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1. Voorwoord : : Together we are Make-A-Wish

1. Voorwoord
TOGETHER WE ARE MAKE-A-WISH
In het vorige jaarverslag schreef ik over mijn eerste maanden voor
Make-A-Wish Nederland. Inmiddels heb ik het eerste volle jaar achter de rug.
Ik zocht een baan met zingeving en die heb ik echt gevonden. Hoe mooi is
het om te zien dat we met elkaar zulke goede resultaten boeken. We zijn
hard op weg de doelstellingen te halen die binnen de huidige beleidscyclus
2016-2019 zijn vastgelegd. Loop maar even met me mee langs de vier pijlers
van het beleidsplan.
Meer merkbekendheid Make-A-Wish is een sterk merk en verdient een plek
op de ranglijst van goede doelen. Daarom investeerden we het afgelopen
boekjaar aanzienlijk in pr-campagnes. De Wish Journey van Ismael leverde
ons fors publiciteit op. De allerliefste wens van dit vrolijke Arubaanse jochie
dat sinds zijn 3e in het Ronald McDonaldhuis in Amsterdam woonde, was de
Kerstman ontmoeten. Hij was al blij met SnowWorld, maar het werd uiteindelijk
iets totaal anders. In samenwerking met All You Need Is Love stapten hij en zijn
moeder en zus in december 2017 in het vliegtuig naar Fins Lapland. Daar stond hij
dan, in de sneeuw, in Santa’s Village. En het mooiste moest nog komen. Hij werd daar
herenigd met zijn vader die was achtergebleven op Aruba. Zijn Wish Journey was extra
speciaal, want het was ook nog eens onze 7000e wens. Rond deze mijlpaal tuigden we
als kerstactie een kerstboom in het Mediapark op, waarvoor mensen een lichtje konden
kopen.
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1. Voorwoord : : Together we are Make-A-Wish

Op 29 april, World Wish Day, lanceerden we Wish Maps. Wish Maps moet je zien als een
online kaart. Overal, in elke buurt, woont wel een ziek kindje met een wens. Die staan op
de online kaart. Je kunt dan besluiten iets voor een kind in jouw buurt te doen. Zo laten
we zien dat we ook op lokaal niveau actief zijn, want particulieren en bedrijven steunen
soms liever een lokaal doel. De lancering leverde ons landelijk volop naamsbekendheid op.
Plus een nominatie voor twee reclameprijzen: de Grand Prix Content Marketing Award en
The European Excellence Award. En last but not least een uitnodiging om het concept te
presenteren op de internationale conferentie van Make-A-Wish.
In dit verslag mag onze allereerste Make-A-Wish Kids’ Night zeker niet ontbreken, op
20 november in het DeLaMar-theater. Het was de première van onze documentaire
Een zomer vol wensen. Een documentaire die de essentie van een Wish Journey van alle
kanten belicht. De Kids’ Night wordt een jaarlijkse traditie. De perfecte manier om onze
community via film en theater te laten kennismaken met ons mooie werk.
Meer aanmeldingen Er zit een stijgende lijn in het aantal aanmeldingen, feitelijk het moment
dat de Wish Journey begint. Er zijn 666 goedgekeurde aanmeldingen geweest (650 begroot)
en 573 wensen vervuld (600 begroot). We hebben er alle vertrouwen in dat de groei in
aanmeldingen doorzet. Wat zeker bijdraagt, is de opening van de interactieve themakamer in
het Prinses Máxima Centrum, op 5 juli. De inrichting van de kamer is mogelijk gemaakt door
een genereuze financiële bijdrage van de VriendenLoterij. Een strategische keuze, want in dit
ziekenhuis zitten we dichtbij de doelgroep én dichtbij de verwijzers. De Make-A-Wishkamer
brengt ons weer een stapje dichterbij de ambitie om standaard onderdeel te zijn van het
behandelplan. Meer verwijzers betekent vanzelf meer aanmeldingen.
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1. Voorwoord : : Together we are Make-A-Wish

Meer fondsen Het bestuur gaf mij bij mijn aanstelling nadrukkelijk de taak meer diversiteit in
fondsenwerving aan te brengen. Er is een groter aandeel nodig in de particuliere en zakelijke
markt. Maar dan moet je wel nieuwe dingen bedenken. Zo zijn de voorbereidingen van een
nieuwe loterij in volle gang. Deze gaat in 2019 onder de naam Lots of Happiness van start.
Tegelijk is veel tijd gestopt in de ontwikkeling van nieuwe evenementen. Niet in het minst
omdat we in 2019 dertig jaar bestaan en daar graag stil bij staan. Sinds de zomer van 2018
zetten we bovendien in op een structurelere samenwerking met de zakelijke markt, onze Wish
Partners. BAM Infra Telecom was de eerste die voor een jaar tekende- verderop in dit verslag
lees je waarom.
Flexibele, wendbare organisatie De target is gehaald: de kantoororganisatie kent nu een
flexibele, platte structuur waarin de verschillende teams nauw met elkaar samenwerken.
Ook de teams in het land zijn op weg om volgens de nieuwe structuur te gaan werken.
In kleine, wendbare teams waarin fondsenwerving, wensen en communicatie gedeelde
verantwoordelijkheden hebben. De vrijwilligers in de regio kregen begin dit jaar een training in
het implementeren van Wish Journeys in hun werk. De Wish Journey komt zo steeds meer in
ons DNA. Want een wensvervulling is niet een dagje uit voor onze wenskinderen. Het is een
impactvolle Wish Journey die kinderen én hun directe omgeving kracht geeft voor de toekomst.
Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de mensen die ons werk mogelijk maken. Om te beginnen
onze vrijwilligers. Waar zouden we zijn zonder al deze mensen die zich dagelijks belangeloos
inzetten om impactvolle Wish Journeys te realiseren? En dan de ambassadeurs, donateurs,
Wish Partners, sponsors en zorgverleners. Ik wil jullie bedanken voor jullie betrokkenheid en
inzet. Together we are Make-A-Wish.
Hanneke Verburg
Algemeen Directeur Make-A-Wish Nederland

Jaarverslag Make-A-Wish Nederland :: September 2017-augustus 2018







6

2. Over Make-A-Wish Nederland : : Missie, Doelstelling en Visie

2. Over Make-A-Wish
Nederland
MISSIE, DOELSTELLING EN VISIE
Missie
Samen geven wij ernstig zieke kinderen hoop en kracht voor de
toekomst door hun liefste wens te vervullen.
Doelstelling
Elke dag horen gemiddeld drie families in Nederland dat hun
kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft.
Make-A-Wish wil álle kinderen tussen 3 en 18 jaar kracht geven
voor de toekomst. Dat doen we door hun allerliefste wens te
vervullen.
Visie
De impact van een Wish Journey
Onderzoek toont aan dat het realiseren van een allerliefste wens
jonge patiënten en hun omgeving weer hoop en kracht geeft, en
blijvend impact heeft. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf.
Het is een zorgvuldig geplande Wish Journey. Een bijzonder
traject waar een grote groep mensen maanden mee bezig is
en dat van A tot Z maatwerk is. En dat impact heeft vanaf het
moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. Zo
maken wij met elkaar herinneringen die een leven lang mee gaan.
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2. Over Make-A-WishNederland : : Missie, Doelstelling en Visie

Wij zetten alles op alles om zoveel mogelijk wensen te vervullen. Dat
doen wij niet alleen. Dat kunnen wij niet alleen. Ons verhaal is niet
zomaar een verhaal. Het is een verhaal van alle wensen en dromen
van kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte.
Van zorgzame vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en business partners
die samen alles uit de kast halen om het onmogelijke onvergetelijk te
maken. Van maanden van voorbereiden, het verheugen op, zorgeloze
momenten met familie en herinneringen. Door onderdeel te zijn van
een onvergetelijke Wish Journey krijgt het kind een positieve boost.
Zo vinden kinderen én de mensen eromheen weer nieuwe kracht om
sterker de toekomst in te gaan.  
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Make-A-Wish Story  : :  Lowie van Gorp, vader van Guusje

De Wish Journey avant la lettre
‘HET WAS HARRY POTTER VOOR EN HARRY POTTER NA’

Guusje staat bekend als een meisje met wie je kan lachen. Ze houdt
van scouting, toneelspelen, buiten zijn met haar vriendinnen. Op
31 maart 2011 krijgen Lowie en Yvonne van Gorp te horen dat Guusje
kanker heeft. Een zeldzame vorm van longkanker. De tumor blijkt niet
te genezen. Op 30 oktober overlijdt ze, op 10-jarige leeftijd. ‘Vaak
wordt mij gevraagd wat Guusje zo bijzonder maakt en dan zeg ik: ze
was een gewoon, leuk meisje en ze had humor.’

Gedurende het ziekteproces heeft Lowie het gevoel dat hij
de volledige controle over hun leven kwijt is. ‘Op de afdeling
kinderoncologie is het net alsof je op een andere planeet rondloopt.
Je bent in een heel eigen wereldje, waarin je allemaal kinderen ziet
rondlopen die kaal zijn en je ziet radeloze ouders die zoiets hebben
van wat gebeurt hier met mijn kind. Want ja, je kind is uiteindelijk toch
je grootste goed.’

Het begint met een bezoek aan de huisarts
Guusje heeft veel pijn aan haar borst; de oorzaak is onduidelijk.
‘We werden doorgestuurd naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in
Utrecht. Daar maakten ze een CT-scan.’ Na afloop vraagt de arts Lowie
en zijn vrouw even mee te lopen, naar een kamertje. ‘Daar zitten
nóg twee artsen en een verpleegkundige. De middelste arts nam het
woord en zei direct vanuit het niets: ik heb slecht nieuws voor u.’
Hij vertelt dat er in de linkerlong van Guusje een grote tumor zit en
daarna is hij stil. ‘Het eerste wat er door mijn hoofd flitste was zoiets
van: dit is niet echt.’ Maar dat is het wel.

De toverstaf van Harry Potter
Guusje is helemaal fan van Harry Potter. ‘Dus toen de wenshalers bij
ons thuis kwamen en naar haar grootste wens vroegen, toen draaide
die natuurlijk om Harry Potter. Guusje wilde dat we, met het hele
gezin, naar het Harry Potterpark in Florida zouden gaan. Ik dacht,
dat gaan ze natuurlijk nooit doen bij Make-A-Wish. Ze deden het
wel. Voor ons gezin was het net alsof we de staatsloterij hadden
gewonnen. Het dak ging eraf.’
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Make-A-Wish Story  : :  Lowie van Gorp, vader van Guusje

De behandelingen vinden plaats in het Emma Kinderziekenhuis in
Amsterdam, maar de tumor wordt niet kleiner en er zijn uitzaaiingen
naar de rechterlong en benen. Guusje heeft veel pijn. ‘In oktober
ging het steeds slechter met haar. Dus uiteindelijk is Florida niet
doorgegaan. Op die laatste vrijdag werd in één keer voor iedereen
duidelijk dat er geen weg terug was en dat het einde van haar leven
nabij was.’ Op zaterdagavond zit het hele gezin bij Guusje in het
ziekenhuis, wanneer zich twee vrijwilligers van Make-A-Wish bij
de balie melden. Ze hebben een toverstaf bij zich. Voor Guusje. De
toverstaf van Harry Potter. ‘En ik zie haar op dat moment nog wel
kijken. Van oké, het gaat dus echt niet door. Want hoe duidelijk Guusje
misschien ook wist dat ze zou overlijden, ze hield altijd de hoop dat
het goed kwam. Op zondagmiddag is ze overleden.’

Samen uitkijken naar haar droom
Lowie geeft aan dat Make-A-Wish het hele gezin een fantastisch
gevoel heeft bezorgd, ondanks het feit dat de wensvervulling niet
doorging. ‘Dat werd heel duidelijk toen Guusje zei, hee, ik kan een
mooie wens krijgen, maar ik wil dat alleen met jullie samen doen.
Samen met haar broers, haar zussen, wij samen als gezin. Dat was
voor ons op dat moment misschien wel het mooiste cadeau. Door dat
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uitkijken naar die wensvervulling, naar die droom, háár droom, kon
Guusje weer gewoon heerlijk kind zijn. En dat is wat uiteindelijk elke
ouder wil. Die wil zijn kind als kind zien. En niet als doodzieke patiënt.
Als je als gezin in deze situatie terecht komt, dan heb je heel veel hulp
van anderen nodig. Zo heeft ook Make-A-Wish iets geweldigs voor
ons gedaan. Zij zorgden ervoor dat er een gevoel van saamhorigheid
ontstond en dat gevoel, in die hele wensvervullingsperiode van twee,
drie maanden, kan niemand ons afnemen. En daar ben ik ze heel
dankbaar voor.’
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3. Verslag van activiteiten en resultaten 2017-2018 : : Team Wens

3. Verslag van activiteiten
en resultaten 2017-2018
TEAM WENS
Team Wens heeft het afgelopen boekjaar van twee collega’s afscheid genomen en
zelfs vier nieuwe mogen verwelkomen. We zijn trots dat deze verandering niet leidde
tot een teruggang in kwaliteit (of kwantiteit), maar zelfs zorgde voor mooie, nieuwe
impulsen. Opnieuw ging veel aandacht uit naar de kwaliteit van de Wish Journeys. Nu
we het waarom, de zogenaamde ‘Why’, breed hebben uitgedragen, staan we voor de
uitdaging verder invulling te geven aan de ‘how’ en de ‘what’.
Nationaal en internationaal
De internationale Wish Journeys organiseert het team zelf. Evenals de Wish Journeys
van wenskinderen die wel tot de doelgroep horen, maar over een cognitief vermogen
beschikken van een kind tot 3 jaar. Verder assisteren we bij het vervullen van wensen
in Nederland voor kinderen uit andere landen waar Make-A-Wish actief is.
Nieuw is dat we sinds maart 2018 de organisatie van een deel van de binnenlandse
Wish Journeys vanuit ons kantoor in Hilversum oppakken. Het is onze ambitie door
te groeien naar meer Wish Journeys per jaar en om dit te bereiken moeten we de
collega’s in de regio’s beter faciliteren. We merkten dat bijvoorbeeld de regie ontbrak
bij de meet & greet wensen. Hierin ben je nu eenmaal afhankelijk van de agenda en
het management van artiesten en sportclubs. Door dergelijke zaken bij hen weg te
halen, kunnen de collega’s in de regio nu veel beter de regie nemen over de Wish
Journeys die zij zelf oppakken.
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3. Verslag van activiteiten en resultaten 2017-2018 : : Team Wens

Groei
Om de groei in Wish Journeys goed te begeleiden, is ingezet op een betere doorstroom en
aandacht voor doorloop(tijden). Dit begint al met het zoveel mogelijk vermijden van pieken en
dalen bij de aanmeldingen. We kunnen zeggen dat we daar in samenwerking met de collega’s
van Relatiebeheer ziekenhuizen goed in zijn geslaagd. Door de zaken beter op elkaar af te
stemmen, kregen wij én de collega’s in de regio’s met name in de tweede helft van het boekjaar
meer grip op de organisatie van de Wish Journeys en de agenda.

573 Wish Journeys afgerond…
Er zijn 573 wensen vervuld: dat wil zeggen dat Wish Journeys in het geheel zijn afgerond.
De doelstelling van 600 is helaas niet gehaald, maar er zijn wel 24 Wish Journeys meer
gerealiseerd dan in boekjaar 2016-2017. Dit is voor een deel te verklaren doordat de
doorlooptijd van een Wish Journey gemiddeld 6 maanden duurt. Om die reden konden we de
capaciteit in de regio en in Hilversum in het begin van het boekjaar niet optimaal benutten.
Pas in de tweede helft wisten we te profiteren van de constante stroom aanmeldingen, en
zagen we indrukwekkende pieken van 81 afgeronde Wish Journeys in april en 69 in augustus.
In procenten betekent dit dat er in de eerste helft van het jaar 37% van de Wish Journeys
is afgerond, tegen 63% in de 2e helft. In februari 2018 hebben we namelijk ingegrepen en
maatregelen genomen om onnodige vertragingen uit het proces te halen en meer regie te
krijgen. Deze ingreep resulteerde in de hierboven genoemde piek, maar was niet genoeg om de
voorgenomen 600 te halen.  
Van de 573 wensen zijn 171 in het buitenland vervuld en vielen er 51 binnen het deel van
onze doelgroep cognitief. Dat wil zeggen: kinderen op een functioneringsniveau < 3 jaar. Bij
de cognitieve doelgroep ligt het hele proces bij de collega’s op ons kantoor in Hilversum. Alle
andere wensen worden door de collega’s in de regio gehaald, waarvan dan weer 49% vanuit
Hilversum wordt voorbereid voor de vrijwilligers die de wensververvulling begeleiden.
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3. Verslag van activiteiten en resultaten 2017-2018 : : Team Wens

Daarnaast verleenden we vijfmaal assistentie aan onze internationale affiliaties bij
wensen die in Nederland plaatsvonden, de zogenaamde Wish-assists. Deze Wish
Assists zijn geen onderdeel van de cijfers.
… én meer aanmeldingen!
In boekjaar 2016-2017 liep het aantal aanmeldingen nog terug. We hebben dit
jaar enorm ons best gedaan om het tij te keren. En daarin zijn we geslaagd, mede
dankzij de investeringen in het relatiebeheer met de ziekenhuizen en de extra
inzet van team Wens zelf. Het resultaat: van 576 aanmeldingen in 2016-2017
kwamen we in 2017-2018 uit op 666 aanmeldingen. Aanmeldingen van kinderen
die binnen onze doelgroep vallen en waarvoor wij dus een Wish Journey mogen
organiseren. Het hoogste aantal in het bestaan van Make-A-Wish Nederland!
Onze inspanningen hebben er eveneens toe geleid dat de aanmeldingen
gelijkmatiger over het jaar zijn binnengekomen. Meer spreiding geeft ons de
kans onze capaciteit optimaal te benutten om kwaliteitsvolle Wish Journeys
te realiseren. Dit geeft ons vertrouwen voor de toekomst, want ons doel is élk
kind binnen de doelgroep te bereiken (every eligible child). Voor het boekjaar
2017-2018 zetten we in op 720 aanmeldingen en zoals het er nu voor staat, liggen
we al goed op koers. De pieken en dalen in aanmeldingen, waardoor we voorheen
later in het proces vertragingen opliepen en onze mensen niet optimaal konden
inzetten, lijken hiermee verleden tijd.

Doelstellingspercentage
Het doelstellingspercentage, ofwel de doelstellingskosten gedeeld door de totale
kosten, bedroeg in het verslagjaar 68%.
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3. Verslag van activiteiten en resultaten 2017-2018 : : Team Wens

De impact van een Wish Journey
Zoals elk jaar doet een externe partij onder de wensgezinnen onderzoek naar de impact van ons werk.
Vorig boekjaar legden we voor de toekomst een streefcijfer neer van een 10 bij 100% van de geïnterviewde
wensgezinnen. In het boekjaar 2017-2018 kwamen we daar weer een stukje dichterbij. Ditmaal zijn 379
gezinnen geïnterviewd. We scoorden minimaal een 8 (10%) op de vraag hoe het wenskind de wens heeft
ervaren. 20% gaf ons een 9 en 69% een 10, tegen 63% in het boekjaar 2016-2017. Een mooie stap in de
goede richting.
100% boost
We zijn er echter nog niet. Want een van de breed uitgedragen psychologische principes die ten grondslag
liggen aan de Wish Journey, is dat positieve ervaringen negatieve ervaringen overschrijven.
Dit is ook de reden dat we het kind én het gezin echt willen betrekken in de Wish Journey. Uit de interviews
blijkt dat 30% niet het gevoel heeft betrokken te zijn bij de organisatie van de wens en 75% gaf aan niet vooraf
inhoudelijk op de hoogte te zijn van wat er zou gebeuren. Kennelijk regelen we de wensvervulling nog te
veel ‘zelf’, zonder de gezinnen op speelse wijze te betrekken. Deze zeg maar activatiemomenten zitten vooral
in de tweede en derde fase van de Wish Journey -zie verderop. Hier is dus nog veel werk aan de winkel, de
Wish Journey moet écht in ons DNA komen. De Wish Developer die in december is gestart, kan hierin een rol
spelen.
Zoals bekend richt de Wish Journey zich niet op een moment, maar waar mogelijk op een blijvende impressie.
Impact die verder gaat dan het ‘event’, de wensvervulling zelf. De Wish Journey begint met het nadenken over
de wens en kan ook nog lang na afloop positieve gedachtes en energie geven. We zijn trots dat van de 379
geïnterviewde gezinnen maar liefst 81% aangaf dat er nog steeds sprake was van impact en effect, waarvan 9%
zelfs langer dan een jaar.
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3. Verslag van activiteiten en resultaten 2017-2018 : : Team Wens

De vijf fases van de Wish Journey
De Wish Journey is opgebouwd uit vijf fases. Het wenshalen, het wensontwerp, voorbereiding
en verheugen, de wensvervulling en het wenseffect. Door een wenskind tijdens de Wish Journey
positieve ervaringen te laten beleven, creëren we een langere periode van positieve energie en kracht.

