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VOORWOORD
In 2012 heb ik de plek van bestuursvoorzitter voor Right To Play Nederland
overgenomen van Johan van der Werf. Johan heeft zich vele jaren met hart en
ziel ingezet voor de organisatie. Ik wil Johan dan ook hartelijk bedanken voor
zijn inzet en geweldige werk.
Toen ik gevraagd werd om het voorzitterschap over te nemen, was de keuze
snel gemaakt. De gedachte van Right To Play spreekt mij bijzonder aan: sport
en spel dient een vanzelfsprekendheid te zijn voor ieder kind overal ter wereld.
Het feit dat dit op veel plekken niet zo is, gaat mij als ouder van twee sportieve
kinderen aan het hart. Zij hebben altijd de luxe gehad om op te groeien met
sport en spel en hebben hier veel van geleerd. Deze kans verdient ieder kind.
In wat voor situatie hij of zij ook leeft.
Inmiddels heb ik ook met eigen ogen mogen aanschouwen wat Right To Play in
de landen waar het werkt voor elkaar krijgt. In november heb ik het genoegen
gehad de projecten van Right To Play in Rwanda te bezoeken. Dit heeft mij er
nogmaals van overtuigd dat het hard nodig is me in te zetten voor het
wereldwijde recht om te sporten en spelen. Het bezoek was een overweldigende
ervaring. Het was prachtig om te zien hoe de lokale Coaches met hun
enthousiasme grote aantallen kinderen spelenderwijs de gevaren van onder
andere hiv/aids en malaria bijbrachten. Dat de kinderen, die aan deze
programma’s meedoen ook op school tot 30% beter presteren, maakt het werk
van Right To Play compleet.
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In 2012 heeft Right To Play de mooie doelstelling om één miljoen kinderen
wekelijks te kunnen laten deelnemen aan de sport- en spelprogramma’s van
Right To Play. Zonder uw hulp hadden wij dit nooit kunnen bereiken. Wij zijn dan
ook veel dank verschuldigd aan het ministerie voor Buitenlandse Zaken, de
Nationale Postcodeloterij en alle bedrijven, stichtingen, scholen,
sportverenigingen én individuen die ons het afgelopen jaar hebben
ondersteund.
Ook wil ik de staf en alle vrijwilligers en Ambassadeurs in Nederland heel
hartelijk danken. Door ieders inzet kunnen we een belangrijke bijdrage leveren
aan de activiteiten van Right To Play wereldwijd.

Wilco Jiskoot, Voorzitter Stichting Right To Play Nederland

RIGHT TO PLAY

Right To Play gelooft dat sport en spel onmisbaar is in de ontwikkeling van
kinderen. Door sport en spelactiviteiten in te zetten in gebieden die zijn
getroffen door oorlog, armoede of ziekte, leren kinderen belangrijke
vaardigheden als samenwerken en fair play en geven we spelenderwijs
voorlichting over ziekten als hiv/aids, malaria en tuberculose. Ook de Verenigde
Naties erkennen sport en spel als recht van elk kind. Het geeft kinderen een
kans om zich op iets positiefs te richten en brengt hen plezier: kinderen kunnen
weer kind zijn.

Wereldwijde inzet

Inmiddels werken we in meer dan 20 landen in Afrika, Azië en het
Midden-Oosten, onder andere met kinderen in vluchtelingenkampen,
voormalige kindsoldaten en kinderen die hun ouders zijn verloren aan hiv/aids.
Onze sport- en spelprogramma’s richten zich op vier thema’s:
Ontwikkeling van kinderen
Sport en spel bevordert de sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.
Kinderen leren belangrijke waarden en vaardigheden voor het leven.
Verbeteren van onderwijs
Het aanbieden van sport- en spelprogramma’s op scholen en een goede
samenwerking met leerkrachten verbetert de kwaliteit van onderwijs.
Conflictpreventie en samenleven
Kinderen leren door sport en spel conflicten te hanteren en te voorkomen.
Hierdoor bouwt Right To Play aan meer begrip en respect binnen de
gemeenschap.
Verbeteren van de gezondheid
Kinderen leren hoe ze hun eigen gezondheid in de hand kunnen hebben. De
nadruk ligt op preventie en bestrijding van hiv/aids, malaria, tuberculose en het
belang van inentingen.

Coaches maken het verschil

In elk gebied waar we werkzaam zijn, leiden we vrijwilligers op tot Coach en
trainen we hen in de speciaal ontwikkelde sport- en spelmodules. De in totaal
13.000 Coaches werken met kinderen uit hun eigen gemeenschap. We werken
nauw samen met de lokale gemeenschappen om ervoor te zorgen dat projecten lokaal worden geïntegreerd en het voortbestaan van de programma’s wordt
verzekerd.
“Sport en spel heeft mijn leven veranderd. Ik krijg nu vertrouwen van de
kinderen, ouders, leraren en andere mensen in de gemeenschap. Met dit
vertrouwen en de steun van de Right To Play medewerkers gebruik ik mijn
kracht om de gemeenschap te veranderen.”
Esther (Coach, Burundi)

1 miljoen kinderen per week

In 2012 hebben we ons streven behaald om wereldwijd wekelijks 1 miljoen
kinderen mee te laten doen in onze programma’s. Bijna de helft hiervan betreft
meisjes.
Onze werkwijze en de resultaten in projectlanden worden uitgebreid beschreven
in ons internationale jaarverslag. Dit verslag is te zien via www.righttoplay.com.
In Nederland is Right To Play verantwoordelijk voor fondsenwerving voor de
internationale projecten en het vergroten van de naamsbekendheid.
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recht van ieder kind om te sporten en te spelen.
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2012 IN HET KORT
Nationaal

Ondanks het slechte economische klimaat heeft Right To Play in 2012 een
positief resultaat weten te realiseren. De goede samenwerking met het bestuur,
de Nederlandse overheid en de bedrijven die ons steunden in onze missie en
veel verschillende activiteiten, hebben aan het mooie resultaat bijgedragen.
Zo bezochten we samen met onze Ambassadeur Nicolien Sauerbreij
(snowboarden) de Palestijnse Gebieden. Samen met Ambassadeurs Femke
Heemskerk (zwemmen) en Sophie Polkamp (hockey) deden we Kenia aan.
Beide bezoeken leverden veel positieve aandacht in de Nederlandse media op.
Ook de Olympische Zomer in Londen was voor ons zeer waardevol. Een
radiocampagne op Radio 538 met partner Strato, de Oranje Fietstocht met
KNWU en de activiteiten op de Oranje camping zorgden voor veel
media-aandacht. Ter afsluiting van de Olympische Zomer organiseerden we een
Olympisch Gala. Dit leverde maar liefst 192.425 euro op.
Daarnaast is in 2012 met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken een
samenwerking bekrachtigd tussen Right To Play, de KNVB en NSA International.
Gezamenlijk benutten we de maatschappelijke kracht van sport in acht
ontwikkelingslanden. Met onze expertise ondersteunen we lokale organisaties
om de positie van kwetsbare groepen (kansarme kinderen, jongeren en
vrouwen) te verbeteren.
Voor wat betreft de zakelijke markt hebben we na een moeizaam 2011 in 2012
goede stappen gezet. Een aantal mooie samenwerkingsverbanden was het
resultaat.
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Het afgelopen jaar hebben we ook een onderzoek onder onze vrijwilligers
gedaan om te kijken hoe we vrijwilligers op andere manieren kunnen inzetten
en lokale initiatieven meer de ruimte kunnen geven. Naar aanleiding hiervan
hebben we een nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld. In oktober 2012 hebben we
een start gemaakt met de uitvoering hiervan.
Tot slot hebben we in december 2012 getest of straatwerving voor ons een
waardevolle manier van fondsenwerving zou kunnen zijn.

“When I see young people participate in sport and play activities with smiles
from ear to ear – no one can tell me we’re not making a difference.”
Johann Olav Koss (oprichter, voorzitter en CEO van Right To Play)

Internationaal

Aan het begin van 2011 kwam de noodzaak om meer ongeoormerkte fondsen
te werven hoog op de agenda te staan. Vanaf het begin heeft Right To Play
Internationaal veel overheidsfinanciering gekregen, vooral van de Canadese en
Noorse overheid. Tegenover deze geoormerkte gelden staat vaak een
match-financiering met ongeoormerkt geld om de projecten volledig uit te
kunnen voeren. Ook is ongeoormerkt geld nodig om reserves te kunnen
opbouwen en bedrijfskosten te kunnen dekken. De noodzaak om meer in te
zetten op ongeoormerkte fondsenwerving heeft tot het commitment van alle
Right To Play kantoren wereldwijd geleid om op de consumentenmarkt te
focussen. In 2012 is hier verder invulling aan gegeven.

DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
In april bezochten we samen met Ambassadeur Nicolien Sauerbreij
(snowboarden) en Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling van het NOC*NSF,
onze projecten in de Palestijnse Gebieden op de Westelijke Jordaanoever. Met
sport- en spelactiviteiten leert Right To Play jongens en meisjes hier onder
andere sociale vaardigheden en waarden als respect, fair play en teamwork. Dit
draagt bij aan meer gendergelijkheid, participatie en integratie.
Tijdens onze reis bezochten we veel scholen, ontmoetten de viceminister van
Onderwijs en brachten een officieel bezoek aan de voorzitter van het Palestijns
Olympisch Comité. Dit laatste haalde zelfs de Palestijnse krant. Nicolien stortte
zich overal vol overgave in. Bijvoorbeeld in een ‘abilities first’-sessie op een
dovenschool, een basketbal-les met meisjes en een volleybalwedstrijd van de
eerste lokale meisjessportclub. Ook zette Right To Play voetbal in om
stereotypen te doorbreken, integratie te bevorderen en empowerment en
inclusie van meisjes te bevorderen. De spanning van het conflict waar kinderen
dagelijks mee te maken hebben was overal duidelijk voelbaar.

