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Empathie 
in actie
De Nederlandse samenleving is diverser en pluriformer dan 

ooit. Daarvan profiteren we allemaal elke dag, want culturele 

én demografische diversiteit verrijkt ons. Door voor elkaar 

open te staan en naar elkaar te luisteren kunnen we van 

elkaars verschillen leren. Tegelijkertijd leidt die pluriformiteit 

ook steeds vaker tot polarisatie. Met name in de sociale media 

worden tegenstellingen of conflicten tussen leeftijd- en/of 

bevolkingsgroepen sterk uitvergroot. Dit tast de sociale cohesie in 

onze maatschappij aan.

Nieuwe wegen om te verbinden

Het Madurodam Kinderfonds zoekt daarom permanent naar 

nieuwe wegen om diverse groepen bij elkaar te brengen. 

Daarbij kijken we vooral naar onze primaire doelgroep: kinderen 

van 8 tot en met 14 jaar, woonachtig binnen het Koninkrijk 

der Nederlanden. Deze jonge mensen willen we de kennis, 

vaardigheden en bij voorkeur ook de ervaring van een ontmoeting 

bieden die ze nodig hebben om verantwoordelijkheid te (kunnen) 

nemen voor hun eigen toekomst. 

We doen dat door projecten of organisaties te steunen 

die zich in de meest brede zin van het woord richten op 

actief burgerschap van kinderen, wat voor mij neerkomt op 

‘empathie in actie’. We hebben daarbij een helder baken: de 

persoonlijkheidseigenschappen die George Maduro tijdens 

zijn (te) korte leven liet zien. Daadkracht. Zelfredzaamheid. 

Zelfvertrouwen. En inderdaad: empathie.

WOORD VAN DE VOORZITTER
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Twee nieuwe projecten

Het Madurodam Kinderfonds werkt sinds jaar en dag nauw samen 

met het park Madurodam. Onze missies lopen parallel. Immers, 

waar Madurodam jong en oud wil inspireren met het mooiste en 

beste van Nederland, willen wij kinderen laten bijdragen aan beter 

en mooier Nederland.

Ook in deze samenwerking is verbinding een belangrijk thema: 

verbinding tussen groepen, maar ook verbinding tussen 

generaties. Dat heeft afgelopen jaar geleid tot twee waardevolle 

nieuwe projecten, namelijk de Madurodam Marathon op zondag 

7 oktober en het Madurodam VONK-diner op maandag 17 

december. Een meer uitgebreide beschrijving van deze twee 

unieke projecten is terug te lezen verderop in dit jaarverslag.

College van burgemeester en wethouders

Sinds 1952 heeft Madurodam een eigen college van burgemeester 

en wethouders. Omdat het college van B&W per schooljaar 

wisselt, hebben we in een kalenderjaar met twee verschillende 

colleges te maken. In dit bestuursjaar trad het college van 

2017/2018 aan - een betrokken college dat actief vorm heeft 

gegeven aan de challenge iets goeds te doen voor de samenleving. 

Een college ook waar we met heel veel plezier mee hebben 

samengewerkt, en dat ons scherp heeft gehouden ten aanzien van 

de ontwikkelingen die relevant zijn voor kinderen. 

WOORD VAN DE VOORZITTER
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Eigen verantwoordelijkheid

Om de verbinding tussen het Madurodam Kinderfonds en het 

park verder te versterken, heten wij sinds september 2018 

elke vergadering twee medewerkers van het park welkom. 

Ook bekijken we hoe we onze samenwerking beter zichtbaar 

kunnen maken voor de bezoekers van het park. De eigen 

verantwoordelijkheid van het fonds blijft echter uitgangspunt bij 

het geefbeleid.

