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Het jaar 2018 bracht voor ons grote veranderingen met zich 

mee. Na een jaar van voorbereidingen gingen op 16 april het 

Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds 

samen verder onder de nieuwe naam HandicapNL. De tijd was 

er rijp voor. We wisten dat we opnieuw in gesprek wilden met 

onze achterban. We wilden weten wat ze van ons vonden en hoe 

we nog beter konden opkomen voor de kwaliteit van leven van 

mensen met een verstandelijke en lichamelijke handicap. We 

brachten belangrijke vragen in beeld, en beantwoordden die 

samen met veel van onze stakeholders. We hebben onze droom 

ge(her)formuleerd en weten nu nog scherper welke knelpun-

ten we willen oplossen voor mensen met een beperking. We 

zochten – én vonden – manieren om onze achterban daarbij te 

betrekken. En we vonden partners met wie we duurzaam gaan 

samenwerken om de issues waarmee onze doelgroep worstelt 

op te lossen. 

Ook legden we de laatste hand aan onze Theory of Change, de 

verandertheorie van waaruit we ons werk doen. Kort uit gelegd: 

wat is onze droom als HandicapNL en hoe laten we die in ver-

vulling gaan? Heeft ons werk de gewenste impact, zodat de 

doelgroep er werkelijk beter van wordt? Deze aanpak gaat ons 

en al onze samenwerkingspartners helpen om de goede dingen 

te doen en beter in beeld te krijgen waar en wanneer we moeten 

bijstellen. Het doel is natuurlijk dat we zo effectief mogelijk 

zijn, en dat we alle betrokken mensen om ons heen nog beter 

kunnen uitleggen wat we doen!

Onze interne organisatie onderging in 2018 grote veranderingen. 

De traditionele scheiding tussen inhoud aan de ene kant en  

werving en communicatie aan de andere, wordt transparanter. 

Dit betekent dat we steeds meer vanuit multidisciplinaire teams 

onderzoeken en bepalen of projecten en samenwerkings-

partners bij ons passen, en hoe we onze gezamenlijke doelen 

kunnen halen.

Het nieuwe merk en programma van HandicapNL zijn goed in de 

smaak gevallen bij het publiek. We zijn zeer blij met de reacties 

die we kregen. Hopelijk kunt u bij het lezen van dit jaarverslag 

net zo trots zijn op de nieuwe organisatie als wijzelf. Veel dank 

voor uw steun en betrokkenheid in 2018!

Daniëlle Schutgens

Directeur/bestuurder HandicapNL

Voorwoord
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HandicapNL ontving in 2018 inkomsten uit diverse bronnen, waaronder loterijen, evenementen, 
bedrijven, fondsen en nalatenschappen. Uiteraard organiseerden we ook weer het Knoop Gala 
en gingen er maar liefst veertienduizend vrijwilligers voor ons de straat op tijdens de jaarlijkse 
collecteweek. Met onze publiekscampagnes lieten we Nederland kennismaken met talentvolle 
mensen met een beperking, en verrasten we ouders van kinderen met een handicap met een  
‘Gebaar van Waardering’.

Knoop Gala
Wat hebben we weer genoten van het Knoop Gala! In 2018 werd 

het Gala – waarmee we aandacht vragen voor het muzikale 

talent van mensen met een beperking – voor de achtste keer 

gehouden, wederom met de hulp van vele bijzondere artiesten. 

Bekende Nederlanders als Nick en Simon, O’G3NE, Trijntje Oos-

terhuis en Roxeanne Hazes stonden op de planken, samen met 

mensen met een beperking. En ook dit jaar werd het program-

ma gepresenteerd door Paul de Leeuw. Net als in andere jaren 

hielpen mensen met een verstandelijke beperking in de garder-

obe, bij de kaartcontrole en in de catering – allemaal in het ka-

der van talentontwikkeling. Ze werden begeleid door studenten 

van de Haagse Hogeschool. Veel mensen met een beperking en 

hun begeleiders waren in de zaal aanwezig. Een groot deel van 

hen woont of werkt bij onze partner Stichting Philadelphia, een 

organisatie waarmee we er samen voor willen zorgen dat meer 

mensen met een beperking muziek kunnen maken. 

Rondom het Knoop Gala wierven we ruim achthonderd nieuwe 

donateurs voor HandicapNL. Met hun bijdrage kunnen we in de 

toekomst mooie projecten voor mensen met een handicap mo-

gelijk maken. De baten van deze wervende activiteiten vallen in 

het boekjaar 2019, aangezien het evenement eind 2018 plaats-

vond. Hoewel we enorm blij zijn met de steun van honderden 

nieuwe mensen, hadden we op meer nieuwe donateurs gere-

kend. Reden voor ons om te kijken of we het Knoop Gala in 2019 

Werving en campagnes
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nog beter kunnen organiseren. Kansen daarbij liggen onder 

andere in het organiseren van een benefietdiner voorafgaand 

aan het Gala. In 2018 zijn we daarmee in het klein gestart. 

Deze pilot toonde aan dat er kansen liggen voor de toekomst.

Lees meer over het Knoop Gala.

Collecte
De collecte in 2018 heeft ruim 767.000 euro opgebracht. Het 

was de eerste keer dat we de straat op gingen voor onze nieuwe 

organisatie HandicapNL. Meer dan veertienduizend vrijwilligers 

zetten zich tijdens de collecteweek, die jaarlijks in de laatste 

week van september plaatsvindt, in om dit bijeen te brengen. 

In 2018 zijn we intensief gaan samenwerken met Fonds gehan-

dicaptensport. Net als HandicapNL collecteren zij jaarlijks aan 

de deur. Door samen de collecteweken te organiseren vanuit 

een centraal team van specialistische professionals, maken we 

efficiënt gebruik van elkaars expertise, netwerk en inzet van 

vrijwilligers. De fondsen richtten eind 2017 een gezamenlijk 

collectebureau op in een vof, met een moderne aanpak en met 

medewerkers van beide organisaties.