De professionele voetbalsters die aan het toernooi deelnamen weten alles van
de uitdagingen waar vrouwen mee geconfronteerd worden als ze willen sporten.
Van controleposten die reis- en trainingsschema’s belemmeren tot de druk van
de traditionele rolpatronen. De deelname van vrouwen aan openbare
sportevenementen is niet vanzelfsprekend. Het toernooi bood de jonge
Palestijnse vrouwen uit verschillende delen van de Westelijke Jordaanoever een
unieke gelegenheid om ervaringen te delen.
“Ook al spreek je elkaars taal niet, sport verbroedert. Je wilt winnen, moedigt
elkaar aan en uiteindelijk begrijp je elkaar volledig. Right To Play zet
wereldwijd de universele waarden van sport en spel in voor de ontwikkeling
van kinderen. Tijdens mijn bezoek aan de Palestijnse Gebieden zag ik met
eigen ogen hoe effectief en nodig dit is.”
Nicolien Sauerbreij (Ambassadeur Right To Play, snowboarden)

Naar aanleiding van een pitch die we hadden gewonnen, stelde het
filmproductiebedrijf Moviebites voor deze reis een cameraman beschikbaar. De
beelden die de cameraman tijdens deze reis maakte, gebruikte Moviebites voor
4 mooie themafilmpjes voor Right To Play.
9 juli organiseerde Right To Play een meisjes- en vrouwenvoetbaltoernooi in het
Albireh International Stadium in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever: de
Girls Soccer Cup. Drie teams (in totaal 53 spelers), waaronder speelsters van
de professionele damesteams van Al-Roa’a (Beit Sahour), Baladna (Jericho)
en Shabab Al-Bireh (Al-Bireh), namen deel aan het toernooi. De teams streden
onder andere voor Right To Play prijzen als de Fair Play Cup en de Team Work
Cup.
Jibril Rajoub, hoofd van de Palestijnse voetbalbond en het Palestijnse
Nationale Olympisch Comité (NOC), woonde het toernooi bij en was zeer
enthousiast. “Dergelijke evenementen zijn belangrijk om meisjes en vrouwen
aan te moedigen mee te doen aan sportactiviteiten. Dit is erg belangrijk voor
een gezonde ontwikkeling en Right To Play is de leidende organisatie op dit
gebied.”
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INSTITUTIONELE PARTNERSCHAPPEN
“Buitenlandse Zaken ondersteunt de programma’s van Right To Play omdat
sport en spel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jeugd en lokale
gemeenschappen.”
Renilde Steeghs (Ambassadeur Culturele Samenwerking, Ministerie van
Buitenlandse Zaken)

In 2012 ontving Right To Play subsidies van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. We ontvingen geen inkomsten van stichtingen.
Sport for Development 2012-2015

In september ondertekenden NSA International, de KNVB en Right To Play de
meerjarige samenwerkingsovereenkomst ‘Sport for Development 2012-2015’,
een programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de
maatschappelijke kracht van sport benut in acht ontwikkelingslanden (Kenia,
Mali, Mozambique, Zuid-Afrika, Egypte, de Palestijnse Gebieden, Suriname en
Indonesië). Right To Play ondersteunt activiteiten in Kenia, Mali, Mozambique
en de Palestijnse Gebieden. Het programma richt zich op drie concrete
doelstellingen:
1. Kwetsbare mensen (kansarme kinderen, jongeren en vrouwen) kansen
bieden om - passief of actief - deel te nemen aan sportieve activiteiten.
2. Lokale Sport for Development-organisaties versterken die zich inzetten voor
duurzame ontwikkeling en vrede.
3. De kennis en het positieve imago van Nederland in de partnerlanden
4. versterken in de context van het Sport for Development programma.
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Tijdens ons veldbezoek aan Kenia in november 2012 werd de officiële kick-off
gegeven voor het Sport for Development programma in dit land. Onze
Ambassadeurs Sophie Polkamp (hockey) en Femke Heemskerk (zwemmen) en
een medewerker Sport en Ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van
Buitenlandse Zaken waren hierbij aanwezig.

Subsidie voor Dadaab

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunde Right To Play in 2012
met een subsidie voor activiteiten in vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia. In dit
grootste vluchtelingenkamp ter wereld verblijven vooral Somalische
vluchtelingen. De verslechterde veiligheidssituatie in het kamp in 2012 zorgde

ervoor dat we pas op 1 mei van start konden gaan met activiteiten in
verschillende kampementen. Samen met CARE Kenia begonnen we met het
opleiden van lokale Coaches en het opzetten van sport- en spelactiviteiten.
Het eerste thema waarmee we aan de slag gingen was ‘inclusie’. In Dadaab is
discriminatie van minderheidsgroepen én van kinderen en jongeren met een
handicap namelijk aan de orde van de dag.

Tender Wederopbouw 2012-2015

In 2012 diende Right To Play een aanvraag in voor de tender Wederopbouw van
het ministerie van Buitenlandse Zaken om projecten op te zetten in Rwanda,
DRC Congo en Zuid-Soedan. In de loop van het jaar kregen we te horen dat het
ministerie de aanvraag afwees. We hebben hierop een bezwaarschrift ingediend
en er volgde een hoorzitting. Helaas heeft dit niet geleid tot het (deels)
toekennen van de tender.

NATIONALE POSTCODE LOTERIJ
Voor het tweede jaar ontving Right To Play als beneficiënt van de
Nationale Postcode Loterij op het Goed Geld Gala de jaarlijkse vaste
bijdrage van 500.000 euro. Een fantastische donatie, waar we de
Nationale Postcode Loterij bijzonder dankbaar voor zijn.
Publiciteit

Naast de geweldige financiële steun bood het partnerschap in 2012 ook een
aantal mooie publiciteitsmomenten. Zo figureerden twee van onze
Ambassadeurs in februari met nog 20 andere bekende Nederlanders in een
levend schilderij ‘De Nachtwacht’ in het Rijksmuseum. Met deze PR-stunt werd
de onschatbare waarde gesymboliseerd van de bijdragen aan goede doelen van
de Postcode Loterij, BankGiro Loterij en Vriendenloterij.

wijzigingen de Nationale Postcode Loterij voldoende ruimte geven om de
succesvolle fondsenwerving op dit niveau voort te zetten. Want, zonder de steun
van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers zouden wij een groot
deel van onze initiatieven niet kunnen realiseren.
“Ieder kind heeft het recht om te spelen. Right To Play gebruikt de kracht van
sport en spel om kinderen essentiële vaardigheden bij te brengen.
De kinderen leren bijvoorbeeld samen te werken, worden weerbaarder,
ontwikkelen leiderschap en voelen zich fitter en gezonder. De loterij draagt
hier graag aan bij en steunt Right To Play met een jaarlijkse bijdrage van
500.000 euro.”
Judith Lingeman (Hoofd Goede Doelen Nationale Postcode Loterij)

Ook waren Ambassadeurs Floris Jan Bovelander (hockey) en Arnold Vanderlyde
(boksen) in februari in het met de Nationale Postcode Loterij samenwerkende
Koffietijd te gast naar aanleiding van hun bezoek aan de Right To Play projecten
in Burundi in november 2011. Daarnaast deden Ambassadeurs Femke
Heemskerk (zwemmen) en Sophie Polkamp (hockey) in november hun verhaal
in Koffietijd over hun bezoek aan Kenia in november 2012.

In augustus vond het Olympisch Gala van Right To Play plaats. Onderdeel van
dit gala was een loterij ten behoeve van het goede doel. De Nationale Postcode
Loterij stelde een mooie Nationale Postcode Loterij fiets beschikbaar.

Bezuinigingen

Door flinke bezuinigingen van de overheid neemt het belang van particuliere
fondsenwervers als de Nationale Postcode Loterij toe. De bijdrage van de loterij
en haar deelnemers aan Right To Play is uniek. Deze is meerjarig én we kunnen
zelf de besteding bepalen. Het huidige kabinet heeft aangegeven het
kansspelbeleid te willen moderniseren. Wij hopen dat de voorgestelde
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In juli stonden de Olympische Spelen centraal in het programma ‘1 tegen 100’,
dat mogelijk werd gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Ambassadeur
Nicolien Sauerbreij (snowboarden), die in april de Palestijnse Gebieden voor
Right To Play had bezocht, mocht een van de vragen aan de deelnemers
stellen. Daarnaast werd een kort filmpje met beelden uit de Palestijnse
Gebieden getoond.
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ZAKELIJKE MARKT
Right To Play focust zich op langdurige samenwerkingen met
bedrijven. Ook in 2012 heeft dit geleid tot mooie resultaten.
In samenwerking met bedrijven kijken hoe we elkaar kunnen versterken en onze
krachten kunnen bundelen. Vanwege onze verbinding met de Olympische
Spelen (Right To Play is ontstaan uit Olympic Aid, het toenmalige goede doel
van het IOC), zoeken wij zoveel mogelijk naar samenwerkingen op het sportieve
vlak. De samenwerking met Landal GreenParks is hier een goed voorbeeld van.

