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“

”

Het werk van Right To Play heeft 
een positief effect op kinderen 
wereldwijd. Kinderen laten leren 
door te spelen is noodzakelijk, 
zeker nu zoveel kinderen 
gedwongen moeten vluchten 
voor oorlog en conflict en weinig 
tot geen toegang hebben tot 
onderwijs. Ik ben dan ook trots 
dat ik kan en mag bijdragen aan 
het werk van Right To Play
Wilco Jiskoot 
Bestuursvoorzitter 
Right To Play Nederland
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VOORWOORD

Iedere dag de beelden van bootjes vol met mensen die 
hun eigen leven en dat van hun kinderen riskeren op zoek 
naar vrede, een toekomst en rust. Niet eerder kwam voor 
de jongere generaties in Nederland het verwoestende 
effect van oorlog in een ver land op de levens van 
doodnormale gezinnen zo dichtbij. De vaders en moeders 
met kleine kinderen in de modder rond de Kerst aan de 
grens met Oostenrijk, staan op mijn netvlies gebrand. De 
machteloosheid is door het scherm voelbaar. Wegkijken is 
geen optie.

Ruim 4 miljoen mensen waren eind december op de vlucht 
vanuit Syrië, waarvan ruim de helft kinderen van onder de 
18. Deze kinderen krijgen te maken met geweld, gebroken 
gezinnen, trauma’s, misbruik en meer dan 60% van deze 
kinderen heeft geen toegang tot onderwijs. De problemen 
zijn zo groot en vooralsnog is er geen zicht op een duurzame 
oplossing. Met in onze rugzak jarenlange ervaring om 
kinderen in soortgelijke situaties weer even kind te laten 
zijn en ze te helpen te ontwikkelen en groeien door het 
aanleren van belangrijke kennis en vaardigheden, hebben 
wij in 2015 de eerste stappen gezet om ook dichtbij huis een 
bijdrage te kunnen en mogen leveren. Ik ben dankbaar dat 
wij deze kinderen, al is het een kleine druppel op een grote 
gloeiende plaat, hoop kunnen bieden. 

Terugblikkend op afgelopen jaar, kan 2015 worden 
gezien als een jaar van ontwikkeling. Zo lanceerden we 
nieuwe fondsenwervende activiteiten om ook in een niet-
Olympisch jaar succesvol te kunnen zijn. De Ultimate 
Sports Quiz is een voorbeeld hiervan. In 2015 ontstaan 
in samenwerking met NOC*NSF en in het eerste jaar 
met 153 deelnemers en een opbrengst van € 81.000 al zo 
succesvol dat het onze verwachting is dat dit concept in 
2016 zal terugkeren. Met de nieuw gelanceerde ‘De Ring’ 
van Right To Play heeft Right To Play een vernieuwende 
fondsenwervende netwerk strategie ontwikkeld voor major 
donors (pagina 54). 

Het afgelopen jaar hebben wij het werk van Right To Play 
verenigd onder de noemer: ‘Laat kinderen leren door 

te spelen’. Zo kunnen wij als organisatie duidelijker uit 
dragen waar wij voor staan en dit communiceren naar al 
onze partners, vrijwilligers, individuen en instanties die 
ons ondersteunen. 

Internationaal ontwikkelde Right To Play zich ook met 
de komst van onze nieuwe CEO, Kevin Frey. Zijn komst, 
die gepaard gaat met nieuwe energie en een frisse blik, 
is veelbelovend en maakt dat wij nog meer vertrouwen 
hebben in de duurzame bijdrage die Right To Play heeft op 
een positieve en gezonde wereld. 

Het was niet alleen nieuwigheid wat de klok sloeg in 2015. 
Succesvolle evenementen als de Dam tot Damloop en de 
Right To Play Golf Cup keerden afgelopen jaar terug op 
de kalender. Beiden vonden alweer voor de derde keer 
plaats. Onze ambassadeurs vormen nu het Team Right 
To Play.  Zo willen we onze ambassadeurs nog beter 
inzetten voor activiteiten gericht op het verhogen van 
de naamsbekendheid en bij fondsenwervende acties en 
evenementen. Verderop in dit jaarverslag leest u een 
interview met ambassadeur van het eerste uur Nicolien 
Sauerbreij, aanstormend hockeytalent Lauren Stam en 
maakt u kennis met Team Right To Play. 

In 2015 sloten wij de eerste periode (2012-2015) van het 
Sport for Development programma, wat wij samen met de 
KNVB en Internationale Sport Alliance (ISA) uitvoerden, 
af en zijn we tot een vervolgtraject gekomen. Daarnaast 
heeft Right To Play samen met UNICEF, War Child en de 
KNVB ook voorbereidend werk gedaan voor een innovatief 
noodhulpproject in Libanon gericht op meer sociale 
cohesie en een beter lokaal toekomstperspectief door 
middel van sport. Veelbelovende projecten die de lange 
termijn strategie van Right To Play onderschrijven. 

Afsluitend een groot woord van dank aan de inzet en 
support van onze donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers, 
ons Right To Play team, ons bestuur en de Raad van Advies. 
Uiteindelijk maken wij samen dit resultaat!