De afgelopen jaren zien we ons geconfronteerd met terug-

lopende inkomsten uit de collecte. Dat proces is in 2018 nog 

niet gestopt, ondanks de andere aansturing. Wel zien we veel 

ontwikkelingen die ons naar verwachting gaan helpen om weer 

te groeien in inkomsten. De nieuwe professionele aanpak zorgt 

voor aanwas van nieuwe collectanten. Ook het inzetten op het 

principe van de ‘Collecte eigen opbrengst’ zorgt voor groei: hier-

http://www.handicap.nl/knoop-gala?utm_source=website&utm_medium=pdf&utm_campaign=jaarverslag_2018


HandicapNL  - Jaarverslag 2018

 11 

bij ontvangen organisaties die in de collecteweek voor  

HandicapNL collecteren – zoals lokale verenigingen en  

sportclubs – 50 procent van het opgehaalde bedrag.  

Voorwaarde is wel dat het opgehaalde bedrag ten goede  

komt aan mensen met een handicap.  

Loterijen
VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die 

mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een 

steuntje in de rug geven. Zo kunnen deze mensen voluit mee-

doen in de samenleving en een volwaardig leven leiden. Uniek 

aan de VriendenLoterij is dat deelnemers zelf kunnen kiezen 

welk goed doel zij steunen met de helft van hun maandelijkse 

inleg. Dit heet ‘geoormerkt meespelen’. Wie geen keuze maakt, 

steunt automatisch de vaste goede doelen van de VriendenLo-

terij. Het Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicap-

ten, de voorgangers van HandicapNL, waren beide als goed doel 

aan de VriendenLoterij verbonden. Begin 2019 liet de Vrien-

denLoterij aan HandicapNL weten dat de overeenkomsten met 

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds onge-

wijzigd worden voortgezet door HandicapNL. 

Dankzij de deelnemers aan de VriendenLoterij die geoormerkt 

meespelen voor HandicapNL, ontvingen wij in 2019 een cheque 

van  maar liefst 1.474.139 euro van de loterij. De bijdrage vanuit 

ongeoormerkte loten bedroeg nog eens 737.603 euro. Geza-

menlijk ontving HandicapNL daarmee over 2018 het fantasti-

sche bedrag van 2.211.742 euro. Van de toegezegde 2.211.742 



HandicapNL  - Jaarverslag 2018

 12 

euro is 2.125.966 in de jaarrekening van 2018 opgenomen In 

totaal keerde de VriendenLoterij ruim 61 miljoen euro uit aan 

goede doelen op het gebied van welzijn en gezondheid. Het 

werven van nieuwe deelnemers brengt ook kosten met zich 

mee. HandicapNL maakte in 2018 circa 599.292 euro aan kosten 

voor de werving van nieuwe geoormerkte deelnemers. Netto 

is er derhalve ruim 1,5 miljoen beschikbaar voor de doelen van 

HandicapNL. 

Lees meer over onze samenwerking met de Vriendenloterij.

De Nederlandse Loterij 

HandicapNL (en voorheen het Revalidatiefonds) is een van de 

goede doelen op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk 

welzijn en volksgezondheid die delen in de opbrengsten van De 

Nederlandse Loterij (voorheen Lotto, Toto en Krasloten). De 

Nederlandse Loterij wil Nederland gelukkig en gezond maken. 

Uiteraard door veel deelnemers blij te maken met mooie geldprij-

zen, maar ook door te investeren in de Nederlandse samenleving. 

HandicapNL is een van de achttien goede doelen die de Neder-

landse Loterij steunt via Stichting Aanwending Loterijgelden 

Nederland. In 2018 ontving HandicapNL 399.529 euro van de 

Nederlandse Loterij. Een deel van dit bedrag investeren wij in het 

programma ‘Gezonde Generatie’ van de Samenwerkende Gezond-

heidsfondsen (SGF). 

SupportActie

HandicapNL (voorheen: Fonds verstandelijk gehandicapten) 

neemt ook deel aan de SupportActie. Dit is een nationale loterij 

waarmee Nederlandse verenigingen, organisaties, goede  

doelen, stichtingen en instellingen fondsen kunnen werven. 

Door de verkoop van loten aan ‘Supporters’ genereren de  

deelnemende organisaties extra structurele inkomsten.  

We hebben in 2015 besloten de SupportActie af te bouwen en 

niet meer te investeren in de werving van nieuwe deelnemers. 

In 2018 ontvingen wij 282.832 euro.

‘Ik ben rolstoelgebonden en heb zelf 
moeten uitvinden hoe met de rolstoel om 
te gaan. Ik heb zo’n rolstoeltraining altijd 
gemist. Top dat jullie dit doen!’ 
 
Tim, donateur van HandicapNL

http://www.handicap.nl/vriendenloterij?utm_source=website&utm_medium=pdf&utm_campaign=jaarverslag_2018
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Evenementen
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   HandicapNL was in 2018 als goed doel gekoppeld aan een aantal kleinere en grotere 
evenementen. 

   Om onze trouwe donateurs en vrijwilligers te laten kennismaken met het nieuwe goede 
doel HandicapNL, organiseerden we in juni HandicapNL Ontmoet. In Hotel Abrona in 
Oudewater gingen donateurs, vrijwilligers en professionals met ons en elkaar in gesprek 
over het werk van HandicapNL. Muziek was er van Knoop Gala-artieste Shirley.

   In augustus organiseerden we de eerste Sponsor Team Triathlon in Veenendaal.  
Meer dan zeventig sportievelingen legden een kwart teamtriathlon af en haalden  
bijna 9.000 euro op. 

   In juni kwamen honderdvijftig wielrenners uit de verzekeringswereld in actie tijdens  
de Insurance Cycle Tour. Samen fietsten zij 10.000 euro bij elkaar; hiermee konden wij 
meer dan tweehonderd gezinnen een Gebaar van Waardering geven.

   De Deense multinational Siteimprove organiseerde in september het evenement Web 
Accessability Live, met vooraanstaande sprekers over digitale toegankelijkheid. De 
opbrengst van de entree werd in zijn geheel (10.000 euro) gedoneerd aan HandicapNL. 

   In Bunnik was het jaarlijkse Kromme Rijn Festival voor soul- en bluesmuziek.  
Naast vele mooie optredens, ook door mensen met een beperking, leverde dit  
meer dan 35.000 euro op. 

   In november vond in samenwerking met Stichting hetWerkvan een veiling plaats van  
bijzondere kunstwerken, gemaakt door Utrechtse kunstenaars met een beperking.
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Bedrijven en fondsen
HandicapNL werkt met een groeiend aantal bedrijven en 

organisaties samen aan eerlijke kansen voor mensen met een 

handicap. Nieuw dit jaar waren onder andere partnerships met 

Kayori, Siteimprove, Philadelphia en Sherpa. Ook doneerden 

tien bedrijven de waarde van hun oude ICT-apparatuur aan 

HandicapNL. In 2019 gaan we ons inspannen om het netwerk 

van zakelijke partners verder uit te bouwen. 