In 2018 hebben we gekozen voor een aantal substantiële giften 

die naadloos aansluiten op onze missie. Op die manier proberen 

we echte impact te creëren. Daarnaast hebben we een deel van 

het beschikbare budget besteed aan kleinere initiatieven. Hiervoor 

geldt dat ze in lijn zijn met het geefbeleid, maar minder zwaar 

worden getoetst. Doorgaans zijn dit initiatieven in de regio Den 

Haag of het Caribische gebied waar we al langer bij betrokken zijn.

Daarnaast proberen we in toenemende mate om kruisverbanden 

tot stand te brengen tussen initiatieven die we ondersteunen.

WOORD VAN DE VOORZITTER
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Met de volgende stichtingen zijn we in 2018 een samenwerking 

opgestart of hebben we die voortgezet:

• Stichting Nederlands Debat Instituut

• Stichting IMC Weekendschool

• Stichting Young Impact

• Hero Town NL

• Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei

• Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

• De Caribische Kindercorrespondent

• Nationaal Ouderenfonds

• Gamechangers

Belangrijk werk

Het bestuur van het Madurodam Kinderfonds heeft zich afgelopen 

jaar met veel enthousiasme ingezet om tal van mooie projecten 

ten behoeve van kinderen en jongeren te steunen. Het is 

dankbaar werk en het is belangrijk werk. Want door kinderen elke 

dag weer te inspireren goed te doen, maken we onze samenleving 

meer empathisch, meer weerbaar en uiteindelijk ook mooier.  

Den Haag, juni 2019

Huib Bartels, voorzitter bestuur Madurodam Kinderfonds

WOORD VAN DE VOORZITTER



IMC Weekendschool

Het Madurodam Kinderfonds is een belangrijke partner van IMC 

Weekendschool. Want wie met volle overtuiging zijn interesses 

volgt, haalt het meeste uit zijn leven. Stichting IMC Weekendschool 

verzorgt aanvullend, motivatie-gericht onderwijs voor jongeren 

van 10-14 jaar oud, op die plekken in Nederland waar dat het 

hardst nodig is. Enthousiaste professionals uit uiteenlopende 

vakgebieden geven deze jongeren de bagage mee om te kunnen 

worden wie ze willen zijn.

“Dankzij de samenwerking 
met en financiële steun van 
het Madurodam Kinderfonds 
hebben we het afgelopen 
jaar het nieuwe vak 
Nederlandkunde op de kaart 
kunnen zetten. In dit vak 
belichten we Nederland vanuit 
verschillende perspectieven. 
Door de leerlingen zelf het 
stuur in handen te geven, 
wordt hun binding met de 
Nederlandse samenleving 
versterkt en worden zij 
gestimuleerd in betrokken en 
kritisch burgerschap. Een zeer 
actueel en waardevol vak!”

Renske Oosterwijk
conceptbegeleider IMC Weekendschool
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Visie en missie

De statutaire doelstelling van het Madurodam Kinderfonds 

is: ‘Het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des 

woords aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die een 

maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het 

bijzonder ten bate van jongeren, een en ander zoals bedoeld in 

artikel 24 van de Successiewet 1956.’ 

Madurodam Kinderfonds ondersteunt daartoe organisaties en 

goede doelen die projecten uitvoeren gericht op de ontwikkeling 

van ‘21st century skills’ en zich inzetten voor de persoonlijke 

ontwikkeling van kinderen. Met name projecten die toegespitst 

zijn op empathie, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en daadkracht; 

eigenschappen van George Maduro, de verzetsheld naar wie 

Madurodam is vernoemd. We ondersteunen organisaties en 

goede doelen niet alleen financieel, maar ook door eigen kennis 

en ervaring te delen en door organisaties en goede doelen met 

elkaar te verbinden. 

Madurodam Kinderfonds staat geregistreerd als een Algemeen 

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

vermogensfondsen in Nederland) en neemt deel aan het HAFO 

(Haags Fondsen Overleg).

