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In 2019 hebben ook nog meer

Ten tijde van het maken van dit
jaarverslag woedt het corona
virus over de hele wereld.
Met grote gevolgen voor alles
en iedereen. Ook voor het werk
van Right To Play. Onder deze
uitzonderlijke omstandigheden
blijven we kinderen helpen
om spelenderwijs gezond te
blijven. We zorgen er voor dat
kinderen kunnen blijven leren
nu de meeste scholen gesloten
zijn. En meer nog dan voorheen
is duidelijk: spelen is van
levensbelang.

met Right To Play. Met aansprekende
campagnes, zoals Spelen is van
levensbelang, Tien tellen speelstilte, Trek
je shirt uit voor Right To Play en Buutvrij
voor de hele wereld.
Dankzij de steun van en samenwerking
met al onze partners, supporters,
ambassadeurs, trainers en vrijwilligers in
Nederland hebben we in 2019 voor heel
veel kinderen een verschil kunnen maken.
Met de kracht van spelen. Een bijzonder
dank je wel aan de Nationale Postcode
Loterij, het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en ASICS, aan Sari van Veenendaal,
Diggy Dex en Ernst Coppejans, aan

Voor Right To Play Nederland was 2019

Jeroen Stekelenburg, Tessa Veldhuis en

een mooi jaar. Een jaar waarin we weer

Thijs Zonneveld, en aan Lifeguard en The

fondsen hebben mogen werven voor

School of Life.

Right To Play programma’s wereldwijd
en samen met lokale collega’s in de
programmalanden geweldige projecten

Marije Dippel

hebben mogen uitvoeren.

Directeur Right To Play Nederland
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Right To Play is een internationale
organisatie die spelen inzet om
het leven van kinderen te verbeteren.
Met onze professionele programma’s
dragen we bij aan de gezonde
ontwikkeling van kinderen die opgroeien
in armoede, op de vlucht zijn voor oorlog
of die te maken hebben met ziekte,
uitbuiting en geweld.
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OVER RIGHT TO PLAY
Hoe we spelen inzetten

Spelen met een rolmodel

De programma’s van Right To Play vinden vaak op

De inzet van vrijwillige, door Right To Play getrainde

een vast tijdstip en dezelfde dagen plaats, zodat

coaches en leerkrachten is een cruciaal onderdeel

we kwetsbare kinderen houvast kunnen bieden.

van ons werk. De coaches fungeren als rolmodel.

We spelen op scholen, in buurthuizen, een veilig

Ze hebben een sleutelrol in de bewustwording en

veldje in het dorp of in het vluchtelingenkamp. In

gedragsverandering die nodig is om de kinderen

2019 hebben we de volgende spelvormen in gezet:

die meedoen aan onze programma’s een kans op
een betere toekomst te geven.

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.
Educatief spelen – Maakt leren leuk en houdt
kinderen op school door lesprogramma’s op een
creatieve en actieve manier aan te bieden.
Vrij spelen - Geeft kinderen ruimte om zelf te
ondernemen en oplossingen te vinden in een
veilige speelomgeving
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RESULTATEN 2019
In 2019 was Right To Play actief in 15 landen

Bescherming - Spelenderwijs leren we kinderen

in Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

zich te wapenen tegen geweld, discriminatie en
uitbuiting.

We hebben 2,35 miljoen kinderen bereikt,
waarvan 50% meisjes.

over respect voor elkaar en samenwerken.
We werkten samen met 20,437 lokale coaches,
waarvan 60% vrouwelijke coaches.
Scroll voor een uitgebreid overzicht van

Ambassadeurs
Verantwoording

Samenleven - Spelenderwijs leren we kinderen

We hebben spelen ingezet om het leven van

programmaresultaten naar pagina 8, en bekijk

kinderen te verbeteren op vijf resultaatgebieden:

ook het internationale jaarverslag.

Bekijk hier het
internationale jaarverslag

Onderwijs - Spelenderwijs leren we kinderen dat
naar school gaan belangrijk en vooral leuk is.
Gelijkheid - Spelenderwijs leren we kinderen over
gelijke rechten voor jongens en voor meisjes.
Gezondheid - Spelenderwijs leren we kinderen
over serieuze zaken als ziektepreventie.
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05

06

• Studenten aan
de Hogeschool in
Rotterdam komen in
actie voor Right To
Play.

• Eind februari reizen
NOS-sportverslag
gever Jeroen
Stekelenburg
en oud Rugby
International Tessa
Veldhuis naar
Libanon voor Right
To Play.

•Samen met
Olympisch atleet
en Right To Play
ambassadeur Anouk
Vetter organiseren
we een PLAY Clinic
voor deelnemers
van de Nationale
Postcode Loterij.

• Partner ASICS
geeft in de maand
april en mei 20%
korting aan klanten
bij een donatie aan
Right To Play.

•D
 e FC Liverpool
Foundation, de
charitatieve tak
van de beroemde
Engelse voetbal
club, en Right To
Play kondigen hun
partnership aan.

• Meer dan 250
mensen trekken
online hun shirt uit
voor Right To Play
tijdens de #Shirtball
challenge.
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Right To Play
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Nederlandse
sterspeler Virgil
van Dijk en team
genoten dragen
het Right To Play
logo op hun shirt
tijdens de UEFA
Champions League
wedstrijden.
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11

12

• Time to Play…golf
tijdens de Right
To Play Golfcup
op de mooie baan
van Bernardus in
Cromvoirt.

• In samenwerking
met partner
Jantje Beton en
met steun van de
Nationale Postcode
Loterij lanceren
we de campagne
“Spelen is van
Levensbelang”.

•B
 ij de Dam tot
Damloop halen
organisator Le
Champion en 200
lopers van team
Right To Play
met elkaar een
recordbedrag op.

•D
 e Vlaamse Evy,
van de populaire
hardloop app,
neemt haar
gebruikers mee
op een virtuele
wereldreis naar
landen waar Right
To Play actief is.

•2
 6 teams, 40 uitdagende vragen,
3 winnaars, een
geweldig dream
team met 10
ultieme sport
experts en een
recordopbrengst
voor Right To Play.
De vijfde editie
van The Ultimate
Sports Quiz is een
droomavond!