Ook particuliere en zakelijke fondsen leverden een financiële 

bijdrage aan het werk van HandicapNL. In 2018 ontvingen wij 

mooie bijdragen van onder andere Stichting SFO, De Lichtboei, 

Ars Donandi, Cornelia Stichting, Kinderfonds Van Dusseldorp en 

Dioraphte. Gezamenlijk droegen zij meer dan 320.000 euro bij. 

Nalatenschappen en legaten
Steeds meer mensen overwegen om HandicapNL als goed doel 

op te nemen in hun testament, voor een nalatenschap of legaat. 

Met praktische informatie, maar ook met ervaringsverhalen van 

mensen die deze stap hebben gezet, wijzen wij onze donateurs, 

vrijwilligers en andere geïnteresseerden op de mogelijkheid om 

ook na het overlijden bij te dragen aan een betere wereld. Een 

deel benaderen we actief, met het aanbod om samen met ons 

te kijken naar de mogelijkheden. In 2018 mochten wij 24 schen-

kingen uit nalatenschappen en legaten ontvangen, voor een 

gezamenlijk bedrag van 207.288 euro. 
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Mailings
Een belangrijk deel van onze actieve achterban doneert graag 

naar aanleiding van concrete projecten, die wij aan hen voorleg-

gen in (schriftelijke) mailings. Dit mes snijdt aan twee kanten. 

Aan de ene kant blijft onze achterban zo goed op de hoogte 

van het werk van HandicapNL. Daarnaast krijgen mensen de 

mogelijkheid om rechtstreeks bij te dragen aan een project of 

doel dat hen aanspreekt. Zo weet je precies waaraan je bijdrage 

wordt besteed. Onze donateurs droegen in 2018 gezamenlijk 

ruim 485.000 euro bij via deze mailings. Heel bijzonder waren 

de hoge bijdragen die wij ontvingen voor rolstoeltrainingen. 

Hiermee kunnen we in 2019 bijna honderd kinderen en volwas-

sen die op de wachtlijst stonden voor een training, helpen om 

hun vaardigheden te oefenen. Zo kunnen zij zelfstandig allerlei 

dagelijkse hindernissen overwinnen, zoals stoepranden, drem-

pels en zelfs traptreden. 

Campagnes
Gebaar van Waardering

In september konden we voor het tweede jaar op rij meer dan 

zevenhonderd ouders van een gehandicapt kind blij maken met 

een Gebaar van Waardering. Veel ouders met een zorgintensief 

kind hebben het zwaar; bij velen ligt zelfs een burn-out op de 

loer. Met de actie Gebaar van Waardering maken we ouders 

– die het al zwaar genoeg hebben met de zorg voor hun kind 

– blij met een verwenbox vol leuks en lekkernijen. Heel Neder-

land kon iemand opgeven voor dit initiatief. Nederland kwam 

massaal in actie en binnen korte tijd waren alle zevenhonderd 
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verwenboxen aangevraagd. Op deze manier konden wij deze 

ouders laten zien dat hun zorg gewaardeerd en gezien wordt. 

Onder anderen wereldkampioen schaatsen Patrick Roest, 

burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt en beauty-

blogger Serena Verbon verrasten ouders met dit bijzondere  

gebaar. Via crowdfunding ontvingen wij honderden  

donaties voor toekomstige acties. 

Lees meer over Gebaar van Waardering.

Ben [jij] niet bijzonder dan? 

Op de 26ste internationale dag voor mensen met een  

beperking riep HandicapNL heel Nederland op beter te kijken 

naar de talenten van mensen met een handicap. ‘Nederland 

loopt duizenden talenten mis, omdat er veel te beperkt wordt 

gedacht over mensen met een handicap,’ stelde onze directeur 

Daniëlle Schutgens. De boodschap werd kracht bijgezet met een 

vrolijke en kleurrijke campagne, die onder andere te zien was op 

stations, in de krant Metro en op billboards langs de weg. 

Zo lieten wij Nederland kennismaken met talentvolle mensen 

zoals Floor (18) die fantastisch kan zingen. En met fotomodel 

Romy (7), drummer Mingus (28) en John (31), een van de  

snelste obstakelrunners van ons land. Ze staan symbool voor 

de talenten die vaak gemist worden, omdat men niet voorbij de 

beperking kijkt. Wie ook vindt dat mensen met een handicap 

bijzonder zijn vanwege hun talent en niet hun beperking, kon op 

www.iedereenbijzonder.nl een bericht achterlaten aan deze vier 

talenten. Bekijk de campagne Iedereen bijzonder.

https://handicap.nl/projecten/gebaar-van-waardering-een-verwenbox-voor-mantelzorgers/?utm_source=website&utm_medium=pdf&utm_campaign=jaarverslag_2018
https://handicap.nl/bijzonder/?utm_source=website&utm_medium=pdf&utm_campaign=jaarverslag_2018
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Ben jij  niet 
bijzonder dan? 
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In 2018 bereikte HandicapNL met toekenningen aan  

269 projecten en activiteiten ruim 35.000 mensen. Het totaal  

aan toegekende bedragen is € 1.942.123. Dit is te verdelen in: 

De toekenningen tot € 4.000 gaan vooral naar stichtingen die 

zich bezighouden met uitjes, zomerkampen, vakantieweken e.d. 

De middelgrote toekenningen betreffen vooral theater, kunst, 

cultuur en wooninitiatieven. Bij grote toekenningen boven  

€ 40.000 moet vooral gedacht worden aan rolstoeltrainingen, 

ontwikkeling digitale vaardigheden e.d. 

Bekijk een selectie van onze projecten.

Omschrijving Aantal Bedrag

Toekenningen tot € 4.000 171 250.593

Toekenningen tussen € 4.000 en € 40.000 85 955.740

Toekenningen groter dan € 40.000 13 735.790

Totaal 269 1.942.123

Bestedingen

https://handicap.nl/projecten/?utm_source=website&utm_medium=pdf&utm_campaign=jaarverslag_2018
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Daarnaast zijn er (eigen) campagnes en activiteiten  

gefinancierd voor een totaalbedrag van € 628.466.  