VISIE EN MISSIE



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

en zo samen de samenleving 
mooier te maken. Want door er 
als kind op kleine schaal voor je 

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



2018
Het Madurodam Kinderfonds heeft sinds 1952 al ruim 35 

miljoen euro weggegeven aan goede doelen, gericht op de 
toekomstige generatie en daarmee de toekomst van Nederland.

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.

1950

1952
Als eerste burgemeester opent Prinses 
Beatrix op 2 juli Madurodam. Zij vervult 
deze functie tot haar kroning in 1980.

1964
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.

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.

Madurodam,
fondsenwerver
sinds 1952



kerncijfers

2018

6
bestedings-

vergaderingen

10
projectbezoeken

college B&W

13
grote projecten

> 10K

733K
gedoneerd

65
projecten
gesteund

3
presentaties

van stichtingen



12%
van de uitkeringen 
gaat naar projecten 
in Curaçao, Aruba
en Sint Maarten

€ 6000
voor projecten
in Gelderland

0,91%
€ 172.250
voor projecten
in Zuid-Holland

33,36%

€ 9000
voor projecten

in Noord-Holland

1,37%

€ 3500
voor projecten

in Utrecht

0,53%

13 
projecten met een
landelijke dekking 

kregen samen

€ 466.400

23 
projecten in

Den Haag 
kregen samen

€ 120.200

88%
van de uitkeringen 
gaat naar projecten

in Nederland
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Madurodam heeft sinds 1952 een eigen college van 

burgemeester en wethouders, bestaande uit leerlingen van tien 

verschillende middelbare scholen in Den Haag en omgeving. De 

volgende middelbare scholen zijn al enige jaren betrokken: VCL, 

Maris College Belgisch Park, Gymnasium Sorghvliet, Gymnasium 

Haganum, Dalton Den Haag, The International School of The 

Hague, Segbroek College, het Maerlant Lyceum uit Den Haag, 

het Gymnasium Novum uit Voorburg en het Rijnlands Lyceum 

uit Wassenaar. De kinderen hebben zitting in het college 

gedurende een schooljaar (september 2017 tot september 2018). 

De burgemeester en de locoburgemeester worden gekozen 

door de medewerkers van Madurodam en het bestuur van het 

Madurodam Kinderfonds. Zij zijn niet alleen de jongste, maar ook 

de enige gekozen (loco-)burgemeesters van Nederland.

Het college van B&W neemt vijf keer per jaar actief deel aan 

de bestuursvergaderingen van het Madurodam Kinderfonds. 

Op die manier doen de leerlingen concreet ervaring op met 

het vaststellen en uitvoeren van beleid. Andersom houden de 

bestuursleden van het fonds zo beter voeling met wat er onder 

kinderen leeft. De leden van het college van B&W staan immers 

qua leeftijd dichtbij de doelgroep van Madurodam Kinderfonds. 

Door de uitwisseling van ideeën ontstaat er wederzijdse inspiratie. 

College van 
burgemeester en 
wethouders

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

https://www.madurodam.nl/nl/organisatie/ons-college-van-burgemeester-en-wethouders
https://www.madurodam.nl/nl/organisatie/ons-college-van-burgemeester-en-wethouders


Het college van B&W v.l.n.r.: Niki, Hagar, Khaled, Marije, Amélie, Jinte, Maarten, Si-Jin, Joost en June

1 Het verslagleggingsjaar van het college loopt niet parallel met dat van het Madurodam 
Kinderfonds. Om redenen van accurate verantwoording verwijst deze link daarom naar 
het collegeverslag 2018/2019, en niet naar dat van 2017/2018.

De leden van het college van B&W beoordelen in duo’s aanvragen, 

onder andere door op bezoek te gaan bij de aanvragers. Zij 

rapporteren hierover én brengen advies uit aan het bestuur 

tijdens de vergaderingen. Ondanks de jonge leeftijd van de leden 

getuigen deze adviezen vaak van een kritische en analytische 

blik. En zijn ze doorgaans zeer waardevol voor het besluit om 

organisaties of goede doelen al dan niet een gift te verstrekken.

