficiënter geworden. 

Daarnaast zijn we blij en trots met het partnerschap met KZA uit Baarn dat in 
2019 heeft geresulteerd tot een aantal ‘hands on’ projecten, waaronder het 
fotograferen van Droomdekentjes, het vervoeren van stoffen pakketten voor 
maakstergroepen en de ondersteunende deelname aan het Levensvitaminen-
evenement.   
Tot slot zijn wij ook dit jaar weer dankbaar voor de aandacht van de regionale 
omroepen TV Baarn en TVUtrecht die onze activiteiten voor de kinderen in de 
spotlights hebben gezet.
 

Hoe zag 2019 eruit? 



Bezoeken aan kinderen in ziekenhuizen  
(en andere locaties)
Toen we in 1992 begonnen, deden we bezoeken aan kinderen in 4 ziekenhuizen, inmiddels 
zijn we gegroeid naar 21 ziekenhuizen, 5 Blijf-van-mijn-Lijfhuizen, Moeder-huizen en 
Oranje-huizen. Het blijft indrukwekkend hoeveel kinderen te maken hebben met dingen 
waar wij het allemaal over eens zijn dat geen enkel kind het zou moeten meemaken.

In 2019 bezochten 346 teams 3.040 kinderen in de 21 ziekenhuizen waar we bezoeken 
doen. Verder waren we op 6 scholen, 1 instelling voor kinderen met een verstandelijke 
beperking en kregen 32 kinderen thuis een bezoek.

In totaal bezochten we 3.599 kinderen.

Om nog meer kinderen te kunnen bereiken, hebben we veel goed getrainde vrijwilligers 
nodig. Daarom organiseerden we oriëntatie-webinars voor nieuwe vrijwilligers om hen goed 
te informeren wat het vrijwilligersschap inhoudt en wat ze van ons daarin konden 
verwachten. De training aan bezoekvrijwilligers hebben we aangepast, zodat deze nog 
meer aansloot bij de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de ziekenhuizen.

Wat ouders zeggen:
‘Mijn zoon heeft in het Sophia gelegen. Vijfenhalve maand waarvan vier maanden 
kritiek. Elke keer dat jullie kwamen zingen zag je langzaam reactie komen bij hem. De 
glimlach werd steeds groter. Nu bijna 4 jaar verder valt hij nog steeds in slaap met 
jullie CD. Met alle kristallen bij hem in de buurt die hem een veilig gevoel geven. We 
hebben ontzettend veel aan jullie te danken door de comfort en rust die de liedjes 
brachten en nu ook nog steeds doen’. J. H.

‘ Toppers zijn jullie. Hoe fijn als jullie even langs komen en je de kinderen ziet 
genieten van het regenbooglied. De toverkristal hangt hier ook mooi te schitteren op 
de kamer’. J.K

‘Wat was mijn dochter gisteren verrast toen jullie binnenkwamen op haar kamertje. 
Hoe ziek ze ook is, ze leefde helemaal op, Zo blij mrt haar regenboogsteen en 
droomdekentje’ K. J
 

Kinderen in het ziekenhuis             3040
Kinderen in blijf-huizen 135
Kinderen thuis           32  
Kinderen in instellingen        54
Kinderen op scholen        290
Kinderen tijdens evenementen 48

Totaal 3599 kinderen

Bezoeken 
aan Kinderen

Onze impact



Droomdekentjes
In het eerste jaar van Droomdekentjes kregen 30 kinderen een eigen deken 
waaronder zij heerlijk weg konden dromen. Nu, 18 jaar later, staat de 
Droomdeken-teller maar liefst op ruim17.500 weggegeven dekentjes.  

Dankzij Newasco uit Amersfoort hebben we een zeer bijzondere stap kunnen 
zetten dit jaar. Zij wassen onze Droomdekentjes professioneel en doen ze in een 
steriele verpakking. Hierdoor kunnen we nu ook Droomdekentjes uitdelen op de 
IC’s van verschillende ziekenhuizen. 