Met Hartelijke groet,

Karijn Akkerman
Directeur Right To Play Nederland
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LAAT KINDEREN LEREN 
DOOR TE SPELEN

Right To Play zet sport en spel in om kinderen in 
ontwikkelingslanden belangrijke vaardigheden en 
kennis bij te brengen. Met behulp van lokale coaches 
krijgen op dit moment ruim 1 miljoen kinderen een 
kans op een betere toekomst. In dit hoofdstuk leest u 

over Right To Play. Wat wij doen, hoe wij dat doen, 
waar we voor staan, waar wij actief zijn en wat ons werk 
teweeg brengt. Ons doel: positieve gedragsverandering 
met behulp van sport en spel. 
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DUURZAME 
VERANDERING

ERVAREND 
LEREN

COACHES

ONZE PROGRAMMA’S 
DRAGEN BIJ AAN HUN 
ONTWIKKELING

Right To Play is een internationale 
ontwikkelingsorganisatie die sport en spel 
inzet om kinderen in ontwikkelingslanden en 
conflictgebieden belangrijke vaardigheden 

en kennis bij te brengen. Met bijna 15.000 
vrijwillige lokale coaches in 18 landen bieden we 
op dit moment meer dan 1 miljoen kinderen een 
kans op een betere toekomst. 

Miljoenen kinderen ter wereld hebben te maken 
met geweld, ziektes en armoede en groeien op in 
een samenleving zonder structuur en veiligheid. Het 
onderwijs en de gezondheidszorg zijn vaak slecht 
of niet toegankelijk. Hierdoor zijn deze kinderen 
kwetsbaar en krijgen ze geen kans zich te ontwikkelen. 
Right To Play zet sport en spel in om deze kinderen 
weerbaar te maken, te bouwen aan hun zelfvertrouwen 
en ze spelenderwijs te leren over samenwerken en 
verantwoordelijkheid. We bieden een ontsnapping 
aan de dagelijkse uitdagingen, zorgen voor structuur 
en brengen plezier. Onze sport- en spelprogramma’s 
laten kinderen weer kind zijn, dragen bij aan 
hun ontwikkeling en aan een gezonde en veilige 
samenleving.

Right To Play werkt op drie niveaus: het kind, de 
lokale gemeenschap en nationale beleidsmakers. 
Het doel is realiseren van positieve en duurzame 
verandering.

De sport- en spelprogramma’s van Right To Play 
richten zich op de fysieke, cognitieve en sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
Daarnaast dragen de programma’s bij aan beter 
onderwijs, gezond gedrag en vreedzaam samenleven. 
Elke sport en spelactiviteit is zo ontwikkeld dat 
kinderen en jongeren ervarend leren. Door herhaalde 
deelname en goede begeleiding door de lokale Right 
To Play coaches bevordert deze aanpak positieve 
gedragsverandering bij de kinderen en jongeren die 
participeren in onze programma’s.

Right To Play leidt leraren en (jeugd)coaches lokaal 
op tot coach om sport- en spelprogramma’s uit te 
voeren. Deze coaches zijn vrijwilligers. We leiden op 
dit moment coaches op in 18 landen; hoofdzakelijk 
in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Dit doen 
we zowel in grote steden en rurale gebieden, als in 
vluchtelingenkampen. De lokale context is altijd 
leidend en we werken overal samen met lokale 
organisaties. 

WAAROM 
RIGHT TO PLAY?
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REFLECT 
/ CONNECT 

/ APPLY
Binnen de sport- en 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 drie elementen. Samen met de 
coaches kijken de kinderen 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). 

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

WAAR WE IN 2015
AAN HET WERK
WAREN

ONZE ORGANISATIE
BESTOND UIT

627
MENSEN 

WERELDWIJD

“

”

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

LAAT KINDEREN LEREN 
DOOR TE SPELEN
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NOORD-AMERIKA
TORONTO, CANADA

HOOFDKANTOOR

NEW YORK, VERENIGDE STATEN
NATIONAAL KANTOOR

ER WAREN 
IN 2015

300+
TOP ATLETEN 

AMBASSADEUR

WIJ WERKTEN 
SAMEN MET 

14.959
LOKALE 

COACHES

ONZE ORGANISATIE
BESTOND UIT

627
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 18 landen wereldwijd. Met behulp van ruim 
15.000 vrijwillige lokale coaches krijgen op dit moment 
meer dan 1 miljoen kinderen een kans op een betere 
toekomst. 
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EUROPA

GEMIDDELDE
VERDELING 
MEISJES / 
JONGENS

WE WAREN 
ACTIEF IN

18
LANDEN

49.6% 

WE BEREIKTEN 
IN 2015 WEKELIJKS

1.006.895
KINDEREN

50.4%

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

LIBERIA

PALESTIJNSE GEBIEDEN 
(WEST-BANK EN GAZA)

TANZANIA

-

JORDANIË

MOZAMBIQUE

ETHIOPIË

AZIË
    266.189

MIDDEN 
OOSTEN
    89.896

AFRIKA
    376.819

WAAR WE IN 2015 
AAN HET WERK
WAREN
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LAAT KINDEREN LEREN 
DOOR TE SPELEN
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ONDERWIJS

Binnen onze sport- en spelprogramma’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 altijd leidend. We starten 
alleen programma’s in landen waar we 
meerdere jaren actief kunnen zijn. De 
programma’s moeten kunnen bijdragen 
aan positieve en blijvende verandering. 
Daarom gaat het Right To Play niet 
alleen om bereik, maar met name om 
positieve verandering bij het kind. 