Belangrijke activiteiten zijn: Per programma gaat het om de volgende bedragen:

Omschrijving Bedrag

Gezonde Generatie 70.207

Gebaar van Waardering 41.703

Buitengewone kunst 44.661

Prokkel 30.458

Knoop Gala 127.563

Aan de slag in de speeltuin 24.886

Triathlon 22.700

Campagne Ben [jij] niet bijzonder dan? 266.288

Totaal 628.466

Omschrijving Bedrag

Sterker staan 660.196

Families ondersteunen 210.180

Sociaal netwerk bouwen 640.631

Samenleving betrekken 1.059.582

Totaal 2.570.589
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Nieuw merk, andere aanpak
Begin 2018 kenden we nog de merken ‘Fonds verstandelijk 

gehandicapten’ en ‘Revalidatiefonds’. Begin april zijn beide 

merken verder gegaan onder de naam HandicapNL. Naast een 

nieuwe naam is er in 2018 ook een stevige aanzet gemaakt met 

een nieuwe manier van werken binnen de afdeling Bestedingen. 

Er werden grote stappen gezet met het opstellen van een 

Theory of Change (TOC). Dit theoretische model geeft de 

verbanden weer tussen de impact waaraan je als organisatie 

werkt (het lange-termijn doel en de droom van HandicapNL is 

dat Mensen met een handicap gelijk ieder ander hun leven 

kunnen leiden en meedoen in de maatschappij) en de doelstel-

lingen en activiteiten die er nodig zijn om dit te bereiken. Was in 

het verleden de opstelling vanuit de afdeling vooral reactief op 

aanvragen, het afgelopen jaar ging de afdeling actief op zoek 

naar projecten waarmee HandicapNL haar doelen kan realise-

ren, om zo onze gedroomde impact voor de doelgroep een 

stapje dichterbij te brengen.

Implementeren effect- en impactgericht 
werken
Weten wat we willen bereiken betekent tevens dat we willen 

meten of de door ons ondersteunde activiteiten het gewenste  

effect hebben. Om deze reden namen wij een actievere rol in bij 

de diverse activiteiten en projecten. Daarnaast kozen wij ervoor 

om bij een aantal activiteiten langer betrokken te blijven en 

gingen hiervoor met diverse organisaties meerjarige partner-

ships aan. Binnen deze partnerships zijn we actief bezig met het 

ontwikkelen van een manier om resultaten en effecten meet-

baar te maken en te monitoren. Daarnaast zijn we met de KCRU 

(Kenniscentrum Revalidatie Utrecht / De Hoogstraat) een model 

aan het ontwikkelen dat uiteindelijk ook bij andere projecten en 

partnerships kan worden gebruikt om de impact van de bereikte 

resultaten te beoordelen. 

Het impactgericht werken en het verder operationaliseren van 

de Theory of Change wordt in 2019 een belangrijk punt.
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De partnerships
De toezeggingen aan de partnerorganisaties zijn voorwaarde-

lijk. Periodiek wordt geëvalueerd of er wordt voldaan aan de 

afgesproken voorwaarden en of de beoogde resultaten en 

effecten worden behaald. Indien resultaten of effecten niet 

worden behaald, wordt gezamenlijk gekeken hoe er kan worden  

bijgestuurd. 

Bij in gebreke blijven van een partnerorganisatie ten aanzien 

van voorwaarden, of bij sturing op een project, kan HandicapNL 

een tranche niet uitbetalen of helemaal stoppen.

De inspanningen resulteerden in 2018 in meerjarige  

toekenningen aan de volgende partners: 

2019 2020 2021

Stichting Wielewaal    111.865    113.000    115.000

Stichting Netwerk Rondom      77.493      34.942 - 

Stichting Complex Care United    100.000    100.000    100.000 

Stichting Sailwise      50.000      50.000      50.000 

Stichting Revalideren is leren      96.156      98.156 - 

Totaal    435.514    396.098    265.000 
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Het gaat hierbij om respectievelijk: respijtzorg voor EMB-kinde-

ren, zorgtestament voor ouders en mantelzorgers, activiteiten 

voor ZEMB-kinderen, zeilvakanties voor fysiek en verstandelijk 

gehandicapten, en de uitrol van thuisrevalidatieprogramma’s.

Mensen met 
een handicap 
staan in hun 
kracht.

Alle huidige partnerships vallen binnen het programma:
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Om deze programma’s verder te versterken zijn er verkennende 

gesprekken gevoerd met LFB, het Daan Teeuwes Centrum en 

Stichting Leer zelf Online/ABCdate. Met K-J Projects wordt  

gekeken of de succesvolle rolstoelvaardigheidstraining binnen  

een partnership verder ontwikkeld en landelijk uitgerold  

kan worden. 

Daarnaast zal in de komende jaren gezocht worden naar projecten 

en partnership om tot de beoogde resultaten te komen op onze 

tweede hoofddoelstelling: De samenleving voldoet aan de  

randvoorwaarden om mensen met een gehandicap volwaardig  

mee te laten doen. Beide hoofddoelstellingen moeten  

gezamenlijk een bijdrage leveren aan de droom van HandicapNL 

Mensen met een handicap kunnen gelijk ieder ander hun leven 

leiden en meedoen in de maatschappij.

Lees meer over onze partnerships.
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Project in eigen beheer
Stichting BestBuddies heeft een uniek vriendschapsprogram-

ma voor jongeren met en zonder een verstandelijke beperking. 

De jongeren zonder beperking verbinden zich als vriend en/of 

vriendin gedurende ten minste één jaar met een leeftijdsgenoot 

met een licht verstandelijke beperking. 

De activiteiten van BB passen bijzonder goed bij onze doelstel-

lingen ten aanzien van het versterken van sociale vaardigheden, 

het sociaal netwerk en het zelfvertrouwen. Daarnaast bevor-

dert het een inclusieve samenleving. Er was al een intensieve 

samenwerking toen de organisatie afgelopen jaar in een financi-

ele noodsituatie kwam.   

Na onderzoek, dat onder meer werd begeleid door onze accoun-

tant, is besloten om de activiteiten van BB in eigen beheer voort 

te zetten. Zo wordt voorkomen dat dit bewezen effectieve 

programma verloren gaat voor de doelgroep. Met deze beslis-

sing krijgt HandicapNL de kans om ‘dichter bij’ de doelgroep te 

staan. In de komende periode gaan wij monitoren wat de voor- 

en nadelen hiervan zijn en welke lering we kunnen trekken uit 

het direct sturen en monitoren van dit programma. 

