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Het is niet gemakkelijk om in het ‘nieuwe normaal’ van de
anderhalve-meter-samenleving terug te kijken op een jaar dat
er nog niets aan de hand was. Een jaar waarin elkaar ontmoeten, samen dingen doen en verbinding maken op een
spontane manier konden plaatsvinden, zonder te zijn omgeven
door allerlei ‘mitsen’ en ‘maren’. Een jaar waarin generaties
nog gewoon samen aan tafel konden schuiven tijdens het
Madurodam VONK-diner, kinderen met en zonder een beperking samen de Madurodam Marathon konden lopen en
kinderen vanuit heel Nederland op 4 mei samen op het George

Een bron van
inspiratie

Maduroplein konden herdenken. Een jaar waarin kinderen zich
ongeremd konden ontwikkelen tot empathische en actieve
medeburgers, in plaats van gedwongen thuis onderwijs op
afstand te moeten volgen.

Het stemt mij met terugwerkende kracht dankbaar dat we als
Madurodam Kinderfonds in 2019 al die dingen nog gewoon
hebben kunnen faciliteren. Net als in voorgaande jaren hebben
we nieuwe wegen gevonden om onze primaire doelgroep –
kinderen van 8 tot en met 14 jaar, woonachtig binnen het
Koninkrijk der Nederlanden – te bereiken. We hebben heel
concreet projecten of organisaties gesteund die zich in de
meest brede zin van het woord richten op actief burgerschap
van kinderen. Om op die manier jonge mensen de kennis,
vaardigheden en met name de ervaring te bieden die ze nodig
hebben om verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen voor hun
eigen toekomst. George Maduro keek daarbij weer over onze
schouders mee: zijn daadkracht, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en empathie waren als altijd een bron van inspiratie.

4

WOORD VAN DE VOORZITTER

Innige samenwerking

Voortdurend in ontwikkeling

Ook in 2019 heeft het Madurodam Kinderfonds nauw samengewerkt

Madurodam Kinderfonds is voortdurend in ontwikkeling. Dat heeft er

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

onder meer toe geleid dat we eind 2019 onze statuten hebben aange-

Madurodam jong en oud wil inspireren met het mooiste en beste van

past. Daarin is nu vastgelegd dat we als fonds ook zélf activiteiten

Nederland, willen wij kinderen actief laten bijdragen aan beter en mooier

kunnen entameren. Tegelijkertijd blijft van belang het ondersteunen van

Nederland. We hechten zeer aan deze innige samenwerking, omdat die

organisaties die zich inzetten voor actief burgerschap van kinderen met

vleugels geeft aan een voor ons belangrijk thema: verbinding tussen

financiële middelen en kennis, en het tot stand brengen van kruisver-

groepen en tussen generaties. Van elkaar kun je immers leren, en elkaar

banden tussen de partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. In

kun je inspireren. Afgelopen jaar kreeg die verbinding opnieuw vorm

2019 hebben we een aantal (landelijke) instellingen en projecten ge-

in de Madurodam Marathon op 6 oktober en het Madurodam VONK-

steund met een substantiële gift, omdat zij naadloos aansluiten bij onze

diner op 9 december. Een meer uitgebreide beschrijving van deze twee

missie. Dit waren:

bijzondere projecten is terug te lezen verderop in dit jaarverslag.
•

Stichting Nederlands Debat lnstituut

College van burgemeester en wethouders

•

IMC Weekendschool landelijk en Den Haag/masterclasses

Sinds 1952 heeft Madurodam een eigen college van burgemeester

•

Stichting Young Impact/George Maduro Prijs 2019

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

•

Hero Town NL

hebben we in een jaar met twee verschillende colleges te maken. In

•

Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei

dit bestuursjaar kwamen de colleges van 2018/2019 en 2019/2020 aan

•

Het Gehandicapte Kind

boord. Samenwerken met deze jongeren is een van de leukste aspecten

•

De Caribische Kindercorrespondent

van het betrokken zijn bij het bestuur van het Madurodam Kinderfonds.

•

Stichting Nationaal Ouderenfonds

Door hun persoonlijke challenge laten zij zien hoe ‘empathie in actie’ in

•

Stichting Move

praktijk vorm krijgt. En door hun verfrissende inbreng houden zij ons
scherp ten aanzien van de ontwikkelingen die relevant zijn voor kinderen
en de besteding van onze gelden.
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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. In het verslagjaar hebben we wederom dozen met kinderboeken
naar Sint Maarten laten verschepen, omdat daar grote behoefte aan
bestond door de schade die de orkaan Irma eerder had aangericht. Ook
ondersteunen we jaarlijks het Jeugdvakantieloket van de Samenwerkende Haagse Fondsen. Hierop kunnen diverse instanties een beroep
doen voor de financiering van vakantie-activiteiten voor kinderen van
ouders die zich de luxe van vakantie niet kunnen veroorloven.