ONDERWIJSCRISIS
Veel kinderen krijgen niet de kans hun potentieel 
aan talenten te benutten. Wereldwijd is het aantal 
schoolgaande kinderen weliswaar verbeterd, er is nog 
steeds sprake van een onderwijscrisis. Van de 650 
miljoen kinderen die naar de basisschool gaan zijn er 
250 miljoen die niet in staat zijn om te lezen, schrijven 
en rekenen. Meer dan de helft van deze kinderen zit al 
minimaal 4 jaar op school. 

58 MILJOEN KINDEREN
In veel van de landen waar Right To Play werkt, zijn de 
toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs slecht. 
58 miljoen kinderen gaan niet naar school. Of maken 
hun school niet af. Dit heeft verschillende oorzaken: 
beperkte toegang, slechte kwaliteit, slecht opgeleide 
leraren en geen steun van ouders of verzorgers om 
naar school te gaan. 

KINDGERICHT
Door leraren te trainen in de methode van Right To 
Play helpen wij hen met kindgericht en interactief 
lesgeven. Deze methode is gebaseerd op de inzet van 
sport en spel. Door sport en 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- en spelactiviteiten en de nieuwe manier 
van lesgeven presteren de kinderen beter op school. Zo 
werkt Right To Play met scholen aan beter onderwijs. 

01
ONDERWIJS
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“Een dag met Right To Play, is 
een goede dag. Een dag waarop 

ik kan spelen en ideeën kan delen 
met vrienden. Ik zou willen dat 

alle kinderen zich ook zo kunnen 
voelen.”
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GEZOND 
GEDRAG
Overdraagbare ziektes, zoals Malaria 
en HIV/AIDS, eisen jaarlijks veel 
slachtoffers 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. Door simpele 
boodschappen over gezondheid te 
verwerken in de Right To Play spellen 
kunnen we gezond gedrag bevorderen. 

LEVENSGEVAAR
In 2013 alleen al overleden 6,3 miljoen kinderen 
voordat zij hun 5e levensjaar hadden bereikt. Meer dan 
de helft van deze kinderen overleed door ziekten als 
HIV/Aids en Malaria en slechte watervoorzieningen. 
In ontwikkelde landen hadden deze kinderen het 
waarschijnlijk overleefd. Gecombineerd met armoede 
is geen of beperkte kennis van gezondheid een gevaar 
voor het leven en de toekomst van vele kinderen. 

GEZOND GEDRAG
EIGEN MAKEN
‘Door kinderen te onderwijzen over gezondheid 
en toegang te geven tot gezondheidsdiensten, geef 
je hen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. 
In de sport- en spelprogramma’s worden alle 
gezondheidsonderwerpen bespreken, 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. Ook in de lokale gemeenschap 
organiseren we sport- en spelactiviteiten. 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.

02
GEZONDHEID
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“Met behulp van de 
muggennetten en kennis uit de 

Right To Play spellen kan ik me nu 
beter beschermen tegen Malaria”
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VREEDZAAM 
SAMENLEVEN
Vreedzaam samenleven, gaat over 
bijdragen aan en aanleren van 
vreedzaam gedrag. Tientallen miljoenen 
kinderen leven in conflictgebieden of 
hebben dagelijks te maken met conflict 
en geweld in hun omgeving. Zij missen 
structuur in hun leven, hebben last van 
trauma’s en weinig of geen vertrouwen 
in zichzelf en in de mensen om zich 
heen. Naar schatting leven er rond de 
20 miljoen kinderen als vluchtelingen 
in kampen in het buitenland. Of 
zijn binnen hun eigen land gevlucht 
voor conflict of oorlog. Allerlei 
fundamentele rechten, vastgelegd in het 
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde 
Naties, worden deze kinderen ontzegd.  

STRUCTUUR, BEGRIP 
EN RESPECT
Door de sport- en 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. 
De kinderen leren 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. 

Veel kinderen groeien op in oorlogs- of 
conflictsituaties. De gemiddelde duur van een 
gewapend conflict is 12 jaar. Als een conflict eenmaal 
is opgelost blijven de mentale en fysieke trauma’s bij 
betrokkenen bestaan. Kinderen die zijn blootgesteld 
aan geweld zullen zelf dit gedrag eerder vertonen 
dan volwassenen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
Hierdoor blijft in vredestijd vaak een cultuur van angst 
en onrust bestaan. De sport- en spelprogramma’s 
van Right To Play richten zich op het creëren van 
vertrouwen en vreedzaam gedrag. Om bij te dragen 
aan betere tijden, voor de kinderen en hun lokale 
gemeenschappen. Want een veilige omgeving is een 
basisvoorwaarde voor ontwikkeling. 

03
VREEDZAAM 
SAMENLEVEN
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“Wanneer ik sport en speel voelt 
alles als normaal. Ik heb even geen 
stress, angst en depressies waar ik 

dagelijks last van heb.”
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DE BELANGRIJKE
RIGHT TO PLAY 
COACHES
De training en inzet van de Right To 
Play coach is een cruciaal onderdeel 
van ons werk. In grote steden, rurale 
gebieden en vluchtelingenkampen. Op 
dit moment zijn bijna 15.000 vrijwillige 
lokale coaches actief voor Right To 
Play. Onze coaches werken altijd met 
kinderen uit hun eigen gemeenschap 
en worden opgeleid door Right To Play. 
Hiermee waarborgen we de continuïteit 
en kwaliteit van onze programma’s. De 
lokale context is altijd leidend en Right 
To Play werkt overal samen met lokale 
organisaties. 