Landal GreenParks

In de zomermaanden voerden 9 vakantieparken van Landal GreenParks
actie voor Right To Play. Onze organisatie werd op verschillende manieren bij de
bezoekers onder de aandacht gebracht en er werden diverse fondsenwervende
activiteiten georganiseerd. Zo werden er sponsorlopen en braderieën
georganiseerd op de parken. Daarnaast werden er op alle 9 parken
sportclinics gegeven met behulp van de Right To Play. Ambassadeurs zoals
Deborah Gravenstijn (judo), Jaap Viergever (mountainbiken), Henk Pieterse
(basketbal), RaemonSluiter (tennis) en Bart Veldkamp (schaatsen). Het
totaalbedrag dat met alle acties werd opgehaald is 45.000 euro. In 2013 zal
Landal GreenParks de actie herhalen.

Relatie-evenementen

Een belangrijk evenement om onze partners te bedanken is de ‘Sneak Preview’.
Tijdens deze avond tonen we een documentaire van regisseur Frank Marshall
over Right To Play en Johan Olav Koss. In 2012 hebben wij drie avonden
georganiseerd. Johan Olav Koss was hierbij persoonlijk aanwezig onze partners
te bedanken. Daarnaast heeft Koss een inspiratiesessie gegeven tijdens een
relatie-evenement van Boer en Croon en was hij aanwezig bij het ondertekenen
van het nieuwe contract met Davitamon.
“Davitamon vindt het van belang zich in te zetten voor een gezondere
samenleving, zowel in Nederland als in de meest achtergestelde gebieden
ter wereld. Daarom steunt Davitamon Right To Play al vanaf 2010 met een
vastgestelde partnerbijdrage.”
Ard Bossema (Marketing Director, Omega Pharma Netherlands)

Bijdragen in natura

Bedrijven tonen graag hun maatschappelijke betrokkenheid. Vanwege het
economische klimaat gebeurt dit steeds vaker via bijdragen in natura in plaats
van financiële bijdragen. Wij zijn erg blij met deze manier van sponsoring, maar
wegen wel zorgvuldig af of het aanbod bijdraagt aan het resultaat. Twee grote
partners voor Right To Play die bijdragen in natura zijn Strato en Interbest,
samen zorgden zij in 2012 voor een bijdrage ter waarde van bijna 164.000
euro.

Resultaat 2012
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Op basis van eerdere resultaten en de economische omstandigheden
hebben we voor 2012 ons doel voor inkomsten via zakelijke partners gesteld
op 299.000 euro. Het eindresultaat was uiteindelijk 259.000 euro. Deze lichte
afwijking valt vooral te verklaren door een toename van bijdragen in natura. De
waarde van deze bijdragen wordt niet opgenomen in de balans.

• Strato voor het mogelijk maken van een geweldige campagne op Radio 538
tijdens de Olympische Spelen met een waarde van 90.000 euro.
• Interbest voor het beschikbaar stellen van snelwegreclamepalen, onder
andere ter ondersteuning van de campagne op Radio 538, ter waarde van
74.000 euro.
• De Oranje Camping voor het ter beschikking stellen van twee tenten op de
camping tijdens de Olympische Spelen in Londen.
• NH Hoteles/Grand Hotel Krasnapolsky voor het aanbieden van de locatie
voor het Olympisch Gala (vrij gebruik Wintertuin, Grand Ball Room en
• andere ruimtes), inzet personeel, korting op het diner, gebruik van kamers
en de parkeergarage, ter waarde van 15.305 euro.
• NOC*NSF, Nationale Postcode Loterij, Interbest en vele anderen voor het
beschikbaar stellen van veilingitems voor het Olympisch Gala.
• Kris Berry voor haar optreden tijdens het Olympisch Gala, ter waarde van
2.500 euro.
• Lemontree voor hun IT-support gedurende het hele jaar ter waarde van
13.000 euro.
• Specialized voor het beschikbaar stellen van shirts, media-inzet, materiaal
en personeel tijdens de Specialized Klimtocht voor Right To Play.

• Health Center Hoenderdaal voor het beschikbaar stellen van haar locatie
voor de start en finish van de Klimtocht en AA-drink voor de voorziening bij
de rustposten.
• Meeùs voor het beschikbaar stellen van een prachtige kantoorruimte met
een jaarlijkse huurwaarde van 32.100 euro.
• Boer en Croon voor het beschikbaar stellen van consultancy-uren.
• Bex*communicatie voor de ondersteuning bij het maken van het jaarverslag
(50 advies-uren ter waarde van 7.500 euro).
• De Baak voor het aanbieden van trainingen ter waarde van 10.000 euro.
• Deloitte Accountants voor het controleren van de jaarrekening tegen een
gereduceerd tarief.
• De Nationale Postcode Loterij voor het mogelijk maken van advertenties en
diverse andere media-aandacht, zoals twee keer aandacht in Koffietijd en
aandacht in de show ‘1 tegen 100’. De mediawaarde van al deze aandacht
is enorm.
“Een sleutel tot een goed partnerschap is deze succesvol laten zijn voor
beide partijen. Door de mediacampagne rondom de Olympische Spelen
steeg zowel de naamsbekendheid van Right To Play als die van ons.”
Teus van Mourik (Country Manager Nederland Strato)
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Naast financiële bijdragen, ontvingen we in 2012 van vele partners
bijdragen in natura. Hier zijn we enorm blij mee. We bedanken graag onder
andere de volgende partijen:
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IN DE MEDIA
In 2012 is er veel media-aandacht voor Right To Play geweest. Dit
creëert naamsbekendheid voor onze organisatie en bewustzijn over
wat we doen, wat het belang hiervan is en hoe mensen kunnen helpen.
De media-aandacht voor Right To Play varieerde van advertenties in
verschillende magazines en een sms-actie van Radio 538 tot een veiling van
Chelsea-shirts op NUsport.nl en een groot artikel in het 100% NL Magazine.
Met name onze veldbezoeken en onze betrokkenheid bij de Olympische Spelen
zorgden voor mooie mediamomenten.

Media-aandacht rond veldbezoeken

In 2012 maakte Right To Play 2 veldbezoeken. In april ging Nicolien Sauerbreij
(hockey) naar de Palestijnse Gebieden, in november reisden Sophie Polkamp
(hockey) en Femke van Heemskerk (zwemmen) af naar Kenia. Beelden van het
veldbezoek in de Palestijnse Gebieden zijn gebruikt voor een speciale
uitzending van ‘1 tegen 100’ over Right To Play bij de NCRV op Nederland 1.
Deze uitzending werd bekeken door ruim 2 miljoen mensen. Tevens verscheen
er een artikel over het bezoek in de Telegraaf. Het veldbezoek van Sophie en
Femke aan Kenia leverde ook veel media-aandacht op. Zo is Femke
geïnterviewd door Radio 2 en schreef de Volkskrant er een artikel over. Ook was
het veldbezoek dagelijks te volgen via verschillende websites, zoals NUsport.nl,
Hockey.nl en Oranje.nl.

Persaandacht Olympische Sportzomer
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De activiteiten die Right To Play tijdens de Sportzomer van 2012 organiseerde,
bleven ook niet onopgemerkt. Onder andere Shownieuws (SBS6), De zomer van
4 (RTL 4) en het Jeugdjournaal besteedden aandacht aan de Oranje Camping.
Daarnaast kwam het Olympisch Gala goed in beeld. Tijdens de laatste
uitzending van London Late Night (NOS) overhandigde Mart Smeets de Big Bens
aan Johan Olav Koss. Deze Big Bens stonden symbool voor de medailles die
de Nederlandse sporters hadden gewonnen. Bovendien waren er verschillende
interviews bij onder andere Shownieuws (SBS6) en Langs de Lijn (Radio 1). Ook
kregen we veel aandacht op radio 3FM.

“Het verhaal over het veldbezoek van Femke Heemskerk en Sophie Polkamp
in Kenia past bij NUsport magazine: wij focussen op topsporters, binnen en
buiten de lijnen. Dat we hiermee ook Right To Play onder de aandacht
brengen is voor ons als sportliefhebbers een meer dan prettige
bijkomstigheid.”
Rogier van ´t Hek (Hoofdredacteur NUsport)

PARTNERS
Corporate partners

Mediapartners

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Infostrada Sports
• Interbest
• NUsport

Institutionele partners
• Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Nationale Postcode Loterij

Sportpartners
• NOC*NSF
• Koninklijke Nederlandse Wieler
Unie
• Nederlandse Judobond
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Club Pellikaan
Lemontree
Davitamon
Fugro
Jonk Coaching
Landal
Meeus
Polycom
NH Hoteles
Strato
Amex Logistics
De Baak
Nijha
State of Football
Run2Day
Stichting Rozenhof
Wolfsbergen van Haarlem
Uithof
Nikon Europe
Rainbow Collection
Specialized
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EVENEMENTEN
In 2012 stonden voor Right To Play de Olympische Spelen centraal.
Hieruit zijn mooie acties en evenementen voortgevloeid. Ook
organiseerden bedrijven, particulieren, scholen en andere
organisaties weer veel acties voor Right To Play.
Olympische Spelen

In aanloop naar de Spelen was er dankzij partner Strato een campagne op
Radio 538, waarbij luisteraars een Olympische 24-uurs reis konden winnen.
Gedurende enkele maanden organiseerde Rainbow Collection een Oranje
bandjesactie voor Right To Play en ook was Right To Play de charity partner van
de Oranje Toertocht (fietstocht van Utrecht naar Londen) van de KNWU.
Gedurende de hele Olympische Spelen waren we aanwezig op de Oranje
Camping. Hier vonden veel activiteiten plaats die media-aandacht opleverden.
Er was muzikale ondersteuning van Supportersband ‘Kleintje Pils’ en ook
Ambassadeurs Nicolien Sauerbreij (snowboarden), Arnold Vanderlyde (boksen)
en Jolanda Keizer (meerkamp) hielpen ons op de Oranje Camping in Londen.
Daarnaast hebben Floris Jan Bovelander (hockey), Femke Heemskerk
(zwemmen) en Hinkelien Schreuder (zwemmen) ons vergezeld tijdens ons
bezoek met het NOC*NSF aan de ambassadeur van Nederland in Londen om te
praten over het werk van Right To Play.