Elke dag inspireren
Het bestuur van het Madurodam Kinderfonds zet zich elk jaar weer
met enthousiasme in om tal van mooie projecten ten behoeve van kinderen en jongeren te steunen. We zullen dit blijven doen, ook binnen
de beperkingen van het ‘nieuwe normaal’. Meer dan ooit tevoren heeft
onze samenleving empathie en verbinding nodig, nu afstand houden
de norm lijkt geworden. Wij maken ons daarvoor hard, door kinderen
elke dag weer te inspireren bij te dragen aan een mooiere samenleving.

Den Haag, juni 2020

Huib Bartels, voorzitter bestuur Madurodam Kinderfonds
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Meer dan
ooit tevoren
heeft onze
samenleving
empathie en
verbinding
nodig.

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, motivatiegericht
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.
Afgelopen jaar volgden de derdejaarsleerlingen
van IMC Weekendschool het vak Nederlandkunde,
dat ontwikkeld is samen met het Madurodam
Kinderfonds. Tijdens de lessen werden zij uit-

‘‘

		
Ik vond Nederlandkunde een heel
leuk en interessant vak, vooral omdat
je ook de meningen van anderen hoort.
De eerste les hebben we bijvoorbeeld
gesproken met statushouders. Zij
stelden hele goeie vragen aan ons over
Nederlanders. De tweede les gingen we
naar verschillende Nederlandse gezinnen. Wij bezochten Shahen, die uit
Pakistan komt, en haar dochter Medina.
Medina voelde zich meer Nederlander
dan Pakistaan, omdat zij hier al haar
hele leven woont. In de laatste les
hebben we samen een tentoonstelling
gemaakt over deze gezinnen. Die tentoonstelling heette
‘Ik ben Nederlander’.

,,

gedaagd om na te denken over de inhoud en de
betekenis van hun Nederlanderschap. Wat is een
Nederlander? Wanneer ben je Nederlander? En
wat verbindt Nederlanders met elkaar?

Isha (12 jaar)

Visie en missie
De statutaire doelstelling van Madurodam Kinderfonds is eind december
2019 gewijzigd. Zij luidt nu als volgt: ‘De stichting heeft ten doen het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan instellingen

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.

die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen; alsmede
het zelf initiëren en uitvoeren van activiteiten waarbij zij ontmoetingen
tussen kinderen en/of jongeren onderling en met anderen stimuleert en
die bijdragen de hiervoor genoemde belangen; beide in het bijzonder
te bate van kinderen en jongeren.’

Madurodam Kinderfonds ondersteunt organisaties die zich richten op de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen zodat ze uit hun eigen ‘bubble’
leren stappen, contact leren maken met anderen, leren om te luisteren
naar anderen, het gesprek aan te gaan met anderen en concreet iets
te doen voor anderen - om zo de samenleving mooier te maken. Het
fonds ondersteunt organisaties en goede doelen niet alleen financieel,
maar ook door kennis en ervaring te delen en de organisaties en goede
doelen met elkaar te verbinden. Daarnaast ondersteunt Madurodam
Kinderfonds eigen geïniteerde activiteiten, ontwikkeling van het college
en de activiteiten die voortvloeien uit hun challenges.

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) en het landelijke Jeugdfondsenoverleg.

VISIE EN MISSIE
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1950
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.

Madurodam,
fondsenwerver
sinds 1952

1956

1952

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
14

1980
Afscheid van Prinses Beatrix

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.

2017

MADURODAM FONDSENWERVER SINDS 1952

als burgemeester van
Madurodam door kroning
tot koningin.

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.

25 miljoen aan goede
doelen voor kinderen
geschonken.

2007

Madurodam Kinderfonds
heeft sinds 1952 ruim 36
miljoen euro gegeven aan
goede doelen, gericht op
persoonlijke ontwikkeling
van toekomstige generaties
en daarmee de toekomst
van Nederland.

