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DE WERELD IN 2013 
 
In grote delen van de wereld zijn oorlog, geweld, honger en pijn nog altijd aan de orde van de dag. War Child werkt in 

gebieden die getroffen worden door gewapende conflicten en ziet de verwoestende gevolgen van oorlog op de meest 

kwetsbare groep: kinderen. Slachtoffer worden van geweld, wreedheden zien en moeten vluchten hebben een groot en 

langdurig effect op kinderen.    

 

War Child vindt dat ieder kind het recht heeft om op te groeien in vrede, vrij van angst en geweld. Met steun van 

onze programma’s kunnen kinderen hun veerkracht heroveren, hun ervaringen verwerken en vertegenwoordigers van 

vrede worden die de cirkel van geweld kunnen doorbreken. De veerkracht van kinderen motiveert ons en blijft onze 

belangrijkste inspiratiebron.   

 

War Child-programma’s in 2013 
In 2013 heeft War Child projecten verwezenlijkt die gericht zijn op kinderen en gemeenschappen die zijn getroffen door 

gewapende conflicten. War Child verplaatst daarbij haar activiteiten steeds meer naar instabiele gebieden. 

 

In 2013 hebben we de programma’s voor gevluchte Syrische kinderen in Libanon flink opgeschaald. In het oosten 

van de Democratische Republiek Congo zijn we projecten gestart in gemeenschappen die getroffen zijn door recente 

gevechten. In Colombia hebben we onze activiteiten versterkt in provincies die het meest getroffen zijn door geweld.  

 

Resultaten 
In 2013 hebben meer dan 310.000 kinderen in tien conflictgebieden wereldwijd deelgenomen aan de projecten van 

War Child. We hebben kinderen beschermd tegen geweld, hen psychosociale hulp geboden, ervoor gezorgd dat zij 

toegang kregen tot goed onderwijs en hen in staat gesteld om mee te beslissen over zaken die hen persoonlijk aangaan. 

We hebben ook ouders en verzorgers in staat gesteld om hun verantwoordelijkheden te vervullen: om op een positieve 

manier met hun kinderen te communiceren en kinderen de steun te geven die zij nodig hebben om zich optimaal te 

ontwikkelen. Meer dan 103.000 volwassenen hebben in 2013 deelgenomen aan onze projecten.

Dankzij de steun van onze achterban heeft War Child in 2013 haar inkomsten met 7,6 procent kunnen verhogen, tot     

€ 24,4 miljoen en zo de financiering van projectactiviteiten kunnen vergroten met € 2 miljoen.
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Wettelijke informatie
Naam: Stichting War Child 

Adres tot september 2013: Van Ostadestraat 149, 1073 TK, Amsterdam, Nederland 

Adres vanaf september 2013: Helmholzstraat 61g, 1098 LE Amsterdam, Nederland 

Rechtsvorm: stichting

Ambitie
War Child is een onafhankelijke en neutrale niet-gouvernementele organisatie. Stichting War Child vormt wereldwijd 

één juridische entiteit. Ons werk in de verschillende landen maakt deel uit van deze entiteit. 

Wij investeren in een vreedzame toekomst voor kinderen die getroffen zijn door gewapende conflicten. Sinds haar 

oprichting heeft War Child een essentiële en blijvende impact op de levens van kinderen en jongeren die getroffen zijn 

door gewapende conflicten. Elk jaar helpen onze projecten honderdduizenden kinderen om zich weer veilig te voelen, 

weer vertrouwen te krijgen in anderen en om weer vertrouwen te krijgen in de toekomst. Kinderen die deelnemen aan 

onze projecten spelen weer en hebben plezier samen, leren nieuwe vaardigheden en ontwikkelen zichzelf. War Child 

steunt kinderen, ongeacht hun religie, geslacht, etniciteit of sociale achtergrond.

Onze missie
War Child gelooft in de kracht van kinderen en jongeren, hoezeer ze ook zijn beschadigd door oorlog. Kracht om 

de impact van hun ervaringen te overwinnen. Kracht om hun eigen toekomst en die van hun omgeving positief te 

beïnvloeden. De programma’s van War Child helpen oorlogskinderen die kracht te ontwikkelen. Zodat ze later, ook bij 

mogelijk nieuwe conflicten, sterker staan. 

De beproefde programma’s van War Child gaan uit van creatieve methodes en eigen actieve inbreng van de kinderen 

en hun sociale omgeving. Muziek, toneel, sport, als wapens tegen angst, somberheid en agressie. Onderling vertrouwen 

opbouwen. Een stem geven en krijgen. Sociale structuren versterken. Samen de omgeving creëren die de rechten van 

het kind respecteert. Met ouders, scholen, lokale leiders. Maar vooral: met de kinderen zelf.