1

Na de aanmelding
Het begint met een aanmelding. In principe mag iedereen dat doen. Opa of buurman. Verpleegkundige
of schoolleider. Na goedkeuring van de aanmelding sturen we wat inspiratiestof toe. De Wish Journey
is begonnen.

2

1. Wenshalen - Twee vrijwilligers komen thuis langs voor een kennismakingsgesprek. Alles komt aan
bod; tot zelfs het lievelingseten toe. Aan de hand van hun aantekeningen kan het team aan de slag.

3

2. Wensontwerp – Elke Wish Journey is een creatief maatwerkproces en wordt tot in de kleinste
details ingevuld. Het gaat hier om teamwork. Samen zijn we creatiever en is ons netwerk groter. Ook
het wenskind en de gezinnen spelen hierin een rol. Wie zijn wij om de droomjurk te ontwerpen, dat
kan een wenskind prima zelf. En we helpen hen daarbij.
3. Voorbereiding en verheugen - Samen met de familie leeft het kind toe naar de wensvervulling.
Ook de voorbereiding, en met name het je erop verheugen, doen we zo veel mogelijk samen.
4. Wensvervulling – Tijdens de wensvervulling blijven de vrijwilligers op de achtergrond. Het kind
staat centraal, niet zij. Maar iedereen geniet natuurlijk even hard mee.
5. Wenseffect - De herinneringen leggen we vast voor het fotoalbum dat een paar weken later wordt
opgestuurd. De positieve impact van de wens duurt voort, lang nadat deze is vervuld en raakt niet
alleen het wenskind, maar zijn hele omgeving.
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Make-A-Wish Story  : :  Bram, wenskind

De Wish Journey van...
BRAM: ‘JUF, IK KOM MORGEN NIET, DAN MOET IK WERKEN!’

Bij Bram wordt op zijn vierde teelbalkanker geconstateerd. Hij heeft
een droom, later als hij groot is op een vrachtwagen rijden. Net zoals
zijn vader. Voor nu vindt het 5-jarige jongetje een vuilniswagen ook te
gek. Bram heeft net zijn chemo afgesloten. Niets staat meer in de weg
om zijn dromen waar te maken. In de Wish Journey telt elk detail, dus
vlak na de aanmelding krijgt hij een spannend pakketje thuisgestuurd.
Een op maat gemaakt vuilnispak. Knalrood met witte strepen; dat valt
lekker op. Bij het pakje zit tegelijk de officiële uitnodiging voor zijn
wensdag, meehelpen op een vuilniswagen. Precies wat hij wil. Bram
heeft nog twee weken om zich voor te bereiden, zo gaat de tijd lekker
snel. Of toch niet? ‘Nee, ik kon echt niet wachten. Op school had ik
het al aan de juf gezegd.’ Met de hele familie kijken ze uit naar zijn
wensvervulling. Zijn moeder vertelt dat Bram de hele tijd roept dat hij
moet gaan werken.

naar Uden, waar de vuilniswagen op ze wacht. Kom maar op met die
zakken! Nou, Bram, nog even geduld. Eerst naar de planning om de
route op te halen. ‘Waar moeten we heen?’, vraag hij aan de planner.
Naar Odiliapeel! En dan is het tijd om op pad te gaan. Op schoot
heeft hij de kaart met de route die ze vandaag gaan rijden.

Geen tijd voor gebak
Tijd voor taart neemt hij niet. Zelfs niet voor zijn lievelingsgebak,
slagroomtaart en appelflappen. Hij wil aan de slag, maar eerst moet
zijn vader ook een oranje werkpak aan. Als een ervaren vuilmisman
pakt hij een vuilniszak op. Zijn vader en broer staan ernaast en
helpen een beetje mee. ‘Best zwaar’, glundert Bram. Een voor een
gooit hij de zakken in de wagen. Onder aanmoediging van zijn
moeder die trots langs de kant staat. Wanneer het grootste deel
van de zakken in de wagen zit, rijden ze met de mannen terug naar
Hij is er klaar voor
de stortplaats. In de hal van het gebouw staat een kraan. ‘Mag
Op woensdag 30 mei staat hij om 10 uur in de ochtend helemaal klaar ik?’ Ja, dat mag. Bram klimt in de kraan, en ook zijn broertje krijgt
in zijn werkpak. Een versierde brandweerwagen stopt met loeiende
toestemming om er even in te gaan.
sirene voor de deur om Bram en zijn familie op te halen. Snel door
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Nóg een verrassing
Na een fotomoment met de collega-vuilnismannen rijdt de
brandweerwagen weer voor om ze mee te nemen naar de
picknickplek. Al die inspanning maakt hongerig en er staat een
lekkere picknick voor ze klaar. Voor ze op het lekkers aanvallen,
mag Bram nog de slangen uitrollen en water spuiten met de
brandweerman. Om deze bijzondere dag af te maken, vervolgt
de rit naar de Koninklijke Landmacht in Oirschot. Hier gaat
hij marcheren, samen met echte soldaten en natuurlijk mét
camouflage op zijn gezicht. Bram heeft in de afgelopen twee weken
al heel veel puzzelstukjes van ‘zijn dag’ gekregen, maar dit is voor
hem een complete verrassing! Beladen met cadeaus en een mooie
oorkonde stappen ze weer in de brandweerauto, terug naar huis.
Samen met de opa’s en oma’s sluiten ze de dag gezellig af met
Chinees eten.
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Het gaat heel goed met Bram.
En ook al is het inmiddels
maanden later, voor hem is
zijn Wish Journey nog lang
niet voorbij. Hij weet het
namelijk heel zeker: ‘papa,
later worden we collega’s
op de vrachtwagen.’
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TEAM MARKETING & FUNDRAISING
Afgelopen boekjaar was in allerlei opzichten een bijzonder én bewogen jaar.
Zo behaalden we een mijlpaal met het vervullen van de 7.000e wens. We zijn
gestart met een programma waarin we onze Wish Partners nóg meer centraal
stellen. Onze eigen snoezelcaravan, de ‘Wish-on-Wheels’, werd realiteit.
Deze verbouwde caravan konden we financieren dankzij onder meer de
opbrengst van de veiling van het eerste Haringvaatje door het Nederlands
Visbureau. En we bedachten nieuwe, veelbelovende, fondsenwervende
activiteiten die beter inspelen op de veranderende geefbereidheid in
de samenleving. Al deze activiteiten zijn erop gericht de inkomsten te
verhogen, op een gespreide en uitgebalanceerde manier. De kosten voor
werving mogen maximaal 25% bedragen van de totale opbrengst uit eigen
fondsenwerving. Dit boekjaar was dit percentage 26%, met name door
enkele grote marketingcampagnes die onvoldoende hebben gerendeerd.

Wish-on-Wheels

Acties
In de regio
Ontzettend veel mensen zetten zich weer belangeloos in voor
Make-A-Wish Nederland. Al die door particulieren, scholieren, studenten,
bedrijven, kerken en serviceclubs georganiseerde acties stelden ons in
staat om weer meer Wish Journeys te organiseren en daar zijn we enorm
dankbaar voor! Vooral de Ladies Circle die zich sinds twee jaar sterk maakt
om zoveel mogelijk fondsen en naamsbekendheid voor Make-A-Wish te
genereren, willen we extra bedanken. Zij brachten in die twee jaar een
bedrag van ruim € 315.000 bij elkaar en schonken dit vervolgens aan
Make-A-Wish.
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Vaak zijn de lokale actievoerder(s) ondersteund door onze vrijwilligers en
zorgden zij er samen voor dat de acties een succes werden. Niet voor niets
zeggen we: Together we are Make-A-Wish.
726 acties
Ons doel was om € 1.350.000 te genereren uit al die prachtige acties
die geïnitieerd zijn. Uiteindelijk kwamen we uit op 726 acties met een
totaalresultaat van € 1.253.595. Iets onder de begroting, maar nog steeds een
prachtig resultaat.

Zakelijke markt
We hebben veel geïnvesteerd in huidige en nieuwe partnerships binnen de
zakelijke markt; en met succes. Het lukt ons steeds beter om tailormade
samenwerkingsprogramma’s aan te bieden aan bedrijven die een bijdrage aan
het werk van Make-A-Wish willen leveren.

Together
we are
Make-A-Wish.

Daarnaast sluiten onze basisconcepten goed aan bij de behoefte van
bedrijven om -samen met hun medewerkers en klanten- betrokken te raken
bij ons werk.
Dankzij deze inspanningen zijn de inkomsten uit de zakelijke markt licht
gestegen van € 1.241.637 in boekjaar 2016-2017 naar € 1.281.615.
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Business Challenges & Wensadopties
De Business Challenges en Wensadopties zijn speciaal voor de zakelijke markt ontwikkeld
en sluiten goed aan op bovengenoemde trend. In het afgelopen boekjaar bleef het concept
Wensadoptie (waarbij een donatie 1-op-1 aan een wens wordt gekoppeld) qua baten duidelijk
achter op de begrote € 100.000. De uiteindelijke opbrengst uit de Wensadopties bedroeg
€ 62.979. Daartegenover vonden er maar liefst 14 Business Challenges plaats die samen een
totaalbedrag opleverden van € 158.563, ruim € 34.000 meer dan begroot. Een daarvan was
onze eerste Business Challenge in het buitenland, voor IT-dienstverlener Macaw.
Nieuwe concepten
De eerdergenoemde concepten Business Challenges en Wensadopties slaan goed aan bij de
zakelijke markt. Om nog verder in te spelen op de behoefte van bedrijven om goed te doen,
blijven we nadenken over nieuwe concepten. Zo kreeg de Business Challenge onlangs een
make-over; de Wish Journey is nu nóg beter opgenomen in het concept.
Het concept Wish Partners is erop gericht intensiever, langduriger en structureler samen
te werken met bedrijven. En dan is er nog Heartbeats, een propositie die we heel recent
ontwikkelden. Het Heartbeats-programma is erop gericht medewerkers te laten voelen wat het
met je doet wanneer je het verschil maakt in het leven van een ander. De combinatie tussen
enerzijds invulling geven aan ‘corporate social responsibility’ en anderzijds het vergroten
van ‘employee engagement’ kon direct op grote belangstelling rekenen. Op het moment van
schrijven heeft de eerste organisatie zich al aan het Heartbeats-programma gecommitteerd.
Samen succesvol voor Make-A-Wish
Een ander populair concept is ‘cause-related’ marketing: samen succesvol voor
Make-A-Wish. Bedrijven kunnen besluiten de verkoop van een product te koppelen aan
Make-A-Wish Nederland. Bij elk verkocht product gaat dan een deel van de winst naar ons.
Onze trouwe partners slaagden er weer in mooie producten aan ons merk te verbinden.
Jaarverslag Make-A-Wish Nederland :: September 2017-augustus 2018
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Van Wibra bijvoorbeeld ontvingen we een bijdrage uit de verkoop van draagtassen
en van Lesli uit de verkoop van wenspijlen. Buy-Aid verkocht opnieuw duurzaam
geproduceerde kantoorartikelen, waarvan een deel aan ons ten goede kwam.
En Detailresult (Dirk van den Broek Supermarkten) steunde ons met een grote
statiegeld-actie. Tot slot verwelkomden we ook een aantal nieuwe cause-related
partners, zoals Aldowa die van elk verkocht boek Semco in de polder (van
Allard Droste) een bedrag schonk. In totaal brachten de ‘cause-related’ acties
€ 190.820 op.
Sponsoring
VriendenLoterij
Onze partner de VriendenLoterij liet in het afgelopen boekjaar één van
onze eigen grootste wensen in vervulling gaan: een Make-A-Wish
themakamer in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.
Ze verrasten ons met een extra projectbijdrage van € 416.000.
Verderop in dit jaarverslag komt de themakamer uitgebreid aan bod.
De genoemde bijdrage stond los van de vaste jaarlijkse donatie van
€ 250.000. Bij elkaar opgeteld sponsorde de VriendenLoterij ons met
een bedrag van € 666.000.
In natura
Bedrijven mogen ons ook ‘in natura’ steunen door tijd, kennis of
materialen ‘om niet’ ter beschikking te stellen. Dit type sponsoring
is voor ons zeer waardevol, want het helpt ons de kosten zo laag
mogelijk te houden. Zo leverde Albelli niet alleen de fotoalbums
van de Wish Journeys, maar hielpen Albelli-medewerkers ook als
fotograafvrijwilligers om de Wish Journeys vast te leggen. Page
Personnel sponsorde ons zowel financieel als met hun expertise
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in werving & selectie. Zij gaven ons de mogelijkheid vrijwilligersvacatures breed te delen via
hun recruitmentdiensten. Interieur- en standbouwer Gielissen realiseerde ook dit jaar weer
belangeloos de allermooiste kinderkamers voor onze wenskinderen. Daarnaast maakten zij een
prachtig ontwerp voor onze snoezelcaravan, de Wish-on-Wheels.
Advocaten- en notariskantoor AKD voorzag ons weer van juridisch advies en hield meerdere
keren een Business Challenge onder het eigen personeel. En last but not least bood Wibra
opnieuw kosteloos 40.000 zakjes kruidnoten aan voor de actie Strooigoed.

Particuliere markt
Opbrengst uit loten VriendenLoterij
Bovenop de eerdergenoemde vaste bijdrage en projectbijdrage van de VriendenLoterij
ontvingen we nog een bedrag van € 304.818. Dit bedrag was afkomstig van de deelnemers
aan de loterij die aangaven speciaal voor Make-A-Wish mee te spelen, de zogenaamde
geoormerkte loten.
Trouwe donateurs
Zonder al die mensen die structureel financieel steunen kunnen wij onze doelstellingen niet
realiseren. In het afgelopen boekjaar kwamen er ruim 11.500 nieuwe donateurs bij, wat het
totale aantal brengt op 40.105 structurele donateurs. Ook ditmaal konden we dus weer
rekenen op hun trouwe support. Gezamenlijk realiseerde deze groep € 3.132.270, ofwel 50%
van de totale baten. Het gemiddelde giftbedrag bedroeg € 7,10 per maand. We zijn ze dan ook
enorm dankbaar voor hun steun.
Ladies Circle
Om de donateurs te laten weten hoe onmisbaar ze voor ons zijn, bedachten we enkele speciale
bedankacties. Via de Ladies Circle Nederland mochten wij bijvoorbeeld 550 kookboeken
weggeven aan donateurs die dit boek graag wilden hebben. Daarnaast belden we honderden
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donateurs op, puur en alleen om ze persoonlijk te bedanken voor hun steun.
Deze actie werd enorm gewaardeerd en leverde prachtige gesprekken én
inzichten op.
Persoonlijke benadering
Tot slot hebben we ons ingezet om de impact van de giften van de donateurs
zichtbaar te maken en ze betrokken te maken bij ons werk. Door bijvoorbeeld
een geselecteerde groep uit te nodigen voor de Kids’ Night en meer
persoonlijke mails te versturen.  
Opbrengst uit giften
We ontvingen € 201.881 aan giften, aanzienlijk minder dan de begrote
€ 380.000. Dit is te verklaren uit het feit dat onze activiteiten de afgelopen
jaren meer gericht waren op het werven van structurele donateurs. We zijn
dan ook actiever op zoek gegaan naar mensen die een eenmalige donatie
willen doen, omdat we juist in deze categorie kansen zien om verder te
groeien. We lieten ons daarom meer zien op social media, wat met name
op Facebook en Instagram leidde tot een forse groei in bereik. Bovendien
wisten we de groei in bereik steeds beter om te zetten in meer donaties. De
onlinecampagne rond onze 7.000e wens in december 2017 was een groot
succes en bracht bijna € 24.000 op.
Op de kaart gezet
De lancering van Wish Maps (zie pagina 27) droeg eveneens fors bij aan
onze online zichtbaarheid; via Wish Maps ervaren mensen hoe dichtbij ons
werk eigenlijk is. Op dit moment onderzoeken we samen met een online
marketingbureau hoe we de eenmalige donaties kunnen omzetten in een
structurele bijdrage.
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Periodieke schenkingen
De begrote €15.000 op periodieke schenkingen is met €14.120 zo
goed als behaald. We zien extra potentie in deze vorm van inkomsten,
daarom hebben we aan het einde van het boekjaar een campagne
gestart met als doel nieuwe schenkers aan ons te binden.
Nalatenschappen
We ontvingen 11 schenkingen via nalatenschappen. We vinden
het elke keer opnieuw weer even bijzonder dat mensen ook na hun
overlijden het verschil willen maken in de levens van kinderen die een
ernstige, soms levensbedreigende ziekte hebben.
De schenkingen brachten € 259.596 op, ver boven de begrote
€ 175.000. In het afgelopen boekjaar probeerden we op kleine schaal
de mogelijkheden van nalaten aan goede doelen onder de aandacht
te brengen.
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Events
Een brede spreiding van wervingskanalen zorgt voor een stabiele inkomstenbasis die bestand
is tegen eventuele schommelingen in de markt. Om deze brede spreiding te realiseren, zijn we
dus continue op zoek naar nieuwe kansen en diversiteit in fondsenwerving. De zogenaamde
Make-A-Wish branded events zijn daar een goed voorbeeld van. In dit kader ontvingen we
€ 33.000 na het Make-A-Wish golftoernooi.
Zichtbaarheid in ziekenhuizen
Zorgprofessionals zijn voor ons een onmisbare groep in het opstarten van de Wish
Journey. Zij spelen een belangrijke rol in het bereiken van onze doelgroep en weten als
geen ander wanneer een ziek kind kracht nodig heeft. Daarom is het relatiebeheer in het
afgelopen boekjaar verder geïntensiveerd door onder meer speciale bijeenkomsten voor
de zorgprofessionals te organiseren, informatie te verstrekken over Make-A-Wish tijdens
medische symposia en presentaties te geven aan diverse functiegroepen in de ziekenhuizen.
Daarbij hebben we speciale vrijwilligers geworven. Zij kunnen onze zichtbaarheid binnen de
academische ziekenhuizen vergroten en de zorgprofessionals beter faciliteren.
Ook trokken we nóg vaker, te weten 7 keer, met onze Make-A-Wish Pop Up Tour langs de
ziekenhuizen en openden we onze themakamer in het Prinses Maxima Centrum. Al deze
activiteiten wierpen hun vruchten af, want met 665 aanmeldingen wisten wij een recordaantal
kinderen te bereiken voor wie we daarna een Wish Journey konden opstarten!
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De Business Challenge
VAN FULL-SERVICE IT-DIENSTVERLENER MACAW