ROLMODEL
De Right To Play coaches fungeren als rolmodel. 
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 de kinderen hebben 
ervaren tijdens het spel (Reflect). Vervolgens gaan 
de kinderen na of zij een soortgelijke ervaring in 
hun dagelijks leven hebben meegemaakt (Connect) 
en ontdekken ze hoe zij de ervaring en het inzicht 
opgedaan in het spel kunnen toepassen in hun 
dagelijkse leven (Apply). 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
De coaches laten de kinderen leren door te spelen. 
Zij hebben een sleutelrol in de bewustwording en 
gedragsverandering die nodig is om de kinderen via 
onze programma’s een kans op een betere toekomst te 
geven. 

RIGHT TO PLAY 
COACHES
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15.000  
COACHES

De bijna 15.000 vrijwillige lokale 
coaches en meer dan 11.000 junior 

leaders, scholieren die de coach helpen 
bij de uitvoering van activiteiten, zijn 
opgeleid door Right To Play en actief 

in een van onze 18 projectlanden in 
Afrika, Azië of het Midden-Oosten. Zij 

vormen de onmisbare schakel in het 
werk van Right To Play. 
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TERUGBLIK: EEN JAAR 
MET UITDAGINGEN

Na het succesvolle 2014 voor Right To Play, volgde 
met 2015 een jaar vol uitdagingen. Olympische jaren 
brengen voor de organisatie altijd een mooie opbrengst 
vanuit het Olympisch gala met zich mee, waarbij in 
de laatste jaren is ingezet op het ontwikkelen van 
alternatieve fondsenwervende activiteiten voor de 
niet-Olympische jaren. In dit hoofdstuk kijken wij 

terug op verschillende succesvolle evenementen van 
het afgelopen jaar zoals de 3e editie van de Right To 
Play Golf Cup en Dam tot Damloop, de geboorte van 
de Ultimate Sports Quiz voor Right To Play en het 
veldbezoek aan vluchtelingenkampen bij de grens 
tussen Thailand en Myanmar. 
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JAAROVERZICHT
GEBEURTENISSEN
/ EVENEMENTEN 

FEBRUARI

Goed Geld Gala 
Nationale Postcode Loterij

MAART

Tussentijdse evaluatie Sport 
For Development programma

APRIL

International Day for Sport, 
Development & Peace

MEI

Lancering Team Right To Play 

JUNI

Netwerkbijeenkomst 
Right To Play 

JANUARI

Budgetgaming

Sponsorloop basisschool De Troubadour

NBSC Clinics: BOOM! Experience

Basisschool de Oceaan

Erasmus Volley International Tournament

Dutch Dessert Runners 

Wouter de Heide - Marathon van Rotterdam

Orange Ball 

Veiling Skadi

Beach-event Reset Sportclub

Hogeschool Rotterdam SMM

Koningskinderen

Voetbalvereniging Zuid-Oost United

S.V. Wippolder

CPO de Delta

Hofstadlyceum

Hockeyvereniging HDM: Jeugddag

Zwemvereniging de Boskikker

Cycle Tour Amsterdam

MEI

Lancering Team 
Right To Play 

JUNI

Netwerkbijeenkomst 
Right To Play 
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AUGUSTUS

Nieuwe CEO Right To 
Play: Kevin Frey

HEEL 2015
Team Rembrandts (Fontys Eindhoven)

Wilco’s Charity Challenges

Alwart Boers fietst de wereld rond

SEPTEMBER

3e editie 
Dam tot Damloop 

OKTOBER

Lancering De Ring 
van Right To Play 

NOVEMBER

1e editie Right To Play 
Ultimate Sports Quiz 

Veldbezoek aan 
Thailand / Myanmar

DECEMBER

JULI

3e editie 
Right To Play Golf Cup 

Sportdag Schaersvoorde 

Delta Zevenhuizen

Beach Stadium event i.s.m. Prooost

Prooost – Embassy Festival

Niek Jochemus

Burggolf Golf Dag – Remco Hogendorf

Toverpot Toernooi Utrecht 

OBS De Meander

Urban Chase Groningen

VV De Leeuw E3

JULI

3e editie Right To 
Play Golfcup

NOVEMBER

1e editie Right To Play 
Ultimate Sports Quiz
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Op woensdag 1 juli vond bij Golfbaan The Dutch de 
derde editie plaats van de Right To Play Golf Cup. Met 
24 verkochte flights en maar liefst 100 man en vrouw 
op de baan was het een doorslaand succes. De golfdag 
werd afgesloten met een diner en veiling geleid door 
ambassadeur en bestuurslid van Right To Play, Floris 
Evers. Mede oud-hockeyer Floris Jan Bovelander 
vertelde na de veiling over het belang van de coach in 
de programma’s van Right To Play en het recht dat 
meisjes moeten hebben om ook te kunnen leren door 
sport en spel. Zichtbaar geëmotioneerd door zijn eigen 
ervaringen in Burundi, waar hij als ambassadeur op 
veldbezoek was, zei hij: ‘Sommige van de kinderen die 
ik daar tegenkwam hadden 3 uur gelopen om te kunnen 
meedoen aan de activiteiten van Right To Play onder 
leiding van een coach. Zonder de hulp van deze lokale 
vrijwillige coaches is het werk van Right To Play niet 
mogelijk.’ De totale opbrengst voor de kinderen in de 
sport- en spelprogramma’s van Right To Play tijdens de 
3e editie van de Right To Play Golf Cup was € 177.050.