Het college van B&W heeft de mogelijkheid om een gift van €2.500 

te doneren aan een eigen gekozen stichting. In het jaar 2018 was 

dat de Marlou van Rhijn Foundation.

Het college schrijft zijn eigen jaarverslag1.

https://www.madurodam.nl/sites/madurodam_corp/files/inline-files/jaarverslag-college-2018-2019.pdf


“Deze reis was heel erg belangrijk voor mij. Ik ben dan ook 

heel erg blij dat ik deze reis mocht meemaken. Ik ben veel 

te weten gekomen over de concentratiekampen en Dachau 

in het bijzonder. Ik heb veel geleerd over hoe de nazi’s 

met hun gevangenen omgingen en de organisatie van de 

concentratiekampen. Ik ben nu nog meer overtuigd om mij voor 

mijn medemensen in te zetten, hoe klein die inzet dan ook is.”

Khaled, wethouder Madurodam college B&W 2017-2018

Sinds de 100ste geboortedag van George Maduro in 2016 brengt 

het college ieder jaar een bezoek aan concentratiekamp Dachau. 

De plek waar George Maduro is overleden. Door dit bezoek wordt 

het college zich bewust van het belang van leven in vrijheid en de 

offers die mensen zoals George gebracht hebben. Deze reis vindt 

plaats op uitnodiging van het Nederlands Dachaucomité.

Dachaureis



Young Impact

Young Impact gelooft dat jongeren bij uitstek de energie en het 

talent hebben om 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 Young Impact vanaf 

de start ondersteund, omdat we geloven dat grote impact start 

met een kleine beweging.

“Ik ben heel blij dat het 
Madurodam Kinderfonds 
het mogelijk heeft gemaakt 
om samen met jongeren 
iets in beweging te zetten. 
Dankzij deze samenwerking 
bereiken we inmiddels meer 
dan 50.000 jongeren met 
onze challenges en blijven we 
hard doorgroeien. Zonder het 
Madurodam Kinderfonds was 
Young Impact er niet geweest 
en als vaste partner denken ze 
volop mee over ons ‘verhaal’ 
voor de toekomst!”

Patrick Anthonissen
oprichter Young Impact Sa
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In nauwe 
samenwerking

Waar de commerciële activiteiten van Madurodam zijn gericht 

op het inspireren van kinderen met ‘De grote verhalen van 

Nederland’, wil Madurodam Kinderfonds kinderen aanzetten tot 

het actief verantwoordelijkheid nemen voor onze samenleving 

door zich in te zetten voor een ander. 

Dit heeft in 2018 geleid tot twee nieuwe projecten georganiseerd 

met steun van het Madurodam Kinderfonds. Wegens groot succes 

worden beide evenementen ook in 2019 georganiseerd.

Madurodam Marathon

In oktober 2018 vond de eerste editie van de Madurodam 

Marathon plaats, een marathon zonder drempels en uitgevoerd 

op een manier die bij onze doelstellingen past: voor en door 

kinderen, voor iedereen toegankelijk en voor een goed doel. De 

Madurodam Marathon is door de bijzondere omgeving en de 

afstand uniek in haar soort. De afstand is afgerond namelijk 1,69 

kilometer. Dit is 42 kilometer in schaal 1:25, de schaalverhouding 

waarin Madurodam van oorsprong bouwde.

Met deze fondsenwervende run werd door de deelnemers geld 

opgehaald voor een project van de Nederlandse Stichting voor 

het Gehandicapte Kind (NSGK), waarbij valide en mindervalide 

kinderen samen naar school gaan. Het belang van met elkaar iets 

ondernemen voor een ander stond hierbij centraal.