‘Challenges aangaan zit in ons DNA’
Dat filmpje van jullie Business Challenge ziet er
goed uit! ‘Het wás ook een fantastische dag. Ons
jaarlijkse personeelsuitje combineren we namelijk altijd
met een corporate event. Ditmaal hadden wij zoiets van: we zorgen vrij
goed voor onszelf, maar het is evengoed belangrijk iets te doen voor
anderen. Daarom besloten we de Business Challenge onderdeel te
maken van ons uitje. En zo namen we op 29 juni 2018 met 175 collega’s
de uitdaging aan zoveel mogelijk wensen te vervullen. In Litouwen,
want daar hebben we sinds kort een vestiging. De begeleiders van
Make-A-Wish gingen met ons mee.’
Wat hebben jullie trouwens met challenges? We love challenges is
ook jullie motto. ‘Eigenlijk, wanneer je Macaw afpelt tot de kern, de
Why, How, What, dan kom je daar op uit. Elk IT-project zien we als
een nieuwe uitdaging. Hoe complexer hoe beter, dat zit in ons DNA.
Bij iedereen. We zoeken constant naar manieren om dingen nóg beter
te doen, nóg meer te innoveren. Gave technologische oplossingen
bedenken om klanten succesvoller te maken, daar houden we van.’
Hoe kwam de link met Make-A-Wish tot stand? ‘Een collega kende
Make-A-Wish en zei: daar moet je eens mee gaan praten. Dat
hebben we gedaan en het klikte. We vonden Make-A-Wish goed bij
onze cultuur en leeftijdsgroep passen. Er werken hier vrij veel jonge
Jaarverslag Make-A-Wish Nederland :: September 2017-augustus 2018

mensen, velen ook met jonge kinderen. De voorbereidingen pakten
we samen op. En de vrijwilligers van Make-A-Wish vertrokken een dag
eerder naar Litouwen om de boel verder op orde te brengen.’
Jullie zijn er de 29e vol voor gegaan? ‘Helemaal. Wat dat betreft paste
het format van de Business Challenge van Make-A-Wish natuurlijk
perfect. Dit was pas een uitdaging! Je haalt mensen echt wel even uit
hun comfortzone. We hadden vooraf niemand geïnformeerd over wat
we gingen doen. Sommige collega’s waren in het begin nog een beetje
sceptisch. Kan ik dit wel, lukt dit mij, is het niet een beetje leuren om
geld of gunsten? Maar kort daarna zat iedereen even fanatiek mee
te doen. Want ja, we wilden natuurlijk wél alle 13 wensen vervullen.
Zonder losse eindjes.’
En, 13 Wish Journeys vervuld? ’Zeker! We hadden de collega’s
verdeeld in 13 teams. De mix was goed. Iedereen pakte zijn eigen rol.
De een is beter in bellen, de ander in dingen uitzoeken of regelen. Om
5 uur zouden we stoppen, maar ja, wij van Macaw gaan nu eenmaal
voor succes. Dus sommige teams gingen daarna gewoon nog even
door. Tot hun Wish Journey tot in de kleinste details was afgerond.
Dan maar een biertje minder.’
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En bovendien meer dan 45.000 euro opgehaald. ‘Dat is best veel, ja.
Vanuit Macaw hebben we zelf een donatie gedaan, maar het meeste
kwam toch uit de persoonlijke netwerken. Het ging ons niet alleen
om geld ophalen. Onze intrinsieke motivatie was een kind een gave
Wish Journey bezorgen. En dat we het uiteindelijk samen voor elkaar
kregen, voegt bovendien waarde toe aan het bedrijf.’
Wat is je het meeste bijgebleven? ‘De betrokkenheid van onze
mensen. Aan het eind moest elk team zijn Wish Journey pitchen. En
dan merk je pas hoe iedereen betrokken was geraakt bij zijn wenskind.
Er was geen enkele scepsis meer. Want dat is uiteindelijk de essentie
van zo’n dag: je bent voor kinderen iets moois aan het bedenken. En
dat voer je tot in de perfectie uit.’

Collega Stefan wist de sfeer van de dag goed te verwoorden:
I started the day with quite some reluctance. To use our personal network to fulfil a
wish and ‘begging’ for money was ‘so not in my comfort zone’. But after a good 15
minutes of sulking, I got to work. Our wish-child was crazy about rally cars and fire
trucks. A former study friend is member of the Fireman Dakar Rally team, a perfect
match! Unfortunately, they could not help us, but a few phone calls later we found
another Dakar team. I was very positively surprised by the goodwill of so many
parties that were willing to help us.

Hoe complexer
hoe beter, dat zit
in ons DNA.

I certainly didn’t end the day as skeptical as I started it. In the end, even the
competition between the teams to raise money was great fun and it filled me
with pride that we, as Macaw, were able to raise over 45.000 euro.
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TEAM COMMUNICATIE
De transformatie naar een storytelling/storysharing merk is voltooid. Make-A-Wish Nederland
is een verhalenfabriek en deze verhalen willen we delen. Hiervoor maken we steeds meer
gebruik van onze social media-kanalen.
Campagnes
Taaislijmziekte
In oktober 2017 vond een Facebook-campagne plaats om meer aandacht te vragen voor
taaislijmziekte. De video van de ernstige zieke Demi bereikte 53.004 mensen en is 21.607 keer
bekeken.
7000e wens
In december 2017 vond de 7000e wensvervulling plaats, een mijlpaal! De wens kwam van de
5-jarige Ismael. Zijn liefste wens? De Kerstman ontmoeten. En zo geschiedde. Ismael en zijn
familie reisden naar Fins Lapland, mede mogelijk gemaakt door All You Need Is Love. Deze
7000e wens stond ook centraal in onze kerstactie. Hierin riepen we mensen op voor € 10 een
lichtje te kopen voor de kerstboom op het Media Park. Het doel was 7000 lichtjes, voor elke
wens één. De campagne had een totaal bereik van 409.171 mensen. En ruim 53.000 mensen
bekeken de video van Ismael en zijn bezoek aan de Kerstman.
Wish Maps
Op 29 april 2018 was het weer World Wish Day; een perfect podium voor de lancering van
Wish Maps. Dit online platform brengt alle wenskinderen in Nederland tot buurtniveau in
kaart. Direct na de lancering volgde een succesvolle campagne die tussen 30 april en 5 juni zijn
weg vond naar 217.088 mensen. Inmiddels bevat Wish Maps 400 wensen.
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Merkcampagne
De aangekondigde merkcampagne hebben we bij nader inzien niet opgestart, omdat we het
afgelopen boekjaar meer wilden focussen op Wish Maps en free publicity.

Wish Journeys
De Wish Journey van Iris
Op 19 januari 2018 vond de zeer bijzondere wensvervulling plaats van Iris. Een meisje
van 8 jaar met moeilijk instelbare epilepsie. Haar wens? Voor één dag koningin zijn.
Als onderdeel van haar Wish Journey vroegen wij haar zelf de troonrede te schrijven.
Die mocht ze de 19e ook nog eens uitspreken op het Provinciehuis in Den Bosch.
Commissaris van de Koning Wim van de Donk -voor deze gelegenheid Commissaris
van de Koningin- was daarbij aanwezig. Net als bij een echte troonrede was de pers
in groten getale op komen dagen: Omroep Brabant, Telegraaf, Hart van Nederland
en Algemeen Dagblad. De Wish Journey van Iris kwam direct in de avonduitzending
van Hart van Nederland en is op 1 maart uitgezonden in het programma Van Harte
van de EO. Verder plaatsten we vooraf en achteraf diverse posts op social media,
met in totaal 38.428 views. Het live videoverslag van 19 januari veroorzaakte een
enorme piek en is in totaal door 21.585 mensen gezien.
De Wish Journey van Thijn
In maart 2018 kon heel Nederland de Wish Journey van Thijn meebeleven op
social media. De 7-jarige Thijn lijdt aan een ernstige hartaandoening. Zijn wens:
een stoere en tegelijk muzikale jongensdag, gezien zijn voorkeur voor auto’s,
gitaren en Ed Sheeran. Wekelijks stuurden we een update rond via Facebook,
Instagram en Twitter. Van de foto’s van zijn Wish Box tot een ontroerende
video met een persoonlijke boodschap van zijn muzikale held. Het resultaat:
een bereik van 152.939 mensen op social media en 2517 likes. Daarbinnen
scoorde de video het hoogst (41.052 bereikt). Om die reden is de video in
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oktober 2018 nogmaals ingezet; voor een campagne via snapchat. En met een
bereik van ruim 400.000 en meer dan 7000 swipe-ups naar onze website een
groot succes.

Nieuwe huisstijl
Op 1 januari brachten we de nieuwe huisstijl naar buiten, een afgeleide
van de look & feel van Make-A-Wish International. De nieuwe huisstijl
legt meer nadruk op de kracht van een Wish Journey. Ons merk wordt
gebouwd op krachtige verhalen. Verhalen met impact die emotionele
connecties maken en ons helpen verbindingen te leggen met sponsors,
vrijwilligers, medische professionals en families van kinderen die ernstig
ziek zijn.
Communicatiekanalen
Social media
Twitter en Facebook
Een trouwe doelgroep volgt ons op social media (vrouwen tussen de
35 en 55 jaar). We zien ook kansen voor een nieuwe doelgroep (de
zgn. millenials), alleen weten we deze nog niet voldoende vinden. Het
afgelopen boekjaar ontstond op Facebook een kentering in reacties op de
foto’s en de verhalen die we deelden. Het gemiddelde bereik was 15.000,
tegenover 30.000 in de jaren ervoor. Daarom zijn we begin 2018 meer
video’s gaan delen. En wat merken we? Met video’s bereiken we veel meer
mensen dan met foto’s: gemiddeld 118.780 versus gemiddeld 10.533.
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Instagram
Het afgelopen boekjaar zijn we ons actiever gaan roeren op Instagram. Dit is
direct terug te zien in het aantal volgers; van 1920 (december 2017) naar 4396
(september 2018). We verwachten dat deze stijging de komende jaren doorzet.
Nieuwe website
Het was onze bedoeling de nieuwe website op 1 januari 2018 live te brengen,
tegelijk met de nieuwe huisstijl. Helaas liep de website vertraging op door
problemen met ons CRM-systeem. In april 2018 kwam de website wél live. De
veranderingen zitten in een nieuwe look, het centraal zetten van verhalen, een
overzichtelijke navigatie en een aparte nieuwspagina. De nieuwe website is
volledig responsive. Dat wil zeggen: bereikbaar via pc, smartphone, tablet én
laptop. Komend boekjaar komt het gebruiksvriendelijk maken van de formulieren
aan bod, met als doel het aantal donaties en aanmeldingen verhogen. Sinds
de livegang van de nieuwe website bezochten minder mensen (-2,92%) de
website. Wel blijven zij langer op de website (+11,03%), maar bekijken zij minder
verschillende pagina’s. Dit kan komen doordat ze sneller vinden wat zij zoeken. We
kennen ongeveer 15% nieuwe en 85% terugkerende bezoekers sinds de livegang.
Wish Magazine
In april 2018 brachten we ons Wish Magazine voor het eerst online uit en
niet meer in gedrukte vorm. In dit magazine delen we de verhalen van onze
wenskinderen en laten we onze ambassadeurs, vrijwilligers en Wish Partners aan
het woord. Het wordt sindsdien elk kwartaal gemaild naar de hele Make-Wish
community (totaal 70.000 mensen). We willen de artikelen vaker delen via de
social mediakanalen en de website.
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Naamsbekendheid
Een extern bureau deed tussen 2016 en begin 2018 vier metingen naar de
bekendheid van het merk Make-A-Wish Nederland. Op de vraag welke goede
doelen zich inzetten voor zieke kinderen werd Make-A-Wish als 5e spontaan
genoemd, na bijvoorbeeld Kika en Cliniclowns. Maar wanneer dezelfde vraag
werd gesteld in relatie tot een grote campagne, zoals de Zomer vol Wensen,
was er sprake van een significante stijging van de merkbekendheid. Voor heel
2017 leidde dit tot een gemiddelde merkbekendheid van 85%.
Zorgverleners
De zorgverleners ontvangen iedere 2 tot 3 maanden nieuws. We sturen
ze gerichte info, bijvoorbeeld over bepaalde ziekten en zaken die binnen
Make-A-Wish spelen.
Interviews in de media
Afgelopen boekjaar zijn wij regelmatig in de media geweest. Zo plaatste Zorg en
Ziekenhuis een groot artikel over Make-A-Wish en kwam Hanneke Verburg bij
Ekdom in de morgen op Radio 2 tijdens de lancering van de Wish Maps.  
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Communicatie academische ziekenhuizen
Opening Make-A-Wish kamer
Op 5 juli openden we een interactieve Make-A-Wishkamer in het Prinses
Máxima Centrum. De kamer is mede tot stand gekomen dankzij een
genereuze bijdrage van de VriendenLoterij. Projectleider Diana van Zanden:
‘Zonder de VriendenLoterij hadden we dit niet kunnen realiseren. De
aanvraag moest vóór 1 september 2017 worden ingediend, dus we hebben
een aantal maanden hard aan het plan gewerkt, samen met een bedrijf
gespecialiseerd in het opzetten van belevingsprojecten. Het was heel
spannend of de VriendenLoterij onze aanvraag zou honoreren, want zelf
kregen we de financiering niet rond.’
In februari 2018 stond Wolter Kroes, zanger en ambassadeur van de
VriendenLoterij, ineens in het kantoor van Make-A-Wish. Mét een cheque
van 416.000 euro in zijn hand. ‘Dat was een fantastisch moment. Met dit
bedrag konden we niet alleen de inrichting doen, maar ook de exploitatie
ervan voor 5 jaar veiligstellen. Alles in de kamer is hypermodern en dat moet
je bijhouden.’
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De interactieve Make-A-Wish kamer in het Prinses Máxima Centrum is bedoeld
om kinderen en hun ouders kennis te laten maken met Make-A-Wish en ze de
eerste stappen op de Wish Journey te laten zetten. Algemeen Directeur Hanneke
Verburg: ‘De reden dat we in het Prinses Máxima Centrum zitten, heeft te maken
met onze ambitie de Wish Journey standaard onderdeel te laten uitmaken
van het behandelplan van ernstig zieke kinderen. Onze kamer in dit ziekenhuis,
waar we 100% doelgroep bereiken, brengt deze ambitie een stuk dichterbij. Want
deze interactieve plek biedt ons een kans om onze zichtbaarheid te vergroten, meer
aanmeldingen te ontvangen én met artsen en verpleegkundigen afspraken te maken als het
gaat om ontwikkelingsgerichte zorg.’
Met een 3D-bril
De kamer is voorzien van de laatste technische snufjes. Projectleider Diana van Zanden haakt aan:
‘Niet alle kinderen of hun ouders weten even goed wat ze met hun wens aan moeten. De activiteiten
die we daar aanbieden, helpen ze op weg.’ Drie veel voorkomende wensen zijn uitgewerkt in 3D.
Via virtual reality-brillen krijgen de kinderen een kijkje achter de schermen. Door de ene bril stap je
ineens Safaripark Beekse Bergen binnen, net alsof je in Afrika bent. Op dezelfde manier komen kinderen
terecht op het racecircuit van Zandvoort en in Kasteel de Haar bij Utrecht. In het kasteel
draait alles om prinses zijn. Hoe kleed je je dan, hoe drink je thee?’ Dan is er
het Magic Carpet. ‘Hier kun je interactieve spelletjes spelen, of zelf een
spel ontwikkelen. Of voetballen met je vriendjes, wanneer je niet naar
buiten mag.’ Tot slot is er elke dinsdagmiddag een 3D-workshop.
‘Wenskinderen mogen op de laptop iets ontwerpen wat met
hun wens te maken heeft en dat vervolgens 3D-printen. Andere
kinderen bedenken iets wat ze leuk vinden, voor op hun kamer.’
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Aanmeldapp
De Make-A-Wish aanmeldapp voor zorgverleners is af! Zorgverleners gaven aan dat
het aanmeldingsproces via onze website te veel tijd kostte. Als oplossing ontwikkelden
we een aanmeldapp. Het aanmelden van een kind verloopt nu snel en gemakkelijk.
De app is voor medici en paramedici gratis beschikbaar in de Play store of de App
store. Om de app onder de aandacht te brengen, verzorgden onze relatievrijwilligers
ziekenhuizen incentives in de academische ziekenhuizen. De app is sinds maart 2018
tweehonderdmaal gedownload.
Pop Up Tour
Net zoals voorgaande boekjaren ging een team van Make-A-Wish weer op Pop Up
Tour langs enkele academische ziekenhuizen in Nederland. Kern van de jaarlijkse
tour is de opblaasbare Wish Dome. Hiermee creëren we een herkenbare ruimte
binnen een plek in het ziekenhuis. In de Wish Dome worden de creativiteit en
fantasie van de kinderen geprikkeld door programmering op maat.
Tussen oktober en april 2018 stond in vier ziekenhuizen de virtual reality Experience
centraal. Deze experience sprak enorm tot de verbeelding, want de mogelijkheden
waren eindeloos. Wilde een kind New York bekijken vanaf de 22e verdieping? Een
rondje in de achtbaan? Of die enge draak aanraken? Alles was mogelijk, zodra je de
professionele Oculus Rift VR-bril opzette.
Vanaf april zijn we gestart met de Pop Up Tour Digitaal tekenen. Deze vond in twee
ziekenhuizen plaats. In alle ziekenhuizen zorgden we ervoor dat ook de kinderen die
niet mobiel waren, op hun kamer aan een activiteit konden meedoen.
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Communicatie-vrijwilligers
De communicatie-vrijwilligers zijn onze regionale steunpilaren in het
vergroten van de naamsbekendheid. In het kader van de overgang
naar storytelling/storysharing brand, zijn ze allemaal getraind in het
doorgeven van de verhalen naar de media én naar de andere collegavrijwilligers.
Diversen
KanjerKraal
Om kinderen met kanker te steunen ontwikkelde de Vereniging
Ouders, Kinderen en Kanker de KanjerKetting, een ketting die bestaat
uit kralen. Elke KanjerKraal staat voor een bepaalde behandeling,
onderzoek of gebeurtenis. Er zijn kralen voor een chemokuur,
bestraling, prikken, een scan, een lumbaalpunctie, haarverlies, een
supergoede dag, een vreselijke rotdag, een operatie, verblijf op
de intensive care enzovoorts. Kinderen rijgen al die kralen aan de
ketting, en vertellen zo hun verhaal. Afgelopen boekjaar is er een kraal
bijgekomen: voor wanneer een allerliefste wens in vervulling gaat.
Change Board Team Communicatie
In het jaar dat Make-A-Wish de genoemde overgang naar het werken
in teams maakte, verstuurde het Change Board Team Communicatie
tweemaal een nieuwsbrief naar alle medewerkers en vrijwilligers van
Make-A-Wish. De nieuwsbrief was bedoeld om de collega’s betrokken
te houden en op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen.
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Ambassadeurs
Even voorstellen: Charlotte, Junior Ambassadeur
Charlotte is een 16-jarige scholiere. Tussen haar dertiende en vijftiende is
zij leukemiepatiënt. Nu het weer beter met haar gaat, wil ze haar ervaringen
graag delen met anderen. Charlotte: ‘Toen Make-A-Wish in de zomer van 2017
langskwam om mijn wens op te halen, vond ik dat ze die beter aan een ander
ziek kind konden geven. Ik had alles wat ik wilde. Een maand later vroegen de
wenshalers mij of ik Junior Ambassadeur wilde worden. Mijn moeder vertelde dat
ik begon te stralen. Natuurlijk wilde ik dat!’
Charlotte is niet zomaar in het diepe gegooid. In een klein jaar is ze klaargestoomd
voor haar rol. Ze heeft een mediatraining gevolgd en al een aantal malen gesproken
in het openbaar. Ook haar eerste tv-optreden verloopt op rolletjes.
Op 10 juni 2018 is ze officieel tot Junior Ambassadeur benoemd. ‘Tijdens de
Wensrit, een lokale actie om geld in te zamelen. Tot mijn grote verrassing maakte
Make-A-Wish er een soort uitgestelde wensvervulling van. Mét ontbijt en make-over.’
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Wish Maps...
… zet wenskinderen op de kaart
‘MENSEN HEBBEN GEEN ZIN MEER IN VER-VAN-MIJN-BEDPROBLEMEN,
MAAR VOELEN ZICH WÉL BETROKKEN BIJ LOKALE ACTIVITEITEN’
Elke dag horen gemiddeld drie families in Nederland dat hun kind een
ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Grote kans dat
daar een kind uit de directe omgeving bij zit. Een kind van de buren,
van de lokale bakker, op school … Maar hoe kom je daar nou achter?
‘Via Wish Maps’, vertelt Jojanneke Verschuur, communicatieadviseur
bij Make-A-Wish Nederland en nauw betrokken bij de totstandkoming.
‘Het is onze ambitie om in het hele land meer zichtbaar te zijn, te
laten zien wat we doen, voor wie en vooral: waarom. Wish Maps is
een hele laagdrempelige manier om ons werk naar buiten te brengen.
Bovendien spelen we hiermee in op de behoefte van mensen in hun
eigen omgeving het verschil te maken.’