HET WERK VAN WAR CHILD
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BEREIK

In 2013 hebben 310.064 kinderen in tien conflictgebieden wereldwijd deelgenomen aan activiteiten van War Child en 

haar partnerorganisaties. Deze activiteiten zijn gericht op het beschermen van kinderen tegen geweld, het bieden van 

psycho-sociale ondersteuning, het verlenen van toegang tot goed onderwijs en kinderen in staat stellen om mee te 

beslissen over zaken die hen persoonlijk aangaan. 

Om een duurzaam effect op het leven van kinderen te hebben, werkt War Child niet alleen met kinderen, maar vergroot 

zij ook de mogelijkheden van ouders en verzorgers, leraren, maatschappelijk werkers en lokale autoriteiten om 

kinderen te ondersteunen om zich optimaal te ontwikkelen. In 2013 hebben 103.334 volwassenen deelgenomen aan 

workshops over de rechten van kinderen en de ontwikkeling van kinderen, of aan vaardigheidstrainingen, bijvoorbeeld 

op het gebied van kindgericht onderwijs.

In 2013 hebben in totaal 413.398 mensen actief deelgenomen aan onze activiteiten (3 procent meer dan gepland), 

waarvan 75 procent kinderen. Zoals voorzien, is het totale aantal actieve deelnemers lager dan in 2012 (een daling van 

15 procent). Dit komt doordat War Child de focus minder legt op kwantiteit en meer op de kwaliteit en effectiviteit van 

projecten: meerdere activiteiten met dezelfde kinderen leiden tot betere resultaten op het gebied van psychosociale 

ontwikkeling, bescherming, participatie en onderwijsniveau.

Indirect bereik
Een aantal van onze activiteiten is erop gericht om via volwassenen een groot aantal kinderen te helpen. 

Bijvoorbeeld: een klas kan profiteren van een professioneel opgeleide leraar en leden van een jeugdclub van getrainde 

jongerenwerkers. Een groot aantal kinderen wordt ook indirect bereikt via campagnes en radioprogramma’s. Voor dit 

soort activiteiten maken we een gecalculeerde schatting van het aantal indirect bereikte kinderen. In 2013 schatten 

we dat we 1.117.009 kinderen indirect bereikten. Deze schatting is behoudender dan die van 2012, doordat we in 

2013 minder campagnes en media-acties hadden. Dit kwam deels doordat we meer werkten in afgelegen, van media 

verstoken gemeenschappen. 

In 2014 en 2015 begint War Child met een nieuwe methode om het aantal kinderen en volwassenen dat door onze 

projecten geholpen wordt te tellen. Als aanvulling op het rapporteren van het aantal actieve deelnemers in de 

periode 2016-2020, willen we ook ook het aantal kinderen en volwassen meetellen waarbij wij resultaten hebben 

waargenomen die verband houden met psycho-sociaal welzijn, onderwijs, bescherming van kinderen, of de participatie 

van kinderen.

Bereik per land 
Per land zijn er significante verschillen tussen het voorziene aantal actieve deelnemers en het aantal daadwerkelijk 

bereikte deelnemers. Het Libanon-programma bereikte 33 procent meer actieve deelnemers dan gepland en bijna 

67.000 meer kinderen dan in 2012, doordat activiteiten continu werden uitgebreid om het groeiende aantal Syrische 

vluchtelingenkinderen te kunnen steunen. In Soedan bereikten we 53 procent minder actieve deelnemers dan voorzien 

en 34.000 minder kinderen dan in 2012. Dit komt vooral doordat de meeste activiteiten pas in november 2013 konden 

beginnen en onze partners grote moeite hadden om de benodigde toestemming van de autoriteiten te krijgen om met 

de uitvoering te beginnen.
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Bereik per strategisch doel
In 2013 heeft War Child haar strategie herzien en haar vier strategische programmadoelstellingen opnieuw 

geformuleerd. Voor de periode 2011-2015 zijn de doelstellingen voor het aantal kinderen die actief deelnemen aan onze 

projectactiviteiten herzien. 

Bereik per activiteit
Van de 310.000 kinderen die actief deelnamen aan projecten, nam 26 procent deel aan coaching- of mentorsessies      

(7 procent meer dan vorig jaar). Van deze groep, heeft 75 procent van de kinderen deelgenomen aan het Conn@ct.Now-

project in Oeganda, een project waarbij ICT en media ingezet worden voor een beter bereik van kinderen. 

De grootste toename zagen we in het aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan recreatieve activiteiten. Hiervan 

bestaat 41 procent uit Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon. 

