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VOORWOORDCOLOFON

Met veel enthousiasme en plezier ga ik dagelijks 
naar het kantoor van Right To Play in Den Haag. Ik 
ben trots op de impact die wij als organisatie hebben 
op kinderen wereldwijd. Met behulp van 16.500 
vrijwillige lokale coaches krijgen op dit moment 1 
miljoen kinderen in meer dan 20 landen een kans op 
een betere toekomst, dat doet wat met je. Als onderdeel 
van een internationale ontwikkelingshulporganisatie 
doe je dat niet alleen, maar ik verbaas me dagelijks 
over de hoeveelheid werk wat het kleine team hier in 
Nederland verzet. De energie van het team levert veel 
nieuwe contacten en positieve reacties op.

Na een tegenvallend 2013 was het doel om in 2014 de 
weg naar boven weer in te slaan. Het succes dat we 
nodig hadden kwam in de vorm van het Olympisch 
Gala in samenwerking met NOC*NSF (zie pagina 26). 
Direct na de Olympische Winterspelen organiseerde 
we samen een uniek evenement waar de Nederlandse 
prestaties in Sochi werden gevierd. Met een opbrengst 
van maar liefst € 430.000 was dit het startschot van 
een positief en energiek jaar. Naast het gala kende 2014 
ook de terugkeer van succesvolle evenementen als de 
Right To Play Golf Cup en was Right To Play voor de 
tweede keer het officiële goede doel van de Dam tot 
Damloop (zie pagina 28). 

De dankbaarheid naar onze partners, vrijwilligers 
en alle andere organisaties, individuen en instanties 
die Right To Play ondersteunen, is groot. Dit wilden 
we dit jaar in het jaarverslag extra onder de aandacht 
brengen, zonder hen immers geen Right To Play. Zo 
kunt u lezen over het project Jeugdhelden (zie pagina 
32) in samenwerking met War Child en mogelijk 

gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en het 
Sport For Development programma in samenwerking 
met ISA, de KNVB en het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (zie pagina 34). 

Corporate partners Landal GreenParks (pagina 36) en 
Loyens & Loeff (pagina 38) vertellen over hun relatie 
en de samenwerking met Right To Play. Ambassadeurs 
Femke Heemskerk en Floris Evers vertellen over het 
ambassadeurschap (pagina 40) en vrijwilliger Floris uit 
Utrecht vertelt over wat het betekent om vrijwilliger te 
zijn (pagina 42). In het jaaroverzicht (pagina 22) staan 
niet alleen de gebeurtenissen, maar bedanken we ook 
alle scholen, sportverenigingen, bedrijven, organisaties 
en individuen die zich door het jaar heen hebben 
ingezet voor Right To Play. 

We kijken met een goed gevoel terug op 2014 als een 
jaar van groei ten opzichte van 2013.
Deze lijn willen we doorzetten naar 2018. Het jaar 
waarin de organisatie wereldwijd het aantal kinderen 
dat deelneemt aan de sport- en spelprogramma’s van 
Right To Play wil verdubbelen van 1 naar 2 miljoen 
kinderen. Beginnende in 2015, bouwen we verder met 
hetzelfde enthousiasme en vol goede energie, zodat we 
ook in de toekomst zoveel mogelijk kinderen kunnen 
laten leren door te spelen.

Tot slot een groot woord van dank aan het bestuur van 
Right To Play onder kordaat voorzitterschap van Wilco 
Jiskoot. Zij leveren met hun netwerk, tomeloze inzet en 
support een onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling 
van Right To Play in Nederland. 

UITGAVE
Het jaarverslag 2014 is een uitgave 
van Right To Play Nederland.
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Met vriendelijke groet,

Karijn Akkerman,
Directeur Right To Play Nederland

“

”

MET EIGEN OGEN HEB IK 
HET POSITIEVE EFFECT VAN 
SPORT & SPEL OP DE KINDEREN 
IN ONZE PROGRAMMA’S 
MOGEN ERVAREN. KINDEREN 
LATEN LEREN DOOR TE 
SPELEN IS EVEN SIMPEL ALS 
DOELTREFFEND, DAAR DRAAG 
IK GRAAG OP ALLE MOGELIJKE 
MANIEREN AAN BIJ.

Wilco Jiskoot 
Bestuursvoorzitter 
Right To Play Nederland.
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LAAT KINDEREN LEREN 
DOOR TE SPELEN

Right To Play is een internationale ontwikkelings-
hulporganisatie. Met sport en spel brengen we 
kinderen in ontwikkelingslanden en conflictgebieden 
belangrijke vaardigheden en onmisbare kennis bij. 
Onze ruim 16.500 lokale coaches in meer dan 20 
landen wereldwijd, bieden op dit moment 1 miljoen 
kinderen een kans op een betere toekomst. 

De komende pagina’s gaan over Right To Play. Over wat 
we doen, waar we voor staan, waar we actief zijn en wat 
ons werk teweeg brengt. U leest over de projecten die 
we realiseren in onderontwikkelde gebieden. Projecten 
op het gebied van onderwijs, gezondheid en vreedzaam 
samenleven. Ons doel: Positieve gedragsverandering 
door sport & spel. 



JAARVERSLAG 2014 RIGHT TO PLAYOVER RIGHT TO PLAY / WAAROM, HOE, WAT

/0908

WAAROM 
RIGHT TO PLAY?

HOE DRAAGT 
RIGHT TO PLAY BIJ WAT DOEN WE 

PRECIES?

REFLECT 
/ CONNECT 

/ APPLY

Miljoenen kinderen ter wereld hebben te maken 
met geweld, ziektes en armoede en groeien op in 
een samenleving met weinig structuur en veiligheid. 
Onderwijs en gezondheidszorg zijn vaak slecht 
georganiseerd of niet toegankelijk. Hierdoor zijn deze 
kinderen kwetsbaar en krijgen ze geen kans om zich te 
ontwikkelen. 

Right To Play gelooft dat sport & spel essentieel is voor 
de ontwikkeling van kinderen én bijdraagt aan een 
gezonde en veilige samenleving. Sport & spel maakt 
kinderen weerbaar, draagt bij aan hun zelfvertrouwen 
en leert hen spelenderwijs over samenwerken en 
verantwoordelijkheid. Het biedt een ontsnapping aan 
de dagelijkse ontberingen, zorgt voor structuur en 
brengt vreugde en een lach. Sport & spel laat kinderen 
weer kind zijn, betrekt en verbindt deelnemers en kan 
de wereld veranderen. 

De sport- & spelprogramma’s van Right To Play 
richten zich op de fysieke, cognitieve, emotionele en 
sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. In de 
aanpak staat de beleving centraal. Elke activiteit is zo 
ontwikkeld dat kinderen en jongeren spelenderwijs 
leren. Herhaaldelijk goed begeleid ‘ervarend leren’ 
bevordert positieve gedragsverandering.

We leggen de focus in deze programma’s op 3 pijlers: 
Onderwijs, Gezondheid en Vreedzaam samenleven.

In het meerjarige programma Play for the Advancement 
of Quality Education (PAQE) in Pakistan werken 
we door middel van sport & en spel aan duurzame 
verbetering van het onderwijs. Op de Westelijke 
Jordaanoever en in Gaza investeren we onder de 
projectnaam ‘Jeugdhelden’ in veilige speelplaatsen, 
leiden we jeugdtrainers op en maken we het mogelijk 
voor Palestijnse kinderen om in een veilige omgeving te 
kunnen sporten en spelen. 

Right To Play zet in op 3 niveaus: het individuele kind, de 
lokale gemeenschap en omgeving, en op beleidsniveau 
bij overheid en andere relevante instanties. Dit met de 
focus op het realiseren van een blijvende verandering.

Right To Play leidt leraren en (jeugd)coaches lokaal 
op tot coach om sport- & spelprogramma’s uit te 
voeren. Deze coaches zijn vrijwilligers. We doen dit in 
meer dan 20 landen; hoofdzakelijk in Afrika, en het 
Midden-Oosten. Dit doen we zowel in grote steden en 
rurale gebieden, als in vluchtelingenkampen. De lokale 
context is altijd leidend en we werken samen met lokale 
organisaties. 

Binnen de sport- & spelactiviteiten werken we met 
de Reflect-Connect-Apply Methode. Aan het eind van 
elke activiteit leiden de lokale coaches een discussie 

op basis van deze 3 elementen. Samen kijken de 
kinderen met de coaches terug op de ervaring van 

het spel (Reflect), vergelijken ze dit met soortgelijke 
ervaringen uit het dagelijkse leven (Connect) en 

krijgen ze tips en advies over hoe ze het geleerde 
kunnen toepassen in hun dagelijkse leven (Apply). 

WAAROM, 
HOE EN WAT

LAAT KINDEREN LEREN
DOOR TE SPELEN
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OVER RIGHT TO PLAY / WAAR

NOORD-AMERIKA

ZUID-AMERIKA
 287.393     

TORONTO, CANADA
HOOFDKANTOOR

PANAMA

PERU

NEW YORK, VERENIGDE STATEN
NATIONAAL KANTOOR

COLOMBIA
REGIONAAL KANTOOR

BOLIVIA

WAAR WE IN 2014 
AAN HET WERK
WAREN

ER WAREN 
IN 2014

300+
TOP ATLETEN 

AMBASSADEUR

WIJ WERKTEN 
SAMEN MET 

16.500
LOKALE 

COACHES

ONZE ORGANISATIE
BESTOND UIT

640 
MENSEN 

WERELDWIJD

RIGHT TO PLAY
“

”
Right To Play zet sport & spel in om kinderen in 
ontwikkelingslanden en conflictgebieden belangrijke 
vaardigheden en onmisbare kennis bij te brengen. Als 
internationale ontwikkelingshulporganisatie zijn we 

actief in meer dan 20 landen wereldwijd. Met behulp 
van ruim 16.500 vrijwillige lokale coaches krijgen op 
dit moment meer dan 1 miljoen kinderen een kans op 
een betere toekomst. 

ÉÉN BLIJ KIND HEEFT 
LEVENSLANG EEN
POSITIEF EFFECT
OP ZIJN OMGEVING
JOHANN OLAV KOSS / OPRICHTER, 
PRESIDENT & CEO RIGHT TO PLAY

LAAT KINDEREN LEREN 
DOOR TE SPELEN
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EUROPA

GEMIDDELDE
VERDELING 
MEISJES / 
JONGENS

WE WAREN 
ACTIEF IN

20+
LANDEN

51% 

WE BEREIKTEN 
IN 2014 WEKELIJKS

1.104.575
KINDEREN

49%

OSLO, NOORWEGEN
NATIONAAL KANTOOR

CHINA

UGANDA
REGIONAAL KANTOOR

MALI

DEN HAAG, NEDERLAND
NATIONAAL KANTOOR

THAILAND
REGIONAAL KANTOOR

RWANDA

BENIN

LONDEN, VERENIGD KONINKRIJK
NATIONAAL KANTOOR

PAKISTAN

BURUNDI

GHANA
REGIONAAL KANTOOR

JONGENS MEISJES

ZURICH, ZWITSERLAND
NATIONAAL KANTOOR

LIBANON
REGIONAAL KANTOOR

KENYA

LIBERIA

PALESTIJNSE GEBIEDEN 
(WEST-BANK EN GAZA)

TANZANIA

ZUID-SUDAN

JORDANIË

MOZAMBIQUE

ETHIOPIË

AZIË
    287.393

MIDDEN 
OOSTEN
    78.337

AFRIKA
    468.497

WAAR WE IN 2014 
AAN HET WERK
WAREN

LAAT KINDEREN LEREN 
DOOR TE SPELEN
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ONDERWIJS

RIGHT TO PLAY 
IN PAKISTAN

BINNEN ONZE PROGRAMMA’S RICHTEN WIJ ONS 
OP DRIE PIJLERS: ONDERWIJS, GEZONDHEID 
EN VREEDZAAM SAMENLEVEN. HET VERSCHILT 
PER LAND OP WELKE PIJLER WE DE FOCUS 
LEGGEN. DE LOKALE CONTEXT VAN HET 
BETREFFENDE LAND IS HIERIN TE ALLEN TIJDE 
LEIDEND. WE STARTEN ALLEEN PROGRAMMA’S 
IN LANDEN WAAR WE MEERDERE JAREN 
ACTIEF KUNNEN ZIJN. EN DE PROGRAMMA’S 
MOETEN KUNNEN BIJDRAGEN AAN POSITIEVE 
ÉN BLIJVENDE VERANDERING. 