Wetenschappelijk onderzoek
De verandering van inzicht dat we als organisatie in de loop der 

jaren hebben gekregen in de revalidatie sector leidde er tevens 

toe dat we in 2018 zijn gestopt met het financieren van weten-

schappelijk onderzoek. De sector heeft inmiddels voldoende 

middelen beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. We 

hebben dit programma dan ook in de loop van het jaar geleide-

lijk afgebouwd.

Samenwerkingen 

Er is in 2018 een actieve bijdrage geleverd aan de projectgroep 

Impact Challenge van het CBF, hiermee hebben we kennis en 

ervaring opgedaan -en gedeeld voor onze eigen -en voor andere 

organisaties. Ook waren we vertegenwoordigt in het fond-

senoverleg rondom arbeidsmarkt, en namen we deel aan de 

SGF-werkgroep Patiënten participatie.

Farby
In 2018 heeft de stichting Farby de Ambi-status verkregen. 

Mede dankzij deze status en de dagopvang die Farby verleent 

voor ruim 6 mensen met een beperking, hebben we de hypo-

thecaire lening overgedragen aan Farby. Het project is daarmee 

naar tevredenheid afgerond.
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In 2018 waren de baten ruim € 240.000 hoger dan gebudget-

teerd en ruim € 90.000 hoger dan die van 2017. Net als vorig jaar 

is dit te danken aan de loterijen (ruim € 700.000). De baten van 

particulieren vielen per saldo tegen door een lagere collec-

te-opbrengst (ruim € 130.000) en een lagere opbrengst uit 

nalatenschappen (ruim € 190.000). De inkomsten uit donaties 

van particulieren waren € 162.000 hoger dan begroot. De 

verwachte afname van het aantal donateurs door het samen-

voegen van beide merken heeft niet plaatsgevonden. Zie ook 

onderstaande tabel.

De lasten waren bijna € 220.000 lager dan begroot. HandicapNL 

besteedde in 2018 € 120.000 minder aan de doelstelling dan 

gebudgetteerd. Verder waren de wervingskosten en de kosten 

van beheer & administratie € 100.000 lager dan begroot. Net als 

vorig jaar zijn er extra loten van de VriendenLoterij gekocht; in 

2018 gaat het om een bedrag van € 599.292.

Overzicht baten van particulieren

Werkelijk 
2018

Begroting 2018 Werkelijk 2017

Donaties en giften 1.315.396 1.153.000 1.174.960

Nalatenschappen 207.288 400.000 388.736

Collecte-inkomsten 767.681 900.000 893.525

Totaal 2.290.365 2.453.000 2.457.221

Financiën
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Rubriek Bedrag

Juridische 3.600

Contact doelgroep 4.050

Positionering 66.800

Campagne materiaal 15.700

Aanpassen website 24.800

Kick off 14.550

Voorjaarscampagne 259.500

Herwerving donateurs 40.000

Najaarscampagne  en campagne collecte 186.200

Diverse 2.000

Sub-totaal 617.200

Afdeling fondsenwerving 63.750

Afdeling communicatie 65.500

Afdeling bestedingen 26.000

Directie 37.900

Secretariaat 18.500

Administratie 750

Sub-totaal 212.400

Totaal 829.600

Nieuwe naam
Eind 2017 is er een bestemmingsreserve gevormd van  

€ 1.000.000 voor de introductie van de nieuwe naam  

HandicapNL. De kosten voor de introductie van het nieuwe 

merk bedroegen € 829.600. In onderstaand overzicht ziet  

u een uitsplitsing van deze kosten:

‘Ik vind het mooi om te zien dat zo’n grote 
groep mensen wil bijdragen aan eerlijke 
kansen voor iedereen’ 
 
Linda Pasqual (blogger voor HandicapNL) over de  

donateursbijeenkomst HandicapNL Ontmoet
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Reserves
Eind 2017 heeft HandicapNL een bestemmingsreserve van  

€ 1.000.000 gevormd voor de introductie van onze nieuwe 

merknaam. De kosten van de naamswijziging bedroegen in 2018  

€ 829.537 en bleven € 170.463 achter bij de bestemde bedrag.  

Bij het opstellen van de begroting van 2018 werd  rekening 

gehouden met een negatief saldo van de baten en lasten van  

- € 1003.000. Dankzij hogere baten en lagere lasten bedroeg 

het negatieve saldo in 2018 uiteindelijk € 535.036. Verder is er 

per saldo een toevoeging van € 210.488 door de verkoop van 

effecten en is € 308.697 overgeheveld naar de bestemmingsre-

serve voor onder meer wooninitiatieven. Mede door deze 

ontwikkelingen neemt de continuïteitsreserve toe van  

€ 2.010.561 tot € 2.206.853. In onderstaand overzicht wordt het 

verloop van de continuïteitsreserve weergegeven.

2018

Saldo 1 januari 2.010.561

Resultaat boekjaar -535.036

Overheveling herwaarderingsreserve effecten 210.488

Overheveling bestemmingsreserve 829.537

Onttrekking toekenningen vermogensfondsen -308.697

Saldo 31 december 2.206.853
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Beleggingsbeleid
HandicapNL heeft een beleggingsstatuut, waarin de beleg-

gingsdoelstelling en het beleggingsbeleid worden verwoord. 

Het beleid is gericht op beleggingen voor de lange termijn; de 

asset allocatie is neutraal. Op basis van dit statuut geeft de 

externe dienstverlener Triodos Bank inhoud aan het beheer van 

de beschikbare gelden. Ieder kwartaal ontvangen we van 

Triodos Bank een vermogensrapportage. Net als in 2017 is er 

binnen de afgesproken bandbreedtes belegd en is er voldaan 

aan de duurzaamheidscriteria.

Onze zoon Rick (ASS) heeft naar  
tevredenheid mogen genieten van het 
gezelschap van verschillende buddies van 
het programma HandicapNL Buddies. 
Inmiddels is het hem gelukt een eigen 
vriendengroep op te bouwen en hij heeft 
zelfvertrouwen opgebouwd op sociaal 
vlak. Een buddy past zelfs niet meer in zijn 
drukke programma. Hoe fijn is dat! 
 
