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VOORWOORD
Spelen staat centraal bij Right
To Play. Het is de essentie van
wie we zijn en wat we doen. We
zien dagelijks wat het belang van
spelen is voor de ontwikkeling
van een kind. Het geeft
bijvoorbeeld (zelf)vertrouwen.
En dat geeft ons vertrouwen in
het werk dat we doen.

Samenvatting
jaarrekening 2018

ambassadeurs, actievoerders en
internationale collega’s namen we de tijd
om te spelen. Iedereen heeft gespeeld
voor kinderen voor wie spelen geen
vanzelfsprekendheid is. En dat werkt!
Right To Play heeft in 2018 wekelijks 1,9
miljoen kinderen kunnen bereiken.
Buutvrij voor de hele wereld! Daar

Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018

Samen met onze partners, vrijwilligers,

Spelen is grenzeloos en verbindt. In

droomden wij in 2018 samen van. En daar

2018 hebben we ook in Nederland volop

blijven we van dromen. Het werd ook onze

gespeeld. En niet alleen. Van samen

nieuwe slogan die we de komende jaren in

winters spelen op de Coolste Baan in

combinatie met onze nieuwe huisstijl met

het Olympisch Stadion tot het vieren

trots zullen inzetten.

van de Olympische Winterspelen tijdens
het bijzondere Right To Play Gala in

Marije Dippel

Amsterdam. Of wat te denken van alle

Directeur Right To Play Nederland

golfers op de Right To Play Golf Cup en de
lopers van Team Right To Play bij de Dam
tot Damloop.
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Spelen haalt de kracht in kinderen
naar boven. Want als je speelt, ben
je voor even buutvrij. Van angst en
geweld. Je bent vrij om te zijn wie je
wil. Je leert omgaan met elkaar. En
omgaan met emoties. Toch is het voor
heel veel kinderen in de wereld niet
vanzelfsprekend om te spelen. Omdat
ze in armoede leven. Omdat ze gevlucht
zijn voor oorlog. Omdat ze moeten
werken. Of omdat ze zo beschadigd zijn,
dat ze niet meer weten hoe.
Right To Play geeft de kracht van spelen
door. Aan alle kinderen. Overal ter wereld.
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De kracht van spelen

In Tanzania durven 59% van de meisjes na 18

Spelenderwijs leren kinderen van alles. Ze leren

maanden deelname aan onze programma’s NEE te

samen werken en problemen op te lossen. Door te

zeggen tegen ongewilde seks. Dat was slechts 13%

spelen ontwikkelen kinderen ook hun creativiteit

bij de start van het programma.

en leren ze omgaan met hun eigen en andermans
emoties. Allemaal vaardigheden die kinderen thuis,

Gezondheid – Spelenderwijs leren we kinderen

op school en in de omgeving waar ze opgroeien

over serieuze zaken als ziektepreventie.

hard nodig hebben. Spelen haalt de kracht in
kinderen naar boven.

91% van de kinderen in onze programma’s in
Oeganda weten hoe ze de overdracht van HIV

Wat kinderen leren als ze spelen

kunnen voorkomen. Bij kinderen die niet meedoen

De speelprogramma’s van Right To Play vinden

aan onze programma’s is dat 50%.

elke week, vaak op een vast tijdstip plaats. Op
scholen, in buurthuizen, een veilig veldje in het

Bescherming – Spelenderwijs leren we kinderen

dorp of in het vluchtelingenkamp. Ons werk draagt

zich te wapenen tegen geweld, discriminatie en

bij aan positieve verandering op het gebied van

uitbuiting.

onderwijs, gelijkheid, gezondheid, bescherming en
samenleven.

Op scholen in Pakistan waar 94% van de kinderen
te maken heeft met onderling geweld is dit aantal

Onderwijs – Spelenderwijs leren we kinderen dat

met 25% gedaald op scholen waar Right To Play

naar school gaan belangrijk en vooral leuk is.

actief was.

Kinderen in Pakistan die les krijgen van door Right

Samenleven – Spelenderwijs leren we kinderen

To Play getrainde leerkrachten scoren 10% beter

over respect voor elkaar en samenwerken.

op schoolexamens dan kinderen wiens leraar geen
training kregen.

Kinderen die meedoen aan onze programma’s
in Libanon leren samen spelen. 40% van deze

Gelijkheid – Spelenderwijs leren we kinderen over

kinderen kan hierdoor makkelijker vriendschap

gelijke rechten voor jongens en voor meisjes.

sluiten met leeftijdsgenootjes die zijn gevlucht uit
Syrië, of die een Palestijnse achtergrond hebben.
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Hoe we spelen inzetten

Spelen met een doel

We zetten sport, educatief, creatief en vrij spelen

De Reflect-Connect-Apply-methode is in alle

in om kinderen te laten leren. Het biedt een

speelvormen geïntegreerd. Aan het eind van elke

ontsnapping aan de dagelijkse uitdagingen en

speelactiviteit volgt een discussie onder leiding

zorgt voor ontwikkeling, perspectief en plezier.

van een lokale coach. De kinderen en coach kijken
samen terug op de ervaring van het spel (Reflect),

Educatief spelen – Maakt leren leuk, door

zoeken naar herkenning en aanknoping bij het

lesprogramma’s op een creatieve en actieve manier

dagelijks leven (Connect) en bekijken hoe ze wat

aan te bieden.

ze geleerd hebben in de praktijk kunnen brengen
(Apply). Dit levert waardevolle leermomenten op.

Sport – Verbetert de conditie van kinderen en is
goed voor hun zelfvertrouwen. Het leert kinderen
winnen, verliezen en spelen in een team.
Creatief spelen – Zorgt voor zelfexpressie door
het inzetten van dans, drama, kunst en muziek.
Het zorgt ervoor dat kinderen met elkaar en hun
omgeving in dialoog gaan.
Vrij spelen – Geeft kinderen ruimte om zelf
te ondernemen en op te lossen in een veilige
speelomgeving.
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Spelen met een rolmodel

Spelen voor verandering

De inzet van vrijwillige, door Right To Play

Onze speelprogramma’s richten zich altijd op

getrainde coaches is een cruciaal onderdeel van

positieve verandering bij het kind en in de omgeving

ons werk. De coaches fungeren als rolmodel en

van het kind. Voor duurzame resultaten richten we

hebben een sleutelrol in de bewustwording en

onze activiteiten op 3 niveaus:

gedragsverandering die nodig is om de kinderen
een kans op een betere toekomst te geven. In

1) Op het niveau van het kind dat deelneemt aan

de meeste gevallen zijn het leerkrachten die een

onze speelprogramma’s en van de coach die

aanstelling hebben op een basisschool. Of het zijn

getraind en begeleid wordt door Right To Play;

lokale vrijwilligers die geen werk hebben, maar

2) Op het niveau van de gemeenschap, denk

dankzij de trainingen van Right To Play waardevolle

hierbij aan ouders en verzorgers, de school,

competenties ontwikkelen waarmee ze als coach

mensen uit de buurt en lokale autoriteiten;

aan de slag kunnen maar ook hun kansen op betaald
werk vergroten.

3) Op nationaal niveau, waarbij we voorlichting
en training geven aan nationale beleidmakers,
lobby en samenwerking met Ministeries en

In de meeste programmalanden betrekken de Right

andere organisaties die landelijk actief zijn.

To Play coaches ook scholieren bij het organiseren
van speelactiviteiten. Junior Leaders noemen
we dat. Zij assisteren de coaches en doen zo ook
werkervaring op.
De coaches en junior leaders werken altijd met
kinderen uit hun eigen gemeenschap, zodat we
de continuïteit van ons werk kunnen vergroten.
Wanneer Right To Play zich terug trekt uit een regio
of gebied, dan zijn er de coaches en jeugdleiders die
het spelenderwijs leren kunnen voorzetten.
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Waar werkt Right To Play?
In 2018 was Right To Play actief in 15 landen in
Afrika, het Midden-Oosten en Azië. In deze landen
worden onze programma’s geïmplementeerd, altijd
in nauwe samenwerking met of door lokale Right

Ambassadeurs

To Play medewerkers.

Vrijwilligers en
actievoerders

Onze programma’s werden onder meer

Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
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geïmplementeerd in 2.600 scholen. In Ethiopië,
Jordanië, Libanon, Oeganda, Palestina en Thailand
werkten we in totaal in 52 vluchtelingenkampen.
Right To Play was actief in Canada, de Verenigde
Staten en vijf landen in Europa, waaronder
Nederland, om het werk in de programmalanden
mogelijk te maken. In al deze landen vragen we
aandacht voor het belang van spelen via landelijke
bewustwordings- en fondsenwervende campagnes
en events.
Aantal kinderen
In 2018 bereikten we wekelijks 1.9 miljoen kinderen.
De helft daarvan waren meisjes.
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Wie werken bij Right To Play?
Medewerkers wereldwijd

Team Right To Play 2018

In totaal werkten er in 2018 binnen Right To Play

Marije Dippel

Directie

600 medewerkers wereldwijd.

Harm Van Woerkom

Business Development

We werkten samen met 32.000 lokale coaches,

Pauline Callens

Programma Management

waar van 67% vrouwelijke coaches.

Ilma Kramer

Marketing en Communicatie

Er waren 14.900 junior leaders die deze coaches

Kristy van Lammeren

Online communicatie

assisteerden.

Eva Van Groningen

Partnerships en Events

Luc Treebusch

Acties en Events

300 actieve en voormalige topsporters hebben

Julia Muller

Office Management

zich ingezet als ambassadeur van Right To Play.

Gijsbrecht Leene

Financiën

Medewerkers in Nederland

Bestuur Right To Play 2018

In 2018 bestond het team Right To Play in

Wilco Jiskoot (Voorzitter)

Nederland uit 9 medewerkers met een totaal van

Pamela Boumeester

6.8 Fte, en 9 bestuursleden. Daarnaast waren er

Hermine Voûte

75 vrijwilligers actief en 26 ambassadeurs.

Joost Otterloo

Events
Samenvatting
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Hanne Jesca Bax
Frank Majoor
Floris Evers
Roderik Bolle
Aki Temisevä
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01

02

03

04

05

06

• Fun Run voor
Right To Play
door Goudsche
Cricket &
Football Club
Olympia

• Goed Geld Gala
van Nationale
Postcode Loterij

• Oprichter
Johann Olav
Koss op bezoek
• Schaatsen op
de Coolste Baan

•R
 ight To Play Gala
• Ambassadeur
Akwasi bij RTL
Late Night en
Koffietijd

• ASICS campagne
‘I Move me’: Right
To Play in Ghana

• Bijeenkomst in
Amsterdam met
Right To Play
Europa collega’s

Partners
Programma’s
Ambassadeurs
Vrijwilligers en
actievoerders
Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
jaarrekening 2018
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07

08

09

10

11

12

• Right To Play
Golf Cup

• Nieuwe Right
To Play website,
logo, huisstijl en
slogan Buutvrij
voor de hele
wereld live

•D
 am tot Damloop
•T
 ime To PLAY
met business
partner Loyens
& Loeff

• Netwerk event
voor Time To
PLAY trainers met
School of Life
filosoof Lammert
Kamphuis

• The Ultimate
Sports Quiz
• Right To Play
Rwanda in
Nederland voor
Power of Play

• ASICS instore
en on line
campagne voor
Right To Play
(kortingsactie)

Partners
Programma’s
Ambassadeurs
Vrijwilligers en
actievoerders
Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
jaarrekening 2018
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PARTNERS
Spelen doe je samen. Daarom
werkt Right To Play met bedrijven,
organisaties en individuen om zoveel
mogelijk kinderen wereldwijd te laten
spelen. Dit zijn onze partners, van
wie we in-kind en financiële bijdragen
ontvangen en met wie we samen
ontwikkeling en uitvoer van onze
programma’s mogelijk kunnen maken.

Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
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Tijd om te spelen, het werkt!
In 2018 zijn we begonnen om onze partners de
kracht van spelen zelf te laten ervaren door ze
waardevolle speelmomenten aan te bieden in de
vorm van een event of een workshop. Dit noemen
we Time To PLAY, omdat we samen de tijd nemen
om de waarde van spelen te ervaren. Want spelen
is niet alleen cruciaal voor de gezonde ontwikkeling
van kinderen, maar is ook een krachtig middel
om organisaties een gezonde en duurzame boost
te geven. Spelen is de sleutel tot vitaliteit. Het
inspireert en verbindt medewerkers en wapent
tegen stress. Zo geven we met onze partners
de kracht van spelen door, en maken we samen

“PLAY TO PERFORM WAS EEN VERRASSENDE
ERVARING VOOR ONS TEAM. WE WISTEN NIET
ZO GOED WAT WE MOESTEN VERWACHTEN, MAAR
VOOR JE HET WIST WAS IEDEREEN IN BEWEGING
EN STRAALDE HET PLEZIER ER VANAF. EEN
LEERZAME, LEUKE EN INSPIRERENDE SESSIE!”
– Jenneke van Veen, Practice Manager Loyens & Loeff

zichtbaar dat we werken aan een betere wereld.
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Time To PLAY: aanbod van workshops,
clinics en events
Bij business partner Loyens & Loeff hebben we
in het kader van Time To PLAY de workshop
PLAY To Perform aangeboden, ontwikkeld in
samenwerking met Lifeguard, marktleider op het
gebied van vitaliteitsprogramma’s. En bij partner
TIM | The Influencers Movement hebben we de
PLAY Works geïntroduceerd, een workshop waarbij
medewerkers door filosoof Lammert Kamphuis

Vrijwilligers en
actievoerders

worden uitgedaagd om na te denken over jezelf

Events

plezier en resultaat in je werk en daarbuiten. We

Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
jaarrekening 2018

als spelend wezen, en hoe spelen bijdraagt aan
hebben Time To PLAY in 2018 verder uitgewerkt
tot een aanbod van diverse workshops en clinics
voor bestaande en nieuwe business partners om

“LAMMERT BRACHT ONS TEAM DE KRACHT VAN
HET SPELEN BIJ. NOG REGELMATIG HALEN WIJ
DE LESSEN AAN DIE WE TIJDENS DE WORKSHOP
GELEERD HEBBEN. VAN HET SERIEUS UITDAGEN
VAN ONZE STANDAARD OVERTUIGINGEN TOT HET
UITDAGEN VAN ELKAAR OM ONNODIGE DINGEN TE
DOEN, PUUR EN ALLEEN OMDAT WE HET LEUK
VINDEN (DENK AAN KLEINE OFFICE PRANKS).”
–D
 orit Roest, Founder & CCO van TIM |
The Influencers Movement

zo samen het werk van Right To Play mogelijk te
maken.
Partners in 2018
ASICS

Lemontree ICT

AVEX Audiovisueel

Lifeguard

D&B Eventmarketing

Loyens & Loeff

Drukwerk.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Coebergh Communicatie en PR

Nationale Postcode Loterij

Heuvelman

Oxyma

ISA

The Brand Department

Jantje Beton

The Influencer Movement

KNVB/ WorldCoaches

War Child Holland

Le Champion
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PROGRAMMA’S
Onze kantoren in de 15 programmalanden
verzorgen de ontwikkeling en uitvoer van onze

Programmalanden

programma’s. Zij werken daarvoor samen met
Right To Play Nederland en andere nationale
kantoren en met Right To Play International.
85% van alle bijdragen die Right To Play
wereldwijd ontvangt, wordt uitgegeven aan onze
programma’s. Resultaten van onze programma’s
worden onder andere gepubliceerd in ons Global
Annual Report en op de website. De internationale
programmafinanciering wordt gemanaged door
Right To Play International.
Right To Play Nederland coördineert de
ontwikkeling en uitvoering van projecten waarvoor
vanuit Nederland financiering beschikbaar is. Dat
doen we in nauwe samenwerking met Right To Play
collega’s in de programmalanden. In 2018 hebben
we samen met de Nationale Postcode Loterij,
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ASICS en
collega-organisaties Jantje Beton, ISA, de KNVB

Nationale kantoren

en War Child een aantal mooie programma’s en
projecten mogen opzetten en voortzetten in
diverse landen in Afrika en het Midden Oosten.
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Dankzij een fantastische extra
bijdrage van de Nationale Postcode
Loterij, is Right To Play met Jantje
Beton begonnen aan het 4-jarige
project Power of Play waar 20.000
kinderen spelenderwijs belangrijke
vaardigheden leren onder begeleiding
van leerkrachten die speciaal hiervoor
worden opgeleid.
Power of Play in Rwanda en Nederland
Spelen is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen.
Door te spelen leer je als kind onder andere
samenwerken, kritisch denken, creatief te zijn
en ontwikkel je zelfvertrouwen. In het project
Power of Play spelen kinderen in Rwanda en
Nederland om deze vaardigheden te ontwikkelen.
Via speelactiviteiten, door een eigen speelplek
te creëren en zelf speelgoed te maken van afval.
Right To Play coördineert het project in Rwanda en
Jantje Beton in Nederland.
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Het project bestaat uit drie trainingsmodules die de

jonge, lokale architecten. Naast het ontwerp-

organisaties samen hebben ontwikkeld:

en bouwproces, draait dit onderdeel om het
betrekken en inventariseren van wensen van

1) Maak

je eigen speelmateriaal

medeleerlingen. Om dit te realiseren leren de

Kinderen in Nederland en Rwanda gebruiken

kinderen interviewen en organiseren ze zelf een

restmateriaal om nieuw speelgoed te maken.

openingsceremonie voor de nieuwe speelplek.

Hierdoor leren ze over het belang van recycleren

Programma’s
Programma’s

en leren ze van alles door zelf hun speelgoed te

Ambassadeurs

ontwerpen, te bouwen en te verbeteren. Samen

Leerkrachten in Rwanda en Nederland krijgen

met hun klasgenootjes organiseren de kinderen

de nodige training en tools om hun lessen

Vrijwilligers en
actievoerders

een tentoonstelling waar alle creaties te zien

aantrekkelijker en daardoor leerzamer te maken.

zijn. Daarnaast laten Nederlandse en Rwandese

Dit doen ze door creatieve spelvormen te

Events

kinderen elkaar zien wat ze gemaakt hebben

integreren in hun dagelijkse lesmethodes.

Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
jaarrekening 2018

3) Play-based learning

in een uitwisseling tussen de scholen in beide
landen. De Nederlandse scholen die in 2018

In 2018 zijn de trainingen voor de eerste,

hebben meegedaan aan het project vonden

geselecteerde scholen gestart en zijn de

de inspirerende uitwisseling met Rwanda

leerkrachten aan de slag gegaan met de

het leukste onderdeel!. Opvallend was dat

kinderen. De eerste speelmaterialen zijn

kinderen in Rwanda goed kunnen omgaan met

gemaakt, gebruikt en tentoongesteld. In 2019

gereedschap maar creatief denken lastiger blijkt.

volgens de eerste speelplekken. Een geweldige

In Nederland gaat het precies andersom – de

extra resultaat van het project in 2018 was dat

kinderen hebben veel ideeën maar blijken vaak

het Ministerie van Onderwijs in Rwanda het

moeite te hebben om hun ideeën tot uitvoer te

zelf maken van speelgoed van restmaterialen

brengen.

heeft opgenomen in het nationale onderwijs
curriculum.

2) Ontwerp je eigen speelplek
Kinderen in Rwanda krijgen de kans om zelf
hun eigen schoolspeelplaats te ontwerpen en
te bouwen, samen met leerkrachten, klas- en
buurtgenoten. Ze worden daarbij begeleid door
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SAMEN SPELEN MET HET NEDERLANDSE
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
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Right To Play werkt al sinds 2002 samen met

de gezondheid en draagt het bij aan welzijn in

het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Al jaren

algemene zin.

Programma’s
Programma’s

ontvangen we waardevolle bijdragen voor diverse

Ambassadeurs

programma’s en projecten. In 2018 ondersteunde

In 2018 voerde Right To Play in het kader van het

het Ministerie onze activiteiten in Libanon

Sport for Development programma projecten uit

met het Sport and Humanitarian Assistance

in Mali, Mozambique en de Palestijnse Gebieden. In

(SaHA) programma en in Mali, Mozambique en

deze landen hebben we met verschillende spelers

de Palestijnse gebieden waren we partner in het

samengewerkt:

Sport for Development programma.

• Met kinderen en jongeren die aan de hand van

Vrijwilligers en
actievoerders
Events
Samenvatting
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educatieve sport- en spelactiviteiten life skills en
Sport for Development in Mali, Mozambique

leiderschapsvaardigheden ontwikkelden waarmee

en de Palestijnse Gebieden

zij kunnen bijdragen aan een vitale gemeenschap.

Sportfordevelopment.nl (2016-2020) is een

• Met coaches en youth leaders die zijn opgeleid

waardevol programma dat wordt uitgevoerd door

om een faciliterende rol te spelen en de (andere)

ISA, de KNVB / World Coaches en Right To Play met

jongeren te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

• Met medewerkers en vrijwilligers van lokale

Ten grondslag aan het programma ligt geloof in

maatschappelijke organisaties die zijn getraind

de inzet van sport voor het ontwikkelen van vitale

en begeleid om bij te dragen aan vitale

gemeenschappen, waarin kinderen en jongeren

gemeenschappen.

een actieve rol spelen. Het programma maakt

• Met buurtbewoners die we via sportactiviteiten

gebruik van de kracht van sport om mensen samen

hebben geïnformeerd over kinderrechten, het

te brengen, kwetsbare groepen te laten deelnemen

belang van onderwijs en gelijkheid.

en integreren en de positie van kinderen en
jongeren te versterken. Bovendien verbetert sport
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In Mali heeft Right To Play met lokale partners
23.480 kinderen en 5.081 jongeren bereikt.
Daarnaast zijn er 648 coaches en leraren
opgeleid. Ook zijn er 14.235 buurtbewoners
betrokken die zijn voorgelicht over onderwerpen
als kinderarbeid, geboorteregistratie en geen
toegang tot onderwijs voor meisjes die de
vitaliteit van de gemeenschap belemmeren.
In Mozambique heeft Right To Play in 6
gemeenschappen binnen de Maputo-provincie

Sport for Humanitarian Assistance

7.328 jongeren bereikt. In totaal werden 40

(SaHA) in Libanon

coaches opgeleid.

Libanon telt op dit moment ruim 1,8 miljoen
Syrische vluchtelingen. Daarmee is de Libanese

In de Palestijnse Gebieden zijn 100 coaches

bevolking met bijna een derde toegenomen. Dat

intensief getraind, waarvan wel 71 vrouwen.

zorgt voor spanningen waaronder veel kinderen

De helft van deze coaches werden opgeleid

zich onveilig voelen. Voor deze kinderen en

door KNVB-trainers tot echte voetbalcoaches.

jongeren zijn juist in zo’n situatie houvast en een

Dankzij deze opleiding, kunnen de coaches nu

positieve uitlaatklep belangrijk. Right To Play

kinderen zowel techniek als belangrijke life skills

biedt deze uitlaatklep met het SaHA-project in

aanleren, zoals teamwork en leiderschap.

samenwerking met War Child en de KNVB en
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Bekijk hier een mooi filmpje
over de Internationale
Dag van Sport

dankzij steun van het Ministerie van Buitenlandse

In 2018 zijn er 181 jongeren opgeleid tot youth

Zaken. Door middel van sport – voornamelijk

leaders. Deze Youth Leaders hebben ook een

voetbal - worden Libanese, Palestijnse en Syrische

EHBO training gehad zodat ze beter voorbereid

kinderen gestimuleerd om samen te spelen om zo

waren bij mogelijke blessures op het sportveld.

de onderlinge sociale cohesie te versterken. Ook

De toegang tot de arbeidsmarkt van deze Youth

leren de kinderen tijdens het sporten op zichzelf

Leaders is vergroot. Een paar werken momenteel

en anderen te vertrouwen, elkaar te accepteren en

zelfs op het kantoor van Right To Play en

waardering te krijgen voor elkaars verschillen.

programma-partner War Child in Libanon.

Tijdens de Internationale Dag van Sport voor

2.633 kinderen namen deel aan de sport-

Ontwikkeling en Vrede op 6 april 2018 hebben

activiteiten. 72 ouders en/of verzorgers werden

we een mooie SaHA video gedeeld op onze social

betrokken om de sociale cohesie nog breder

media kanalen. Deze video is ook uitgezonden vlak

te trekken. De steun van vaders voor hun

voor- en na belangrijke voetbalwedstrijden in de

voetballende dochters is vergroot, wat heeft

Nederlandse eredivisie.

bijgedragen aan het verminderen van het taboe
dat meisjes niet mogen sporten.

Een bezoek van oud internationals Johan Neeskens
en Desiree van Lunteren aan Libanon in juni 2018

Er zijn een aantal voetbaltoernooien geor

tijdens de Wereldkampioenschappen Voetbal,

ganiseerd en diverse sportvelden verbeterd

genereerde veel positieve media-aandacht

of gebouwd. De nieuwe sportfaciliteiten zijn

voor het SaHA-project. De aanwezigheid van de

veiliger geworden, er is nu minder kans is op

Nederlandse voetballers heeft er ook voor gezorgd

risico’s tijdens het sporten.

dat het enthousiasme en de motivatie bij de
kinderen toenam, waardoor hun betrokkenheid in

De betrokkenheid van de gemeenschap

de loop van het project steeds sterker werd.

ging verder dan alleen participatie in de
georganiseerde sportactiviteiten. Ze wilde ook
nauw betrokken worden bij de overall planning
en uitvoering van het programma.
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SAMEN SPELEN MET ASICS
In 2018 lanceerde partner ASICS een bijzondere
campagne: I Move Me. Door mooie verhalen
van bekende en onbekende sporters te delen
over de manier waarop lichaamsbeweging hun
leven positief heeft beïnvloed, inspireerde het
sportmerk mensen wereldwijd om (meer) te gaan
sporten. De verhalen bewijzen dat beweging niet
alleen is weggelegd voor atleten, maar iederéén een
gezonder en gelukkiger leven kan bezorgen. Daar
sluit het verhaal van Right To Play mooi op aan.
I Move Me in Ghana
Samen met ASICS en onze ambassadeur Akwasi
Frimpong zijn we naar Ghana gereisd om een
prachtige mini-documentaire te maken: The Power
of Play. Toen Akwasi acht jaar oud was, verruilde
hij zijn geboorteland Ghana voor Nederland. Daar
leefde hij als illegale immigrant. Ondanks alle
tegenslagen wist Akwasi zijn droom om mee te
doen aan de Olympische Spelen waar te maken.
Hij schreef geschiedenis in 2018 door als eerste
Ghanese skeleton atleet mee te doen aan de
Winterspelen.

Akwasi: “Kinderen zijn de toekomst. Daarom leert
Right To Play kinderen hoe ze voor zichzelf kunnen
zorgen via sport en spel, ze leren vaardigheden die
nodig zijn om te worden wie ze willen zijn. Kinderen
zien een Ronaldo en Messi, ze zien andere mensen
die niet zijn zoals zij. Ik wil dat kinderen in Ghana
weten dat ook ik hier opgroeide, dat ik leefde zoals
zij, dat ik een van hen ben. En dat ook ik mijn droom
heb weten te realiseren. Alles is mogelijk als je niet
alleen blijft dromen maar er ook voor gaat!
I Move Me!
In de mini-docu praat Akwasi met kinderen over
hun dromen.

Bekijk hier een mooi filmpje
over Akwasi
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I Move Me in Libanon
Via I Move ME heeft ASICS, opgericht in 1949 in
Japan door Kihachiro Onitsuka, haar unieke DNA
tot leven gebracht. Onitsuka had een duidelijke
visie. Hij vond dat door beweging mensen zich
beter en gezonder voelen in lichaam en geest.

• In 2018 zijn er 23 youth leaders opgeleid
tussen de 18 en 30 jaar.
• 1.295 kinderen participeerde in de workshops
van de coaches.
• 2.516 ouders/verzorgers en andere mensen

ASICS is het acroniem van ‘Anima Sana In Corpore

uit de gemeenschap hebben mee gedaan aan

Sano’, oftewel een gezonde geest in een gezond

verschillende I Move Lebanon activiteiten.

lichaam. In 2018 was het 100 jaar geleden dat
Onitsuka werd geboren. Om dit te vieren werd
een exclusieve zonnebloem-schoen op de markt

Hanan, 9 jaar uit Syrië:

gebracht. 10 euro van elke verkochte schoen, ging

“Ik ben dol op dit project. We sporten en spelen

naar een gezamenlijk project van Right To Play en

samen, ik leer veel nieuwe kinderen kennen.

ASICS in Libanon.

Ik word er heel blij van. Het liefst sport ik elke
dag. Ik ben gek op mijn coach, ze is mijn grote

Libanon is een land dat gekenmerkt wordt door

voorbeeld. 7 jaar geleden ben ik met mijn ouders

regionale conflicten, religieuze spanningen en

gevlucht uit Syrië. Ik was pas twee jaar oud toen

sinds 2011 een ongekende vluchtelingeninstroom

ik hier in Libanon kwam. Ik herinner me mijn opa

uit Syrië. In deze complexe setting worden veel

en oma nog, en hoe gelukkig we waren. We deden

kinderen en jongeren gemarginaliseerd. Ze kunnen

altijd veel leuke dingen samen. Ze hielden van me.

hun energie niet kwijt en voelen zich onveilig.

Nu zijn zij nog in Syrië en wij hier in Libanon.

Samen met ASICS zorgt Right To Play ervoor dat

We kunnen elkaar niet zien. Dat is moeilijk.”

Libanese, Syrische en Palestijnse kinderen kunnen
sporten en spelen op een veilige plek. Daarmee
dragen we bij aan hun fysieke, geestelijke en
emotionele gezondheid. Jongeren worden nauw
betrokken door hun op te leiden tot youth leaders
en met de kinderen aan de slag te gaan.
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AMBASSADEURS
Ons team van ambassadeurs is
enorm belangrijk voor Right To Play
in Nederland. Ze dragen bij aan de
naamsbekendheid, voegen waarde toe
op verschillende evenementen en blijven
een inspirerend voorbeeld voor velen. In
2018 kwamen meerdere ambassadeurs
in actie en in het bijzonder één van onze
toppers: Akwasi Frimpong. Hij schitterde
niet alleen op de Olympische Spelen in
Pyeongchang, maar ook in een mooie
mini-documentaire opgenomen tijdens
zijn bezoek aan Right To Play in Ghana.

al had: een Olympische atleet worden. Tegen alle
verwachtingen in kwam mijn droom uit. Nu, wil ik
kinderen in Ghana motiveren om hun dromen na
te jagen. Als trotse ambassadeur van Right To Play
ging ik terug naar mijn vaderland en sprak met
kinderen en coaches. We hebben het gehad over de
kracht van sport en spelen, en hun dromen….”
Een van de kinderen die Akwasi sprak was AbdulLatif. Zijn droom is om journalist te worden, zodat
hij de niet-opgeleide mensen in zijn dorp kan
helpen. Zo wil hij bijvoorbeeld op een toegankelijke
manier en in de lokale taal uitleggen hoe ze beter
hun gewassen kunnen verbouwen.

Van het koude Zuid Korea naar het warme Ghana
Samen met partner ASICS zijn we vlak na de

Akwasi was zeer onder de indruk van Abdul–

Winterspelen in Zuid Korea met Akwasi op reis

Latif: “Hij deed me denken aan mezelf toen ik zo

gegaan naar zijn geboorteland Ghana. Daar

oud was. Een jonge jongen, met grote dromen.

ontmoette hij Right To Play medewerkers en

Ik geloof dat alles mogelijk is voor hem als ik zijn

kinderen die meedoen aan onze programma’s. Dat

vastberadenheid zie. Ik ben zo onder de indruk dat

zorgde voor bijzondere momenten!

Right To Play een belangrijke rol speelt in het leven
van deze talentvolle jongen. Door zoiets simpels als

Akwasi: “Toen ik 8 jaar oud was vertelde mijn

spelen in te zetten op bijvoorbeeld de school van

grootmoeder me: Akwasi, wat je nodig hebt om

Abdul-Latif: Play-based learning noemen ze dat.

succesvol te worden, zit al in je. Het is een kwestie

Kinderen leren door te spelen. Dat is zo krachtig.

van in jezelf geloven en nooit opgeven. Dit hielp me

Ik ben een trotse ambassadeur”.

om mijn droom na te jagen die ik als klein jongetje
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Miranda Boonstra

Ben Sonnemans

Atletiek

Judo

Floris Jan Bovelander

Lauren Stam

Hockey

Hockey

Floris Evers

Kyle Stolk

Hockey

Zwemmen

Akwasi Frimpong

Jeroen Straathof

Skeleton

Schaatsen

Femke Heemskerk

Milan Vader

Zwemmen

Mountain bike

Gert-Jan Liefers

Jip van den Bos

Atletiek

Wielrennen

Fatima Moreira de Melo

Arnold VanderLyde

Hockey

Boksen

Vincent Muda

Bart Veldkamp

Roeien

Schaatsen

Tycho Muda

Thorwald Veneberg

Roeien

Wielrennen

Henk Pieterse

Anouk Vetter

Basketbal

Atletiek

Imke Schellekens-Bartels

Marijn de Vries

Paardensport

Wielrennen

Hinkelien Schreuder

Roderick Weusthof

Zwemmen

Hockey

Raemon Sluiter

Ron Zwerver

Tennis

Volleybal
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Vrijwilligers en actievoerders zijn een
onmisbare aanvulling op ons vaste team
van Right To Play medewerkers. Ze
ondersteunen bij events en ontwikkelen
ludieke acties voor Right To Play.
Door het jaar heen zijn er verschillende
sponsorlopen, verjaardagen, en sport
toernooien georganiseerd. Er werd
veel gespeeld, gelachen en bewogen.
En dat allemaal voor Right To Play.
Zo ook door de CrossFit vereniging in
Brielle. Zij organiseerden in december
een bijzonder evenement.
24 atleten 24 uur in actie voor Right To Play
24 atleten namen deel aan een 24-uurs
crossfitmarathon. Elk uur werden er drie
verschillende oefeningen bekendgemaakt, waar

24 uur lang crossfitten is al een prestatie op zich,
maar het is natuurlijk nog veel mooier om er een
goed doel aan te verbinden. CrossFit Brielle koos
voor Right To Play. Door middel van een veiling,
waarvoor heel veel ondernemers een product of
dienst ter beschikking hadden gesteld, is geld
ingezameld. Ook was er tijdens het evenement een
grote spaarpot waar supporters een donatie in
konden doen. Met behulp van deze twee acties is er
een fantastisch bedrag opgehaald van € 5.113,50,
waarmee we meer dan 100 kinderen een jaar lang
kunnen laten spelen!

Wij willen alle mensen die op welke manier
dan ook zich hebben ingezet voor Right To
Play in 2018 bedanken voor hun positieve
energie! Jullie zijn stuk voor stuk toppers!

de atleten punten mee konden verdienen. Ieder
team moest minimaal 500 punten per uur behalen.
In de overige tijd mocht er uitgerust worden, maar
de meeste teams gingen door om zoveel mogelijk
punten te behalen.
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EVENTS
Right To Play Gala
10 april vond het post-Olympische
Right To Play Gala 2018 plaats in de
Zuiderkerk in Amsterdam, dat in het
teken stond van Facing the Sense of
Sports. Gasten konden letterlijk de
kracht van sport en spelen voelen,
horen en zien. Met uiteindelijk maar een
doel: zoveel mogelijk kinderen laten
sporten en spelen, voor wie dat niet
vanzelfsprekend is. Met de opbrengst
van € 380.180 konden we meer dan
7.500 kinderen een jaar lang laten
sporten en spelen.
Onder andere Olympische wintersporters Esmee
Visser, Antoinette de Jong en Patrick Roest schoven aan tafel en genoten ondertussen van een
speelvol en inspirerend programma gepresenteerd
door sportpresentator Toine van Peperstraten en
wielrenster en sportjournaliste Marijn de Vries. Een
van de hoogtepunten in het programma was Michiel Borstlap die de gasten mee terugnam naar
Pyeongchang 2018. Hij improviseerde op de pia-

Spelen is een basisbehoefte
De Zuiderkerk viel stil toen Olympiër en Right
To Play ambassadeur Awkasi Frimpong begon
te spreken. Deze Ghanese sprinter, bobsleeër
en skeleton-atleet die is opgegroeid in de
Amsterdamse Bijlmer, hield zijn indrukwekkende
levensverhaal live op het podium. Sporten en
spelen hebben hem veel gebracht in zijn leven.
Akwasi: “Sport en spelen zijn een basisbehoefte.
Zonder sport en spelen was ik niet waar ik ben.
Ik kon mezelf zijn. Ontspannen. Even de wereld
Vergeten. Erbij horen.”
Spelen met muziek en woorden
Niemand zat meer stil toen Sounds of Change
de gasten de kracht van muziek maken liet ervaren
zoals ze dat ook doet met en voor kinderen in
vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten.
Als afsluiter droeg Youp van ’t Hek een voor deze

Met dank aan:
Zuiderkerk Amsterdam, D&B
erventmarketing, Avex, Hete Peper,
Cichi dining experience, Wardtaal,
Karakter Wijnimport, Roadworks,
Come Correct, Sounds of Change,
NOS, Trendsetters, Johan Olav
Koss, Akwasi Frimpong, Michiel
Borstlap, Toine van Peperstraten,
Marijn de Vries, Youp van ’t Hek,
Boet Schouwink, Jan Wolter van
den Berg, Mark Tuitert, Niek van
der Velden, Susanne Schulting,
Matthijs Büchli, Lauren Stam,
Maud de Bock, Pieter Bas Boertje,
Laurens Knoop, Wilco Jiskoot,
Joost Otterloo, Mark Rutte,
Interbest, Jumbo Supermarkten,
Michiel Borstlap, ASICS Europe
B.V., EY Nederland, Lifeguard, Giant
Bicucles, Arnold Vanderlyde, Pon
Holdings, De Hand van Maradonna,
Libema Events BV, Peak4,
Sprekershuys, Hanne Jesca Bax
en Victor Bartels en alle gasten.

speciale gelegenheid sportcolumn voor. Hij deelde
zijn blik op de sense en nonsens van sport.
Bekijk de video-impressie
van het gala:

no bij memorabele beelden van TeamNL tijdens de
Olympische en Paralympische Winterspelen 2018.
Kippenvel.
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EVENTS
Golf Cup
Ook in 2018 was het weer time to play…
Golf! Dinsdag 10 juli was het zo ver:
de vijfde editie van de Right To Play Golf
Cup. Een hele dag spelen op de mooie
baan van de Dutch in Spijk. Vooral het
onderdeel Beat The Pro was populair,
waarbij op hole 4 topamateur en
Nederlands kampioen Match Play Robin
van Deutekom een aantal keer werd
verslagen. Naast de individuele prijzen
was er natuurlijk een winnend team.
De dag eindigde met een gezamenlijk
diner en veiling.

“EEN MIDDAG GOLFEN MET RELATIES OP DE
EXCLUSIEVE GOLFBAAN THE DUTCH IS EEN AANRADER
VOOR ELKE GOLFER. ALS JE DAARMEE OOK NOG RIGHT
TO PLAY ONDERSTEUNT, GEEFT DAT EEN EXTRA
STIMULANS. LEUKE AFSLUITING VAN DE AVOND MET
ENTERTAINMENT, VEILING EN DINER, WAARBIJ IK OOK
ALTIJD INTERESSANTE MENSEN ONTMOET.”
–B
 art de Vries, Commercieel Directeur JCDecaux

De kracht van spelen

Johann Olav Koss en hoe hij altijd luisterde naar

Spelen kwam op diverse manieren terug. Naast

de verhalen van zijn grote concurrent op de 10 KM

een balletje slaan, werd er ook gefilosofeerd over

over de kracht van spelen voor kinderen.

de spelende mens, door School of Life huisfilosoof en auteur Lammert Kamphuis. Olympisch

De geslaagde dag liet zien dat Golf heel goed

schaatskampioen en Right To Play ambassadeur

ingezet kan worden voor een dag vol plezier, spel

Bart Veldkamp wist nog eens haarfijn uit te

en tegelijkertijd iets goed doen voor Right To Play.

Met dank aan:
alle deelnemers, AVEX, The Dutch,
Drukbedrijf.nl, Wardtaal visuele
communicatie en Bart Veldkamp
en Lammert Kamphuis voor hun
inzet tijdens dit mooie, jaarlijks
terugkerende evenement.

leggen hoe belangrijk spelen is. Hij vertelde over
zijn vriendschap met Right To Play-oprichter
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EVENTS
Dam tot Damloop
Van wandelen in de vroege ochtendzon
tot aan rennend en juichend de finish
over op de Dam in Zaandam. Het Dam
tot Damloop-weekend was ook in 2018
weer een hoogtepunt waarbij maar liefst
72.976 euro werd opgehaald voor Right
To Play. Met de opbrengsten konden we
ruim 1400 kinderen laten sporten en
spelen.
Lopen voor Right To Play
Right To Play was voor 6e jaar op een rij het officiële
goede doel van de Dam tot Damloop. Daarom gaf
onze ambassadeur Floris Evers het startschot bij
de 10 Engelse Mijl voor alle goede doelenlopers.
Ruim 250 van hen kwamen lopend, wandelend of
fietsend in actie voor Right To Play.
Mini Dam tot Damloop
Nieuw dit jaar was de Mini Dam tot Damloop waar
kinderen een tikkie harder renden voor Right To Play.
Honderden kinderen renden in het enige echte Right

Met dank aan:
ASICS, Le Champion,
Mövenpick Hotel
Amsterdam City
Centre, onze
ambassadeur Floris
Evers en natuurlijk
alle volwassen en
jonge deelnemers!

“ORDINA LOOPT AL JAREN ENTHOUSIAST DE DAM TOT DAMLOOP
VOOR RIGHT TO PLAY MET EEN BEDRIJFSTEAM. HET VOELT
GOED SPORTIEF BEZIG TE ZIJN EN TEGELIJKERTIJD EEN
BIJDRAGE TE LEVEREN AAN DE PROJECTEN. WE HEBBEN
SAMEN EEN HOOP PLEZIER IN DE VOORBEREIDING EN OMDAT
ALLES FANTASTISCH GEREGELD WORDT, HOEVEN WIJ ONS DIE
DAG ALLEEN TE CONCENTREREN OP DE EINDSTREEP.”
–S
 askia Meeuwessen-van Rossum, Directeur Consulting Ordina

To Play & ASICS shirt. Met een speciale sponsorkaart
konden de jonge deelnemers zich laten sponsoren.
Wie een tikkie harder liep, maakte kans op mooie
prijzen zoals een sport outfit van ASICS.
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EVENTS
The Ultimate Sports Quiz
24 teams. 40 uitdagende vragen. 6 sporters als
hulplijn. 3 winnaars. En 1 fantastische opbrengst.
De vierde editie van The Ultimate Sports Quiz was
in 2018 ook weer een feest!

Ambassadeurs

Fanatiek spelen

Vrijwilligers en
actievoerders

Wat is de geboorteplaats van Max Verstappen?

Events
Events

Nederlands dames hockeyteam? Welk land won

Wie is de topscoorder allertijden van het
Olympisch goud bij de ijshockey finale van de

Samenvatting
bestuursverslag 2018

mannen in 2018? Onder leiding van Viggo Waas en
Tessa Veldhuis werden sportkenners uitgedaagd

Samenvatting
jaarrekening 2018

op de thema’s algemene kennis, sport in 2018,
geschiedenis, Olympische Spelen 2018 en C
 ulture
Clash. De deelnemers konden, in ruil voor een
donatie, een bekende sporter zoals Anouk Vetter
en Maarten Tjallingii inschakelen om hen te
helpen bij een quizronde. En... er was een joker
om in te zetten!

Bekijk de video-impressie
van de Sportquiz:

Deze avond ging natuurlijk niet alleen over sport-

“OP DEZE SFEERVOLLE EN ONGEDWONGEN
AVOND NEEMT BIJ ONS TEAM PER RONDE
HET FANATISME ALTIJD TOE! DOOR DE
VERSCHILLENDE THEMA’S EN DIVERSITEIT
AAN VRAGEN VLIEGT DE AVOND VOORBIJ.
HET SPORTBREIN WORDT VOLOP GEPRIKKELD.
SUPERLEUK OM MET SPORTIEVE COLLEGA’S OF
RELATIES TE DOEN EN DAARMEE RIGHT TO PLAY
TE STEUNEN.”
– Rob van Doorn, Partner Quore Capital

kennis en sportiviteit. Het ging ook over kinderen
wereldwijd voor wie spelen niet vanzelfsprekend
is. Dankzij een ouderwets gezellige en fanatieke
quizavond, konden we meer dan 1500 kinderen
laten spelen in onze programma’s. Fantastisch!

Wij willen in het bijzonder bedanken:
alle teams die meededen, Viggo Waas en Tessa
Veldhuis, Het Westergasttheater, AVEX en JUR Lights,
Lifeguard, de NOS, The Food Line Up, BloemBloem,
Cichi, Wardtaal voor de vormgeving, House of Sports,
MORE Theaterpartners en ASICS.
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BESTUURSVERSLAG 2018

Algemeen
Right To Play is statutair gevestigd in Den Haag. In
2004 is de stichting ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel als Stichting Right To Play Nederland.
De stichting heeft vanaf 2006 het CBF-keurmerk.
Ook is de stichting door de Belastingdienst erkend
als ANBI.

Programma’s
Ambassadeurs
Vrijwilligers en
actievoerders
Events
Samenvatting
Samenvatting
bestuursverslag
bestuursverslag2018
2018
Samenvatting
jaarrekening 2018

De doelstelling van Right To Play Nederland
is fondsenwerving voor de sport- en
speelprogramma’s die in 15 landen in Afrika,
Azië en het Midden-Oosten worden uitgevoerd.
Daarnaast werkt Right To Play Nederland aan
voorlichting en bewustwording van het Nederlands
publiek over sport en spelen als middel voor
ontwikkeling, wat ook bijdraagt aan vergroting van
de naamsbekendheid van Right To Play.
Right To Play heeft een Nederland integriteitsbeleid
en een meldregeling met betrekking tot ongewenst
en grensoverschrijdend gedrag, agressie en
discriminatie. Right To Play Nederland heeft ook
richtlijnen voor ethische screening van potentiele
partners en uitvoering due dilligence. Bijbehorende
documenten, international vastgesteld door
Right To Play en geactualiseerd in 2019, staan op
de website. Right To Play Nederland handelt in
overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
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Op de website staat onze privacy verklaring (2018).

Internationale organisatie en programma’s

Hier staat ook de klachtenregeling van Right

Right To Play Nederland en de andere nationale

To Play Nederland. Right To Play Nederland

Right To Play kantoren dragen in lijn met de

opereert en rapporteert in overeenkomst met

samenwerkingsovereenkomst met Right To Play

de richtlijnen en standaarden van de Raad van

International alle ontvangen bijdragen minus de

Jaarverslaggeving en de richtlijnen van het CBF,

fondsenwervende en overige lokale lasten af aan

voornamelijk Richtlijn 650.

Right To Play International. Er is regelmatig overleg

Programma’s
Ambassadeurs

en afstemming tussen Right To Play Nederland,
Kort overzicht 2018

Right To Play International en andere nadere Right

2018 was een succesvol jaar voor Right To Play

To Play kantoren.

Vrijwilligers en
actievoerders

Nederland. Er zijn mooie programma’s uitgevoerd in
samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse

Right To Play International coördineert de

Events

Zaken, de Nationale Postcode Loterij, ASICS, Jantje

internationale begrotings- en rapportagecyclus

Beton, ISA, de KNVB en War Child. Daarnaast waren

en verzorgt financiering van alle programma’s

de Dam to Damloop, het Gala, de Golf Cup en de

en projecten in de programmalanden. Right To

Sports Quiz wederom succesvolle events. In 2018

Play International overziet ook uitvoering van

heeft Right To Play Nederland ook het speel-

programma’s die in meerdere landen tegelijk

aanbod (Time To Play) voor business partners

worden uitgevoerd, ondersteunt nationale

verder ontwikkeld en getest. Time To Play bestaat

Right To Play organisaties en zorgt voor een

uit workshops, clinics en events die Right To Play

geconsolideerde internationale jaarrekening.

aanbiedt aan businesspartners in ruil voor hun

85% van alle Right To Play inkomsten wereldwijd,

bijdrage aan Right To Play.

inclusief de inkomsten van Right To Play Nederland,

Samenvatting
Samenvatting
bestuursverslag
bestuursverslag2018
2018
Samenvatting
jaarrekening 2018

wordt besteed aan Right To Play programma’s
In 2018 werkten er gemiddeld 6.8 FTE voor Right

en projecten, de overige 15% wordt besteed aan

To Play Nederland. In 2018 heeft Right To Play

fondsenwerving en beheer & administratie. De

Nederland 74% van de inkomsten besteed aan de

internationale cijfers worden jaarlijks gecontroleerd

doelstellingen.

door Deloitte. Op de website van Right To
Play Nederland wordt ook verwezen naar de
jaarrekeningen van Right To Play International.
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2018 was het tweede jaar van de uitrol van het

meten omdat veranderingen in de samenleving

internationale strategisch kader 2017-2020.

samenhangen met een groot aantal factoren en

Nationale Right To Play kantoren hebben een eigen

niet exclusief zijn toe te schrijven aan inzet van

strategisch plan, dat aansluit op het strategisch

Right To Play.

kader. In 2018 heeft Right To Play International
vijf thematische Theories of Change ontwikkeld

Bestuur en directie in 2018

om nog beter beoogde veranderingsprocessen

In de statuten is bepaald dat de stichting

te ondersteunen op het gebied van onderwijs,

vertegenwoordigd wordt door het bestuur en

gezondheid en samenleven, gelijkheid van

dat het bestuur het hoogste orgaan van de

meisjes en jongens en bescherming van

stichting is. Statutair heeft het bestuur de taken

Vrijwilligers en
actievoerders

kinderen. Resultaten sluiten aan op de Duurzame

gedelegeerd aan de directeur en ziet het bestuur

Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

toe op de uitvoerende taken van de directeur. De

Events

Spelen is een krachtig middel om deze resultaten

verdeling van de verantwoordelijkheden tussen

te helpen bereiken.

het bestuur en de directeur is vastgelegd in een

Partners
Programma’s
Ambassadeurs

Samenvatting
Samenvatting
bestuursverslag
bestuursverslag2018
2018
Samenvatting
jaarrekening 2018

directiereglement. Het directiereglement wordt
Alle programma’s en projecten zijn gebaseerd op

periodiek geëvalueerd. Dit zal wederom gebeuren

plannen die Right To Play maakt op basis van lokale

in 2019.

behoeften en noden. Plannen worden ontwikkeld
met betrokkenheid van en in samenspraak met

Het bestuur is verantwoordelijk voor de aanstelling

lokale partners. In elk plan staan doelstellingen,

van de directeur. De bestuursvoorzitter en

strategie en beoogde resultaten. Ook staat

directeur hebben regelmatig overleg. Daarnaast

beschreven welke activiteiten wanneer uitgevoerd

vindt er jaarlijks een functionerings- en

gaan worden, met wie we lokaal samen werken

beoordelingsgesprek plaats met de directeur,

en op welke wijze resultaten worden gemonitord

uitgevoerd door de bestuursvoorzitter en een

en (extern) geëvalueerd. Right To Play meet

tweede bestuurslid. De directeur voert de

output (aantallen) en outcomes (verandering

dagelijkse leiding over de organisatie en legt

in vaardigheden, kennis en gedrag). Right To

daarover verantwoording af aan het bestuur.

Play programma’s hebben ook impact. Dat wil

Concreet is de directeur verantwoordelijk voor

zeggen dat we bijdragen aan veranderingen in

de operationele zaken inclusief fondsenwerving,

de samenleving. Impact is moeilijk precies te

communicatie, personeelsbeleid en financiën.
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Het bestuur van Right To Play Nederland bestaat

van hun bestuursfunctie worden door de

in 2018 uit 9 personen. Bestuursleden worden

bestuursleden voor eigen rekening genomen.

benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen
twee keer herbenoemd worden. Het bestuur is

Beloning van de directeur

verantwoordelijk voor de benoeming van nieuwe

De beloning van de directeur wordt vastgesteld

bestuursleden. De huidige voorzitter van Right To

door het bestuur van de stichting. Het salaris

Play Nederland maakt ook deel uit van het bestuur

van de directeur wordt getoetst aan de hand van

van de internationale Right To Play organisatie. In

de VFI-richtlijnen voor directeur salarissen in de

2018 kwam het bestuur vier keer samen.

non-profit branche. Dit salaris bestaat volgens
de richtlijn uit: 12 maandsalarissen, vakantiegeld,

Naast het toezicht op lopende activiteiten

eventuele eindejaarsuitkeringen inclusief 13e/14e

rondom fondsenwerving en het creëren van

maand en toegekend variabel inkomen. Op grond

naamsbekendheid, is een aantal belangrijke

van deze richtlijn is de functie van de algemeen

bestuursbesluiten genomen en zijn er met grote

directeur binnen Right To Play ingedeeld in

betrokkenheid van de betrokken individuen, diverse

categorie F, met een maximaal jaarinkomen van

werkzaamheden verricht. Het betrof onder meer

€ 93.157. Het salaris van de directeur was in 2018

het actief benaderen van het eigen netwerk voor

€ 80.184 en blijft hiermee onder de richtlijn.

fondsenwervende evenementen en andersoortige
ondersteuning van de organisatie, het benaderen

Vooruitblik 2019

van potentieel nieuwe bestuursleden, het

Programmatisch zal de focus in 2019 blijven op

vaststellen van de begroting voor 2019 en het

de inzet van spelen als middel voor een gezonde

toezicht houden op het algemeen functioneren

ontwikkeling van kinderen en om bij te dragen

van de directeur. In 2018 heeft het bestuur een

aan de kwaliteit van onderwijs, gezondheid en

bezoek gebracht aan het Right To Play programma

vreedzaam samenleven en aan gelijkheid en

in Mozambique.

bescherming van kwetsbare kinderen in Afrika,
Azië en het Midden-Oosten.

In lijn met het lage kosten beleid zijn alle
bestuursleden onbezoldigd en vrijwillig bestuurslid.
Kosten die bestuursleden maken in het kader

Jaarverslag Right to Play 2018 | P33

Voorwoord
Over Right to Play
Resultaten 2018
Jaaroverzicht 2018
Partners

Right To Play Nederland vervolgt in 2019 het

based initiatieven als andere maatschappelijk

project in Libanon in samenwerking met ASICS, het

organisaties, en met lokale overheden.

programma gefinancierd door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken in samenwerking met ISA, de

Right To Play Nederland zal in 2019 vooral

KNVB en het project met Jantje Beton in Nederland

investeren in nieuwe partnerschappen met

en Rwanda, met ondersteuning van de Nationale

bedrijven, maar ook in uitbouw van bestaande

Postcode Loterij.

partnerschappen, zoals met ASICS. We zullen Time

Programma’s
Ambassadeurs
Vrijwilligers en
actievoerders
Events
Samenvatting
Samenvatting
bestuursverslag
bestuursverslag2018
2018
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To Play ofwel het aanbod van PLAY producten
De verschillende Right To Play organisaties

verder ontwikkelen en blijven inzetten voor onze

verbonden aan de internationale Right To

business partners. Daarnaast zetten we onze

Play organisatie zullen in 2019 de onderlinge

langlopende en waardevolle samenwerking met

samenwerking op een doelmatige manier

de Nationale Postcode Loterij en het Ministerie

intensiveren. Right To Play International zal in

van Buitenlandse Zaken voort. We zullen blijven

2019 een all inclusive program manual publiceren,

communiceren over het belang van spelen, over

gebaseerd op onze jarenlange ervaring, behaalde

spelen in brede zin en verbinding blijven leggen

resultaten en interne en externe evaluaties. In

tussen de waarde van spelen in landen waar Right

2019 zullen we ook global indicators vaststellen,

To Play actief is en in Nederland. In 2019 zullen

waarmee we beter resultaten tussen landen

we ook de contouren schetsen voor het nieuwe

onderling kunnen vergelijken en programma’s

meerjarenplan.

verder kunnen verbeteren. In 2019 zullen we
tevens beginnen met ontwikkeling van het

2019 is een niet-Olympisch jaar is. Op het gebied

nieuwe strategisch kader voor de periode

van fondsenwerving zijn de niet-Olympische jaren

2021-2024. Daarbij zijn alle Right To Play

altijd uitdagender dan de Olympische jaren omdat

organisaties betrokken en ook partners en

we dan altijd een gala organiseren, wat altijd

andere externe stakeholders. Vanzelfsprekend

resulteert in een aanzienlijke bijdrage voor Right

blijven we volop investeren in de capaciteit

To Play. We zullen in 2019 al wel voorbereidingen

van de leerkrachten en coaches. Zij zijn de spil

treffen voor het Right To Play Gala 2020. Met een

van de activiteiten die we organiseren voor de

aantal aansprekende campagnes zullen we in 2019

kinderen. Ook zetten we de samenwerking voort

weer invulling geven aan de kracht van spelen.

met onze lokale partners, zowel community

Daarnaast is er in 2019 natuurlijk weer een
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Right To Play Golf Cup en een Right To Play Sports

Opbrengsten en bestedingen 2018

Quiz en zal Right To Play wederom het officiële

De totale opbrengsten in 2018 zijn vastgesteld op

goede doel zijn van de Dam tot Dam loop.

€ 2.739.262. De begrootte inkomsten bedroegen
€ 1.914.500. Right To Play Nederland kon in 2018

Voor 2019 heeft Right To Play Nederland

meer bijdragen aan de Right To Play programma’s

€ 2.292.636 begroot als totale inkomsten uit

dan begroot. In 2018 heeft Right To Play

fondsenwerving. De doelbesteding komt uit

Nederland 74% van de inkomsten besteed aan de

op 80%. Dat wil zeggen dat het totaal van

doelstellingen.

de bestedingen aan de doelstellingen, zijnde
hoofdzakelijk internationale projecten maar ook

In 2018 heeft Right To Play Nederland effectiever

voorlichting en bewustwording, gedeeld door de

fondsen geworven dan voorgaande jaren.

totale lasten uitkomt op 80%.

Events
Samenvatting
Samenvatting
bestuursverslag
bestuursverslag2018
2018
Samenvatting
jaarrekening 2018

2018
Inkomsten eigen fondsenwerving
Kosten fondsenwerving
Ratio

2017

2016

2015

€ 1.341.408

€ 582.058

€ 829.919

€ 632.607

€ 368.447

€ 198.914

€ 243.274

€ 193.111

27,5%

34,0%

29,3%

30,5%
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Inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn bijdragen van

Internationale Projecten

particulieren en bedrijven, inclusief de opbrengsten

Het gaat hier om kosten welke gemaakt worden

van Right To Play evenementen. De kosten voor

ten behoeve van de projecten van Right To Play

fondsenwerving zijn kosten die gemaakt zijn om de

in programmalanden. Hiertoe worden bedragen

inkomstem uit eigen fondsenwerving te realiseren.

overgemaakt aan Right To Play International en

Right To Play Nederlands ontvangt ook bijdragen van

Nederlandse projectpartners indien van toepassing.

het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale
Postcode Loterij. Deze bijdragen worden niet opgeteld

Voorlichting en Bewustwording

bij inkomsten uit eigen fondsenwerving,

Het gaat hier om kosten voor activiteiten met
betrekking tot het geven van voorlichting en het

Vrijwilligers en
actievoerders

Right To Play Nederland streeft naar het minimaliseren

bewerkstelligen van bewustwording, het zo mogelijk

van haar kosten waardoor zoveel mogelijk inkomsten

actief betrekken van mensen en gedragsverandering

Events

vanuit de fondsenwerving besteed kunnen worden aan

(anders dan het geven van geld) bij de doelgroep in

haar doelstellingen. Right To Play Nederland probeert

Nederland met betrekking tot het werk van Right To Play.

Samenvatting
Samenvatting
bestuursverslag
bestuursverslag2018
2018
Samenvatting
jaarrekening 2018

zoveel mogelijk diensten en producten gesponsord
te krijgen. In 2018 ontving Right To Play Nederland

Fondsenwerving

IT-support, promotiemateriaal, ondersteuning bij

Het gaat hier om kosten en activiteiten die ten doel

evenementen en in-kind sponsoring met een totale

hebben mensen te bewegen geld te doneren aan de

waarde van € 64.028.

stichting.

Right To Play Nederland zet haar middelen zo

Beheer en administratie

effectief en efficiënt mogelijk in. Dit wordt gewaar

Het gaat hier om kosten die de organisatie maakt

borgd door een internationale planning- en controle

in het kader van de (interne) beheersing en admini

cyclus waar alle Right To Play-kantoren op aangesloten

stratievoering en welke niet kunnen worden toe

zijn. Ook heeft de stichting interne administratieve en

gerekend aan fondsenwerving. De uitvoeringskosten

financiële processen om de kwaliteit te waarborgen en

voor deze hoofdactiviteit worden doorbelast op basis

de cashflow en projecties te bewaken.

van het aantal fte’s.

De lasten van Right To Play Nederland worden verdeeld
naar bestemming. Er zijn vier hoofdactiviteiten:
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De personeelskosten worden toegerekend

Met het positieve resultaat van 2018 komt de

aan de hoofdactiviteiten op basis van

huidige continuïteitsreserve uit op ruim 5,5

urenverantwoording per werknemer per activiteit.

maal de maandelijkse lasten. Met het oog op een

Deze urenverantwoording wordt op maandbasis

geleidelijke stijging van de kosten de komende

geadministreerd door de werknemers.

jaren (d.w.z. hogere bijdrage aan internationale
projecten), zal deze naar verwachting weer zakken

De afdracht en uitvoeringskosten van Right To Play

onder de 5. Volgens de norm van het CBF mag de

Nederland, die worden verdeeld over de genoemde

continuïteitsreserve maximaal anderhalf maal de

hoofdactiviteiten, bestaan uit:

jaarlijkse kosten van de organisatie zijn. Met de

• Internationale Right To Play project- en

huidige reserves blijft Right To Play Nederland ruim

organisatiebijdragen

onder deze door het CBF gestelde norm.

• Kosten voor de organisatie van evenementen
• Kosten voor voorlichting en communicatie

In 2018 is een positief resultaat geboekt van

• Personeelskosten

€ 126.511. Van dit resultaat wordt € 25.000

• Reis- en verblijfskosten

toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve

• Huisvestingskosten

voor de bekostiging van de nieuwe Time To Play

• Algemene kosten

propositie. Het restant van het resultaat wordt

• Afschrijvingen

toegevoegd aan de continuïteitsreserve, die
hierdoor stijgt naar € 411.461.

Financiële positie in 2018
Right To Play Nederland volgt de Richtlijn

Het beleggingsbeleid van de organisatie is

Financieel Beheer Goede Doelen. De organisatie

conservatief. Overtollige liquide middelen worden

heeft een continuïteitsreserve voor de dekking

tijdelijk op een bedrijfsspaarrekening gezet.

van risico’s om zeker te stellen dat we ook in de
toekomst aan onze verplichtingen kunnen voldoen.
Right To Play Nederland is geassocieerd met
Right To Play International en houdt zodoende
zelf geen hoge reserves aan. De eigen richtlijn
van de continuïteitsreserve is maximaal vijf
en minimaal drie keer de maandelijkse lasten.
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SAMENVATTING
JAARREKENING 2018
Inhoud

Partners
Programma’s

Jaarrekening 2018

Ambassadeurs

Balans per 31 december 2018

Vrijwilligers en
actievoerders

Toelichting op de onderscheiden posten van de

Events

balans per 31 december 2018
Toelichting op de onderscheiden posten van staat
van baten en lasten per 31 december 2018

Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018
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Resultaten 2018
Jaaroverzicht 2018
Partners
Programma’s

Balans per 31 december 2018
Actief

Ambassadeurs

Vaste activa

Vrijwilligers en
actievoerders

Materiële vaste active

Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018

Toelichting

31.12.2018

31.12.2017

				
€ 24.001

		
€ 10.563

				1

		

				2

€ 14.161

€ 12.600

Debiteuren

				3

€ 57.694

€ 153.937

Overlopende activa

				4

€ 1.010.151

€ 1.082.006

€ 948.609

€ 1.115.146

Liquide middelen

				5

		

€ 592.359

		

€ 581.192

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen

				
			
		
Totaal

		
€ 1.698.366

		
€ 1.706.901
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Balans per 31 december 2018
Passief

Toelichting

31.12.2018

Ambassadeurs

Reserves

6

			

Vrijwilligers en
actievoerders

Kortlopende schulden

Programma’s

Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018

Crediteuren

31.12.2017
€ 436.461

			

		

€ 23.085

		

€ 16.411

7

		

€ 14.594

		

€ 13.680

8

		 € 1.224.226

		

€ 1.366.860

€ 309.950

Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal

€ 1.261.905

€ 1.396.951

		

		

		
€ 1.698.366

		
€ 1.706.901
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1. Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa
in 2018 is als volgt:
Boekwaarde per 01-01-2018

€ 10.563

Ambassadeurs

Bij: investeringen

€ 17.736

Vrijwilligers en
actievoerders

Af: afschrijvingen

(€ 4.298)

Boekwaarde per 31-12-2018

€ 24.001

Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018

De materiële vaste activa worden gebruikt ten behoeve
van de onderscheiden activiteiten van de stichting.

2. Voorraden

31.12.2018

31.12.2017

Voorraden

€ 14.161

€ 12.600

Totaal

€ 14.161

€ 12.600

3. Debiteuren

31.12.2018

31.12.2017

Te ontvangen donaties

€ 57.694

€ 153.937

Totaal

€ 57.694

€ 153.937
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4. Overige vorderingen en overlopende activa

31.12.2018

Vooruitbetaling RTP International
Omzetbelasting
Vooruitbetaling derden inzake Power of Play project
Nog te ontvangen vanuit RTP International
Overige vorderingen

31.12.2017
€ 220.309

€ 71.691

€0

€ 4.565

€ 656.710

€ 847.860

€ 2.676

€0

€ 130.456

€ 24.493

€ 1.010.151

€ 948.609

Programma’s
Ambassadeurs

Totaal

Vrijwilligers en
actievoerders

5. Liquide middelen

Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018

Kas
Rabobank

Totaal

31.12.2018

31.12.2017
€ 1.123

€ 1.334

€ 591.236

€ 579.858

€ 592.359

€ 581.192

Van de liquide middelen is € 324.183 bestemd voor uitgaven met betrekking tot het Power of Play project de
komende jaren. De overige liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting.
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6. Reserves

31.12.2018

31.12.2017

Overschot 2004

€ 150.282

€ 150.282

Overschot 2005

€ 93.833

€ 93.833

Overschot 2006

€ 74.751

€ 74.751

(€ 112.427)

(€ 112.427)

Overschot 2008

€ 5.355

€ 5.355

Overschot 2009

€ 214.308

€ 214.308

Overschot 2010

€ 207.010

€ 207.010

Ambassadeurs

Tekort 2011

(€ 79.092)

(€ 79.092)

Vrijwilligers en
actievoerders

Tekort 2012

(€ 131.811)

(€ 131.811)

Tekort 2013

(€ 220.359)

(€ 220.359)

€ 73.479

€ 73.479

(€ 25.194)

(€ 25.194)

Overschot 2016

€ 15.116

€ 15.116

Overschot 2017

€ 44.699

€ 44.699

Overschot 2018

€ 101.511

€0

Resultaten 2018
Jaaroverzicht 2018
Partners
Programma’s

Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018

Tekort 2007

Overschot 2014
Tekort 2015

Totaal
Bestemmingsreserve Time To Play
Toevoeging 2018

€ 411.461
31.12.2018

€ 309.950
31.12.2017

€ 25.000

€0

Right To Play Nederland is geassocieerd met Right To Play International en houdt zodoende zelf geen
hoge reserves aan. De eigen richtlijn van de continuïteitsreserve is maximaal vijf en minimaal drie keer de
maandelijkse lasten. Met het positieve resultaat van 2018 komt de huidige continuïteitsreserve uit op ruim 5,5
maal de maandelijkse lasten. Met het oog op een geleidelijke stijging van de kosten (d.w.z. grotere bijdrage aan
internationale projecten) de komende jaren, zal deze naar verwachting weer zakken onder de 5. Tevens is in
2018 in verband met de nieuwe Time To Play propositie een bestemmingsreserve gevormd.
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7. Belastingen en premies sociale verzekeringen

31.12.2018

Loonheffing en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

31.12.2017
€ 14.269

€ 13.680

€ 325

€0

€ 14.594

€ 13.680

Jaaroverzicht 2018
Partners

Totaal

Programma’s
Ambassadeurs
Vrijwilligers en
actievoerders
Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018

8. Overige schulden en overlopende passiva

31.12.2018

31.12.2017

Vooruit ontvangen bijdrage NPL*

€ 931.499

€ 1.174.007

Vooruit ontvangen bijdragen Internationale

€ 180.309

€ 11.690

€0

€ 134.354

Te betalen vakantiegeld en –dagen

€ 21.459

€ 19.951

Overige schulden

€ 90.959

€ 26.858

€ 1.224.226

€ 1.366.860

programma’s
Uit te keren subsidie aan RTP International
(overlopende termijnen en RC-verhouding)

Totaal

* Van dit bedrag is € 656.710 vooruitbetaald aan derden.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane verplichtingen voor het kantoorpand en een printer is in totaal
€ 20.816. De resterende looptijd van deze leasecontracten is 12 (kantoorpand) en 36 (printer) maanden.
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Staat van baten en lasten over 2018
Baten

Toelichting

2018

Budget 2018

2017

Resultaten 2018
Jaaroverzicht 2018
Partners
Programma’s

Baten van particulieren,
bedrijfsleven, kerken,
vermogensfondsen,
levering producten
en/of diensten

		

9

€ 1.341.957

€ 734.000

€ 582.392

- € 549

€0

- € 334

€ 1.341.408

€ 734.000

€ 582.058

Ambassadeurs
Vrijwilligers en
actievoerders
Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018

Overige baten
Inkomsten uit eigen
fondsenwerving
Baten van loterij
		

10

€ 742.508

€ 500.000

€ 800.646

Subsidies van overheden 		

11

€ 655.346

€ 680.500

€ 205.265

€0

€0

€ 129

€ 2.739.262

€ 1.914.500

€ 1.588.098

organisaties

Rentebaten

Totaal
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Lasten

doelstellingen

12

RTP International

€ 1.831.028

€ 1.145.614

€ 923.704

€ 197.351

€ 164.858

€ 186.551

Voorlichitng en

Vrijwilligers en
actievoerders

Totaal

Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018

2017

Projectactiviteiten

bewustwording

Samenvatting
bestuursverslag 2018

Budget 2018

Besteed aan

Ambassadeurs

Events

2018

Toelichting

		

€ 2.028.379

		

€ 1.310.472

		

€ 1.110.255

Kosten eigen
fondsenwerving

€ 368.447

€ 380.088

€ 198.914

€ 215.925

€ 223.940

€ 234.230

Kosten beheer
en administratie

Totaal

		

€ 2.612.751

		

€ 1.914.500

		

€ 1.543.399

Resultaat

€ 126.511

€0

€ 44.699

Toevoeging reserves

€ 126.511

€0

€ 44.699
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Toelichting op de onderscheiden posten van staat van baten en lasten per 31 december 2018

Over Right to Play
Resultaten 2018
Jaaroverzicht 2018
Partners

Donaties en giften worden als baten verantwoord in het jaar waarin deze zijn toegekend en de ontvangst ervan
voldoende zeker is. Voor bijdragen en subsidies voor specifieke, meerjarige projecten worden de (vooruit-)
ontvangen bedragen toegerekend aan de jaren waarin de kosten voor deze specifieke projecten daadwerkelijk
worden gemaakt en zijn verantwoord.

Programma’s
Ambassadeurs

9. Baten van particulieren, bedrijfsleven, kerken, vermogensfondsen, levering van producten en/of diensten
31.12.2018

Vrijwilligers en
actievoerders
Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018

31.12.2017

Baten van particulieren

€ 178.365

€ 121.117

Baten van bedrijfsleven*

€ 908.883

€ 415.154

Baten van kerken

€0

€0

Baten van vermogensfondsen

€0

€0

€ 254.709

€ 46.121

- € 549

- € 334

€ 1.341.408

€ 582.058

Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten
Overige baten
Totaal

* De baten van bedrijfsleven zijn inclusief de baten uit fondsenwervende evenementen.
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10. Baten van loterij organisaties

Over Right to Play
Resultaten 2018
Jaaroverzicht 2018

Deze baten zijn ontvangen van loterij organisaties zonder dat hier een eigen inspanning voor is geleverd en
waarvoor de stichting geen eigen risico loopt. Hier is bij inbegrepen de donatie van de Nationale Postcode
Loterij ter waarde van € 500.000.

Partners

31.12.2018

Programma’s

31.12.2017

Ambassadeurs

Nationale Postcode Loterij (Reguliere bijdrage)

€ 500.000

€ 500.000

Vrijwilligers en
actievoerders

Nationale Postcode Loterij

€ 242.508

€ 300.646

€ 742.508

€ 800.646

Events

(Bijdrage Power of Play 2017)
Totaal

Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018

In 2017 heeft Right To Play Nederland van de Nationale Postcode Loterij de volledige bijdrage voor het Power
of Play programma vooruit ontvangen ter waarde van € 1.475.000. Dit project loopt van 2017 – 2020. In 2018 is
van het totale budget € 242.508 besteed en verantwoord als opbrengst en programmakosten.
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11. Baten van subsidies van overheden

Over Right to Play

2018
EUR

Resultaten 2018
Jaaroverzicht 2018

2017

Ministerie van Buitenlandse Zaken SfD

€ 235.667

€ 205.265

Ministerie van Buitenlandse Zaken SaHA

€ 419.679

€0

€ 655.346

€ 205.265

Partners
Programma’s

Totaal

Ambassadeurs
Vrijwilligers en
actievoerders
Events

Het gehele bedrag van de ontvangen subsidies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is specifiek bestemd voor de genoemde
internationale projecten. Alle ontvangen subsidies hebben een incidenteel karakter. Ter verkrijging van deze subsidies in 2018 zijn
geen kosten gemaakt.

Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018
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12. Verdeling van lasten naar bestemming in 2018

Over Right to Play
Resultaten 2018
Jaaroverzicht 2018

Inter-

Voor-

Eigen

Beheer &

nationale

lichting

fondsen-

administratie

projecten

& Bewust-

werving

Totaal 2017

Begroting

Totaal 2017

2017

wording

Partners
Programma’s

Uitkeringen

€ 1.743.438

€0

€0

€0

€ 1.743.438

€ 1.062.171

€ 683.028

aan RTP

Ambassadeurs

International

Vrijwilligers en
actievoerders

Salarissen

€ 55.214

€ 112.494

€ 124.465

€ 51.986

€ 344.159

€ 343.709

€ 305.037

Sociale

€ 10.787

€ 21.191

€ 20.716

€ 8.072

€ 60.765

€ 54.064

€ 49.199

€ 2.941

€ 6.257

€ 6.476

€ 2.864

€ 18.538

€ 13.916

€ 12.666

€0

€ 250

€ 174.559

€ 191

€ 175.000

€ 198.600

€ 108.950

€ 701

€ 1.419

€ 1.541

€ 638

€ 4.299

€ 6.000

€ 2.433

€ 6.360

€ 8.987

€ 592

€ 20.634

€ 36.573

€ 47.700

€ 85.053

Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018
Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018

lasten
Pensioenlasten
Kosten
evenementen
Afschrijvingen
materiële
vaste activa
Reis- en
verblijfskosten

Jaarverslag Right to Play 2018 | P50

Voorwoord
Over Right to Play

Inter-

Voor-

Eigen

Beheer &

nationale

lichting

fondsen-

administratie

projecten

& Bewust-

werving

Partners
Programma’s
Ambassadeurs
Vrijwilligers en
actievoerders

Begroting

Totaal 2018

2018

wording

Resultaten 2018
Jaaroverzicht 2018

Totaal 2018

Publiciteits-

€ 8.354

€ 45.589

€ 12.755

€ 4.060

€ 70.758

€ 40.100

€ 176.952

€ 3.233

€ 1.164

€ 27.343

€ 127.480

€ 159.220

€ 148.240

€ 120.081

€ 1.831.028

€ 197.351

€ 368.447

€ 215.925

€ 2.612.751

€ 1.914.500

€ 1.543.399

en communicatie kosten
Kantoor- en
algemene
kosten

Events
Samenvatting
bestuursverslag 2018

Totaal

Samenvatting
Samenvatting
jaarrekening
jaarrekening2018
2018

De uitkering in 2018 aan Right To Play International bevat een totaalbedrag van € 1.743.438. € 814.300 (2017: € 350.000) van dit
bedrag zijn ongeoormerkte donaties die aangewend kunnen worden voor matchfinanciering in verschillende projecten en dekking
van organiastiekosten. Het overige bedrag ad € 929.138 (2017: € 333.028) is geoormerkt voor specifieke projecten, zoals hiervoor
zijn opgenomen in de toelichting op de donaties en op subsidies van overheden. Een overzicht van de uitgaven van Right To Play
International staan in het global jaarverslag, te downloaden via onze website.
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