Onze trainingen sociale en emotionele vaardigheden (I DEAL en BIG DEAL) en basisonderwijstrainingen zijn elk goed 

voor 10 procent van alle actieve deelnemers. We zagen de grootste daling in het aantal kinderen dat heeft deelgenomen 

aan publieke campagnes en media-acties. Dit komt gedeeltelijk door de afsluiting van ons programma in Sierra 

Leone, waar campagnes een belangrijk deel van de activiteiten vormden. Publiekscampagnes in DR Congo bereikten 

ook aanzienlijk minder kinderen, doordat we onze projecten naar afgelegen en minder bevolkte gebieden hebben 

verplaatst.
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Effecten op het leven van kinderen
Onze ervaringen en onze continue onderzoeken en metingen bewijzen War Child dat ons werk resultaat heeft en het 

leven van kinderen verbetert op het gebied van psychosociaal welzijn, bescherming, onderwijs en meebeslissen over 

zaken die hen aangaan. 

Sommige projecten zijn gericht op één strategische doelstelling. Maar steeds meer projecten dragen bij aan 

meerdere strategische doelstellingen, door de integratie van psychosociale ondersteuning, bescherming en 

onderwijsprogramma’s. Dit is een zeer positieve ontwikkeling en in lijn met de ambitie zoals geformuleerd in de herijkte 

strategie. Wij geloven dat geïntegreerde projecten effectiever zijn, omdat resultaten op het gebied van onderwijs, 

kinderbescherming, de participatie van kinderen en psychosociaal welzijn verbonden zijn met elkaar en elkaar 

versterken.

War Child is in de afgelopen drie jaar gaan werken met meer geïntegreerde en uitgebreide projecten. Bovenstaande 

infographic geeft het aantal kinderen aan dat actief heeft deelgenomen aan projecten die gericht zijn op een van onze 

strategische doelstellingen (niet geïntegreerd), aan projecten waarin bescherming en onderwijsprogrammering zijn 

opgenomen, maar niet de psychosociale ondersteuning en aan projecten waarin de psychosociale ondersteuning wel 

is opgenomen. In 2013 was er een significante toename, namelijk van 44 tot 60 procent, van het aantal kinderen dat is 

bereikt met volledig geïntegreerde projecten. Projecten die naar resultaten toewerken op het gebied van psychosociale 

ondersteuning (PSO), de bescherming van kinderen en educatie. 
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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
   
De Raad van Toezicht van War Child is verantwoordelijk voor het toezicht, is klankbord voor het management, houdt 

toezicht op algemene zaken en controleert en evalueert het functioneren van War Child’s statutair directeur. De raad 

heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheden en is verantwoordelijk voor zijn eigen samenstelling en de kwaliteit van 

de eigen prestaties. 

Voor een betere afstemming met de huidige bestuursprincipes, heeft de raad in 2013 de regelementen geactualiseerd. 

De herziene regelementen zijn op 25 april 2014 goedgekeurd door de raad en deze zullen beschikbaar zijn op de 

website van War Child.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De raadregels specificeren de profielen van leden, een voorwaarde om een diverse, onafhankelijke en collegiale raad te 

vormen, die in staat is zijn taken competent uit te voeren. Raadsleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar 

en kunnen worden herbenoemd voor een extra termijn, in het belang van de continuïteit. In 2013 zijn er twee nieuwe 

raadsleden gekozen:

• Max Glaser. Hij heeft veel praktijkervaring, door zijn werk in door conflicten getroffen gebieden, vorige functies bij 

Artsen zonder Grenzen (AZG ) en als consultant voor tal van ngo’s. Max richt zich op veiligheid en gaat de positie 

vervullen die vacant werd door het onverwachte overlijden lid van de Raad van Toezicht Marcel van Soest in 2011. 

Aangezien veiligheid en operaties essentiële aspecten zijn van de activiteiten van iedere ngo, is Max een welkome 

toevoeging aan de raad.

• Na War Child een aantal jaren op vrijwillige basis te hebben geadviseerd over strategische kwesties, is Rob 

Theunissen, hoofd bij McKinsey & Company, ook toegetreden tot de raad van toezicht in 2013. Rob zal Greup Evert 

vervangen, die sinds 2005 een toegewijd bestuurslid was en aftreedt in 2014. Rob zal zich richten op hrm, ict en 

financiën en brengt zijn diepgaande kennis van organisatorische veranderingen en van de zakelijke markt mee naar 

de raad.

