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NAAM ORGANISATIE  
 
Stichting Kinderfonds MAMAS 
 
 
RSIN NUMMER / KVK NUMMER 
 
RSIN Nummer: 8083.34.190  
KvK Nummer: 34111231 
 
 
INTERNET ADRES 
 
http://www.kinderfondsmamas.nl 
 
 
CONTACTGEGEVENS 
 
Postadres: 
Postbus 156 
1250 AD Laren (NH) 
 
Bezoekadres: 
Klaaskampen 20A 
1251 KP Laren (NH) 
 
Telefoon: 035 - 539 59 80 (tijdens kantooruren) 
Fax:  035 - 539 59 89 
Email:  info@kinderfondsmamas.nl 
 
 
DOELSTELLING 
 
Kinderfonds MAMAS heeft als doelstelling het bieden van een eerlijke, gelijke kans aan de meest 
kwetsbare kinderen. Armoede maakt kinderen immers kansloos. Dat doet Kinderfonds MAMAS 
door projecten te steunen waarin (vooral) sterke vrouwen hun verantwoordelijkheid nemen voor 
kinderen in nood: de MAMAS. 
 
Op basis van deze brede doelstelling heeft het Kinderfonds de volgende statutaire doelen 
geformuleerd: 
 
1. Het werven van fondsen voor directe hulpverlening, opvang, begeleiding en educatie aan kinderen 
in zuidelijk Afrika die in hun ontwikkeling ernstig belemmerd worden door armoede, ziekte, verlating, 
misbruik en andere vormen van achterstelling of de directe gevolgen daarvan. 
2. Het informeren en betrekken van de Nederlandse samenleving bij dit onderwerp, ter vergroting 
van inzicht in oorzaak en samenhang van de problemen die deze kinderen ontmoeten, alsmede het 
genereren van positieve betrokkenheid bij de structurele oplossing van deze problemen door 
Afrikanen zelf. 
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3. Het ontwikkelen en realiseren van alle activiteiten, projecten en programma’s die voor de 
realisatie van genoemde doelstellingen noodzakelijk of gebruikelijk zijn, dan wel hiermee direct 
verband houden. 
 
 
BELEIDSPLAN 
 
Zuid-Afrika kent nog steeds een ongelooflijk groot armoedeprobleem en vooral de kinderen zijn 
daarvan het slachtoffer. Voor hen is dagelijkse hulp onmisbaar. In Zuid-Afrika leven naar schatting 
ruim dertien miljoen kinderen van vijftien jaar en jonger onder de armoedegrens. De gevangenis 
van de armoede houdt hen in haar greep. Velen van deze kinderen leven aan de absolute onderrand 
van de piramide van armoede: als straatkinderen, slachtoffertjes van huiselijk geweld, aidswezen, 
ouderloze ‘gezinnen’, straatprostitueetjes, kinderen met een handicap en illegale vluchtelingen. 
Vooral deze groepen leven in onbeschrijfelijk slechte omstandigheden. Velen sterven jong. En 
mochten zij hun keiharde jeugd overleven, dan wacht hen veelal een toekomst in de ergste armoede 
of in de criminaliteit. Het is hard om te zeggen, maar eigenlijk zijn deze kinderen afgeschreven voor 
de toekomst. Zij hebben gebrek aan nagenoeg alles en een schreeuwende behoefte aan hulp, 
onderwijs, medische zorg, begeleiding, veilige opvang, therapeutische begeleiding, sport- en 
spelmogelijkheden, gezonde voeding, kleding, onderdak, hulp bij registratie, liefde en aandacht. 
 
Lokale initiatieven 
Maar gelukkig zijn er honderden lokale initiatieven van Zuid-Afrikanen zelf, die zich het lot 
aantrekken van deze kinderen en concrete dagelijkse hulp bieden. Heel praktisch, ‘down to earth’, bij 
hen in de buurt of in de omgeving, met behulp van professionals en vrijwilligers, gedreven door 
het belang van het kind. Praktisch, direct, kleinschalig en laagdrempelig. Vrijwel altijd in moeilijke 
omstandigheden waar de werkloosheid gigantisch is, evenals de aidscijfers. En eerlijk is eerlijk: 
meestal zijn het de vrouwen die de leiding nemen en verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst 
van deze kinderen. MAMAS… 
 
Beleid 
Kinderfonds MAMAS baseert het beleid van projectsteun op de volgende uitgangspunten: 
 Kinderfonds MAMAS komt op voor de meest kansarme kinderen van zuidelijk Afrika. 
 Bij de werkwijze ligt de nadruk op sterke, groothartige vrouwen die hun verantwoordelijkheid 

nemen voor kinderen in nood. 
 Het fonds financiert alleen projecten die door lokale gemeenschappen zelf worden geïnitieerd en 

gerealiseerd: lokaal ‘ownership’ is een basisvoorwaarde. 
 Alle projecten worden gekenmerkt door betrokken en bekwaam lokaal management en concrete 

actieve steun vanuit de lokale gemeenschap. 
 Kinderfonds MAMAS financiert alleen goed gestructureerde, concrete hulpverlening aan de 

meest kansarme kinderen. Dit zijn stuk voor stuk laagdrempelige en kleinschalig georganiseerde 
projecten waarbij de dagelijkse zorg centraal staat, zoals evenwichtige en gezonde voeding, 
onderdak, medische zorg, kleding, onderwijs, therapie, opvang, veiligheid, sport & spel. 

