Jaarverslag 2021

Van het Bestuur
2021 was een bijzonder jaar voor Pax Kinderhulp. Dit helaas niet vanwege de ontplooide
activiteiten – net als in 2020 had het corona-virus ook in 2021 een grote invloed op het
activiteitenniveau van onze stichting. Nee, 2021 markeert het 60-jarig (!) bestaan van Pax
Kinderhulp.
Al 60 jaar lang proberen de stichting en haar enthousiaste en betrokken vrijwilligers kwetsbare
kinderen te helpen door middel van onder meer het aanbieden van een vakantie bij Nederlandse
vakantiegezinnen of in een groepsaccommodatie, of lokale ondersteuning in de actiegebieden zelf.
Een mooie prestatie, alhoewel de aanleiding logischerwijs niet positief is. Een dergelijke prestatie
verdient het om bij stil te staan. Vanwege het corona-virus is echter besloten om het 60-jarige
jubileum op gepaste wijze in 2022 te vieren.
Gelukkig hebben in 2021 toch een aantal activiteiten kunnen plaatsvinden. In dit kader worden
onder meer de zomerreis voor de kinderen uit Berlijn genoemd (ruim 100 kinderen hebben een
aantal weken bij vakantiegezinnen in Nederland doorgebracht) en diverse ondersteunende acties in
onze actiegebieden (bijvoorbeeld geldelijke ondersteuning aan een aantal opvangtehuizen in Polen
voor keukenrenovatie).
Pax Kinderhulp en haar werkgroepen en -commissies evalueren periodiek of de activiteiten nog
steeds passen bij de behoeften van de actiegebieden. Deze periodieke evaluatie heeft er
bijvoorbeeld in 2021 tot geleid dat de activiteiten van de Werkgroep Iraakse/Syrische Vluchtelingen
(WSIV), oorspronkelijk gericht op de kinderen in de opvangkampen in Irak, zijn aangepast.
Met het leeg raken van de kampen in Irak, is de focus verschoven naar ondersteuning van met
name kindertehuizen in Irak en straatkinderen die worden opgevangen door lokale organisaties.
Met deze verschuiving van activiteiten heeft de werkgroep WSIV haar naam aangepast: Pax
Kinderhulp Hof van Twente (verwijzend naar de regio vanwaar de activiteiten worden opgestart).
Het Bestuur heeft in 2021 meerdere malen vergaderd – in vergelijking met 2020 kon dat gelukkig
grotendeels weer op locatie in plaats van online. Naast de ondersteuning van de werkgroepen en –
commissies is in de bestuursvergadering ook stilgestaan bij meer bredere thema’s zoals integriteit
en de landelijke invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Daarnaast is
verdere intensivering van de samenwerking met Europa Kinderhulp ook met enige regelmaat
onderwerp van gesprek geweest, waarbij in 2021 voor het eerst een kennismaking tussen beide
Besturen heeft plaatsgevonden.
Voor wat betreft het eerste thema luidt de conclusie dat integriteit en de borging hiervan ruim
voldoende zijn verweven in de wijze waarop onze activiteiten zijn vastgelegd in onze organisatie en
haar bestaande procedures (het Huishoudelijk Reglement, onderdeel van deze procedures, is in
2021 geactualiseerd en goedgekeurd door het Bestuur).
De invoering van de WBTR is op het eerste oog een verregaande maatregel voor stichtingen zoals
Pax Kinderhulp aangezien er vanaf 1 juli 2021 verzwaarde aansprakelijkheidsnormen gelden voor
bestuurders. Echter, op basis van o.a. het huidig functioneren van het bestuur en de duidelijke

vastlegging van taken/verantwoordelijkheden van bestuurders in statuten/huishoudelijk reglement
is de impact als acceptabel gekwalificeerd.
De samenstelling van het Bestuur is nagenoeg ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2020. Enige
wijziging betrof het aftreden van bestuurslid Willy ten Dolle die na vele jaren trouwe dienst het
stokje heeft overgedragen. Als organisatie zijn wij er erg trots op dat Willy in 2022 is geridderd in
de Orde van Oranje-Nassau voor al hetgeen hij heeft betekend voor Pax Kinderhulp – een
buitengewone waardering voor een buitengewone bijdrage.
Tot slot: naar verwachting zal het corona-virus ook in 2022 een negatieve impact hebben op onze
organisatie en haar activiteiten, hetgeen samen met de bestaande druk op het aantal vrijwilligers
en beschikbare fondsen ons voor de nodige uitdagingen zal stellen waarvoor we niet moeten
weglopen. Desondanks kunnen wij blijven leunen op een grote groep vrijwilligers die zich blijvend
inzetten voor het kwetsbare kind.

Van de penningmeester
Resultaat
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 12.470.
De gevolgen van de coronacrisis zijn ook bij Pax Kinderhulp zichtbaar. Door het niet doorgaan van
activiteiten zijn de kosten voor het organiseren hiervan in 2020 en 2021 duidelijk lager dan in
2019. Daarnaast worden de effecten zichtbaar van besparingen die zijn doorgevoerd. Deze
besparingen zijn noodzakelijk om de daling van inkomsten te kunnen compenseren.
Naast de structurele daling van (centrale) inkomsten zijn de inkomsten achtergebleven als gevolg
van het niet doorgaan van activiteiten. Alleen al het moeten afzeggen van de paas- en kerstreis
voor Berlijnse kinderen in 2020 en 2021 heeft ertoe geleidt dat van Berlijnse kindertehuizen geen
bijdrage is ontvangen met als gevolg een inkomstenderving van circa