Bekijk de Aftermovie Madurodam Marathon

IN NAUWE SAMENWERKING

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


“Mijn kind heeft een 
handicap. Dus ik had 
nooit gedacht dat 
ik met hem mee kon 
doen aan een hard-
loopwedstrijd. Laat 
staan aan een mara-
thon! De Maduro-
dam Marathon geeft 
kinderen én hun ou-
ders de kans om dit 
samen te beleven.
Henk-Willem Laan
directeur van de NSGK
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Madurodam VONK-diner

In december was Madurodam het decor van het eerste 

Madurodam VONK-diner, een evenement waarbij kinderen en 

eenzame ouderen onder het genot van een heerlijk diner samen 

een mooie avond uit hadden. Samen eten, samen genieten 

en samen nieuwe herinneringen maken, zijn de belangrijkste 

ingrediënten van dit VONK-diner. Ook hier was het doel om 

groepen die doorgaans een heel eigen leven leiden, op een 

natuurlijke manier met elkaar te verbinden. Deze avond werd 

georganiseerd in samenwerking met Het Nationaal Ouderenfonds.

Bekijk de Aftermovie Madurodam VONK-Diner

Nationale Kinderherdenking 4 mei

Het meest bekende evenement waar Madurodam Kinderfonds 

een bijdrage aan levert is de Nationale Kinderherdenking 4 

mei, die al sinds 2016 jaarlijks op Madurodam wordt gehouden. 

Deze herdenking voor en door kinderen laat jonge generaties 

op hun eigen manier stilstaan bij het feit dat we in Nederland 

al bijna 75 jaar leven door de offers van anderen en dat dit niet 

vanzelfsprekend is.

Bekijk de Aftermovie Nationale Kinderherdenking 4 mei

 

IN NAUWE SAMENWERKING

https://www.youtube.com/watch?v=DJKc1n-Kgrw
https://www.youtube.com/watch?v=OgyKqTDw0BA


“Tijdens het VONK-
diner proberen 
we jong en oud te 
verbinden. Je kunt 
namelijk heel veel 
van elkaar leren.
Eleanne
wethouder Madurodam college B&W 2018-2019



Caribische
Kindercorrespondent
Het Madurodam Kinderfonds is meerjarig sponsor van de 

Kindercorrespondent. De Nederlandse journalist en presentator 

Tako Rietveld laat de stem van kinderen en jongeren op zoveel 

mogelijk plekken te horen. Tako is tevens oprichter van The 

Youth News Foundation, een stichting ter ondersteuning van een 

internationaal netwerk van journalisten die met jongeren werken.

“Dankzij de steun van het 
Madurodam Kinderfonds 
hebben we in 2018 een eerste 
stap kunnen zetten in de 
realisatie van onze grote 
droom: in elk land een eigen 
Kindercorrespondent hebben. 
We hebben ons team namelijk 
kunnen versterken met Sulin 
Passial als eerste Caribische 
Kindercorrespondent. Ik vind 
het fantastisch dat nu ook 
jongeren op Aruba, Bonaire, 
Curaçao, Sint Maarten, Saba 
en Sint Eustatius aan het 
woord komen.”

Tako Rietveld
Kindercorrespondent



Bestuursleden Huib Bartels, Carien Janssen van Raay en Liesbeth Maatman-Fleuren

Huib Bartels (voorzitter)
Verantwoordelijk voor: Stichting Nationale Kinderherdenking 

4 mei, Young Impact

Liesbeth Maatman-Fleuren (secretaris)
Verantwoordelijk voor: Caribische Kindercorrespondent, IMC 

weekendschool en Gamechangers

Carien Janssen van Raay (bestuurslid)
Verantwoordelijk voor: Stichting Nederlands Debat Instituut, 

Hero Town

Bestuurssamenstelling in het verslagjaar 2018

Het bestuur



Management en 
secretariaat

Elke Botje

•  Vergroten impact geefbeleid

•  Actief verbinding leggen met en tussen (potentiele) partners

•  Management van de vlaggeschepen, 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