2019
15

69%

van de uitkeringen
gaat naar projecten
in Nederland

kerncijfers

2019

10

€ 2.500

projecten met een
landelijke dekking
kregen samen

763K
gedoneerd

4

voor 1 project
in Noord-Holland

€ 532.680

0,03%

presentaties
van stichtingen

€ 8900

voor 2 projecten
in Utrecht
1,1%

5

bestedingsvergaderingen

13

46

projecten
gesteund

voor 28 projecten
in Zuid-Holland
17,6%

12

grote projecten
> 10K

projectbezoeken
college B&W

16

€ 135.000

4

10%

projecten in het
Caribisch gebied
kregen samen

€ 78.400

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

KERNCIJFERS 2019

17

Sinds de oprichting in 1952 heeft Madurodam een eigen college van burgemeester en wethouders. Prinses Beatrix was de eerst burgemeester. Het
college van B&W bestaat uit leerlingen van tien verschillende regionale
middelbare scholen, te weten VCL, Gymniasium Sorgvliet, Gymnasium
Haganum, Dalton Den Haag, The International School of The Hague,
Segbroek College, Maris College Belgisch Park en Maerlant Lyceum uit
Den Haag, Gymnasium Novum uit Voorburg en het Rijnlands Lyceum uit

College van
burgemeester
en wethouders

Wassenaar. Inmiddels hebben we afscheid moeten nemen van het Maris
College Belgisch Park en is het Haags Montessorie Lyceaum aangesloten.

Het college van B&W van Madurodam is actief gedurende één schooljaar (in het verslagjaar van september 2018 tot september 2019). Dat
betekent dat de stichting in een boekjaar met twee colleges te maken
heeft. Ieder college maakt een eigen jaarverslag van zijn bestuursjaar. Aangezien het college een onlosmakelijk onderdeel is van het
Madurodam Kinderfonds, volgen hieronder enkele hoogtepunten.

De challenges
Als onderdeel van de activiteiten in hun bestuursjaar voeren de collegeleden een ‘challenges’ uit, veelal in twee- of drietallen. Dit is een
activiteit waarbij zij zich persoonlijk inzetten voor hun omgeving en/of
voor de ander, om zo de samenleving mooier te maken. Hiermee zijn
zij de verpersoonlijking van de missie van het Madurodam Kinderfonds
‘empathie in actie’.
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MAD-Day

Leren voor het leven

Zo vond op zondag 2 juni de MAD-Day plaats, een dag voor kinderen met

Het college neemt vijf keer actief deel aan de bestuursvergaderingen

de haaraandoening Alopecia, onder leiding van burgermeester Ties en

van het Madurodam Kinderfonds. Zo doen de collegeleden ervaring

locoburgemeester Lukas. Ties heeft zelf Alopecia en weet daardoor uit

op met het vaststellen en uitvoeren van beleid en met de wijze waarop

ervaring wat dit kan betekenen voor kinderen. Op deze dag stond dan

een vergadering wordt voorbereid en geleid. Tevens leren ze hoe ze

ook het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid voorop – naast

op een effectieve manier het woord kunnen voeren en hoe ze andere

uiteraard het nodige plezier. Er waren verschillende workshops voor

deelnemers bij beoordeling van de gift-aanvraag kunnen betrekken, om

de aanwezige kinderen, en gelijktijdig presentaties voor de ouders over

zo uiteindelijk tot een besluit te komen. Om de collegeleden optimaal

Alopecia en de impact hiervan op het kind. Ruim 60 kinderen tussen de

voor te bereiden op hun taken gedurende het bestuursjaar krijgen zij

3 en 16 jaar en hun ouders waren aanwezig.

diverse masterclasses aangeboden, zoals omgang met de pers, speeches

Bekijk de vlog Mad-Day in Madurodam

schrijven, presenteren en maken van een vlog.

AZC Rijswijk

Het college droeg ook bij aan het boek ‘Jeugdparticipatie’ van Tako Riet-

Op zaterdag 15 juni organiseerden Sarah en Meryem in Madurodam

veld. Daarin wordt Madurodam genoemd als voorbeeld van een partij

een dag voor kinderen uit het AZC Rijswijk, gericht op muziek en dans

die kinderen en jongeren actief betrekt bij haar activiteiten.

met een eindvoorstelling voor de ouders. Speciaal voor de ouders gaven
de collegeleden rondleidingen door het park. Aansluitend konden de
ouders en de kinderen gezamenlijk het park bezoeken.
Bekijk de vlog AZC Rijswijk

Het college van B&W 2018 - 2019 v.l.n.r.: Elias, Meryem, Lukas, Arina, Wies,
Ties, Joachim, Eleanne, Sarah en Daan