BETER ONDERWIJS
In veel van de landen waar Right To Play werkt, is 
de kwaliteit van het onderwijs slecht. Miljoenen 
kinderen gaan niet naar school. Of kinderen beginnen 
wel, maar maken hun schoolperiode niet af. Dit heeft 
verschillende oorzaken: de kwaliteit van het onderwijs 
is slecht, er is een tekort aan goed opgeleide leraren en 
lijfstraffen komen nog steeds veel voor. 

Door leraren te trainen in de sport- & spelmethoden 
van Right To Play helpen wij hen met kindgericht 
en interactief lesgeven. Door sport & spel onderdeel 
te maken van schoolprogramma’s komen er meer 
kinderen naar school, worden zij beter betrokken bij de 
les en zijn zij meer gemotiveerd. De leraren profiteren 
hier ook van; zij bouwen een betere relatie op met 
hun leerlingen. Door de sport- & spelactiviteiten en 
de nieuwe manier van lesgeven presteren de kinderen 
beter op school. Zo werkt Right To Play met scholen aan 
beter onderwijs. 

DUURZAAMHEID
Een voorbeeld van wat we op het gebied van onderwijs 
doen, is het meerjarige Play for the Advancement of 
Quality Education (PAQE)-programma. Dit programma 
richt zich op een duurzame verbetering van onderwijs. 
We voeren het programma o.a. uit in Pakistan in 9 
districten in 2 provincies (Kyber Pakhtunkhwa, Sindh) 
en in de hoofdstad Islamabad. PAQE richt zich op 
kinderen – en in het bijzonder op meisjes - op leraren, 
lokale coaches, ouders en lokale leiders. 

Ten behoeve van duurzaamheid laten we lokaal zien wat 
de voordelen van kindgerichte lesmethodes gebaseerd 
op sport & spel zijn. Dit programma gaat formeel in 
2015 van start en loopt door tot 2020. In totaal bereiken 
we hiermee meer dan 150.000 kinderen. 

Om de resultaten van PAQE te verankeren, werken 
we lokaal samen met andere organisaties en 
overheidsinstanties die medebepalend zijn voor de 
kwaliteit van het onderwijs. De resultaten meten 
we aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve 
methoden van monitoring en evaluatie. Zo houden 
we jaarlijkse en tussentijdse evaluaties, houden we 
aantallen deelnemers bij en nemen we interviews af 
met kinderen, coaches, leraren, ouders en leden van 
de lokale gemeenschap. Dit stelt ons in staat om het 
programma gaandeweg te verbeteren. 

ONZE PROJECTEN
IN PAKISTAN

Right To Play is al sinds 2002 actief in Pakistan. 
Aanvankelijk lag het zwaartepunt van de 
programma’s op ondersteuning van Afghaanse 
vluchtelingen, maar na de overstromingen in 
2010 ondersteunen we ook getroffen kinderen in 
de provincie Sindh met sport- & spelactiviteiten. 
Onze focus hierbij is onderwijs te verbeteren. 
Toegankelijkheid van onderwijs en beter 
onderwijs is bepalend voor de toekomst van de 
kinderen én het land. 
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GEZOND 
GEDRAG

RIGHT TO PLAY 
IN MALI

OVERDRAAGBARE ZIEKTES, ZOALS MALARIA 
EN HIV/AIDS, EISEN JAARLIJKS VEEL SLACHT-
OFFERS IN DE GEBIEDEN WAAR RIGHT TO 
PLAY WERKZAAM IS. RIGHT TO PLAY TRAINT 
DE COACHES OM KINDEREN EN JONGEREN TE 
LEREN OVER GEZONDHEID EN PREVENTIE VAN 
ZIEKTES. DEZE KENNIS IS VAN LEVENSBELANG. 

In de sport- & spelprogramma’s worden de activiteiten 
besproken. Ook onderwerpen die gevoelig liggen. We 
leren de kinderen over respect en eigen rechten. Dit 
helpt ze beter te communiceren en om te gaan met de 
druk van leeftijdsgenoten en familieleden. Vooral voor 
meisjes is dit belangrijk. In de lokale gemeenschap 
organiseren we ook sportactiviteiten. Hierin verwerken 
we de boodschap over gezondheid en preventie van 
ziektes. Onze activiteiten hebben als doel dat de 
deelnemende kinderen en jongeren zich, gesteund door 
hun familie, ‘gezond’ gedrag eigen maken.

MALI
Mali is één van de landen waar Right To Play zich inzet 
om kinderen en jongeren te leren over gezondheid en 
ziektepreventie. Het West-Afrikaanse land is een van de 
armste landen ter wereld. Dat heeft grote gevolgen voor 
het onderwijs en de gezondheidszorg. Schoolklassen 
zijn overvol, leermaterialen nauwelijks voorhanden en 

leraren slecht opgeleid. Omdat de meeste Malinezen 
geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg, is het 
promoten van gezond gedrag van groot belang. 

SPELEN IS GEZOND
In Mali organiseren we samen met Unicef het project 
‘Spelen is gezond’. Op 20 scholen in de regio’s Bamako 
en Bougouni zetten we sport- & spelactiviteiten op 
met als doel ‘gezond gedrag’ te bevorderen. Naast de 
activiteiten worden er op de scholen betere sanitaire 
faciliteiten aangelegd en organiseren leerlingen 
buitenschoolse sportactiviteiten. Hierin staat 
voorlichting over gezondheid centraal. Binnen het 
project ‘Spelen is gezond’ hebben we ook 60 leraren 
getraind om sport- en spelactiviteiten die gezond 
gedrag bevorderen uit te voeren. In totaal profiteren er 
al ruim 4.000 kinderen van het project. Alle activiteiten 
zorgen ervoor dat de kinderen minder ziek zijn, minder 
schooltijd missen en beter presteren. De opgedane 
kennis nemen de kinderen mee naar huis. Dit draagt 
bij aan meer kennis en bewustwording over gezondheid 
in de lokale gemeenschap. Uit evaluatie blijkt dat de 
kinderen niet alleen meer kennis van ziektes hebben en 
weten hoe deze te voorkomen, dankzij herhaaldelijke 
deelname aan de activiteiten gedragen ze zich er ook 
naar. 

ONZE PROJECTEN
IN MALI

Right To Play is sinds 2002 actief in Mali. De 
focus ligt op het aanleren van ‘gezond gedrag’ 
en preventie van ziektes als HIV/AIDS. In totaal 
hebben al ruim 95.000 kinderen in Mali, van wie 
de helft meisjes, deelgenomen aan de sport- 
& spelprogramma’s van Right To Play onder 
leiding van 1600 vrijwillige coaches.
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VREEDZAAM
SAMENLEVEN

RIGHT TO PLAY 
IN BURUNDI

VREEDZAAM SAMENLEVEN GAAT NIET OVER 
VREDE OF SAMENLEVEN, MAAR OVER BIJ-
DRAGEN AAN EN AANLEREN VAN VREEDZAAM 
GEDRAG. MILJOENEN KINDEREN EN JONGEREN 
LEVEN IN CONFLICTGEBIEDEN. ZIJ MISSEN 
STRUCTUUR IN HUN LEVEN, HEBBEN LAST 
VAN TRAUMA’S EN HEBBEN WEINIG OF 
GEEN VERTROUWEN IN ZICHZELF OF IN DE 
MENSEN OM ZICH HEEN. DOOR DE SPORT- & 
SPELACTIVITEITEN GEVEN ONZE COACHES 
KINDEREN EN JONGEREN STRUCTUUR EN 
LEREN ZE HEN OM CONFLICTEN OP TE LOSSEN 
DOOR TE PRATEN. MET ONZE PROGRAMMA’S 
RICHTEN WE ONS OP GEDRAGSVERANDERING. 

BURUNDI 
Een voorbeeld van een land waar Right To Play actief 
is, is Burundi. Dit is een land met grote uitdagingen. 
De politieke instabiliteit, hoge werkloosheid en 
achterstand in economische ontwikkeling maken het 
een van de armste landen in Afrika. Na een 13 jaar 
durende burgeroorlog kreeg het land te maken met 
een grote stroom vluchtelingen die terugkeerden uit 
buurland Tanzania. Een hele generatie Burundezen 
is opgegroeid zonder of met zeer beperkte toegang 
tot onderwijs. Kinderen en jongeren missen 
belangrijke basisvaardigheden en hebben weinig 
toekomstperspectief. 

Uit Noors onderzoek bleek dat er grote behoefte was 
aan sport- en recreatieve activiteiten. Met sport & spel 
kunnen kinderen zich ontwikkelen en geef je hen de 
benodigde structuur na jaren van oorlog en geweld. 

Hierdoor leren ze over samenwerken en hoe om te gaan 
met winnen en verliezen. Ze krijgen inzicht in zichzelf 
en handvatten om op een niet-gewelddadige manier 
met elkaar om te gaan. Onze coaches organiseren ook 
sportactiviteiten voor de lokale gemeenschap. Dit 
brengt mensen met elkaar in contact en draagt bij aan 
meer onderling begrip en respect. 

RESULTATEN 
Kinderen die in Burundi meedoen aan onze 
programma’s gaan beter om met kinderen van 
verschillende achtergronden en zijn positieve 
rolmodellen voor vrede en integratie binnen hun eigen 
lokale gemeenschap. Na deelname aan een programma 
van 18 maanden is het percentage kinderen met sterke 
conflictoplossende vaardigheden verhoogd met 10% tot 
in totaal 70%. Ouders bevestigen dat hun kinderen een 
voorbeeld zijn binnen de lokale gemeenschap en een 
belangrijke rol vervullen in het oplossen van conflicten 
(NORAD Midterm Evaluation Report, 2015).

ONZE PROJECTEN
IN BURUNDI

Right To Play is sinds 2008 actief in Burundi. Na 
13 jaar burgeroorlog keerden veel vluchtelingen 
toen terug uit buurland Tanzania. Veel van deze 
vluchtelingen namen deel aan de Right To Play 
programma’s in het westen Tanzania. Met onze 
sport- & spelprogramma’s in Burundi hebben 
we sinds 2008 meer dan 40.000 kinderen in 10 
provincies bereikt. 
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DE RIGHT TO PLAY
COACH

16.500  LOKALE
COACHES

RIGHT TO PLAY LEIDT LOKAAL LERAREN EN 
(JEUGD)LEIDERS OP TOT RIGHT TO PLAY COACH 
OM ONZE SPORT- EN SPELPROGRAMMA’S 
UIT TE VOEREN. ER ZIJN 16.500 VRIJWILLIGE 
COACHES ACTIEF VOOR RIGHT TO PLAY IN MEER 
DAN 20 LANDEN, VOORAL IN AFRIKA EN HET 
MIDDEN-OOSTEN. DE COACHES ZIJN ZOWEL 
IN GROTE STEDEN ALS RURALE GEBIEDEN EN 
VLUCHTELINGENKAMPEN ACTIEF. DE LOKALE 
CONTEXT IS ALTIJD LEIDEND EN WE WERKEN 
SAMEN MET LOKALE ORGANISATIES.  

SLEUTELROL
De inzet van de Right To Play coach is een cruciaal 
onderdeel van ons werk. Zonder coaches geen Right To 
Play. De coaches worden door Right To Play opgeleid, 
fungeren als rolmodel en werken met kinderen uit 
hun eigen gemeenschap. Hiermee waarborgen we 
de continuïteit van de activiteiten. Vaak zijn de 
Right To Play coaches onderwijzers die de sport- en 
spelactiviteiten voorafgaand aan of na schooltijd 
organiseren. Elke activiteit wordt achteraf door de 
coaches besproken met de kinderen. De methode die 
we daarbij gebruiken heet Reflect-Connect-Apply en is 
gebaseerd op Kolb’s theorie van het ervarend leren. Na 

elke sport- en spelactiviteit roept de coach de kinderen 
bijeen. Samen met de kinderen bespreekt de coach wat 
ze hebben ervaren tijdens het spel (Reflect). Vervolgens 
gaan de kinderen na of zij een soortgelijke ervaring 
in hun dagelijks leven eerder hebben meegemaakt 
(Connect) en ontdekken ze hoe zij de ervaring en het 
inzicht opgedaan in het spel kunnen toepassen in hun 
dagelijkse leven (Apply). De coaches laten de kinderen 
leren door te spelen. Zij spelen een sleutelrol in de 
bewustwording en gedragsverandering die nodig is om 
de kinderen via onze programma’s een kans te bieden 
op een toekomst met perspectief. 