Beide nieuwe leden zijn aan de raad voorgedragen door één of meer huidige leden, op basis van een specifiek profiel 

voor elke positie. Het bestuur is ervan overtuigd dat de huidige samenstelling voldoet aan het profiel zoals beschreven 

in de raadregels. 
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Op de datum van dit verslag is de samenstelling van de Raad van Toezicht:

M.P. (Peter) Bakker, voorzitter 

 algemene zaken

J.W. (Willemijn) Verloop, vice-voorzitter

 marketing, communicatie en fondsenwerving

R. (Raymond) Cloosterman, lid 

 marketing en fondsenwerving

E.K. (Evert) Greup, penningmeester

 financiën en informatie

Dr. G.C.A. (Gerd ) Junne, lid

 post conflict-ontwikkeling
Drs. A.G. (Bert) Koenders, lid

 belangenbehartiging en internationale netwerken

M.P. (Max) Glaser, lid

 risico & veiligheid en operaties in kwetsbare staten

A.V.J.R. (Rob) Theunissen, penningmeester (per 2014)

 financiën en informatie

Activiteiten in 2013
In 2013 hield de raad vier geplande vergaderingen en een extra vergadering over de herformulering van de strategie 

van War Child voor 2010-2015 en twee auditcomité-vergaderingen, bijgewoond door het volledige management. De 

Raad van Toezicht heeft een extra vergadering belegd om de functie en de prestaties van het bestuur en die van de 

statutair directeur te evalueren, hierbij was het management niet aanwezig.

Ook hebben leden van de raad en managers en medewerkers elkaar individueel en op informele wijze ontmoet, om een 

beter beeld van de dagelijkse activiteiten te krijgen en, waar mogelijk en van toepassing, te adviseren over specifieke 

onderwerpen. Een van de bestuursleden, Raymond Cloosterman, bezocht War Child’s programma in bezet Palestijns 

gebied. 
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Ter aanvulling op de bewaking van de voortgang van het jaarplan waren de belangrijkste onderwerpen van de vier 

regelmatig geplande vergaderingen: 

• de jaarrekening en het jaarverslag 2012 

• de herformulering van de strategie van War Child

• de herstructurering van de afdeling Marketing en Fondsenwerving (inclusief de integratie van de unit Institutionele 

Fondsenwerving) en de splitsing van de programma-afdeling 

• wijzigingen in het jaarplan 2014 als gevolg van de herijkte strategie en uitdagingen wat betreft fondsenwerving 

• de wereldwijde strategie voor belangenbehartiging 

• samenwerking met War Child UK en War Child Canada 

• het reserve-beleid 

• risico- en veiligheidsmanagement en de ontwikkeling en het management van het integriteitsbeleid

• de nieuwe locatie voor het hoofdkantoor in Amsterdam

Maandelijks deelt het managementteam van War Child organisatorische zaken met de raad. 

Evaluatie van de statutair directeur
Het jaar 2013 was Bernard Uyttendaele’s eerste volledige jaar als War Child’s managing director. De raad constateert 

verheugd dat Bernard en het managementteam in staat zijn geweest de activiteiten van War Child in belangrijke 

conflictgebieden op te schalen, waardoor War Child in 2013 meer kinderen heeft bereikt dan ooit tevoren. Bernard 

heeft het managementteam op een succesvolle manier hervormd en 

leiding gegeven aan het ontwikkelen van een duidelijke strategie die de 

hoofdactiviteiten en identiteit van War Child verduidelijkt. Hij heeft ook 

geholpen bij het selecteren van nieuwe bronnen van inkomsten.

De raad van toezicht heeft Bernard’s functioneren aan het begin van 

2014 geëvalueerd aan de hand van zes doelstellingen, en aan de hand 

van gestelde doelen wat betreft vaardigheden en competenties. De 

structuur van het nieuwe managementteam, de duidelijke strategie en het 

succesvol opschalen van de activiteiten in 2013, hebben ertoe geleid dat 

de raad concludeert dat Bernard naar meer dan tevredenheid heeft gefunctioneerd en tegelijkertijd dat er een aantal 

ontwikkelingspunten zijn voor het managementteam. Samengevat, is de raad blij met het eerste volledige jaar van 

Bernard’s leiderschap en met het managementteam dat nu in functie is getreden.

Evaluatie van de Raad van Toezicht 
De raad heeft haar jaarlijkse evaluatie van de voorzitter en van de raad in zijn geheel gehouden. Ieder lid heeft 

hiervoor een aantal vragenlijsten heeft ingevuld. De raad is blij met de verscheidenheid aan ervaring in zijn midden en 

verwelkomt aanvullende expertise wat betreft de hoofdactiviteiten van War Child. Nieuwe raadsleden - Max Glaser en 

Rob Theunissen - zijn een welkome toevoeging aan de raad. Gerd Junne verlengt zijn termijn in de raad niet. Voor hem 

wordt vervanging gezocht.
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De raad concludeerde dat het risicomanagement (veiligheid, voorzieningen en reputatie) prioriteit heeft in 2014.

Volgens de Raad van Toezicht is de band tussen 

de voorzitter van de raad en de statutair 

directeur zakelijk en onafhankelijk genoeg. 

Raadsvergaderingen zijn goed voorbereid en 

alle documenten worden punctueel verspreid. 

