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Toen ik op 4 februari 2021 Huib Bartels opvolgde als voorzitter 

van het bestuur van het Madurodam Kinderfonds, bepaalde 

corona al bijna een jaar lang onze activiteiten. Gedurende het 

verslagjaar moesten projecten worden uitgesteld en plannen 

continue worden bijgesteld. Gelukkig kwam er wat lucht vanaf 

mei 2020, waardoor de challenges van het college van B&W 

2019/2020 wel doorgang hebben gehad. Onze activiteiten in de 

tweede helft van het jaar echter, zoals onze jaarlijkse Dachau-

reis met het college van B&W 2020/2021, de Madurodam 

Marathon en de Vonk-diners hebben we helaas moeten afzeg-

gen.

Maar we zijn, net als veel organisaties elders, niet bij de pakken 

neer gaan zitten. We hebben maximaal gebruik gemaakt van 

de mogelijkheden die de digitalisering ons bood – met als 

aansprekend voorbeeld de sobere, maar indrukwekkende 

online Nationale Kinderherdenking 2020 met een prachtige 

rol voor de burgemeester van Madurodam, Büsra. Zij heeft 

kinderen gemotiveerd om op jonge leeftijd actief bij te dragen 

aan het behoud van onze vrijheid, door te kijken naar de ander 

en iets te doen voor de ander.

Ook achter de schermen hebben we zo veel en zo goed mogelijk 

proberen in te spelen op de omstandigheden. Zo hebben we 

onze steun aan projecten en  organisaties die zich richten 

op actief en empatisch burgerschap van kinderen overeind 

gehouden, maar ook een tweetal projecten gesteund die erop 

gericht waren om kinderen en ouderen te helpen de coronatijd 

door te komen. Ook dat is immers ‘empatie in actie’.

WOORD VAN DE VOORZITTER

Pas op de plaats – 
maar wel vooruit
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Omdat we als Madurodam Kinderfonds uit zijn op een langdurige en 

duurzame bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, lag 

in ons strategisch plan 2021 – 2023 vast dat we de eigen activiteiten 

zouden gaan opschalen. Die intentie is er nog steeds, maar corona heeft 

ertoe geleid dat we zowel qua financiële middelen als qua beschikbare 

mankracht met onze ambities een pas op de plaats moeten maken. 

De komende jaren blijven we daarom onze energie en middelen met 

name inzetten voor de ondersteuning van projecten en organisaties die 

zich inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen én voor 

het samenbrengen van kinderen met verschillende achtergronden en 

mogelijkheden. We blijven, in lijn met onze visie en missie, wel vooruit 

bewegen.

Tot slot nog dit. Op dit moment zijn we met diverse organisaties in 

gesprek over (ver)nieuw(d)e samenwerkingen en initiatieven. Organisa-

ties die door de pandemie hun beleid aan het herijken zijn, en uitspreken 

meer maatschappelijke impact te beogen – en dan met name gericht op 

de jonge generaties. In die zin heeft corona naast alle negatieve effecten 

ook een positieve kant; we hebben samen de tijd gevonden om te kijken 

naar wat echt belangrijk is en wat echt effect heeft bij de jeugd om de 

wereld een stukje mooier te maken.

Als bestuur blijven we ons voor de volle honderd procent inzetten voor 

het realiseren van de doelstelling van Madurodam Kinderfonds. En meer 

nog dan in het verleden gaan we dat doen samen met de andere onder-

delen van de Madurodam Groep, in de overtuiging dat we elkaar nog 

verder kunnen versterken. George Maduro zal daarbij altijd over onze 

schouders meekijken. Zijn daadkracht, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen 

en empathie zijn een blijvende bron van inspiratie.

Tanja Dik

Voorzitter bestuur Madurodam Kinderfonds

WOORD VAN DE VOORZITTER

“ Corona heeft naast alle  
negatieve effecten ook een 
positieve kant: we hebben 

samen de tijd gevonden 
om te kijken naar wat echt  

belangrijk is en wat echt  
effect heeft bij de jeugd om  
de wereld een stukje beter 

te maken. ”



“ Ik heb een kindertablet kunnen aanschaffen voor 
een gezin dat geen computer of tablet had. Een groot 
gemis tijdens de lockdown. Nu kunnen de kinderen 
weer de taal- en rekenopdrachten doen. Ook kunnen 
zij via videobellen in contact blijven met school, fami-
lie, vriendjes en vriendinnetjes. Heel erg bedankt voor 
dit mooie initiatief. ”

Adri
Jeugdhulpverlener

Corona
Crisisfonds

De doelstelling van het Madurodam Kinderfonds is het 

steunen van organisaties die zich (duurzaam) richten op de 

ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen van kinderen. 

Toen echter in april 2020 duidelijk werd dat de lockdown 

kwetsbare kinderen in acute problemen bracht, heeft het 

bestuur besloten om bij wijze van uitzondering een speciaal 

opgezet project eenmalig te steunen. 

Dit betrof het Corona Crisisfonds, een samenwerking tussen 

Stichting Het Vergeten Kind, Stichting Kinderpostzegels en 

Augeo Foundation,  opgericht voor kinderen die opgroeien 

in een onveilige of instabiele omgeving. Met name deze 

laatste doelgroep had het door corona nóg moeilijker dan 

gewoonlijk: hun sociaal isolement werd door de coro-

namaatregelen versterkt en spanningen namen thuis toe 

doordat de structuur van school wegviel en daarmee ook 

de sociale contacten. 

Het Crisisfonds heeft zich hard gemaakt voor deze kwets-

bare groep. In een paar maanden tijd zijn er ruim 35.000 

kinderen blij gemaakt met school- en spelmaterialen en 

dagjes uit in de zomer, waardoor hun stress verminderde. 

Hulpverleners zochten de spullen uit en brachten ze langs, 

zodat ze een extra, positief contactmoment hadden met 

aandacht voor de kinderen.



“ Toen ik verleden week zaterdag de eerste bezorging 
van vijf maaltijden ontving, stroomden de tranen over 
mijn wangen van dankbaarheid! Ik heb me zo onge-
looflijk hulpeloos gevoeld. Zo in de steek gelaten. En 
zo bang. ”

Oudere in Den Haag

Participatie-
keuken

Ook is eenmalig steun verleend aan de Participatiekeuken 

in Den Haag. Door samenwerking met diverse hotels, de 

gemeente Den Haag (afdeling Welzijn) en andere buurt-

initiatieven zijn gedurende de eerste lockdown 100.000 

maaltijden verschaft aan eenzame ouderen die door de 

coronacrisis aan huis gekluisterd waren en niet meer naar 

de supermarkt durfden. Zij ontvingen vijf gezonde maaltij-

den om de week door te komen. Het college van B&W 

2019/2020 heeft zich ingezet om bij de distributie van deze 

maaltijden te helpen.

“ We hadden eigenlijk andere uitda-
gingen geformuleerd, maar die gingen 
door corona niet door. Mijn uitdaging 
gaat over verbinden, dus helpen bij 
de Participatiekeuken past daar heel 
goed bij. ”

Büsra
Burgemeester van Madurodam 
collegejaar 2019/2020
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Visie en missie

De statutaire doelstelling van Stichting Madurodam Kinderfonds luidt 

als volgt: 

De Stichting heeft ten doel het verlenen van steun en bijstand in de 

ruimste zin des woords aan instellingen die een maatschappelijk, 

cultureel of charitatief belang beogen; alsmede het zelf initieren en 

uitvoeren van activiteiten waarbij zij ontmoetingen tussen kinderen 

en/of jongeren onderling en met anderen stimuleert en die bijdragen 

aan de hiervoor genoemde belangen; beide in het bijzonder ten bate 

van kinderen en jongeren.

Madurodam Kinderfonds ondersteunt door middel van een gift organi-

saties en projecten die zich richten op de ontwikkeling van persoonlijke 

eigenschappen van kinderen. Zeker in de periode na de pandemie, met 

al zijn sociale beperkingen, is het belang dat kinderen contact leren 

maken met anderen alleen maar gegroeid. Madurodam Kinderfonds 

stelt ze in staat om uit hun eigen bubbel te stappen en om te luisteren 

naar de ander – een basisvoorwaarde voor een mooiere samenleving. 

Het fonds ondersteunt organisaties en projecten zowel financieel, als 

door kennis en ervaring te delen en organisaties met elkaar te verbinden. 

Steeds belangrijker worden de door het Madurodam Kinderfonds zelf 

geinitieerde aciviteiten, de ontwikkeling van het college en de activiteiten 

die voortvloeien uit de challenges van het college van B&W. 

Madurodam Kinderfonds staat geregistreerd als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI), is lid van de FIN (vereniging van vermogens-

fondsen in Nederland) en neemt deel aan het HAFO (Haags Fondsen 

Overleg) en het landelijke Jeugdfondsenoverleg.

VISIE EN MISSIE

Het Madurodam Kinderfonds 
inspireert en stimuleert 
kinderen om contact te 
maken met anderen en 

zo de samenleving mooier 
te maken. Want door er 
op kleine schaal voor je 

omgeving te zijn, ben je van 
grote betekenis voor je de 

samenleving.
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Madurodam, 
fondsenwerver 
sinds 19521950

Bep Boon – van der Starp oppert 
het idee van Madurodam. De 

opbrengsten van het park gaan naar 
het Nederlands Studenten Sanatorium. 

In dit sanatorium konden studenten 
met tuberculose tegelijkertijd beter 

worden én studeren.

2017
Het Madurodam Steunfonds wordt 

omgedoopt tot Madurodam Kinderfonds.
Het fonds heeft een duidelijke missie: 
kinderen inspireren om verbinding te 
maken met anderen en zo Nederland 
samen een beetje mooier te maken.

1956
1 miljoen gedoneerd aan het 

Nederlands Studenten Sanatorium 
in Laren.

Als eerste burgemeester opent Prinses 
Beatrix op 2 juli Madurodam. Zij vervult 
deze functie tot haar kroning in 1980.

1952

Ter gelegenheid van de honderdste 
geboortedag van George Maduro is 
in Madurodam het theater met zijn 

levensverhaal geopend door zijn drie 
directe neven.

2016

De ziekte tuberculose is in 
Nederland overwonnen en 
het Nederlands Studenten 

Sanatorium sluit haar deuren. 
Madurodam gaat goede doelen 
voor kinderen steunen. Vanaf 

1995 gebeurt dit via het 
Madurodam Steunfonds.

1964

Madurodam Kinderfonds heeft sinds 
1952 bijna 37 miljoen euro gegeven aan 
goede doelen, gericht op persoonlijke 

ontwikkeling van toekomstige 
generaties en daarmee de toekomst 

van Nederland.

2020

1980
Afscheid van Prinses Beatrix als 

burgemeester van Madurodam door 
kroning tot koningin der Nederlanden.
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kerncijfers

2020

478K
gedoneerd

1
presentatie

van stichting

6
bestedings-

vergaderingen

5 fysiek, 1 online

36
projecten
gesteund

61%
van de uitkeringen 
gaat naar projecten

in Nederland

10
projecten met een 
landelijke dekking 

kregen samen

€ 332.500

3
projecten in het 
Caribisch gebied 

kregen samen

€ 58.400

13
grote projecten

> 10K19
projectenbezoeken

college B&W

fysiek, online 
of telefonisch 11%

van de uitkeringen 
gaat naar projecten

in Curaçao, Aruba en 
Sint Maarten

€ 3.500
voor 1 project 

in Noord-Holland

0,06%

€ 2.500
voor 1 project 

in Utrecht

0,04%

€ 140.200
voor 22 projecten 

in Zuid-Holland

26%
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College van 
burgemeester 
en wethouders

Omdat het college van B&W per schooljaar wisselt, heeft Madurodam 

Kinderfonds in het verslagjaar met twee verschillende colleges te maken. 

In dit bestuursjaar zwaaide het college van 2019/2020 af en werd het 

college van 2020/2021 geïnstalleerd. Dat laatste gebeurde als gevolg 

van de coronamaatregelen tijdens een aangepaste bijeenkomst: enkel 

de ouders van de nieuwe collegeleden mochten hierbij aanwezig zijn. 

Andere geïnteresseerden zoals grootouders, vrienden, vriendinnen en 

coördinatoren van de scholen konden de installatie via een livestream 

volgen.

Corona zorgde uiteraard ook voor een andere dynamiek in de commu-

nicatie met beide colleges. Normaliter zijn de collegeleden aanwezig bij 

een aantal bestuursvergaderingen van het Madurodam Kinderfonds, en 

is er regelmatig persoonlijk contact. Gedurende de eerste lockdown (13 

maart – 18 mei 2020) was deze vorm van interactie niet mogelijk, en werd 

het contact met het college onderhouden via een tweewekelijks online 

overleg op vrijdagmiddag. Ook de bestuursvergadering van april 2020 

heeft digitaal plaatsgevonden. Daarnaast kregen de collegeleden online 

masterclasses in omgang met de media, speeches schrijven, speeches 

houden en vlogs maken.

Dachaureis
Traditiegetrouw brengt elk college van B&W gedurende het bestuursjaar 

een begeleid bezoek aan Dachau, de plek waar George Madurodam is 

overleden. Als gevolg van de pandemie heeft deze reis (die plaatsvindt 

in najaar) in 2020 niet plaats kunnen vinden. Madurodam Kinderfonds 

is voornemens het college van 2020/2021 in het najaar 2021 alsnog mee 

te nemen op deze bijzondere, impactvolle reis.

Sinds 1952 heeft Madurodam een eigen college van burgemeester en wethouders. Het 

college bestaat uit tien leerlingen van tien middelbare scholen uit Den Haag (VCL, Gym-

nasium Sorghvliet, Gymnasium Haganum, Dalton, Mearlant Lyceum, Edith Stein College 

en HML), Voorburg (Gymnasium Voorburg) en Wassenaar (Rijnlands Lyceum Wassenaar).

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
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Challenges als verpersoonlijking van de missie 
van het Madurodam Kinderfonds

Als onderdeel van de activiteiten in hun bestuursjaar voeren de college-

leden een challenge uit, veelal in twee- of drietallen. Dit is een activiteit 

waarbij zij zich persoonlijk inzetten voor hun omgeving en/of een ander, 

om zo de samenleving mooier te maken. Hiermee zijn zij de verpersoon-

lijking van de missie van het Madurodam Kinderfonds. 

Het college van 2019/2020 wordt tijdens de eerste maanden van hun 

bestuursjaar ondersteund bij het opzetten en uitwerken van hun chal-

lenge met diverse workshops. Elke Botje, de manager van het Madurodam 

Kinderfonds geeft deze workshops en wordt hierbij ondersteund door 

Ilona op de Weegh, adviseur bij Adviesfactor. Door de steeds verande-

rende coronamaatregelen was het voor het college erg lastig om naar 

een datum toe te werken voor de uitvoering van hun challenge. Uitein-

delijk is het gelukt om alle challenges tussen mei en juli uit te voeren, 

in lijn met de op dat moment geldende maatregelen.

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Het college van B&W 2019/2020 v.l.n.r: 
Elzi, Juliette, Lukas, Saar, Renske, Büsra, Sophie, Jens, Katerina, Donna
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Een multicultureel vegetarisch receptenboek
De persoonlijke challenge van wethouders Donna en Sophie stond in het teken van de Nation-

ale Week Zonder Vlees die begin maart 2020 plaatsvond. De twee wethouders wilden hun 

directe omgeving en de bezoekers van het park meer bewust maken van de negatieve impact 

van vleesconsumptie op het klimaat. Daarnaast wilden ze aandacht vragen voor andere eet-

culturen. Dit leidde tot het uitbrengen van een multicultureel vegetarisch receptenboek: ‘Hoe 

jij en ik de wereld veranderen’. Als klap op de vuurpijl regelden ze dat één van de 35 recepten 

uit het boek op de kaart heeft gestaan in het restaurant in Madurodam.

 College Toer Veggie Challenge van Sophie en Donna 

COLLEGE VAN B&W CHALLENGE

FC Onbeperkt
Op zondag 14 juni organiseerde wethouders Renske en Jens bij HGC in Wassenaar hun chal-

lenge; ‘FC Onbeperkt’. Een voetbaltoernooi waarin kinderen samen sporten met kinderen 

met lichte cerebrale parese (CP), een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt 

door een beschadiging van de hersenen bij zwangerschap of geboorte. Jens heeft zelf lichte 

CP en ervaart dat andere kinderen daar niet altijd even goed op reageren. Omdat Renske als 

doel had kinderen te verbinden door middel van sport, kwamen zij uit op een gezamenlijke 

doelstelling: al voetballend kinderen met en zonder CP op een laagdrempelige manier kennis 

met elkaar laten maken. ‘FC Onbeperkt’ werd uiteindelijk een enorm leuke middag waaraan 

twintig deelnemers hebben meegedaan. Uiteraard hebben alle collegeleden meegeholpen.

 College Toer FC Onbeperkt met Jens en Renske

https://www.youtube.com/watch?v=fwql0GZpVN4
https://www.youtube.com/watch?v=Ugl05XqiZ2g
https://www.youtube.com/watch?v=fwql0GZpVN4
https://www.youtube.com/watch?v=Ugl05XqiZ2g
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MaduroMeets
Op woensdag 8 juli vond ‘MaduroMeets’ plaats, een samenkomst in Madurodam van twee 

groepen kinderen uit groep 7 en 8 van twee verschillende scholen uit verschillende wijken 

in Den Haag. De diversiteit in Den Haag, die terug te vinden is in deze klassen, was de rode 

draad in deze challenge. Onder leiding van burgemeester Büsra en wethouders Saar en Elzi 

werden de kinderen gemotiveerd uit hun vertrouwde bubbel te stappen en elkaar te leren 

kennen. Ze zijn in gemixte groepen met elkaar in gesprek gegaan over alledaagse zaken 

zoals de buurt waarin ze wonen, hun gewone dag-invulling, school in coronatijd, enzovoorts. 

De conclusie was dat er uiteraard verschillen zijn, maar dat er vooral veel overeenkomsten 

zijn. Natuurlijk werd in gemixte groepen ook het park bezocht. In totaal hebben ruim zestig 

kinderen meegedaan aan deze challenge.

 College Toer MaduroMeets

Het oorlogsverhaal van opa en oma
Wethouder Lukas koos als persoonlijke challenge het doorgeven van het verhaal van zijn opa 

en oma, die beiden geboren zijn in Nederlands-Indië en daar de Tweede Wereldoorlog hebben 

meegemaakt. Dit om andere kinderen te inspireren op zoek te gaan naar het oorlogsverhaal 

van hun opa en oma én dat ook weer door te geven. Op deze manier wil hij het gevoel van 

vrijheid in Nederland versterken. Uiteindelijk is het oorlogsverhaal opgenomen en verwerkt 

in het lespakket dat Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei heeft verspreid via Lesson 

up in de aanloop naar 4 mei. Ook is er een video gemaakt die verspreid is op Schooltv, You-

Tube, TV West en via Future.nl. Opdat deze verhalen niet vergeten worden en nog aan tal van 

generaties kunnen worden doorgegeven.

 College Toer Bijzonder oorlogsverhaal van wethouder Lukas

COLLEGE VAN B&W CHALLENGE COLLEGE VAN B&W CHALLENGE

https://www.youtube.com/watch?v=yL1qYfDLM-I
https://www.youtube.com/watch?v=qZLc-CK-n-8
https://www.youtube.com/watch?v=qZLc-CK-n-8
https://www.youtube.com/watch?v=yL1qYfDLM-I


“ Het is echt hartstikke leuk en bijzonder om hierbij te 
zijn en om elkaar, ook vanwege corona, na zo lange 
tijd weer te zien. Echt een feestje. ”

Tom
Sporter met een verstandelijke beperking

In 2020 zijn twee projecten gefinancierd die door corona 

geen doorgang konden vinden: Special Olympics Natio-

nale Spelen en de theatervoorstelling Jong in de oorlog. 

Beide zijn verplaatst naar 2021 en hebben inmiddels 

plaatsgevonden. Om die reden zijn ze alsnog in het 

jaarverslag 2020 opgenomen.

Special Olympics 
Nationale Spelen 
Den Haag 2021
Special Olympics Nationale Spelen is het grootste mul-

tisportevenement voor mensen met een verstandelijke 

beperking in Nederland. Helaas kon dit event door corona 

in 2020 geen doorgang vinden. In 2021 lukte het wel de 

Special Olympics te organiseren, zij het in aangepaste vorm. 

Er zijn digitaal trainingen aangeboden waar 1550 sporters 

aan mee hebben gedaan. Half juni kwamen 450 sporters 

met 150 coaches naar sportvelden in Den Haag. Bij de disci-

plines tennis, wielrennen, golf en skeeleren gingen sporters 

met en zonder beperking met elkaar sporten en bewegen, 

zodat plezier, harmonie én verbinding mooi samenkwamen.

Sandra van Koningsbrugge, directeur van Special Olympics 

Nationale Spelen Den Haag 2021: “Mede door de steun van 

Madurodam Kinderfonds is een geweldig  sportfeest ont-

staan, een unieke editie van de Special Olympics Nationale 

Spelen die we nooit meer zullen vergeten.”



Jong in de oorlog
De theatervoorstelling ‘Jong in de oorlog: het oorlogs-

dagboek van Els Arntzenius’ is op verzoek van Haagse 

basisscholen door Theater in Feite en Stichting Vrijheid 

ontwikkeld voor groep 7 en 8 in het kader van 75 jaar vrij-

heid. De voorstelling gaat over het leven van een Haags 

meisje tijdens de Tweede Wereldoorlog en de betekenis 

van leven in vrijheid. 

De Haagse Els Arntzenius is 15 jaar als de Tweede Wereldoor-

log uitbreekt. Tijdens de oorlog schrijft ze dagelijks in haar 

dagboek. De leerlingen zien Els schrijven op het moment 

dat de gebeurtenissen plaatsvinden. Ook haar dagelijkse 

beslommeringen, dromen, gedachten, wijsheden, liefdes 

en angsten passeren de revue. Ze draagt toegankelijke 

gedichten voor met daarin gedachten die tot nadenken 

stemmen. In het decor is een videoscherm verwerkt waarop 

doorlopend projecties te zien zijn van uniek Haags oorlogs-

archiefmateriaal. De voorstelling eindigt met de 94-jarige 

Els Arntzenius op beeld. 

Na afloop gaat de actrice in gesprek met de leerlingen. 

Tijdens dit gesprek wordt een link gelegd naar deze tijd. 

Er wordt gesproken over kinderen in oorlogsgebieden, 

over het besef dat wij in Nederland in vrijheid leven, de 

kwetsbaarheid van deze vrijheid en de gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid om vrijheid door te geven. 

Onderdeel van het project is een lespakket waarmee leer-

lingen voorafgaand aan de voorstelling aan de slag gaan. 

Dit pakket is in samenwerking met het college van B&W 

van Madurodam ontwikkeld. In 2021 zijn inmiddels dertig 

voorstellingen gegeven.

“ Ik zou de voorstelling nog wel eens willen zien! ”

“ Wat knap hoe ze verschillende emoties kon afwisselen. ”

“ Rillingen over de rug op bepaalde momenten … ”

“ De actrice kan heel mooi zingen, ze doet het heel goed 
en vertelt duidelijk. ”

Diverse leerlingen na de voorstelling
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Samen sterker

Stichting Madurodam Kinderfonds kijkt in nauwe samenwerking met 

Madurodam BV welke nieuwe projecten opgestart kunnen worden 

en bestaande projecten verbeterd. Het gaat dan om projecten waarin 

kinderen – ongeacht hun achtergrond en cultuur – verbinding maken 

met andere kinderen en/of andere generaties. Gezien de onverwachte 

stuiting van het park in maart 2020 heeft de focus bij het park gelegen 

op het doorvoeren van de coronamaatregelen, om zo in mei 2020 weer 

veilig te kunnen openen. 

Ook in de tweede helft van 2020 is het vanwege corona niet gelukt 

om projecten in samenwerking met het park Madurodam verder te 

ontwikkelen. Zo is de  Madurodam Marathon – een fondsenwervende 

run door Madurodam voor kinderen met en zonder beperking – een 

week voor de start vanwege de toen geledende maatregelen afgelast en 

zijn de deelnemende kinderen opgroepen om de ‘thuis de Madurodam 

Marathon’ te lopen. Ook is het Madurodam Vonk-diner – een diner 

waarbij jong en oud samen aan tafel zitten – niet doorgegaan vanwege 

de derde sluiting door corona van Madurodam op 16 december 2020.

 Bekijk de aftermovie van de ‘thuis-Madurodam Marathon’

Wel is het gelukt om in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds 

kerstpakketten te verzorgen voor ouderen die de afgelopen twee jaar 

bij het Vonk-diner aanwezig zijn geweest. Het college van B&W heeft 

zich ingezet om deze kerstpakketten rond te brengen. Dit is door de 

ouderen enorm gewaardeerd in deze tijd waarin een klein gebaar een 

hele hoop heeft betekend.

SAMEN STERKER

Wethouder Pieter en Yiwen bij het rondbrengen van de kerstpakketten

https://www.youtube.com/watch?v=qg8Cmj1see0
https://www.youtube.com/watch?v=qg8Cmj1see0


Madurodam
Thuis Marathon

“ Onze kinderen hebben het gered! 
Rennen voor het gehandicapte kind. ”

“ Wel een paar teleurgestelde 
gezichtjes, omdat het niet in 
Madurodam zelf kon plaatsvinden. 
Toch hebben Viggo en Doutze veel 
plezier gehad. ”

“ Ondanks het matige weer was het 
voor Feline toch een feestje; met 
publiek, ballonnen en twee bellen-
blaasmachines. Langs het parcours 
stonden toeschouwers en dat maakte 
het nog leuker! ”

“ Gisteren heeft Joep al gerend voor 
het goede doel. In Leiden waarop 
normaal op 3 oktober Leidens ontzet 
wordt gevierd. Bij de finish werd hij 
ondanks het slechte weer
aangemoedigd door een groepje 
feestvierders op straat wat het extra 
bijzonder maakte! ”
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Nationale 
Kinderherdenking 
2020
Op de plek waar normaal gesproken jaarlijks duizenden kinderen met 

hun ouders samenkomen tijdens de Nationale Kinderherdenking 4 

mei, bleef het voorplein bij Madurodam dit verslagjaar zo goed als leeg. 

Ondanks de onmogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn bij de herdenking 

en het eerbetoon, stelden de Stichting Nationale Kinderherdenking, het 

Madurodam Kinderfonds en het park Madurodam kinderen in staat 

om ‘op afstand dichtbij’ te kunnen zijn. Via de website ‘een roos voor 

vrijheid’ konden kinderen en hun ouders zich aanmelden voor een 

‘eerbetoon-bloem’ en een persoonlijke vrijheidswens. 

Voor iedere aanmelding legde het park op 4 mei een bloem bij het 

standbeeld van verzetsheld George Maduro op het voorplein van het 

park, de plek waar de Nationale Kinderherdenking 4 mei traditioneel 

plaatsvindt. Naast deze bloemenzee werd in het park een ‘maypole’ 

geplaatst, versierd met rood-wit-blauwe vlaggenlijnen voorzien van de 

binnengekomen vrijheidswensen.

Ter verrijking van het eerbetoon vertelden een select aantal kinderen hun 

persoonlijke verhaal, waaronder Büsra, burgemeester van Madurodam 

en tevens Vrijheidsambassadeur van gemeente Den Haag, en Illeen, 

een 10-jarig Syrisch meisje dat sinds drie jaar in Nederland woont. Dit 

gebeurde op een podium midden in de bloemenzee. De Nationale Kin-

derherdenking 4 mei was via livestream en Omroep West voor iedere 

Nederlander thuis te volgen. Zo werd in alle bescheidenheid, maar zeker 

niet minder indrukwekkend, 75 jaar vrijheid alsnog herdacht. 

NATIONALE KINDERHERDENKING 2020



Young Impact
Young Impact (YI) gelooft dat jongeren bij uitstek de energie 

en het talent hebben om impact te maken en zo de wereld 

positief te veranderen. Het enige wat ze nodig hebben is 

een vonk: de energie die ambitie en talent in beweging zet. 

Madurodam Kinderfonds heeft vanaf de start in 2016 YI 

ondersteund. Inmiddels zijn er ruim 112.000 jongeren die 

zich met onze ondersteuning actief hebben ingezet voor 

de samenleving. Zo maken ze impact op anderen, op de 

wereld en op zichzelf. 

YI reikt ieder jaar de Young Impact Awards uit aan jongeren 

die tot het uiterste gaan om écht het verschil te maken. In 

2020 werden tijdens de online Young Impact Helpt Show zes 

winnaars bekendgemaakt. Zij streden daarna met elkaar 

om de George Maduro Prijs - dé ultieme onderscheiding 

voor iemand die zich belangeloos inzet voor maatschappij, 

naar het verhaal van oorlogsheld George Maduro. Deze 

onderscheiding ging naar Aya Laghzaoui uit Schiedam, die 

ondanks haar ernstige stofwisselingsziekte de motor is 

achter tal van humanitaire acties in binnen- en buitenland, 

waaronder de bouw van (roze!) waterputten in Afrika en de 

aanleg van waterleidingen in Pakistan. Acties die naadloos 

aansluiten bij het gedachtegoed van de George Maduro 

Prijs!

Burgemeester van Madurodam, Büsra, mocht de prijs 

tijdens de online show aan Aya uitreiken.
“ Het winnen van deze prijs is het bewijs dat niets je 
dromen in de weg hoeft te staan. Voor alle jongeren 
die altijd in hokjes zijn geplaatst en hier moeilijk uit 
wisten te komen... deze is voor jullie! Laten wij samen 
de wereld roze inkleuren. ”

Aya Laghzaoui
winnaar van de George Maduro Prijs 2020



Respect 
Foundation

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation elk jaar de 

nationale Week van Respect. In deze week worden jon-

geren via gastlessen, lesmaterialen en ‘respect-activiteiten’ 

geïnspireerd en geactiveerd om zélf bij te dragen aan een 

respectvolle samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.

Net als in 2019, werd ook in 2020 de Week van Respect 

feestelijk én inhoudelijk in Madurodam ingeluid. Vanwege 

corona met een live uitzending, waarbij de panelleden 

elkaars dromen voor onze samenleving deelden en wat 

ervoor nodig is om dit te bewerkstelligen. Jongeren, 

docenten, schoolleiders, partnerorganisaties, gastsprekers 

en andere geïnteresseerden konden deze uitzending vanuit 

de eigen woonkamer volgen. Loco-burgemeester Pieter van 

Madurodam mocht deze editie van de nationale Week van 

Respect openen en nam deel aan het panelgesprek. 

De Week van Respect heeft 2020 heeft een recordaantal 

jongeren bereikt: bijna 360.000. Sinds 2006 bereikte de 

Respect Foundation samen met vele partners, waaronder 

Madurodam Kinderfonds, ruim twee miljoen jongeren. 

“ Wederzijds respect vormt het fundament van een fat-
soenlijke samenleving waarin ieder zich veilig voelt. Deze 
respectvolle samenleving staat nu onder druk. We ervaren 
nogmaals dat respect niet vanzelfsprekend is. Het is 
ontroerend om te ervaren hoe keer op keer het delen van per-
soonlijke verhalen verbinding legt tussen leerlingen en tussen 
generaties. Daar is in deze uitdagende tijd hartstochtelijk 
behoefte aan. ”

Rabbijn Awraham Soetendorp
Founder Respect Foundation
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Het bestuur 2019 - 2020

HET BESTUUR 2019 - 2020

Huib Bartels
Voorzitter

Verantwoordelijk voor:
• Nationale Kinderherdenking 4 mei
• Young Impact

Voor Huib Bartels was 2020 het laatste jaar als 
bestuursvoorzitter. Hij is per 4/2/2021 opgevolgd 
door Tanja Dik.

Liesbeth Maatman-Fleuren
Secretaris

Verantwoordelijk voor:
• Caribische Kindercorrespondent
• IMC weekendschool

Carien Janssen van Raay
Bestuurslid

Verantwoordelijk voor:
• Nederlands Debat Instituut
• Hero Town

Management en secretariaat

MANAGEMENT EN SECRETARIAAT

Elke Botje

• Vergroten impact geefbeleid
• Actief verbinding leggen met en tussen (potentiële) partners
• Management van de vlaggenschepen, donaties > 25000 euro
• Bewaken missie en focus
• Coaching en begeleiding college van B&W Madurodam
• Vergroten zichtbaarheid en bekendheid maatschappelijke visie
• Verbinding leggen tussen Madurodam Kinderfonds en Madurodam

Milena Trninic

• Algemene secretariaatswerkzaamheden
• Voorselectie steunverzoeken
• Notulering bestuursvergaderingen
• Algemene bestuursondersteuning

4140
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Activa 31 12 2020 31 12 2019

Vlottende activa

Debiteuren (1) € 52.852 € 74.592

Debiteuren groepsmaatschappijen € —  € 131.000  

Omzetbelasting € 7.422 € —

€ 60.274 € 205.592

Liquide middelen

SNS Bank (2) € 84.408 € 47.252

€ 84.408 € 47.252

€ 144.681 € 252.843

Passiva 31 12 2020 31 12 2019

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve (3) € 23.045 – € 11.018  –

€ 23.045 – € 11.018 –

Kortlopende schulden

Omzetbelasting € — € 3.523

Vennootschapsbelasting (4) € 7.407 € — 

Diverse nog te betalen posten (5) € 20.140 € 79.266

Crediteuren € 86.186 € 47.170

Schulden aan gelieerde partijen € 53.992 € 133.902

€ 144.681 € 252.843

Balans per 31 12 2020 (na bestemming resultaat)

Jaarrekening

JAARREKENING

Baten 2020 2019

Gift Stichting Madurodam Vermogensfonds € 538.654 € 801.111

Omzet kaartverkoop goede doelen loterijen € 18.716 € 35.569

Kaartverkoop Madurodam Marathon € 14.823 € —

Fondsen en sponsoren Madurodam Marathon € 7.105 € —

Uitkeringen € — € —

Totale baten € 579.298 € 836.680

Lasten 2020 2019

Bestuurskosten € 244 € 217

Bureaukosten € 6.814 € 6.680

Secretariaat van het uitkeringsfonds € 49.940 € 48.960

Accountantskosten € 7.353 € 5.566

Bijdrage F.I.N. € 514 € 514

Bestuurders Aansprakelijkheids Verzekering € 600 € 602

Overige kosten en onvoorzien € 10.570 € 10.785

Uitkeringen € 447.800 € 762.881

Madurodam Marathon € 36.682 € —

B&W begeleiding € 20.827 € —

Totale lasten € 581.344 € 836.205

Resutaat voor belastingen € 2.046 – € 475

Vennootschapsbelasting € 9.980 € —

Resultaat € 12.026 – € 475

Resultaat bestemming

Bestemmingsreserve € 12.026 – € 475

Staat van baten en lasten over 2020

Jaarrekening

JAARREKENING
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Statutaire doelstelling van de stichting 

Artikel 3 van de statuten

De Stichting Madurodam Kinderfonds gevestigd te Den Haag heeft ten doel het verlenen 

van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan instellingen die een maatschappelijk, 

cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren. De stichting 

beoogt niet het maken van winst.

Het Madurodam Kinderfonds is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koop-

handel Haaglanden met als dossiernummer 41159113. MKF staat bij de belastingdienst 

geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemene aanvaardbare 

grondslagen voor financiële verslaggeving en de richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine 

rechtspersonen, hoofdstuk C1 “kleine organisaties zonder winststreven” (RJkC1)

Continuïteit
Het coronavirus heeft grote invloed op de wereldwijde economie en ook op de Madurodam 

Groep. Dientengevolge wordt de omzet en liquiditeitspositie van Madurodam B.V. flink geraakt. 

In 2020 is het park 13 weken dicht geweest als gevolg van maatregelen van de Nederlandse 

overheid. Momenteel is het park sinds 16 december 2020 gesloten. Onzeker is wanneer het 

park weer volledig opengesteld kan worden voor publiek. Op dit moment wordt er gericht 

op een heropening onder bepaalde voorwaarden voor de dagattractieparken in Nederland 

per 1 juni 2021.

De directie heeft geïnventariseerd welke steunpakketten vanuit de overheid op het park van 

toepassing zijn. Madurodam maakt o.a. gebruik van de NOW-regelingen. Verder worden er 

kostenbesparende maatregelen doorgevoerd waaronder een reorganisatie onder het per-

soneel die naar verwachting medio september 2021 afgerond is. Door huisbank ABN Amro 

Algemene toelichting

Jaarrekening

is er tijdelijke extra krediet verstrekt en zijn de aflossingen op lopende leningen opgeschort 

tot medio 2021.

Madurodam heeft gelet op de huidige liquiditeits- en vermogenspositie, haar merkbekendheid 

en sterke marktpositie een goede basis om deze crisis te doorstaan en in continuïteit haar 

activiteiten voort te zetten.

Naar verwachting gaat het een aantal jaren duren alvorens het niveau van voor de Covid-pan-

demie in bezoekersaantallen en financiële resultaten weer zal worden behaald.

De onderlinge verbondenheid binnen de Madurodam-groep raakt (in-)direct ook Stichting 

Madurodam Kinderfonds. Op basis van bovenstaande toelichting is de overtuiging dat ook 

deze stichting haar activiteiten kan voortzetten in de toekomst.

Grondslagen voor de waardering van de activa en de passiva
Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale 

waarde.

Grondslagen voor de staat van de baten en de lasten
Baten en lasten

De opbrengsten van de lasten worden toegerekend aan de periode, waarop zij betrekking 

hebben.

JAARREKENING JAARREKENING
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Toelichting bij de balans

Jaarrekening

2020 2019

(1) Debiteuren

Goede doelen loterijen € 52.852 € 74.592

Madurodam inzake kosten dekking € — € —

€ 52.852 € 74.592

(2) SNS Bank

Rekening-courant € 84.201 € 47.043

Meersparenrekening € 207 € 209

Het gehele tegoed is dagelijks opneembaar € 84.408 € 47.252

(3) Bestemmingsreserve

Saldo op 1 januari € 11.018 – € 11.493 –

Mutatie bestemmingsreserve boekjaar € 12.026  – € 475

Saldo op 31 december € 23.045 – € 11.018 –

De bestemmingsreserve is gevormd voor uitkeringen in de toekomst aan instellingen die een maat-
schappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren. Momen-
teel is er sprake van een negatieve bestemmingsreserve. Echter, in 2020 worden voldoende baten 
verwacht om de continuïteit van de Stichting te kunnen waarborgen.

2020 2019

(4) Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting € 7.407 € —

Stichting Madurodam Kinderfonds verkoopt entreekaarten van Madurodam aan Goede Doelenlo-
terijen en houdt 5% van de opbrengst als vergoeding. Deze constructie is afgestemd met de Belas-
tingdienst. Over de opbrengst dient vennootschapsbelasting te worden voldaan.

(5) Diverse nog te betalen posten

Overlopende posten € 15.440 € 73.700

Accountantskosten € 4.700 € 5.566

€ 20.140 € 79.266

Voorwaardelijke niet uit de balans blijkende verplichtingen
Door Stichting Madurodam Vermogensfonds is voor 2021 een basisuitkering toegezegd van € 658.889,- Dit 
is inclusief een bedrag voor kostendekking.

Sinds 1 juli 2020 vormen Madurodam B.V. en Stichting Madurodam Kinderfonds een fiscale eenheid voor 
omzetbelasting.

JAARREKENING JAARREKENING
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Uitkeringen Madurodam Kinderfonds 2020

UITKERINGEN 2020

Stichting Plaats  Bedrag 

Stichting Special Olympics Nationale Spelen DH2020 Den Haag € 15.000,00

Jeugdvakantieloket Den Haag € 16.500,00

Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei Den Haag € 60.000,00

Stichting Haagse Hopjes Transvaal Den Haag € 5.000,00

Stichting CircusKabel Rijswijk € 2.200,00

IMC Weekendschool Landelijk € 32.500,00

Stichting Jong Perspectief Zoetermeer € 5.000,00

Stichting Theater Dakota Den Haag € 2.500,00

School's Cool Delft Delft € 2.500,00

Stichting Excelsior4All Rotterdam € 5.000,00

Hero Town NL Landelijk € 32.500,00 •

Residentie Bach Koor Den Haag € 2.500,00

Stichting Vrijheid Den Haag € 7.500,00

Stichting Munira Bonaire € 3.400,00

Stichting de Betovering Den Haag € 5.000,00

Stichting FutureNL Landelijk € 1.000,00

Xtra-Participatiekeuken Den Haag € 10.000,00

Stichting Het Vergeten Kind Landelijk € 20.000,00

Hero Town NL Landelijk € 32.500,00

IMC Weekendschool Landelijk € 32.500,00

Kindercorrespondent Caribisch gebied € 25.000,00

Stichting Plaats  Bedrag 

IMC Weekendschool Landelijk € 32.500,00

Stichting Netwerk Haagse Helpers Den Haag € 7.000,00

Stichting De Muren hebben oren Den Haag, Rijswijk € 15.000,00

Respect Education Foundation Landelijk € 10.000,00

MissIQ Curacao € 5.000,00

Stichting Possibilize Utrecht € 2.500,00

Stichting Petje af Den Haag Den Haag € 5.000,00

Fonds Gehandicaptensport Landelijk € 6.500,00

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker Landelijk € 2.500,00

Johan Cruyff Foundation Den Haag € 17.500,00

Stichting Nederlands Debat Instituut Landelijk € 35.000,00

Stichting Vitalis Den Haag € 3.000,00

Stichting Follow your Sun Leidschendam-Voorburg € 3.000,00

Kindercorrespondent Caribisch gebied € 25.000,00

Stichting B for You Rotterdam € 4.000,00

Big Brothers Big Sisters Amsterdam Amsterdam € 3.500,00

Stichting Bij-1 Den Haag € 5.000,00

Stichting Nationaal Ouderenfonds Den Haag € 11.000,00

IMC Weekendschool Landelijk € 20.000,00

IMC Weekendschool Den Haag € 2.500,00

Stichting Nationaal Ouderenfonds Den Haag € 3.500,00

Totaal  €  537.100,00 •   betreft financiering van 1,5 schooljaar waarbij het totale bedrag al is opgenomen in 2019, het jaar van toezegging



Colofon

Madurodam Kinderfonds
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