3e EDITIE RIGHT 
TO PLAY GOLF CUP

Golf-Pro David van den Dungen was het obstakel bij het onderdeel Beat The Pro

Right To Play ambassadeur Floris Evers kan niet alleen goed hockeyen

BEKIJK EEN 
SFEERIMPRESSIE 
VAN DE GOLF CUP 
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Golf-Pro David van den Dungen was het obstakel bij het onderdeel Beat The Pro

Right To Play ambassadeur Floris Evers kan niet alleen goed hockeyen

Het clubhuis van Golfbaan The Dutch 

Nagenieten na een heerlijke middag golf met een borrel

De directeur en het bestuur van Right To Play 
met de eindopbrengst van de Golf Cup

Het was erg warm, gelukkig was er genoeg water voorhanden

De winnaars van de Right To Play Golf Cup 2015!

Een deelnemer leest het programma-
boekje en bewondert de aangeboden 

loterijprijzen

 De golfmiddag werd afgesloten met 
een heerlijk diner en veiling 



RIGHT TO PLAY IN 2015 / DAM TOT DAM LOOP 2015

28

In 2015 was Right To Play voor de 3e keer het goede 
doel van de Dam tot Damloop. Onder toeziend oog van 
Right To Play Ambassadeurs Fatima Moreira de Melo 
en Churandy Martina stond er weer een grote groep 
hardlopers aan de start 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 van € 94.000 op. Een geweldig resultaat! 

DE 31e 
EDITIE VAN DE DAM 
TOT DAMLOOP 2015

Alle deelnemers voor Right To Play klaar voor de start in de 
Passengers Terminal in Amsterdam

Handen in de lucht! De Dam tot Damloop zit eropEmotie bij de finishline 
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Handen in de lucht! De Dam tot Damloop zit erop

Ruud Peulen lopend voor Landal GreenParks 
haalde het meeste geld op voor Right To Play

Collega’s en vrienden lopen samen voor Right To Play

De laatste meters en samen over de finish!

YES! 

Vrijwilligers van Right To Play wachten de lopers 
op met een goodiebag en een drankje

 De laatste meters, jullie zijn er bijna!
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Op 4 november 2015 was het zover: de eerste editie 
van de Ultimate Sports Quiz voor Right To Play in 
samenwerking met NOC*NSF. De quiz bestond uit 
hedendaagse en nostalgische geluidsfragmenten, 
vermakelijke fotovragen en lastige kennisvragen, alles 
ingevuld op de ipad. Dit alles onder leiding van Bureau 
Sport presentatoren Frank Evenblij en Erik Dijkstra. 
Naast de heren van Bureau Sport waren oprichter 
van Right To Play Johann Olav Koss en verschillende 
(oud)topsporters en ambassadeurs van Right To Play 
aanwezig, zoals Nicolien Sauerbreij, Ron Zwerver en 
Bart Veldkamp. Onder de aanwezige gasten bevonden 
zich onder andere Gerard Dielessen Algemeen Directeur 
NOC*NSF’, maatschappelijk partner van Right To Play. 

Maar liefst 37 teams en in totaal 153 deelnemers 
streden om de Ultimate Sports Quiz wisseltrofee en 
de felbegeerde hoofdprijs aangeboden door ATPI: een 
geheel verzorgde reis naar de Olympische Zomerspelen 
in Rio de Janeiro in 2016 voor 2 personen. Met een 
opbrengst van € 81.000 was het een zeer geslaagde 
eerste editie. Het is dan ook de bedoeling dat het 
evenement zal terugkeren in 2016. 

1e EDITIE THE 
ULTIMATE SPORTS 
QUIZ VOOR 
RIGHT TO PLAY

MCI Amsterdam
Heuvelman Sound & 
Vision
Benjamin Arthur 
Photography
DCRT
DMIdee
Eurosport

Thumbed productions
Wardtaal
ATPI Sports Events
Westergasfabriek
Amsterdam Flavours
JURlights
Heineken

WIJ BEDANKEN IN 
HET BIJZONDER

Presentatoren Erik Dijkstra en Frank Evenblij 

De teams zijn klaar voor de start

MEEMAKEN HOE EEN 
SPORTQUIZ GAAT? 
SCAN DE QR-CODE EN 
BEKIJK EEN IMPRESSIE
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Johann Olav Koss, oprichter van Right To Play en viervoudig 
Olympisch Kampioen op de schaats, nam de deelnemers 
mee in een verhaal over Right To Play. ‘Kinderen wereldwijd 
hebben jullie hulp nodig, zeker nu.’ Hij refereerde hierbij aan 
de actuele Syrische vluchtelingencrisis. ‘Iedereen heeft een 
rol om hier verbetering in te brengen. Right To Play doet dat 
sinds 2013 door haar sport- en spelprogramma’s in te zetten in 
vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië en kinderen aldaar 
te laten leren door te spelen, zodat ze weer kunnen dromen en 
hoop krijgen op een betere toekomst.’ Aldus Koss.