€ 50.000 in zowel 2020 als

2021.
Dit verlies kon ik 2020 nog gecompenseerd worden door incidentele inkomsten.

Inkomsten

Uitgave

Resultaat

2019

173.329

203.613

- 30.284

2020

138.858

89.425

47.333

2021

83.360

70.910

12.470

Specificatie kosten 2021
Zoals aangegeven zijn door de coronacrisis in 2021 nagenoeg geen acties uitgevoerd door Pax
Kinderhulp.
De totale kosten die in 2021 (€ 70.910) zijn gemaakt hebben onder andere betrekking op:
-

de algemene kosten ter ondersteuning van de activiteiten van Pax Kinderhulp
(o.a. verzekeringen, administratie, kosten secretariaat)

14,8

-

transport van goederen naar Iraakse vluchtelingenkampen

7,5

-

Ondersteuning Armeens kindertehuis

6,2

-

Kosten gemaakt ter verkrijging van inkomsten

15,2

-

Activiteiten / ondersteuning kinderen in land van herkomst

27,5

Specificatie inkomsten 2021
De inkomsten in 2021 kunnen als volgt worden ingedeeld:
Categorie

Inkomsten

Giften van bedrijven, kerkelijke instellingen en particulieren

25,4

Acties en collectes

42,5

Subsidies van Overheden en Gemeentelijke instellingen

12,9

Overige
Totaal

2,6
83,4

Begroting 2021
Ten tijde van het opstelling van de begroting 2021 is rekening gehouden dat de gevolgen van de
coronacrisis in de loop van 2021 zouden afnemen en dat activiteiten georganiseerd konden worden.
Helaas hebben we moeten vaststellen dat dit uitgangspunt, voorbarig was. Als gevolg van de
coronacrisis hebben in 2021 nagenoeg geen activiteiten plaatsgevonden en daarmee is het afzetten
van de resultaten 2021 met de begroting 2021, niet zinvol.

Beleid verkrijgen financiële middelen
Pax Kinderhulp probeert haar acties te financieren door het verkrijgen van financiële middelen uit
Acties, Donaties, Giften en Fondsenwerving. Eén van de speerpunten in dit kader is het werven van
een hoofdsponsor voor Pax Kinderhulp, waarbij deze sponsor zou kunnen bijdragen in de dekking
van de landelijke ondersteuningskosten.
Via de landelijke publicaties van Pax Kinderhulp wordt tevens getracht het bestand aan donateurs
te vergroten. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat de gegevens van de donateurs niet aan
derden ter beschikking worden gesteld.
Pax Kinderhulp heeft in 2021 de erkenning als Goede doelen organisatie van het CBF ontvangen.
Erkenningsregeling CBF
De stichting Pax Kinderhulp is als Goede doelen organisatie aangesloten bij het Centrale Bureau
Fondsenwerving (CBF).
Het CBF stelt organisatorische en financiële spelregels op waaraan een Goede doelen organisatie
moet voldoen.
Het CBF heeft als norm vastgesteld dat de kosten voor het verweren van inkomsten max. 25%
mag zijn van deze inkomsten.
Zoals uit onderstaande tabel blijkt, voldoet Pax Kinderhulp aan deze doelstelling al valt 2020 en
2021(veel) hoger uit dan de voorgaande jaren. In een jaar waar nagenoeg geen acties zijn geweest
zijn veel activiteiten uitgevoerd voor het verkrijgen van inkomsten. Dit zie je terug aan hoge
kosten voor werving van baten, terwijl de inkomsten relatief laag zijn (rekening houdend dat de

bijdrage die wordt ontvangen bij acties van o.a. overheden en kindertehuizen in 2020 en 2021 nihil
zijn geweest).

Kosten werving baten
Totaal baten

Realisati

Realisati

Realisati

Realisati

Realisati

e

e

e

e

e

2017

2018

2019

2020

2021

10.225

11.962

4.773

23.333

16.227

209.688

202.958

173.329

136.858

83.380

4,9

5,9

2,8

17,0

19,5

Percentage kosten /
baten

Pax Kinderhulp streeft ernaar om de ontvangen baten maximaal aan te wenden voor haar
doelstellingen. Dit blijkt uit onderstaande tabel. Voor 2020 en 2021 is duidelijk zichtbaar dat de
inkomsten grotendeels gereserveerd zijn voor toekomstige acties.

Ontvangen baten
Projecten in eigen
beheer

Realisati

Realisati

Realisati

Realisati

Realisati

e

e

e

e

e

2017

2018

2019

2020

2021

209.688

202.958

173.329

136.858

83.380

173.876

205.205

178.161

43.894

39.242

82,9

101,1

102,8

32,1

47,1

Perc. baten/kosten
acties

Het CBF stelt geen eisen aan de omvang van de uitgaven voor Beheer en Administratie, maar laat
de instellingen vrij een norm te bepalen. Stichting Pax Kinderhulp heeft zich tot doel gesteld om
maximaal 10% van de totale lasten te besteden aan Beheer en Administratie. Deze doelstelling is
in 2021 gehaald.

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie
Beheer en
Administratie
Totale lasten
Percentage

2017

2018

2019

2020

2021

28.545

28.544

20.679

13.211

6.469

212.646

245.711

203.613

89.425

70.910

13,4

11,6

10,1

14,8

9,1

Governance
Pax Kinderhulp maakt gebruik van veel vrijwilligers. De kosten die deze vrijwilligers (incl. bestuur)
maken ten behoeve van Pax Kinderhulp, kunnen overeenkomstig de vastgestelde normen
gedeclareerd worden.
In 2021 is alleen salaris betaald aan een medewerker die voor 0,4 FTE activiteiten uitvoert op het
secretariaat van Pax Kinderhulp.