JOHANN OLAV KOSS 
Right To Play oprichter Johann Olav Koss sprak tijdens 
het Olympisch Gala (pagina 26) over de sleutelrol 
die onze coaches hebben binnen onze sport- en 
spelprogramma’s: ‘De Right To Play coach is een mentor 
en een vertrouwenspersoon, op het veld en daarbuiten. 
Een voorbeeldfiguur, niet alleen voor de kinderen 
en jongeren met wie hij of zij werkt, maar ook in de 
lokale gemeenschap. Hij of zij zorgt voor een veilige 
leeromgeving en begeleid de sport- en spelactiviteiten, 
waardoor elke activiteit een leerervaring wordt.’

RIGHT TO PLAY 
COACHES

16.500 vrijwillige lokale coaches zijn opgeleid 
door en actief voor Right To Play in meer dan 20 
landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Zij 
vormen een wezenlijk onderdeel van het werk 
van Right To Play. 
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TERUGBLIK: 
EEN POSITIEF JAAR

Wat een jaar! Wederom hebben vele scholen, 
sportverenigingen, vrijwilligers, ambassadeurs, 
bedrijven en organisaties zich op allerlei mogelijke 
manieren ingezet om meer kinderen wereldwijd te 
laten leren door te spelen. Ook waren we dit jaar voor 
de tweede keer het goede doel van de Dam tot Damloop. 

En het Olympisch Gala dat we in samenwerking met 
NOC*NSF organiseerde, was een groot succes. De totale 
opbrengst was maar liefst € 430.000. Ook vonden we 
een nieuw onderkomen in Den Haag. 2014. Een jaar 
waar we met een tevreden gevoel op terugkijken. 
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Right To Play is een maatschappelijk partner van 
NOC*NSF. Samen organiseerden we direct na de 
Olympische Winterspelen het Olympisch Gala. Een 
uniek evenement waar de Nederlandse prestaties in 
Sochi werden gevierd. Naast de aandacht voor de 
Olympische sporters stond de avond in het teken van het 
werk van Right To Play. De avond werd gepresenteerd 

door Olympisch gouden medaille winnaar Mark 
Huizinga. Alexander Pechtold was de veilingmeester en 
Youp van ’t Hek blikte op een voor hem kenmerkende 
wijze terug op de prestaties in Sochi, onder toeziend 
oog van Right To Play oprichter Johann Olav Koss en 
aanwezige gasten.

v.l.n.r. Gerard Dielessen, Karijn Akkerman, Wilco Jiskoot
en Johann Olav Koss.

Olympisch kampioen en ambassadeur van 
Right To Play Nicolien Sauerbreij.

Alexander Pechtold vervulde zijn rol 
als veilingmeester met verve. 

Right To Play oprichter en CEO Johann Olav Koss vertelt 
over de Right To Play coaches. 

Het Olympisch Gala bracht maar liefst € 430.000, - op voor 
de sport- en spelprogramma’s van Right To Play.

Youp van ’t Hek keek op geheel eigen wijze terug op de Nederlandse prestaties in Sochi. 

Mci
Lucent Danstheater

ABN AMRO  

Ajax

Arnold vanderlyde

ASICS

Asilia

Bauke Mollema

Benjamin Arthur

BMW Driving Experience

Bodegas Salentein

Slotemaker

Buddha to Buddha

Canal Company

Chelsea

Company&Company

Cupcake Boutique

Daan Huizing

De Lotto

De Staatsloterij

DMIdee

Dop Makelaars

Dries van der Vossen

Easy Hotel.com

Eric Dan Giorgi

Euromast

EY

Eyeworks

Feyenoord

Floris Evers

FOX Sports Eredivisie

Gerard Dielessen

GIANT

Het Duikhuis

Heineken

Heineken Music Hall

Hilton Amsterdam

Hilton Rotterdam

Infostrada Sports

Interbest

Imperial Riding School – 
Renaissance Hotel

Indoor Skydive Rossendaal 

Intercontinental Hotels Group

Jimmy Nelson

KNWU

Koninklijk 

Concertgebouworkest

KPN

Landal GreenParks

Marcel Boekhoorn

Marlies Dekkers

Melia Hotels International

Mercure Hotels

Nameshapers

Nationale Postcode Loterij 

Nicolien Sauerbreij

Nikon Europe B.V.

Niven Kunz

NOC*NSF

NOS Studio Sportwinter

Novotel

Oil&Vinegar

Paleis Het Loo

Plugged Agency

Plugged Productions

Prescan

Rabobank

Repro-van de Kamp

Paul Simon –
Watches & Design

PON

Princess Traveller

QPark

Radio 538

SnowWorld Zoetermeer

Sportcentrum Papendal

Soldaat van Oranje – 
De Musical

Sophie Polkamp

Suitsupply

Surf Zantvoort

The Dutch

Van der Maarel

Van der Linde

Villa BBB

We winnen veel met Sport! Dat werd in en na Sochi 
2014 nog eens duidelijk. Mede dankzij de sporters van 
TeamNL die direct na deze succesvolle Spelen met hun 
medailles aanschoven bij het Olympische Gala van 
NOC*NSF en Right To Play, was er een geweldige

 opbrengst voor het goede doel. Omdat deze sporters 
niet alleen buitengewoon presteren, maar ook omdat 
ze buitengewoon inspireren. Mede dankzij hen krijgen 
kinderen op plekken waar dat hard nodig is via sport en 
spel een kans op een beter leven.

Gerard Dielessen 
Algemeen Directeur NOC*NSF

HET OLYMPISCH GALA 
VOOR RIGHT TO PLAY

NOC*NSFMET DANK 
AAN
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In 2014 was Right To Play voor de tweede keer het goede 
doel van de Dam tot Damloop. Onder toeziend oog van 
Right To Play Ambassadeurs Nicolien Sauerbreij en 
Miranda Boonstra liepen circa 350 deelnemers de 30e 
editie van de Dam tot Damloop voor Right To Play. 

Lopers van Team Right To Play hadden naast hun 
startbewijs minimaal € 161 opgehaald voor de kinderen 
in de sport- en spelprogramma’s van Right To Play. Dit 
leverde een totaalbedrag op van bijna € 88.000 . Een 
geweldig resultaat waar we trots op zijn. 

Ambassadeur Miranda Boonstra en Right To Play Directeur 
Karijn Akkerman nemen de cheque in ontvangst.

Meer dan 300 deelnemers liepen uit naam van Right To Play de 30e editie 
van de Dam tot Damloop in 2014.

Yes! De finish zonder kleerscheuren gehaald, volgend jaar weer! 

De blijdschap en opluchting is groot bij aankomst aan de finish. Na afloop van de loop krijgen de deelnemers 
een Right To Play goodiebag.

Ambassadeur Nicolien Sauerbreij geeft het startschot 
van de Dam tot Damloop.

Met collega’s en vrienden de Dam tot Dam lopen voor Right To Play.

Loopnummer opgespeld, Right To Play shirt aan, klaar voor de start!

DE 30e EDITIE VAN DE
DAM TOT DAMLOOP 2014
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PARTNERS & RELATIES 
ZIJN ONMISBAAR

Partners zijn onmisbaar voor Right To Play. Zij stellen 
hun netwerk open en delen hun kennis en expertise 
met ons. Als organisatie werken wij aan het bouwen 
van duurzame relaties met onze partners. Op de 
volgende pagina’s leest u over ambassadeurs Floris 
Evers en Femke Heemskerk, interviews met corporate 
partners Loyens & Loeff en Landal GreenParks en gaan 

we dieper in op het project Sport For Development in 
samenwerking met Buitenlandse Zaken. We belichten 
het langdurig partnerschap van Right To Play met 
de Nationale Postcode Loterij binnen het project 
Jeugdhelden in de Palestijnse Gebieden en sluiten af 
met een overzicht van al onze corporate partners



WIJ DRAGEN 
GRAAG BIJ
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DE NATIONALE 
POSTCODE LOTERIJ
DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ STEUNT 
GOEDE DOELEN DIE WERKEN AAN EEN 
RECHTVAARDIGE EN GROENE WERELD. ALS 
VASTE BENEFICIËNT ONTVING RIGHT TO PLAY 
IN 2014 EEN BIJDRAGE VAN 500.000 EURO. 
MET DIT GELD HELPEN WE DE SPORT- EN 
SPELPROGRAMMA’S IN DE LANDEN WAAR 
WE ACTIEF ZIJN TE REALISEREN. EIND 2014 
HEEFT DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ 
DE SAMENWERKING VERLENGD MET 5 JAAR. 
DIT HOUDT IN DAT RIGHT TO PLAY OOK VAN 
2015 TOT EN MET 2019 EEN JAARLIJKSE 
BIJDRAGE VAN 500.000 EURO IN ONTVANGST 
MAG NEMEN. DE STEUN WORDT MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR ALLE DEELNEMERS VAN DE 
NATIONALE POSTCODE LOTERIJ. HIERDOOR 
KUNNEN IN TOTAAL MEER DAN 20.000 
KINDEREN IN ONTWIKKELINGSLANDEN, VOOR 
WIE SPELEN GEEN VANZELFSPREKENDHEID IS 
MEEDOEN AAN DE PROGRAMMA’S VAN RIGHT 
TO PLAY. 

NATIONALE 
POSTCODE LOTERIJ
De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode 
Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij) zijn 
bewezen succesvol voor fondsenwerving. De bijdrage 
van de loterij is uniek voor goede doelen. Deze is niet 
alleen meerjarig, maar als organisatie bepaal je zelf 
de besteding ervan, op basis van je expertise. Jaarlijks 
werven de Goede Doelen Loterijen ruim 425 miljoen 
euro voor het goede doel. Dit is circa 25% van alle 
private giften in Nederland. De Goede Doelen Loterijen 
zijn hiermee de grootste fondsenwerver van Nederland. 
Maandelijks spelen 2,5 miljoen huishoudens in 
Nederland met deze loterijen mee. Met de helft van hun 
lotbedrag dragen ze bij aan een betere wereld.

PROJECT 
JEUGDHELDEN
Een project wat mogelijk wordt gemaakt door 
deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, is 

Jeugdhelden in de Palestijnse gebieden. Dit 3-jarige 
project hebben we in 2013 samen met War Child 
opgezet. Al meer dan 60 jaar worden kinderen in de 
bezette Palestijnse Gebieden (Westelijke Jordaanoever 
en Gaza) dagelijks geconfronteerd met een harde 
realiteit van geweld en discriminatie. Ze groeien op 
onder voortdurende spanning. Sport & spel biedt een 
mogelijkheid de stress van alledag af te schudden. 
Maar voor veel kinderen is buitenspelen of sporten 
geen optie. Het is te gevaarlijk, er zijn geen geschikte 
plekken en er is geen begeleiding. Dankzij Jeugdhelden 
kunnen duizenden kinderen in de Palestijnse Gebieden 
veilig en onder goede begeleiding sporten, spelen en 
leren. We investeren in de veiligheid van speelplekken 
en betrekken lokale organisaties en ouders bij onze 
activiteiten. 

RESULTATEN
Van 2013 tot en met 2015 zullen we 300 jeugdleiders 
trainen en ruim 5.000 kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 
jaar bereiken, daarbij hebben we bijzondere aandacht 
voor deelname van meisjes en vrouwen. Ook trainen 
we de trainers van de nieuwe jeugdleiders. We hebben 
extra aandacht voor deelname van meisjes en vrouwen. 
Zo zorgen we voor een duurzame ontwikkeling van het 
project. In totaal zijn we in ruim 30 gemeenschappen in 
de Palestijnse Gebieden actief. 