Madurodam VONK-diner
Juliette en Katerina, leden van het college dat in september 2019 is
geïnstalleerd, organiseerden op maandag 7 december het Madurodam
VONK-diner. Een bijzonder diner waarbij oud en jong samenkomen om
elkaar te leren kennen en tot een duurzame relatie te komen. Van hun
beide middelbare scholen (VCL en ISH) waren totaal 100 kinderen uit de
brugklas vertegenwoordigd. Zij schoven aan tafel met honderd ouderen
uit de regio Den Haag (85 via het Nationaal Ouderenfonds, 15 via een
oproep op sociale media).
Bekijk de vlog Madurodam VONK-diner 2019

Ilona Weeghen van Consulting Kids heeft de collegeleden van september
tot januari 2020 begeleid bij het uitgevoerd krijgen van hun challenges.
In een vijftal sessies leerden de nieuwe leden hoe zij hun challenges
effectief van idee naar een uitvoerbaar plan konden brengen.
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Dachau-reis
In 2016 heeft Madurodam de unieke gescheidenis van haar naamgever
George Maduro op diverse manieren teruggebracht in het park. Vanaf
dat jaar brengt het college van B&W ook jaarlijks een bezoek aan concentratiekamp Dachau, de plek waar George Maduro zes weken voor
de bevrijding is overleden. Dit gebeurt op uitnodiging van het Dachau
Comité.

In 2019 heeft deze reis twee keer plaatsgevonden; in februari rond de
sterfdag van George Maduro door het college van 2018-2019, en nogmaals in november met het college van 2019-2020. Door dit bezoek
wordt het college zich bewust van het belang van leven in vrijheid en
de offers die mensen zoals George Maduro hebben gebracht voor onze

college 2018-2019 bezoek februari 2019

vrijheid. Dit draagt bij aan het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is
en dat een actieve inzet nodig is om die vrijheid te behouden. Ook de
persoonlijke challenges van de collegeleden moeten in dit licht worden
gezien.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt het bezoek aan Dachau bewust
verplaatst naar oktober/november. De reis blijkt namelijk ook een
unieke mogelijkheid te zijn voor de collegeleden om elkaar beter te
leren kennen en draagt bij aan de teambuilding. Door dit bezoek eerder
in het bestuursjaar te laten plaatsvinden, functioneert het college als
geheel effectiever gedurende de rest van het bestuursjaar.

‘Tijdens onze reis naar Dachau werd ik me pas echt bewust van de enorme
vrijheid die wij hebben. Deze vrijheid is voor ons vanzelfspre- kend, helaas is
dit nog steeds niet voor iedereen het geval. Daarom moeten wij ons blijven
inzetten om deze vrijheid voor iedereen realiteit te maken. Tijdens de reis
werd ik me daar van bewust, daarom zal ik proberen om bijdrages aan deze
vrijheid te blijven leveren.’
Lukas Alkemade (18), collegejaar 2018-2019

college 2019-2020 bezoek november 2019

DACHAU-REIS
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Young Impact
Young Impact gelooft dat jongeren bij uitstek de
energie en het talent hebben om impact te maken
en zo de wereld positief te veranderen. Alle jongeren. 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 in 2016 ondersteund. Inmiddels zijn er ruim 50.000 jongeren die zich actief
hebben ingezet voor de samenleving. Hiermee
maken ze impact op anderen, op de wereld, en op
henzelf. Young Impact reikt ieder jaar de Young
Impact Awards uit. Deze zijn voor jongeren die
tot het uiterste gaan om impact te maken. Anders
durven te denken en doen. Tijd en energie steken
in het helpen van anderen en het verbeteren van
de wereld. Kortom: écht het verschil maken. De
winnaars van de Young Impact Award strijden
daarna met elkaar om de George Maduro Prijs.
Dit is dé ultieme onderscheiding voor iemand die
zich belangeloos voor de maatschappij inzet, naar
het verhaal van oorlogsheld George Maduro. Met
deze prijs wil Young Impact jongeren inspireren
om in de voetsporen van deze held te treden.
Want door er als jongere óók op kleine schaal
voor mensen in je omgeving te zijn, ben je van
grote betekenis voor de samenleving.

‘‘

		
Dankzij de George Maduro Prijs
zijn ruim 10.000 kinderen in Rotterdam
Ahoy op een positieve manier in aanraking gekomen met de veelzijdigheid
van de zorg voor mensen met dementie.
Ze hebben kunnen zien wat de kracht
is van menselijk contact en hoe kleine,
gezamenlijk beleefde momenten voor
groot geluk kunnen zorgen. Iedereen
kan van betekenis zijn in het leven van
een ander. De George Maduro Prijs is
voor mij een grote steun in de rug om
deze visie op eigentijdse manier verder
te verspreiden.