Right To Play Olympisch Gala
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Op 24 augustus 2012, twee weken na de Olympische Spelen in Londen,
organiseerden we in samenwerking met NOC*NSF een Olympisch Gala. Tijdens
het gala keken genodigden, waaronder gouden medaillewinnaars Ranomi
Kromowidjojo (zwemmen), Dorian van Rijsselberghe (windsurfen) en Sophie
Polkamp (hockey), terug op de Olympische Spelen in de Wintertuin van het
NH Grand Hotel Krasnapolsky. Daarnaast werden er fondsen geworven voor
de projecten van Right To Play in Burundi. Toine van Peperstraten en co-host
Ambassadeur Arnold Vanderlyde (boksen) presenteerden de avond. Na een
indrukwekkend verhaal van Right To Play Coach Benjamin uit Burundi, hield
een veilingmeester van Christie’s een veiling met uiteenlopende items. Het gala
kende een sfeervol einde met het optreden van Kris Berry. De prachtige avond
bracht in totaal 192.425 euro op.

Specialized Klimtocht voor Right To Play

Sportdag VMBO Schaersvoorde

Extra aandacht verdient het VMBO Schaersvoorde uit Aalten. Al voor de 6e keer
organiseerden zij een sportdag in het teken van Right To Play. Wederom was het
enthousiasme bij de leerlingen groot. Er werd een mooi bedrag van 4.100 euro
opgehaald.
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In 2012 werkte Right To Play internationaal samen met fietsmerk Specialized.
Samen met deze partner en met toerfietsclub DTC uit Driebergen organiseerden
we 28 mei 2012 een fietstocht over de Utrechtse Heuvelrug. De 1.000
deelnemers reden een parcours van 75, 110 of 135 kilometer. In het parcours
was ook een speciale klimtijdrit ingebouwd op de Amerongse Berg. De snelste
deelnemer ontving na afloop een door Specialized ter beschikking gestelde
racefiets. Met de tocht werd in totaal bijna 30.000 euro voor Right To Play
opgehaald. Wielerbondscoach Leo van Vliet overhandigde de symbolische
cheque aan de deelnemende Right To Play Ambassadeurs Jaap Viergever
(mountainbiken), Marijn de Vries (wielrennen), Claudia Zwiers (Judo), Edwin van
Calker (bobsleeën) en Sybren Jansma (bobsleeën).
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Fietstocht naar Shanghai

De 24-jarige Wycher van Vliet fietste in 2012 van Castricum aan Zee naar
Shanghai. Hij vertrok op 1 maart en kwam op 13 december aan. Met zijn
bijzondere tocht haalde hij het fantastische bedrag van 14.235 euro op voor
Right To Play. Zijn oude basisschool de Wormer Wieken leverde via een
sponsorloop een bijdrage aan dit bedrag van ruim 7.000 euro.
“Tijdens mijn fietstocht naar Shanghai kwam ik regelmatig op plaatsen waar
kinderen een erg zwaar bestaan hebben en er weinig hoop is op een goede
toekomst. Dat was voor mij de reden om met mijn fietstocht geld in te
zamelen voor Right To Play. In China heb ik ook projecten van Right To Play
bezocht. Ik heb hier met eigen ogen mogen zien wat de impact van de
sport- en spelprogramma’s is. Dat vond ik geweldig. Hierdoor weet ik dat mijn
geld meer dan goed terecht komt.”
Wycher van Vliet (zamelde met zijn fietstocht geld in voor Right To Play)
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Naast de genoemde evenementen, waren er ook vele andere initiatieven voor
Right To Play. Een kleine greep uit alle acties die voor ons zijn georganiseerd:
• Right To Play was het goede doel bij de Laan van Meerdervoort-loop, een
hardloopwedstrijd in Den Haag. Daar werd uiteindelijk meer dan 3.200 euro
opgehaald.
• Een ander loopevenement waar Right To Play bij betrokken was, is de
• Veluweloop. Mede door de inzet van een grote groep enthousiastelingen
werd bijna 1.000 euro opgehaald.
• Het Hofstad Lyceum in Den Haag schaatste met een aantal leerlingen en
docenten rondjes voor Right To Play op Schaatsbaan de Uithof en bracht
hiermee ruim 870 euro op.
• Een sponsorloop op Basisschool de Tempel in Eindhoven zorgde voor een
sponsoropbrengst van bijna 3.500 euro.
• SBO de Piramide uit Hoorn organiseerde ook een sponsorloop. De kinderen
kwamen gezamenlijk tot een bedrag van bijna 2.000 euro.
• Basisschool de Akkerwinde in Hooge Mierde zamelde met medewerking van
Ambassadeur Imke Schellekens-Bartels 2.000 euro in.

• Maria Krabbenborg en Peter Hogenkamp fietsen van Lichtenvoorde naar
Santiago de Compostella in Spanje. Zij lieten zich door vrienden en familie
sponsoren en konden een bedrag van 1.000 euro aan Right To Play
• overhandigen.
• VMBO Schaersvoorde zette haar sportdag wederom in het teken van Right
To Play en overhandigde een symbolische cheque aan ons ter waarde van
ruim 4.000 euro.
• Tennisvereniging Pijnacker stelde het hele jaar 2012 in het teken van Right
To Play. Met onder andere een 24 uurs-toernooi en een feestavond haalden
zij 3.200 euro op.
• De Willemsparkschool in Amsterdam organiseerde acties en een schoolfeest met als thema Right To Play. Dit leverde maar liefst 7.200 euro op.
• Kasteel Middachten verbond de jaarlijkse kerstopenstelling aan Right To
Play. Dit bezorgde Right To Play in één week tijd bijna 1.400 euro.

Resultaat 2012

In 2012 vonden er in totaal 68 acties en evenementen plaats die samen bijna
290.000 euro hebben opgeleverd. Hiermee laat Right To Play duizenden
kinderen een jaar lang wekelijks deelnemen aan de sport- en spelprogramma’s.
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AMBASSADEURS
Topsporters zijn de Ambassadeurs van Right To Play. Onze
Ambassadeurs zijn onmisbaar voor onze organisatie en ook in 2012
hebben ze zich weer met veel overgave voor Right To Play ingezet.
Right Top Play wordt ondersteund door een internationaal netwerk van
topsporters en Olympische atleten uit meer dan 40 landen. Zij zijn rolmodellen
voor de kinderen en inspireren ze door sport en spel. Bovendien helpen onze
Ambassadeurs bij het vergroten van de bekendheid van onze organisatie door
zich vrijwillig in te zetten bij acties en evenementen en Right To Play te promoten
in de (social) media.

Nieuw Ambassadeursbeleid

Right To Play Nederland wordt al jaren gesteund door een grote (vaste) groep
van (oud-)topsporters. Vanwege een vernieuwd Ambassadeursbeleid per 2013
verwelkomde Right To Play in 2012 geen nieuwe sportambassadeurs.
De markt en onze organisatie veranderen. Dit vraagt om een nieuwe benadering
en omgang met onze Ambassadeurs. Om beter tegemoet te komen aan vragen
van partners en de media hebben we in 2012 een nieuw Ambassadeursbeleid
geformuleerd. Ons doel is om een vaste kleine groep Ambassadeurs te
verbinden aan Right To Play; (oud-)topsporters die ieder een sport
vertegenwoordigen. Right To Play kan zo optimaal gebruik maken van ieders
afzonderlijke kwaliteiten. Ook zorgt het nieuwe beleid voor een herkenbaarder
en duidelijker beeld van de organisatie.

RIGHT TO PLAY Jaarverslag 2012
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Hiernaast blijven we tijdens evenementen werken met de vele fantastische
(oud-) sporters die ons al jaren steunen. Tot slot zullen we een aantal
oud-sporters vragen plaats te nemen in een nieuwe Raad van Advies die we in
2013 zullen oprichten.

“Onbegrensd denken en je dromen waarmaken. Niets in het leven is
onmogelijk, je kunt bereiken wat je wilt. Dat heb ik de kinderen willen
meegeven. Ik hoop dat ik ze heb geïnspireerd.”
Femke Heemskerk (Ambassadeur Right To Play, zwemmen)

Sporters die ons in 2012 steunden:
Naam							Sport

Naam							Sport

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edwin van Calker					Bobsleeën
Vincent en Tycho Muda				
Roeien
Arno Havenga					Waterpolo
Ben Sonnemans					Judo
Jolanda Keizer					Atletiek
Claudia Zwiers					Judo
Barbara de Loor					Schaatsen
Henk Pieterse					Basketbal
Roel Timmermans					Golf
Floris Jan Bovelander				Hockey
Jaap Viergever					Mountainbiken
Roelant Oltmans					Hockey
Michael Boogerd					Wielrennen
Dex Elmont						Judo
Ruben Houkes					Judo
Jeroen Straathof					Schaatsen
Niels Kerstholt					Shorttrack
Miriam Oremans					Tennis
Raemon Sluiter					Tennis
Jeffrey Wammes					Turnen
Bram Ronnes					Beachvolleybal
Ron Zwerver					Volleybal
Nederlands Softbal Team
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Sophie Polkamp					Hockey
Floris Evers						Hockey
Imke Schellekens-Bartels				Paardensport
Femke Heemskerk					Zwemmen
Nicolien Sauerbreij					Snowboarden
Troy Douglas					Atletiek
Gert-Jan Liefers					Atletiek
Rutger Smith					Atletiek
Kenny van Weeghel				
Paralympische sport
Jeroen Delmee					Hockey
Margriet Zegers					Hockey
Karin Kienhuis					Judo
Hein Vergeer					Schaatsen
Erben Wennemars					Schaatsen
Marcella Boerma					Snowboarden
Kristie Boogert					Tennis
Michael Mols					Voetbal
Margriet Matthijsse				Zeilen
Chantal Boonacker					Paralympische sport
Sonja Tol						Schermen
Orla Noom						Squash
Miranda Boonstra					Atletiek
Ellen van Langen					Atletiek
Robert Lathouwers					Atletiek
Karin Ruckstuhl					Atletiek
Chiel Warners					Atletiek
Elsemieke Havenga				Hockey
Reinder Nummerdor en Richard Schuil		
Beachvolleybal
Servais Knaven					Wielrennen
Thorwald Veneberg					Wielrennen
Marijn de Vries					Wielrennen
Annemieke Bes					Zeilen
Hinkelien Schreuder				Zwemmen
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VRIJWILLIGERS
De kracht van Right To Play ligt bij haar vrijwilligers. Lokale
vrijwilligers in de Right To Play projectlanden organiseren
spelactiviteiten. In Nederland helpen vrijwilligers bij fondswerving en
voorlichtingsactiviteiten.
Nieuw vrijwilligersbeleid

In 2010 en 2011 waren er minder evenementen waarbij we de hulp van
vrijwilligers konden inzetten en ook in 2012 zette deze daling verder door. Het
aanbod in evenementen sloot niet meer goed aan op de vraag vanuit onze
vrijwilligers. In 2012 hebben we daarom onderzocht hoe we de aangeboden
hulp van onze vrijwilligers meer konden benutten. In oktober 2012 hebben we
de vraag uitgezet in ons huidige vrijwilligersnetwerk en naar aanleiding van de
reacties hebben we besloten regioteams op te richten. Deze regioteams gaan
op lokaal niveau zelfstandig aan de slag voor Right To Play. In overleg met het
kantoor in Den Haag zullen zij fondsen werven en de naamsbekendheid van
Right To Play vergroten door aan te sluiten op lokale initiatieven. Dit beleid
creëert meer ruimte voor eigen inbreng vanuit de vrijwilligers.

RIGHT TO PLAY Jaarverslag 2012
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Activiteiten 2012

Gelukkig waren er in 2012 nog een aantal mooie momenten, waarbij we onze
vrijwilligers hebben ingezet. Onder andere bij ons eigen evenement: de
Specialized Klimtocht voor Right To Play op 28 mei. Tijdens dit evenement
hebben de vrijwilligers geholpen met het uitgeven van de startbewijzen,
sportdranken en wielershirts, het bemannen van een verzorgingspost en de
logistieke ondersteuning. De inzet van vrijwilligers maakten dit evenement en
ook andere activiteiten in 2012 tot een succes.

Resultaat 2012

Mede dankzij het invoeren van ons nieuwe beleid en onze actieve houding in
het zoeken naar nieuwe vrijwilligers mochten we in 2012 nieuwe vrijwilligers
verwelkomen. In totaal waren er eind 2012 115 vrijwilligers actief voor Right
To Play. Ons doel is om eind 2013 drie tot vier nieuw opgezette regioteams
werkzaam te hebben.
“Werken voor Right To Play is voor mij het delen van mijn passie. Sport speelt
in mijn leven een belangrijke rol en ik gun dat ieder kind op de wereld. Door te
sporten maakt het even niet meer uit wie je bent of waar je vandaan komt, je
bent allemaal gelijk.”
Marjolein Kostwinder (Vrijwilliger)

KENIA
In november brachten we een bezoek aan Kenia samen met Ambassadeurs
Femke Heemskerk (zwemmen) en Sophie Polkamp (hockey) en een medewerker
van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

sportspullen zagen dragen noemden me ‘gek’, omdat het voor vrouwen niet
toegestaan is om in het openbaar te sporten. Andere vrouwen die ook getraind
waren om Coach te worden, stopten toen de gemeenschap hen bespotte.”

We bezochten Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, waar lokale
organisaties met expertise van onder andere Right To Play activiteiten
uitvoeren. Femke en Sophie gaven hier clinics en spraken over de toegevoegde
waarde van sport in hun leven. Daarnaast zijn we in Dadaab in het
vluchtelingenkamp geweest waar we sinds mei 2012 actief zijn. Daar woonden
Femke en Sophie een klein deel van een Play Day bij. Ze waren erg onder de
indruk van de omstandigheden waaronder in Dadaab wordt gewerkt. Ten slotte
woonden we de feestelijke kick-off van het ‘Kenia Sports for Development
Partnership’ (KSDP) in Kitale bij. Zo’n 20 organisaties uit heel Kenia zijn bij dit
samenwerkingsverband aangesloten en gebruiken sport als middel voor
‘peacebuilding’ en een gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugd. Het bezoek
aan Kenia leverde veel media-aandacht op.

Ladan is een vrouwelijke Coach. Desondanks trokken haar spelactiviteiten
meer jongens dan meisjes. Ladan: “Ik heb nooit iemand weggestuurd en hun
ouders hebben niet geprotesteerd. Ik doe spelletjes met alle kinderen en laat ze
allemaal samen spelen.” Ouders zoeken Ladan nu zelfs op, zodat hun kinderen
mee kunnen spelen. Hier is ze erg trots op: “Ik maak een verschil. Ik steun mijn
gemeenschap en de kinderen erin. Veel van de kinderen met wie ik omga zijn
kwetsbaar of zijn geboren buiten het huwelijk. Elke keer dat ik kinderen in het
spel betrek, is hun dag een beetje beter dan de dag ervoor.”

In de Dadaab vluchtelingenkampen bepalen onzekerheid, genderongelijkheid,
slechte leefomstandigheden en verzengende hitte het leven van de bewoners.
De Right To Play Coaches, waaronder Ladan Abdi Omar, maken een verschil
voor honderden kinderen.
Ladan woont sinds haar eerste levensjaar in de Dadaab kampen. Toen de
oorlog in Somalië uitbrak in 1991 vielen mensen Ladans huis aan en doodden
haar oudere zus, broer en tante. Samen met haar ouders en drie andere broers
vluchtte ze naar de Dadaab kampen. In mei 2012 raakte Ladan betrokken bij
Right To Play. Na de eerste training besloten zij en haar mede Coaches zich in te
zetten voor ‘inclusie’. Veel groepen, zoals kinderen met een handicap, meisjes,
kinderen uit de Somalische minderheidsclans en de nationale minderheden uit
Soedan, Ethiopië en Congo, worden namelijk sociaal uitgesloten.
In het begin moest Ladan erg veel moeite doen sceptische ouders te overtuigen
om hun kinderen mee te laten doen aan de sport- en spelactiviteiten. Sommige
ouders dachten dat het programma hun kinderen zou leren thuis werk te
ontlopen, anderen dachten dat het een programma was om hun kinderen en
cultuur te ‘verwesteren’. Genderongelijkheid zorgde er bovendien voor dat
Ladan moeilijk werd geaccepteerd als Coach. Ladan: “Vrouwen die me
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Dadaab vluchtelingenkampen

“We zagen de ergste dingen in het kamp. Ik dacht dat ik ontdaan zou zijn
door deze beelden, maar ik hield er juist een positief gevoel aan over. Dat
komt door alles wat Right To Play daar doet en de positieve impact hiervan op
kinderen.”
Sophie Polkamp (Ambassadeur Right To Play, hockey)
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VOORUITBLIK 2013
Right To Play kijkt positief en met veel energie naar 2013. Met een kleiner en
slagvaardig team gaat Right To Play door op de ingeslagen weg om met een
heldere strategie meer inkomsten te genereren en mensen en organisaties te
enthousiasmeren om met sport in actie te komen voor Right To Play. Onze
partnerschappen met bedrijven en (sport)organisaties, NOC*NSF,
ambassadeurs en vrijwilligers spelen daarbij een grote rol.
We blijven inzetten op onze drie pijlers: de institutionele partners, het
bedrijfsleven en de evenementen & acties. Daarnaast gaan we, met steun van
het Right To Play hoofdkantoor in Canada, inzetten op verdergaande
fondsenwerving onder particulieren. Bovendien wordt actief gezocht naar
partnerschappen met sportorganisaties voor communicatieve en
fondsenwervende doeleinden. Tot slot staat ons partnerschap met NOC*NSF
centraal voor contacten met Nederlandse sportbonden en in de aanloop naar
de Olympische Spelen in Sochi (2014) en Rio de Janeiro (2016).

RIGHT TO PLAY Jaarverslag 2012

22

Voor 2013 hebben we een aantal mooie samenwerkingen op het programma
staan. Zo zijn we het officiële goede doel van de Dam tot Damloop waar we
zullen met 400 enthousiaste lopers voor Right To Play aan de start verschijnen.
Ook zijn we het goede doel van het sympathieke VARA programma Kinderen
voor Kinderen, waarvan het thema ‘klaar voor de start’ natuurlijk heel goed
aansluit bij de doelstelling van Right To Play. Als preferred partner van het
ministerie van Buitenlandse Zaken zetten we ook in 2013 de lopende
samenwerking met NSA en KNVB voort in het Sport for Development
programma. Naast de fantastische vaste bijdrage die Right To Play als
beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij ontvangt, is tevens een nieuwe
samenwerking ontstaan met Warchild vanuit de gezamenlijke aanvraag voor
een Extra Trekking van de Nationale Postcode Loterij. Samen hebben we de
bijzondere kans gekregen de komende drie jaar nieuwe jeugdleiders op te
leiden in de Palestijnse gebieden. Dit project mogen we ondersteunen met een
awarenesscampagne in Nederland.
We zijn erg trots op al deze samenwerkingsverbanden, een bewijs dat we op de
goede weg zijn met Right To Play Nederland.
Samen met de rest van het enthousiaste Right To Play team heb ik weer veel zin
in komend jaar. We willen er een geweldig jaar van maken en ook in 2013 kan

dit natuurlijk niet zonder u. Wij hopen u van harte te mogen begroeten tijdens
een van de evenementen in 2013. U kunt ons ook (blijven) volgen via Twitter,
Facebook of natuurlijk onze website.
Tot ziens,

Karijn Akkerman
Directeur Right To Play Nederland

ORGANISATIE
In 2012 hebben we de structuur van de organisatie aangepast. Hierdoor
hebben we een verdere stap voorwaarts gemaakt in efficiëntie.
Het gemiddeld aantal werknemers berekend op fulltime basis bedroeg in 2012
7,4 fte. Sinds 1 december 2012 geldt de volgende situatie:

Total fte’s 5,9

Board

Onkosten bestuur

Director
1 fte

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en vrijwillig bestuurslid. Alle mogelijke
kosten, zoals reis- en telefoonkosten, nemen bestuursleden voor eigen
rekening. Ook de Ambassadeurs van Right To Play zetten hun tijd en ervaring
belangeloos voor Right To Play in.

Finance, office
and volunteer
manager
1 fte

Manager
institutional
partnerships/ deputy
1 fte

Manager sports
(AA’s) & events
1 fte

en de oprichting van een Raad van Advies. De directeur voert de dagelijkse
leiding over de organisatie en legt daarover verantwoording af aan het
bestuur. Concreet is de directeur verantwoordelijk voor operationele zaken
inclusief fondsenwerving, communicatie, personeelsbeleid en financiën. De
bestuursvoorzitter en de directeur overleggen regelmatig. Eens per jaar voeren
de bestuursvoorzitter en een tweede bestuurslid een functioneringsgesprek met
de directeur.

Manager
corporate
partnerships
0.9 fte

Manager
marketing
& communication
1 fte

In de statuten is bepaald dat stichting Right To Play wordt vertegenwoordigd
door het bestuur, het hoogste orgaan van de stichting. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de aanstelling van een directeur, delegeert taken aan de
directeur en ziet erop toe dat deze goed worden uitgevoerd. De verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het bestuur en directeur is
vastgelegd in een directiereglement. Het bestuur van Right To Play bestaat uit
zeven personen, waaronder Johann Olav Koss, President en CEO van Right To
Play International. In 2012 wisselde het Nederlandse bestuur van voorzitter.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar en
kunnen herbenoemd worden. Right To Play International kan maximaal een
derde van de bestuursleden benoemen. Daarnaast is het bestuur
verantwoordelijk voor benoeming van nieuwe bestuursleden.
In 2012 kwam het bestuur zes keer bijeen. Belangrijkste bestuursbesluiten
betroffen de begroting voor 2013, een statutenwijziging (wijziging
zittingstermijn) het nieuwe Ambassadeursbeleid, het nieuwe vrijwilligersbeleid
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Beloning
Bijlage 14 Bezoldiging van de directie
Naam
Functie (voorbeeld)
Dienstverband
Aard (bepaald, onbepaald, contract,
beëindigt)
Uren (voltijds werkweek)
Parttime percentage
Periode
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Bezoldiging (in euro’s)
Jaarinkomen:
Bruto loon/salaris
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering, 13de /14de mnd
Variabel jaarinkomen
Totaal jaarinkomen
SV lasten (werkgeversdeel)
Belastbare
Vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (werkgeversdeel)
Overige beloningen op termijn
Uitkeringen beëindiging dienstverband
Totaal overige lasten en vergoedingen
Totaal bezoldiging 2012
Totaal bezoldiging 2011 (per 01-06-2011)

Karijn Akkerman-in ‘t Veld
Algemeen directeur
Onbepaald contract
40 uur
100%
Onbepaalde tijd

€ 64.800
€ 5.184
€0
€0
€ 69.984
€ 4.898
€0
€0
€ 2.675
€0
€0
€ 7.573
€ 77.557
€ 56.061

Benoemd in
6 februari 2008, afgetreden op
7 september 2012

Functie eindigt Functie en nevenfuncties
6 februari 2013 Nevenfuncties:
• Voorzitter RvC Ordina
• Voorzitter RvC BlauwtrustGroep
• Voorzitter RvT NOS
• Voorzitter RvT UMC Utrecht
• Vice Voorzitter RvC Delta
• Diverse andere functies
7 september
Nevenfuncties:
Dhr. W (Wilco) Jiskoot, 11 mei 2012,
2015
• Lid RvC Oyens & Van Eeghen
voorzitter
vanaf 7 september 2012
voorzitter bestuur
• Lid RvC Jumbo supermarkten
• Lid RvC RFS Holding
• Voorzitter RvC Eyeworks
Dhr. J. (Johann) Koss
9 augustus 2004, herbenoemd in 23 juni 2015
Functie:
juni 2010
• President en CEO Right To Play International
Nevenfunctie:
• Voorzitter en director MOT Noorwegen
Dhr. B. (Bart) Veldkamp 9 augustus 2004, herbenoemd in 23 juni 2015
Functie:
juni 2010
• Coach, trainer
Dhr. F. (Frans) Lavooij
6 februari 2008
6 februari 2013 Nevenfuncties:
• Voorzitter KvK Nederland
• Voorzitter CHIO
• Voorzitter St. United World Colleges Nederland
• Bestuurslid Rotterdams Philharmonisch Orkest
• Lid RvT Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
• Lid RvT EZVN
• Bestuurslid Stichting Bijzondere Gezondheidszorg
Dhr. P. (Peter) de Jong
29 juni 2009
29 juni 2014
Functie:
• Managing Director Stanton Chase International
Mw. M. (Mieketine)
1 februari 2010
1 februari 2015 Functie:
Mignot-Wouters
• Eigenaar Talent à la Carte
Nevenfunctie:
• Bestuurslid Larense Mixed Hockey Club
Dhr. J. (Joost) Otterloo
13 mei 2011
13 mei 2016
Functie:
• Algemeen directeur, de Lotto.
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Naam
Dhr. J. (Johan) van der
Werf, voorzitter

25

VERANTWOORDINGSVERKLARING
Sinds 2006 heeft Right To Play het CBF-keur. In de verantwoordingsverklaring
leggen bestuur en directie van Right To Play vast hoe invulling wordt gegeven
aan de drie principes van Goed Bestuur voor Goede Doelen die het CBF in haar
Reglement CBF-Keur heeft opgenomen:
1.
2.
3.

Een duidelijke scheiding tussen toezicht houden en besturen of
uitvoeren.
Ervoor zorgen dat middelen zo effectief en efficiënt mogelijk besteed 		
worden.
Ervoor zorgen dat de relatie met alle belanghebbenden zo optimaal
mogelijk is.

•

•

1. Scheiding toezicht houden en besturen of uitvoeren

Het bestuur van Right To Play is het hoogste orgaan van de organisatie en
bestond in 2012 uit zeven onbezoldigde bestuursleden. Het bestuur is
eindverantwoordelijk voor beleid, strategie en begroting. Het bestuur heeft
taken gedelegeerd aan de directeur, die de dagelijkse leiding over de
organisatie heeft. De verschillende taken en verantwoordelijkheden van bestuur
en directeur liggen vast in de statuten en het directiereglement. De directeur
legt verantwoording af aan het bestuur in bestuursvergaderingen. Het bestuur
kwam in 2012 zes keer bij elkaar.

2. Effectieve en efficiënte besteding van middelen

Right To Play is een fondsenwervend kantoor en werft fondsen in Nederland
voor de uitvoering van sport- en spelprogramma’s in Afrika, Azië en het
Midden-Oosten. De fondsen zijn afkomstig van diverse bronnen (overheid,
bedrijven, evenementen, de Nationale Postcode Loterij en particulieren). Om
ervoor te zorgen dat de middelen zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet
worden, is Right To Play als volgt ingericht:
RIGHT TO PLAY Jaarverslag 2012

26

•

•

Right To Play International heeft overzicht over de totale geldstromen en
consolideert alle inkomsten en uitgaven. Ze overziet en coördineert de
financiering en financieringsbehoefte van alle sport- en spelprojecten 		
wereldwijd. Het hoofdkantoor heeft een uiterst nauwkeurig financieel 		
systeem dat jaarlijks wordt gecontroleerd door Deloitte.
Right To Play heeft in Nederland 6 mensen in dienst, die uiterst
efficiënt en gericht worden ingezet ten aanzien van het behalen van 		

•

•

•

de doelstellingen van de stichting. Het Nederlandse kantoor kan 		
daarnaast gebruikmaken van de kennis en expertise die er op 		
het Canadese Right To Play hoofdkantoor is over de inhoud van 		
de programma’s, marketing/communicatie, IT en financiën.
Er zijn geen programma’s waar Right To Play Nederland volledig
financieel voor verantwoordelijk is. Zelfs bij Nederlandse
overheidsfinanciering is er altijd sprake van match-financiering waarbij
Right To Play International garant voor staat en die ze waar mogelijk 		
weer door andere externe partijen en donoren laat financieren. 		
De financiële verantwoordelijkheid voor de programma’s ligt bij Right To
Play International.
Right To Play werkt decentraal. Dit betekent dat projecten door de lokale
medewerkers geïmplementeerd en gemonitord worden. 			
Wij ontvangen hier desgewenst rapportages van voor donoren.
Bij de monitoring van programma’s door lokale medewerkers van 		
Right To Play in de desbetreffende projectlanden worden verschillende
instrumenten gebruikt, zoals vragenlijsten, focusgroepsdiscussies,
observatiebezoeken en interviews met Coaches, ouders/verzorgers en
kinderen. Monitoring van de besteding in de projectlanden gebeurt met
maand- en kwartaalrapportages die door Right To Play staf gemaakt 		
worden. Programmamedewerkers op het hoofdkantoor vertalen 		
de financiële en kwalitatieve informatie naar bruikbare rapportages voor
verschillende donoren.
Right To Play werft geoormerkt (overheid) en ongeoormerkt geld op de
Nederlandse markt op basis van een realistische begroting. 			
Bij geoormerkte fondsenwerving bespreken we met het hoofdkantoor 		
voor welk specifiek land en programma we subsidie willen en kunnen 		
aanvragen. Ongeoormerkt geld is afkomstig van bedrijven, 			
evenementen, de Nationale Postcode Loterij en particulieren. Na aftrek
van kosten maakt Right To Play met regelmaat fondsen over aan het 		
hoofdkantoor. Dit geld wordt besteed aan internationale projecten.
Het strategisch plan is vertaald in operationele plannen voor elke
afdeling. Elk kwartaal vindt een uitgebreide kwartaalbespreking met het
hele team plaats, waarin resultaten, planning en prognose aan 		
bod komen. Als resultaten achterblijven, bespreken we wat er gedaan
kan worden om doelstellingen alsnog te halen. Grote wijzigingen worden
altijd met het bestuur besproken.

•

Right To Play is verplicht haar jaarrekening te laten controleren door 		
Deloitte, een internationaal erkend accountantskantoor die ook de 		
geconsolideerde jaarrekening van Right To Play International 			
controleert. Zij beoordelen ook de interne beheerssystemen. Daarnaast
controleert het Centraal Bureau Fondsenwerving onze jaarrekening 		
en ons jaarverslag. De jaarverslaggeving is ingericht volgens Richtlijn 		
650 Fondsenwervende Instellingen.
Right To Play monitort de resultaten van haar eigen fondsenwervende
en voorlichtingsactiviteiten op basis van concrete doelstellingen. In het
operationeel plan zijn kwantitatieve en kwalitatieve targets voor de me
dewerkers opgenomen. Activiteiten worden na afloop altijd intern en 		
indien relevant met externe partijen geëvalueerd.

3. Optimale relatie met belanghebbenden

In ons dagelijkse werk speelt heldere communicatie met onze partners,
vrijwilligers, Ambassadeurs, media en belangstellenden een belangrijke rol. We
willen duidelijk laten zien wat we doen met het geld van onze donoren en
donateurs en wat dat voor resultaten heeft in onze projecten. Tegelijkertijd
willen we meer doen dan alleen informatie geven. We luisteren ook naar wat
belanghebbenden ons te vertellen hebben en waar we hen mee van dienst
kunnen zijn. We proberen dit zo goed mogelijk te realiseren via onze
communicatiemiddelen. Onze website is informatief en roept mensen op om in
actie te komen voor Right To Play.

Drukwerk

Afhankelijk van de aard van de actie faciliteren we acties door bijvoorbeeld
flyers, banners en vlaggen beschikbaar te stellen, een persbericht uit te sturen
of zelf aanwezig te zijn om een cheque in ontvangst te nemen. Right To Play
probeert dit drukwerk altijd kosteloos te regelen.

Website en e-mail

Resultaten van acties verschijnen op onze website. Een keer per kwartaal
versturen we een digitale nieuwsbrief aan ongeveer 2.500 relaties en
contacten. Hierin communiceren we onze projecten en resultaten van onze
fondsenwervende acties en kondigen we bijzondere evenementen aan.
Ontvangers kunnen eenvoudig aangeven als ze de nieuwsbrief niet meer willen
ontvangen. Verder sturen we aparte nieuwsberichten uit bij extra nieuws.

Zo hebben we aparte nieuwsbrieven uitgestuurd over ons beneficiëntschap van
de Nationale Postcode Loterij, over het aantreden van onze nieuwe directeur en
om mensen te interesseren in de schaatsclinics van Johann Olav Koss.

Social media

Via social media informeren we mensen niet alleen over op stapel staande
acties of mooie resultaten, maar vragen we mensen ook om hun reactie of om
met ons mee te denken. De aanwezigheid van onze Ambassadeurs op social
media helpt ons een groot publiek te bereiken. Right To Play is actief op
Twitter, Hyves en Facebook en zet regelmatig eigen Right To Play video’s online
via YouTube.

Verslagen

Ons jaarverslag 2012 werd geheel belangeloos gedrukt door De Digitale
Drukker en online beschikbaar gesteld via onze website (www.righttoplay.nl).
Speciale projectrapportages stellen we op voor geoormerkte fondsen, zoals die
van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vrijwilligers

Voor het omgaan met vrijwilligers hebben we in 2011 een intern handboek
opgesteld. Hierin staan onder andere de rechten en plichten van vrijwilligers en
de verschillende functieprofielen. Vrijwilligers krijgen een
introductiebijeenkomst en de vrijwilligerscoördinator informeert alle vrijwilligers
over de organisatie en evenementen waar vrijwilligers zich voor in kunnen
schrijven. Verder organiseren we jaarlijks een vrijwilligersdag om iedereen te
bedanken voor hun enthousiasme en inzet. Voor onze bedrijfsrelaties en
prospects organiseren we twee keer per jaar een grote netwerkbijeenkomst.

Klachtenregeling

Right To Play heeft een klachtenregeling. Mensen kunnen mondeling en
schriftelijk een klacht indienen. Right To Play behandelt deze binnen 3
werkdagen.

RIGHT TO PLAY Jaarverslag 2012
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Right To Play International
Summary consolidated statements of operations and changes in net
assets years ended December 31, 2012 and 2011
(stated in thousands of Canadian dollars)
2012
2011
Revenue
Restricted - programs
$ 18.043 $ 20.064
Restricted - others
$ 2.537
$ 1.074
Unrestricted
$ 15.405 $ 10.830
Donations-in-kind - programs
$0
$ 22
Donations-in-kind - other
$ 125
$ 144
Amortization of deferred capital contributions
$ 165
$0
Total revenue
$ 36.275 $ 32.134
Expenses
Program expenses
International programs
$ 22.100 $ 23.968
International program management
$ 1.889 $ 1.212
Development education
$ 3.132 $ 2.944
Program research, development and monitoring
$ 497
$ 746
and evaluation
Policy and advocacy
$ 444
$545
Donations-in-kind programs
$0
$ 23
Total program expenses
$ 28.062 $ 29.438
Non-program expenses
Administrative
$ 2.238 $ 2.038
Fund raising
$ 5.117 $ 3.066
Total non-program expenses
$ 7.355 $ 5.104
Total expenses
$ 35.417 $ 34.542
Excess of (expenses over revenue) revenue over
$ 858 -$ 2.408
expenses
Net assets, beginning of year
$ 3.534 $ 5.942
Net assets, end of year
$ 4.392 $ 3.534

FINANCIEEL RESULTAAT 2012
Toelichting op kosten

Hieronder volgt een toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke
cijfers:
•
--

De totale bestedingen aan de doelstellingen ad 1.228.125 euro bedragen
84,2% (2011: 81,5%) van de totale baten ad 1.458.991 euro. De kosten voor
eigen fondsenwerving ad 97.079 euro bedragen 14,7% (2011: 27,4%) van de
totale baten uit eigen fondsenwerving ad 659.999 euro. Hiermee blijft Right To
Play onder de 25%-norm uit die het CBF stelt aan kosten voor eigen
fondsenwerving.

Inkomsten eigen
fondsenwerving
Kosten fondsenwerving
CBF Ratio

2012
2011
2010
2009
€ 659.999 € 401.045 € 892.751 € 1.323.314
€ 97.079 € 110.094 € 196.739
14,7%

27,4%

22,3%

€ 187.446
14,1%

De totale inkomsten blijven iets achter op het totaal begrote resultaat. Dit komt
vooral door het wegvallen en het niet toewijzen van subsidies vanuit de
overheid.
De inkomsten uit subsidies bedroegen 294.875 euro. Deze zijn afkomstig van
het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Kenia/ Dadaab project en voor
het Sport for Development programma; een samenwerking met NSA
International en de KNVB in acht ontwikkelingslanden (Suriname, Indonesië,
Egypte, Mali, Kenia, Zuid Afrika, Mozambique en de Palestijnse Gebieden).
Right To Play krijgt fondsen voor vier van de acht landen, te weten: Kenia, Mali,
Mozambique en de Palestijnse Gebieden.

--•
•

•

Uitkeringen aan Right To Play International bedroegen 1.042.601 euro
i.p.v. de begrote 872.681 euro.
De uitkeringen aan Right To Play International bevatten een
bedrag aan ongeoormerkte donaties (600.000 euro). De
uitkeringen worden aangewend worden voor match-financiering in 		
verschillende projecten en dekking van bedrijfskosten.
De uitkeringen bevatten ook een bedrag van 160.000 geoormerkte
donaties voor Burundi. Dit bedrag is de netto opbrengst van het
Olympisch Gala.
Het restant (442.601 euro) is geoormerkt voor specifieke project
en, zoals opgenomen in de toelichting op donaties en contributies
en op subsidies van overheden.
De salarissen vallen een stuk lager uit dan begroot, dit komt onder
andere doordat begin 2012 een stafmewerker boventallig is verklaard
en er gedurende het jaar geen 100% bezetting was.
De pensioenlasten zijn nog niet apart in de begroting opgenomen, 		
aangezien deze opgenomen zijn onder de post sociale lasten. 			
De pensioenlasten en sociale lasten worden later gesplitst en zijn op 		
deze manier ook opgenomen in het eindtotaal.
De publicatie en communicatiekosten vallen hoger uit dan begroot. Dit
door mede door de Sportzomer (EK Voetbal, Olympische Spelen) het 		
Olympisch Gala. Deze kosten waren niet meegenomen in de begroting
van 2012.