Inmiddels hebben we 43 maakstergroepen in kaart gebracht die regelmatig bij 
elkaar komen om Droomdekentjes te maken. Al lang niet meer alleen genaaid en 
gequilt maar ook haken en breien is helemaal HOT. De maaksters doneren hun 
stoffen en hun tijd en genieten daarnaast van het sociale aspect om samen de 
mooiste dekentjes te maken. 

We hebben heldere richtlijnen geformuleerd waar een Droomdekentje aan moet 
voldoen qua materiaal, formaat en kleurstelling. De groepen kunnen bij ons 
fiberfill (de tussenlaag) aanvragen. Nou dat hebben we geweten! Ze hebben 
maar liefst 2020 meter fiberfill verwerkt in dekentjes. Ook kunnen ze logo’s 
aanvragen. Als het dekentje voorzien is van het geborduurde logo, heeft het 
officieel het Droomdekentjes ‘keurmerk’, een kwalificatie om trots op te zijn.  

De landelijke droomdekenmaakdagen, die we speciaal voor de maaksters 
organiseren hadden dit jaar een nieuwe insteek. Naast ontmoetingen hebben we 
de dames, want dat zijn het in 99,5 % van de gevallen,  workshops aangeboden 
waar ze zich voor konden inschrijven. De workshopleiders waren onze eigen 
maaksters en zij hebben op een geweldige manier hun vakkennis over 
gedragen, wat de kwaliteit van de dekentjes uiteraard ten goede is gekomen.



Nog meer Droomdekentjes
Tijdens de NLdoet dagen hebben 700 maaksters zich ingeschreven en deelgenomen. 
Velen van hen hebben zich daarna als maakster aangesloten bij een groep, waardoor de 
groei van maaksters verder gestegen is naar 1425.

Eind 2019 hebben we in totaal 14 verzendpunten, verspreid over het hele land. Dit is een 
groei van totaal 2 verzendpunten. Gemiddeld liggen er 100 droomdekentjes op voorraad. In 
Soest op kantoor liggen globaal 600 dekentjes op voorraad.

Naast de groepen in het land hebben we ook in Frankrijk achter de naaimachines gezeten. 
Met bevriende organisatie IDZO organiseerden we 2 Droomdekenmaakweken in een heus 
kasteel. Prachtige weken waar vriendschappen ontstonden en 47 Droomdekentjes werden 
genaaid. 

… nog meer voor gezinnen 
Levensvitaminen
In 2014 verscheen  de eerste druk van het boek ‘Levensvitaminen’. Met een nieuwe subtitel 
‘Samen sterker door de storm’ en een aantal nieuwe afbeeldingen lanceerden we in juni de 
tweede druk. Dit ging gepaard met een prachtig event waar gezinnen zelf de impact van het 
boek hebben ervaren. De feedback die we hebben ontvangen was zeer warm en positief. 
Daarom willen we in 2020 wederom ‘Levensvitaminen-events’ organiseren. 

Kristallen op de IC
De afgelopen 3 jaar heeft het MeanderMC in Amersfoort een pilot gedraaid met kristallen op 
de IC voor volwassen die kinderen hebben. De IC is op zich al een indrukwekkende 
omgeving voor een volwassene; stel je voor hoe dat is voor een kind. Verpleegkundigen 
van de IC hebben samen met de pedagogisch medewerkers van de kinderafdeling, die al 
met de Regenboogboom en de kristallen werkten, ervaren dat juist op de IC de inzet van 
een Regenboogkristal bijzonder effectief is. Een kind heeft thuis een kristal èn papa of 
mama een in het ziekenhuis. Door in gedachten een Regenboogbruggetje te maken 
kunnen zij naar elkaar toe dromen en samen mooie momenten beleven. Zo is een kind 
altijd in gedachten verbonden met zijn ouders en voelt het zich niet zo alleen. Daardoor is 
de situatie waarmee een kind te maken heeft beter uit te leggen en voelt het minder 
bedreigend. In 2020 zullen we dit concept verder uitrollen en de IC van het Antoni van 
Leeuwenhoek ziekenhuis staat al te trappelen.

Jaar Kinderen bereikt met
2001 30 droomdekentjes
2002 40 droomdekentjes
2003 50 droomdekentjes
2004 230 droomdekentjes
2005 263 droomdekentjes
2006 187 droomdekentjes
2007 240 droomdekentjes
2008 286 droomdekentjes
2009 371 droomdekentjes
2010 569 droomdekentjes
2011 630 droomdekentjes
2012 842 droomdekentjes
2013 843 droomdekentjes
2014 1200 droomdekentjes
2015 1567 droomdekentjes
2016 1950 droomdekentjes
2017 2517 droomdekentjes
2018 3005 droomdekentjes

2019: 2955 droomdekentjes

Dat is totaal in de geschiedenis van 
Droomdekentjes: 17.568 droomdekentjes

Droomdekentjes
Onze impact



…en nog meer

Smartphone applicatie ‘Handige Handjes’ 
‘Handige Handjes’ biedt ondersteuning en verbinding voor gezinnen die in 
uitdagende situaties zitten. Familieleden, vrienden en kennissen kunnen zich via 
de app aanmelden en zich inzetten om het gezin te ondersteunen. ‘Kan ik iets 
voor je doen?’ wordt direct praktisch opgepakt. Via de app kan het gezin klusjes 
toevoegen die door mensen in hun omgeving worden uitgevoerd. Klusjes zoals 
boodschappen doen, koken, de hond uitlaten of het huis opruimen. Het is 
belangrijk dat de mensen die hulp nodig hebben zelf zo min mogelijk hoeven te 
doen; ze hebben immers al genoeg aan hun hoofd.
Op dit moment wordt de app getest en in het voorjaar van 2020 wordt deze 
gelanceerd. Via de app hebben gebruikers ook direct toegang tot de webshop 
van de Regenboogboom. 

Chantal (7 jaar) heeft een hersentumor en het gaat erg slecht met haar. Ze 
heeft enorme pijnen en zelfs de hoogste dosis morfine kan de pijn niet 
stoppen. Die raast er gewoon doorheen. “Papa, de Regenboogboom CD”, 
roept ze. Papa zet het CD-tje op en ziet zijn dochter bij de eerste tonen van 
de CD al ontspannen. “Nu heb ik geen pijn, ik ben in het bos” zegt Chantal 
en ontspant in de armen van papa en valt vervolgens in slaap. 
Ergens vindt Chantal de rust en kracht om de pijn te kunnen hanteren. Ze 
neemt zelf de regie weer in handen. Ze weet een manier om rust te vinden 
in deze ongelooflijk heftige levensstorm. Dat getuigt van veerkracht.



Meerjaren visie 2020-2025
In steeds meer zorgomgevingen en binnen bedrijven is er aandacht voor kwetsbaarheid en 
veerkracht: het vermogen om na een grote teleurstelling of confrontatie de innerlijke kracht 
en motivatie te vinden om het leven vol te leven.

De Regenboogboom is al sinds 1992 gericht op het wakker maken van de innerlijke 
veerkracht van kinderen. Kinderen zullen zelf door hun eigen levensstormen moeten gaan. 
We kunnen met zijn allen proberen die stormen minder heftig te laten zijn, echter veelal 
hebben we geen enkel idee van de omvang en impact van de storm. Kinderen hebben ons 
geleerd en getoond dat zij zeer goed in staat zijn om zelf door de heftigste stormen heen te 
zeilen, als ze maar aangesproken worden op hun innerlijke veerkracht en waardigheid. Wij 
gunnen dat alle kinderen en hun volwassenen. We weten dat er ruim 40.000 kinderen per 
jaar door heftige levensstormen gaan. Met de Regenboogboom bereiken we zo ongeveer 
7.000 tot 8.000 kinderen per jaar. Met onze vrijwilligersorganisatie kunnen we dus al heel 
wat kinderen bereiken, maar dat is nog niet genoeg.
 
We zijn er klaar voor om onze kennis en ervaring in te zetten voor veel meer professionals 
in het zorgveld. De komende 5 jaar zal onze aandacht daarop gericht zijn, zodat in 2025 het 
aanspreken van innerlijke veerkracht een vanzelfsprekendheid is in de zorg voor kinderen 
en hun ouders.