Presentatoren Erik Dijkstra en Frank Evenblij 

De teams zijn klaar voor de start

De arena met Erik Dijkstra en Frank Evenblij

Winnaar van de Ultimate Sports Quiz samen met Johann Olav Koss De eindopbrengst van de Ultimate Sports Quiz voor Right To Play 

Scheidsrechter Floris Jan Bovelander hield alles scherp in de gaten

Wie was bij de Olympische Spelen in Beijing 
van het gouden waterpolo team de aanvoerster? 
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In november 2015 vond het eerste corporate veldbezoek 
plaats van Right To Play. Partners Loyens & Loeff en 
Landal GreenParks hadden beide enkele werknemers 
afgevaardigd om een bezoek te brengen aan de projecten 
van Right To Play in Thailand. Beide organisaties zijn 
langdurig betrokken en hebben substantieel bijgedragen 
aan de doelstellingen van Right To Play in de afgelopen 
jaren. 

VELDBEZOEK
THAILAND

‘Doordat een bedrijf haar medewerkers 
de kans geeft om het werk van Right To 
Play met eigen ogen te aanschouwen 
wordt een partnerschap met Right To 
Play niet alleen iets van de directie of 
het management, maar juist iets wat 
breed gedragen wordt binnen de 
organisatie. Deze medewerkers worden 
interne ambassadeurs voor Right To 
Play.’ Bekijk op deze pagina de foto’s 
van het indrukwekkende bezoek.’

Corporate manager 
Claire van Bekkum

De sportvelden in Thailand zien er anders uit dan in Nederland

Concentratie bij een leerling tijdens de les 

BEKIJK HIER EEN 
RIGHT TO PLAY SPEL IN 
VLUCHTELINGENKAMP 
MAE LA IN THAILAND
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De sportvelden in Thailand zien er anders uit dan in Nederland

Concentratie bij een leerling tijdens de les 

Samenwerken in een van de Right To Play spellen

Wat doe je als iemand niet kan zien en jij moet hem helpen de weg te vinden? 

‘Ik heb wat jij niet hebt en dat is…..’ tikkertje op de Right To Play manier

Sporten en spelen kan altijd 

Het Right To Play kantoor in het Mae La 
vluchtelingenkamp 
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ONS TEAM VAN 
AMBASSADEURS 
De ambassadeurs van Right To Play vervullen een 
belangrijke rol. Zij dragen onze boodschap uit en 
vergroten de bekendheid van Right To Play bij een 
brede doelgroep. Zij zijn ook een inspiratie voor de 
miljoen kinderen die wij wekelijks bereiken met onze 
sport- en spelprogramma’s. De groep, bestaande uit 
(oud)topsporters en talenten, werd in 2015 in een 
nieuwe jas gestoken en succesvol gelanceerd onder 
de noemer ‘Team Right To Play’. In dit hoofdstuk 

leest u interviews met ambassadeur van het eerste 
uur Nicolien Sauerbreij en aanstormend hockeytalent 
Lauren Stam. Daarnaast kunt u in beeld meegenieten 
van de lancering van Team Right To Play en ziet u wie 
er allemaal deel uitmaken van het nieuwe Team Right 
To Play. 



JAARVERSLAG 2015 RIGHT TO PLAY

/35

OVER TEAM 
RIGHT TO PLAY  

RIGHT TO PLAY 
TALENTEN 

Meer dan 300 atleten uit 40 landen 
zetten zich als ambassadeur in voor 
Right To Play. In Nederland hebben de 
ambassadeurs zich verenigd onder de 
naam Team Right To Play. Zij weten als 
geen ander wat voor een positieve impact 
sport en spel op je leven kan hebben. 

Sinds 2015 is een aantal veelbelovende 
talenten ambassadeur geworden 
van Right To Play. Zo zijn Kyle Stolk 
(zwemmen), Anouk Vetter (zevenkamp), 
Nimir Abdel Aziz (volleybal), Sanne van 
Dijke (judo), Lauren Stam (hockey), 
Milan Vader (mountainbiken) en Jip 
van den Bos (wielrennen) opgenomen 
in Team Right To Play. In dit 

jaarverslag is een interview te lezen 
met aanstormend hockeytalent Lauren 
Stam. Right To Play is er trots op dat  
ook de sporthelden van morgen tot haar 
ambassadeurs behoren en kijkt uit naar 
de samenwerking met hen. 

Nicolien Sauerbreij
Snowboarden

Femke Heemskerk
Zwemmen

Churandy Martina
Atletiek

Fatima Moreira de Melo
Hockey

Miranda Boonstra
Atletiek

Floris Jan Bovelander
Hockey

Marijn de Vries
Wielrennen

Floris Evers
Hockey

Niels Kerstholt
Shorttrack

Vincent Muda
Roeien

Tycho Muda 
Roeien

Henk Pieterse
Basketbal

Karin Ruckstuhl
Atletiek

Hinkelien Schreuder
Zwemmen

Ben Sonnemans
Judo

Imke 
Schellekens - Bartels
Amazone 

Jeroen Straathof
Schaatsen / wielrennen

Thorwald Veneberg
Wielrennen

Ron Zwerver
Volleybal

Stefan Rusch
Wheeler
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Bij de eerste Openluchtschool in Amsterdam vond 
op Tweede Pinksterdag in 2015 de lancering plaats 
van Team Right To Play, het ambassadeursteam van 
Right To Play Nederland. Bij het officiële startschot 
waren bekende ambassadeurs als Femke Heemskerk, 
Fatima Moreira de Melo, Churandy Martina en Nicolien 
Sauerbreij aanwezig. Team Right To Play bestaat uit 
bekende Nederlandse (oud)topsporters en talenten 
en vormt een belangrijk onderdeel van de organisatie. 
Ambassadeurs dragen het verhaal van Right To Play 
uit en vervullen een voorbeeldfunctie voor kinderen 
wereldwijd die participeren in onze programma’s. ‘Right 
To Play gelooft dat sport en spel essentieel zijn voor 
de ontwikkeling van kinderen en dat iedereen moet 
kunnen meedoen. Op veel plekken wereldwijd zijn 
sport en spel niet vanzelfsprekend, voor die kinderen 
zetten wij ons in.’ Aldus directeur Karijn Akkerman. 
Samen met bestuursvoorzitter Wilco Jiskoot vertelde 
Karijn Akkerman tijdens de lancering over het belang 
van sport en spel, de organisatie en wat wij dagelijks 
doen. Er was tijd ingeruimd voor het maken van foto- en 
filmmateriaal van de aanwezige ambassadeurs om te 
gebruiken voor verschillende activiteiten. 

LANCERING TEAM 
RIGHT TO PLAY
DE AMASSADEURS 
VAN RIGHT TO PLAY
NEDERLAND 

“Kinderen leren door te spelen en 
ieder kind heeft het recht om zich te 
ontwikkelen door sport en spel. 
Als sporters kunnen wij daarin een 
belangrijke voorbeeldrol vervullen.” 

Nicolien Sauerbreij
Olympisch kampioen snowboarden 2010 

& Right To Play Ambassadeur 

Team Right To Play is in een nieuw jasje gestoken

Handtekening van Nicolien Sauerbreij
BEKIJK DE LANCERING 
VAN TEAM RIGHT TO PLAY 
OP YOUTUBE
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Handtekening van Nicolien Sauerbreij

Tijdens de lancering voor Team Right To Play

De vier aanvoerders

In gesprek

De ambassadeurs luisteren aandachtig

In de 1e Openlucht school in Amsterdam
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NICOLIEN 
SAUERBREIJ
Ambassadeur Nicolien Sauerbreij 
zet zich al bijna 10 jaar in voor Right 
To Play. De voormalig Nederlands 
snowboardster en Olympisch Kampioen 
parallel reuzenslalom uit 2010 is 
duidelijk over waarom zij Right To Play 
steunt: ‘Kinderen zijn altijd de dupe 
van geweld in conflicten en oorlogen, 
terwijl juist een kind zich onbezorgd 
zou moeten kunnen ontwikkelen.’ Right 
To Play sprak met Nicolien vlak na haar 
bezoek aan een Right To Play project in 
Libanon met Premier Rutte en Minister 
Ploumen. 

Je bent al bijna 10 jaar ambassadeur 
van Right To Play, wat is je het meest 
bijgebleven uit deze periode? 
‘Mijn bezoek aan de Palestijnse Gebieden in 2012 heeft 
een enorme impact gehad op mij. De gesprekken met 
de lokale coaches van Right To Play en de kinderen 
hebben me nog weken nadat ik thuiskwam bezig 
gehouden. Eigenlijk tot op de dag van vandaag denk ik 
er nog vaak aan.’ 

Waarom ben jij destijds ambassadeur 
geworden van Right To Play?
‘Sport en spel hebben een hele grote en belangrijke rol 
gespeeld in mijn leven. Ik ben geworden wie ik ben 
door sport en spel. Iemand met sociale vaardigheden 
en zelfvertrouwen, iemand die overal een uitdaging 
in ziet. Naast dat het mij onmisbare motorische 
en technische vaardigheden heeft gegeven, is het 
ook altijd een uitlaatklep geweest, een manier om 
vertrouwen op te bouwen. Ik zou er dan ook niet 
aan moeten denken dat ik geen sport en spel in mijn 
leven zou hebben. Dat gevoel van vertrouwen wil ik 
doorgeven, alle kinderen wereldwijd moeten de kans 

hebben om zich te ontwikkelen door middel van sport 
en spel. Daarom ben ik ambassadeur geworden van 
Right To Play.’ 

Wat houd je gemotiveerd om 
ambassadeur te blijven van Right To Play? 
‘Het enthousiasme van de coaches uit de Right To 
Play projectlanden en de inzet van alle vrijwilligers 
en medewerkers van Right To Play, zowel in 
Nederland als lokaal. En natuurlijk de kinderen uit de 
programma’s zelf. Een kind dat zich kan bezighouden 
met sporten en spelen kan zich ontwikkelen en 
hoeft even niet te denken aan de ellende die hij of zij 
meemaakt of heeft meegemaakt.’ 