 Het fonds richt zich op een diverse doelgroep van kansarme kinderen: verwaarloosde kinderen, 
straatkinderen, aidsweesjes, kindgezinnen, gehandicapte en zieke kinderen en slachtoffers van 
misbruik of geweld. 

 Het fonds steunt in belangrijke mate projecten die zich bevinden in rurale gebieden, vaak slecht 
bereikbaar en afgelegen en daardoor verstoken van goede services en hulpverleningsinstanties. 

 Het fonds beslist zelf over funding van projecten. De stichting kiest zijn eigen projecten en weet 
zodoende precies welke projecten steun ontvangen, en waarom. 
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 Het fonds heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij iedere donatie kan worden gevolgd, vanaf de 
donateur tot aan de besteding in een project. Het fonds is volledig transparant in de 
boekhouding, inclusief de accountantsrapportage. 

 Het fonds heeft concrete en directe betrokkenheid bij al haar projecten. Minstens tweemaal per 
jaar bezoekt een bestuurslid elk project. Daarnaast ontvangt het bestuur reguliere 
voortgangsreportages van alle projecten en is er geregeld contact via telefoon en e-mail. 

 Support van Kinderfonds MAMAS betekent als regel een driejarige ondersteuning (uiteraard 
onder het voorbehoud van jaarlijkse evaluatie), zodat het project structurele plannen kan maken 
en weet waar het aan toe is. De zekerheid van meerjarige funding verhoogt de kwaliteit van de 
projecten enorm. 

 Ten slotte heeft het fonds de nadrukkelijke ambitie om in Nederland groot te worden in 
fondswerving, maar klein te blijven in organisatie. Dit is onder meer mogelijk wanneer ook 
bestuursleden zelf actief participeren in de organisatie, de fondswerving en het monitoren van 
de projecten in zuidelijk Afrika. 

 
 
BESTUURDERS 
 
Naam Functie Relevante nevenfuncties 

 

Mevrouw  H.A.M. Nauta-van Moorsel 

(Dagelijks bestuur) 

 

Voorzitter 

 

Lid RvT Netherlands Institute for Multiparty Democracy 

(NIMD) 

Voorzitter MeeReizen 

Lid RvA De Nije Stichting 

Comité van Aanbeveling Vrienden van Lorna Wing 

 

 

De heer F.L.H.A. Brand 

(Dagelijks bestuur) 

 

Penningmeester 

 
Bestuurslid Stichting Frederik Edmond Brand  
Bestuurslid Stichting Ondernemend Opbouw Zuid  
Bestuurslid Stichting KansenNet 
Penningmeester Stichting De Muze van Zuid 
Penningmeester Villa Pinedo 
 

 

Mevrouw C.T.M. van der Ouderaa 

(Dagelijks bestuur) 

 

 

Secretaris 

 

 

 

Lid RvT CliniClowns 

Lid RvT Verus, Vereniging voor Katholiek en Christelijk 

Onderwijs 

Bestuurslid Landelijk Expertise Sterven 

Lid bestuur Stichting Het Grote Verhaal  

 

Mevrouw I. van Dijk 

(Toezichthoudend bestuur) 

 

 

Lid 

 

 

De heer G. Overbeek 

(Toezichthoudend bestuur) 

 

 

Lid 
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BELONINGSBELEID 
 
Leden van het bestuur van Kinderfonds MAMAS ontvangen geen bezoldiging, noch onmiddellijk noch 
middellijk. Kostenvergoeding vindt alleen plaats in geval van exponentiële kosten, bijvoorbeeld in het 
kader van een reis naar projecten in Zuid-Afrika die op verzoek van het bestuur plaatsvindt. 
 
Kinderfonds MAMAS hanteert de beloningsregeling van de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren van 
Goede Doelen’ van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan de 
hand van 
zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging leidde tot een zogenaamde 
BSD-score van 420 punten. Dit betekent dat het maximale jaarinkomen van de directeur ingeschaald 
is op salarisniveau H en maximaal €125.011 mag zijn. 
 
 
ACTIVITEITEN 
 
In Nederland werft Kinderfonds MAMAS fondsen bij particulieren en bedrijven. MAMAS doet daarbij 
de volgende beloften: 
- Voor € 5,- per maand geven we een kind dagelijkse zorg en toekomst. 
- Onze organisatie in Nederland is en blijft klein. 
- Elke euro volgen wij met eigen ogen tot aan de besteding in Zuid-Afrika. 
- Nooit zullen we om extra bijdragen vragen via belrondes of bedelacties. 
- Een donateur ontvangt van ons geen dure bladen, mappen of mailings. 
- We communiceren sober met onze donateurs: drie eenvoudige nieuwsbrieven per jaar. 
- Bestuursleden selecteren en bezoeken alle projecten zelf. 
- Twee keer  per jaar worden alle projecten door eigen mensen bezocht en gecontroleerd. 
 