Om het stellen van prioriteiten wat betreft 

discussiepunten tijdens vergaderingen te 

verbeteren, zullen de leden van de raad elkaar 

zonder aanwezigheid van het management 

dertig minuten voor aanvang van hun reguliere 

vergaderingen ontmoeten en streeft de raad 

ernaar per jaar twee aanvullende vergaderingen 

te houden alleen voor raadsleden. 

Vergoeding
In lijn met het lage-kostenbeleid van War Child heeft de raad in overleg met de statutair directeur een 

vergoedingenpakket opgesteld, dat ver uitkomt onder de richtlijnen van het VFI voor managementsalarissen (Regeling 

beloning directeuren van goede doelen) en de code voor bestuur van goededoelenorganisaties (Code Wijffels).

In 2013, heeft de directeur van War Child een brutosalaris ontvangen van € 88.353, ver beneden de VFI-richtlijn van 

€ 140.046, op basis van 1 fte verdeeld over twaalf maanden, wat overeenkomt met War Child’s VFI-score van 505 

punten. Overeenkomstig de VFI-richtlijnen, omvat de vergoeding het brutosalaris, vakantiedagen, de dertiende maand 

en eindejaarsuitkeringen, wanneer van toepassing. War Child’s statutair directeur heeft geen relevante nevenfuncties. 

Uitgaven van de raad
Raadsleden werken op vrijwillige basis, en hebben recht op onkostenvergoeding, al wordt deze zelden gevraagd. In 

2013 heeft War Child de kosten voor een veiligheidstraining betaald die de raadsleden hebben gevolgd in verband met 

hun taken binnen de raad en de organisatie. Dit betrof een bedrag tot € 500. 
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War Child is dichter bij conflicten gaan werken en dit verhoogt het risico voor deelnemers aan onze projecten en het 

personeel. War Child implementeert nu programma’s in zeer onstabiele gebieden en versterkt daarom onder andere het 

veiligheids- en risicomanagement.  

Veiligheidsincidenten in 2013 
War Child controleert continu de veiligheidsrisico’s, evalueert risico-beperkende maatregelen en past 

veiligheidsplannen aan aan veranderingen in risico’s in landen waar War Child opereert. Alle lokale kantoren van War 

Child onderhouden intensief contact met lokale veiligheidsnetwerken, om zo up-to-date te blijven wat betreft de laatste 

ontwikkelingen en incidenten. Nu en dan wordt de mobiliteit van het War Child-personeel ernstig gehinderd door 

veiligheidsrisico’s. 

Door de uitbraak van geweld in Zuid-Soedan in december 2013, was War Child genoodzaakt om al haar activiteiten 

tijdelijk te staken. Lokaal personeel bleef thuis en expat-personeel werd geëvacueerd. Het opschorten van 

onze activiteiten betekende dat de kinderen die meededen aan onze projecten geen psychosociale hulp en 

onderwijsactiviteiten konden worden aangeboden, terwijl zij tegelijkertijd het risico liepen te worden blootgesteld aan 

geweld en ronseling. Expat-personeel was in staat om naar het land terug te komen en de projectactiviteiten zijn begin 

2014 gedeeltelijk hervat.

 

De veiligheidssituatie in het oostelijk deel van de DR Congo blijft ook precair en kan ieder moment de toegang tot 

projectactiviteiten beperken. In 2013 moesten de projectactviteiten van War Child tot twee keer worden opgeschort 

en moest personeel uit afgelegen gebieden worden geëvacueerd, in verband met gewelddadige confrontaties tussen 

gewapende groeperingen en het Congolese leger. 

Ook de veiligheidssituatie in Libanon, specifiek Noord-Libanon, is zorgelijk en blijft verslechteren als gevolg van de 

oorlog in Syrië. Alhoewel veldbezoeken aan projecten van War Child in Noord-Libanon verschillende keren moesten 

worden uitgesteld, was er geen grote vertraging in de projectactiviteiten. 

De reisrestricties in Soedan beperkten de toegang tot projectgebieden zeer, wat het onmogelijk maakte het geplande 

aantal kinderen en jonge mensen te bereiken. 

De situatie in Afghanistan blijft instabiel en War Child handhaaft in Afghanistan strikte veiligheidsmaatregelen, 

waaronder beperkt reizen, constante controle en intensief contact met het Afghaanse NGO Security Office.

RISICOMANAGEMENT
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War Child heeft een structureel inkomen nodig om continuïteit in haar programma’s voor kinderen te garanderen. 

We ontvangen steun van organisaties en van duizenden mensen die ons individueel steunen of als onderdeel van een 

bedrijf, school, club, kerk, of ander soort organisatie. 

Fondsenwerving op zowel individueel als institutioneel niveau vraagt om een goede reputatie, duidelijke positionering, 

zichtbaarheid en de ontwikkeling van langdurige relaties met degenen die ons steunen.