Wat ouders zeggen:
‘Onze dochter gebruikt de regenboogkristal nog steeds en slaapt regelmatig onder 
de mooie ‘toverdeken’ Wat heeft ze veel steun gehad tijdens haar verblijf in het 
ziekenhuis en wij als ouders ook!’ Bedankt. Melissa v. F

‘Dit ontroert mij zo enorm. Om kinderen die diep in de ellende en zorgen zitten om 
hun ziektevoor even te laten stralen en een glimlach op hun gezicht te geven’ R.V.

‘Nog altijd fantastisch wat jullie doen,  kwam laatst de liedjes tegen, spontaan de 
tranen over mijn wangen hoe die mij er doorheen getrokken hebben’ J. de H.

• De mens en het kind centraal 

• Aanspreken van veerkracht is 
normaalste zaak van de wereld en 
geïntegreerd in de zorg 

• Nauwe samenwerking met 
professionals uit het zorgveld 

Meerjaren
visie

Hier dromen we van



Sterke kanten,  
wat doen we goed?
Komt warm en persoonlijk over
De organisatie: er is veel aandacht besteed 
aan de optimalisatie in de marketing en 
communicatie en ingewikkelde processen zijn 
gestroomlijnder
Aandacht voor onze gecommitteerde 
vrijwilligers
Met weinig middelen hebben we een grote 
impact
Garantie van de kwaliteit van ons werk
Ankerpunt en betrouwbare partner voor 
zorginstellingen en ziekenhuizen
We spelen in op de maatschappelijke behoefte 
van persoonlijk en oprecht contact

Zwakke kanten,  
wat kan beter?
Kwetsbaarheid van een 
(vrijwilligers)organisatie
Training van vrijwilligers is intensief proces
Elke jaar is het een uitdaging om de 
fondsenwerving voor projecten te vinden
We komen regelmatig handen te kort, de grote 
hoeveelheid werk wordt door relatief weinig 
mensen uitgevoerd  
Optimalisatie van ingewikkelde processen  
Naamsbekendheid en zichtbaarheid 

Kansen,  
waar liggen onze mogelijkheden?
Verbreding van de maatschappelijke behoefte.  
Uitbreiding van bezoeklocaties buiten de 
ziekenhuizen.
Boek en events ‘Levensvitaminen’ promoten bij 
patientenverenigingen
Kristallen als regenboogbruggetje van hart tot hart
App ‘Handige Handjes’ heeft enorme potentie bij 
diverse doelgroepen
Voor onze ‘klanten’ het makkelijker maken om van 
onze diensten gebruik te maken.

Bedreigingen,  
waar moeten we alert op zijn? 
Aantal goede doelen neemt nog steeds toe
Trend in de markt: donateurs geven liever 
eenmalig
Zieke kinderen liggen minder en korter in het 
ziekenhuis, waardoor we ze minder goed kunnen 
bereiken
(Chronisch) zieke kinderen verblijven steeds vaker 
thuis en bezoeken het ziekenhuis alleen voor 
poliklinische -of dagbehandelingen
(Het wordt steeds lastiger om vrijwilligers langdurig 
beschikbaar te krijgen voor het 
Regenboogboomwerk
Door het succes van Droomdekentjes is er een 
flinke groei van instroom van dekentjes. Kunnen 
we als organisatie deze groei op een gezonde 
manier volgen?



Onze organisatie
Stichting de Regenboogboom is al sinds 1992 gericht op het wakker maken van 
de innerlijke veerkracht van kinderen. Als een kind voor een grote uitdaging 
staat, kan het vertrouwen in zichzelf en de wereld om zich heen verliezen: dat 
geldt ook voor hun ouders. Met het herontdekken van hun eigen veerkracht en 
gevoel van veiligheid zijn zij in staat zichzelf opnieuw weerbaar te maken. 
Daarom vinden we het belangrijk om alle kinderen van de wereld te bereiken, te 
beginnen in Nederland!  Onze organisatie telt nu ruim 1500 vrijwilligers, waarvan 
de meeste droomdekenmaaksters en bezoekvrijwilligers zijn.