,,

Teun Toubes
winnaar van de George Maduro Prijs 2019

Samen sterker
In 2019 is opnieuw gekeken naar welke projecten Stichting Madurodam
Kinderfonds in samenwerking met Madurodam BV verder kan ontwik-

“Het Madurodam VONK-diner heeft
me laten zien dat als je gewoon
met iemand aan tafel gaat zitten
en gezellig gaat praten, je zoveel
over elkaar komt te weten. En dat
je met een etentje zoveel voor een
ander kunt betekenen. Je zag aan
de ouderen dat zij het echt heel leuk
vonden en dat de kinderen het even
gezellig vonden. Het heeft mij geleerd
dat het zo makkelijk is om iemand
gelukkig te maken - en dat je daar
zelf ook gelukkig van wordt.”

kelen. Het gaat dan om projecten waarin kinderen - ongeacht hun
achtergrond en cultuur - verbinding maken met andere kinderen én/of
met andere generaties. Zo vond de Madurodam Marathon, een fondsenwervende run door Madurodam voor kinderen met en zonder beperking,
opnieuw doorgang. Hetzelfde gold voor het Madurodam VONK-diner,
een gezamenlijke maaltijd van jong en oud. Voor het eerst vond er ook
een Madurodam VONK-lunch plaats op een externe locatie, te weten
de ss Rotterdam. Bij deze activiteiten is actief samengewerkt met het
Nationaal Ouderenfonds, Stichting Move en het Gehandicapte Kind.

Madurodam is in 2019 genomineerd voor de Innovatie Award van
Missing Chapter. Deze award wordt uitgereikt aan het meest vernieuwende initiatief waarbij kinderen en volwassenen op gelijkwaardige
voet samenwerken. ‘Vernieuwend’ staat in dit geval voor baanbrekend,

Juliette (17 jaar)
wethouder 2019-2020

iets dat verrast en een verandering betekent voor alle betrokkenen.
Voor Madurodam is deze nominatie een beloning waar zij trots op is.
Het park is blij dat in samenwerking met kinderen én de leden van het
college van B&W aansprekende activiteiten kunnen worden ontwikkeld,
zoals de Nationale Kinderherdenking, het Madurodam VONK-diner en
de Madurodam Marathon.
Bekijk de vlog over de Nominatie Missing Chapter
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‘‘

		
De samenwerking met Madurodam Kinderfonds voor de VONK-lunch op de ss Rotterdam is voor
mij heel waardevol geweest. De VONK-lunch was een
meerwaarde voor het project van Stichting Move
Rotterdam met kinderen van De Waalse School. Deze
kinderen hadden tijdens dit wijkproject al bedacht
dat ze zich wilde inzetten voor eenzame ouderen. Het
was tof te zien hoe jong en oud uit de Rotterdamse
wijk Crooswijk contact legden tijdens een gezellige lunch op deze bijzondere locatie. De spelletjes
door hen zelf bedacht en meegenomen hebben hier
goed bij geholpen. De kinderen en ouderen hebben
leuke gesprekken met elkaar gehad en er zijn mooie
banden ontstaan! De school heeft aangegeven bereid
te zijn zich meer in te zetten voor ouderen. De VONKlunch heeft zo het zaadje geplant voor meer sociale
cohesie in Crooswijk!

,,

Isabella
projectcoördinator Stichting Move Rotterdam

“Eindelijk kan ik zelf een marathon
lopen! En als ik ‘m uitgelopen heb,
wil ik het liefste nóg een rondje. Ik
wou dat het alweer volgende jaar
was, dan zou ik weer meedoen aan
de Madurodam Marathon. En als we
ergens aan het wandelen zijn dan
moet ik altijd een stukje hardlopen,
want ik moet wel blijven trainen voor
de Madurodam Marathon. Eigenlijk
ben ik er het hele jaar mee bezig!”
Feline (8 jaar)
deelnemer Madurodam Marathon

“Dit jaar heb ik met mijn school mee
gedaan aan de Madurodam Marathon. Ik wilde samen met mijn vriendje
Tom lopen, maar die ging te snel. Toen
ik op de helft was wilde ik daarom
eigenlijk stoppen. Maar toen ging
Noor, die ik ken van de Marathon van
vorig jaar, mij troosten en met mij mee
lopen. Dus ben ik toch doorgerend!
Volgend jaar ga ik weer meedoen!”
Janne (6 jaar)
deelnemer Madurodam Marathon

Nationale
Kinderherdening
4 mei
In 2016, het honderste geboortejaar van George Maduro, werd voor het
eerst de Nationale Kinderherdenking 4 mei gehouden, financieel ondersteund door het Madurodam Kinderfonds. Inmiddels is deze herdenking
uitgegroeid tot een event waaraan honderen kinderen actief deelnemen
en waarbij duizenden kinderen aanwezig zijn. Een nog veel grotere groep
is bovendien betrokken bij de educatieve projecten in de opmaat naar
de herdenking zelf.