Anne-Marie Persijn [moeder van Rick]
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HandicapNL nam in 2018 deel aan de Samenwerkende Gezond-

heidsfondsen (SGF) en was betrokken bij ontwikkelingen rond 

samenwerking tussen de private en publieke sector, en bij het 

vormgeven van de ambities ten aanzien van een Gezonde 

Generatie in 2030.

HandicapNL is lid van Goeden Doelen Nederland (GDN), de bran-

cheorganisatie van erkende goede doelen. De centrale doelstel-

ling van GDN is het vertrouwen van het Nederlandse publiek in 

goede doelen te behouden en te vergroten. Medewerkers van 

HandicapNL namen deel aan de cursus Doelrealisatie die door 

GDN werd aangeboden, om zodoende een gedegen basis te 

kunnen leggen voor onze eigen ambities voor effect- en impact-

gericht werken. HandicapNL nam deel aan de Impact Challenge 

van CBF en was betrokken bij de voorbereidingen en tusseneva-

luaties van deze challenge. HandicapNL participeerde in de 

Stichting Collecteplan (SCP). Hierin zijn alle fondsen die jaarlijks 

collecteren vertegenwoordigd.

Relaties en samenwerking
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Dit jaar lanceerden we onze nieuwe naam HandicapNL. Voor 

onze communicatie betekende dit een overstap naar een 

nieuwe website en de overstap naar één kanaal voor de verschil-

lende sociale media. Naast de focus op Facebook en Twitter zijn 

daar Instagram en LinkedIn bij gekomen. Eind 2018 hadden we 

op Facebook ruim 15.000 volgers, op Twitter werden we door 

bijna 1.000 fans gevolgd, voor Instagram zaten we op ruim  

800 fans en bijna 200 mensen volgden HandicapNL via LinkedIn. 

Voor al deze sociale media betekent dit een forse groei. 

Het totale aantal bezoekers op onze nieuwe websites steeg fors 

in 2018. Deze stijging komt door meer bezoek op onze corpora-

te website, maar vooral door de campagnes met een grote 

online component. Ook de aantallen online donaties en nieuwe 

contactpersonen stegen dit jaar, net zoals het aantal inschrijvin-

gen voor de digitale nieuwsbrieven. Eind 2018 hadden we ruim 

15.000 nieuwsbriefabonnees.

Verder was HandicapNL meerdere malen in de actualiteit waar 

ging om wederhoor bij actualiteiten die de doelgroepen betrof. 

AVG
De uitvoering van de AVG is een continue proces en is op elke 

afdeling belegd. Er is een officer  binnen de organisatie aange-

wezen die dit proces begeleidt, volgt en bewaakt. Er zijn geen 

datalekken geconstateerd en de procesbeschrijvingen waren 

onderdeel van de jaarlijkse accountantscontrole.

Communicatie
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In 2018 maakten we een start met de ontwikkeling van een 

zogenaamde Theory of Change (ToC). Met deze ToC willen wij 

meer inzicht geven in de maatschappelijke veranderingen die 

wij als HandicapNL voor ogen hebben, en hoe we die denken te 

realiseren. Die maatschappelijke verandering willen we meet-

baar maken. HandicapNL droomt van een samenleving waarin je 

handicap niet bepalend is voor het leven dat je wil leiden. Dat 

betekent dat naar school gaan, thuis of juist (semi)zelfstandig 

wonen, passend werk vinden, relaties aangaan met een partner 

of vrienden, allemaal onderdeel moeten kunnen zijn van het 

leven van iemand met een handicap op een manier die hij of zij 

wil. Daarvoor is het nodig dat wij mensen met een handicap 

ondersteunen om vanuit kracht hun plek in de samenleving te 

pakken en daarin zo zelfstandig mogelijk te acteren. Tegelijk 

moet de samenleving ook de armen verder openen voor deze 

groep van ruim 2,2 miljoen mensen. Vanuit onze programma-

pijlers zullen wij mensen met een handicap helpen sterker te 

staan, ondersteunen wij families rondom mensen met een 

handicap en helpen we ze een sociaal netwerk te bouwen. 

De komende jaren zet HandicapNL zich ook in om de  

zichtbaarheid van mensen met een handicap in de samenleving 

te vergroten – onbekend maakt immers onbemind. Door te 

laten zien wat wel kan met een handicap, en tegelijkertijd de 

obstakels en mogelijke problemen te laten zien die spelen 

wanneer je te maken krijgt met iemand met een handicap, 

ontstaat er een open en eerlijk gesprek met elkaar. Lastige 

topics moeten bespreekbaar worden, en het is belangrijk om 

Vooruitblik
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realistische verwachtingen van elkaar te hebben. Hiervoor is 

inzicht in eigen ontwikkeling en handelen nodig, zowel bij 

mensen met als bij mensen zonder handicap. HandicapNL gaat 

hierin ondersteunen met concrete projecten maar ook door 

communicatie- en voorlichtingscampagnes. 

HandicapNL ziet vriendschap als een middel om jongeren met 

een lichte verstandelijke beperking mee te laten doen in de 

samenleving. Zo bouwen ze een sociaal netwerk, en wordt ook 

het gevoel van eigenwaarde versterkt. Er zijn al zo’n 350 koppels 

actief; we hopen het komende jaar deze vriendschappen uit te 

bouwen naar 700 koppels. 

In onze toekomstige samenwerkingen zullen we steeds onder-

zoeken op welke wijze de impact voor de doelgroep het grootst 

is. Dat betekent dat we bij elk initiatief onderzoeken of we een 

partnership voor enkele jaren aangaan waarin we de partner 

vanuit verschillende invalshoeken ondersteunen, of dat we 

projecten beter vanuit eigen expertise in eigen beheer op 

kunnen zetten. Dit alles met als doel om de impact voor de 

doelgroep zo groot mogelijk te maken. 

Lees meer over het vriendschapsprogramma HandicapNL [Buddies].

https://handicap.nl/buddies/?utm_source=website&utm_medium=pdf&utm_campaign=jaarverslag_2018
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Verslag directeur/bestuurder
In de organisatiestructuur is een duidelijke scheiding tussen 

bestuur en toezicht. De directeur/bestuurder is eindverant-

woordelijk voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar 

programma’s en activiteiten. Het toezicht daarop is belegd bij 

de Raad van Toezicht die zich laat bijstaan door een Audit 

Commissie. Zo stelt de directeur/bestuurder een meerjarenbe-

leidsplan en een begroting op en legt deze ter goedkeuring 

voor aan de Raad van Toezicht. Over de voortgang en de realisa-

tie van resultaten wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad 

van Toezicht. 