Ten behoeve van het dienen van de doelstellingen van Kinderfonds MAMAS worden activiteiten op 
het gebied van communicatie, voorlichting en werving aangewend: 
 
 Voor de werving van nieuwe donateurs worden verschillende technieken gehanteerd; van 

advertising (middels stopper-afspraken), radio- en televisiespots (eveneens op stopper-basis), tot 
web-werving, direct marketing, inserts in omroepbladen en door-to-door-acties. 

 Naast deze fondsenwervende activiteiten wordt ieder jaar gezocht naar mogelijkheden om ook 
op televisie actie te voeren voor Kinderfonds MAMAS, deels om Nederland middels voorlichting 
te betrekken bij ons onderwerp en onze bijdrage aan de oplossing, maar deels ook om nieuwe 
donateurs te werven. 

 Ten einde volledig gebruik te maken van de mogelijkheden die social media ook ons fonds 
bieden, heeft Kinderfonds MAMAS actief ingezet op Facebook en blogs als middel om met onze 
donateurs en vrienden te communiceren. 

 Kinderfonds MAMAS stuurt drie nieuwsbrieven per jaar. Deze nieuwsbrief is een belangrijke 
sobere lifeline met de donateurs. 

 Een nieuwsbrief wordt ook in digitale vorm verspreid in de periodes tussen de hard copy 
nieuwsbrief in. Feitelijk komt dit neer op jaarlijks drie papieren nieuwsbrieven, aangevuld met 
drie digitale nieuwsbrieven. 
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FINANCIELE VERANTWOORDING 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
 

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019 

  €  € 

Vaste activa     

Immateriële vaste activa  46.342  0 

Materiële vaste activa  2.660  3.654 

     

Financiële vaste activa     

Vordering personeel  9.461  29.405 

     

Vlottende activa     

Vorderingen en overlopende activa  589.089  545.608 

     

Liquide middelen  5.829.938  5.695.607 

    
 

Totaal  6.477.490  6.274.274 

  
 

 
 

 
 

PASSIVA  31-12-2020  31-12-2019 

   €  € 

Reserves en fondsen     

Reserves:     

Continuïteitsreserve 788.500  744.800  

Bestemmingsfonds F. Strietman 0  34.525  

Bestemmingsfonds PowerGirls 1.703.757  1.944.014  

Bestemmingsreserve Projecten 3.557.402  3.158.106  

 
 

 
 

 

  6.049.659  5.881.125 

     

Kortlopende schulden  427.831  393.149 

  
 

 
 

Totaal  6.477.490  6.274.274 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BATEN Werkelijk 2020  Begroot 2020  Werkelijk 2019  
  €  €  € 
       

Baten van 
particulieren 

      

Structureel inkomen 
uit donateurs 

3.455.405  3.500.000  3.070.921  

Overige donaties, 
giften en 
schenkingen 

1.961.873  975.000  950.855  

 
 

 
 

 
 

 
  5.417.278  4.475.000  4.021.776 
       

Baten van 
loterijorganisaties 

      

Nationale Postcode 
Loterij (reguliere 
bijdrage)  

 500.000  500.000  500.000 

Nationale 
Postcode Loterij 
(extra 
projectbijdrage 
PowerGirls) 

 0  0  2.200.000 

  
.. 

 
 

 
.. 

Som van de baten  5.917.278  4.975.000  6.721.776 
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Het volledige jaarverslag van Kinderfonds MAMAS met daarin de jaarrekening en de goedkeurende 
accountantsverklaring kunt u bekijken op de website www.kinderfondsmamas.nl.  
 

 
LASTEN 

 
Werkelijk 2020 

  
Begroot 2020 

    
Werkelijk 2019 

 

  €  €       € 
Besteed aan 
doelstellingen 

      

Voorlichting 717.857  888.794  576.521  
Projecten 4.586.679  3.820.244  3.086.444  
 

 
 

 
 

 
 

  5.304.536 
 

 4.709.038  3.662.965 

Wervingskosten        
Lasten eigen 
fondswerving  

  
390.576 

  
725.246 

  
399.845 

       
Kosten beheer en 
administratie 

      

Lasten beheer en 
administratie 

 231.346  296.496  237.300 

  
 

 
 

 
 

Som van de 
lasten 

 5.926.458  5.730.780  4.300.110 

  
 

 
 

 
 

       
Financiële baten 
en lasten 

 177.714  185.000  89.927 

       
       
Resultaat  168.534  -570.780   2.511.593 
       

  
 

 
 

 
 

       
Bestemming saldo van baten en lasten 
Toevoegingen/onttrekkingen aan: 
Continuïteits-
reserve 

 44.020  0  -21.320 

Bestemmings- 
reserve Projecten 

 399.296  -570.780  573.799 

Bestemmings-
fonds F. Strietman 

 -34.525  0  15.100 

Bestemmings-
fonds PowerGirls 

 -240.257  0  1.944.014 

  
 

 
 

 
 

  168.534  -570.780  2.511.593 
  

 
 

 
 

 