GEKKE BEKKEN 
CAMPAGNE 
Om aandacht te vragen voor het project Jeugdhelden, 
lanceerden we in april 2014 samen met Warchild de 
Gekke Bekken campagne. De campagne bestond uit 
evenementen op basisscholen in Amsterdam en Den 
Haag, een online game en een fototentoonstelling. Met 
behulp van een live internetverbinding in een speciale 
photobooth trokken Nederlandse en Palestijnse 
kinderen gekke bekken naar elkaar. De foto’s 
hiervan waren in oktober 2014 via een interactieve 
fototentoonstelling te zien in filmmuseum EYE in 
Amsterdam en het MOTI in Breda.

SAMEN MET

‘Right To Play draagt met sport- & 
spelactiviteiten bij aan de ontwikkeling van 
kinderen in conflictgebieden. Hierbij komen de 
thema’s onderwijs, gezondheid en vreedzaam 
samenleven altijd terug. Wekelijks bereikt de 
stichting een miljoen kinderen. Dankzij de  
activiteiten krijgen zij meer zelfvertrouwen en 
zijn ze beter in staat om conflicten op te lossen. 
De Postcode Loterij blijft graag bijdragen aan dit 
mooie werk. Dit kan de loterij alleen maar doen 
dankzij haar 2,5 miljoen deelnemers.’

Judith Lingeman 
Hoofd Goede Doelen van 

de Nationale Postcode Loterij



SPORT 
ALS BASIS
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HET MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 
RIGHT TO PLAY VOERT SAMEN MET DE 
INTERNATIONALE SPORT ALLIANTIE (ISA) EN DE 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 
(KNVB) HET SPORT FOR DEVELOPMENT 
PROGRAMMA (2012-2015) UIT. DIT DOEN 
WE IN EGYPTE, INDONESIË, KENIA, MALI, 
MOZAMBIQUE, DE PALESTIJNSE GEBIEDEN, 
SURINAME EN ZUID-AFRIKA. HET PROGRAMMA 
WORDT UITGEVOERD MET STEUN VAN HET 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN. 

SPORT FOR 
DEVELOPMENT 
PROGRAMMA
Het Sport For Development programma benut de 
maatschappelijke kracht van sport. In het bijzonder is 
het gericht op kwetsbare personen in de samenleving, 
zoals kinderen, jongeren en vrouwen. Daarnaast helpt 
het programma om lokale organisaties en netwerken 
te versterken, zodat ze de activiteiten op den duur 
kunnen overnemen. Binnen Sport For Development 
vullen Right To Play, ISA en de KNVB elkaar aan. 
Met onze gezamenlijke kennis, ervaring en expertise 
vergroten we het sportaanbod en leiden we jongeren, 
jeugdleiders en coaches op om met kinderen en 
jongeren te werken. Bij alle onderdelen hebben we 
speciale aandacht voor de deelname van jonge meisjes 
en vrouwen. De inspanningen binnen het Sport For 
Development programma hebben een positief effect op 
de leefomgeving. 

TUSSENTIJDSE 
EVALUATIE
In 2014 heeft MDF training & consultancy een 
tussentijdse evaluatie van het programma uitgevoerd. 
We hadden toen ongeveer 2.000 sportleiders en 
coaches opgeleid en ruim 100 lokale organisaties 
ondersteund en hun medewerkers getraind. In totaal 
waren er bijna 60.000 kinderen, jongeren, hun 

ouders en buurtgenoten uit de dorpen en steden bij de 
georganiseerde activiteiten betrokken. Uit de evaluatie 
bleek dat het Sport For Development programma goede 
resultaten boekt. Zowel op individueel niveau als op het 
niveau van de gemeenschap.

Een succesvol voorbeeld van de resultaten van het 
Sport For Development is een voorbeeld uit Mali. 
Gedurende 50 jaar waren daar 2 dorpen met elkaar in 
conflict. Na grondige voorbereiding en vele gesprekken 
organiseerde Right To Play samen met de KNVB en ISA 
sportwedstrijden tussen teams van de 2 dorpen. Een 
voetbalwedstrijd tussen 2 vrouwenteams was de aanzet 
tot het bijleggen van het conflict. Via sport lukte het om 
het gesprek aan te gaan en verschillen te overbruggen. 
Positief bijgevolg was dat moeders en dochter via de 
voetbalwedstrijden ook generatieconflicten bijlegden. 

COALITIE & 
TOEKOMST
Door onze krachten te bundelen vindt er strategische en 
operationele kruisbestuiving plaats
tussen Right To Play, de KNVB en ISA. Lokale 
sportleiders en coaches profiteren van het diverse 
aanbod aan trainingen en sport- & spelprogramma’s. 
De sportleiders en coaches kiezen zelf waar zij behoefte 
aan hebben voor activiteiten met de doelgroep. Hierbij 
is de context natuurlijk leidend. Op deze manier creëren 
we een leeraanbod op maat. 

Om ook in de toekomst effectief resultaten te behalen 
is het nodig dat lokale organisaties onderling ook beter 
gaan samenwerken. Daarnaast is het belangrijk dat 
de maatschappelijke betekenis van sport lokaal wordt 
omarmd, erkend en benut, en verbinding wordt gezocht 
met andere sectoren die dezelfde of gelijksoortige 
doelen proberen te bereiken. 

SAMEN MET

‘Sport is een waardevol middel voor ontwikkeling 
en kan de basis leggen voor ‘economic 
empowerment’. Sport spreekt veel mensen 
aan en nodigt zeer uit om deel te nemen. 
Weloverwogen inzet van sport draagt bij aan 
realisatie van onze beleidsdoelstellingen.’

Carel Richter
Hoofd International Business

Ministerie van Buitenlandse Zaken
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LANDAL 
GREENPARKS 

WAAROM HEEFT LANDAL GREENPARKS VOOR 
RIGHT TO PLAY GEKOZEN? 
Er zijn veel goede doelen die zich melden bij 
Landal GreenParks. Belangrijk voor ons is dat een 
samenwerking waarde toevoegt voor onze gasten, 
duurzaam is en het echt past bij Landal GreenParks. 
Het moet bijdragen aan de beleving die wij voor onze 
gasten creëren. Right To Play zorgt voor sport en plezier 
van kinderen in moeilijke situaties ver over de grenzen 
en wij zorgen voor sport en spel voor kinderen dichtbij. 
Een mooie boodschap die beide partijen kunnen 
ondersteunen en versterken. Beide organisaties passen 
goed bij elkaar en dit willen we verder verbinden. Meer 
fondsen werven voor Right To Play en een unieke 
ervaring bieden voor onze gasten en medewerkers. 

LANDAL GREENPARKS ZET ZICH AL JAREN IN 
VOOR RIGHT TO PLAY. IN 2014 IS DIT BEVESTIGD 
IN EEN 3-JARIG PARTNERSCHAP, WAAROM JUIST 
NU DE KEUZE OM DE SAMENWERKING VAST TE 
LEGGEN?
In 2012 is er door een van onze medewerkers een 
activiteit georganiseerd op een park waarbij de 
opbrengst aan Right To Play werd geschonken. Dit viel 
in de smaak en in de twee opvolgende zomers werden er 
meerdere gezamenlijke acties op parken georganiseerd 
door heel Nederland. Na deze twee succesvolle zomers 
hebben Landal GreenParks en Right To Play besloten om 
de samenwerking een meer structurele vorm te geven. 
Dit resulteerde in 2014 in een 3-jarig partnerschap. 
Binnen deze overeenkomst kunnen Landal en Right To 

Play meer vorm en inhoud geven aan de samenwerking 
en zorgen voor continuïteit. 

WAAR BESTAAT DEZE SAMENWERKING UIT? 
Landal GreenParks organiseert veel verschillende 
activiteiten voor Right To Play. In de schoolvakanties 
vragen veel parken aandacht voor Right To Play met 
diverse sport- en spelactiviteiten. Bovendien worden er 
sport clinics georganiseerd die onder leiding staan van 
(oud)topsporters en tevens ambassadeurs van Right 
To Play als Deborah Gravenstijn (judo), Henk Pieterse 
(basketbal), Tycho en Vincent Muda (roeien) en Bart 
Veldkamp. 

MEDEWERKERS VAN LANDAL 
GREENPARKS ZETTEN ZICH OOK 
ACTIEF IN VOOR RIGHT TO PLAY. 
IN 2014 NAMEN MAAR LIEFST 
60 SPORTIEVE MEDEWERKERS 
DEEL AAN DE DAM TOT DAMLOOP 
EN HAALDEN DAARMEE RUIM 
€13.000, - OP.  

WAT LEVERT DE SAMENWERKING OP VOOR 
LANDAL GREENPARKS?
Door de zachte waarden van een non-profit te 
combineren met het commercieel belang van een 
servicegerichte organisatie als Landal krijg je een 
positieve spin-off. Dit is niet alleen belangrijk voor onze 
gasten, maar ook voor onze medewerkers. Wij willen 
dat onze medewerkers trots zijn op wat wij ‘teruggeven’ 
en hoe de organisatie zich inzet voor het goede doel. 

HOE ZIET LANDAL GREENPARKS DE SAMEN-
WERKING MET RIGHT TO PLAY IN DE TOEKOMST?
De komende jaren willen we een diepere ver-
bondenheid met elkaar gaan realiseren. We willen 
het aantal structurele acties uitbreiden, werken aan 
de naamsbekendheid en het partnerschap met Right 
To Play breder gaan uitdragen. In het najaar van 
2015 krijgen drie medewerkers de mogelijkheid om 
op veldbezoek te gaan naar een van de Right To Play 
projecten. Zo kunnen zij zelf de kracht van de sport- en 
spelprogramma’s ervaren en bij terugkomst fungeren 
als top-ambassadeur voor Right To Play binnen Landal 
GreenParks. 

WAAR IS LANDAL GREENPARKS HET MEEST
TROTS OP? 
Ik ben gepast trots op wat we tot nu toe hebben bereikt, 
maar we zijn er nog niet. Het is de uitdaging om het 
verhaal van Right To Play bij iedereen tussen de oren 
te krijgen. We kunnen dit nog beter inbedden in de 
organisatie, hier gaan we de komende jaren mee aan 
de slag en blijven we bouwen aan een mooie relatie en 
structureel partnerschap. Aldus Programma Manager 
Duurzaam & Betrokken Ondernemen, Tanja Roeleveld. 

CORPORATE 
PARTNER

Met 51 parken in Nederland is Landal GreenParks de grootste Nederlandse aanbieder van 
Bungalowparken. De parken kenmerken zich door rust, ruimte en natuur.

WIJ SPRAKEN MET PROGRAMMA MANAGER BETROKKEN ONDERNEMEN, 
TANJA ROELEVELD VAN LANDAL GREENPARKS OVER HET PARTNERSCHAP 
MET RIGHT TO PLAY.

BELANGRIJK VOOR ONS IS DAT 
EEN SAMENWERKING WAARDE 

TOEVOEGT VOOR ONZE GASTEN, 
DUURZAAM IS EN HET ECHT 

PAST BIJ HET PRODUCT 
LANDAL GREENPARKS

Tanja Roeleveld
Manager Betrokken Ondernemen

Landal Greenparks

“

”
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LOYENS & LOEFF 

LOYENS & LOEFF EN RIGHT TO PLAY. ZO OP HET 
EERSTE GEZICHT GEEN VOOR DE HAND LIGGENDE 
COMBINATIE. HOE IS DE SAMENWERKING TOT 
STAND GEKOMEN? 
Hermine Voûte is partner van Loyens & Loeff en is 
bestuurslid van Right To Play Nederland. Door haar 
enthousiasme kon een samenwerking natuurlijk niet 
uitblijven. Nu adviseren we Right To Play dan ook pro 
bono over juridische en fiscale vraagstukken. 

HOE ZIET DEZE ONDERSTEUNING DOOR 
LOYENS & LOEFF ER IN DE PRAKTIJK UIT? 
Toen Right To Play in 2014 een nieuwe kantoorruimte 
zocht, kwam ons advies bijvoorbeeld goed van pas. 
Belangrijke voorwaarden waren daarbij dat het 
een voordelige ruimte zou zijn met een behapbare 
huurtermijn. Collega Marijn Bruis, advocaat vastgoed 
bij Loyens & Loeff en huurspecialist Paul Visser 
voorzagen de huurovereenkomst van commentaar. ‘We 
waren de schakel met de verhuurder. Die ging akkoord 
met onze voorwaarden en was zelf bereid om een 
huurkorting en een sponsorbijdrage te verstrekken.’ 