Raad van Toezicht
In 2018 is de samenstelling van de Raad van Toezicht niet 

veranderd. De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding 

voor zijn werkzaamheden; alleen de in het kader van de Raad 

werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Verslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen; voorzitter is de 

heer J.W.A. van Dijk. Zie bijlage voor een overzicht van de leden 

van de Raad van Toezicht en hun relevante nevenfuncties.

De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zesmaal bij elkaar 

geweest. In de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen 

behandeld: goedkeuring jaarrekening 2017 en budget 2018, de 

strategische heroriëntatie, de samenwerking met Fonds Gehan-

dicapten Sport en uitvoerige bespreking van de voortgangsrap-

portage die ieder kwartaal wordt verstrekt en de financiële 

resultaten van HandicapNL.

De Raad van Toezicht heeft zijn eigen functioneren, middels een 

evaluatie, in een aparte vergadering beoordeeld.

Bestedingencommissie
De Bestedingencommissie wordt gevormd door experts uit het 

veld van zorg en onderzoek voor mensen met een verstandelijke 

en/of fysieke beperking. De voorzitter is de heer P. Vos (voorma-

lig secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg). 

De commissie heeft tot taak alle landelijke aanvragen boven de  

€ 40.000 te beoordelen en een advies te formuleren over de 

mogelijke toekenning van financiële middelen. Het advies wordt 

voorgelegd aan de directeur/bestuurder, die daarover vervol-

gens een besluit neemt. De Bestedingencommissie is in 2018 

viermaal bij elkaar geweest.

Bestuur en governance
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Auditcommissie
De Auditcommissie bestaat uit vier leden en heeft tot taak het 

voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht 

over de financiële gang van zaken van de organisatie. De Audit-

commissie is in 2018 tweemaal bij elkaar geweest. Voorzitter is 

de heer G.A.P.M. Kannekens. Zie bijlage voor een overzicht van 

de leden van de Auditcommissie.

Externe accountant
Vanaf het boekjaar 2015 is Schuiteman & Partners Registerac-

countants B.V. de accountant van HandicapNL.

Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie is, onder verantwoordelijkheid van 

de Raad van Toezicht, belast met het beloningsbeleid van de 

directeur/bestuurder. Voorzitter is de heer J.W.A. van Dijk. De 

commissie is in 2018 bijeengekomen voor het jaarlijks functione-

ringsgesprek van mevr. D. Schutgens.

Directie/bestuur
Sinds 1 september 2014 is Daniëlle Schutgens directeur/be-

stuurder van HandicapNL. Voor de bezoldiging van de directeur/

bestuurder is de Adviesregeling Directie Goede Doelenorgani-

saties gevolgd van Goede Doelen Nederland.  

Medezeggenschap
De medezeggenschap in de organisatie is geregeld via een 

personeelsvergadering. In 2018 is het personeel twee keer bij 

elkaar gekomen om de nieuwe koers te bespreken.

Vrijwilligersbeleid
Ongeveer 14.000 vrijwilligers zetten zich jaarlijks in om de natio-

nale collecte van HandicapNL mogelijk te maken. Wij zijn trots 

op het jaarlijkse werk dat zij voor ons verrichten. Er zijn veel 

vrijwilligers die al vele jaren voor ons dit belangrijke collecte-

werk doen. Een grote wens is om nog meer Nederlanders te 

bereiken in de collecteweek. We zetten wervingsacties op om 

het vrijwilligersbestand op peil te houden en zo mogelijk uit te 

breiden. Het Bel-me-niet Register is daarbij helaas een flinke 

hindernis. Werving van vrijwilligers via wervingsbureaus is in 

korte tijd zeer kostbaar geworden. De medewerkers van het 

collectebureau ondersteunen de vrijwilligers en organiseren 

ook zelf werving van nieuwe vrijwilligers. Waar mogelijk benut-

ten zij evenementen en dergelijke om vrijwilligers of fondsen te 

werven. 

Ten slotte zijn ook vrijwilligers actief op het landelijk bureau in 

Odijk: secretariële werkzaamheden, archiveren, verzorgen van 

de lunch, klein onderhoud en dergelijke. Daarnaast werken de 

meeste medewerkers een aanzienlijk aantal uren op vrijwillige 

basis ten behoeve van activiteiten van HandicapNL. Hun inzet 

wordt zeer op prijs gesteld. 

Arbeidsvoorwaarden
De organisatie volgt de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschap-

pelijke Dienstverlening voor wat betreft de primaire en secun-

daire arbeidsvoorwaarden. Voor de beloning van de directie 

wordt de GDN Adviesregeling Directie Goede Doelenorganisa-

ties gevolgd.
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Kansen (als onderdeel van de risicoanalyse)
Bij de strategische heroriëntatie heeft HandicapNL een sterkte/zwakte analyse  

gemaakt. Een aantal kansen zijn:

Omschrijving Maatregel Beoogd effect

Zorg dat donateurs en  

vermogensfondsen ons  

nog beter weten te vinden.

Meer kennis van donateurs en fondsen, gerichte werving  

ondersteund door een campagne.

Mede door Salesforce is segmenteren mogelijk. Kennis van  

vermogensfondsen zorgt voor extra baten

Buddies bijzondere vrienden van 

HandicapNL, goede bedding 

geven binnen de organisatie.

Door goede introductie en communicatie over de opzet van  

het nieuwe programma Buddies binnen HandicapNL richting 

alle stakeholders.

Het programma kan zich focussen op het uitbreiden van de  

koppels en de wachtlijst wegwerken. Kansen op inkomsten-

diversificatie, introductie bij gemeenten en bedrijven.

Operationaliseren van de  

Theory of change

De ontwikkeling van onze ToC en de daarbij behorende  

meetinstrumenten die aangeven welke impact we willen  

behalen. Het operationaliseren van de ToC door het opstellen 

van een businessplan voor de komende jaren.

We weten veel beter met wie we willen samenwerken en wat we 

eruit willen halen aan effectmeting en hebben we meer focus op 

passende activiteiten, projecten en partner en andere stakehol-

ders. Dit leidt tot betere communicatie met onze donateurs. 

Samenwerking loterij. Relatiemanagement en extra budget voor nieuwe geoormerkte 

loten.

De inkomsten uit de loterijen nemen toe.

Collecte verder moderniseren 

en opbrengsten verhogen.