• We sluiten het jaar
af door samen
met al onze
partners, sponsors,
ambassadeurs,
vrijwilligers en
vrienden van Right
To Play de kracht
van spelen te delen.
Samen dromen
we van een wereld
waarin alle kinderen
Buutvrij zijn. Vrij
van geweld, oorlog
en armoede.
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PARTNERS VAN RIGHT TO PLAY IN NEDERLAND
In 15 landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten

In 2019 hebben we samen met onze partners de

verzorgen Right To Play collega’s in lokale country

Nationale Postcode Loterij, het Ministerie van

offices de speelprogramma’s. De programma-

Buitenlandse Zaken, ASICS, collega-organisaties

ontwikkeling en financiering wordt gecoördineerd

Jantje Beton, ISA, de KNVB / World Coaches,

door Right To Play International. Right To Play

War Child Holland een aantal mooie projecten

Nederland ondersteunt en ontwikkelt programma’s

mogen opzetten en voortzetten in Libanon, Mali,

en projecten waarvoor vanuit Nederland

Mozambique, Rwanda en de Palestijnse gebieden.

financiering beschikbaar is.

Ambassadeurs
Verantwoording

National Oﬃce
Country Oﬃce
National & Country Oﬃce
Headquarters

Norway
United Kingdom
The Netherlands
Canada

Germany
Switzerland

United States
Libanon
Jordania

China

Palestinian
Territories
Pakistan
Mali
Thailand
Senegal
Ghana

Ethiopia
Uganda
Rwanda
Burundi
Tanzania
Mozambique
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NATIONALE POSTCODE LOTERIJ
Dankzij een fantastische extra bijdrage
van de Nationale Postcode Loterij
ontwikkelen 20.000 kinderen in Rwanda
en Nederland allerlei vaardigheden zoals
kritisch denken, probleemoplossend
handelen, sociale vaardigheden,
samenwerken, creativiteit, ondernemerschap en zelfstandigheid. Dit leren ze
door hun eigen speelplek te creëren en
zelf speelgoed te maken van afval.
Dit 4-jarige project “Power of Play” heeft Right
To Play samen met Jantje Beton ontwikkeld.
Right To Play coördineert het project in Rwanda
en Jantje Beton in Nederland.

zelf hun speelgoed te maken. Meer dan 1200
speelmaterialen zijn tot nu toe al gemaakt

40 scholen in Rwanda en 24 scholen en BSO’s in
Nederland hebben inmiddels al deelgenomen aan
het project dat bestaat uit drie trainingsmodules:

	De Nederlandse scholen die in 2019 hebben
meegedaan aan het project vonden de
uitwisseling van foto’s van het zelfgemaakte

1) Maak je eigen speelmateriaal

speelgoed met kinderen uit Rwanda het

	Kinderen in Nederland en Rwanda upcyclen

leukste onderdeel. Opvallend was dat kinderen

gebruikte materialen om nieuw speelgoed te

in Rwanda heel goed kunnen omgaan met

maken. Hierdoor leren ze over het belang van

gereedschap maar out of the box denken

recyclen en upcyclen, en leren ze van alles door

lastiger bleek te zijn.
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Kinderen in Rwanda krijgen binnen het project

vaak moeite te hebben om hun ideeën tot uitvoer

ook de kans om hun eigen schoolspeelplaats

te brengen.

te ontwerpen en te bouwen. Ze worden daarbij
begeleid door een jonge, lokale architect.
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2) Ontwerp je eigen speelplek

“Nothing has impressed me more than making

Naast het ontwerp- en bouwproces, draait dit

my own bicycle in wood. When I am riding it,

onderdeel om het betrekken en inventariseren

I feel very pleased and I am especially proud

van wensen van medeleerlingen. Hiervoor

that I made it on my own.” – leerling, Rwanda

leren de kinderen interviewen en organiseren
ze zelf een openingsceremonie voor de nieuwe

	In Rwanda waren kinderen, ouders en

speelplek. Kinderen in 25 scholen hebben hun

leerkrachten erg onder de indruk van de

droomspeelplek bedacht en hebben hiervoor

activiteiten rond het maken van je eigen

140 speelelementen ontworpen. Die elementen

speelmateriaal. Het succes bereikte zelfs

worden vervolgens door een lokale architect

het Rwandees Ministerie van Onderwijs!

vertaald naar realistische, duurzame, kost-

Zij werken nu met Right To Play aan het

effectieve en veilige speeltoestellen die in 2020

integreren van deze activiteiten in het nationaal

op 25 speelplekken gebouwd zullen worden.

schoolcurriculum. Zo zullen binnenkort alle
kinderen in Rwanda leren over het hergebruiken

“My students and I have become friends, better

van afval voor het maken van je eigen

than before. When we are playing, you cannot

speelgoed.

tell whom the teacher is and whom the student.
We all feel equal. This allows children to feel free

“I used to not value “playing”. When I saw my child

to share their ideas and to develop new ideas.

playing after coming home from school, I often

This positive environment helps them to build 

thought that he was misbehaving or that he did

self-confidence. In short, play-based learning

not have any work to do wherefore I should give

came at the right time.” – leerkracht, Rwanda

him some household chores. But nowadays, I have
realized that I was making a mistake and I decided
to start giving him time to play. When I have time,
I even play with him.” – ouder, Rwanda
Jaarverslag Right To Play 2019 | P10
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3) Doelgericht spelen
In 2019, kregen leerkrachten in 40 scholen in
Rwanda en 17 scholen in Nederland een training
en tools om hun reguliere lessen aantrekkelijker
en daardoor leerzamer te maken met creatieve
spelvormen te integreren in hun dagelijkse
lesmethodes. Kinderen in Nederland gaven
aan dat ze hierdoor leerden beter met elkaar
te kunnen praten, samenwerken en via deze
werkvormen hun klasgenoten ook beter leren
kennen. Ook in Rwanda ontwikkelden kinderen

In 2019 lanceerden we samen met Jantje Beton
de campagne “Spelen is van Levensbelang” mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode
Loterij- om aandacht te vragen voor de kracht
van spelen. Met deze campagne bereikten
we bijna 6 miljoen Nederlanders. Jules, Nova
en Jeske uit Nederland en Ange, Bosco, en
Pierre uit Rwanda lieten via hun zelfgemaakte
speelgoed zien waarom spelen voor hen
cruciaal is.

vooral hun communicatievaardigheden.
Daarnaast gaven veel ouders aan dat het

link naar filmpje

zelfvertrouwen van hun kinderen was
verbeterd.
“As a teacher I learned a lot from this project. It is
great to let children work using a simple roadmap
and stimulate them to let their imagination run
freely. Great things were invented and made from
materials free of cost.” – leerkracht, Rwanda
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Right To Play werkt al sinds 2002 samen
met het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. In 2019 ondersteunde het
Ministerie onze activiteiten in Libanon
met het Sport and Humanitarian
Assistance (SaHA) programma. In Mali,
Mozambique en de Palestijnse gebieden
waren we partner in het Sport for
Development programma.

2019 was het slotjaar van dit 4-jarig programma,
wat in Mozambique “gevierd” werd met een groot
sportevenement. Want, dat er iets te vieren was
blijkt uit de resultaten van dit laatste jaar:
De Palestijnse Gebieden
• 100 jongeren zijn opgeleid tot voetbalcoaches.
Dankzij deze opleiding brengen de coaches
nu kinderen in hun gemeenschap zowel
voetbaltechniek als belangrijke life skills bij zoals

Sport for Development
Sportfordevelopment.nl (2016-2019) wordt

teamwork en leiderschap.
• Spelers uit een meisjes voetbalteam hebben

uitgevoerd door ISA, de KNVB / World Coaches

zelf het initiatief genomen om meer dan 10

en Right To Play. De organisaties zetten sport in

vriendschappelijke wedstrijden in nabijgelegen

voor het ontwikkelen van vitale gemeenschappen

dorpen en steden te organiseren om zo het

met een focus op het integreren en versterken

belang van sport voor meisjes aan te tonen. Want

van kwetsbare groepen kinderen en jongeren.

sport is niet vanzelfsprekend voor meisjes in de

Ze worden gesteund door speciaal opgeleide

Palestijnse Gebieden.

coaches die kinderen en jongeren helpen in
hun gezonde ontwikkeling.
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Mali
• 180 kinderen en hun ouders zijn zich bewust
geworden van het belang van onderwijs en
daarom zijn de kinderen gestopt met werken en
teruggekeerd naar school.
• 160 jongeren zijn gestopt met het zware en
gevaarlijke werk in goudmijnen en werken nu
onder andere in de visserij waar ze onder betere
omstandigheden hun inkomen verdienen.
Mozambique
• 1.265 kinderen in de Zambezia regio die niet meer
naar school gingen, vooral meisjes, zitten nu weer
in de schoolbanken dankzij hun deelname aan

In 2019 hebben we met steun van het Ministerie

Right To Play activiteiten.

een mini-documentaire opgenomen in Libanon.
NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg en oud-

Sport and Humanitarian Assistance (SaHA)

rugby international Tessa Veldhuis reisden met

Libanon telt op dit moment ruim 1,8 miljoen

ons mee.

Syrische vluchtelingen. Daarmee is de Libanese

Bekijk hier de
prachtige mini-docu

bevolking met bijna een derde toegenomen. Dat
zorgt voor spanningen waaronder veel kinderen
zich onveilig voelen. Voor deze kinderen en
jongeren zijn juist in zo’n situatie houvast en een
positieve uitlaatklep belangrijk. Right To Play heeft
deze uitlaatklep geboden met het SaHA-project in
samenwerking met War Child Holland en de KNVB /
World Coaches en dankzij steun van het Ministerie.
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Door middel van sport – voornamelijk voetbal worden Libanese, Palestijnse en Syrische kinderen

het project zijn positief over hun voetballende

gestimuleerd om samen te spelen. Dat draagt

dochters, wat heeft bijgedragen aan het

bij aan de sociale cohesie. Ook leren de kinderen

verminderen van het taboe dat meisjes niet

tijdens het sporten op zichzelf en anderen te

mogen sporten.

vertrouwen, elkaar te accepteren en waardering te
krijgen voor elkaars verschillen.
In 2019 hebben de KNVB / World Coaches,

Events
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Right To Play

2019 was het slotjaar van dit meerjarige project.

War Child Holland en Right To Play met steun

In dit laatste jaar hebben we met elkaar nog veel

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

kunnen bereiken:

diverse video’s gemaakt die de jonge opgeleide
coaches volgen en de activiteiten die ze

Ambassadeurs
Verantwoording

• Meer vaders van meisjes die meededen aan

• 3.950 kinderen namen deel aan de sport

organiseren laten zien.

activiteiten
• 310 jongeren zijn opgeleid tot coaches. Ze hebben
verschillende trainingen gevolgd, waaronder

Bekijk hier de playlist
met alle video’s

Bekijk hier een samenvatting
van de resultaten

voetbal techniek, life skills en EHBO-trainingen.
Door deze trainingen is ook de toegang tot de
arbeidsmarkt van de coaches vergroot
• In verschillende regio’s in Libanon namen
de coaches zelf het initiatief om in de
vluchtelingenkampen open plekken om te bouwen
tot kindvriendelijke sport -en speelplekken.
Ook hebben ze op verschillende plaatsen
verwaarloosde sportveldjes weer opgeknapt
• 1.620 ouders en verzorgers waren betrokken bij
de georganiseerde activiteiten, maar werkten ook
met het Right To Play team samen aan de overall
planning en uitvoer van het programma.
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ASICS
In 1949 richtte Kihachiro Onitsuka ASICS op. Hij
had een helder doel voor ogen: zoveel mogelijk
mensen helpen aan een gezonde levensstijl.
ASICS is het acroniem van ‘Anima Sana In
Corpore Sano’, oftewel een gezonde geest in een
gezond lichaam. In 2019 brachten we Onitsuka’s

ASICS gaf in 2019 in de maand april en mei 20%

gedachtegoed in de praktijk met een gezamenlijk

korting aan klanten bij een donatie aan Right

ASICS / Right To Play project in Libanon. Een

To Play. De actie was enorm succesvol. Met de

mooi voorbeeld van een krachtig partnership.

bijdragen kunnen bijna 2.500 kinderen een jaar
lang laten sporten en spelen met Right To Play.