WAT LEVERT DE SAMENWERKING 
OP VOOR LOYENS & LOEFF? 
Door onze medewerkers te betrekken bij Corporate 
Social Responsibility-activiteiten en hen te vragen mee 
te denken over manieren om geld in te zamelen voor 
Right To Play, krijg je niet alleen veel creatieve ideeën 
terug, maar verbindt Loyens & Loeff ook afdelingen 
en kantoren. Dat vinden wij belangrijk. Het pingpong-

toernooi, dat wordt georganiseerd door verschillende 
kantoren, heeft een competitief element en verbindt 
collega’s. Van directie tot junior fee earners; iedereen 
doet mee. 

HOE LEEFT DE SAMENWERKING ONDER DE 
MEDEWERKERS VAN LOYENS & LOEFF? 
In 2014 hebben wij voor het eerst aan onze 
medewerkers gevraagd met ideeën te komen om geld 
in te zamelen voor Right To Play. De eerste activiteiten 
worden nu georganiseerd en worden heel enthousiast 
ontvangen. Medewerkers met het beste plan en de 
mooiste opbrengst maken kans om met Right To Play 
op veldbezoek te gaan.

Daarnaast hebben we twee sessies georganiseerd om 
onze medewerkers enthousiast te maken voor Right 
to Play. Karijn Akkerman, directeur van Right To Play 
Nederland, deed de aftrap. Vervolgens kregen onze 
medewerkers een inspirerende documentaire over Right 
To Play oprichter - en Olympisch schaatser - Johann 
O. Koss te zien. Floris Evers (hockey), bestuurslid en 
ambassadeur van Right To Play, vertelde daarna hoe 
mensen zelf in actie kunnen komen om geld op te 
halen. Op ons kantoor in Rotterdam organiseerden we 
dezelfde sessie. Hier voerde oud-hockeyer en lid van de 
Raad van Advies Floris Jan Bovenlander namens Right 
To Play het woord. 

WAT WAS EEN HOOGTEPUNT VAN DE 
SAMENWERKING IN 2014?
Onze collega’s kregen rondom de kerst de keuze: een 
kerstcadeau óf een bedrag doneren aan het goede doel. 
Toen bleek dat veel medewerkers Right To Play een 
warm hart toedragen. Het overgrote deel van de giften 
van medewerkers kwam namelijk ten goede aan Right 
To Play. 

HOE ZIET LOYENS & LOEFF DE SAMENWERKING 
MET RIGHT TO PLAY IN DE TOEKOMST? 
In 2015 bouwen we de activiteiten verder uit. 
Fondsenwervende activiteiten die voor Right To Play 
worden georganiseerd zijn onder andere een pingpong-
toernooi en een fashion sale. 

WAAR IS LOYENS & LOEFF HET 
MEEST TROTS OP? 
Door Right To Play een gezicht te geven voelen collega’s 
zich meer betrokken. 

CORPORATE
PARTNER

Loyens & Loeff is juridisch en fiscaal partner voor ondernemingen, financiële instellingen en 
overheden. Vanuit vijf vestigingen in de Benelux en acht kantoren in de belangrijke financiële 
centra kunnen cliënten van Loyens & Loeff wereldwijd rekenen op een persoonlijk advies. 
Met een pragmatische aanpak en passie voor innovatieve oplossingen helpt Loyens & Loeff 
cliënten met elk juridisch vraagstuk bij nationaal en internationaal zakendoen.

RIGHT TO PLAY HEEFT EEN LANGLOPENDE SAMENWERKING MET 
FISCAAL EN JURIDISCH ADVIESBUREAU LOYENS & LOEFF. WE KEKEN 
TERUG, MAAR VOORAL VOORUIT.

DOOR RIGHT TO PLAY EEN 
GEZICHT TE GEVEN VOELEN 

COLLEGA’S ZICH MEER 
BETROKKEN.

Fiscaal & Juridisch Adviseur
Right To Play

“

”
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RIGHT TO PLAY
AMBASSADEURS

HOE BEN JE IN AANRAKING GEKOMEN MET 
RIGHT TO PLAY? EN WAT BETEKENT HET OM 
AMBASSADEUR VAN RIGHT TO PLAY TE ZIJN?
FLORIS: ‘De Nederlandse hockeyploeg steunt altijd een 
goed doel. Toen ik in het team speelde was dat goede doel 
Right To Play. Deze organisatie had een indrukwekkend 
verhaal, dat ik moeilijk kon loslaten.’ Voor Femke was 
de aanloop naar het ambassadeurschap bijna toeval. 
FEMKE: ‘Ik zag een documentaire van Clara Hughes 
over Right To Play. Ik weet nog dat ik tegen een vriend 
zei: ‘Dat wil ik ook doen!’ Een paar weken later kreeg 
ik een e-mail of ik mij wilde aansluiten bij ‘Team Right 
To Play’. Ik was zo blij!’ FLORIS: ‘Als topsporter krijg 
je veel aanvragen van goede doelen. Ik geloof in de 
kracht van sport én spel. Daarom heb ik toendertijd 
bewust voor Right To Play gekozen. Ik vind namelijk 
dat wanneer je de kans krijgt ergens aan bij te dragen 
en iets terug te geven, dat je dat moet doen. En dat doe 
ik graag voor Right To Play!’ 

BEIDE SPORTERS GEVEN, NAAST HUN DRUKKE 
SCHEMA’S, OP HUN EIGEN MANIER INVULLING 
AAN HET AMBASSADEURSSCHAP. 
FEMKE: ‘Ik probeer zo veel mogelijk mensen in 
aanraking te laten komen met wat Right To Play 
doet. Mijn netwerk helpt daar enorm bij. Zo kon ik 
na een veldbezoek in Kenia mijn ervaringen delen 
in de Volkskrant. Het artikel besloeg maar liefst 
twee pagina’s.’ Na zijn sportcarrière is Floris Evers 
toegetreden tot het bestuur van Right To Play. 
FLORIS: ‘Naast het geven van clinics en een bijdrage 

leveren door het verhaal van Right To Play uit te dragen, 
zie ik mijzelf als een soort schakel tussen de organisatie 
en de sporters die zich hebben verbonden aan Right To 
Play.’
 
RIGHT TO PLAY LAAT KINDEREN LEREN DOOR 
TE SPORTEN EN TE SPELEN. HOE HEEFT SPORT 
VOOR JOU BIJGEDRAGEN AAN DE PERSOON DIE 
JE NU BENT? 
FEMKE: ‘Sport is mijn leven! Als kind op school al 
was sport en spel echt een uitlaatklep. Sporten is 
natuurlijk goed voor je gezondheid en de ontwikkeling 
van je motoriek. En spelen is goed voor je sociale 
ontwikkeling. Je leert samenwerken; samen winnen en 
samen verliezen. Als je op hoog niveau sport, komen 
je zwakke punten onder druk naar voren. Dat is best 
confronterend. Maar door die confrontatie kun je deze 
punten wel verbeteren. Ik ben gevormd door sport. 
Sport zorgt voor een enorme persoonlijke groei en 
ontwikkeling. Ik vind het belangrijk dat ieder kind deze 
kracht van sport kan ervaren.’
 

VELDBEZOEK
IN 2015 GAAT FLORIS EVERS MET RIGHT TO PLAY 
OP VELDBEZOEK NAAR MOZAMBIQUE. 
FLORIS: ‘Ik kijk enorm uit naar het veldbezoek. 
Enerzijds om de programma’s van Right To Play van 
dichtbij mee te maken en daardoor het verhaal beter te 
kunnen overbrengen. En anderzijds om te leren van de 
dankbaarheid en de lach van een kind. In de Westerse 

maatschappij kunnen we hier nog veel van leren denk 
ik; hoe je blij kunt zijn met weinig.’ 

FEMKE IS AL TWEE KEER OP VELDBEZOEK 
GEWEEST VOOR RIGHT TO PLAY. IN 2010 GING ZIJ 
NAAR RWANDA EN IN 2012 NAAR KENIA. 
FEMKE: ‘Beide veldbezoeken waren enorm bijzonder. 
Ik ben heel blij dat ik twee keer met mijn eigen ogen heb 
mogen zien wat het effect is van het werk van Right To 
Play.’ Floris: ‘Ik heb gehoord dat er kinderen zijn die op 
jonge leeftijd groot leiderschap en verantwoordelijkheid 
tonen, mede door het werk van Right To Play. Dát wil ik 
met mijn eigen ogen zien.’

UITDAGING
DE UITDAGING VOOR RIGHT TO PLAY LIGT 
VOLGENS FLORIS EN FEMKE IN HET UITLEGGEN 
VAN HET BELANG VAN SPORT EN SPEL. 
FEMKE: ‘Als iemand een nierziekte heeft, dan 
begrijpen we gelijk wat er aan de hand is. De invloed 
van sport en spel is in die zin veel abstracter, maar zo 
ongelofelijk belangrijk en waardevol in zoveel facetten. 
Dat besef zou ik graag meer mensen willen bijbrengen.’ 
FLORIS: ‘Ik heb het geluk gehad dat ik veel heb mogen 
reizen. Dan merk je dat het hier in Nederland een 
vanzelfsprekendheid is dat je mag sporten en spelen, 
maar dat is niet overal het geval. Soms vergeten we hoe 
goed we het hier hebben.’

RIGHT TO PLAY BEREIKT MEER DAN 1 MILJOEN 
KINDEREN WERELDWIJD EN LEERT HEN DOOR 
MIDDEL VAN SPORT EN SPEL BELANGRIJKE 
VAARDIGHEDEN BINNEN THEMA’S ALS 
GEZONDHEID EN VREEDZAAM SAMENLEVEN. 
WAT HOPEN JULLIE VOOR DE TOEKOMST VAN 
RIGHT TO PLAY? 
FLORIS: ‘Het is belangrijk om nog zichtbaarder 
te maken wat we doen. Right To Play is een grote 
internationale organisatie en werkt in het buitenland. 
Dat is heel erg goed, maar heeft wel als gevolg dat het 
in Nederland nog vaak een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is. 
Door nog beter uit te leggen wat we doen en te vertellen 

over onze projecten kunnen we grote stappen maken.’ 
FEMKE: ‘Het is hierbij essentieel dat meer mensen 
gaan beseffen hoe belangrijk het is om te sporten en 
spelen, zodat meer mensen het werk van Right To Play 
gaan steunen. Hierdoor kunnen we in de komende jaren 
nog meer kinderen, in nog meer landen bereikenen in 
contact laten komen met de kracht van sport en spel.’ 

WAT ZOU JE ZEGGEN TEGEN EEN KIND UIT DE 
RIGHT TO PLAY-PROGRAMMA’S DIE ZIJN OF HAAR 
DOEL WIL BEREIKEN?
FEMKE: ‘Wees niet bang om te dromen, volg je gevoel 
op weg naar wat jij wilt bereiken. Misschien bereik je 
niet waar je ooit van hebt gedroomd, maar je zal zoveel 
leren en ervaren op de weg ernaartoe. Die lessen, daar 
kan geen medaille tegenop.’ FLORIS: ‘Geniet ervan! 
Niet te veel het einddoel voor ogen hebben. Dromen is 
goed en als je het doet, dan moet je ook willen winnen. 
Maar het is de bedoeling dat je blijft sporten, blijft leren 
en leuk vindt wat je doet.’

EEN LEVEN ZONDER SPORT & SPEL IS ALS… 
FEMKE: ‘Een leven zonder sport en spel kan ik me niet 
voorstellen! En dat zou zo moeten zijn voor iedereen. 
Een leven zonder sport en spel is als een auto zonder 
wielen, je hebt ze nodig om verder te komen.’ FLORIS 
sluit af: ‘Een leven zonder sport en spel is als een leven 
zonder glimlach.’

In 2015 herlanceert 
Right To Play haar 
ambassadeurs-
team als ‘Team 
Right To Play’. 
Hierbij staat de 
wederkerigheid 
tussen Right 
To Play en haar 
ambassadeurs 
centraal. Ambassa-
deurs geven Right 
To Play bekendheid 
en zetten ons 
verhaal kracht bij. 
Wij geven talenten 
een podium en 
(oud-)topsporters 
nieuwe kansen en 
toekomstmogelijk-
heden op maat-
schappelijk gebied. 