Ons doel in 2013 was een totaal inkomen aan fondsenwerving van € 20,5 miljoen, door middel van: 

• Het versterken van onze focus op specifieke segmenten, bijvoorbeeld op institutionele fondsenwerving en 

evenementen voor derden. 

Resultaat: Een hoger inkomen uit deze segmenten en een meer uitgebalanceerd inkomen.

• Het implementeren van een grote geïntegreerde fondsenwervingscampagne, gericht op verschillende segmenten, 

via gebruikelijke fondsenwervingsactiviteiten.  

Resultaat: De ‘538 Actieweek’ was een grote, geïntegreerde fondsenwervingscampagne waar bedrijven, kinderen 

en scholen en individuele donoren bij betrokken waren, die samenwerkten om zoveel mogelijk geld op te halen.

• Het uitwerken van een innovatief fondsenwervingsidee tot een concreet project dat inkomen uit fondsenwerving 

genereert. 

Resultaat: Twee innovatieve ideeën zijn uitgegroeid tot concrete projecten. Deze worden geïmplementeerd in 2014 

en hebben dus nog geen inkomen gegenereerd in 2013.

• Het verbeteren van onze relatie met een diverse groep sponsoren en supporters.  

Resultaat: Door beter accountmanagement en de organisatie van drie succesvolle Friends-meetings en 

verschillende Business Friends-meetings, hebben we onze relatie met vele verschillende categorieën supporters 

verbeterd. We hebben in 2013 minder klachten ontvangen dan in voorgaande jaren.

• Niet meer dan 15 procent van ons inkomen uit fondsenwerving besteden aan fondsenwervingsactviteiten.

Resultaat: We spendeerden 18,7 procent van ons inkomen uit fondsenwerving aan fondsenwervingsactiviteiten, 

wat niet overeenkomt met ons doel, maar wat ver onder de door het CBF Keurmerk vereiste 25 procent ligt.

Een pittig 2013
Met een veranderende economische markt en een dalend inkomen voor goede doelen, was War Child voorbereid op 

een lastig 2013. De grote vragen: 

• Zouden we het aantal private donoren kunnen uitbreiden via traditionele fondsenwervingsmethoden, zoals deur-tot-

deur-fondsenwerving?

• Zouden onze zakelijke donoren ons blijven steunen en zouden nieuwe bedrijven War Child gaan steunen, gezien de 

moeilijke economische situatie en gezien het feit dat meer goede doelen strijden om minder geld?

• Zou War Child in staat zijn om het inkomen door institutionele fondsenwerving en door het mobiliseren van derden 

om evenementen te organiseren kunnen vergroten? Beiden lieten een groot potentieel zien.    

Over het algemeen was War Child in 2013 succesvol wat betreft fondsenwerving. Het doel van € 20,5 miljoen is 

ruim gehaald, dankzij het enorme succes van de institutionele fondsenwerving. Het was wel een moeilijk jaar voor 

fondsenwerving via individuele donoren, groepen en bedrijven.

FONDSENWERVING EN COMMUNICATIE
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Het totale inkomen uit eigen fondsenwerving bedroeg 

€ 11,7 miljoen, ruim onder het doelbedrag voor 2013 

van € 12,6 miljoen. Desalniettemin was het inkomen 

uit het Kinderen & Scholen-segment uitzonderlijk 

goed en ook het inkomen dat gegenereerd werd uit 

evenementen voor derden was in 2013 hoger dan 

ooit. Het inkomen gegenereerd vanuit individuele 

donoren en bedrijven kwam echter uit onder het 

gestelde doelbedrag. De actuele cijfers voor eigen 

fondsenwerving staan hieronder.

Communicatie
Tientallen miljoenen kinderen leefden in 2013 in door conflicten getroffen 

gebieden. Een van War Child’s strategische doelstellingen is om het publiek daarvan bewust te maken. War Child 

is ervan overtuigd dat een solide reputatie en sterke positionering van onze organisatie de steun van onze supporters 

en stakeholders vergroot. De communicatieafdeling heeft zich in 2013 dan ook ingezet voor het positioneren van War 

Child als internationaal erkend expert ten aanzien van door gewapend conflict getroffen kinderen. Daarom hebben 

wij ons geconcentreerd op het versterken van het merk War Child als een betrouwbare organisatie die psychosociale 

hulp biedt aan kinderen en jongeren die direct getroffen zijn door conflicten. Deze focus is in overeenstemming met de 

strategie van War Child voor 2010-2015, die de prioriteit legt bij het werken nabij het conflict, in plaats van in post-

conflictgebieden, waarbij psychosociale hulpprogramma’s de basis vormen van al onze interventies.