Platform in de stijl van Google Maps
Wish Maps is feitelijk net zoiets als Google Maps. Het is een
interactieve kaart van Nederland. Op de website kan iedereen op
postcodeniveau of woonplaats inzoomen om te kijken hoeveel
ernstig zieke kinderen in de buurt een wens hebben of welke wensen
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zijn vervuld. ‘We laten dat zien door sterren op de kaart. De kleine
sterren geven aan dat we om redenen van privacy geen informatie
geven. Achter de grote sterren staat wél meer informatie. Je krijgt de
voornaam te zien, de leeftijd, de wens van het kind en in welke fase
de Wish Journey zit. Je kunt dan zelf besluiten of je iets voor een kind
wilt betekenen.’ Overigens geeft Make-A-Wish nooit het adres en de
achternaam prijs. Want de privacy van het kind en zijn ouders staat
voorop.
Dankzij Wish Maps zijn wenskinderen niet alleen te vinden; het is nu
heel makkelijk ervoor te zorgen dat hun wensen uitkomen. Door een
donatie te doen bijvoorbeeld, of vrijwilliger te worden. Ook is het
mogelijk een wenskind online te volgen en op de hoogte te blijven van
het verloop van de Wish Journey. ‘Ook al bén en blijf je op afstand:
via Wish Maps houd je toch een band. We zorgen geregeld voor een
update.’







38

Make-A-Wish Story : : Jojanneke Verschuur, Make-A-Wish

De meest succesvolle actie ooit
Op 29 april is Wish Maps met een flinke boem! gelanceerd, tijdens World Wish
Day. ‘We voerden landelijk campagne. Op onze eigen kanalen, via abri’s en
borden langs de snelweg, op social media en in de pers. Wish Maps is enorm
goed opgepakt.’ In de eerste 4 maanden na de lancering zorgde de campagne
voor een groei van 27% in donaties, bereikten we 14.5 miljoen mensen via de
reguliere media en 1,25 miljoen mensen via social media. Het aantal bezoeken van
de website steeg van 20.000 in de maand van lancering naar 50.000 in de maand
erna. 19.000 daarvan waren direct te danken aan de activatie op social media. ‘Het
is onze meest succesvolle actie ooit. Het leverde ons ook een paar nominaties op
voor reclameprijzen als de Grand Prix Content Marketing Award en The European
Excellence Award.’

Dit is
slechts
het begin

Wish Maps is dus positief ontvangen. ‘Enorm. En dit is slechts het begin. We willen
in de toekomst nog foto’s toevoegen, een app ontwikkelen, ga zo maar door. De
vrijwilligers in het land zorgen voor de updates. Wish Maps wordt voor ons steeds
meer een onderdeel van de manier waarop we communiceren.’
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TEAM HR & VRIJWILLIGERSMANAGEMENT
De 467 collega’s van Make-A-Wish Nederland vormen het fundament onder
de organisatie. 42 (29,1 FTE) collega’s werken op ons kantoor in Hilversum
en 425 vrijwilligers in de rest van Nederland. De vrijwilligers zijn volwaardige
collega’s, zij worden volledig betrokken bij onze kernprocessen.
Organisatie in beweging
Afgelopen boekjaar zijn de eerste stappen naar een slimme organisatie gezet.
Het is onze ambitie om te werken met wendbare, flexibele teams in de regio.
De kantoororganisatie is op eenzelfde manier georganiseerd en inmiddels
helemaal gewend aan de flexibele, platte organisatiestructuur. De verschillende
kantoorteams werken nauw met elkaar samen, elk vanuit hun eigen discipline.

FIN

DIR

Ilse Helmons
Hanneke Verburg, algemeen Directeur
Barbara van Kleef, directiesecretaresse

Ook de regio’s zijn begonnen aan de transformatie naar deze nieuwe manier van
werken. Elke regio in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Een aantal regio’s
liep al pionierend voorop in de omslag. Hier zagen collega-vrijwilligers kansen om
het ideaal voor hun regio dichterbij te brengen. Hun ervaringen delen we in best
practices.
Doel voor aankomend boekjaar is dat alle regio’s volgens de nieuwe manier
werken: vanuit kleine, wendbare teams, met gedeelde verantwoordelijkheden voor
fondsenwerving, Wish Journeys en communicatie.
Loyaliteitsprogramma
Mensen die bij ons werken, doen dit met een enorme persoonlijke betrokkenheid bij
onze doelgroep. Een groot deel van het werk wordt gedaan door de collega-vrijwilligers.
We willen deze groep voor een langere periode aan ons binden. Daarom startten we het
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afgelopen jaar een loyaliteitsprogramma op. Overigens is het programma bedoeld
voor iedereen. Het is belangrijk dat álle collega’s zich gewaardeerd voelen en zich
verder kunnen ontwikkelen.
Verantwoordelijkheid laag in de organisatie: bij de teams
Kortom, de hele organisatie is flink in beweging. Dat is nodig om een slagvaardige,
toekomstbestendige organisatie te zijn en de gewenste groei te bereiken.
Efficiëntie is hierin het sleutelwoord. De hiërarchische organisatiestructuur
van voorheen bleek niet meer efficiënt. Een platte structuur, met laag belegde
verantwoordelijkheden wél. En dus zijn de collega’s op kantoor afgelopen boekjaar
ingedeeld in de teams: Vrijwilligersmanagement, Wens, Marketing, Communicatie,
HR, en Financiën/ Algemene Zaken. De teams hebben een teamleider. Zie het als
de rol van aanvoerder in een voetbalelftal. Geen leidinggevende, geen baas, maar
iemand die met voeten in de klei staat en samen met zijn of haar collega’s werkt
aan een product of dienst.
Verantwoordelijkheden bij de teams in het land
In het land zijn we zoals eerder gemeld – nadrukkelijk samen met de collegavrijwilligers – bezig om de teams wendbaarder en flexibeler te maken. De rol
van voormalig coördinator verandert en transformeert mee naar een nieuwe
teamstructuur, waarin de collega’s samen verantwoordelijk zijn voor de totale
workload (van acties tot Wish Journeys). Veel coördinatoren vinden hun weg
naar de rol van teamleider. Deze organisatieomslag vraagt behoorlijk wat inzet.
Waar een collega-vrijwilliger voorheen vooral werd ingezet vanuit het eigen
specialisme, geeft het werken vanuit een team mogelijkheden om hun creativiteit,
talent, netwerk en denkkracht breder in te zetten. Het is niet zo dat alle collegavrijwilligers ineens álles moeten kunnen en willen, want iedereen heeft weer eigen
kwaliteiten. Dus leiden we ze op tot specialist fonds, wens halen, wens vervullen
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of communicatie, afhankelijk van hun kwaliteiten en achtergrond. In die rol dragen ze een
eindverantwoordelijkheid. Wensdossiers en actiedossiers worden in het hele team besproken,
met de bedoeling om de Wish Journey samen uit te zetten. ‘Van solo naar samen’, is het motto.
Uit de samenleving
Los van wat we hierboven beschrijven, vragen ook de ontwikkelingen in de samenleving om
een andere kijk op werkgever zijn voor vrijwilligers. Ja, mensen willen graag betrokken zijn
en iets goed doen. Tegelijk maken zij bewuste keuzes in de manier waarop ze hun vrije tijd
besteden. Ons antwoord daarop is: flexibele teams. Elk team heeft een teamleider, net als de
teams op kantoor in Hilversum. De teamleider biedt een luisterend oor en is verantwoordelijk
voor het overleg, de verdeling van het werk en heel belangrijk: het lief & leed. Via de
teamleider geven we vorm aan ons werkgeverschap, waarin aandacht, investeren en rekening
houden centraal staan. De teamleider functioneert bovendien als contactpersoon richting de
collega’s van team Vrijwilligersmanagement in Hilversum.
Naast de eerdergenoemde specialismen wens halen, wens vervullen, fondsenwerving en
communicatie zijn er ook collega-vrijwilligers actief als:  
•
•
•
•

instructeur (levert een belangrijke bijdrage aan opleiding en kwaliteit)
fotograafvrijwilliger (bouwt mee aan een storysharing brand)
fotoalbumvrijwilliger (speelt een grote rol bij de impact van de Wish Journey)
Parijsvrijwilliger (vangt wensgezinnen in Parijs op en begeleidt de familie naar Disneyland
Parijs)
• ziekenhuisvrijwilliger (vrijwilligers die ondersteunen bij Relatiebeheer zorgprofessionals, in
alle academische ziekenhuizen in Nederland
• vrijwilliger in het Prinses Máxima Centrum (geeft deze unieke samenwerking gezicht en
vorm en biedt kinderen de eerste ervaring met hun Wish Journey)
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Vrijwilligersmanagement
Als team Vrijwilligersmanagement proberen we onze collega-vrijwilligers
waar en wanneer mogelijk te ondersteunen. Dat betekent dat we de
primaire werkprocessen goed op orde moeten hebben én houden. En
dat we moeten zorgen dat de collega-vrijwilligers tijdig voorzien worden
van de juiste informatie. De introductie van de WishDesk als service- en
expertisecentrum, in de zomer van 2017, draagt hieraan zeker bij. De
Wish Desk is de voordeur voor alle vragen van de collega-vrijwilligers en
bewaakt de werkprocessen binnen de Wish Journeys en de acties.
Het afgelopen boekjaar zijn we het vrijwilligersmanagement
veel meer als aparte discipline gaan bekijken. Er staat een team
Vrijwilligersmanagement klaar om de collega-vrijwilligers aan te sturen,
te begeleiden en te inspireren. We volgen hierin de wetenschappelijke
inzichten. Het managen van een grote groep vrijwilligers is niet iets wat
je erbij zomaar bijdoet. Het is een vak apart.  

HR Algemeen
Ziekteverzuim/ nieuwe arbodienst
Het afgelopen boekjaar ondernamen we diverse acties om ons
ziekteverzuim terug te dringen. Zo stelden we een medewerker
ziekteverzuim/preventiemedewerker aan. Deze medewerker fungeert
binnen de organisatie als aanspreekpunt en sparringpartner indien
er sprake is van (dreigend) ziekteverzuim. Daarnaast stelden we een
ziekteverzuimprotocol op dat handvatten geeft binnen het verzuim.
Tot slot maakten we per 1 januari 2018 de switch naar een andere
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arbodienstverlener. Al deze maatregelen zorgden ervoor dat het ziekteverzuimpercentage is
teruggedrongen, van 15,55% in boekjaar 2017 naar 8,73 % in het afgelopen boekjaar. Deze
daling zet nog steeds door. We gaan dus de goede kant op.
Werkgeluk
We willen de energie die er in de samenleving zit om maatschappelijk betrokken te zijn,
omzetten in vrijwillige inzet voor Make-A-Wish Nederland. Dat vraagt om een apart
specialisme, dat van recruitment, Om die reden versterkten we team HR met een recruiter die
zich specifiek met de werving van vrijwilligers bezighoudt.
Bezoldigingsbeleid
Make-A-Wish Nederland is niet aangesloten bij een cao en volgt ook geen bepaalde cao. Ten
aanzien van de arbeidsvoorwaarden benchmarken wij onszelf met de Goede Doelen sector.
Zo hebben wij het afgelopen boekjaar de functieprofielen opnieuw opgesteld en gewaardeerd.
Daarnaast is een benchmark gedaan naar salarissen in de goede doelen wereld; deze heeft
geleid tot een actueel salarishuis.
Voor de directeur volgen wij de ‘Regeling beloning directeuren van Goede Doelen’ van Goede
Doelen Nederland. Zie hiervoor de jaarrekening, onder ’directiebeloning’.
Het bestuur ontvangt geen beloning.
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De Wish Journey volgens Vera van de Rijt
vrijwilligerscoach wenshalen -regio Brabant
‘IN EEN WISH JOURNEY IS DE RODE DRAAD NIET MEER DE VERRASSING VAN DE
WENSVERVULLING, MAAR DE WEG ERNAARTOE’
Vera van de Rijt werkt al 27 jaar als vrijwilliger bij Make-A-Wish,
bijna net zo lang als Make-A-Wish bestaat. Ze heeft zo’n beetje
álles meegemaakt. ‘Maar het werken met Wish Journeys vind ik een
geweldige ontwikkeling. Dit hadden we veel eerder moeten doen.’
Is er een groot verschil met vroeger? Vera lacht: ‘Ja, enorm! Al die
jaren lag het accent op de wensdag. Wat we deden was: wens halen,
verslag maken, de wens in elkaar zetten en de dag zelf. Dat was ’t dan.
En natuurlijk zie je dan even stralende gezichten, maar toch… door
kinderen een Wish Journey te bieden, bereiken we ze op een diepere
laag, geven we ze meer kracht.’

Leg eens uit?
‘Veel zieke kinderen zijn de regie kwijt over wat ze doen of willen
doen, want de ziekte beheerst hun leven. In de oude situatie stelde je
vragen en ging je daarmee aan de slag. Na het eerste bezoek gebeurde
er een hele tijd niets. Ja, je belde wel eens om te informeren hoe het
was. Nu krijgen kinderen vóór onze komst een Wish Box. Of een Wish
app wanneer ze wat ouder zijn. Daar kunnen ze van alles indoen om
zich voor te bereiden. Ook dat is wezenlijk anders dan hoe we het
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vroeger deden, want de Wish Box is feitelijk de start van de Wish
Journey. Ze zijn er nu veel langer mee bezig. Bovendien delen we
opdrachten uit om de wens samen met het gezin tot leven te brengen.’

In de nieuwe situatie krijgt het kind dus een deel van de regie
‘Precies, en wij helpen daarbij, dat is heel wat anders.’ Als voorbeeld
geeft Vera een veel voorkomende wens, de prinsessenwens. Best
veel meisjes dromen ervan een prinses te zijn en mooi gekapt en
opgemaakt de dag te beginnen. ‘Een prinses draagt een jurk. We
kopen die jurk niet in de winkel, maar laten hem helemaal door het
wenskind ontwerpen. Met die opdracht is zo’n meisje weken zoet.
En terwijl we achter de schermen het verhaal van de Wish Journey
steeds verder afmaken, geven we het wenskind en haar ouders steeds
een nieuw puzzelstukje van het verhaal. Hier kunnen ze dan thuis
mee verder. Voor mij echt een voorbeeld van hoe je een Wish Journey
opbouwt.’
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Veel creatiever
Vera komt terug op de essentie van de Wish Journey. ‘Wat je feitelijk doet,
is kinderen activeren. En wanneer ze met iets leuks bezig zijn, heeft dat een
positief effect op alle negatieve dingen die ze meemaken. Ik merk het echt.’ De
wenskinderen en hun familie zijn niet de enigen die worden geprikkeld, Vera zelf
ook. ‘Haha, zit creativiteit niet in je rechterhersenhelft? Ik heb het gevoel dat ik
veel creatiever ben gaan denken. De ideeën blijven maar stromen. Waar ik ook
ben, zelfs op vakantie.’

De Wish Journey
is een geweldige
ontwikkeling

Is het lastig, de omslag?
Vera werkt vooral met mensen die nieuw binnenkomen en niet beter weten. ‘We
zitten in een overgangsfase. De Wish Journey moet nog in het DNA terechtkomen
van alle vrijwilligers. Dat gaat zeker lukken. We laten steeds meer los; de rode
draad is niet meer de verrassing, maar de weg ernaartoe. Tijdens de introductie
van de Wish Journey begin 2017 kregen we een prachtig voorbeeld, van een
jongen uit Spanje. Hij wilde heel graag duiken. En wat deed Make-A-Wish Spanje?
Een duikbril opsturen. Kon hij in bad gaan oefenen. Dit is voor mij tekenend voor
een andere, creatievere manier van denken.’
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TEAM ALGEMENE ZAKEN & FINANCIËN
Net zoals in boekjaar 2016-2017 was het team Algemene Zaken & Financiën
verantwoordelijk voor de ondersteunende processen in de organisatie. Zoals
de financiële administratie, marketingadministratie, ICT en de facilitaire zaken,
waaronder de receptie en huisvesting. Het team ondersteunt en faciliteert
de andere teams en stuurt daarbij nadrukkelijk op de inkomsten en uitgaven
van Make-A-Wish Nederland. Voor het afgelopen boekjaar waren de
doelstellingen met name gericht op de verhuizing, de optimalisatie van de
werkprocessen en de overige financieel administratieve zaken.
Verhuizing
In oktober 2017 verhuisden we naar ons nieuwe prachtige pand op het
Media Park in Hilversum. Het pand in Woerden was sterk verouderd en
onpraktisch. De nieuwe plek biedt ons een inspirerende en praktische
werkomgeving met veel kansen om ons netwerk te verbreden. Dat we
nu in het hart zitten van de landelijke omroepen, droeg zeker bij aan de
enorme media-aandacht voor onze 7000e wensvervulling.
Optimalisatie werkprocessen
Net zoals bij de andere teams, namen we ook bij ons team de
werkprocessen onder de loep. Enkele procedures zijn aangepast
en geoptimaliseerd en waar mogelijk zijn de werkprocessen verder
geautomatiseerd. Daarnaast maakten we een start met het volledig
digitaliseren van inkomende facturen en declaraties. Dit project verwachten
we in het nieuwe boekjaar af te ronden.
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Verkregen kortingen
We ontvangen regelmatig kortingen of gratis goederen en diensten van leveranciers. Onder
bepaalde voorwaarden mogen we deze in geld waardeerbare prestaties verantwoorden
als kosten en baten. Dankzij deze kortingen of goederen zijn we in staat meer wensen te
vervullen. Dit boekjaar bedroeg de werkelijke waarde van de kortingen en diensten bijna
€ 260.000. Met grote dank aan team Wens en aan onze collega-vrijwilligers, want zij maken de
afspraken met de leveranciers. Onze erkentelijkheid gaat zeker ook uit naar alle leveranciers
die ons soms al jarenlang op deze manier financieel steunen en op die manier meer wensen
mogelijk maken.
Herziene Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
De Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen is in 2017
herzien. In dit jaarverslag volgen we de nieuwe Richtlijn; de vergelijkende cijfers over het
boekjaar 2017 zijn hierop aangepast. De aanpassingen betreffen met name een andere
indeling en presentatie van de baten. Vermogen en resultaat hoeven niet te worden bijgesteld.
In onze werkorganisatie zijn de systemen en werkprocedures volledig geactualiseerd op de
nieuwe Richtlijn.
Gedragscodes en richtlijnen
Wij moeten als ANBI-instelling en CBF erkende instelling voldoen aan de ANBI wet- en
regelgeving en aan de normen uit de Erkenningsregeling.  
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 zijn nieuwe privacyregels van kracht onder de noemer Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de aanloop naar deze datum stelden we begin
2018 een speciaal AVG-projectteam samen. Hierin waren alle teams vertegenwoordigd.
In de tussenliggende periode stelde het team de noodzakelijke documenten op en sloot
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overeenkomsten met (IT) partners. Daarnaast benoemden we een aparte Security
Officer en een Data Protection Officer (DPO). De collega’s op kantoor én in de
regio zijn meegenomen in alles wat deze verordening inhoudt.  
Buiten het voldoen aan de nieuwe verordening, zijn we ons meer dan bewust van
de noodzaak veilig, bewust en voorkomend om te gaan met gegevens en privacy in
de breedste zin. Van het vragen om toestemming om gegevens te mogen opslaan
en het openen van een speciaal privacy@makeawishnederland.org e-mailaccount,
tot een clean desk policy op kantoor.
Voor meer informatie verwijzen we naar het Privacy Statement op onze website.

Make-A-Wish International
Make-A-Wish Nederland is samen met vijftig andere landen aangesloten bij
Make-A-Wish International. Deze samenwerking levert ons veel voordelen
op, neem alleen al de wensvervullingen in het buitenland. Daarnaast werft
Make-A-Wish International wereldwijd sponsoren en ondersteunen zij ons met
kennis en materialen, zoals bijvoorbeeld de brandmanual en een mediakit. Voor
deze dienstverlening betalen we een fee.
Risico(beheersing)
Periodiek besteden we aandacht aan de risico’s die Make-A-Wish Nederland
mogelijk loopt, en de beheersing ervan. In het teamleidersoverleg en met
het Bestuur brengen we de risico’s en beheersmaatregelen in kaart. We
doen er alles aan om de risico’s te beperken. Om die reden treffen we vooraf
beheersmaatregelen.
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We onderkennen de volgende belangrijke risico’s en stellen daar de volgende
beheersmaatregelen tegenover:
1. Aantal aanmeldingen en het aantal wensvervullingen blijft achter bij begroting
Het afgelopen boekjaar slaagden we erin het aantal aanmeldingen fors te verhogen. Het aantal
aangemelde wensen van 666 lag 16 boven de jaarbegroting van 650. Nu deze aanmeldingen
nog tijdig zien te vervullen.
Ook wisten we opnieuw onze zichtbaarheid te verhogen in ziekenhuizen en op symposia. Er
zijn nieuwe ziekenhuisvrijwilligers geworven met medische achtergrond. We onderzochten hoe
we bij de ziekenhuizen het aanmelden van een kind ‘top of mind’ konden krijgen én houden.
En tenslotte hebben we het aanmeldproces verder versoepeld en de app wensaanmeldingen
uitgebracht. Via de app verloopt het aanmeldproces een stuk eenvoudiger.
Nu er voldoende aanmeldingen zijn, konden we aandacht besteden aan het doorlichten van
de interne werkprocessen en de doorlooptijden tussen het moment van aanmelden en van
wens vervullen. De gepleegde interventies gericht op het verkorten van de doorlooptijd tussen
aanmelding en wensvervulling, hadden het gewenste effect. Sinds de doorlooptijd is verkort,
kunnen we in een boekjaar meer wensen vervullen. We zien dan ook een forse stijging in het
aantal wensvervullingen.
2. Naamsbekendheid (in top-40 goede doelen) blijft achter
Bouwen aan een sterk merk kost tijd. Een hogere naamsbekendheid helpt ons meer fondsen
en meer aanmeldingen te genereren. We werken op diverse manieren aan ons merk en aan
onze naamsbekendheid. Het afgelopen boekjaar organiseerden we bijvoorbeeld voor het
eerst ons Kids’ Night event. Daarnaast voerden we een aantal succesvolle social media- en
pr-campagnes. Wat ons zeker ook positief op de kaart heeft gezet, zijn de lancering van
Wish Maps en de nieuwe, responsive website.
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3. Effect negatieve publiciteit/ reputatierisico
Make-A-Wish Nederland kan op verschillende manieren reputatieschade oplopen. De kans bestaat dat we
zelf een fout maken. Of dat we slachtoffer worden van cybercrime, of de dupe van negatieve publiciteit
over ander goede doelen.
Een goede reputatie is dus van groot belang voor ons werk. Imagoschade leidt zeker tot minder inkomsten
en een afname van vrijwilligers en wensaanmeldingen. We zijn ons zeer bewust van het belang van een
goede reputatie. Goede relaties met al onze belanghebbenden vinden wij dan ook van grote waarde. Het
team Communicatie en de directie spelen hierin een belangrijke rol. Samen maakten we een vragenlijst met
de meest voorkomende vragen over merk en positionering. Daarnaast is een pr‑protocol opgesteld.
4. Financiële risico’s ten aanzien van de opbrengsten
Het risico bestaat dat belangrijke opbrengstencategorieën zich niet conform verwachting ontwikkelen.
Bijvoorbeeld door het achterblijven van acties of een afname van samenwerkingen in de zakelijke markt.
Wanneer de opbrengsten tegenvallen, proberen we eerst andere marketingcampagnes te ontwikkelen
gericht op het verhogen van andere opbrengsten. Vervolgens zijn er indien nodig voldoende posten in de
kosten waarop we kunnen bezuinigen.
5. Niet-naleven van wet- en regelgeving
We hebben de ANBI-status en zijn CBF erkend. De ANBI-status ziet toe op fiscale regels waar goede
doelen zich aan moeten houden. Tevens troffen wij maatregelen om te voldoen aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 in werking is getreden. We beperken het risico van
het niet voldoen aan wet- en regelgeving door het bijhouden van de wijzigingen in de wet- en regelgeving,
het treffen van organisatorische maatregelen ter bewaking van wet- en regelgeving en tenslotte het waar
nodig inschakelen van deskundigen indien wij de kennis zelf niet hebben. Het geheel van deze maatregelen
waarborgt dat de relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd.
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De Wish Journey van...
...ISMAEL
‘IK HEB NOG NOOIT SNEEUW GEZIEN’

‘Hee, Make-A-Wish is er!’ Wanneer we hem in december 2017
bezoeken, zit hij nog met zijn moeder Teresa in het Ronald
McDonaldhuis van het AMC. De 5-jarige Ismael de Oliveira is sinds
zijn derde in behandeling voor leukemie. Dat hij net van zijn infuus en
andere slangen af is, zie je niet aan dit levendige ventje dat er vrolijk
op los babbelt. Zijn donkere ogen beginnen te glimmen wanneer hij
over zijn wens vertelt. ‘Ik wil zooooo graag de Kerstman ontmoeten.
Hij is de liefste man van de hele wereld.’

Heimwee
Zijn zus Elizabeth is net overgekomen uit Aruba. Teresa: ‘Ismael moest
de laatste tijd elke avond huilen. Hij miste zijn vader en zus. Ik heb
Elizabeth gevraagd om deze laatste maanden bij ons te blijven.’ Hun
kamer is gelukkig groot genoeg.
24/7 zorg nodig
Moeder Teresa is doodmoe. Het gaat nu goed met Ismael, maar hij
is natuurlijk niet voor niets naar Nederland gekomen. Emotioneel
vertelt ze over de eerste bezoeken aan de dokter toen ze nog gewoon
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dacht dat Ismael verkouden was. De verkoudheid blijkt leukemie. Op
Aruba is niet genoeg specialistische kennis aanwezig om leukemie te
behandelen. In het Amsterdamse Emma Kinderziekenhuis wél. Twee
lange, vaak angstige jaren wonen zij al in het Ronald McDonald huis.
‘Mijn eigen leven heb ik dus stopgezet. Mijn werk, vrienden, alles.’
Alleen de zorg voor Ismael telt. ‘Ik ben ineens 24/7 verpleegster.’ Het
overgrote deel in haar eentje. ‘Mijn man en dochter waren er in het
begin ook bij, Elizabeth deed hier zelfs een opleiding. We dachten in
eerste instantie namelijk dat het maar een paar maanden zou duren.
Dat bleek 2 jaar te zijn. Ik weet niet of ik mijn baan nog terugkrijg.’

De 7000e wens
Voor Ismael betekent het uitkomen van zijn wens veel meer dan de
ontmoeting zelf. Zijn Wish Journey geeft hem kracht en hoop om door
te gaan. Teresa verwoordt het mooi: ‘Het idee dat Make-A-Wish nu
hard aan de slag is om zijn wens te laten uitkomen, doet ons allemaal
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erg goed. Ismael is weer een blij kind, zelfs toen hij nog zijn drains
inhad. Slechte herinneringen worden langzaamaan weer mooie
herinneringen.’
De wens van Ismael is extra speciaal, want het is de 7000e wens
die we vervullen in de bijna 30 jaar die Make-A-Wish bestaat.
Een mijlpaal. En wat Ismael en zijn moeder niet weten: achter de
schermen leggen we contact met het tv-programma All You Need
Is Love. Ismael gaat namelijk helemaal niet naar SnowWorld voor
zijn ontmoeting met de Kerstman. Het wordt Lapland. Presentator
Robert ten Brink neemt hem, zijn moeder en zusje mee in het
vliegtuig. Als extra verrassing staat daar niet alleen de kerstman,
maar ook zijn vader hem op te wachten.
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Inmiddels is Ismael klaar
met zijn behandeling. In
januari 2018 is hij weer
naar huis vertrokken, terug
naar Aruba. Eindelijk weer
herenigd met zijn vader.
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4. Toekomst
DOELSTELLINGEN 2019 EN VERDER…
Ons huidige Meerjarenbeleidsplan loopt eind 2019 af. De voorbereidingen
voor de nieuwe beleidscyclus van 3 jaar zijn in volle gang.
Meer aanmeldingen…
… en meer afgeronde Wish Journeys
Zoals eerder gemeld willen we doorgroeien naar meer afgeronde Wish
Journeys. Ons doel is namelijk om zoveel mogelijk kinderen te bereiken
waarvan we weten dat ze in aanmerking komen voor een Wish Journey. Ofwel:
every eligible child.
Voor het komende boekjaar is ons doel 720 aanmeldingen en 655 afgeronde
Wish Journeys. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de Wish Journey eind 2019
100% in ons DNA zit. De nieuwe Wish Developer speelt hierin een grote rol.
Nieuwe Wish Developer?
Ja, er is een speciale Wish Developer aangenomen. Zij heeft bewezen ervaring in
het werken met Wish Journeys en draagt mede bij om de Wish Journey op een hoger
niveau te tillen.
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Meer merkbekendheid
Online benaderen nieuwe doelgroepen
Onze inspanningen van de afgelopen jaren bereikten hun doel. Onze naamsbekendheid
is door enkele succesvolle acties significant toegenomen. Dit had duidelijk effect op onze
doelstellingen meer aanmeldingen binnen te krijgen, meer fondsen te werven en langdurige
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met partners.
Het komende boekjaar willen we onze naamsbekendheid online vergroten door ons te richten
op een nieuwe doelgroep. Een extern bureau stelde een contentstrategie op om de millenials
(18- 35 jaar) voor ons te winnen. Met gerichte online storytelling via onder meer Instagram
hopen we deze nieuwe doelgroep te activeren om een rol van betekenis te spelen voor
Make-A-Wish.
Volgen wenskinderen
Sinds november 2018 volgen we onze wenskinderen. Elk kwartaal willen we drie wenskinderen
van begin tot eind bijhouden tijdens hun Wish Journey. We leggen alle momenten vast in korte
video’s en foto’s. Deze worden wekelijks gedeeld via Instagram stories en Instagram feed. We
roepen onze volgers daarbij op of ze de Wish Journey onder de aandacht willen brengen van
hun netwerk. Door bijvoorbeeld het bericht te liken of iemand onder het bericht te taggen. Op
die manier vergroten we ons bereik en komt ons werk onder de aandacht van meer mensen.

3

Years
of wishes

Een jubileum
In 2019 bestaan wij 30 jaar. We besteden hier veel aandacht aan. Met een loterij, nieuwe
evenementen, een heus Wensbal, een collega-dag, speciale Make-A-Wish munten, sieraden,
een boek en nog veel meer. Kortom, een mijlpaal om bij stil te staan en tegelijk prominent naar
buiten te brengen. Een mooie kans om ons werk & merk te laten zien.
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Meer inkomsten uit fondsen
Het is de bedoeling meer diversiteit in fondsenwerving aan te brengen. We hebben
een groter aandeel nodig in de particuliere en zakelijke markt. We zoeken naar
nieuwe, meer structurele vormen van fondsenwerving. Sinds de zomer van 2018
zetten we bovendien in op een structurelere samenwerking met de zakelijke markt,
onze Wish Partners. Voor hen bedenken we nieuwe dingen. Zoals Make-A-Bizz, een
exclusieve Business Club. Vanuit Make-A-Bizz organiseren we voortaan viermaal per
jaar inspiratiebijeenkomsten of events. De aftrap vond plaats voorafgaand aan de
tweede Kids’ Night, in november 2018. En het programma Heartbeats staat in de
startblokken: een eerste grote partij is al aangehaakt (zie Marketing voor informatie
over deze nieuwste propositie van Make-A-Wish Nederland).
Flexibele, wendbare organisatie
We zijn al een heel eind in de omslag naar een platte organisatiestructuur. De
komende periode verleggen we onze focus nóg verder. Het is de bedoeling dat we
zoveel mogelijk gaan opereren vanuit werkprocessen en verantwoordelijkheden.
We leggen samenwerkingsverbanden binnen, tussen en dwars door de teams
heen. En er is veel aandacht voor zelfsturing en het eigen specialisme. De
verantwoordelijkheden liggen laag; er is ruimte voor ondernemerschap. Dat betekent
dat we vanaf september 2018 nog wel met dezelfde disciplines werken, maar
toch anders georganiseerd zijn. Er zijn binnen de huidige teams drie kernteams
benoemd, met elk een eigen teamleider: de teams Wens, Marketing en fundraising
en Vrijwilligersmanagement. De andere teams, de zogenoemde satellietteams,
leveren support aan deze kernteams. Zij functioneren als zelfsturende teams, zonder
teamleider. De satelliet teams hangen allemaal rechtstreeks onder een van de twee
directeuren.
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Van bestuur-model naar raad-van-toezichtmodel
In de culturele en charitatieve sectoren vinden aansturing en toezicht meestal plaats
door een onbezoldigd bestuur, aangevuld met een directeur die verantwoordelijk
is voor de dagelijkse gang van zaken. Dit heet het bestuur-model. Organisaties
met deze besturingsvorm zijn vaak kleine organisaties, waar het bestuur veel zelf
uitvoert.
Make-A-Wish Nederland is allang geen kleine organisatie meer en heeft te maken
met uiteenlopende vragen en (kwaliteits)eisen van onder meer de Belastingdienst en
het CBF. Om die reden delegeerde het huidige bestuur de uitvoering in toenemende
mate aan de directie die tot nog toe bestond uit één directielid, Hanneke Verburg.
De rolverdeling tussen bestuur en directie is de laatste jaren dus aanzienlijk
veranderd.
Afgelopen boekjaar namen we daarom de tweede besturingsvorm binnen de
Governance Code onder de loep, het raad-van-toezichtmodel. Dit model wordt vaak
toegepast bij organisaties met een personeelsbestand vanaf 15 fte en inkomsten
van minimaal 2,5 miljoen euro. Dit model sloot bovendien beter aan bij de wens
van de directeur de organisatie op een meer ondernemende wijze te leiden om
de strategische doelstellingen te halen. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar
langdurige partnerships, in plaats van naar traditionele donateurs. Met behulp van
Deloitte hebben we dit model verder verkend en besloten om het vanaf het boekjaar
2018-2019 te implementeren.
Bij het raad-van-toezichtmodel is het bestuurlijke proces met uitzondering van
het toezicht in handen van een ‘bestuur’, dat bestaat uit een of meer statutair
bestuurders. Vanaf 1 september 2018 is Hanneke Verburg benoemd tot algemeen
statutair directeur (CEO) en Ilse Helmons tot Operationeel titulair directeur (COO).
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Deze 2-koppige directie geeft leiding aan de organisatie. Zij zijn elk vanuit hun functie
verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en de (operationele) organisatie. De Raad
van Toezicht adviseert over de te volgen strategie en na goedkeuring over de (meerjaren)
beleidsplannen, en houdt het toezicht op de uitvoering.

Begroting boekjaar 2019
September 2018-augustus 2019 in €
BATEN
Baten van particulieren

3.686.191

Baten van bedrijven

2.389.590

Baten van loterijorganisaties
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som der baten

904.100
20.000
479.119
7.479.000

LASTEN
Besteed aan doelstelling

4.959.425

Werving baten, eigen werving

1.892.275

Beheer en administratie
Som der lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

493.300
7.345.000
6.000
140.000

Besteed aan doelstelling in % van de totale baten

66%

Besteed aan doelstelling in % van de totale lasten

68%

Kosten fondsenwerving in % van de baten fondsenwerving

25%

Kosten beheer en administratie in % van de totale kosten

7%

Aantal wensvervullingen

655
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Make-A-Wish Story : : Joost Chantrel, BAM Infra Telecom

BAM Infra Telecom…
… VERBINDT ZICH VOOR EEN JAAR ALS BUSINESS PARTNER

‘We zochten een goed doel dat dichtbij ons stond, in
Nederland’
Joost Chantrel is HR-manager bij BAM Infra Telecom. Het bedrijf
legt telecomnetwerken aan voor grote klanten zoals VodafoneZiggo,
gemeenten en de rijksoverheid. ‘In de kern zijn wij een familiebedrijf,
ook na de overname door BAM. Die familiecultuur is nog steeds sterk
aanwezig. Iedereen wil elkaar helpen, werkt samen en gaat voor het
beste eindresultaat. Die cultuur, die betrokkenheid van al die loyale
mensen, daar moest ik wat mee.’ Zo nu en dan drinkt hij informeel
koffie met directeur Jeroen Wijnen en praten ze bij over de lopende
zaken. ‘We hadden het erover dat we trots zijn op onze mensen,
omdat keihard werken en voor je bedrijf gaan in hun genen zit. Hoe
geweldig zou het zijn wanneer we de samenleving naast ons dagelijks
werk ook konden laten profiteren van het talent van onze mensen? En
dan in het bijzonder een goed doel.’

Een bewuste keuze
Nu is Joost zelf ook een praktische doorpakker, dus hij zet direct een
poll uit onder het personeel. Stel dat BAM Infra Telecom een goed
doel gaat ondersteunen, waar moet het dan aan voldoen? De reacties
maken veel duidelijk. Het goede doel moet dichtbij zijn en transparant,
mensen willen zich betrokken voelen en het verschil kunnen maken.
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‘Naar aanleiding van de uitkomsten maakte ik een analyse van alle
goede doelen in Nederland. En heel bijzonder, los van elkaar kwamen
Jeroen en ik uit op Make-A-Wish. Jeroen zei: maak maar een plan.’
Niet veel later ligt het plan bij het MT. ‘Vanwege het benodigde
draagvlak zijn we daar begonnen.’ Het MT reageert positief. Voor Jeroen
en Joost het startsein om een partnerprogramma op te zetten, samen
met Make-A-Wish. Op 18 juli staat het plan stevig in de steigers.