De Nationale Kinderherdenking 4 mei is een prachtige manier om kinderen in Nederland zich ervan bewust te laten worden dat zij in vrede
leven, anders dan veel kinderen elders in de wereld. En om hen stil laten
te staan bij de offers die vandaag nog steeds gebracht worden om deze
vrede te bewaren. De projecten rondom de herdenking hebben ook
een activerende werking: kinderen worden uitgedaagd te luisteren naar
anderen en iets te doen voor een ander. Zij zijn de toekomst, en hebben
daarmee ook mede de verantwoordelijkheid om de vrede te bewaren.

NATIONALE KINDERHERDENKING 4 MEI
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‘‘

		
In 2011 verdween in Syrië de lente. We
konden niet meer buiten spelen. Het leven werd levensgevaarlijk. Zelfs een brood halen was gevaarlijk.
Mijn oom, die anderen altijd zo veel hielp, overleed
door een bom, vlak bij de bakker. Op een nacht ging
mijn vader op zijn bromfiets medicijnen voor mij
halen. Toen werd hij bijna drie keer door de bommen
geraakt. Het is een wonder dat hij nog leeft. Ook
naar school gaan was gevaarlijk. Elke dag kwamen
vanaf 10 of 12 uur in de ochtend de vliegtuigen met
de bommen. Dat ging dan door tot in de nacht. Maar
mijn ouders zeiden dat een leven zonder school,
zonder leren ook een soort dood is. Dus wij gingen
heel vroeg in de ochtend, voordat de bommen
kwamen, naar school. Al was het maar voor twee of
drie uurtjes, om toch iets te leren. We hadden geen
toetsen. Onze moeilijkste vraag van onze dag was:
‘Gaan wij het overleven?’ Vaak, als ik terugkwam
op school, misten er een paar kinderen. Hun stoelen
bleven voor altijd leeg, en hun schriften ook. Mijn oma
probeerde me te troosten en zei: ‘Als kinderen doodgaan, worden ze vogels in de hemel.’

Rand (12 jaar)

,,

Caribische
Kindercorrespondent
Madurodam Kinderfonds is meerjarig partner van
de Caribische 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.

‘‘ ,,

		
Ook op Curaçao moeten grote
mensen meer naar kinderen luisteren.
De Caribische Kindercorrespondent is
daarom heel belangrijk. Het was superleuk en spannend om interviews te
doen en vlogs te maken. En ik heb veel
geleerd.

Kendra (12 jaar)

Het bestuur

Management en secretariaat

Huib Bartels
Voorzitter

Verantwoordelijk voor:
• Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei
• Young Impact

Elke Botje
• Vergroten impact geefbeleid
• Actief verbinding leggen met en tussen (potentiële) partners
• Management van de vlaggenschepen, donaties > 25000 euro
• Bewaken missie en focus

Liesbeth Maatman-Fleuren
Secretaris

• Coaching en begeleiding college van B&W Madurodam
• Vergroten zichtbaarheid en bekendheid maatschappelijke visie

Verantwoordelijk voor:

• Verbinding leggen tussen Madurodam Kinderfonds en Madurodam

• Caribische Kindercorrespondent
• IMC weekendschool

Milena Trninic
• Algemene secretariaatswerkzaamheden

Carien Janssen van Raay

• Voorselectie steunverzoeken

Bestuurslid

• Notulering bestuursvergaderingen

Verantwoordelijk voor:

• Algemene bestuursondersteuning

• Stichting Nederlands Debat Instituut
• Hero Town
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Jaarrekening

Jaarrekening

Balans per 31 12 2019 (na bestemming resultaat)

Staat van baten en lasten over 2019

Activa

31 12 2019

31 12 2018

Vlottende activa
Debiteuren
Debiteuren groepsmaatschappijen

2019

2018

801.111

741.350

—

—

35.569

30.307

—

18.000

€ 836.680

€ 789.657

2019

2018

217

—

6.680

6.050

48.960

48.000

5.566

5.445

Bijdrage F.I.N.

514

644

Bestuurders Aansprakelijkheids Verzekering

602

590

10.785

4.864

762.881

736.132

Totale lasten

€ 836.205

€ 801.725

Resultaat

€

475

€ 12.068 -

€

475

€ 12.068 -

Gift Stichting Madurodam Vermogensfonds
74.592

152.308

131.000

78.000
205.592

Retour ontvangen uitkeringen
Omzet kaartverkoop goede doelen loterijen
230.308

Kaartverkoop Madurodam Marathon
Totale baten

Liquide middelen
SNS Bank

Baten

47.252

33.063
47.252

33.063

€ 252.843

€ 263.371

Lasten
Bestuurskosten
Bureaukosten

Passiva

31 12 2019

31 12 2018

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

Accountantskosten
11.018 -

11.493 11.018 -

11.493 -

Kortlopende schulden
Kruisposten

Overige kosten en onvoorzien
—

12.714

3.523

1.650

Diverse nog te betalen posten

79.266

5.445

Crediteuren

47.170

77.999

133.902

177.056

€ 252.843

€ 263.371

Omzetbelasting

Schulden aan gelieerde partijen

Secretariaat van het uitkeringsfonds

Uitkeringen

Resultaat bestemming
Bestemmingsreserve
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Jaarrekening
Algemene toelichting

Statutaire doelstelling van de stichting

Tot die tijd beoordeelt de directie van Madurodam de mogelijkheden om de uitgaande geld-

Artikel 3 van de statuten

stroom te minimaliseren en de liquiditeitspositie te optimaliseren. Onze sterke positie in de

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

markt, de overheidssteun, de huidige financiële- en vermogenspositie en de aanvullende

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

tijdelijke financiering die beschikbaar is gesteld door ABN AMRO biedt de ‘Madurodam-groep’

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

een goede uitgangspositie om deze crisis te doorstaan en in continuïteit haar activiteiten

beoogt niet het maken van winst.

voort te zetten.

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

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

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

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

geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

stichting haar activiteiten kan voortzetten in de toekomst.

Waarderingsgrondslagen

Grondslagen voor de waardering van de activa en de passiva

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemene aanvaardbare

Algemeen

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

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

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

waarde.

Continuïteit

Grondslagen voor de staat van de baten en de lasten

Het Coronavirus heeft ook grote invloed op de ‘Madurodam-groep’. Een groot aantal landen

Baten en lasten

zitten inmiddels (tijdelijk) ‘dicht’ en attractie(parken) zijn in Nederland als gevolg van de afge-

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

kondigde maatregelen door de regering gesloten geweest afgelopen tijd. Vanaf 18 mei 2020

hebben.

is het park weer gecontroleerd opengesteld aan de bezoekers.
Dientengevolge zal dit de omzet en liquiditeitspositie van Madurodam flink raken. De faciliteiten die door de regering zijn aangeboden heeft Madurodam geïnventariseerd en waar
mogelijk is hierop ingeschreven (NOW-regeling). Daarnaast bespreekt de directie de betalingsvoorwaarden met haar leveranciers en is een deel van de aflossings- en renteverplichtingen
opgeschort naar medio 2021. De economische impact van dit Coronavirus op Madurodam is
onzeker. Onduidelijk is wanneer het park weer volledig open kan worden gesteld voor onze
bezoekers en Madurodam haar diensten weer op een voor normale en bekende manier kan
en mag aanbieden.
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Jaarrekening
Toelichting bij de balans

Voorwaardelijke niet uit de balans blijkende verplichtingen
Op balansdatum zijn voorwaardelijke toezeggingen gedaan voor een totaalbedrag van
€ 160.000. Door Stichting Madurodam is voor 2020 een basisuitkering toegezegd van € 656.754.

2019

2018

47.043

29.060

209

4 .003

zijn getroffen door de regeringen zijn niet alleen in Nederland, maar ook in de omringende

€ 47.252

€ 33.063

landen en ver daarbuiten zichtbaar. Als gevolg van de afgekondigde maatregelen door de

Dit is inclusief een bedrag voor kostendekking.

SNS Bank
Rekening-courant
Meersparenrekening
Het gehele tegoed is dagelijks opneembaar

Gebeurtenissen na balansdatum
Het Coronavirus heeft zich begin 2020 in Europa gemanifesteerd. De maatregelen die daarop

regering is Madurodam vanaf 14 maart 2020 gesloten voor bezoekers en kunnen er geen
evenementen worden georganiseerd.
Vorderingen
Goededoelen loterijen
Madurodam inzake kosten dekking