Communicatiestrategie
In 2013 was de communicatie van War Child gericht op het creëren van bewustzijn over ons werk in crisissituaties, 

zoals in Syrië, het oosten van DR Congo en Zuid-Soedan. Onze communicatie vond voornamelijk plaats via online 

platforms, waaronder onze websites en social media-kanalen, die het grote voordeel hebben dat we de respons van 

onze achterban kunnen volgen en meten. Wij kunnen deze informatie gebruiken om onze boodschap beter aan te laten 

sluiten op de verwachtingen en eisen van ons publiek.

Door kinderen in onze programma’s verhalen te laten vertellen via geschreven getuigenissen en artikelen, en via 

videoclips, of door het publiceren of tweeten van boodschappen van kinderen aan onze achterban, werkten we aan 

onze strategische ambitie om creatieve vormen van communicatie te gebruiken waarin kinderen participeren, om de 

betrokkenheid van onze achterban bij ons werk te vergroten en de reputatie van de organisatie in 2014 te versterken. 

Verhalen vertellen is een centraal onderdeel van War Child’s benadering bij het communiceren van de impact van 

conflicten op kinderen en War Child’s antwoord daarop. De participatie van kinderen en het gebruik van creatieve 

methoden zijn essentieel in ons werk in het veld, en ook in onze communicatie.

Communicatie met stakeholders
In 2013 publiceerden we zoals gepland onze standaard-nieuwsbrief zowel geprint als online. Verder publiceerden we 

onder meer een rapport over de impact van de Syrische crisis op kinderen, een informerend artikel over de situatie van 

kinderen in het oosten van DR Congo, evaluaties en verslagen van onze land-specifieke programma’s, aanbevelingen 

voor de verbetering van programma’s, voortvloeiend uit een internationale conferentie over de reïntegratie van 

kinderen die zijn getroffen door conflicten, en hield onze directeur een lezing op het Vredespaleisgala in Den Haag. 

Bijna alle (99 procent) geprinte publicaties zijn ontwikkeld en geproduceerd met volledige sponsoring. 
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FINANCIËN

Verantwoordingsverklaring
War Child opereert en rapporteert in overeenstemming met de standaarden, zoals opgesteld door de Raad van de 

Jaarverslaggeving (RJ650), het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF), de Vereniging voor Fondsenwervende 

Instellingen (VFI) en de Code voor Goed Bestuur (Code Wijffels). In 2014 zal War Child zich voorbereiden op de 

open-datastandaarden, zoals deze zijn vastgesteld door IATI, om op deze manier de publieke verantwoording en 

transparantie verder te verbeteren.

Accountant
De controle van War Child’s jaarverslaggeving 2013 is uitgevoerd door PwC Accountants. De jaarrekeningen die zijn 

gerelateerd aan de activiteiten van War Child in de landen waar onze programma’s plaatsvinden, worden gecontroleerd 

door een externe accountant, wanneer dit vereist is door lokale wetgeving of vanwege een risico inventarisatie. 

PwC Accountants is de afgelopen dertien jaar War Child’s accountant geweest. Het controle team is in 2013 veranderd. 

PwC voert geen andere taken uit voor War Child. De bevindingen van PwC worden besproken binnen het audit comité 

van de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de accountant, de Manager Finance & Control en de directeur. De 

ongekwalificeerde accountantsverklaring is bijgevoegd bij de jaarrekening 2013, die een integraal onderdeel vormt van 

War Child’s Jaarverslag van 2013. 

Staat van baten en lasten
War Child’s totale baten over 2013 bedragen € 24,4 miljoen. Dit is € 3,9 miljoen hoger dan het budget voor 2013 en     

€ 1,7 miljoen hoger dan de totale baten in 2012. 

Eigen fondsenwerving
War Child’s baten uit eigen fondsenwervingsactiviteiten waren € 11,7 miljoen in 2013, wat € 0,7 miljoen lager is dan in 

het voorgaande jaar en € 0,9 miljoen onder het budget. De daling is voornamelijk te wijten aan een daling van 5% in 

structurele particuliere donoren. Aan het eind van 2013 bestond War Child’s achterban uit circa 100.000 Friends. De 

baten uit nalatenschappen daalden in 2013 met € 0,5 miljoen. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging 

van € 0,2 miljoen aan baten uit stichtingen (voornamelijk van Adessium en de Liberty Foundation) en een toename in 

baten afkomstig van de doelgroep kinderen en scholen. 

Derden
Baten afkomstig van acties derden namen in 2013 toe met € 1,4 miljoen tot € 3,6 miljoen, wat € 1,9 miljoen boven het 

aanvankelijke budget is. Dit is te verklaren door de aanvullende € 1,8 miljoen die is geschonken door de Nederlandse 

Postcode Loterij, als aanvulling op hun structurele bijdrage van € 1,4 miljoen die al in het budget was opgenomen. 



21WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING

Overheden
De stijging in baten afkomstig van overheden en overheidsinstanties tot een bedrag van € 9,0 miljoen (€ 0,9 miljoen 

hoger dan 2012 en € 2,8 miljoen boven het budget) is voornamelijk te verklaren door de baten afkomstig van 

organisaties van de Verenigde Naties (zoals UNICEF en UNHCR) voor War Child’s programma in Libanon voor Syrische 

vluchtelingenkinderen. Anderzijds heeft War Child in 2013 € 0,9 miljoen minder baten uit de MFS II ondersteuning van 

de Nederlandse overheid dan in 2012. Van de totale MFS II ondersteuning van € 21 miljoen voor vijf jaar, blijft er een 

budget van bijna € 8 miljoen beschikbaar voor 2014 en 2015. 

Uitgaven
Bestedingen aan War Child’s doel (projectactiviteiten, voorlichting en voorbereiding) bedroegen in 2013 € 20,4 miljoen, 

wat € 3,7 miljoen boven het budget is en € 1,9 miljoen meer dan in 2012. Dit kan voornamelijk worden toegeschreven 

aan de activiteiten in Libanon voor Syrische vluchtelingen. 

Fondsenwerving
De kosten voor het genereren van fondsen stegen met € 0,5 miljoen in vergellijking met 2012 en overstegen het 

budget met € 0,1 miljoen. Binnen deze categorie zijn de kosten gerelateerd aan eigen fondsenwerving gestegen met 

€ 0,4 miljoen, alhoewel baten gegenereerd uit deze activiteiten daalden met € 0,7 miljoen. Deze ontwikkeling kan 

gedeeltelijk worden verklaard door de economische crisis, die het moeillijker maakte fondsen te werven bij individuele 

personen en bedrijven.

Management en administratie
Uitgaven aan management en administratie daalden conform budget met € 0,1 miljoen. War Child erkent dat een 

goededoelenorganisatie geen efficiënte en effectieve implementatie van projecten kan garanderen, zonder een 

adequaat budget voor management en administratie. Desalniettemin zal War Child kritisch blijven ten opzichte van het 

uitgavenpatroon, als onderdeel van haar lage-kosten-beleid. 
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Reserves en fondsen
Het overschot van € 25.513 van baten ten opzichte van lasten wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve. 

Tegelijkertijd wordt deze continuïteitsreserve in 2013 gereduceerd met € 0,8 miljoen, vanwege een toevoeging aan de 

bestemmingsfondsen van de Nederlandse Postcode Lotterij die nog niet zijn besteed in 2013. In overeenstemming met 

de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ650, hebben bestemmingsfondsen een gespecificeerd doel, vastgesteld door 

een donor.

De bestemmingsreserve van € 0,1 miljoen daterend uit 2012, is uitgegeven in 2013 en toegevoegd aan de 

continuïteitsreserve. In overeenstemming met RJ650, hebben toegewezen reserves een gespecificeerd doel, bepaald 

door de directie.

Bovenstaande mutaties resulteren in een continuïteitsreserve van € 5,0 miljoen aan het einde van 2013. De 

continuïteitsreserve garandeert dat War Child’s voortbestaan niet in gevaar komt ondanks mogelijke incidenten met 

negatieve financiële consequenties.  

Balans
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Ratio’s
Volgens de standaarden van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), mogen goede doelen een maximum van 

25 procent van hun inkomen uitgeven aan eigen fondsenwerving. War Child streeft ernaar om het percentage van 

uitgaven besteed aan eigen fondsenwerving onder de 15 procent te houden. Als gevolg van hogere allocatie van 

supportkosten, de economische crisis, de gegroeide achterban en de toegenomen kosten per nieuw geworven Friend, is 

War Child niet in staat geweest om onder het intern vastgestelde percentage te blijven, alhoewel het percentage (18,7 

procent) nog steeds ruim onder het CBF doel ligt. 

De afdeling Fondsenwerving van War Child heeft maatregelen genomen om de ratio van eigen fondsenwerving te 

laten dalen in 2014. De kosten van fondsenwervingsactiviteiten als percentage van het totale inkomen, was 10,6 

procent. In overeenstemming met ons lage-kosten-beleid, streeft War Child ernaar om het percentage van uitgaven aan 

management- en administratie onder de 7 procent te houden. 

Toelichting lastenverdeling
Waar mogelijk, zijn uitgaven direct toegeschreven aan één of meer van onze uitgavencategorieën hierboven. 

Ondersteuningskosten kunnen niet direct worden toegeschreven, maar zijn gealloceerd op basis van de tijd die het 

personeel heeft besteed aan die activiteiten.
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COLOFON
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War Child

Esther Nelis, Ineke Bijnagte, Jessie Kolkman
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Evelyn Sanders, Sarah Hunter, Geert Snoeijer, Marco Borsato, Danny van den Berg
Fotografie

Voor het complete jaarverslag en de jaarrekening van 2013, 
ga naar www.annualreportwarchild.org.



26 WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING


