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In het jaarverslag 2020 stond er boven mijn voor-
woord de titel ‘Pas op de plaats – maar wel vooruit’. 
We weten intussen allemaal dat deze pas op de 
plaats langer heeft geduurd dan door mij (en velen 
anderen) gehoopt en gewenst. Dat heeft ons er 
echter niet van weerhouden om ook in 2021 opnieuw 
stappen vooruit te zetten, en om in samenwerking 
met onze gewaardeerde partners heel veel mooie 
dingen voor elkaar te krijgen en impact te maken. 
Daar ben ik zonder meer trots op. 

Net als in 2020 waren de uitdagende omstandigheden aanleiding om met elkaar 

relaties te verstevigen en ambities aan te scherpen. Met beperkte mankracht en 

middelen hebben we onze partners weer maximaal kunnen ondersteunen. We 

hebben ook een aantal aanvragen kunnen honoreren die niet direct pasten binnen 

de kaders van het vastgelegde geefbeleid, maar wel leidden tot directe hulp aan 

kinderen die door de coronacrisis getroffen waren. Denk bijvoorbeeld aan het 

financieren van theatervoorstellingen voor AZC’s in heel Nederland. Daarnaast 

hebben we een aantal van onze vaste partners extra middelen kunnen verschaffen 

voor mooie projecten die zij hebben neergezet voor en door kinderen.

WOORD VAN DE VOORZITTER

Opnieuw veel mooie 
stappen vooruit
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Dit jaar hebben we ons geweldige college van B&W weer betrokken bij alle 

bestuurszaken. In welke vorm dat is gebeurd staat uitgebreid beschreven in dit 

jaarverslag. Persoonlijk ben ik vooral heel gelukkig met het feit dat in 2021 een 

aantal niet-uitgevoerde challenges van het vorige college alsnog (en met groot 

succes) doorgang hebben kunnen vinden. Immers, zonder persoonlijke challenge 

geen volwaardig bestuursjaar. Trots ben ik ook op de vele momenten dat de col-

legeleden hun ambassadeursrol hebben vervuld. Ze waren een veelgevraagde 

en belangrijk onderdeel van diverse activiteiten en bijeenkomsten in Den Haag. 

We hebben in 2021 onze nauwe relaties binnen de Madurodam Groep verder 

doorontwikkeld en de onderlinge toegevoegde waarde nog scherper gekregen. 

Hoewel iedereen druk bezig was om in een uitdagende omgeving het eigen hoofd 

boven water te houden, hebben we elkaar toch opgezocht en proberen te verster-

ken. Daardoor is er ruimte gekomen om met elkaar het gesprek te voeren en te 

kijken hoe we in de toekomst zaken nog meer gezamenlijk kunnen oppakken. Dat 

alles op basis van onze gezamenlijke purpose: jong en oud inspireren tot grootse 

daden – hoe klein ook - voor een betere wereld. De Nationale Kinderherdenking 

2021 was wat mij betreft ook weer een geweldig voorbeeld van waartoe deze 

synergie kan leiden.

Voor nu kan ik alleen maar zeggen: wij gaan door op de ingeslagen weg, en blijven 

onze missie en visie trouw: het activeren van kinderen om contact te maken met 

anderen, en hen te inspireren om vooral ook zélf in actie te komen. 

Namens het bestuur van het Madurodam Kinderfonds 

Tanja Dik

Voorzitter

WOORD VAN DE VOORZITTER

‘Met beperkte mankracht en 
middelen hebben we onze 
partners weer maximaal 

kunnen ondersteunen’
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Stichting Madurodam Kinderfonds richt zich op kinderen in de leeftijdscategorie 

van 0 tot en met 18 jaar (met een focus op kinderen van 10 - 16 jaar), woonachtig 

binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De statutaire doelstelling van Stichting 

Madurodam Kinderfonds luidt als volgt: 

‘Het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan instel-

lingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, 

alsmede het zelf initiëren en uitvoeren van activiteiten waarbij zij ont-

moetingen 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 organisaties en projecten die zich richten 

op de ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen van kinderen. Om een samen-

leving te creëren waarin mensen er voor elkaar zijn, is het van belang dat kinderen 

nu leren contact te maken met anderen, te luisteren naar anderen en iets te doen 

voor anderen. Madurodam Kinderfonds helpt hen de moed en daadkracht te 

ontwikkelen om uit hun eigen bubbel te stappen en samen met anderen – jong 

oud en ongeacht de culturele achtergrond – de samenleving een beetje mooier 

te maken.

Madurodam Kinderfonds 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 fonds zelf, of samen met anderen, geïni-

tieerde activiteiten. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van het college van B&W 

en de activiteiten die voortvloeien uit de challenges van het college.

Madurodam Kinderfonds staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI). Madurodam Kinderfonds is lid van de FIN (vereni- 

ging van vermogensfondsen in Nederland) en neemt deel aan het HAFO (Haags 

Fondsen Overleg) en aan het landelijke Jeugdfondsenoverleg.

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 de 
samenleving.

VISIE EN MISSIE

Visie en missie



Madurodam, fondsenwerver 
sinds de oprichting in 19521950

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

opbrengsten van het park gaan naar 
het Nederlands Studenten Sanatorium 

in Laren. 
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 zij koningin wordt 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 ruim 37 
miljoen euro gegeven aan goede doelen 
en activiteiten, gericht op persoonlijke 
ontwikkeling van de jongste generatie 

en daarmee de toekomst van 
Nederland.

2021

1980
Afscheid van Prinses Beatrix als 

burgemeester van Madurodam omdat 
ze koningin wordt.

MADURODAM FONDSENWERVER SINDS 195210 11



12 KERNCIJFERS 13

kerncijfers

2021

484.367
gedoneerd

2
presentaties
van externe
stichtingen

5
bestedings-

vergaderingen

33
verschillende

projecten
gesteund

66,7%
van de uitkeringen 
gaat naar projecten

in Nederland

10
projecten met een 
landelijke dekking 

kregen samen

€ 323.152

3
projecten in het 
Caribisch gebied 

kregen samen

€ 17.400

11
grotere projecten

> 10.00013
projectenbezoeken

van college B&W

3,6%
van de uitkeringen 
gaat naar projecten

in Curaçao, Aruba en 
Sint Maarten

€ 2.500
voor 1 project 

in Noord-Holland

0,5%

€ 5.000
voor 1 project 

in Brabant

1%

€ 16.000
voor 2 projecten 

in Utrecht

3,3%

€ 120.315
voor 20 projecten 

in Zuid-Holland

25%
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College van 
burgemeester 
en wethouders

Sinds 1952 heeft Madurodam een eigen college van 
burgemeester en wethouders. De bezetting van dit 
college rouleert: aan het begin van het schooljaar in 
september treedt er steeds een nieuw college aan, 
bestaande uit tien leerlingen van tien middelbare 
scholen uit Den Haag (VCL, Gymnasium Sorghvliet, 
Gymnasium Haganum, Segbroek College, Dalton, 
Maerlant Lyceum, Edith Stein College en HML), Voor-
burg (Novum) en Wassenaar (Rijnlands Lyceum).

Tijdens hun bestuursjaar doen de collegeleden bestuurlijke ervaring op, zoals het 

schrijven en geven van speeches en het actief bijwonen van bestuursvergaderin-

gen. Daarnaast bezoeken en beoordelen ze externe organisaties die een aanvraag 

doen bij Madurodam Kinderfonds. Ook bedenken en ontwikkelen ze in groepjes 

een zogeheten ‘challenge’ en voeren deze ook uit (zie ook de volgende paragraaf). 

Omdat het college elk schooljaar wisselt, heeft Madurodam Kinderfonds in een 

verslagjaar met twee colleges te maken. In dit verslagjaar zwaaide het college 

2020-2021 af, en werd het college 2021-2022 geïnstalleerd. Beide colleges hebben 

te maken gehad met langere periodes waarin Madurodam gesloten was vanwege 

de coronamaatregelen en ook de uitvoering van hun challenges moest helaas 

meermaals verschoven worden. Gelukkig hebben in de maanden juni en juli 2021 

drie van de vier challenges van het college 2020-2021 doorgang kunnen vinden. 

De vierde challenge is doorgeschoven naar het najaar en heeft half september 

plaatsgevonden. Ook hebben we het geplande VONK-diner in december 2021 

vanwege de geldende coronaregels moeten verplaatsen naar 2022.

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Het college van B&W 2020-2021 v.l.n.r: 
Khushi, Yiwen, Hannah, Pieter, Cas, Ana, Sophie, Jurriaan, Jet, Chris

Het college van B&W 2021-2022 v.l.n.r: 
Fedde, Isis, Emma, Mila, Henriëtte, Julian, Andja, Wiktoria, Abel, Yvette
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Dachaureis
Ieder college maakt een begeleide reis naar Dachau, de plek waar George Maduro 

zijn einde vond. Die reis vindt doorgaans in het najaar plaats, mede omdat zij in 

belangrijke mate bijdraagt aan de groepsvorming van het college. Vanwege de 

covidmaatregelen kon het college 2020 - 2021 deze reis noch in 2020, noch in 2021 

maken. De (ex-)collegeleden hebben deze reis, zij het niet in de volledige bezet-

ting, voorjaar 2022 alsnog gemaakt. Het college 2021 - 2022 is wel naar Dachau 

geweest in oktober 2021, ondanks de beperkende maatregelen. Het bezoek heeft 

ook op deze groep weer grote indruk gemaakt en de collegeleden doen beseffen 

dat leven in vrijheid en het respecteren van anderen iets is om voor te strijden. 

 

Challenges als verpersoonlijking van de missie van 
Madurodam Kinderfonds
Belangrijk onderdeel van de activiteiten van de collegeleden in het bestuursjaar 

is de uitvoering van een challenge, veelal in twee- of drietallen. Dit is een activi-

teit waarbij de collegeleden zich persoonlijk inzetten voor de samenleving. Een 

challenge past binnen de thema’s duurzaamheid, vrijheid en democratie of is 

persoonlijk gedreven en heeft dan vaak een sociaal maatschappelijke invulling 

maar heeft altijd het doel om groepen te verbinden en de samenleving mooier 

te maken.. Door invulling te geven aan hun challenge vormen de collegeleden de 

verpersoonlijking van de missie van het Madurodam Kinderfonds.

Om van idee naar de daadwerkelijke uitwerking en uitvoering van dat idee te 

komen, krijgen de collegeleden gedurende de eerste maanden diverse workshops 

om hen te ondersteunen. Deze workshops worden gegeven door Elke Botje, 

manager Madurodam Kinderfonds met hulp van Ilona Op de Weegh, adviseur bij 

Adviesfactor. De collegeleden maken in deze workshops kennis met begrippen als 

MVP (Minimal Viable Product) als manier om te toetsen of hun idee ‘werkt’. Ook 

leren ze activiteitenlijsten te maken en deze te verdelen naar rollen en verant-

woordelijkheden. Bij de start van de workshops krijgen ze inzicht in hun profiel en 

wat hun sterke en zwakke punten zijn. Het streven is om de challenges in groepen 

uit te werken waarin meerdere profielen vertegenwoordigd zijn.

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Het college van B&W 2020-2021 bezoekt Dachau in het voorjaar van 2022

Het college van B&W 2021-2021 bezoekt Dachau in het najaar van 2021



CHALLENGES

Het MC Madurodam Connects diner

Den Haag wordt traditioneel verdeeld in ‘het zand’ en ‘het veen’. Deze benaming geeft al een 

scheiding aan. Wethouders Pieter en Ana besloten om een diner te organiseren om Haagse 

jongeren uit totaal verschillende wijken samen te brengen. Het MC Madurodam Connects 

diner bracht 50 jongeren uit de Schilderswijk, de Rivierenbuurt, het Benoordenhout, het 

Laakkwartier en het Zeeheldenkwartier bij elkaar aan tafel. Onder begeleiding van oud-col-

legelid Umar Mirza werd het een hele leuke en inspirerende avond!

Project Plastic

Kinderen bewust maken van de gevolgen van zwerfafval. Dat was de inzet van wethouders 

Hannah en Jet. Daartoe organiseerden zij een actieve opruimactie met 170 brugklasleerlingen 

van het VCL in Den Haag. Van deze opruimactie met het motto ‘Ruim je rotzooi op’ zijn ook 

opnames gemaakt, die gebruikt worden in een mini-documentaire om ook basisschoolleer-

lingen meer milieubewust te maken.

1918 CHALLENGES

scan de code voor 
de collegetoer 
MC-diner van
Ana en Pieter

scan de code voor 
de collegetoer 

ruim je rotzooi op
met Hannah en Jet

https://www.youtube.com/watch?v=fwql0GZpVN4
https://www.youtube.com/watch?v=fwql0GZpVN4


Wereld in Vogelvlucht

Wethouders Chris, Sophie en Jurriaan brachten twee klassen uit groep 8 van twee verschillende 

basisscholen uit twee verschillende wijken in Den Haag bij elkaar. Met als bijzonderheid dat 

veel kinderen van één van de twee basisscholen geen Nederlandse achtergrond hebben. Doel 

van deze challenge: elkaar beter leren kennen, begrip krijgen voor elkaar en ervoor zorgen 

dat basisschoolkinderen van nu straks op de middelbare school overal vrienden tegenkomen. 

Om het contact wat makkelijker te leggen, kregen de collegeleden hulp van Leila Prnjavorac. 

Zij vluchtte op haar elfde voor de oorlog in voormalig Joegoslavië. Het was een hele leuke dag 

met veel interactie tussen de aanwezige kinderen.

Smile-Day

Jongeren vinden het vaak lastig om over hun problemen en gevoelens te praten. Ze schamen 

zich ervoor als ze zich slecht voelen en gaan een gesprek daarover uit de weg. De challenge 

van burgemeester Cas en wethouders Khushi en Yiwen had daarom tot doel het onderwerp 

mentale gezondheid bespreekbaar te maken onder jongeren. In totaal 60 brugklasleerlingen 

van het Segbroek College konden op ‘Smile-Day’ drie workshops bezoeken waarin op een luch-

tige manier het thema mentale gezondheid besproken werd en de deelnemers tips en tricks 

kregen over hoe voeding, beweging en self defense en positief denken helpen om mentaal 

gezond te blijven. Hiervoor werd samengewerkt met twee externe partijen, Youz en KBCoach.

CHALLENGES 2120 CHALLENGES

scan de code voor 
de collegetoer 

Smile-Day met Yiwen, 
Khushi en Cas

scan de code voor 
de collegetoer 

Wereld in Vogelvlucht 
met Jurriaan, Chris en 

Sophie

https://www.youtube.com/watch?v=fwql0GZpVN4
https://www.youtube.com/watch?v=fwql0GZpVN4


Young Impact 
Superkrachten
voor je hoofd
Om kinderen te helpen hun mentale gezondheid op peil 

te houden, hebben Young Impact, Madurodam Kinder-

fonds en auteur Wouter de Jong een lesmodule ontwikkeld 

genaamd ‘Superkrachten voor je hoofd’. Tijdens deze les-

module ontwikkelen kinderen vaardigheden die hen helpen 

mentale obstakels te herkennen en op te lossen. Ofwel, in 

de woorden van de auteur, ‘de gebruiksaanwijzing van hun 

hoofd te leren ontdekken’. Gedurende vijf lessen doorlopen 

de leerlingen een aantal ‘levels’, waarbij ze spelenderwijs 

aan de slag gaan met onderwerpen zoals concentratie, 

omgaan met emoties, onzekerheid en weerbaarheid. Er 

wordt gebruik gemaakt van een breed scala van technieken 

en praktische handvatten om tot het laatste level te komen, 

waarbij de leerlingen aan de slag gaan met een ‘superdaad’. 

Dit is een actie gericht op anderen, waarmee ze impact 

maken op hun directe omgeving en de maatschappij. 

Inmiddels hebben 1.307 scholen en 54.138 kinderen de mo-

dule gevolgd. Young Impact gelooft dat kinderen nú al een 

verschil kunnen maken in de samenleving als ze daarbij 

concrete hulp krijgen, zoals via de module ‘Superkrachten 

voor je hoofd’. Madurodam Kinderfonds ziet mentaal even-

wichtige kinderen ook als een belangrijke verbinder in de 

samenleving. 

“ Ik had zelf graag gewild dat hier tijdens mijn lagere-
schooltijd aandacht aan was besteed. Het zou me 
zeker hebben geholpen in mijn groei door de jaren 
heen. Om mijn emoties beter te begrijpen, in emo-
tioneel opzicht niks te forceren en zeker om dingen te 
begrijpen in andermans perspectief. ”

Wiktoria (17)
wethouder in het college van B&W van Madurodam 
2021-2022



Wist u dat … er bij Madurodam maar liefst twee Cruyff Courts 
liggen? Een echte waar iedereen een balletje kan trappen, 
en het kleinste Cruyff Court ter wereld in het park zelf!

Cruyff Foundation 
Open Dag On Tour

Om kinderen en jongeren met een handicap in aanraking 

te laten komen met diverse sporten, organiseert de Cruyff 

Foundation jaarlijks de Open Dag. Een dag waar kinderen 

erachter kunnen komen welke sport ze leuk vinden om 

te doen, want juist voor kinderen met een handicap zijn 

bewegen en sporten extra belangrijk. Niet alleen voor 

hun gezondheid, maar ook om anderen te ontmoeten en 

zelfvertrouwen te krijgen. 

Vanwege de geldende coronamaatregelen werd de Open 

Dag in 2021 niet op één locatie georganiseerd, maar vonden 

er op twintig plekken door heel Nederland clinics en sport-

activiteiten plaats bij scholen uit het speciaal onderwijs, 

instellingen, verenigingen en Cruyff Courts.

Het startsein werd gegeven in Madurodam, waar kinderen 

van Tyltylcentrum De Witte Vogel SO en SO De Piramide, 

beide uit Den Haag, bij elkaar kwamen om samen een 

sportief feestje te vieren. Tijdens deze happening vroeg 

Cruyff Foundation-directeur Niels Meijer op een ludieke 

manier aandacht voor het feit dat er te weinig geld gaat 

naar het structureel in beweging brengen van kwetsbare 

kinderen en jongeren en kinderen met een handicap.



27SAMEN STERKER

In het verslagjaar is verdere invulling gegeven aan 
een bestedingsbeleid dat recht doet aan de visie 
en kernwaarden van Stichting Madurodam Kinder-
fonds, in afstemming met de Madurodam Groep. In 
december 2020 is een groepspurpose geformuleerd, 
te weten: ‘Jong en oud inspireren tot grootse daden 
– hoe klein ook – voor een betere wereld’. 

Stichting Madurodam Kinderfonds houdt deze purpose voor ogen bij de selec-

tie van de te steunen doelen en ontwikkeling van eigen activiteiten. Met de 

Madurodam Groep zoeken we de samenwerking tussen de entiteiten ook zoveel 

mogelijk op, om zo gezamenlijk actief onze purpose uit te dragen. Zo is het streven 

om alle bestuursleden van Madurodam Groep te betrekken bij de challenges van 

het college van B&W en wordt het park vaak gebruikt als de plek voor de uitvoer-

ing van een challenge. Het college is op zijn beurt diverse malen te gast geweest 

bij bijeenkomsten die door externe partijen bij Madurodam zijn georganiseerd. 

Eén van de collegeleden houdt dan een speech die de gasten een kijkje geeft in 

de unieke historie van Madurodam. 

Samen sterker
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Ook krijgen de collegeleden in toenemende mate de kans om hun rol als ambas-

sadeur van Madurodam uit te voeren ook bij externe evenementen. Zo fungeerde 

locoburgemeester Fedde (college 2021-2022) tijdens Prinsjesdag als ‘razende 

reporter’ door verslag te doen van alles wat de Eerste Kamerleden die dag 

meemaakten. Fedde werd in Madurodam opgehaald door Jan Anthonie Bruijn 

(voorzitter van de Eerste Kamer), waarna Fedde samen met Sander Gielen (direc-

teur van Madurodam) een interview had met het tv-programma Goedemorgen 

Nederland. En in samenwerking met Innocent en het Nationaal Ouderenfonds 

werd een deel van Madurodam ‘aangekleed’ met mutsjes, gebreid door ouderen. 

Burgemeester Henriette plaatste samen met één van de breisters van 89 jaar het 

laatste mutsje. Al met al mooie voorbeelden van invulling van onze groepspurpose, 

waarbij we bij dit soort activiteiten niet alleen jong en oud samenbrengen voor 

een mooiere samenleving maar we ook beogen om duurzaam effect te realiseren 

bij beide doelgroepen. 

Madurodam Marathon heeft in 2021 niet plaatsgevonden. Na evaluatie van de 

eerdere edities is besloten om het event te herijken. Om in samenwerking het 

bereik te vergroten hebben er diverse gesprekken met externe partijen plaats-

gevonden; helaas hebben deze (nog) niet tot concrete afspraken geleid. Ook het 

traditionele VONK-diner dat gepland stond op 6 december heeft geen doorgang 

gevonden vanwege de vierde lockdown. Als alternatief is er door het college aan 

alle ouderen die tot nu toe op deze diners zijn geweest een persoonlijke kerst-

kaart gestuurd.

In 2021 is geld gedoneerd aan enkele grotere initiatieven, de zogeheten ‘vlaggen-

schepen’, zoals Young Impact, IMC Weekendschool, Nationale Kinderherdenking 

en Stichting Move. In de samenwerking met deze partijen worden op diverse 

manieren, met grotere en kleinere impact, duizenden kinderen en jongeren in 

Nederland bereikt. Kinderen en jongeren die we bewust willen maken van de 

rol die zij mogen én kunnen spelen in het een beetje mooier maken van onze 

samenleving. 

Daar waar we kleinere initiatieven ondersteunen, zijn dit veelal initiatieven waar 

we vaak al langer bij betrokken zijn en die meestal in de regio Den Haag en het 

Caribische gebied plaatsvinden. Ook hier wordt voldaan aan de voorwaarden van 

het bestedingsbeleid, echter de toetsing is meer marginaal.

SAMEN STERKER



31JONG & OUD SAMEN

Zingen, sporten en 
schilderen met ouderen 
in Madurodam

Meer dan 590.000 oudere mensen voelen zich 
ernstig eenzaam, blijkt uit cijfers van het Ouderen-
fonds. Daarom vraagt deze organisatie sinds enkele 
jaren op 1 oktober speciaal aandacht voor ouderen. 
Madurodam Kinderfonds ondersteunt dit initiatief, 
en ontving daarom op 1 oktober 65 ouderen en 65 
kinderen uit verschillende Haagse wijken voor een 
hele bijzondere dag. Zij deelden hun hobby’s en 
passies met elkaar door samen te bewegen, ge- 
dichten te schrijven, een schilderij te maken, te 
zingen of mee te doen aan een speurtocht door 
het park.

De dag werd geopend door de 16-jarige locoburgemeester Fedde van Madurodam, 

onder begeleiding van presentatrice en tv-journalist Sandra Schuurhof. Bij de 

gezamenlijke lunch schoof ook de Haagse wethouder Zorg, Jeugd en Volks-

gezondheid Kavita Parbhudayal aan. Zij benadrukte nogmaals het belang van 

de onderlinge samenhorigheid tussen jong en oud: “In Den Haag wonen bijna 

80.000 mensen die ouder zijn dan 75 jaar. Zij verdienen onze aandacht.”
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Voor de opzet aan de hand van gezamenlijke activiteiten werd gekozen omdat 

een gesprek aangaan met iemand die je niet kent, een stuk makkelijker gaat als 

je samen iets doet vanuit een gedeelde passie of belangstelling. Zo speurde Noa 

(11) uit Den Haag samen met An (82) door het park naar letters om zo tot een 

woord te komen. “Best lastig, maar het is ons gelukt”, glunderde Noa na afloop. 

Noa woont zelf bij zijn opa en oma en weet hoe waardevol gezelschap is voor 

ouderen. Hij was daarom extra gemotiveerd om mee te doen.

Voedingsbodem voor nieuwe vriendschappen
Elke Botje, manager Madurodam Kinderfonds: “We hopen dat deze dag een voed-

ingsbodem was voor het ontstaan van nieuwe vriendschappen. Vandaag hebben 

we kinderen laten ervaren hoe leuk het is om iets voor en met elkaar te doen, 

ook al is die ander van een totaal andere generatie. Ik ben er trots op dat we een 

bijdrage hebben kunnen leveren aan het creëren van meer saamhorigheid en 

het bestrijden van eenzaamheid. Dit past echt bij Madurodam en Madurodam 

Kinderfonds. Op deze manier leren kinderen al op jonge leeftijd contact te maken 

met een ander, naar elkaar te luisteren en iets te doen voor iemand anders om 

zo de samenleving een beetje mooier te maken.”

Het event kwam tot stand in samenwerking met diverse Haagse partners. 

Madurodam Kinderfonds kon rekenen op de ondersteuning van Participatie- 

keuken, Laakse Lente en Stichting Move. Ook de workshops werden verzorgd door 

Haagse organisaties; de sportworkshop door ADO Den Haag in de Maatschappij, 

de zangworkshop door Gregor Bak, de ‘spoken word’ workshop door Stichting 

Aight en de schilderworkshop door Topaas. De collegeleden van Madurodam 

zetten zich actief in bij de opbouw van de dag, de begeleiding van diverse groepen 

en de speurtocht.

JONG & OUD SAMEN



scan de code voor 
Nationale Ouderendag

2021 in Madurodam



Nationale
Kinderherdenking
2021 
Jaarlijks worden op 4 mei op het voorplein van Madurodam 

de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en oorlogssitu-

aties en vredesmissies nadien herdacht. Dat gebeurt tijdens 

de Nationale Kinderherdenking (NKH), inmiddels de op twee 

na grootste 4 mei herdenking van ons land. 

De NKH is daarbij de enige herdenking die volledig door en 

voor kinderen wordt georganiseerd. Jongeren en kinderen 

met diverse culturele achtergronden kunnen zo op hun eigen 

manier stilstaan bij complexe onderwerpen als ‘herdenken’ 

en ‘leven in vrijheid’, op een manier die hen aanspreekt. Dit 

vanuit de overtuiging dat het voor nieuwe generaties van groot 

belang is te beseffen dat onze vrije en veilige samenleving niet 

vanzelfsprekend is. 

Burgemeester Cas tijdens de Nationale Kinderherdenking 2021



Traditioneel wordt de NKH bezocht door zo’n 4.500 kinderen 

en hun begeleiders, en staan er honderden kinderen op het 

podium om op te treden of het woord te voeren. Net als in 

2020 was dat in het verslagjaar niet mogelijk door de coro-

namaatregelen op dat moment. De editie 2021 werd daarom 

opnieuw zonder publiek uitgevoerd. Om toch zoveel mogelijk 

kinderen bij de herdenking te betrekken werd de kleinschalige 

herdenking in een nieuw, interactief format op tv en via een 

livestream uitgezonden. Zo’n 70 kinderen speelden actief een 

rol in dit sobere, maar indrukwekkende programma. Uit bereik-

metingen achteraf is gebleken dat op deze manier toch vele 

tienduizenden kinderen bereikt zijn. 

Corona zorgde er ook voor dat het verdiepend educatief pro-

gramma in de aanloop naar 4 mei moest worden aangepast. 

Gelukkig konden de meeste projecten ofwel op kleinere schaal, 

ofwel in digitale vorm doorgang vinden. Alleen het traditionele 

theaterproject is in zijn geheel vervallen. Ook de plannen om 

een speciaal tv-programma ‘Het is stil in Madurodam’ op te 

nemen, zijn tot nader orde uitgesteld. 

scan de code om 
de livestream

NKH 2021
terug te kijken



“ Ik ben vaak op het Cruyff Court om te voetballen. 
Dat is heel leuk, omdat je lekker kan bewegen en kan 
doen wat je wilt. Vandaag was een speciale dag. ”

Berk (11)
tijdens de heropening van het Cruyff Court Madurodam

Cruyff Foundation 
Heropening 
Cruyff Court
Cruyff Courts gelden als een veilige ontmoetingsplek waar 

kinderen het belang van saamhorigheid en vriendschappen 

leren ervaren, eigen talenten ontdekken en leren hoe het 

is om te winnen en te verliezen. Waardevolle ervaringen 

die zij meenemen in hun ontwikkeling op fysiek en mentaal 

vlak, maar ook in de maatschappij. 

Na 14 jaar intensief gebruik was Cruyff Court Madurodam 

aan de Capadosestraat in het Haagse Laakkwartier, toe aan 

renovatie. De gemeente Den Haag, Johan Cruyff Foundation 

en Madurodam Kinderfonds hebben daarom gezamenlijk 

geïnvesteerd in een renovatie, zodat de hele wijk weer 

jarenlang van een goed veld gebruik kan maken. Met een 

nieuwe kunstgrasmat, goaltjes en een opknapbeurt van 

het naastgelegen basketbal- en tennisveld werd in april 

2022 het Cruyff Court Madurodam officieel heropend. De 

voortzetting van een mooie en lange samenwerking, want 

14 jaar geleden is het Cruyff Court ook gefinancierd door 

Madurodam Kinderfonds.



Stichting Move 
Move je buurt

Stichting Move zet zich in voor een gelijkwaardige 

maatschappij. Move richt zich daarbij specifiek op kinderen 

en jongeren van 10 tot 16 jaar die om wat voor reden dan 

ook minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In een 

doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten voor 

het basisonderwijs en het vmbo, helpt Move kinderen en 

jongeren hun talenten te ontdekken en uit te vinden welke 

waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen. 

Waar mogelijk betrekt Move hierbij studenten. In alle pro-

jecten staat ontmoeting centraal: kinderen, jongeren en 

studenten ontdekken samen andere leefwerelden, verbre-

den hun perspectief en dragen bij aan een leefbare buurt.

Madurodam Kinderfonds is sinds 2015 samenwerkings- 

partner van het Move je buurt-project voor het basisonder-

wijs. In dit project komen kinderen, samen met een groep 

studenten uit hun stad, in actie. In drie tot zes maanden 

leren zij elkaar en elkaars leefwereld kennen en geven zij 

de buurt een boost. Van het opruimen van zwerfvuil tot 

eten met ouderen. De ideeën van de kinderen staan daarbij 

centraal. Dankzij de bijdrage van Madurodam Kinderfonds 

zijn er in 2021 twee waardevolle Move je buurt-projecten 

uitgevoerd in twee steden. In Rotterdam bracht groep 8 

van OBS De Schalm de buurt samen door het organiseren 

van een circus. In Eindhoven organiseerden kinderen van 

groep 7 van De Boog een sportdag. Zo’n veertig kinderen 

hebben zo kunnen ontdekken wat ze waard zijn.

“ Ik vind het heel goed dat jullie kinderen 
leren hoe ze met andere mensen in de 
wijk moeten praten en dat ze samen iets 
gaan doen. ”

Helin (12)
leerling Basisschool De Boog, Eindhoven

“ Vroeger durfde ik niet te vragen of 
iemand naar onze muurschildering wilde 
komen kijken. Maar nu durf ik dat wel en 
dat geeft mij wel een goed gevoel! ”

Dyron (11)
leerling OBS De Schalm, Rotterdam
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Het bestuur 2021

Tanja Dik
Voorzitter

Verantwoordelijk voor:
• Nationale Kinderherdenking
• Young Impact

Tanja is per 4 februari 2021 bestuursvoorzitter van 
het Madurodam Kinderfonds en volgt Huib Bartels 
op.

Liesbeth Maatman-Fleuren
Secretaris

Verantwoordelijk voor:
• IMC weekendschool

Carien Janssen van Raay
Bestuurslid

Verantwoordelijk voor:
• Stichting Move

Management en secretariaat

Elke Botje 
Functie

Verantwoordelijk voor:
• Vergroten impact geefbeleid
• Actief verbinding leggen met en tussen (potentiële) partners
• Management van de vlaggenschepen, donaties > 25.000 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 
Functie

Verantwoordelijk voor:
• Algemene secretariaatswerkzaamheden
• Voorselectie steunverzoeken
• Notulering bestuursvergaderingen
• Algemene bestuursondersteuning

HET BESTUUR 4544 MANAGEMENT EN SECRETARIAAT
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Activa 31 12 2021 31 12 2020

Vlottende activa

Omzetbelasting € — € 7.422

Te vorderen vennootschapsbelasting € 2.448  € —  

Overlopende activa (1) € 344.390 € 52.852

€ 346.838 € 60.274

Liquide middelen

SNS Bank (2) € 244.526 € 84.408

€ 244.525 € 84.407

€ 591.363 € 144.681

Passiva 31 12 2021 31 12 2020

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve (3) € 32.161 € 23.045  –

€ 32.161 € 23.045 –

Kortlopende schulden

Omzetbelasting € 12.071 € —

Vennootschapsbelasting € — € 7.407 

Diverse nog te betalen posten (4) € 107.551 € 20.140

Crediteuren € 44.965 € 86.186

Schulden aan gelieerde partijen € 394.614 € 53.992

€ 591.363 € 144.681

Balans per 31 12 2021 (na bestemming resultaat)

Jaarrekening

JAARREKENING

Baten 2021 2020

Gift Stichting Madurodam Vermogensfonds € 624.342 € 538.654

Omzet kaartverkoop goede doelen loterijen € 35.861 € 18.716

Kaartverkoop Madurodam Marathon € — € 14.823

Fondsen en sponsoren Madurodam Marathon € — € 7.105

Uitkeringen € 2.109 € —

Externe sponsoren € 11.602 € —

Totale baten € 673.914 € 579.298

Lasten 2021 2020

Bestuurskosten € 1.532 € 244

Bureaukosten € 4.474 € 6.814

Secretariaat van het uitkeringsfonds € 47.842 € 49.940

Accountantskosten € 2.900 € 7.353

Bijdrage F.I.N. € — € 514

Bestuurders Aansprakelijkheids Verzekering € 600 € 600

Overige kosten en onvoorzien € 27.931 € 10.570

Uitkeringen € 470.463 € 447.800

Madurodam Marathon € — € 36.682

B&W begeleiding € 57.587 € 20.827

Totale lasten € 613.330 € 581.344

Resutaat voor belastingen € 60.585 € 2.046 –

Vennootschapsbelasting € 5.379 € 9.980

Resultaat € 55.206 € 12.026 –

Resultaat bestemming

Bestemmingsreserve € 55.206 € 12.026 –

Staat van baten en lasten over 2021

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.

Stichting Madurodam Kinderfonds is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel Haaglanden met als dossiernummer 41159113. Stichting Madurodam Kinder-

fonds 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. In 2021 was het park zelfs 22 weken gesloten geweest. Inmiddels is Madurodam 

sinds 26 januari 2022 geopend en worden alle coronamaatregelen in Nederland afgebouwd.

Aan de kostenkant zijn er ingrijpende maatregelen getroffen, waaronder een reorganisatie 

in 2021 en een huurverlaging in de periode 2020-2022. Madurodam maakt o.a. gebruik van 

de NOW- en de TVL-regelingen.

Vanuit de bank is in 2020 een aanvullende financiering verstrekt en zijn aflossingen op lopende 

leningen opgeschort tot medio 2021.

Inmiddels is Madurodam door het diepste punt heen en is de weg naar herstel gevonden. Dat 

blijkt bijvoorbeeld uit de hoger dan verwachte bezoekersaantallen tot nu toe in 2022; in maart 

2022 kwamen er zelfs meer bezoekers naar Madurodam dan in maart 2019. Desalniettemin 

verwacht directie dat het nog twee jaar zal duren alvorens de bezoekersaantallen op het 

Algemene toelichting

Jaarrekening

pré-corona niveau komen te liggen. Door alle getroffen maatregelen kan de omzetrealisatie 

en rentabiliteit al eerder op dat niveau uitkomen.

Op basis van deze financiële verwachtingen en uitgangspunten stelt de directie van Maduro-

dam B.V. dat er onzekerheden zijn, maar dat gebaseerd op de prudentie in de prognoses, de 

positieve verwachting dat het park in 2022 niet meer gesloten zal worden, de financierings-

mogelijkheden in- en extern, en mede haar merkbekendheid en sterke marktpositie dat dit 

alles een goede basis vormt om in continuïteit haar activiteiten voort te zetten. Tot slot biedt 

het uitbreidingsdossier unieke kansen die de lange termijn bedrijf continuïteit van het park 

ten goede kunnen komen. 

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. In 2021 heeft er een wijzigings plaatsgevonden in de schenkingen door Stichting 

Madurodam Vermogensfonds. Het volledige toegekende bedrag wordt in één keer ter beschik-

king gesteld aan Stichting Madurodam Kinderfonds waar voorheen het trekkingsverzoek 

in delen werd gedaan. In 2021 heeft Stichting Madurodam Kinderfonds vooruitontvangen 

bedragen ad € 59.479 van Stichting Madurodam Vermogensfonds ontvangen voor uitkeringen 

die zij in 2022 gaat doen.

JAARREKENING JAARREKENING
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Toelichting bij de balans

Jaarrekening

2021 2020

(1) Overlopende activa

Goede doelen loterijen € 340.115 € 52.852

Overige overlopende activa € 4.275 € —

€ 344.390 € 52.852

Er komen jaarlijks uit de naverrekeningen van de kaartverkoop met de goede doelen loterijen nog
ontvangsten binnen in het nieuwe boekjaar. 95% hiervan wordt vergoed aan Madurodam BV en 
komt terug onder schulden aan groepsmaatschappijen.

(2) SNS Bank

Rekening-courant € 214.669 € 84.201

Meersparenrekening € 29.858 € 207

Het gehele tegoed is dagelijks opneembaar € 244.526 € 84.408

(3) Bestemmingsreserve

Saldo op 1 januari € 23.045 – € 11.018 –

Mutatie bestemmingsreserve boekjaar € 55.206 € 12.026  –

Saldo op 31 december € 32.161 € 23.045 –

De bestemmingsreserve is gevormd voor uitkeringen in de toekomst aan instellingen die een
maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren.

2021 2020

(5) Diverse nog te betalen posten

Overlopende posten € 99.151 € 15.440

Accountantskosten € 8.400 € 4.700

€ 107.551 € 20.140

Onder overlopende posten worden o.a. vooruitontvangen bedragen vanuit Stichting Madurodam 
Vermogensfonds geadministreerd (2021: € 59.479) die in 2022 naar verwachting tot een gift aan 
goede doelen zullen leiden.

Voorwaardelijke niet uit de balans blijkende verplichtingen
Door Stichting Madurodam Vermogensfonds is voor 2021 een basisuitkering toegezegd van € 679.853. Dit

is inclusief een bedrag voor kostendekking.

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

omzetbelasting.

Per belansdatum is er voor €59.479 aan (mogelijke) verplichtingen voor uitkering richting goede doelen

aangegaan. De uitkeringen volgen wanneer de goede doelen aan gestelde voorwaarden voldoen.

JAARREKENING JAARREKENING
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Uitkeringen MKF 2021

Stichting Bestedingsgebied Bedrag

Stichting Middin Leidschendam 2.500,00

C-Stars United Voetbal Club Curacao 7.500,00

Stichting Bij-1 Den Haag 2.500,00

Stichting Gast aan Tafel Den Haag 2.500,00

Stichting Participatie Keuken - Project Kinderkeuken Den Haag 7.000,00

Lot’s Foundation Curacao 7.500,00

Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei 2021 Landelijk 100.000,00

Stichting Young Impact Landelijk 32.500,00

Stichting Move Eindhoven & Rotterdam 10.000,00

Respect Education Foundation Landelijk 10.000,00

Stichting De Muren hebben Oren Utrecht 11.000,00

Stichting Vitalis Den Haag 3.000,00

IMC Weekendschool Den Haag 2.500,00

IMC Weekendschool Landelijk 26.250,00

IMC Weekendschool Landelijk 25.000,00

IMC Weekendschool Landelijk 26.250,00

Stichting Voorall Den Haag 5.000,00

Stichting Podiumbeesten Rotterdam 3.000,00

Stichting Bestedingsgebied Bedrag

Madurodam Manege Den Haag 3.000,00

Stichting Amare Den Haag 20.000,00

Stichting Follow your Sun & Stichting Move Utrecht 5.000,00

Stichting Munira Aruba 2.400,00

Stichting Haagse Hopjes Transvaal Den Haag 5.050,00

Stichting B-forYou Rotterdam 2.700,00

Wolkentheater Landelijk 4.650,00

Stichting Prinsjesfestival Den Haag 5.000,00

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind Landelijk 13.502,00

Jeugdvakantieloket Den Haag 16.500,00

School’s Cool Delft Delft 2.500,00

Stichting Jong Perspectief Zoetermeer 5.000,00

Stichting Jeugdwerk Den Haag Den Haag 5.000,00

Stichting Coloured Circle Amsterdam 2.500,00

Johan Cruyff Foundation Den Haag 14.360,94

Stichting RaceRunning Nederland Landelijk 5.000,00

1 oktober Jong &  Oud Den Haag 8.204,17

Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei 2022 Landelijk • 80.000,00

Totaal 48.4367,00

• in 2021 is 80% van toezegging NKH 2022 uitbetaald

UITKERINGEN UITKERINGEN
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Colofon

Madurodam Kinderfonds

George Maduroplein 1

2584 RZ Den Haag

T +31 70 41 624 00

E info@madurodamkinderfonds.nl

I madurodam.nl

KvK Haaglanden 41159113

Redactie en vormgeving

DBDK | Dichter Bij De Kern

T +31 6 51 61 10 99

E maan@dbdk.nl [Manuela Vermeeren - vormgeving]

E bart@dbdk.nl [Bart van Ratingen - redactie]

I dbdk.nl
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Gastfotografen

Herman vd Wulp (Cruyff Foundation) Stichting Move, Young Impact, 

Eveline van Egdom, Arnoud Roelofsz, Marielle Ernst, 

Charlotte van Stratum, stockfotografie via Het Vergeten Kind
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