Alle medewerkers staan erachter
Eerst presenteert Joost het plan aan de leidinggevenden binnen
Telecom. ‘In de uitnodiging kondigde ik alleen aan dat we iets wilden
betekenen voor Make-A-Wish. Verder ben ik nergens inhoudelijk op
ingegaan. We vonden het beter om het podium aan Make-A-Wish te
geven. Daar deed Hanneke Verburg haar verhaal. En dat verhaal raakt
je, sommige mensen waren zelfs tot tranen toe geroerd. We kennen
allemaal wel een ziek kind in onze eigen omgeving.’ De weg is vrij
voor een roadshow voor de afdelingen en vestigingen. ‘We zijn hier al
sinds maart mee bezig, maar voor de rest van Telecom was dit nieuw.
De reacties waren overweldigend! Je had mensen die zeiden, jee, wat
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mooi. Anderen hadden tijd nodig om het nieuws te laten bezinken. En er was een
groep die heel stil bleef. Maar iedereen stond erachter. Het is precies zoals we
bedachten. Make-A-Wish past in onze bedrijfscultuur. Sommige afdelingen zijn
meteen aan de slag gegaan.’

Een jaar lang activiteiten
Hoe dan? ‘De basis van het programma is dat we geen geld geven, maar tijd.
Het programma bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is het
organiseren van activiteiten voor de medewerkers.’ Joost geeft als voorbeelden
de Strooigoedactie, Nieuwjaarsloterij en de Loop van Telecom-vestiging naar
Telecom-vestiging, waar de deelnemers zich laten sponsoren voor de afstand
die ze afleggen. ‘En alle Telecom-collega’s mogen zich inschrijven voor de
Make-A-Wish Business Challenge. Het is natuurlijk de bedoeling om die dag
zoveel mogelijk wensvervullingen mogelijk te maken. Bijvangst is dat we tegelijk
aan teambuilding doen en elkaar op een andere manier leren kennen.’

We willen
onze talenten
inzetten om te
organiseren,
samen te werken
en resultaten
te boeken voor
Make-A-Wish

Meteen aan de slag
Tot het tweede programmaonderdeel behoren de acties die medewerkers
zelf organiseren, met ondersteuning vanuit het bedrijf. Ideeën zijn er genoeg.
‘Een deponeer je statiegeld-actie in de supermarkten, waarvoor wij de posters
laten maken. Enkele collega’s plaatsten direct een donatieknop onder hun
e-mailhandtekening en stuurden een bericht naar hun contacten. Onze collega’s
uit Nieuwleusen hadden de dag na de presentatie al flyers ontwikkeld ter promotie
van een mountainbike-toertocht én de benodigde vergunningen geregeld. Het
schijnt in het oosten sowieso gewoon te zijn dat de hele gemeenschap meedoet.’
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5. Verantwoordingsverklaring
Het bestuur verklaart bij het uitoefenen van zijn functie de volgende principes in acht
te nemen:

1. Scheiding toezicht, bestuur en uitvoering
Het bestuur is verantwoordelijk voor het (meerjaren)beleid van de organisatie en ziet
erop toe dat de doelstellingen die daarvan worden afgeleid, worden behaald.
Het Bestuur volgt de resultaten aan de hand van rapportages. Een aantal bestuurlijke
taken is gedelegeerd aan de titulaire directie die de dagelijkse leiding heeft over
de organisatie. De uitvoering ligt in handen van de professionals op het kantoor in
Hilversum (Media Park) en van de professionele vrijwilligers in het land. Hieronder
gaan we nader in op de wijze waarop de drie functies ‘toezicht houden’, ‘besturen’,
en ‘uitvoeren’ worden ingevuld binnen Make-A-Wish Nederland.
2. Besteding van de middelen
Make-A-Wish Nederland is voor haar bestaan afhankelijk van donaties, giften
en sponsoring. Het is essentieel dat deze partijen ervan uit kunnen gaan dat hun
bijdrage effectief en doelmatig wordt ingezet. In het jaarplan staan de doelstellingen
die Make-A-Wish Nederland in de verslagperiode wil bereiken. Deze betreffen
het aantal te vervullen wensen, de uit te voeren communicatieprojecten, de te
behalen financiële doelen en de plannen ten aanzien van de vrijwilligers. In het
bestuursverslag/de jaarrekening over de periode september 2017-augustus 2018
en de maandelijkse rapportages wordt verslag gedaan over de behaalde resultaten.
Net als alle goede doelen geeft Make-A-Wish Nederland aan welk deel van de kosten
gerelateerd is aan beheer en administratie (overhead), aan fondsenwerving en aan
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doelstellingswerk. We vinden het acceptabel als deze ondersteuning maximaal 8% van alle
kosten vereist. Het Bestuur stelde tevens vast dat omstreeks 70% van de middelen in de
laatste drie jaar aan de doelstelling moet worden besteed.

3. Omgaan met belanghebbenden
De belanghebbenden van Make-A-Wish Nederland zijn onder meer:
• wenskinderen en hun families
• donateurs
• vrijwilligers
• kantoorpersoneel
• sponsors
• zakelijke partners
• vrienden van Make-A-Wish Nederland
• ziekenhuizen en zorgverleners
• (zakelijke) ambassadeurs
• Make-A-Wish Foundation International
4. Toezicht
Het Bestuur houdt toezicht op de toekomstplannen voor Make-A-Wish Nederland en de
behaalde resultaten. In het verslagjaar 2017-2018 bestond het bestuur overwegend uit vijf
personen. Zij voerden hun werkzaamheden onbetaald uit.
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HET BESTUUR
Oud
Naam

Achtergrond

Nevenfuncties

Hans Geels
(voorzitter)

Directeur Dille & Kamille

•
•

Bestuurder KidsRights
DGA Geels Beheer BV

Jan Taminiau
(bestuurslid medisch)

Kinderarts en internationaal betrokken bij de
ontwikkeling van medicijnen t.b.v. kinderen

•
•

Lid van Paediatric Committee London / IME
Lid van CGG (college ter beoordeling van geneesmiddelen)

Dominique Maas
(penningmeester)

Mediator bij zakelijke geschillen,
DM Mediation

•

Penningmeester Stichting Kinderbuik&co Vrienden

Peter Bommel
(secretaris)

CEO Deloitte

•
•
•
•

Voorzitter Curatorium Accountantsopleiding aan de Vrije Universiteit
Bestuurder Stichting de Nederlandsche Bachvereniging
Lid Adviesraad Maatschappelijke Alliantie
Voorzitter Deloitte Impact Foundation
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Nieuw
Naam

Achtergrond

Nevenfuncties

Hans Geels
(voorzitter)

Directeur Dille & Kamille

•
•

Bestuurder KidsRights
DGA Geels Beheer BV

Peter Bommel
(penningmeester)

CEO Deloitte

•
•
•
•

Voorzitter Curatorium Accountantsopleiding aan de Vrije Universiteit
Bestuurder Stichting de Nederlandsche Bachvereniging
Lid Adviesraad Maatschappelijke Alliantie
Voorzitter Deloitte Impact Foundation

Theo Rinsema

CEO/eigenaar Shift Patrol

•
•
•
•
•
•

Lid RvC Menzis
Voorzitter RvC Motion 10
Bestuurslid Ortec Finance
Lid RvC Olympia Uitzendbureau
Lid Adviesraad NGL International
Lid RvC Kinly

Mariëlle Broekhuysen

Partner ondernemingsrecht bij
Janssen Broekhuysen Advocaten

Bwee Tien Poll-The

Kinderarts, gespecialiseerd in
neurometabole ziekten

•
•

Principal Investigator onderzoeker AMC medical research
Kinderneuroloog Ziekenhuis OLVG west

De bestuurstermijn bij Make-A-Wish Nederland is statutair vastgelegd en bedraagt drie jaar.
Na een eerste termijn van drie jaar kan deze worden verlengd met een tweede termijn. In
2017-2018 vond een wijziging plaats in de het bestuur. Jan Taminiau en Dominique Maas
zijn per 31 december 2017 gestopt. Hun plekken zijn per 1 september 2017 ingevuld door
Theo Rinsema en Marielle Broekhuysen, en per 1 januari 2018 is Bwee Tien Poll-The gestart.
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Rooster van aftreden
Naam

Einde eerste termijn

Einde tweede termijn

Hans Geels

01 augustus 2018

01 augustus 2021

Jan Taminiau

01 januari 2015

01 januari 2018

Dominique Maas

01 januari 2015

01 januari 2018

Peter Bommel

01 januari 2017

01 september 2020

Theo Rinsema

01 september 2020

01 september 2023

Mariëlle Broekhuysen

01 september 2020

01 september 2023

Bwee Tien Poll-The

01 januari 2021

01 januari 2024

Rapportages
Om toezicht te kunnen houden wordt het Bestuur aan de hand van maandelijkse
managementrapportages en kwartaalrapportages geïnformeerd over de voortgang
en de resultaten. In de rapportages staat hoe de baten en kosten zich ontwikkelen,
hoeveel wensen zijn vervuld en de kostprijs daarvan. Daarnaast wordt mondeling of
aan de hand van notities verslag gedaan over beleidsthema’s en activiteiten.
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Het Bestuur vergaderde afgelopen boekjaar acht keer. Hieronder een overzicht van onderwerpen
die regelmatig op de agenda stonden:
•
•
•
•
•
•

Financiële zaken
Managementrapportages
Jaarplan en jaarbegroting
Jaarverslag en jaarrekening
Marketingcampagnes
Ziekteverzuim

• Teamstructuur kantoor en regio
• Functie bouwwerk & salarishuis
• Make-A-Wish International
• AVG
• Wish Journeys
• Verhuizing kantoor

Bestuur-model
Onder bestuur wordt verstaan: het richting geven aan de organisatie en het zorgen voor het
verwerven, besteden en beheren van de nodige middelen en voor het adequaat functioneren
van de organisatie in het algemeen. Bij Make-A-Wish Nederland is statutair vastgelegd dat het
bestuur bestuurt. Het bestuur delegeert deze taken grotendeels aan de titulaire directie middels
het directiereglement, dat volgens afspraak met CBF begin 2015 is geactualiseerd en uitgebreid
met een bestuursreglement. Aan het eind van boekjaar 2017-2018 is een verkenning opgestart
om van een bestuur-model naar een raad-van-toezicht-model te gaan. Een logische stap in
verband met de rolzekerheid, verantwoordelijkheden en de omvang van de organisatie.
Aan de hand van het meerjarenbeleidsplan is bekeken of Make-A-Wish Nederland de juiste
richting uitgaat om de strategische en operationele doelen te behalen. Dit dwingt de organisatie
goed na te denken over de ontwikkelingen en behoeften binnen de belangrijkste doelgroepen en
de omgeving van de organisatie, en de wijze waarop de organisatie daar op de meest moderne
wijze invulling aan kan geven binnen de beschikbare middelen en partnerships.
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1e Make-A-Wish Kids’ Night:
de Wish Journey centraal
DIANA VAN ZANDEN, EVENT PRODUCER BIJ MAKE-A-WISH

‘Het nieuws dat we bezig waren met de Kids’ Night was nog
niet eens officieel naar buiten gebracht, of iedereen kwam al
met suggesties en wensen voor de invulling’
Wauw, dat lijkt me leuk, events organiseren voor Make-A-Wish? ‘Dat
is het zeker’, vertelt Diana enthousiast. ‘Binnen Make-A-Wish zijn twee
eventmanagers werkzaam. Mijn collega doet de fundraising events en ik
organiseer onder meer events om onze zichtbaarheid te vergroten, met
als doel meer aanmeldingen te krijgen. Dat is hard nodig, want jaarlijks
krijgen 1200 kinderen het bericht dat ze ernstig ziek zijn, en daarvan
bereiken we ongeveer de helft.’
Een van jouw events van afgelopen boekjaar was de Make-A-Wish
Kids’ Night. ‘Ja. De reden erachter was de documentaire Een zomer
vol wensen. De documentaire volgt drie wenskinderen Fauvé, Sem en
Richard. Welke rol spelen de vrijwilligers in hun Wish Journey? Wat
doet het met kinderen en hun ouders? Hoe kijken artsen tegen ons aan,
de zakelijke partners, de donateurs? De documentaire is heel authentiek
en belicht de Wish Journey van diverse kanten. De documentairemaker
zond de film in voor de IDFA en wij wilden hem aan onze community
laten zien. Dus op een gegeven moment bedachten we: waarom
maken we er geen premièreavond van? Op 20 november (de dag dat
Jaarverslag Make-A-Wish Nederland :: September 2017-augustus 2018

de IDFA van start zou gaan), in het DeLaMar theater, en dan iedereen
uitnodigen? De kinderen uit de documentaire, de vrijwilligers, artsen,
ambassadeurs, partners… iedereen die bij ons werk een rol speelt. En
gaandeweg kwamen er steeds meer dingen bij, want we wilden én de
impact van ons werk laten zien, onze gasten verrassen én bedanken
voor hun inzet.’
Dat is jullie goed gelukt. ‘Uiteindelijk waren er 600 mensen aanwezig
in de zaal. Het was echt een bijzondere avond. Er gingen live wensen
in vervulling. Wenskind Dirk trad samen met zijn band en zanger Jared
op, Maan zong met wenskind Lotte. En zo ging het maar door. Niet voor
niets maken we er nu een jaarlijks terugkerend event van. Het leuke
was ook dat de invulling bijna vanzelf tot stand kwam. Dan kwam er een
vrijwilliger met een wensvervulling, of dachten we: dit kind verdient een
podium om zijn Wish Journey een boost te geven... Allemaal verhalen
die de impact van de Wish Journey onderstreepten.’
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Ook Lowie, de vader van wenskind Guusje, kreeg een plek op ‘t podium. Haar
wensvervulling speelde in 2011 (zie p 8 van dit verslag). ‘Hij kreeg die plek omdat
hij zich nog altijd voor ons inzet. En zijn verhaal geeft zó goed weer wat het met je
doet, weten dat je allerliefste wens wordt vervuld. En nog steeds doet. Ook al is de
wensvervulling uiteindelijk niet doorgegaan. Ik zie het dus als een voorloper van een
Wish Journey. Guusje was fan van Harry Potter, maar ook van Pia Douwes. Na de
bijdrage van Lowie kwam Pia op het podium en zong zij ‘Mijn leven is van mij’. Een heel
ontroerend moment.’
Sowieso was de Kids’ Night een avond met een lach en een traan. ‘Heel erg.
Er gebeurden zoveel mooie dingen. We gaven vooral ook een podium aan onze
wenskinderen. Ik noem bijvoorbeeld Battal. Zijn liefste wens was een meet & greet
met gamevlogger Yarasky. Yaraksy was gekomen om hem persoonlijk de cheque voor
zijn wensvervulling te overhandigen. Toevallig kwam Battal hem al tegen voordat de
zaal openging, en maakten ze samen een selfie. Dat vond hij al helemaal geweldig. Niet
wetend, dat hij Yarasky later weer op het podium zou tegenkomen. Je had hem moeten
zien, toen hij weer op z’n stoel zat. Hij bleef maar naar die cheque kijken. Alsof hij het
bijna niet kon geloven.’
Wat is voor jou het moment dat je dacht: deze avond is geslaagd? ‘Je hebt vooraf
wel een idee hoe de avond eruit moet zien en als je dan merkt dat alles klopt, dat
de boodschap overkomt... Daar doe je het voor. We konden laten zien waar we voor
staan. Aan iedereen die er was. De partners van de mensen die bij een Wish Journey
betrokken zijn, bijvoorbeeld. Normaal krijgen zij langs de zijlijn mee waar we mee bezig
zijn en nu viel het kwartje: o, dat is wat jullie doen. Of de medische professionals; zij
zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de aanmeldingen. Ik denk dat zij nu beter
de urgentie voelen kinderen aan te melden. Ze hebben gezien en ervaren hoe een
Wish Journey eruitziet en vooral: wát het met een kind doet en met het gezin.’
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Na afloop was het
eerste wat het bestuur
zei: wanneer is het
volgend jaar weer? Zij
vinden dat we met de
Kids’ Night een gevoel
van verbondenheid
creëren in de
community. Gewoon,
door onze community
te laten zien, voelen,
waar ze aan hebben
bijgedragen.
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6. Jaarrekening
BALANS PER 31 AUGUSTUS 2018
Balans per 31 augustus 2018 (na resultaatverdeling)
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

1.
2.

3.
4.

31/8/2018

31/8/2017

106.817
152.772

63.825
29.486

423.451
3.434.281

525.112
3.256.422
3.781.534
3.874.846

3.857.732
4.117.321
Passiva
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
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5.
3.057.246
259.589
6.

3.323.689
93.311
3.316.835
800.486
4.117.321

3.417.000
457.846
3.874.846
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN SEPTEMBER 2017 - AUGUSTUS 2018
Staat van baten en lasten september 2017 - augustus 2018 in €
Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten
Lasten
Besteed aan doelstelling:
- wensvervullingen
- voorlichting

sept 2017 - aug 2018

Begroot

sept 2016 - aug 2017

7.
8.
9.
10.
11.

3.871.979
947.905
605.720
33.980
753.975
6.213.560

4.358.500
1.642.000
637.000
20.000
387.500
7.045.000

4.214.618
1.433.752
503.703
12.412
337.851
6.502.336

12.
12.

3.399.496
903.061
4.302.557
1.618.915
393.774
6.315.246

3.711.400
1.078.700
4.790.100
1.817.500
453.400
7.061.000

3.163.659
945.876
4.109.535
1.491.846
487.225
6.088.606

1.521

16.000

7.571

100.165-

-

421.301

-/- 266.443
166.278
-/- 100.165

-

481.644
-/- 60.343
421.301

69%
68%
26%
6%
573

68%
68%
26%
6%
600

63%
67%
23%
8%
549

Wervingskosten13.
Beheer en administratie
14.
Som van de lasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserve

Besteed aan doelstelling in % van de totale baten
Besteed aan doelstelling in % van de totale lasten
Wervingskosten in % van de totale baten
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten
Aantal wensvervullingen
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KASSTROOMOVERZICHT
Kasstroomoverzicht
Kasstroom uit operationele activiteiten:
Resultaat
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen/afboekingen IVA en MVA
- Mutatie vorderingen
- Mutatie kortlopende schulden

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Investeringen in immateriële en materiële vaste activa
Toename liquide middelen
Liquide middelen
Stand liquide middelen ultimo boekjaar
Af: stand liquide middelen begin boekjaar
Toename liquide middelen
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sept 2017 - aug 2018

sept 2016 - aug 2017

-/- 100.165

421.301

206.852
101.661
342.640

103.475
-/- 147.645
-/- 65.270
651.153

-/- 109.440

-/- 373.130
177.858

-/- 43.132
268.729

3.434.281
3.256.422

3.256.422
2.987.693

177.858

268.729
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ALGEMEEN
We sluiten het boekjaar 2018 af met een negatief resultaat van
€ 100.165. Begroot was een resultaat van € 0,-. In boekjaar 2017
behaalden we een positief resultaat van € 421.301.
Boekjaar 2018 stond opnieuw in het teken van uitbouw van de
diverse vormen van fondsenwerving, werken aan het vergroten van de
naamsbekendheid en het vervullen van zoveel mogelijk wensen.
Wij hebben 573 wensen vervuld. Begroot waren 600 wensen. In
boekjaar 2017 waren dit nog 549 wensen. 573 vervulde wensen is
een record aantal wensen voor Make-A-Wish.
Hieronder lichten we de belangrijkste fluctuaties toe ten opzichte van
de begroting en vorig boekjaar:

Baten
De totale opbrengsten zijn € 831.440 lager dan begroot en € 288.776
lager dan het voorgaande boekjaar. De eerste fluctuatie komt
voornamelijk door een lagere opbrengst uit de donateurswerving. Er
zijn afgelopen boekjaar opnieuw minder donateurs geworven, omdat
net als vorig jaar het rendement van de werving lager was dan begroot
en de uitstroom hoger dan begroot. In het nieuwe boekjaar zetten wij
daarom meer in op lotenwerving in plaats van donateurswerving.
Daarnaast blijft de opbrengst uit de zakelijke markt achter bij de
begroting.
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Het blijft lastig om voldoende grote sponsoren of cause related partners
te werven in een concurerende markt met andere goede doelen.
Tenslotte hebben enkele events minder opgebracht dan begroot.
De wenstafette hebben wij zelfs moeten cancellen, omdat wij dit
evenement niet voldoende rendabel konden uitvoeren.