TEAM
RIGHT 
TO PLAY

RIGHT TO PLAY AMBASSADEURS
FLORIS EVERS & FEMKE HEEMSKERK

VEEL NEDERLANDSE (OUD-)TOPSPORTERS HEBBEN ZICH VERBONDEN 
AAN RIGHT TO PLAY. SPORT EN SPEL ZIT IMMERS OOK IN HÚN DNA. 
ALS AMBASSADEUR VERVULLEN ZIJ WERELDWIJD EEN VOORBEELDROL 
VOOR KINDEREN EN DRAGEN ZE DE BOODSCHAP ‘LEREN MIDDELS 
SPORT EN SPEL’ DOOR HUN EIGEN ERVARING UIT. WIJ SPRAKEN MET 
(OUD-)HOCKEYER EN RIGHT TO PLAY BESTUURSLID FLORIS EVERS EN 
OLYMPISCH ZWEMSTER FEMKE HEEMSKERK.  

WAAR JE KUNT BIJDRAGEN EN 
TERUGGEVEN ALS SPORTER EN 

AMBASSADEUR MOET 
JE DAT DOEN 

Floris Evers
Ambassadeur / Bestuurslid

Right To Play

“

”

Floris Evers
Bestuurslid Right To Play

 / (oud-)hockeyer 

Femke Heemskerk
Ambassadeur Right To Play

Olympisch Zwemster



Wederkerigheid is voor Right To Play erg 
belangrijk. Coördinator vrijwilligers bij Right 

To Play, Anouk Janmaat: ‘We organiseren 
bijvoorbeeld minimaal 2 keer per jaar een 
vrijwilligersbijeenkomst. Ook hebben we 

regelmatig individueel contact en luisteren 
we goed naar opmerkingen en tips van onze 

vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen Right To 
Play!’

WIL JE OOK VRIJWILLIGER WORDEN? 
NEEM DAN CONTACT OP MET RIGHT TO 

PLAY VIA: INFO@RIGHTTOPLAY.NL 
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VRIJWILLIGER 
AAN HET WOORD

SPORTIEVE 
UITDAGING
2 jaar geleden wilde Floris een sportieve uitdaging 
aangaan. ‘Ik wilde de Alpen over rennen, en in 
berghutten slapen. Rugzakje op en gaan! Maar ik wilde 
dit niet alleen voor mezelf doen.’ Via zijn vriendin 
kwam hij in aanraking met Right To Play. ‘De uitdaging 
in de Alpen is er helaas nog niet van gekomen, maar 
sinds oktober 2013 ben ik wel vrijwilliger.’ Op de vraag 
waarom hij vrijwilliger bij Right To Play is geworden 
antwoordt Floris: ‘Right To Play is niet een organisatie 
die naar een achtergesteld land in bijvoorbeeld Afrika 
gaat met dé oplossing. Right To Play zet mensen uit de 
lokale omgeving in de sport- & spelprogramma’s in. 
Hiermee borgen ze de oplossing in het land zelf.’ 

ONDERNEMEND 
TYPE
Naast vrijwilligerswerk voor Right To Play is Floris 
actief als freelance trainer en facilitator en heeft hij 
onder andere lesgegeven over ondernemerschap op 
de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is hij actief 
bestuurslid van Stichting Buitendoor. ‘Via deze stichting 
organiseren we outdoor activiteiten voor jongeren met 
als doel samenwerking binnen teams te bevorderen.’ 
Ook is hij voorzitter van YSocialBusiness. ‘Dit is een 
initiatief van YMCA Nederland om jonge sociale 

ondernemers te helpen hun project of onderneming op 
te zetten.’ Floris heeft ook een duidelijke mening wat het 
betekent om vrijwilliger te zijn. ‘Succesvol vrijwilliger 
zijn is: samenkomen, laptop open en aan de slag!’ 

KONINGSDAG
Ook het teamgevoel als vrijwilliger is belangrijk. ‘Zo heb 
ik samen met andere Right To Play vrijwilligers Wim, 
Rick, Marjolein en Hannah tijdens Koningsdag met 
een kraampje op een vrijmarkt in een park in Utrecht 
gestaan. We verkochten merchandise en hadden hele 
leuke activiteiten voor kinderen. Bijvoorbeeld een 
skippybalrace. Een leuke ervaring en mooie opbrengst 
voor de sport- & spelprogramma’s van Right To Play.’

TOEKOMST
‘Spelenderwijs leren staat ook bij mij centraal. Ik 
hoop dat ik ook in de toekomst kan blijven helpen en 
dat Right To Play ook dingen blijft doen voor haar 
vrijwilligers. Naast alle dingen die Right To Play al voor 
vrijwilligers doet, zou het misschien leuk zijn om een 
trainingsdag te organiseren.’ 

VRIJWILLIGERS 
RIGHT TO PLAY

RIGHT TO PLAY EN 
VRIJWILLIGERS

RIGHT TO PLAY LEIDT IN HET VELD VRIJWILLIGE LOKALE COACHES OP OM 
LEIDING TE GEVEN AAN ONZE SPORT- & SPELPROGRAMMA’S. OOK IN NEDER-
LAND IS DE BIJDRAGE VAN ONZE VRIJWILLIGERS GROOT. ZIJ VERZORGEN EN 
ONDERSTEUNEN VEEL VAN ONZE FONDSENWERVENDE- EN VOORLICHTINGS-
ACTIVITEITEN. VRIJWILLIGERS ZIJN DAN OOK EEN WAARDEVOL EN ONMISBAAR 
ONDERDEEL VAN HET KLEINE TEAM VAN BETAALDE KRACHTEN OP KANTOOR 
IN DEN HAAG. WE SPRAKEN MET VRIJWILLIGER FLORIS MULLER OVER ZIJN 
WERK VOOR RIGHT TO PLAY. 

SUCCESVOL VRIJWILLIGER ZIJN 
IS SAMENKOMEN, LAPTOP OPEN 

EN AAN DE SLAG!

Floris Muller
Vrijwilliger Right To Play

“

”
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STARS / 
PARTNERS  & 
SUPPORTERS

ABN AMRO
Achmea
Amex Logistics
Aon
APG
Bencis Capital Partners
Buitenspeel
Business Games
Hilco Industrial Acquisitions BV
Creaforti
DDB
De Baak
Deloitte
Dutchtel
Eredivisie
EY
Eyeworks
Fugro Survey BV
Hearthunter

HFDP
Impact Personeel
Infostrada Sports
InShared
Janivo
Kluytmans
KPMG
KPN
Nikon Europe
Park Corporate Finance
PostNL
PwC
Rabobank
Randstad
Run2Day
Sportivation
State of Football
Wolfsbergen VanHaarlem
Xtandit

2organize
Boekhoorn M&A
Conclusion
Cornerstone Vastgoed BV
De Lotto
DMIdee
ING
Inner Game
Interbest
Jumbo
Lemontree

Loyens & Loeff
Meeus
Ordina
PON
Renpart
SPYN Holding
Staatsloterij
Stichting Rozenhof
The Dutch
Van Gool Elburg

Landal GreenParks
Mci 
Prologis

Right To Play wordt gesteund door een groot 
aantal enthousiaste (corporate) partners. Mede 
dankzij hun steun kunnen wij kinderen laten 
leren door te spelen. Daarbij stelt het ons in staat 
om nieuwe programma’s te ontwikkelingen, 
kunnen wij nieuwe coaches opleiden en helpen 
we de kinderen die op een dag de leiding nemen 
in het creëren van een betere wereld door middel 
van sport en spel. Op deze pagina een overzicht 
van alle bedrijven, stichtingen en institutionele 
partners Right To Play mee samenwerkt. 

CORPORATE
PARTNERS

CORPORATE
STARS

CORPORATE
SUPPORTERS
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FINANCIEEL 
OVERZICHT

Het bestuur en de directeur van Right To Play Nederland 
leggen in het jaarverslag verantwoording af over de 
ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven in 2014 en 
de financiële positie van Right To Play Nederland. Right 
To Play Nederland is statutair gevestigd in Den Haag. 
In 2004 is de stichting ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel als Stichting Right To Play Nederland. 

De stichting heeft vanaf 2006 het CBF Keurmerk 
en is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Na 
de tegenvallende resultaten in 2013 heeft Right To 
Play in 2014 duurzame groei kunnen realiseren. In 
dit hoofdstuk een overzicht van de financiële positie, 
informatie met betrekking tot de directie en het bestuur, 
jaarrekening, begroting en een vooruitblik naar 2015. 
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Na een succesvol en Olympisch 
2014 staat Right To Play in 2015 
voor een gezonde uitdaging. Het 
is een niet Olympisch jaar en er 
zijn geen grote wereldwijde spor-
tevenementen. Het Olympisch 
Gala in samenwerking met het 
NOC*NSF zal pas weer in 2016 
plaatsvinden na de Olympische 
Spelen in Rio. Dit gemis moet wor-
den opgevangen met alternatieve 
fondsenwervende activiteiten. 

In 2015 wil Right To Play de duur-
zaam gerealiseerde groei uit 2014 
vasthouden en waar mogelijk 
uitbreiden. De focus komt te lig-
gen op het verkennen van nieuwe 
fondsenwervende strategieën, 
verdiepen van bestaande partner-
schappen, kwalitatief versterken 
van het Right To Play team in Den 
Haag en de verdere uitvoering van 
het strategisch plan 2014-2018. 

Op het gebied van communicatie 
& PR en events zijn in 2014 werk-
nemers vervangen. In lijn met het 
strategisch plan 2014-2018 wordt 
in samenwerking met Nassau 
Fundraising een marktverkenning 
onderzoek uitgevoerd gericht op 
vermogende particulieren. Het 
doel is een fondsenwervende 
strategie voor dit segment te 
ontwikkelen voor Right To Play 
Nederland. Hiervoor wordt het 
team begin 2015 versterkt met 
een relatiemanager particulieren. 
Het langlopende partnerschap 
met de Nationale Postcode Loterij 
is in 2014 verlengd met 5 jaar en 
de huidige partnerschappen met 
het NOC*NSF en Buitenlandse 
Zaken worden uitgediept in ver-
schillende samenwerkingsvormen 
en projecten. 

Succesvolle evenementen als de 
Dam tot Damloop en de Right To 
Play Golfcup keren in 2015 terug. 
Right To Play is voor het derde 
jaar op rij het officiële goede doel 
van de Dam tot Damloop. De 
organisatie verwacht dit jaar met 
500 deelnemers aan de start te 
verschijnen van dit jaarlijkse event 
en ook zal de Right To Play Golf-
cup wederom plaatsvinden op de 
green van golfbaan The Dutch. 

2015 staat ook in het teken van 
een versterkte focus op de bood-
schap van de organisatie. Om dit 
kracht bij te zetten zal Right To 
Play begin 2015 een Nederland-
se payoff, kernboodschap en 
elevator pitch ontwikkelen. Naast 
de boodschap van de organisatie 
zal Right To Play in mei 2015 ook 
haar team van ambassadeurs 
lanceren. 

Door de aandacht te richten 
op een verdere en verstevigde 
bekendmaking van de activiteiten 
van Right To Play en de huidige 
fondsenwervende activiteiten uit 
te breiden naar een nieuwe doel-
groep, wil Right To Play in 2015 
de gestelde uitdaging in een niet 
Olympisch jaar aangaan. 

De begroting 2015 laat een 
totaal aan inkomsten zien van € 
2.041.633, waarvan € 1.390.000 
ongeoormerkt is en € 651.633 
geoormerkte donaties. Aan de 
kostenkant is een bedrag opgeno-
men van € 665.430.