Het bestedingspercentage lasten komt uit op 77,2% (2011: 76,9%). Het
bestedingspercentage lasten is het totaal van de bestedingen aan de
doelstelling ad 1.228.125 euro, gedeeld door de som van de totale lasten
ad 1.590.802 euro.
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In 2012 hebben we met minder fondsenwervingskosten een beter resultaat
behaald. Ons doel voor eigen fondsenwerving hebben we bijna gehaald
(659.999 euro t.o.v. 672.500 euro), ondanks de hoge ambitie van deze
doelstelling en het economisch klimaat. Het resultaat uit donaties en giften was
ruim een ton minder dan begroot. Dit is te verklaren door het wegvallen van
inkomsten via het Nationaal Schoolonbijt. Het resultaat uit overige baten was
echter een ton meer dan begroot. Onder andere het mooie resultaat van de
veiling tijdens het Olympische Gala heeft hieraan bijgedragen.
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Staat van baten en lasten over 2012
2012
Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving:
Donaties en giften
Overige baten
Baten uit eigen fondsenwerving

€ 544.283
€ 115.716

Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Rentebaten
Totale baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Internationale projecten
Voorlichting en bewustmaking

€ 666.500
€ 6.000

2011

€ 371.735
€ 29.310

€ 659.999

€ 672.500

€ 401.045

€ 500.000
€ 294.976
€ 4.016
€ 1.458.991

€ 500.000
€ 400.000

€ 500.000
€ 403.050
€ 2.521
€ 1.306.616

€ 1.141.020
€ 87.105

€ 1.572.500

€ 872.681
€ 151.584

€ 956.295
€ 108.834

€ 1.228.125

€ 1.024.265

€ 1.065.129

€ 97.079
€ 265.598

€ 265.564
€ 204.489

€ 110.094
€ 210.485

€ 1.590.802

€ 1.494.318

€ 1.385.708

Resultaat

-€ 131.811

€ 78.182

-€ 79.092

Onttrekking resp. toevoeging aan continuiteitsreserve

-€ 131.811

€ 78.182

-€ 79.092

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Totale lasten
RIGHT TO PLAY Jaarverslag 2012
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Begroting 2012

Donaties en giften
De ontvangen donaties en giften kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Het gehele bedrag van deze donaties is uitgekeerd aan Right To Play
International ten behoeve van de genoemde internationale projecten.

Bedrijfsleven
Evenementen en
acties
Individuele donaties
Onderwijs

2012
€ 259.446
€ 124.949

2011
€ 137.458
€ 72.368

€ 139.687
€ 20.201
€ 544.283

€ 53.026
€ 108.883
€ 371.735

Overige baten uit eigen fondsenwerving

Resultaat op verkoop
goederen (omzet €
5.324 kostprijs €
6.301)
Veilingen
Loterijen

2012
-€ 977

€ 108.233
€ 8.460
€ 115.716

2011
€ 855

€ 1.700
€ 26.755
€ 29.310

Subsidies van overheden

In 2012 en 2011 hebben wij de volgende subsidies ontvangen van de
Nederlandse overheid:

Ministerie BuZa - Kenia/Dadaab
Ministerie BuZa - Fragile States Grant - Burundi and Sudan
Ministerie VWS - Sportcoalities Kenia
NSA International – Sport for Development
2012-2015

2012
2011
€ 200.000
€0
€ 0 € 374.000
€ 101
€ 94.875

€ 29.050
€€0

€ 294.976 € 403.050
Het gehele bedrag van de ontvangen subsidies van ministeries is uitgekeerd
aan Right To Play International ten behoeve van de genoemde internationale
projecten. Van de subsidie van NSA International is een bedrag van 12.375
euro aangewend voor de dekking van coördinatiewerkzaamheden. Alle
ontvangen subsidies hebben een incidenteel karakter. Om deze subsidies te
verkrijgen hebben we in 2012 geen kosten gemaakt.

Onderwijs Nationaal
Schoolontbijt (Benin)
Evenement: Olympisch
Gala (Burundi)

2012
€0

2011
€ 88.000

€ 160.000

€0

€ 160.000

€ 88.000
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In de post ‘baten uit eigen fondsenwerving’ (bestaande uit donaties en giften
én overige baten uit eigen fondsenwerving) ad 659.999 euro zijn geoormerkte
donaties inbegrepen voor een totaalbedrag van 160.000 euro. Deze kunnen als
volgt worden gespecificeerd:
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Verdeling van lasten naar bestemming
Int. projecten Voorlichting
Uitkeringen aan Right To Play Int.
Kosten Olympisch Gala
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Reis- en verblijfkosten
Publiciteit- en communicatiekosten
Kantoor- en algemene kosten

€ 1.042.601
€0
€ 55.667
€ 8.738
€0
€ 892
€ 32.812
€ 310
€0
€ 1.141.020

€0
€0
€ 68.267
€ 9.790
€0
€ 1079
€ 90
€ 7.269
€ 610
€ 87.105

Salariskosten worden toegerekend aan de hoofdactiviteiten van de stichting;
internationale projecten, fondsenwerving en voorlichting en bewustmaking.
Beheer en administratie zijn kosten die niet worden toegerekend aan de
doelstellingen of aan de werving van baten. De algehele kosten voor
fondsenwerving vielen een stuk lager uit dan begroot voor 2012: 97.079 euro
t.o.v. 265.564 euro. Deels is dit te danken aan de effectievere organisatie, het
terugdringen van de kosten en het efficiënter inzetten van de fondsenwervende
middelen.

Financiële positie

RIGHT TO PLAY Jaarverslag 2012
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Right To Play wil haar middelen effectief en efficiënt blijven inzetten. Dit wordt
gewaarborgd door een internationale planning- en controlcyclus waar alle Right
To Play kantoren op aangesloten zijn en een intern systeem om de cashflow en
projecties te bewaken.
Right To Play streeft naar het minimaliseren van kosten, waardoor zoveel
mogelijk inkomsten besteed kunnen worden aan internationale projecten. Right
To Play probeert zoveel mogelijk diensten en producten gesponsord te krijgen.
In 2012 ontving Right To Play Nederland communicatie-advies, IT-support,
kantoorruimte en media-exposure met een totaalwaarde van 230.904 euro.
In 2012 werd een negatief resultaat geboekt van 152.916 euro. Dit zorgt voor

Fondsenwerving Beheer/
admin
€0
€0
€ 28.787
€0
€ 37.338 € 130.976
€ 5.805 € 25.213
€0
€ 9.495
€ 596
€ 2.133
€ 4.531 € 21.704
€ 18.361
€ 3.107
€ 1.661 € 72.970
€ 97.079 € 265.598

Totaal
Begroting
Totaal
2012
2012
2011
€ 1.042.601
€ 872.681
€ 916.700
€ 28.787
€0
€0
€ 292.248
€ 368.674
€ 290.023
€ 49.546
€ 90.363
€ 47.725
€ 9.495
€0
€0
€ 4700
€ 6.000
€ 9.168
€ 59.137
€ 59.000
€ 42.717
€ 29.047
€ 18.500
€ 15.395
€ 75.241
€ 79.100
€ 63.980
€ 1.590.802 € 1.494.318 € 1.385.708

een continuïteitsreserve van 400.904 euro. Right To Play houdt zich in ieder
geval aan het streven dat de continuïteitsreserve maximaal 1,5 keer de
jaarlijkse uitvoeringskosten van de organisatie is.
Het beleggingsbeleid van de stichting is conservatief. Overtollige liquide
middelen worden tijdelijk op een bedrijfsspaarrekening gezet.

Controle

Het financieel jaarverslag is opgesteld conform de Richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen en de richtlijnen van het CBF. De jaarrekening
is gecontroleerd door Deloitte Accountants en voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring. De jaarcijfers zijn samen met alle jaarcijfers van de
andere (fonsenwervende) Right To Play kantoren opgenomen in het internationale jaarverslag. Dit jaarverslag heeft tevens een goedkeurende
accountantsverklaring ontvangen van Deloitte Accountants en is ook
opgenomen in dit verslag.

BEGROTING 2013
Donaties en giften
Overige baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Acties derden - Nationale Postcode
Loterij

Budget 2013
€ 1.200.500
€0
€ 1.200.500
€ 500.000

Subsidies van overheden
Totaal baten

€ 1.700.500
€ 475.000
€ 2.175.500

Internationale projecten
Voorlichting en bewustmaking
Besteed aan doelstellingen
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Totale lasten

€ 1.587.119 *
€ 240.846
€ 1.827.965
€ 118.425
€ 229.110
€ 2.175.500

RIGHT TO PLAY Jaarverslag 2012

*Incl. € 1.511.239 transfers to
Canada. Totaal baten € 2.175.500
minus totaal lasten € 664.261.
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NOORWEGEN
CANADA
V.S

ENGELAND NEDERLAND
ZWITSERLAND

TORONTO

•

DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
,

LIBANON
JORDANIE

CHINA
PAKISTAN

MALI

PERU

BENIN
ZUID SUDAN ETHOPIE
LIBERIA
UGANDA
KENIA
GHANA
RWANDA
BURUNDI TANZANIA

THAILAND

MOZAMBIQUE

PROJECTLANDEN
NATIONALE KANTOREN
REGIONALE KANTOREN
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