Doelstellingskosten
De doelstellingskosten zijn weliswaar € 487.543 lager dan begroot,
maar € 193.022 hoger dan het voorgaande boekjaar. Hoewel wij een
record aantal wensen hebben vervuld van 573, blijft dit aantal achter
bij de begroting van 600. Daarnaast hebben wij de wensen goedkoper
kunnen vervullen dan begroot. Dit mede door de vele gratis zaken die
wij ontvangen van onze leveranciers.
Omdat de baten in de loop van het jaar achterbleven bij de
begroting, hebben wij bezuinigd op enkele grote PR-campagnes. De
voorlichtingskosten blijven derhalve achter bij de begroting.

Wervingskosten
De wervingskosten zijn € 198.585 lager dan begroot, en € 127.069
hoger dan het voorgaande boekjaar. De kosten zijn lager dan begroot,
omdat er minder donateurs zijn geworven dan begroot. Dit jaar
hebben wij enkele grote fondsenwervingscampagnes georganiseerd,
waardoor de kosten hoger zijn dan vorig jaar.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Make-A-Wish Nederland heeft als doel het vervullen van wensen
van kinderen die wonen/verblijven in het Koninkrijk der Nederlanden
met een levensbedreigende ziekte, en voorts alles wat er rechstreeks
of zijdelings verband mee houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, in
de ruimste zin van het woord. Wij trachten dit doel te bereiken door
onder meer:
a.
b.
c.
d.
e.

wensen te vervullen;
fondsen te werven;
het bedrijfsleven te benaderen;
folders en materialen te verspreiden;
voorlichtingsbijeenkomsten en andere activiteiten te verzorgen op
het gebied van public relations en op het gebied van het vervullen
van wensen. Voorlichting over wensvervulling is voornamelijk
gericht op bewustwording bij het publiek over het effect dat
wensvervulling op kinderen/jongeren heeft;
f. samen te werken met organisaties met een (nagenoeg) gelijke
doelstelling in andere landen;
g. lid te zijn van of aansluiting te zoeken bij organisaties, al dan niet
gevestigd in andere landen, die een (nagenoeg) gelijke doelstelling
hebben gericht op ondersteuning en stimulering van organisaties
met een (nagenoeg) gelijke doelstelling;
h. en alles wat met het voorafgaande verband houdt en daartoe
bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.
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Make-A-Wish Nederland beoogt geen winst te maken.
De Stichting is gevestigd te Hilversum, Frits Spitsstraat 1 en heeft KvK
nummer: 41131321.

Stelselwijziging en vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling
zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar. De Richtlijn voor
de Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende organisaties is in 2017
aangepast. In deze jaarrekening over boekjaar 2018 (september 2017
t/m augustus 2018) hebben wij deze nieuwe Richtlijn voor het eerst
toegepast. De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2017 zijn hierop
aangepast. Deze aanpassingen betreffen met name een andere indeling
en presentatie van de baten en de waardering van het vruchtgebruik
van nalatenschappen. Het vermogen en resultaat zijn als gevolg van
deze nieuwe Richtlijn niet aangepast.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de nieuwe
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende
organisaties.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking
hebben. Baten worden slechts verantwoord voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico’s die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verantwoord indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Actie-opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de actie
plaatsvindt. Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar
waarop de bijdrage betrekking heeft.
Nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen
in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden
ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze
niet al in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.
Voor de waardering van het vruchtgebruik wordt aangesloten bij de
fiscale regels voor waardering van vruchtgebruik. Onder de fiscale
regels zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de rekenrente en
de leeftijdstaffels. Opbrengsten in kind worden gewaardeerd tegen de
reële waarde van de transactie. De overige baten worden verantwoord
in het jaar waarin de baten worden ontvangen.
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat
verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies
zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee samenhangende
bestedingen zijn verricht.

Immateriële en materiële vaste activa
Deze activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd
op de geschatte economische levensduur en berekend op basis van
een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met de
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikname.
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Jaarlijks wordt beoordeeld of er sprake is van een bijzondere
waardevermindering. Subsidies op investeringen worden in mindering
gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop
de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen op korte termijn
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor
het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele  beoordeling
van de vorderingen.
Schulden op korte termijn
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd
tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van  transactiekosten. Dit
is meestal de nominale waarde.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd
korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Reserves en Fondsen
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om de risico’s op korte termijn af
te dekken. Volgens de aanbeveling van Goede Doelen Nederland mag
hiervoor een reserve worden aangehouden van maximaal 1,5 maal de
jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
Onder de kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen
personeel, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en de
kosten voor fondsenwerving.
Bestemmingsreserve
Het gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat
daaraan door het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is
gegeven, wordt aangemerkt als bestemmingsreserve.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of
feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen.  

Operational lease
Make-A-Wish Nederland bezit leasecontracten waarvan een groot
deel van de voor- en nadelen die aan dit eigendom verbonden zijn,
niet bij ons ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele
leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van
de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening
over de looptijd van het contract.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten, voor
zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenregeling
Make-A-Wish Nederland heeft een beschikbaar premiestelsel
als pensioenregeling. Op deze regeling zijn de bepalingen van de
Nederlandse Pensioenwet van toepassing. We betalen op verplichte
basis premies aan pensioenverzekeraar Zwitserleven. De premies
worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd
zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende
activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering
van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als
verplichting op de balans opgenomen.

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en
passiva.
Jaarverslag Make-A-Wish Nederland :: September 2017-augustus 2018
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Toerekeningssystematiek lasten
Voor de toerekening van de lasten aan de doelstelling, fondsenwerving
of beheer & administratie kozen wij, conform de aanbeveling van
Goede Doelen Nederland, voor een eenvoudige methodiek. Hieronder
lichten wij per kostensoort toe hoe deze is toegerekend aan de 3
kostencategorieën.
Uitbesteed werk en overige projecten: we rekenen alle kosten
volledig toe aan de doelstelling.
Personeelskosten: we boeken alle lasten per organisatorische afdeling
en kunnen ze daarom direct verdelen over de afdelingen.
De overige personeelskosten worden toegerekend in verhouding tot
de directe personeelskosten. Vervolgens maken we per afdeling een
verdeling van de lasten naar doelstelling, fondsenwerving en beheer &
administratie. Dit gebeurt op basis van de % personele inzet voor deze
categorieën.
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Huisvestingskosten en algemene organisatiekosten: alle lasten
worden eerst verdeeld onder de organisatorische afdelingen op basis
van de personeelsbezetting in FTE. Daarbij gaan we ervan uit dat het
merendeel van de lasten personeelsgebonden is. In de bepaling van de
hoogte van het aantal FTE’s nemen we ook de inzet van vrijwilligers
mee. Vervolgens maken we per afdeling een verdeling van de lasten
naar doelstelling, fondsenwerving en beheer & administratie. Dit
gebeurt op basis van de personele inzet voor deze categorieën.
Communicatiekosten: deze kosten worden per soort uitgave verdeeld
in kosten voor de doelstelling (voorlichtingskosten) dan wel kosten
voor de eigen fondsenwerving. De verdeling hangt af van het feit of
de kosten worden gemaakt voor voorlichting (doelbestedingswerk) of
voor de werving van baten (kosten eigen fondsenwerving).
Marketingkosten: deze kosten worden per soort uitgave verdeeld in
kosten voor de doelstelling (voorlichtingskosten) dan wel kosten voor
de eigen fondsenwerving.
Kosten vrijwilligers: deze kosten worden volledig toegerekend aan
de organisatorische afdeling HR. Vervolgens rekenen we de kosten
naar de verschilllende doelstellingen toe op basis van de ureninzet van
vrijwilligers.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 AUGUSTUS 2018
1. Immateriële vaste activa
Software
Het verloop van de immateriële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt:
Boekwaarde per 1 september
Aanschaffingen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 augustus

31/8/2018

31/8/2017

106.817

63.825

63.825
90.206
-/- 47.215
106.817

110.975
29.415
-/- 76.565
63.825

31/8/2018

31/8/2017

130.732
4.731
17.309
152.772

2.650
26.836
29.486

Wij wenden de immateriële vaste activa aan voor de bedrijfsvoering.
Investeringsuitgaven groter dan € 500,- worden geactiveerd.
Software schrijven wij af in 3 jaar.
2. Materiële vaste activa
Vervoermiddelen (in ontwikkeling)
Inventaris
Hardware
Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt:
Vervoermiddelen
Boekwaarde per 1 september
Aanschaffingen
VriendenLoterij Projectsubsidie
Afschrijvingen
Afboekingen
Boekwaarde per 31 augustus

Inventaris

Hardware

0
130.732

2.650
4.845

26.836
12.751

0

-/- 887
-/- 1.877
4.731

-/- 14.401
-/- 7.877
17.309

130.732

PMMC
themakamer
134.596
-/- 134.596

-

Totaal
29.486
282.924
-/- 134.596
-/- 15.288
-/- 9.753
152.772

42.679
13.718
-/- 26.910
29.486

Wij wenden de materiële vaste activa aan voor de bedrijfsvoering. Investeringsuitgaven groter dan € 500,- worden geactiveerd.
Hardware schrijven wij af in 3 jaar. Inventaris en vervoermiddelen schrijven wij af in 5 jaar.
Wij hebben dit boekjaar een hele mooie bijdrage ontvangen van de VriendenLoterij voor de realisatie van een themakamer in het
Prinses Maxima Medisch Centrum van € 416.000. Dit boekjaar hebben wij hiervan € 185.498 besteed. Daarvan is € 134.596 verantwoord
onder de materiële vaste activa en € 50.902 als overige projectkosten.
Jaarverslag Make-A-Wish Nederland :: September 2017-augustus 2018







77

6. Jaarrekening : : Toelichting op de balans per 31 augustus 2018

3. Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen acties
Nog te ontvangen sponsoring
Nog te ontvangen vriendenloterij
Nog te ontvangen nalatenschappen
Nog te ontvangen rente
Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa:
- Vooruitbetaalde personeelskosten
- Vooruitbetaalde pensioenkosten
- Vooruitbetaalde huisvestingskosten
- Vooruitbetaalde organisatiekosten
- Vooruitbetaalde wenskosten
- Vooruitbetaalde marketingkosten
- Vooruitbetaalde vrijwilligerskosten
- Vordering ziekengeld
- Overige vorderingen

4. Liquide middelen
Kas
Rabobank
Rabobank inzake garantiestelling huur
ING
ABN-AMRO
SNS bank
ASN bank
Nationale Nederlanden Bank
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31/8/2018

31/8/2017

82.892
73.049
87.000
828
179.682
423.451

113.701
65.000
48.325
80.487
4.341
213.258
525.112

14.837
9.584
13.750
79.584
37.000
6.226
1.351
2.300
15.050
179.682

14.412
9.409
12.524
84.680
31.896
1.374
3.057
48.100
7.807
213.258

31/8/2018

31/8/2017

226
1.631.681
39.047
838.482
624.844
100.000
100.000
100.000
3.434.280

428
1.479.491
56.536
797.154
622.814
100.000
100.000
100.000
3.256.422
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De liquide middelen staan, met uitzondering van de bankrekening inzake garantiestelling huur, ter
vrije beschikking.
Beleggingsbeleid
In 2011 heeft Make-A-Wish Nederland een beleggingsstatuut opgesteld. Ons beleggingsbeleid is
defensief en gericht op de instandhouding van het vermogen, waarbij het behoud van flexibiliteit
belangrijk is. We investeren niet in aandelen of aandelenfondsen. Daarmee zijn de risico’s van
negatieve rendementen op beleggingen beperkt. Beleggingen in individuele obligaties dienen
minimaal een A+-rating te hebben. In boekjaar 2018 bestaan de beleggingen volledig uit liquide
middelen.
Beleid ten aanzien van liquide middelen
We willen het risico over onze liquide tegoeden zo laag mogelijk houden. Dit is vastgelegd in het
beleggingsstatuut. Met het oog op risicospreiding hebben wij in boekjaar 2011 - 2012 de tegoeden
verdeeld over 8 banken (inmiddels 6 banken), om zo veel mogelijk rekeningen aan te houden die
onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank vallen. Alle banken waar wij zaken
mee doen zijn Nederlandse banken. Over de systeembanken (Rabobank, ABN-Amro en ING) hebben
wij meer dan € 100.000 verdeeld, omdat het risico op discontinuïteit hier kleiner is dan bij nietsysteembanken. Bij de overige banken is niet meer dan € 100.000 gestort op de rekening.

Jaarverslag Make-A-Wish Nederland :: September 2017-augustus 2018
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5. Reserves en Fondsen

31/8/2018

31/8/2017

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

3.057.246
259.589
3.316.835

3.323.689
93.311
3.417.000

De totale mutatie in de reserves en fondsen van negatief € 100.165 is gelijk aan het positieve
resultaat. Dit negatieve resultaat is als volgt bestemd:
Onttrekking aan de Continuïteitsreserve
Toevoeging aan de Bestemmingsreserve
Totaal resultaat

-/- 266.443
166.278
-/- 100.165

De samenstelling en het verloop van de reserves en fondsen is als volgt:
Continuïteitsreserve
Stand per 1 september
Mutatie
Stand per 31 augustus

31/8/2018
3.323.689
-/- 266.443
3.057.246

31/8/2017
2.842.045
481.644
3.323.689

Conform de Richtlijn ‘’Financieel Beheer Goede Doelen’’ mag een continuïteitsreserve worden aangehouden van maximaal 1,5 maal de
jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
Ons Bestuur acht de vorming van een continuïteitsreserve noodzakelijk voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te
stellen dat Make-A-Wish ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
In 2018 heeft het Bestuur het beleid inzake continuiteitsreserve ge-update. De boven- en ondergrens van de reserve zijn op basis van de
belangrijkste risico’s opnieuw bepaald. Het Bestuur acht een bovengrens van één maal de kosten van de werkorganisatie toereikend.
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5. Reserves en Fondsen
De hoogte van de kosten van de werkorganisatie zijn als volgt berekend:

31/8/2018

Personeelskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene organisatiekosten
Afdrachten aan verbonden organisaties
Communicatiekosten (excl. toerekening doelstelling)
Marketingkosten (excl. toerekening doelstelling)
Kosten vrijwilligers
Totaal

1.522.712
426.021
198.343
409.400
173.330
42.494
872.977
99.948
3.745.224

x 1,5

5.617.836

31/8/2017

De continuïteitsreserve blijft binnen de grenzen van de Richtlijn ‘Financieel Beheer Goede Doelen’ en binnen de (boven)grens zoals
gesteld door het Bestuur.
Bestemmingsreserve: reserve financiering activa
Stand per 1 september
Mutatie
Stand per 31 augustus

31/8/2018
93.311
166.278
259.589

31/8/2017
153.654
-/- 60.343
93.311

Om de immateriële en de materiële vaste activa te financieren, houden wij een bestemmingsreserve aan ter waarde van de materiële
vaste activa conform de Richtlijn ‘Financieel Beheer Goede Doelen’.
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6. Kortlopende schulden

31/8/2018

31/8/2017

178.122
44.509
577.855
800.486

149.457
55.792
252.596
457.846

Loonverplichtingen:
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen

31/8/2018
25.020
19.489
44.509

31/8/2017
27.010
28.782
55.792

Overige schulden en overlopende passiva:
Nog te betalen wenskosten
Nog te betalen organisatiekosten
Nog te betalen personeelskosten
Nog te betalen marketingkosten
Nog te betalen communicatiekosten
Nog te betalen vrijwilligerskosten
Nog te betalen websitekosten
Nog te besteden projectsubsidie VriendenLoterij PMC
Vooruitontvangen bedragen

31/8/2018
26.617
31.727
11.441
245.415
726
230.502
31.426
577.855

31/8/2017
32.966
19.946
28.537
100.767
31.486
486
22.990
15.419
252.596

Crediteuren
Loonverplichtingen
Overige schulden en overlopende passiva

Jaarverslag Make-A-Wish Nederland :: September 2017-augustus 2018







82

6. Jaarrekening : : Toelichting op de balans per 31 augustus 2018

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Make-A-Wish Nederland heeft de volgende verplichtingen die niet uit de balans blijken:
• Een overeenkomst met de VriendenLoterij en Make-A-Wish voor 5 jaar waarin is bepaald dat
Make-A-Wish als beneficiënt zal delen in de opbrengst van de loterij.
• Een huurovereenkomst voor kantoorruimte te Hilversum met Media Park Enterprise B.V. Deze
verplichting is ingegaan op 1 september 2017 en heeft een looptijd van 10 jaar. De jaarhuur
inclusief servicekosten en inclusief BTW bedraagt € 156.186.
• Een huurovereenkomst voor parkeerplaatsen te Hilversum met Media Park Enterprise B.V. in
Hilversum. Deze verplichting is ingegaan op 1 september 2017 en heeft een looptijd van 10 jaar. De
jaarhuur inclusief BTW bedraagt € 7.502.
• Een bankgarantie ter waarde van € 39.047 voor bovenstaand huurcontract van de kantoorruimte.
Deze garantie tevens opgenomen onder de liquide middelen.
• Een contract met een donateurswervingsbureau te Amsterdam. Deze verplichting is ingegaan op
1 mei 2014 en recent verlengd tot 1 september 2022. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 15.250
inclusief BTW. Tevens zijn wij hen een variabele vergoeding verschuldigd die afhankelijk is van de
geïncasseerde donaties.
• Een contract voor 2 kopieermachines met Veenman te Rotterdam. Deze verplichting is ingegaan op
1 mei 2017 en heeft een looptijd van 5 jaar. De jaarkosten bedragen € 8.911 inclusief BTW.
• Een huurovereenkomst voor een ruimte in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
B.V. te Utrecht. Deze verplichting is ingegaan op 18 mei 2018 en heeft een onbepaalde looptijd. De
jaarhuur inclusief servicekosten en BTW bedraagt € 4.162.
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6. Jaarrekening : : Toelichting op de staat van baten en lasten over september 2017 - augustus 2018

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER SEPTEMBER 2017 - AUGUSTUS 2018
7. Baten van particulieren
Acties
Events
Donateurs
Giften
Notariële schenkingen
Nalatenschappen
Business Challenge
Wensadoptie
Crowdfunding
SMS-acties

8. Baten van bedrijven
Acties
Events
Cause Related Acties
Sponsoring
Donateurs
Giften
Business Challenges
Wensadoptie
Verkregen kortingen/baten in natura

9. Baten van loterijorganisaties
VriendenLoterij
VriendenLoterij projectsubsidie PMC
Geoormerkte loten VriendenLoterij
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sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

305.087
3.121.842
75.932
14.120
259.596
91.659
240
3.502
3.871.979

445.500
45.000
3.433.000
180.000
15.000
175.000
65.000
4.358.500

373.136
12.133
3.496.595
82.134
12.389
136.425
76.067
2.500
16.735
6.506
4.214.618

sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

323.637
190.820
4.072
9.768
57.630
57.453
45.064
259.462
947.905

675.000
165.000
290.000
112.000
60.000
70.000
270.000
1.642.000

565.357
44.488
196.132
67.340
11.162
112.311
70.215
68.585
298.163
1.433.752

sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

250.000
50.902
304.818
605.720

250.000
387.000
637.000

250.000
253.703
503.703
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10. Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Make-A-Wish International
11. Baten van andere organisaties zonder winststreven
Acties
Events
Donateurs
Giften
Business Challenges
Wensadoptie

Som van de baten
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sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

33.980

20.000

12.412

sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

624.871
33.000
660
68.319
9.450
17.675
753.975

229.500
40.000
88.000
30.000
387.500

192.221
10.785
97.344
37.500
337.851

6.213.560

7.045.000

6.502.336
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6. Jaarrekening : : Toelichting op de staat van baten en lasten over september 2017 - augustus 2018