Dhr. W. (Wilco) Jiskoot
Voorzitter vanaf 7 september 2012

Dhr. J. (Johann) Olav Koss

Dhr. p (Peter) de Jongh

Mw. H. (Hermine) Voûte

Dhr. P. (Pieter) Jongstra

Dhr. J. (Joost) Otterloo

Dhr. O. (Onno) de Bruijn

Dhr. F. (Floris) Evers

Mevr. M (Mieketine) Mignot

Dhr. B. (Bart) Veldkamp

Brutoloon/Salaris
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Variabel inkomen

Totaal jaarinkomen *1

SV-lasten (wg-deel)
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (wg-deel)
Overige belondingen op termijn
Uitkeringen beeïndigen dienstverband

Totaal 2014
Totaal 2013

Naam  Karijn Akkerman - in’t Veld

Functie  Algemeen Directeur

Dienstverband 

Aard  Onbepaald contract

Uren  40 

Parttime percentage 100%

Periode  01 JAN - 31 DEC

Naam

+ Commissaris Oyens & Van Eeghen
+ Commissaris Jumbo Supermarkten
+ Voorzitter bestuur Constellation Netherlands Holding
+ Lid diverse Raden van Advies
+ Adviseur diverse ondernemingen en  family offices.

+ President en CEO Right To Play International

+ Managing Director Signium International Executive Search

+ Partner Loyens & Loeff
+ Lid Raad van Toezicht Eye Film Institute

+ Lid bestuur Koninklijke NBA
+ Commissaris APG,
+ Voormalig managing partner EY

+ Chief People Officer TNT
+ Voorzitter Vrijzinnig Christelijk Lyceum Den haag

+ Gedfungeerd notaris
+ Voormalig partner Houthoff Buruma
+ Bestuurslid diverse charitieve instellingen

+ Parner Peak4
+ Olympisch Hockeyer

+ Sportpsycholoog/Talentenbegeleiding bij Talent à la Carte
+ Voormalig Hockey International

+ Manager Belgisch Schaatsteam
+ Voorzitter Stichting 4Skating

Functies / Nevenfuncties

11 MEI 2012
07 SEP 2012

09 AUG 2004 
+ 2010

29 JUN 2009

09 APR 2014

09 APR 2014

13 MEI 2011

09 APR 2014

29 APR 2013

10 FEB 2010

09 AUG 2004
+ 2010

€  68.059
€  5.703

0
0

€ 73.762

€ 9.126 
0

€ 3.646
0 
0

€  86.534
€ 85.060

Benoemd in

07 SEP 2015

23 JUN 2013

29 JUN 2014
+ 10 JUL 2014

09 APR 2017

09 APR 2017

13 MEI 2014
+ 10 JUL 2014

09 APR 2017

29 APR 2016

09 APR 2014

09 APR 2014

*¹ Het salaris van 
de directeur wordt 
getoetst aan de hand 
van de VFI-richtlijn 
voor directeur salaris-
sen in de non-profit 
branche. 

Functie eindigt

In de statuten is bepaald dat de stichting vertegen-
woordigd wordt door het bestuur en dat het bestuur 
het hoogste orgaan van de stichting is. 

Statutair heeft het bestuur taken gedelegeerd 
aan de directeur en ziet het bestuur toe op de 
uitvoerende taken van de directeur. De verdeling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen 
het bestuur en directeur is vastgelegd in een direc-
tiereglement. Het directieregelement wordt iedere 2 
jaar geëvalueerd, de eerstvolgende evaluatie vindt 
plaats in 2015.

Het bestuur, waar tevens Johann 0. Koss, President 
en CEO van Right To Play International zitting in 
heeft, is verantwoordelijk voor de aanstelling van 
de directeur. Bestuursvoorzitter en directeur over-
leggen zeer regelmatig en eens per jaar voert de 
bestuursvoorzitter en een tweede bestuurslid een 
functioneringsgesprek met de directeur.

De directeur voert de dagelijkse leiding over de orga-
nisatie en legt daarover verantwoording af aan het 
bestuur. Concreet is de directeur verantwoordelijk 
voor operationele zaken inclusief fondsenwerving, 
communicatie, personeelsbeleid en financiën.

Het bestuur van Right To Play Nederland bestaat uit 
zeven personen. 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. Het bestuur is verantwoordelijk voor 
benoeming van nieuwe bestuursleden.

In 2014 kwam het bestuur 7 keer bij elkaar, inclusief 
twee bijeenkomst van de Raad van Advies.

Naast het toezicht op de lopende activiteiten 
rondom fondsenwerving en het creëeren van 
naamsbekendheid, werden er een aantal belang-
rijke bestuursbesluiten genomen en werd er met 
grote betrokkenheid veel werkzaamheden verricht: 
het accorderen van de begroting voor 2015, het 
besluit om een marktverkennend onderzoek 
onder vermogende particulieren te doen met een 
eventuele aanzet voor een strategieontwikkeling, 
voortgang van de samenwerking met de Raad van 
Advies, beschikbaar stellen van het netwerk voor 
de fondsenwervende evenementen, aantrekken van 
drie nieuwe bestuursleden en de aftreding van drie 
huidige bestuursleden waarbij er twee de overstap 
hebben gemaakt naar de Raad van Advies.

VOORUITBLIK 
2015

DIRECTIE &
BESTUUR

BESTUURSLEDEN

BEZOLDIGING DIRECTEUR
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Johan van der Werf
voorzitter

Pamela Bouwmeester

Floris Jan Bovelander

Stephan Breedveld

Frans Lavooij

Ben Noteboom

Arnold Vanderlyde

Bart Veldkamp

Fons van Westerloo

Naam

+ Voorzitter RvC Ordina
+ Lid RvC Blauwtrust Groep
+ Lid RvT NOS
+ Lid RvT UMC-Utrecht
+ Lid RvT PPI RABO/PGGM 
+ Commissaris De Lotto
+ Commissaris ONVZ
+ diverse commissariaten

+ Commissaris Ziggo
+ Commissaris Ordina
+ Lid Raad Ondernemingskamer 
+ Gerechtshof Amsterdam
+ Lid RvT Jaarbeurs Utrecht
+ Lid RvT Persgroep Ned. 
+ Lid RvA Veerstichting

+ Eigenaar Bovelander & Bovelander
+ (oud) Olympisch hockeyer

+ CEO Ordina N.V.
+ Vice Voorzitter Nederland ICT

+ Directeur Nedspice Holding B.V.
+ Voorzitter St. UWC Nederland
+ Bestuurslid R’dams Philarmonisch
+ Orkest
+ Lid RvT Sint Franciscus Gasthuis 
+ Rotterdam
+ Lid RvT EZVN

+ Commissaris Koninklijke Ahold NV
+ Lid Bestuur Holland Festival

+ Eigenaar Arnold Vanderlyde 
+ Sport & Business
+ (oud) Olympisch bokser

+ Manager Belgisch schaatsteam
+ Voorzitter Stichting 4Skating
+ (oud) Olympisch schaatser

+ President Commissaris Independer.nl
+ Commissaris Inshared B.V. 
+ Commissaris De Lotto
+ Lid Bestuur Koninklijk Concertgebouw 
+ Orkest
+ diverse Commissariaten

Functies / Nevenfuncties CBF
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. Een duidelijke scheiding tussen toezicht   
houden  en besturen of uitvoeren;

2. Optimaliseren van de efficiëntie en effectiviteit 
van besteding van de middelen; 

3. Optimaliseren van de relatie met alle 
belanghebbenden. 

1. SCHEIDING 
TOEZICHT HOUDEN 
EN BESTUREN OF 
UITVOEREN 
Het bestuur van Right To Play is het hoogste 
orgaan van de organisatie en bestond in 2014 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 verant-
woordelijkheden 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 2014 
zeven keer bij elkaar.

2. EFFECTIEVE EN 
EFFICIËNTE BESTED-
ING 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 International heeft overzicht over 
de totale geldstromen en consolideert alle inkom-
sten en uitgaven. Ze overziet en coördineert de 
financiering en financieringsbehoefte van alle 

sport- en spelprojecten wereldwijd. Het hoofd-
kantoor heeft een uiterst nauwkeurig financieel 
systeem dat jaarlijks wordt gecontroleerd door 
accountant Deloitte. 

 + Right To Play heeft in Nederland zeven 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 verantwoorde-
lijk is. Zelfs bij Nederlandse overheidsfinanciering 
is er altijd sprake van match-financiering waar 
Right To Play International garant voor staat en 
die ze waar mogelijk weer door andere externe 
partijen en donoren laat financieren. De financië-
le verantwoordelijkheid voor de programma’s ligt 
bij Right To Play International. 

 + Right To Play werkt decentraal. Dit betekent 
dat projecten door de lokale Right To Play 
medewerkers geïmplementeerd en gemonitord 
worden. Right To Play ontvangt hier desgewenst 
rapportages van voor donoren. 

 + Bij de monitoring van programma’s door lokale 
medewerkers van Right To Play in de desbe-
treffende 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 kwa-
litatieve 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, wordt in nauwe samenwerking met 

het bestuur besproken waar bijgestuurd dient te 
worden of welke initiatieven opgestart dan wel 
gewijzigd moeten worden. 

 + Right To Play Nederland laat haar jaarrekening 
controleren door accountant 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 jaar-
verslaggeving is ingericht volgens Richtlijn 650 
Fondsenwervende Instellingen. 

 + Right To Play monitort de resultaten van haar 
eigen fondsenwervende en voorlichtingsactivitei-
ten op basis van concrete doelstellingen. In het 
operationeel plan zijn kwantitatieve en kwalita-
tieve targets voor de medewerkers opgenomen. 
Activiteiten worden na afloop altijd intern en 
indien relevant met externe partijen geëvalueerd.

3.OPTIMALE RELATIE 
MET BELANGHEBBEN-
DEN
 
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. 

COMMUNICATIEMIDDELEN
Afhankelijk van de doelgroep zetten we verschil-
lende communicatiemiddelen in. We informeren 
belanghebbenden via persoonlijk contact, social 
media, op onze websites, en met (digitale) nieuws-
brieven, folders, brochures en via persberichten. 
We publiceren jaarlijks een jaarverslag. Onderdeel 
hiervan is een verkorte jaarrekening. De volledige 
jaarrekening is als download beschikbaar binnen 
het onlineverslag. 

VRIJWILLIGERS
Voor de relatie met vrijwilligers is er jaarlijks een 
communicatieplan en strategie. Hierin staan onder 
andere de rechten en plichten van vrijwilligers en de 
verschillende functieprofielen. Vrijwilligers krijgen 

een introductiebijeenkomst en de vrijwilligers wor-
den maandelijks geïnformeerd over de organisatie 
en evenementen waar vrijwilligers zich voor in kun-
nen schrijven. Verder organiseren we twee keer in 
het jaar een vrijwilligers dag om iedereen te bedan-
ken voor hun enthousiasme en inzet. Ook bieden 
we de vrijwilligers de mogelijkheid om aanwezig te 
zijn bij interessante evenementen en bijeenkomsten 
in ons netwerk. Voor onze bedrijfsrelaties en pros-
pecten 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 drie 
werkdagen. 

ANBI
Right To Play is door de belastingdienst aange-
merkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
Dat betekent dat er geen schenk- of erfbelasting 
betaalt hoeft te worden over schenking of erfrech-
telijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een 
algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet 
de verkrijging wel het algemeen belang dienen. 
Op deze wijze komt de schenking of erfrechtelijke 
verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen 
van de ANBI. Meer informatie over ANBI en Right To 
Play staat op onze website.