We hebben een kantoor op de Lange Brinkweg 77
3764 AB Soest Tel: 035 – 5881660
Post ontvangen we graag op Postbus 329, 3760 AH Soest 
Email: info@regenboogboom.nl
Website: www.regenboogboom.nl
ING: NL07INGB0004488569
Kamer van Koophandel 41157872 (mei 1993) 
ANBI nummer: 8025 55 675  

Ons bestuur bestaat uit:
Mevr. Brigitte van Heerde (Voorzitter) Advocaat.  
Nevenfunctie: bestuurslid van Stichting Maendeleo.
Mevr. Yvette van den Berg (Secretaris) Zelfstandig Ondernemer/Kunstenaar. 
Geen nevenfuncties.
Dhr. Thijs Duindam (Penningmeester) Horeca ondernemer Restaurant De 
Soester Duinen. Nevenfuncties: bestuurslid soester Zakenkring, bestuurslid 
koninklijke horeca nederland afdeling Baarn-Soest. Deze nevenfunctie zijn niet in 
conflict met de functie binnen de Regenboogboom.

Bestuursleden worden voor 5 jaar benoemd.
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
Dhr. Thijs Duindam termijn loopt af in maart 2022
Mevr. Brigitte van Heerde termijn loopt af in juni 2023
Mevr. Yvette van den Berg termijn loopt af in juni 2023

Directie/oprichters
Renée van Zandvoort (renee@regenboogboom.nl 06-29023560)
Evert-Jan van Zandvoort (evert@regenboogboom.nl 0654262319)

mailto:evert@regenboogboom.nl
mailto:evert@regenboogboom.nl


Algemeen
De jaarrekening is opgesteld over het kalenderjaar 2019.
De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende 
Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaglegging RJ 650
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Uitgaven
Onze visie op de financiën is gericht op voldoende geld werven, zodat we onze activiteiten 
op een goede manier kunnen doen. Geld ophalen is geen doel op zich. We letten goed op 
de kosten en maken elke maand een financiële rapportage waardoor we de begroting goed 
kunnen monitoren. Het is gebleken dat we effectief zijn en veel voor elkaar krijgen met een 
relatief klein budget. Uiteraard zijn er kosten waar je niet omheen kunt, zoals reiskosten 
vrijwilligers, verzendkosten voor de Droomdekentjes en materialen zoals bomen, kristallen, 
stoffen en CD’s. In de afgelopen jaren hebben we een goede balans gevonden tussen 
inkomsten en uitgaven. Hiermee werden en worden onze ambities gerealiseerd.

Inkomsten
De Regenboogboom heeft meerdere stromen van inkomsten. Hierin zijn onze ‘grote 
donateurs’ en de vermogensfondsen verreweg de meest succesvolle. Een andere stroom 
zijn bestaande donateurs die maandelijks of per kwartaal een donatie doen.

1. Baten (begroot: € 200.100 gerealiseerd: € 194.955)
Het resultaat is voor het grootste gedeelte verlopen volgens de begroting. 
In 2019 zijn vooruit lopend op boekjaar 2020 al reeds fondsen geworven ter waarde van :  
€ 30.980. Dit bedrag is buiten de staat van baten en lasten voor het jaar 2019 gehouden.

2. Lasten, besteed aan doelstellingen (begroot: € 117.157, gerealiseerd: € 104.805)
We mogen terugkijken op een accurate begroting over 2019. De kosten voor bezoeken zijn 
lager uitgevallen, dit ligt vooral aan minder uitgaven aan materialen. Het evenement wat we 
tbv bezoeken hadden willen organiseren hebben we opgeschoven naar 2020. De kosten 
voor droomdekentjes zijn ook iets lager uitgevallen.

3. Werving Baten (begroot: € 36.743, gerealiseerd: € 33.324)
Wederom helder en goed begroot, het  verschil zit ‘m in dat het niet nodig was om zelf een 
fondsenwerven evenement te organiseren.

4. Beheer en Administratie (begroot: € 9.077, gerealiseerd: € 9.090)
Conform begroting.

Wat een mooi jaar

TOELICHTING 
JAARVERSLAG  
2019



5. Exploitatie Resultaat (begroot: € 37.123, gerealiseerd: € 47.736)
Het exploitatieresultaat is € 10.613 hoger dan begroot. Dit komt vooral voor uit 
het goed onder controle houden van de lasten. In 2019 gaven we in totaal   
€ 12.350 minder uit dan begroot. We hebben ook € 5.145 minder inkomsten 
gehad. Al met al wederom een prachtig resultaat.