Inzetten op ‘Collecte eigen opbrengst’ en digitale collecte bus. 

Buddies netwerk gebruiken om vriendschappen centraal te 

zetten tijdens de collecte. Meer innovatieve acties opzetten  

die makkelijker en sneller donaties mogelijk maken.

Voor 2019 verwachten we dat een stijging van de opbrengsten.

Door het nieuwe merk  

de naamsbekendheid en  

zichtbaarheid vergroten.

Versterken afdeling Communicatie, verhoging communicatie-

budget. Samenwerking met belangrijke partners en daarover 

communiceren. Vanuit bestedingsrelaties samenwerken op  

het binnenhalen van fondsen en het communiceren over de 

samenwerking.

We hebben in 2018 een sterk nieuwe merk geïntroduceerd  

dat aanslaat bij het publiek. worden herkend dankzij onze 

programma’s en campagnes. Dankzij deze bekendheid zijn  

onze activiteiten gemakkelijker te financieren
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Risicoanalyse
Bij dezelfde oriëntatie zijn de risico’s in het managementteam besproken.  

Belangrijke risico’s zijn: zijn:

Omschrijving risico Maatregel Beoogd effect

Wij zijn nog niet bekend, de 

naamsbekendheid is (nog) laag.

Versterken afdeling Communicatie, verhoging communicatie-

budget. Samenwerking met belangrijke partners en daarover 

communiceren

We worden herkend dankzij onze programma’s en campagnes. 

Dankzij deze bekendheid zijn onze activiteiten gemakkelijker  

te financieren

Het is moeilijk om geschikte 

projecten en partners te vinden 

voor de korte termijn.

Versterking afdeling bestedingen. En meer focus doordat er is  

gekozen aan welke doelen onze bestedingen moeten voldoen. 

Ook de ontwikkelde ToC helpt om heldere focus te houden.

Op termijn weten partners en aanvragers ons gemakkelijker  

te vinden.

Afhankelijkheid Loterij  

inkomsten is hoog.

Naast het behouden van onze bestaande inkomensbronnen 

wordt onder meer door het Buddie programma gezocht naar 

nieuwe bronnen (gemeente). 

Meer spreiding van inkomsten.

Het is bijzonder moeilijk om 

goed personeel te krijgen en 

vast te houden

Onderzoeken hoe we onze positie op de arbeidsmarkt kunnen 

verbeteren. Gebruik van alle onlinetools om werving in te zet-

ten. Zorgen voor een aantrekkelijk aanbod binnen HandicapNL

Vacatures worden sneller opgevuld en bestaande mensen  

vertrekken minder snel

Ontwikkelingen binnen ICT 

gaan snel. We zijn als kleine 

organisatie kwetsbaarder  

door afhankelijk van enkele 

medewerkers.

Er wordt stevig geïnvesteerd in opleidingen. Verder wordt er 

aan het einde van het jaar een scan uitgevoerd door een exter-

ne organisatie.

Zorgen dat de kennis binnen de organisatie toeneemt  

en dat er een onafhankelijk verslag komt van de te nemen 

maatregelen.
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Leden Raad van Toezicht verslagjaar 2018
De heer J.W.A. van Dijk voorzitter

Mevrouw J.M.J.C. Westerbeek-Huitink  vicevoorzitter

De heer C.M.G. Raaijmakers lid

Mevrouw C.M.W. Reusken lid

De heer J.A. Zwitser lid

Nevenfuncties Raad van Toezicht
De heer J.W.A. van Dijk (voorzitter) 

Burgemeester Gemeente Barneveld

• Directeur Asje van Dijk Holding B.V.

• Lid Commissie Governance-code woningcorporaties

• Voorzitter Adviesraad Trambedrijf en Uithoflijn Utrecht

• Voorzitter Gelders Energie Akkoord (GEA)

• Voorzitter evaluatiecommissie valorisatiebeleid

Mevrouw J.M.J.C. Westerbeek-Huitink (vicevoorzitter) 

Eigen bedrijf MenS-en WerK

• Voorzitter Stichting Christelijk Sociaal Congres

• Voorzitter CDA-Vrouwenberaad

• Voorzitter Stichting Pensioenregister

•  Lid van de Raad van Commissarissen van Recreatie Centra 

Nederland

• Ambassadeur van CNV Internationaal 

Bijlage
Namen en functies leden van raden en commissies
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De heer C.M.G. Raaijmakers

Voorzitter Raad van Bestuur Heliomare 

•  Lid directiewerkgroep 60 Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland

• Lid Bestuur St. Administratiekantoor VIR E-care Solutions B.V.

• Lid Coördinatiecommissie Wijk aan Zee

• Lid Raad van Toezicht stichting Surplus

Mevrouw C.M.W. Reusken

Communicatieadviseur Klachteninstituut  

Financiële Dienstverlening (Kifid)

• voorzitter CDA-Duiventil

• manager Junioren GCFC Olympia

De heer J.A. Zwitser

• Lid bestuur Fonds Autisme De Boerderij

• Lid Adviesraad GGZ Oost-Brabant

• Eigenaar Zwitser Consultancy

•  Lid Bezwarencommissie Transitie Wonen van Instelling voor 

Gehandicaptenzorg ORO
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Rooster van aftreden 

Naam, functie Datum aantreden Einde 1e termijn Einde 2e termijn

J.W.A. van Dijk, voorzitter 01-06-2011 31-12-2015 31-12-2019

J.M.J.C. Westerbeek, vice vz 01-06-2015 01-06-2019 -

C.M.G. Raaijmakers, lid 01-06-2011 31-12-2014 31-12-2018

C.M.W. Reusken, lid 01-06-2015 01-06-2019 -

J.A. Zwitser, lid 01-06-2011 31-12-2015 31-12-2019

Bijlage
Namen en functies leden van raden en commissies

Leden 
Bestedingencommissie
de heer P. Vos (voorzitter)

de heer C.A.M. van Bennekom

mevrouw A. Wageman

mevrouw D. Wiegerink

Leden 
Auditcommissie
De heer G.A.P.M. Kannekens 

De heer C.M.G. Raaijmakers

De heer J.A. Zwitser

De heer P. Wisgerhof

Leden 
Remuneratiecommissie
De heer J.W.A. van Dijk

Mevrouw J.M.J.C. Westerbeek
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Veel dank aan iedereen die ons 
een warm hart toedraagt