RAAD VAN 
ADVIES 

VERANTWOORDINGS-
VERKLARING



-
JAARVERSLAG 2014 RIGHT TO PLAYFINANCIEEL OVERZICHT / FINANCIEEL RESULTAAT / BEDRIJFSSTRUCTUUR

/5352

Besteding aan doelstelling(en)
Totale Baten

%

Inkomsten eigen fondsenwerving
Kosten fondsenwerving

CBF Ratio

Donaties en giften
Overige Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Rentebaten

Totaal baten

Besteed aan 
Doelstellingen en projectactiviteiten Right to Play Int.
Voorlichting en bewustmaking

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

Totaal lasten

Resultaat

Toevoegingen Resp. onttrekking 
continuïteitsreserve

Bedrijfsleven
Evenementen en acties
Individuele donaties

Totaal Donaties & Giften

Resultaat op verkoop goederen 
(omzet €17.121 kostprijs €5.775)
Veilingen
Loterijen

Totaal overige baten uit eigen fondsenwerving

In / Uit Baten

Bron

Bron

Lasten

€  1.329.600
€  1.818.344

73,1 %

€  885,325
€ 187.157

21,1 %

€   643.887 
€   241.438 

€  885.325

€  712.596
€  217.235
€  3.188

€  1.818.344

€  1.194.500 
€  135.100

€  1.329.600

€  187.157
€  227.908

€  1.744.665

€  73.679

€ 73.679

€ 75.882
€ 480.636
€ 87.369

€  1.818.344

€ 11.346
€ 210.142
€ 19.950

€  241.438

2014 2014

2014

2014

2014

De totale opbrengsten in 2014 zijn vast gesteld 
op € 1.818.344 (begroot: € 2.013.420). Opvallend 
is dat de inkomsten uit eigen fondsenwerving, 
ondanks het wegvallen van enkele geplande 
fondsenwervende evenementen, gegroeid is t.o.v. 
voorgaande jaren (€ 885.325 t.o.v. €500.345). 
Dit is mede veroorzaakt door het succesvolle 
Olympische Gala en door het verstevigen van een 
aantal corporate relaties. De totale inkomsten 
blijven iets achter op het totaal begrote resultaat. 
Dit komt door een niet ontvangen bijdragen vanuit 
de overheid. Daartegenover staan wel extra baten 
uit acties van derden (de toekenning van de extra 
bijdrage van de Nationale Postcode Loterij). 

De lijn die is ingezet om de kosten laag te houden 
is gecontinueerd. Dat betekent dat als de kosten op 
fondsenwerving afgezet worden tegen de inkom-
sten, het percentage op 21,1% uitkomt. Het Centraal 
Bureau Fondsenwerving houdt een percentage van 
25% aan en daarmee heeft Right To Play in 2014 
ruim voldaan aan deze norm.

De € 217.235 inkomsten uit subsidies kwam in 2014 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het 
Sport for Development-programma; een samen-
werking met NSA International en KNVB in acht 
ontwikkelingslanden (Suriname, Indonesië, Egypte, 
Mali, Kenia, Zuid-Afrika, Mozambique, Palestijnse 
gebieden). Right To Play krijgt fondsen voor vier van 
de acht landen, te weten Kenia, Mali, Mozambique 
en Palestijnse gebieden.

TOELICHTING 
OP KOSTEN
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen 
tussen begroting en werkelijke cijfers:

 + Uitkeringen aan Right To Play International be-
droegen € 1.132.921 i.p.v. € 1.316.440 begroot.

 + De uitkeringen aan Right To Play International 
bevatten een bedrag (€ 735.500) aan ongeoor-
merkte donaties. De uitkeringen worden aange-
wend voor match-financiering in verschillende 
projecten en dekking van bedrijfskosten. 

 + De salarissen vallen lager uit dan begroot. 
Dit komt omdat er in de begroting rekening is 
gehouden met het aannemen van een nieuwe 
stafmedewerker, wat vooruit is geschoven naar 
begin 2015. 

 + De publicatie- en communicatiekosten zijn een 
stuk lager dan in 2013, dit omdat er in 2013 een 
gezamenlijke campagne was met Kinderen voor 
Kinderen en Omroep VARA. De meeste kosten 
voor communicatie zijn in 2014 in kind gespon-
sord door partners.

 + De kosten voor evenementen is iets hoger 
uitgevallen dan begroot, de oorzaak hiervoor is 

1. In 2014 is er in overeenstemming met 
het bestuur en het hoofdkantoor geke-
ken naar het beleid omtrent de conti-
nuïteitsreserve. Hierin is besloten dat 
het voor het kantoor in Den Haag niet 
noodzakelijk is om een hoge reserve 
aan te houden. Right To Play Nederland 
is onderdeel van een internationale 
organisatie en het doet de doelstelling 
van de lokale kantoren geen recht om 
lokaal hoge reserves aan te houden. 
Right To Play Nederland houdt vanaf 
2015 de norm aan dat de continu-
iteitsreserve maximaal 5 maal de 
maandelijkse lasten dekt en minimaal 3 

maal de maandelijkse lasten. Met deze 
reserve blijven we ruim onder de CBF 
norm die hiervoor gesteld is. Volgens 
deze CBF norm mag de continuïteits-
reserve van de organisatie maximaal 
1,5 maal de jaarlijkse kosten van de 
organisatie zijn.

2. Het beleggingsbeleid van de organisa-
tie is conservatief. Overtollige liquide 
middelen worden tijde¬lijk op een 
bedrijfsspaarrekening gezet.

dat het Olympisch Gala begroot was op minder 
bezoekers. De opbrengst daar tegenover was 3 
maal zo hoog als begroot.

 + De kantoor- en algemene kosten vallen iets hoger 
uit dan begroot doordat de organisatie vanaf juli 
2014 een nieuw kantoorpand is ingetrokken en 
kosten heeft moeten maken voor de verhuizing.

In 2014 is er een norm vastgesteld, in lijn met richt-
lijn 650 van het CBF, voor de kosten beheer en admi-
nistratie t.o.v. de totale lasten van de organisatie. 
Deze norm is vastgesteld op 15%. In 2014 blijft de 
organisatie daar onder met een ratio van 13,0%.

VERDELING LASTEN 
NAAR BESTEMMING
Bij het toerekenen van de kosten wordt vastge-
steld of deze direct toerekenbaar zijn aan de vier 
hoofdactiviteiten van de organisatie: Internationale 
Projecten, Voorlichting en Bewustmaking, Fondsen-
werving en Beheer en administratie.
Voor een nadere toelichting op de gehanteerde 
verdeelsleutel in 2014 voor het toerekenen van onze 
kosten zie pagina 17 van de jaarrekening.
De complete kosten voor fondsenwerving vielen 
lager uit dan begroot voor 2014: € 187.157 t.o.v. 
€ 208.300. Dit komt door het wegvallen van een 
aantal fondsenwervende evenementen en het terug-
dringen van de kosten voor de evenementen welke 
hebben plaatsgevonden. 

FINANCIËLE POSITIE
Right To Play Nederland zet haar middelen effectief 
en efficiënt in. Dit wordt gewaarborgd door een 
internationale planning- en controlcyclus waar alle 
Right To Play-kantoren op aangesloten zijn. Ook 
heeft de stichting interne administratieve en finan-
ciële processen om te kwaliteit te waarborgen en de 
cashflow en projecties te bewaken. 
Right To Play Nederland streeft naar het minima-
liseren van haar kosten waardoor zoveel mogelijk 
inkomsten vanuit de fondsenwerving besteedt 
kunnen worden aan haar doelstelling. Right To 
Play Nederland probeert zoveel mogelijk van haar 
diensten en producten gesponsord te krijgen. In 
2014 ontving Right To Play Nederland met IT-sup-
port, kantoorruimte, promotiemateriaal, hulp bij de 
verhuizing en ondersteuning bij evenementen een 
in-kind sponsoring met een totale waarde van € 
167.000.

In 2014 werd een positief resultaat geboekt van 
€ 73.679. In 2014 heeft Right To Play Nederland 
een strakke cashflow controle uitgevoerd om er 
zorg voor te dragen dat de continuïteitsreserve niet 
onder het nulpunt terecht kwam. Door het positieve 
resultaat van 2014 groeit de continuïteitreserve 
naar € 275.329.

FINANCIEEL
RESULTAAT 2014

BEDRIJFS
STRUCTUUR

STAAT VAN BATEN EN 
LASTEN 2014

Totaal 5,9* fte
* Gemiddeld gezien over 
  2014 6 fte

DONATIES EN GIFTEN
De ontvangen donaties en giften kunnen als volgt worden gespecificeerd:

OVERIGE BATEN UIT EIGEN 
FONDSENWERVING

In de post Baten uit eigen fondsenwerving (bestaande uit Donaties en giften én Overige ba-
ten uit eigen fondsenwerving) ad € 885.325 zijn er geen geoormerkte donaties inbegrepen.

RESULTATEN / 
TOELICHTING
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Materiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Totaal vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal vaste en vlottende activa

Donaties en giften
Nationale Postcode Loterij
Overige baten

Overige baten 

Subsidies van overheden

Totale baten

Internationale Projecten*

Voorlichting en bewustmaking

Kosten

Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie

Totale Lasten

Reserves

Kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden / overlopende passiva

Totaal vaste en vlottende activa

Nationale Postcode Loterij 
- Reguliere bijdrage
Nationale Postcode Loterij 
- Extra Projectbijdrage “jeugdhelden”

Totalen Baten uit acties van derden

Ministerie BuZa - Kenia/Dadaab
Ministerie VWS - Sportcoalities Kenia
Ministerie BuZa - NSA Intern. 
- Sport for Development 2012 -2015

Totalen Baten uit acties van derden

Uitkeringen aan 
Right to Play International

Salarissen

Sociale lasten

Pensioenlasten

Kosten evenementen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Reis- en verblijfkosten

Publiciteits- en communicatie kosten

Kantoor- en algemene kosten

Totalen

Vaste activa

Baten uit eigen fondsenwerving Besteding aan doelstellingen

Actief

Baten Lasten

Passief

Bron

Bron

Last

€ 7.316

 

€ 525.752

€ 225.993

€ 759.061

 

€ 1.163.000

€ 411.633

€ 2.041.633

 

€ 1.700.953

€ 131.300
€ 209.380

€ 2.041.633

€ 275.329

 

€ 483.732

€ 759.061

 

€ 93.847
€ 431.905
       

  

€ 1.130.000
€ 500.000
€ 0
       

  

€ 1.462.140
€ 238.813
       

  

 

€ 1.311
€ 25.943
€ 456.478
       

 

€ 181.982
€ 673.559
       

  

 

€ 2.706
€ 27.459
€    844.473

€ 599

 

€ 855.541

€ 220.148

€ 1.076.288

€ 201.650

 

€ 874.638

€ 1.076.288

€              500.000

€              212.596

€             712.596

€  0
€   0

€              217.235

€             217.235

€ 1.132.921

€ 39.502

€ 6.288

€ 2.223

€ 0

€ 392

€ 13.082

€ 92

€ 0

€ 1.194.500

€  0

€ 102.374

€ 16.629

€ 3.598

€ 3.843

€ 1.021

€ 0

€ 7.039

€ 596

€ 135.100

€   0

€ 76.497

€ 11.918

€ 2.770

€ 94.089

€ 757

€ 0

€ 1.126

€ 0

€ 187.157

€  0

€ 87.099

€ 12.868

€ 3.021

€ 0

€ 867

€ 33.726

€ 3.958

€ 86.369

€ 227.908

€ 1.132.921

€ 305.472

€ 47.703

€ 11.612

€ 97.932

€ 3.037

€ 46.808

€ 12.215

€ 86.965

€ 1.744.665

31.12.2014

€ €

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2013

2014

2014

Internationale 
projecten

Voorlichting en 
bewustmaking

Eigen 
fondsenwerving

Beheer en 
administratie

Totaal 2014

BALANS PER 
31 DECEMBER 2014

BEGROTING 
2015

SUBSIDIES 
VAN OVERHEDEN

Deze baten zijn ontvangen van derden zonder dat hier een eigen 
inspanning voor is geleverd en waarvoor de stichting geen eigen risico 
loopt. Hierin is begrepen de donatie van de Nationale Postcode Loterij 
betreft € 500.000.

In 2014 is een extra bijdrage ontvangen van de Nationale Postcode 
Loterij door middel van de ‘Extra Trekking’.

In 2014 hebben wij de volgende subsidies ontvangen van de Neder-
landse overheid

Het gehele bedrag van de ontvangen extra trekking is uitgekeerd aan 
Right To Play International ten behoeve van het genoemde internatio-
nale project. Alle ontvangen bijdragen hebben een incidenteel karakter. 
Ter verkrijging van deze bijdrage zijn in 2014 geen kosten gemaakt.

*Inclusief € 1.376.203 overboekingen aan Canada.
 Totaal baten € 2.041.633 minus totaal lasten € 665.430.

Het gehele bedrag van de ontvangen subsidies van Ministeries 
is uitgekeerd aan Right To Play International ten behoeve van de 
genoemde internationale projecten. Alle ontvangen subsidies hebben 
een incidenteel karakter. Ter verkrijging van deze subsidies zijn in 2014 
geen kosten gemaakt.

BATEN UIT ACTIES 
VAN DERDEN

VERDELING VAN LASTEN 
NAAR BESTEMMING