12 t/m 14. Toelichting lastenverdeling
Doelstelling
wensvervullingen
Uitbesteed werk
Overige projecten
Personeelskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene organisatiekosten
Afdrachten aan verbonden organisaties
Communicatiekosten
Marketingkosten
Kosten vrijwilligers
Onvoorziene kosten
Totaal

Werkelijk boekjaar 2018

Doelstelling
voorlichting

Werving
baten

1.580.524
86.436
881.752
244.199
135.865
280.439
118.731

349.549
118.291
52.712
108.804
46.065
42.494
872.977
28.024

291.412
63.531
9.766
20.158
8.534
-

1.618.915

393.774

165.689
737.372
71.551
3.399.496

903.061

Beheer en
administratie

% Doelstellingswerk // Totale kosten
68%

373

Totaal
boekjaar 2018

Begroot
boekjaar 2018

Totaal
boekjaar 2017

1.580.524
86.436
1.522.712
426.021
198.343
409.400
173.330
208.182
1.610.350
99.948
6.315.246

1.744.000
194.800
1.683.200
296.800
181.500
431.000
211.000
472.000
1.599.300
227.400
20.000
7.061.000

1.639.917
122.324
1.376.214
395.042
114.156
390.007
165.937
213.099
1.494.236
177.677
6.088.606

% Beheer & Administratie//Totale kosten
6%

In 2016 heeft het Bestuur opnieuw het beleid vastgesteld omtrent de hoogte van de kosten van het doelstellingswerk. Ons streven is dat deze kosten uitgedrukt in de
totale lasten minimaal 70% bedragen. Werkelijk bedraagt het percentage 68% (vorig jaar 67%, begroot 68%).
Tevens heeft het Bestuur in 2016 opnieuw het beleid vastgesteld omtrent de hoogte van de kosten van beheer en administratie. Ons streven is dat deze kosten
uitgedrukt in de totale lasten maximaal 8% bedragen. Werkelijk bedraagt het percentage 6% (vorig jaar 8%, begroot 6%).
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6. Jaarrekening : : Toelichting op de staat van baten en lasten over september 2017 - augustus 2018

Lasten in €

sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

1.580.524
86.436
1.666.960

1.744.000
194.800
1.938.800

1.639.917
122.324
1.762.240

573

600

549

Uitbesteed werk
Verblijfkosten
Reiskosten buitenlandse wensen
Autokosten
Kilometervergoeding vrijwilligers
Specifieke wenskosten
Zakgeld
Cadeau’s
Eten/drinken
Overige kosten
Verkregen kortingen

sept 2017- aug 2018
170.640
276.408
341.209
45.261
179.326
160.831
77.801
72.529
18.810
237.710
1.580.524

Begroot
206.300
301.100
417.100
60.300
226.300
151.400
65.300
82.300
33.900
200.000
1.744.000

sept 2016- aug 2017
187.389
302.532
321.784
40.091
215.362
149.172
80.511
71.278
26.166
245.632
1.639.917

Overige projecten

sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

6.897
50.902
28.638
86.436

34.300
43.500
20.000
12.000
80.000
5.000
194.800

21.757
27.011
17.795
52.295
3.465
122.324

Uitbesteed werk
Overige projecten
Aantal wensvervullingen

Onderzoek doelgroep
Prinses Maxima MC Themakamer
Ziekenhuisprojecten
Project Medische professionals
Wish Journey (impact + kwaliteit)
Campagne verhoging aanmeldingen
Service Calls (vervanging nabezoek)
Wish-on-Wheels
Overig

Wij hebben dit boekjaar een hele mooie bijdrage ontvangen van de VriendenLoterij voor de realisatie van een themakamer in het Prinses
Maxima Medisch Centrum van € 416.000. Dit boekjaar hebben wij hiervan € 185.498 besteed. Daarvan is € 134.596 verantwoord onder de
materiële vaste activa en € 50.902 als overige projectkosten.
De kosten van de Wish Journey zijn verantwoord onder de wenskosten zelf danwel onder de trainingen bij de vrijwilligerskosten.
De Service Calls vonden plaats in september van het nieuwe boekjaar. De Wish-on-Wheels is opgenomen onder de materiële vaste activa.
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6. Jaarrekening : : Toelichting op de staat van baten en lasten over september 2017 - augustus 2018

Personeelskosten €
Personeelskosten
Bruto salaris
Vakantiegeld/Vakantiedagen
Uitkering ziekengeld
Sociale lasten
Pensioenpremie

sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

1.174.003
96.210
-/- 70.011
232.635
89.876
1.522.712

1.357.300
219.500
106.400
1.683.200

1.131.558
100.911
-/- 167.408
220.806
90.347
1.376.214

Bezoldiging directie:
Het Bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten
vastgesteld. Wij hebben een eigen bezoldingingsbeleid en volgen hierin geen cao. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de
vaststelling van de beloning volgt Make-A-Wish de Regeling beloning directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland.
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen.
De weging bij Make-A-Wish vond plaats door het Bestuur bij indiensttreding van de nieuwe directeur.
Dit leidde tot een BSD-score van 410 punten met een maximaal jaarinkomen van € 103.905 (1 FTE/12 mnd). Dit inkomen is
afkomstig uit de tabel van de Regeling.
De voor de toetsing aan dit maximum relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg in boekjaar 2018 € 103.233.
Deze beloning bleef derhalve binnen het maximum van € 103.905.
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt hierna toegelicht.
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6. Jaarrekening : : Toelichting op de staat van baten en lasten over september 2017 - augustus 2018

Naam
Functie

Dienstverband
Aard (looptijd)
uren
part-time percentage

J.J. Verburg
directeur
sept 2017 t/m aug 2018

onbepaald
40
100

Bezoldiging (EUR)
Jaarinkomen :
bruto loon/salaris
vakantiegeld
eindejaarsuitkering, 13e/14emnd
variabel jaarinkomen
Jaarinkomen (toetsingsinkomen)

95.619
7.614
103.233

SV lasten (wg deel)
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (wg deel)
Overige beloningen op termijn
Uitkeringen beëindiging dienstverband
Totaal bezoldiging boekjaar 2018

18.871
7.262
13.962
143.329

Totaal bezoldiging boekjaar 2017

91.782

N.B. Boekjaar 2017 betrof 8 maanden.
Bezoldiging Bestuur:
Aan de leden van het Bestuur van de Stichting is over het boekjaar
2018 geen bezoldiging en tevens geen kostenvergoeding verstrekt.
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6. Jaarrekening : : Toelichting op de staat van baten en lasten over september 2017 - augustus 2018

Overige personeelslasten
Reis- en parkeerkosten
Opleiding en cursussen
Personeelsverzekeringen
Inhuur
Overige personeelskosten

sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

93.709
10.547
33.397
248.441
39.927
426.021

89.600
17.500
40.000
53.200
96.500
296.800

87.333
16.512
31.702
186.550
72.945
395.042

Wij hadden aan het eind van het boekjaar de volgende aantallen werknemers in dienst met het bijbehorende aantal FTE (Full Time Equivalent):
Aantal
38
38
39
Gemiddeld aantal FTE
29,1
28,5
27,8
Huisvestigingkosten
Huur-, parkeer- en servicekosten
Overige huisvestingskosten
Algemene organisatiekosten
Afschrijving hardware
Afschrijving software
Hardwarekosten
Softwarekosten
Verzekeringskosten
Kantoormiddelen
Kopieerkosten
Portikosten
Telefoonkosten
Lidmaatschapskosten
Accountantskosten
Salaris- en administratiekosten
Verkregen kortingen
Bankkosten
Overige organisatiekosten
Reis- en verblijfkosten conferenties
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sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

157.902
40.441
198.343

144.000
37.500
181.500

104.197
9.958
114.156

sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

24.155
47.215
60.377
75.873
4.068
5.724
11.839
21.890
19.195
18.220
28.435
9.050
22.675
27.977
22.939
9.768
409.400

17.000
45.000
63.000
60.000
4.000
7.000
14.000
36.000
21.000
19.000
25.000
10.500
37.500
35.000
7.000
30.000
431.000

26.161
76.565
53.991
55.506
4.517
6.894
7.062
24.080
19.946
16.187
24.825
9.507
24.350
33.029
3.842
3.547
390.007
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6. Jaarrekening : : Toelichting op de staat van baten en lasten over september 2017 - augustus 2018

Afdrachten aan verbonden organisaties
Contributie Make-A-Wish International
Communicatiekosten
Campagnes en documentaires
Drukwerk en reclamekosten
Advertentiekosten
Naamsbekendheid
Social Media
Jaarverslag
Verkregen kortingen
Communicatie overig

Marketingkosten
(Cause Related) Acties en Wenstafette
Direct Mail, Incasso’s en SMS kosten
Straatwerving donateurs
Telemarketing donateurs
Business Challenge en Wensadoptie
Sponsoren en Giften
Nalatenschappen en schenkingsaktes
Crowdfunding
World Wish Day
Geoormerkte loten
Overige kosten
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sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

173.330

211.000

165.937

sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

117.112
31.755
28.027
2.118
24.246
3.512
1.413
208.182

355.000
20.000
42.000
5.000
17.500
7.500
25.000
472.000

92.513
7.107
25.547
10.430
45.849
6.546
3.630
21.476
213.099

sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

332.243
2.484
1.029.036
27.839
3.736
2.143
27.737
1.361
155.001
28.768
1.610.350

90.000
1.152.300
35.000
7.000
35.000
10.000
50.000
165.000
55.000
1.599.300

101.111
21.915
1.185.532
10.749
5.528
18.620
57.342
52.455
40.984
1.494.236
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Vrijwilligerskosten
Reiskosten
Opleidingskosten
Vergaderingen en uitjes
Communicatiekosten
Werving- en selectie
Verkregen kortingen
Overige kosten

sept 2017- aug 2018

Begroot

sept 2016- aug 2017

26.944
21.715
21.269
1.942
5.386
22.691
99.948

45.000
50.000
55.400
5.000
10.000
62.000
227.400

39.989
23.343
28.529
2.945
5.559
23.444
53.868
177.677

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen
voor de stichting.
Hilversum, 28 januari 2019
Directie:
J.J. Verburg

Algemeen directeur

Bestuur:

J.P. Geels

Voorzitter

M. Broekhuijsen

Secretaris

P.J. Bommel

Penningmeester

T. Rinsema

Bestuurslid

A. Bosch

Bestuurslid
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Make-A-Wish Story : : Petra van Tol en Floor Boogaard

Meiden met hart voor zieke kinderen
PETRA VAN DEN TOL EN FLOOR BOOGAARD

vrijwilligers Make-A-Wish kamer
in het Prinses Máxima Centrum
Waarom zit je hier?
Petra: ‘Dat was een logische keuze. Eerder werkte ik als vrijwilliger
op de speelkamer in het Emma Ziekenhuis en later in het VU medisch
centrum. Onlangs verhuisde ik van Amsterdam naar Utrecht en ik
dacht: eens kijken of het kinderziekenhuis iets heeft. En toen kwam de
themakamer van Make-A-Wish voorbij. Mijn hart gaat nu eenmaal uit
naar kinderen die ziek zijn, of op een andere manier geremd worden in
hun ontwikkeling. Hier kunnen we ze wat afleiding geven, ze een prettig
moment laten beleven en daarop inhaken. Want door toe te treden in
hun belevingswereld, krijg je een ingang om ze te bereiken. Bovendien,
Make-A-Wish is een mooie organisatie. Ik hield de website al een tijd
in de gaten voor een passende vacature. Het gaat Make-A-Wish niet
om de ziekte, maar om een ultieme wensvervulling. Door kinderen op
Wish Journey te sturen. Zó waardevol voor kinderen en hun familie:
dat zag je wel op de Kids’ Night. Nou, dat is precies waarom ik dit werk
wil doen. Vrijwillig én professioneel. Het lijkt me ook erg leuk om actief
betrokken te raken bij het vervullen van die wensen.
Floor: ‘Ruim tien jaar geleden hoorde ik voor het eerst over
Make-A-Wish. Ik dacht direct: voor deze organisatie wil ik wat
betekenen. Ik ben namelijk gek op kinderen. Alleen, voor alle
Jaarverslag Make-A-Wish Nederland :: September 2017-augustus 2018

Naam

Petra

Floor

leeftijd

39 jaar

44

in ’t dagelijkse
leven

op zoek naar mooie baan,
liefst in ziekenhuis als pm’er,
maar verrassen mag!

‘clown’: geen Bassie of
cliniclown, maar mensen op
straat verrassen met een lach,
cadeautje, compliment en
aandacht

hobby’s

bakken/koken voor vrienden,
reizen, ook in combinatie
met werk, bijvoorbeeld in
weeshuizen, in de natuur zijn

fotografie, toneel,
entertainen, creatief bezig
zijn

zelf kinderen?

nee

ja, een zoon van 11

vacatures die ik voorbij zag komen, was een rijbewijs verplicht. En tja,
die ben ik nu pas aan het halen. Gelukkig heb je hier geen rijbewijs
nodig en bovendien, ik woon vlakbij Utrecht. Het is me dus gelukt.’

Wat vind je het leukste aan de themakamer?
Petra: ‘Dat je kinderen een stapje verder brengt. Iets voor ze betekent
in het aanmeldproces of in hun Wish Journey en ze een leuk moment
bezorgt tijdens de opname en behandelingen. We laten de kinderen
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in deze ruimte weer wat plezier beleven, door ze flitsende activiteiten
aan te bieden. 3D-printen, virtual reality: dat spreekt ze wel aan! Hun
zusjes en broertjes mogen trouwens ook meedoen.’

in aanmerking voor een Wish Journey. En met de kleintjes kunnen we
weer meedenken over wat ze dan zouden willen en ze tegelijkertijd
wat ontspanning aanbieden waar ze zo aan toe zijn.’

Floor: ‘Weet je, je bent het visitekaartje van Make-A-Wish. Je kunt
kinderen en hun ouders met deze geweldige organisatie in aanraking
laten komen. Dat is toch fantastisch! En je hebt oprecht contact. Van
de week bijvoorbeeld kwamen er twee zusjes en een broertje mee
met een van de kinderen uit het ziekenhuis. Toen ze weer vertrokken
riep ik: ‘wat leuk dat jullie er waren’. Een van de meisjes lachte terug
en zei: ‘dat vond ik ook’. Dan is het je gelukt ze een fijn moment te
bezorgen. Zo heb ik meer voorbeelden. Om terug te komen op wat ik
het leukste vind: het contact en de dierbare gesprekken met kinderen
én ouders, maken dit werk extra speciaal. Het is vooral leuk dat ik met
kinderen over hun liefste wens kan praten. Of dat ik ze kan stimuleren
erover na te denken. De activiteiten die we hier organiseren, zijn
eigenlijk een middel om contact te krijgen.’

Floor: ‘Het is gezellig met de collega-vrijwilligers onder elkaar, dat
is echt een pluspunt. Je werkt in een klein team en de onderlinge
verstandhouding is goed. Er is verbinding met het ziekenhuis, de
kinderen en de ouders. Mensen zijn superblij dat we hier zitten en
vinden de manier waarop we de activiteiten aanbieden waardevol.
Terwijl ik zelf juist reuze dankbaar ben dat ik er voor hen mag zijn.
Geweldig toch, dit werk geeft me energie.’

Hoe vind je het gaan?
Petra: ‘Het is nog een beetje zoeken naar onze plek. We zijn net
open, hè. Welke insteek is de beste, wat bied je aan? We krijgen
hele leuke reacties van vooral de kinderen en ouders en merken
de betrokkenheid van het personeel. Soms komt een kind of ouder
alleen maar even langs, om te vertellen over hun Wish Journey en/of
krijgen we vragen over de aanmelding. Het is daarom goed dat we hier
fysiek aanwezig zijn. We kunnen deze ouders meteen wijzen op de
mogelijkheden, want in principe komen álle kinderen in dit ziekenhuis
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En over 5 jaar?
Petra: ‘Hmm, lastige vraag. We hopen dat we dan door iedereen
gevonden worden en dat de Wish Journey standaard onderdeel is van
het behandelplan.’
Floor: ‘Poeh, 5 jaar is best ver weg. Nou… dan zijn we elke dag open
in plaats van drie dagen, zoals nu. Het mag best wat drukker worden,
maar niet tè. Je moet de kinderen namelijk wel voldoende aandacht
kunnen geven. Op die manier lever je een bijdrage aan een stukje
van hun Wish Journey. En over 5 jaar zien we hier misschien wel
kinderen terug die hun wensvervulling allang achter de rug hebben.
De herinnering houden we dan levend door er iets nieuws aan toe te
voegen. Dan zijn er immers veel nieuwe activiteiten bijgekomen die de
fantasie van de kinderen weten te prikkelen.’
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7. Overige gegevens : : Controleverklaring

7. Overige gegevens
CONTROLEVERKLARING
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Colofon : : Jaarverslag

Colofon
Postadres
Postbus 13
1200 AA Hilversum

Bezoekadres
Frits Spitsstraat 1
1217 WV Hilversum

E-mail
info@makeawishnederland.org

Website
www.makeawishnederland.org

Social media

Redactie
Hanneke Verburg
Jojanneke Verschuur
Ilse Helmons
Gaby Schram
Quirine Kamphuisen
Adrian Brinkhaus
Richard van der Vaart
Yvette van Dael, tekst en uitleg

Interviews
Yvette van Dael, tekst en uitleg

Vormgeving
S·Jeu, Vorm en Functie
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Gedicht voor de Kids’ Night : : Jaarverslag

Gedicht voor de Kids’ Night
Iets willen doen, er voor iemand kunnen zijn
Van verzachting, even verlichting van de pijn
Niet alleen de 27 cent aan de collectant
Maar een wezenlijke donatie, een toereikende hand
Een kind zo jong, zo onschuldig, zo alleen
Ook al heeft het veel mensen om zich heen
Ze moeten strijden tegen iets wat ze niet kennen
Terwijl ze nog maar net aan het leven beginnen te wennen
Strijden ze al voor overleven en tegen de dood
Alleen op de wereld, wat is die dan groot
Een slang, een sensor weer een piep
Midden in de nacht controle, bang voor verhoging en griep
Geen weerstand, maar toch moeten vechten
Want bijna alles is een gevaar het kan je enkel verslechten
Angst voor uitslagen, en ook al zijn ze positief
Morgen kan toch alles weer anders zijn, dus ik neem ze voor lief
En precies dan, dan komt er een dag, even geen patiënt
Dat het lijkt of de hele wereld je kent
Vol dromen, maar nu komen ze uit
Vol plezier, een lach op je snuit
Weer kind zijn, met je familie als normaal gezin om je heen
Even een dag niet meer alleen
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Je liefste wens is werkelijkheid
Iedereen smelt omdat het jou zo verblijdt
Iedereen geniet en vergeet even de zorgen
Iedereen krijgt weer kracht en durft te kijken naar morgen.
Maar dat is niet nodig, deze dag is hier en vandaag
Geniet lief kind, en vanaf morgen geven we die ziekte de volle laag
Vandaag echt genieten en blij zijn als een kind
En hopelijk geeft dit je de kracht dat je die ziekte overwint
Dit kunnen betekenen, betekent zoveel voor mij
Stralende ogen, een glimlach weer een kindje zo blij
Iets goeds gedaan een hele familie weer kracht
Eigenlijk wil ik jou bedanken lief kind alleen al omdat je weer lacht
Dank dat ik jou dit mocht geven, dit voor jou kon maken
Dat ik jou en je familie zo kon raken
Door zoiets eenvoudigs als iets voor een ander te willen betekenen
Ik beloof je, lief kind je kan altijd op me rekenen!
Martijn Gozefoort