24

Jaarrekening
Balans per 31 12 2018 (na bestemming resultaat)

Activa 31 12 2018 31 12 2017

Vlottende activa

Debiteuren 152.308 31.063 

Overige vorderingen 78.000  -

230.308 31.063

Liquide middelen

SNS Bank 33.063 86.865 

33.063 86.865 

€ 263.371 € 117.928 

Passiva 31 12 2018 31 12 2017

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve 11.493 - 575 

11.493 - 575 

Kortlopende schulden

Overlopende posten 12.714 —

Omzetbelasting 1.650  402

Diverse nog te betalen posten 5.445 116.951

Crediteuren 77.999 —

Schulden aan gelieerde partijen 177.056 —

€ 263.371 € 117.928 

JAARREKENING
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Jaarrekening
Staat van baten en lasten over 2018 

2018 2017

Baten

Gift Stichting Madurodam 741.350 503.900 

Retour ontvangen uitkeringen — 5.500 

Omzet kaartverkoop goede doelen loterijen 30.307 12.082

Ontvangen giften van derden 18.000 —

Totale baten € 789.657 € 521.482 

Lasten

Bureaukosten 6.050 6.050 

Secretariaat van het uitkeringsfonds 48.000 32.204 

Accountantskosten 5.445 5.447 

Bijdrage F.I.N. 644 637 

Bestuurders Aansprakelijkheids Verzekering 590 590 

Overige kosten en onvoorzien 4.864 6.965 

Uitkeringen 736.132 469.323

Totale lasten € 801.725 € 521.216 

Resultaat € 12.068 - € 266

Resultaat bestemming

Bestemmingsreserve 12.068 - 266

JAARREKENING
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Jaarrekening
Algemene toelichting

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 instel-

lingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in 

het bijzonder ten bate van jongeren. De stichting beoogt niet het maken van 

winst.

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland al-

gemene aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en de 

richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk Cl 

“kleine organisaties zonder winststreven” (RJkCl).

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 baten en lasten

Baten en lasten

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

zij betrekking hebben.

JAARREKENING
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Jaarrekening
Toelichting bij de balans

2018 2017

SNS Bank

Rekening-courant 29.060 86.862 

Meersparenrekening 4.003 3 

Het gehele tegoed is dagelijks opneembaar € 33.063 € 86.865  

Vorderingen

Goededoelen loterijen 149.308 24.209 

Madurodam inzake kosten dekking 3.000 6.853 

€ 152.308 € 31.063  

Bestemmingsreserve

Saldo op 1 januari 575 309

Mutatie bestemmingsreserve boekjaar 12.068 - 266

Saldo op 31 december € 11.493 - € 575  

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. Momenteel is er sprake van een negatieve bestemmingsreserve. Echter, in 2019 
worden voldoende baten verwacht om de continuïteit van de Stichting te waarborgen.

Diverse nog te betalen posten

Madurodam inzake kaartverkoop — 106.206

Kosten merkpositionering — 5.300 

Accountantskosten 5.445 5.445 

€ 5.445 € 116.951  

Voorwaardelijke niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Op balansdatum zijn voorwaardelijke toezeggingen gedaan voor een totaalbedrag van € 454.200.
Door Stichting Madurodam is voor 2019 een basisuitkering toegezegd van € 655.000. 
Dit is inclusief een bedrag voor kostendekking.