74.592

149.308

—

3.000

€ 74.592

€ 152.308

Vanaf 18 mei 2020 is het park weer gecontroleerd opengesteld aan de bezoekers. Door de
teruglopende afzet in diverse branches heeft de regering ook steunmaatregelen afgekondigd.
Deze zijn geïnventariseerd door Madurodam en hier is waar mogelijk gebruik van gemaakt.
Madurodam zal passende maatregelen nemen om het verlies te beperken. Onze sterke positie
in de markt, de overheidssteun, de huidige financiële- en vermogenspositie en de aanvullende
tijdelijke financiering die beschikbaar is gesteld door ABN AMRO biedt de ‘Madurodam-groep’
een goede uitgangspositie om deze crisis te doorstaan en in continuïteit haar activiteiten voort

Bestemmingsreserve
Saldo op 1 januari
Mutatie bestemmingsreserve boekjaar
Saldo op 31 december

11.493 -

575

475

12.068 -

€ 11.018 -

€ 11.493 -

te zetten. De onderlinge verbondenheid binnen de Madurodam-groep raakt (in)direct ook de
Stichting Madurodam Kinderfonds .

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 2020 worden voldoende baten verwacht op de continuïteit van de Stichting te kunnen
waarborgen.
Diverse nog te betalen posten
Overlopende posten
Accountantskosten
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73.700

—

5 .566

5.445

€ 79.266

€ 5.445
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Uitkeringen

Madurodam Kinderfonds 2019

Stichting

Plaats

Bedrag

Stichting

Plaats

Bedrag

Elance Academy

Den Haag, ZH

€ 5.000,00

Stichting Move Vonk Lunch

Rotterdam, ZH

€ 2.166,00

Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante

Willemstad

€ 3.000,00

Stichting Nationaal Ouderenfonds

Den Haag, ZH

€ 6.250,00

Jeugdvakantieloket

Zuid Holland

€ 16.500,00

Stichting Residentie Orkest

Den Haag, ZH

€ 5.000,00

Stichting Haagse Hopjes Transvaal

Den Haag, ZH

€ 5.000,00

Zuidwalschool

Den Haag, ZH

€ 1.111,00

Hero Town NL

Landelijk

€ 195.000,00

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag

Den Haag, ZH

€ 3.000,00

Stichting Kinderacademie Delft

Delft, ZH

€ 2.000,00

Stichting Art-S-Cool

Den Haag, ZH

€ 3.000,00

Stichting Musicon Producties

Den Haag, ZH

€ 5.000,00

Stichting Excelsior4All

Rotterdam, ZH

€ 5.000,00

Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei

Landelijk

€ 32.500,00

Stichting Kaseld

Den Haag, ZH

€ 5.000,00

Stichting Young Impact NL

Landelijk

€ 150.000,00

Stichting Nederlands Debat Instituut

Landelijk

€ 33.500,00

Edith Stein College

Den Haag, ZH

€ 5.800,00

Stichting Possibilize

Utrecht, U

€ 3.500,00

Move Forward Foundation

Amsterdam, NH

€ 2.500,00

Stichting Resto VanHarte

Den Haag, ZH

€ 2.500,00

School’s Cool Delft

Delft, ZH

€ 2.500,00

Stichting sTeun en toeverlaat

Landelijk

€ 2.500,00

Stichting CircusKabel

Delft, ZH

€ 2.500,00

Stichting Vitalis

Den Haag, ZH

€ 8.000,00

Stichting de Betovering

Den Haag, ZH

€ 5.000,00

Voorall

Den Haag, ZH

€ 5.000,00

Stichting Move

Rotterdam, Leiden, Delft

IMC Weekendschool Masterclass

Den Haag, ZH

€ 2.500,00

Stichting Netwerk Haagse Helpers

Den Haag, ZH

€ 5.175,00

MissIQ

Curacou

€ 5.000,00

Alopecia Vereniging

Landelijk

€ 6.775,00

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Landelijk

€ 32.403,00

IMC Weekendschool

Landelijk

€ 55.000,00

Stichting B for You

Rotterdam, ZH

€ 5.000,00

Caribische Kindercorrespondent

Caribisch gebied

€ 50.000,00

Stichting Bij-1, ZH

Den Haag

€ 5.000,00

Respect Education Foundation

Landelijk

€ 10.000,00

Stichting Move

Tilburg

€ 5.400,00

Stichting Biblionef Nederland

St Maarten

€ 20.400,00

Stichting Move

Utrecht

€ 5.400,00

Stichting De Muren hebben oren

Landelijk

€ 15.000,00

Stichting Petje af Den Haag

Den Haag

€ 5.000,00

Stichting Follow your Sun

Voorburg, ZH

•

€ 12.000,00

€ 5.000,00

Totaal

€ 762.880,00

• betreft financiering van 1,5 schooljaar moet echter totaal genomen worden in jaar van toezegging
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