Verantwoording

I Move Me in Libanon

In 2019 hebben we:

Libanon is een land dat gekenmerkt wordt door

• 28 nieuwe jonge coaches opgeleid;

regionale conflicten, religieuze spanningen en

• 23 jonge coaches die in 2018 werden opgeleid

sinds 2011 een ongekende vluchtelingeninstroom
uit Syrië. In deze complexe setting worden veel
kinderen en jongeren gemarginaliseerd. Ze kunnen
hun energie niet kwijt en voelen zich onveilig.

Bekijk hier hoe ASICS
en Right To Play samen
de kracht van spelen
doorgeven

zijn verder geholpen bij hun ontwikkeling;
• 2.230 kinderen namen deel aan de athletics
& life skills workshops van de coaches;
• 250 van deze kinderen participeerden in een

Samen met ASICS zorgt Right To Play ervoor dat

zomerkamp dat georganiseerd werd door onze

Libanese, Syrische en Palestijnse kinderen kunnen

coaches. Zo konden kinderen tijdens de lange

sporten en spelen op een veilige plek. Daarmee

zomervakantie blijven leren ean plezier maken

dragen we bij aan hun fysieke, geestelijke en

door te sporten en spelen;

emotionele gezondheid. Jongeren worden nauw

• 1.125 ouders en verzorgers en andere mensen

betrokken door hen op te leiden tot youth leaders

uit de gemeenschap hebben meegedaan aan

en met de kinderen aan de slag te gaan.

verschillende I Move Lebanon activiteiten.
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ALLE PARTNERS
Heel veel dank aan alle bedrijven en organisaties
die ons financieel en/of met hun expertise steunen:
ASICS

Ministerie van Buitenlandse

AVEX Audiovisueel

Zaken

D&B Eventmarketing

Nationale Postcode Loterij

Drukwerk.nl

Nieuwe Gevers

Coebergh Communicatie en PR

Oxyma

Idealists

The Brand Department

ISA

The Influencer Movement

Jantje Beton

The School of Life

Kearney

Ubuntu Sport

KNVB / World Coaches

UNGA

Le Champion

War Child Holland

Lemontree ICT

Wardtaal

Lifeguard

Wereldgasten

Loyens & Loeff
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Carlton William legt in deze
video uit hoe het werkt

In 2019 lieten we onze partners volop
de kracht van spelen ervaren tijdens
waardevolle speelmomenten in de vorm
van een event of een workshop. 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.
Time To Play noemen we dit. Carlton
William uit Rwanda legt heel goed uit
hoe dit werkt.

Ook speelden we in juni 2019 samen met Loyens
& Loeff op de World Cup Roeien in Rotterdam.
Kinderen en ouders konden zelf ballen maken van
materialen die normaal gesproken in de prullenbak
belanden. Net als in het project ‘Power of Play’ in
Rwanda en Nederland.

Workshops met business partners
In april gaf filosoof Lammert Kamphuis de
workshop ‘PLAY Works’ aan partner Loyens & Loeff.
Hij daagde de medewerkers uit om na te denken
over jezelf als spelend wezen, en hoe spelen
bijdraagt aan plezier en resultaat in je werk en
daarbuiten.
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De medewerkers van onze partner Lemontree
kregen in juli 2019 een PLAY Break op het strand
van Scheveningen. Onder begeleiding van Right To
Play trainer Christiaan speelden ze er een uurtje op
los om samenwerking te stimuleren.
In november speelden potentiele Kearney talenten
met Right To Play ambassadeur Akwasi Frimpong
en trainers van partner Lifeguard. Ze luisterden
aandachtig naar het inspirerende levensverhaal
van Akwasi over hoe sporten en spelen hem heeft
gebracht waar hij nu staat. Daarnaast speelden
ze mee om eigen talenten te ontdekken voor hun
toekomstige carrière.

“TALENTONTWIKKELING IS DE BASIS VAN ONS SUCCES EN
WE INVESTEREN VEEL IN ONZE MENSEN. KANSEN KRIJGEN
OM JE TALENTEN TE ONTWIKKELEN IS NIET VOOR IEDEREEN
WEGGELEGD. EN ZEKER NIET VOOR ELK KIND. DAAROM ZIJN
WE BLIJ EN TROTS EEN BIJDRAGE TE KUNNEN LEVEREN
AAN RIGHT TO PLAY, EEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE
OPGERICHT DOOR OLYMPISCH KAMPIOEN JOHANN OLAV KOSS,
DIE KINDEREN HELPT ZICH TE ONTWIKKELEN DOOR DE KRACHT
VAN SPELEN IN TE ZETTEN. EEN PRACHTIG DOEL WAAR WE
GRAAG AAN BIJDRAGEN!”
– Remko de Bruijn, Kearney.
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RIGHT TO PLAY GOLF CUP
Dinsdag 9 juli 2019 was het time to
play… Golf! Een hele dag spelen op de
mooie nieuwe baan van Bernardus in
Cromvoirt. De baan, het weer, de sfeer...
alles klopte. De deelnemers trotseerden
18 holes, waarvan hole 6 de meest
speciale. Want daar stond topamateur
en Nederlands kampioen Match Play
Robin van Deutekom voor het onderdeel
Beat The Pro. 5 golfers wisten de
topspeler te verslaan.
In Libanese sferen

Wij willen in het bijzonder bedanken:

Sportverslaggever Jeroen Stekelenburg verruilde

alle deelnemers, Bernardus Golf, Noble Kitchen,

deze dag de NOS studio voor de golfbaan en

Edwin Kats, Jeroen Stekelenburg, Robin van

presenteerde het avondprogramma van de Golf

Deutekom, AVEX, Jeroen Overbeeke, en alle

Cup met onder meer een stille veiling. Jeroen

veiling- en loterij aanbieders.

reisde eind februari af naar Libanon om daar onze
projecten met Syrische vluchtelingenkinderen te
bezoeken. Zijn bijzondere ervaring deelde hij tijdens

De kracht van spelen

het Libanees diner van sterrenchef Edwin Kats, die

De zevende editie van de Right To Play Golf Cup

zelf ook een tijdje in Libanon woonde.

bracht een prachtig bedrag op waarmee we nog
meer kinderen kunnen laten deelnemen aan onze
programma’s.
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DAM TOT DAMLOOP
Op zondag 22 september 2019 renden
200 hardlopers de Dam tot Damloop
voor Right To Play. Ze lieten zich niet
kennen in de tropische warmte: ze
liepen zelfs een tikkie harder voor alle
kinderen in de wereld voor wie spelen
niet vanzelfsprekend is.

Bekijk de video-impressie
van de Dam tot Dam loop

Met het startschoten van onze ambassadeurs
Kyle Stolk en Gert-Jan Liefers begonnen de Dam
tot Damlopers aan de 16 km, ofwel 10 Engelse
mijl, van Amsterdam naar Zaandam. In het Right
To Play-ASICS-shirt gingen ze als een speer, met
aanmoediging van het Right To Play juich-team bij
het 12 km punt.
Van tevoren hadden de Right To Play lopers elkaar al

Wij willen in het bijzonder bedanken:

even ontmoet bij het Mövenpick Hotel Amsterdam

alle deelnemers, ASICS, Le Champion,

City Centre om in de juiste mood te komen. Ze

Movenpick Amsterdam en alle vrijwilligers.

mochten zelf de kracht van spelen ervaren door
middel van een activiteit die ook de kinderen in onze
programma’s met veel plezier doen als opwarmer:

We waren niet alleen voor de zesde keer op een rij

Stop-Slow-Go!

het officiële goede doel van de Dam tot Damloop,
georganiseerd door Le Champion, maar ook voor
de tweede keer van de mini Damloop. Honderden
kinderen zamelden geld in voor Right To Play en
maakten daarmee kans op mooie prijzen.
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ULTIMATE SPORTS QUIZ
Hoeveel Olympische medailles
pakte Sven en Irene samen in hun
schaatsloopbaan? Welke oudsporter bereikte in 2018 de finale van
Expeditie Robinson? En nog veel meer
vragen waren er voor de 26 teams die
deelnamen aan de vijfde editie van The
Ultimate Sports Quiz in November 2019.

Ambassadeurs
Verantwoording

Onder leiding van presentatrice en oud-rugby
International Tessa Veldhuis en oud-wielrenner en
columnist Thijs Zonneveld werden de teams in vijf

Wij willen alle deelnemende teams bedanken

quiz rondes uitgedaagd op de thema’s Sport 2019,

en in het bijzonder: het Dream Team, Thijs

Culture Clash & Crossover, Man vs. Woman, Dream

Zonneveld, Tessa Veldhuis, Westergastheater,

Team en Olympische Spelen. Dankzij alle deel

AVEX, Lifeguard, NOS, Wardtaal, House of

nemers was er een recordopbrengst voor Right

Sports, ASICS, Sari van Veenendaal, Raemon

To Play. Wat een droomavond!

Sluiter, Johann Olav Koss en alle veiling item
aanbieders en vrijwilligers.

Dream team met de ultieme sportexperts

Bekijk de video-impressie
van de Sportquiz:

Een nieuw quiz-element dit jaar was het Dream
Team. Dit gouden team bestond uit de top

Gert-Jan Liefers en Hinkelien Schreuders. Als kers

hockeysters Eva de Goede, Lauren Stam en Maria

op de taart de ultieme oud-NOS-verslaggever en

Verschoor en sportverslaggevers Rivkah op het

sportexpert Jan Stekelenburg. Dit Dream Team

Veld en Toine van Peperstraten. En ook ambas

speelde net als ieder ander team mee en ging ook

sadeurs Akwasi Frimpong, Floris Jan Bovenlander,

voor de winst.
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IN ACTIE VOOR RIGHT TO PLAY
Wij willen alle mensen die op welke manier

Vrijwilligers en actievoerders zijn een
onmisbare aanvulling op ons vaste team
van medewerkers. Ze ondersteunen
bij events en ontwikkelen ludieke
acties voor Right To Play. Ook dit jaar
zijn er verschillende sponsorlopen,
verjaardagen, en sporttoernooien
georganiseerd. Er werd veel gespeeld
en gelachen, en allemaal met maar
een doel: het werk van Right To Play
wereldwijd mogelijk maken.

dan ook zich hebben ingezet voor Right To
Play in 2019 bedanken voor hun positieve
energie! Wij hebben genoten van alle mooie
activiteiten. Jullie zijn toppers! Samen geven
we de kracht van spelen door. Aan alle
kinderen. Overal ter wereld.

Dat is 17.870 km en maar liefst 23.451.359
stappen. Een topprestatie!
• Studentenvereniging Tri Movere zetten zich de

Bekijk de video van
Meester Sander

hele maand december in voor Right To Play,
Een greep uit deze inspirerend acties:

met onder andere een 24 uurs actie waarin

• Ruud en Karst gingen op een onvergetelijke

non-stop werd gespeeld. Studenten, docenten

roadtrip langs kastelen en landhuizen van En-

en bezoekers konden voor een kleine prijs

geland, de legendarische Schotse Highlands

meedoen met verschillende activiteiten.

en de Keltische roots van Wales. Ze deden mee

Fantastisch toch? Wij vinden van wel.

aan The Knights of The Island en lieten zich voor

• M
 eester Sander liep de marathon van Berlijn en

deze tocht sponsoren door vrienden en familie.

vroeg mensen om hem te sponsoren via een

Thanks gentlemen!

inspirerende video. Run Sander, Run!

• Het bedrijf Merck organiseerde een stappen

• D
 e Vlaamse Evy, van de populaire hardloop app,

challenge en daagde hun medewerkers uit om

nam haar gebruikers mee op wereldreis naar

elke dag het minimum van 10.000 stappen te

landen waar Right To Play actief is. Van Ghana tot

halen voor Right To Play. Ze “liepen” van Utrecht

Libanon, de lopers maakten kilometers voor Right

naar Kigali in Rwanda en weer terug.

To Play. Een wereld actie.

Jaarverslag Right To Play 2019 | P22

Voorwoord
Over Right To Play
Resultaten
Tijdlijn
Partners
Events
In actie voor
Right To Play
Ambassadeurs
Verantwoording

AMBASSADEURS
Veel sporters en artiesten geloven
net als wij in de kracht van spelen
en kwamen dan ook in 2019 in actie
voor Right To Play. In 2019 werd de
beste keepster van de wereld Sari van
Veenendaal ambassdeur en rapper/
songwriter Diggy Dex schreef een
nummer geïnspireerd op het werk van
Right To Play! Daar zijn wij natuurlijk
ontzettend trots op.
Shirtball challenge met Sari
Sari was één van de gezichten en promotor van de
#Shirtball challenge, geïnspireerd op het verhaal
van onze oprichter Johan Olav Koss die jaren geleden een- jongetje in Eritrea ontmoette die van zijn
longsleeve shirt een bal knoopte zodat hij kon spelen met zijn vriendjes. In deze #Shirtball challenge
trokken veel mensen in Nederland, maar ook buiten
de grenzen hun shirt uit voor Right To Play.

Bekijk hier de video van
de #Shirtball challenge

”IK GELOOF ECHT IN DE KRACHT VAN SPORTEN EN SPELEN.
EN IN HET BIJZONDER VOOR ALLE MEISJES VOOR WIE DAT NIET
VANZELFSPREKEND IS. OMDAT HET NIET VEILIG IS, OMDAT HET NIET DE
NORM IS OF OMDAT ZE GEWOON NIET WETEN HOE. HET IS FANTASTISCH
DAT RIGHT TO PLAY ZICH ZO INZET VOOR ALLE KINDEREN IN DE
WERELD VOOR WIE SPORTEN EN SPELEN NIET VANZELFSPREKEND IS.
ER ZIJN NOG ZOVEEL KINDEREN DIE HET OOK VERDIENEN OM MEE TE
DOEN AAN DE SPORT- EN SPEELPROGRAMMA’S.”
– Sari van Veenendaal, keepster Nederlands elftal vrouwen
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Op woensdag 18 september 2019 stopten een
heleboel kinderen in Nederland 10 tellen met
spelen. Samen met Right To Play stonden ze stil
bij kinderen in de wereld voor wie het niet van-
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zelfsprekend is om te spelen. Diggy Dex maakte
speciaal voor deze actie het nummer Tien


Seconden dat hij tijdens verrassingsoptredens
op 2 scholen en een sportvereniging speelde.

Right To Play
Ambassadeurs
Verantwoording

Bekijk de video voor een korte impressie
van de dag.
En kijk eens wat een prachtige videoclip
van het nummer 10 Seconden met beelden
van onze programma’s in Rwanda.
Bekijk de video voor een
korte impressie van de dag.

10 seconden
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HET TEAM VAN AMBASSADEURS IN 2019
Dank aan al onze ambassadeurs voor
hun inzet en betrokkenheid!
Akwasi Frimpong

Jeroen Straathof

Skeleton

Schaatsen / baanwielrennen

Anouk Vetter

Kyle Stolk

Atletiek

Zwemmen

Arnold Vanderleyde

Lauren Stam

Boksen

Hockey

Bart Veldkamp

Marijn de Vries

Schaatsen

Wielrennen

Ben Sonnemans

Milan Vader

Judo

Mountainbike

Fatima Moreira de Melo

Miranda Boonstra

Hockey

Atletiek

Floris Evers

Raemon Sluiter

Hockey

Tennis

Floris Jan Bovelander

Sari van Veenendaal

Hockey

Voetbal

Gert-Jan Liefers

Thorwald Veneberg

Atletiek

Wielrennen

Hinkelien Schreuder

Tycho Muda

Zwemmen

Roeien

Jeroen Stekelenburg

Vincent Muda

Sport Presentator

Roeien
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MISSIE EN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE
Right To Play is statutair gevestigd
in Den Haag en houdt kantoor in
Amsterdam. In 2004 is de stichting
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel als Stichting Right To Play
Nederland. De stichting heeft vanaf
2006 CBF-erkenning en is door de
Belastingdienst erkend als ANBI.

organisatie. De missie van Right To Play Nederland
is om het leven van kinderen in Afrika, Azië en het
Midden-Oosten te verbeteren door middel van
sport- en speelprogramma’s. Daarnaast zet Right
To Play Nederland zich in voor meer bekendheid
over en betrokkenheid bij de inzet van sport en
spelen voor de fysieke, sociale en emotionele
ontwikkeling van kwetsbare kinderen, voor beter

Ambassadeurs
Verantwoording

Right To Play Nederland is een goede doelen

In deze verantwoordingsverklaring
geeft Right To Play Nederland aan hoe
invulling wordt gegeven aan de acht
aspecten waar het Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF) op toetst.

onderwijs, gezondheid en vreedzaam samenleven,
voor gelijkheid en voor bescherming van kinderen.
De missie ligt ten grondslag aan de strategie en
jaarplannen van Right To Play Nederland.
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MIDDELEN
Financiën middelen

Werving

Right To Play Nederland streeft naar het

Right To Play Nederland richt zich voor eigen

minimaliseren van kosten waardoor zoveel mogelijk

fondsenwerving voornamelijk op bedrijven en

inkomsten vanuit de fondsenwerving besteed

particulieren. We zetten daartoe aansprekende en

kunnen worden aan de doelstellingen. We zetten

kosteneffectieve middelen in, zoals evenementen

middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in.

en Time To Play activiteiten. Daarnaast richt Right

De internationale planning & control cyclus van

To Play zich op bijdragen van loterij organisaties

Right To Play International, waarop Right To Play

(Right To Play Nederland is beneficiënt van

Nederland en andere Right To Play kantoren

de Nationale Postcode Loterij) en de overheid

aangesloten zijn, is daaraan ondersteunend.

(Right To Play ontvangt projectsubsidies van het

Right To Play Nederland heeft aanvullend eigen

Ministerie van Buitenlandse Zaken).

administratieve en financiële processen ten
behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering en
om de cashflow en projecties te monitoren.
In 2019 ontving Right To Play Nederland IT-support,
promotiemateriaal, ondersteuning bij evenementen
en andere in-kind sponsoring met een totale
waarde van € 61.404.
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ACTIVITEITEN EN ORGANISATIE
Strategie en beleid

Beheer van financiële middelen

Right To Play Nederland ondersteunt Right To

Right To Play Nederland heeft een continuïteits-

Play programma’s en projecten in Afrika, Azië

reserve voor de dekking van risico’s. De continuï-

en het Midden-Oosten met fondsenwerving

teitsreserve bedraagt eind 2019 € € 446.788. De

en in projectuitvoerende zin. We hebben een

continuïteitsreserve mag maximaal anderhalf maal

meerjarenstrategie die aansluit bij het strategisch

de jaarlijkse kosten van de organisatie bedragen.

kader van Right To Play International, waarmee

Right To Play Nederland is in 2019 ruim onder de

Right To Play Nederland is geassocieerd. Strategie,

door CBF gestelde norm gebleven en voldoet aan

jaarplannen en begrotingen van Right To Play

de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen.

Nederland worden jaarlijks ter goedkeuring
voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur wordt vijf

Het beleggingsbeleid van Right To Play is conser-

keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van

vatief. Overtollige liquide middelen worden tijdelijk

plannen, inclusief de stand van baten en lasten en

op een bedrijfsspaarrekening gezet.

de eindejaarsprognoses.

2019

2018

2017

2016

Continuïteitsreserve

€ 446.788

€ 411.461

€ 309.950

€ 265.251

Jaarlijkse kosten zoals bedoeld in RJ650

€ 485.912

€ 584.372

€ 433.144

€ 499.155

91,9%

70,4%

71,6%

53,1%

€ 728.868

€ 876.558

€ 649.716

€ 748.733

Continuïteitsreserve t.o.v. kosten
Max. toegestane continuïteitsreserve
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Bestedingen
De totale opbrengsten in 2019 zijn vastgesteld op

Right To Play Nederland is geassocieerd met Right

€ 2.497.269 (begroot € 2.117.617). Right To Play

To Play International. De jaarrekening van Right To

Nederland kon financieel meer bijdragen aan Right

Play International, die wordt gecontroleerd door

To Play programma’s dan gepland. Aan de kosten-

Deloitte, is een consolidatie van de jaarrekeningen

kant eindigden we in 2019 iets onder budget.

van alle nationale Right To Play organisaties. De
internationale jaarrekening geeft aan dat 85% van

In 2019 heeft Right To Play Nederland 80% van de

alle Right To Play inkomsten wordt besteed aan

inkomsten besteed aan de doelstellingen, 12% van

Right To Play programma’s en 15% aan fondsen-

de inkomsten werd ingezet voor fondsenwerving

werving en administratie. Op de website van Right

en 8% werd besteed aan beheer en administratie.

To Play Nederland staan ook de jaarrekeningen van
Right To Play International.
Bekijk hier het
internationale jaarverslag

2019

2018

2017

2016

Besteed aan doelstellingen t.o.v. lasten

80%

78%

72%

77%

Besteed aan fondsenwerving

12%

14%

13%

11%

8%

8%

15%

12%

79%

74%

70%

77%

Besteed aan beheer en administratie
Besteed aan doelstellingen t.o.v. baten
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Werkprocessen

bijbehorend documenten. Bestuursvergaderingen

Het hoogste orgaan van Right To Play N
 ederland

worden genotuleerd en bestuursnotulen worden

is het bestuur. Statutair heeft het bestuurt aken

ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur in de

gedelegeerd aan de directeur en ziet toe op uit

eerstvolgende vergadering.

voering door de directeur. De verdeling van
verantwoordelijkheden tussen het bestuur en de

Risico-analyse

directeur is vastgelegd in een Directiereglement.

Mogelijk risico’s die het voortbestaan of de doel

Het Directiereglement is in 2019 geëvalueerd.

realisatie van de organisatie zouden kunnen bedreigen betreffen vooral tegenvallende opbrengsten

Het bestuur is verantwoordelijk voor aanstelling

uit eigen fondswerving, mogelijke baten van loterij

van de directeur. De bestuursvoorzitter en direc-

organisaties en subsidies van overheden.

teur hebben regelmatig overleg. Daarnaast vindt

Dit risico’s worden zo goed mogelijk gemanaged

er jaarlijks een functionerings- en beoordelings

door het monitoren van voortgang, door rapportage

gesprek plaats met de directeur, uitgevoerd door

daarover aan het bestuur over en door bijsturen

de bestuursvoorzitter en een tweede bestuurslid.

waar gewenst dan wel noodzakelijk.

De directeur voert de dagelijkse leiding over de

Right To Play Nederland heeft een continuïteits

organisatie en legt daarover verantwoording af aan

reserve voor de dekking van risico’s en om zeker

het bestuur. De directeur is verantwoordelijk voor

te stellen dat we ook in de toekomst aan onze

de operationele zaken inclusief fondsenwerving,

verplichtingen kunnen voldoen. Dat is van belang

communicatie, personeelsbeleid en financiën.

indien zich uitzonderlijke onvoorziene omstandig

Het gemiddeld aantal werknemers berekend op

heden voordoen.

fulltime basis bedroeg in 2019 7,1 fte.
Right To Play Nederland is geassocieerd met
In 2019 kwam het bestuur vier keer samen. Vooraf-

Right To Play International en houdt zodoende zelf

gaand aan vergaderingen worden bestuursleden

geen hoge reserves aan. De eigen richtlijn van de

met de Management & Financial Update geïn

continuïteitsreserve is maximaal vijf en minimaal

formeerd over voortgang en andere relevante

drie keer de maandelijkse lasten. Met het resultaat

ontwikkelingen. Daarnaast ontvangt het bestuur

van 2019 komt de continuïteitsreserve uit op ruim

discussiestukken en voorgenomen besluiten met

5 maal de maandelijkse lasten.
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Beveiliging van informatie
Right To Play Nederland heeft beleid ten aanzien
van privacy en informatiebeveiliging. Right To Play
Nederland handelt in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Right To Play Nederland zet externe ICT-expertise
in om voor afdoende beveiliging van de informatie
die ons ter beschikking staat te zorgen.
Maatschappelijke verantwoord handelen
Right To Nederland houdt rekening met
maatschappelijke gevolgen van de eigen
bedrijfsvoering, onder meer door recycling
en milieuvriendelijk printen.
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DOELREALISATIE
Right To Play projecten en programma’s in Afrika,

Right To Play Nederland heeft een meerjaren

Azië en het Midden-Oosten, mede mogelijk gemaakt

strategie gericht op realisatie van de doelen

door Right To Play Nederland, gaan uit van lokale

van Right To Play Nederland, De strategie sluit

behoeften en betrokkenheid. In alle plannen staan

aan bij het strategisch kader van Right To Play

doelstellingen, strategie, samenwerkingspartners

International waarmee de Right To Play N
 ederland

en activiteiten, beoogde resultaten en op welke

is geassocieerd. De plannen en bijbehorende

wijze resultaten maandelijks, per kwartaal en jaar-

begrotingen van Right To Play Nederland worden

lijks worden gemonitord en geëvalueerd. Daarbij

jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

worden verschillende instrumenten gebruikt, zoals
vragenlijsten, focusgroepsdiscussies, observatie-

De meerjarenstrategie en jaarplannen gaat over

bezoeken en interviews met coaches, ouders en

fondsenwerving en ondersteuning bij de uitvoering

kinderen zelf.

van projecten in programmalanden en over voorlichting en bewustwording. Waar mogelijk werkt

Right To Play meet output (aantallen) en outcome

Right To Play samen met lokale, nationale en inter-

(verbeterde vaardigheden, kennis en gedrag). We

nationale actoren die op hetzelfde of aanpalend

kijken ook naar impact (positieve veranderingen

terrein actief zijn.

in de samenleving). De meeste programma’s en
projecten worden ook geëvalueerd door exter-

Voortgang wordt gemonitord door de directeur

ne partijen. Het monitoren en evalueren levert

en periodiek gerapporteerd aan het bestuur.

belangrijke inzichten op die tussentijds worden

Resultaten van Right To Play Nederland worden

benut voor bijsturing en ook bij de ontwikkeling

jaarlijks geëvalueerd en met verbeterpunten

van nieuwe projecten.

wordt bij het vervolg rekening gehouden.
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De governance structuur is vastgelegd in de

tweede bestuurslid.
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Vastlegging governance structuur
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Er zijn functieprofielen voor het bestuur en
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Right To Play
Ambassadeurs
Verantwoording

Competenties bestuurders en toezichthouders

Right To Play Nederland is een Nederlandse

de directeur.

stichting met een bestuur dat bestaat uit minimaal


vijf leden. In 2019 waren er acht bestuursleden.

Bezoldigingsbeleid

Het bestuur van Right To Play Nederland is het

In lijn met het lage kosten beleid zijn alle bestuurs-

hoogste orgaan van de organisatie en verant

leden onbezoldigd en vrijwillig bestuurslid. Kosten

woordelijk voor strategie, jaarplan en begroting

die bestuursleden maken in het kader van hun

en doel realisatie. Het bestuur heeft taken

bestuursfunctie worden door de bestuursleden

gedelegeerd aan de directeur.

voor eigen rekening genomen.

De directeur voert de dagelijkse leiding over de

Het salaris van de directeur wordt getoetst aan de

organisatie en legt daarover verantwoording af aan

hand van de VFI-richtlijnen voor directeur salaris-

het bestuur. De directeur is verantwoordelijk voor

sen in de non-profit branche. Op grond van deze

de operationele zaken inclusief fondsenwerving,

richtlijn is de functie van de directeur van Right To

communicatie, personeelsbeleid en financiën.

Play Nederland ingedeeld in categorie F, met een
maximaal jaarinkomen van € 97.871. Het salaris

Het bestuur is verantwoordelijk voor de aan

van de directeur in 2019 bleef daar ruim onder.

stelling van de directeur. De bestuursvoorzitter
en directeur hebben regelmatig overleg. Daarnaast vindt er jaarlijks een functionerings- en
beoordelingsgesprek plaats met de directeur,
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INTEGRITEIT

VERANTWOORDING

Right To Play Nederland heeft een gedragscode,

Jaarverslaglegging

een integriteitsbeleid en een meldregeling met

Het bestuursverslag en de jaarrekening is ingericht

betrekking tot ongewenst en grensoverschrijdend

overeenkomstig Richtlijn 650 Fondsenwervende

gedrag. Gerelateerde verantwoordelijkheden zijn

organisaties. De jaarrekening van Right To Play Ne-

belegd, alsmede de wijze waarop melding worden

derland is voorzien van een controleverklaring van

onderzocht en verbeteringen worden doorgevoerd.

de accountant. Alle goedgekeurde jaarrekeningen

In 2019 waren er geen meldingen.

staan op de website van Right To Play Nederland.

We volgen ook richtlijnen voor ethische screening

Alle jaarrekeningen

van potentiële partners en doen aan due dilligence.
Op de website van Right To Play Nederland staan
de belangrijkste integriteitsdocumenten.

Informatievoorziening
Right To Nederland communiceert via de website over de statuten, bestuurders, bezoldiging en
vergoeding, strategie en doelrealisatie, reserves
en beleggingen, integriteitsrichtlijnen en klachtenprocedure. Het jaarverslag en het bestuursverslag
en de jaarrekening zijn in deze sleuteldocumenten.
Daarnaast communiceren we regelmatige met onze
achterban via nieuwsbrieven en zetten we social
media in.
Right To Play Nederland verwijst op de website
naar het CBF-erkenningspaspoort.
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BELANGHEBBENDEN
Right To Play Nederland onderhoudt contact met
partners, supporters en andere belanghebbenden
en geïnteresseerden. Dat gebeurt op allerlei
manieren. De interactie is dankzij online kanalen
steeds gemakkelijker geworden en levert waardevolle informatie. Daarmee kunnen we onze inzet en
de informatie die we delen verder verbeteren.
Right To Play Nederland heeft een klachten
regeling, die stelt dat eenieder mondeling en
schriftelijk een klacht kan indienen. Right To Play
Nederland behandelt deze binnen drie werkdagen.
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