JAARREKENING
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Uitkeringen 
Madurodam Kinderfonds 2018

Bijlage

Stichting Plaats Bedrag

Stichting Follow your Sun Landelijk € 5.000,00

Stichting De Schoolschrijver Den Haag, ZH € 4.000,00

Stichting Art-S-Cool Den Haag, ZH € 3.000,00

CircusKabel Delft, ZH € 6.050,00

Stichting Kaseld Den Haag, ZH € 6.000,00

Stichting Haags Kinderatelier Den Haag, ZH € 2.500,00

Stichting Dance4Life Landelijk € 4.000,00

Technolab Leiden Leiden, ZH € 5.000,00

Stichting Nederlands Debat Instituut Landelijk € 26.800,00

Stichting Cure-Aid Curacao € 3.500,00

Marlou van Rhijn Foundation Landelijk € 2.500,00

Stichting Bij-1 Den Haag, ZH € 5.000,00

Stichting Theatraal IJburg Amsterdam, NH € 5.000,00

Stichting Petje af Den Haag Den Haag, ZH € 5.000,00

Stichting Possibilize Utrecht € 3.500,00

Stichting School’s Cool Delft Delft, ZH € 7.000,00

Stichting De Betovering Den Haag, ZH € 4.000,00

Stichting Gezamelijke Projecten Haagse Musea Den Haag, ZH € 2.500,00

Stichting Present Gouda Gouda, ZH € 4.000,00

Stichting Jeugdwerk Den Haag Den Haag, ZH € 3.200,00

Esther Vergeer Foundation Landelijk € 5.000,00

Stichting De Muren hebben Oren Landelijk € 15.000,00

Stichting Haagse Hopjes Transvaal Den Haag, ZH € 4.000,00

Stichting Musicon Producties Den Haag, ZH € 5.000,00

Stichting B for You Rotterdam, ZH € 15.000,00

Wijk Poppentheater Koos en Kleppie Den Haag, ZH € 1.500,00

Stichting Munira Aruba € 2.100,00

Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei Landelijk € 32.000,00

BIJLAGE UITKERINGEN 2018
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Uitkeringen 
Madurodam Kinderfonds 2018

Bijlage vervolg

Hero Town Landelijk € 130.000,00

Zuidwalschool Den Haag, ZH € 1.000,00

Stichting De Toneelmakerij Landelijk € 5.000,00

Stichting Challenges Rotterdam, ZH € 2.000,00

Leergeld Wassenaar Wassenaar, ZH € 2.000,00

Stichting Walk of Hope Den Haag, ZH € 5.000,00

Stichting Alacris Apeldoorn, GD € 3.000,00

Stichting Residentie Orkest Den Haag, ZH € 6.500,00

Stichting Miss IQ Curacao, Aruba, Bonaire, St. Maarten € 5.000,00

Nationale Stichting ter bevordering van Vrolijkheid Landelijk € 5.000,00

Stichting Move Landelijk € 9.000,00

IMC Weekendschool Landelijk € 62.500,00

Stichting Laaktheater Den Haag, ZH € 1.500,00

Stichting Muzieum Arnhem, GD € 3.000,00

Kinderen- en jongerenrechtswinkel Den Haag Den Haag, ZH € 4.500,00

Stichting Weekend Academie Amsterdam, NH € 4.000,00

Stichting Vitalis Den Haag, ZH € 8.000,00

De Caribische Kindercorrespondent Caribisch gebied € 50.000,00

Stichting de Cultuur Cameleon Curacao € 10.000,00

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind Landelijk € 26.600,00

Stichting Jong Perspectief Zoetermeer, ZH € 5.000,00

Stichting JES Rijnland Leiden, ZH € 5.000,00

Nationaal Ouderenfonds Den Haag, ZH € 8.000,00

Jeugdvakantieloket Den Haag, ZH € 15.000,00

Young Impact Landelijk € 135.000,00

Leidse Studenten Vereniging Minerva Leiden, ZH € 1.000,00

Stichting Oto Landelijk € 3.000,00

Biblionef St. Maarten € 18.000,00

Stichting Resto van Harte Den Haag, ZH € 25.000,00

€ 745.750,00

BIJLAGE UITKERINGEN 2018
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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

Tekst en ontwerp

DBDK | Dichter Bij De Kern

Tetterodestraat 9

2023 XK Haarlem

T +31 6 51 61 10 99

E post@dbdk.nl

I dbdk.nl
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