Financiële reserve
De onttrekkingen en/of toevoegingen aan de vrije reserves en de toevoegingen 
aan de bestemmingsfondsen vinden plaats naar aanleiding van de 
resultaatbestemming aan het einde van het jaar, en conform de aan de gelden 
gekoppelde doelen. Per 31 dec 2019 heeft de stichting een eigen vermogen van 
€ 153.605. Dit is opgebouwd uit de continuïteitsreserve (€ 98.447) , de 
bestemmingsreserve (€ 10.000) en de bestemmingsfondsen (€ 45.158).

Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van de mogelijke risico’s 
op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan 
haar verplichtingen kan voldoen. De intern vastgestelde norm voor de 
noodzakelijk geachte omvang van deze reserve bedraagt € 100.000. Eind 2019 
was deze reserve toegenomen naar € 98.447

ANBI & CBF keurmerk
Stichting de Regenboogboom is door de Belastingdienst erkend en opgenomen 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 24 lid 4 van de 
Successiewet uit 1956. Na een zorgvuldige reguliere hertoetsing door het CBF is 
aan Stichting de Regenboogboom met ingang van januari 2015 wederom het 
officiële CBF Keurmerk voor Goede Doelen.
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Activiteiten
Stichting de Regenboogboom is er voor alle kinderen in Nederland, die plotseling in een 
moeilijke situatie terecht komen. Meestal is dat een ziekte, maar uitdagend vinden we ook 
kinderen die te maken hebben met een traumatische ervaring, geweld of een 
(verstandelijke) beperking.
Tijdens onze Regenboogboom bezoeken ontdekken kinderen hoe zij zelf makkelijk bij die 
innerlijke veerkracht kunnen komen. De Droomdekentjes bieden kinderen een veilige 
droomplek waar ze zich weer helemaal hun goede, sterke en unieke zelf kunnen voelen. De 
levensvitaminen zorgen voor je dagelijkse dosis veerkracht en onderlinge verbinding binnen 
je gezin. De regenboogkristallen maken in gedachte een bruggetje van hart tot hart, 
waardoor ouders en kinderen zich liefdevol met elkaar verbonden voelen. Onze 
Smartphone app ‘Handige Handjes’ is erop gericht ouders een praktisch hulpmiddel te 
geven om een eigen actieve supportgroep te organiseren om dagelijkse klusjes uit handen 
te nemen.

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

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.

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/of betrouwbaarheid van 
de bepaling van de waarde.

Grondslagen  
voor de 

resultaatbepaling



De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 
hebben. Baten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking 
tot de transactie zijn overgedragen aan de gebruiker van de dienst.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de 
stichting

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing 
van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en 
van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. 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.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, 
handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. 
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 
waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, maken 
eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste 
waardering.

Materiële vaste activa
Deze activa worden gesplitst in activa benodigd voor de bedrijfsvoering en activa 
direct aangewend in het kader van de doelstellingen. Activa benodigd voor de 
bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs 
volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op 
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Het 
volgende afschrijvingspercentage wordt hierbij gehanteerd:  Inventaris:  20%



Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering.

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
stichting.

Reserves en fondsen
De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico’s van 1 jaar te dekken en om zeker te 
stellen dat de stichting in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen en haar 
activiteiten kan blijven uitvoeren. 

Bestemmingsreserves: Door het bestuur aangebrachte beperkingen ten aanzien van de 
vrije reserves worden aangeduid als bestemmingsreserves. Toevoegingen aan de 
bestemmingsreserves volgen uit de resultaatverdeling of uit de vrije reserves. 
Onttrekkingen worden eveneens via de resultaatverdeling ten laste van de 
bestemmingsreserve verantwoord.

Bestemmingsfondsen: Door derden aangebrachte beperkingen ten aanzien van de vrije 
reserves worden aangeduid als bestemmingsfondsen. Toevoegingen aan de 
bestemmingsfondsen volgen uit de resultaatverdeling. Onttrekkingen worden eveneens via 
de resultaatverdeling ten laste van het bestemmingsfonds verantwoord.

Kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.



Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee 
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De lasten worden bepaald 
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. De 
lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop 
deze betrekking hebben.

Giften en donaties
Giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. 
Wanneer niet specifiek blijkt op welke periode een donatie betrekking heeft, 
wordt de periode van ontvangst van de donatie gekenmerkt als de periode 
waarop de ontvangst betrekking heeft en wordt verwerkt in de staat van baten en 
lasten

Lasten
Lasten worden verwerkt in de staat van baten en lasten op basis van een 
rechtstreeks verband tussen de gemaakte lasten en de gerealiseerde baten. 
Lasten worden verwerkt in de staat van baten en lasten op het moment dat zij 
voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en 
aan derden betaalde (te betalen) interest

Giften in natura
Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in het economisch 
verkeer. Het gaat daarbij om diensten en producten die de stichting ook zou 
hebben moeten inkopen indien zij deze niet in natura zou hebben ontvangen. 
Algemene charikortingen worden niet gezien als giften in natura. Het verwerken 
van de giften in natura heeft geen effect op het resultaat en het vermogen, maar 
een volume-effect op zowel de baten als de lasten. De baten worden 
verantwoord onder de baten uit eigen fondsenwerving, de lasten worden 
verantwoord onder de kostenposten waaronder zij normaliter ook zouden worden 
geboekt.



Toelichting op de balans



Toelichting op de balans



Toelichting staat van baten en lasten



Aantal Werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers op basis van een volledige werkweek bedroeg eind 
2019: 0 fte

Bezoldiging van bestuurders en directie
Er is in 2019 geen sprake geweest van bezoldiging van bestuur.
De directionele functie werd uitgevoerd door Renée van Zandvoort.
De betaling hiervan is geschied in de vorm van het inhuren op basis van facturatie tot een 
totaal van maximaal € 45.300,- per jaar.

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire bepaling inzake de bestemming van het resultaat
De bestemming van het resultaat vindt plaats overeenkomstig de statuten.
Daarin is bepaald dat het bestuur vaststelt welk deel van het resultaat wordt toegevoegd/
onttrokken aan de bestemmingsreserves. Het resterende bedrag van het resultaat wordt 
toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsfondsen en de continuïteitsreserve.

Voorstel bestemming exploitatieresultaat 2019
Aan de bestuursvergadering wordt voorgesteld het exploitatieresultaat over 2019 ad
€ 47.736

Bestemmingsreserve € 0
Bestemmingsfondsen € 0
Continuïteitsreserve €47.736

Het voorstel bestemming resultaat is reeds in de jaarrekening verwerkt
Soest, 20 februari 2020
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Een greep uit onze sponsoren:
AFAS
Haribo
KZA Baarn
Rotary Soest-Baarn
Fam van der Veldt
Fam Dorrestein
Gijs Bender
Otto-Jan Staleman
Restaurant De Soester Duinen
Smurfit Kappa
Practicum Soest
NLdoet
Apostolische Genootschap
Van Hout advocaten Hilversum
Newasco  
Poppenclub olv Anneberthe

Stichting Dare to Take Care
Stichting fonds Welzijnswerk
RDO Balije van Utrecht
Stichting Azul
Stichting de Boom
De Brauw van Lynden Fonds 
Reek Versteegh Stichting
Stichting Kanunnik Salden/
Nieuwenhof
Paul Tensen Stichting
Pelgrimshoeve
Fred Foundation
Stichting Reggeborgh
Stichting Femmy van der schaaf
Anna Muntz Stichting

Sponsoren bedankt
Dank jullie wel!
We bedanken ALLE sponsoren, groot én klein.
Met jouw donatie geef je kinderen kracht, rust, verbeelding en zelfvertrouwen. Zo 
kunnen kinderen zich beter voelen en maak jij een wezenlijk verschil. Zonder jou/
jullie is ons werk niet mogelijk.



De Regenboogboom

JAARVERSLAG  
2019
Iedereen enorm bedankt 
voor de steun!