Hoe heeft het ambassadeurschap zich 
ontwikkeld door de jaren heen? 
‘In het begin stond ik vaker op wat kleinschalige 
evenementen waar mijn rol niet zo duidelijk was. 
Na overleg kwamen we samen tot de conclusie 
dat het leuker en effectiever zou zijn als er meer 
duidelijkheid en impact zou worden gekoppeld aan 
mijn aanwezigheid. De laatste jaren ben ik dan ook 
vooral aanwezig op de grotere fondsenwervende 
evenementen, zoals de Right To Play Golf Cup en het 
Olympisch Gala in samenwerking met NOC*NSF. Hier 
vertel ik over mijn bezoeken aan de projectlanden 
van Right To Play en maak mensen bewust van de 
noodzaak van het werk van Right To Play.’ 

In de afgelopen jaren ben je meerdere 
keren op veldbezoek geweest om het 
werk van Right To Play te aanschouwen, 
hoe heb je dat ervaren? 
‘Ik ben naar de Palestijnse Gebieden en Libanon 
geweest en wat in beide reizen direct opviel was 
de positieve impact die sport en spel hebben op de 
vaak zeer getraumatiseerde kinderen. De bezoeken 
aan de projecten van Right To Play waren unieke 

 INTERVIEW / TEAM RIGHT TO PLAY
 AMBASSADEUR
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‘Ik denk dat we ons niet genoeg beseffen hoe gelukkig we zijn dat we in 
een land als Nederland zijn geboren. Op nog geen 5 uur vliegen hebben 

kinderen te maken met geweld en respectloosheid in landen 
verscheurd door conflict.’

levenservaringen. Het was leerzaam, emotioneel 
en heftig. Het was geweldig om te zien hoe de door 
Right To Play opgeleide lokale coaches vol passie en 
energie hun werk doen, ondanks de omstandigheden 
en uitdagingen. Dat vond ik erg inspirerend. Ik 
besefte daardoor dat je als organisatie het verschil kan 
maken voor kinderen die geboren zijn in landen waar 
onbezorgd spelen en je vrij ontwikkelen helemaal niet 
vanzelfsprekend is.’

Als je twee momenten moet beschrijven 
uit je veldbezoeken die je het meest zijn 
bijgebleven, welke zijn dat en waarom?
‘De kinderen die ik meemaakte in de Palestijnse 
gebieden waren zwaar getraumatiseerd door het 
conflict en geweld aldaar. Het was daarom heel 
bijzonder om te zien dat de onbevangenheid in 
kinderen weer naar boven kwam als ze weer even kind 
mochten zijn in de programma’s van Right To Play. 
Daar zie je de noodzaak van het werk van Right To 
Play. Het is ook meer dan alleen sporten en spelen. 
Het tweede element dat mij is bijgebleven is wat 
Right To Play de Reflect-Connect-Apply methode 
noemt. Aan het eind van iedere activiteit kijken de 
kinderen samen met de coach terug op de ervaring 
(Reflect), vergelijken zij dit vervolgens met soortgelijke 
ervaringen uit hun eigen dagelijkse leven (Connect) 
en bespreken ze hoe ze het geleerde uit het spel in 
de toekomst kunnen toepassen (Apply). Zo maken 
de kinderen in de programma’s van Right To Play 
spelenderwijs stappen naar een betere toekomst.’

Naast Right To Play steun je ook andere 
goede doelen, waarom vind jij het 
belangrijk als bekende (oud)topsporter een 
maatschappelijke bijdrage te leveren? 
‘Ik sta volledig achter de doelen die ik steun en maak 
me er hard voor. Als bekend persoon kan je op een 
vrij eenvoudige manier aandacht geven aan belangrijk 

werk van organisaties zoals Right To Play. Overal waar 
ik kan, breng ik Right To Play ter sprake. Bij lezingen 
en evenementen, maar ook bij vrienden en familie. 
Doordat ik het werk van Right To Play van dichtbij heb 
kunnen meemaken kan ik er veel over vertellen en dit 
zijn mooie, maar ook vaak hele heftige verhalen.’

Waarom moeten mensen Right To Play 
steunen?
 ‘Ik denk dat we ons niet genoeg beseffen hoe gelukkig 
we zijn dat we in een land als Nederland zijn geboren. 
Op nog geen 5 uur vliegen hebben kinderen te maken 
met geweld en respectloosheid in landen verscheurd 
door conflict. Wat deze kinderen op hele jonge leeftijd 
allemaal meemaken is zo aangrijpend. De sport- en 
spelprogramma’s van Right To Play hebben een grote 
positieve impact op deze kinderen. Het werk van Right 
To Play is zo belangrijk omdat je ziet dat er echt iets 
kan worden bereikt met de inzet van goede coaches die 
zijn opgeleid door Right To Play. Doordat de coaches 
uit de lokale omgeving van de kinderen komen, 
snappen zij de problematiek het beste. Een duurzame 
en lange termijn oplossing waarbij de kinderen de kans 
krijgen om zich te ontwikkelen en kunnen werken aan 
een toekomst met mogelijkheden.’ 

Op welke manier kunnen mensen 
Right To Play steunen? 
‘Er zijn zoveel acties te bedenken om Right To Play te 
steunen. Je kan je inzetten als vrijwilliger, donaties 
ophalen bij een verjaardag of bruiloft, deelnemen 
aan sportevenementen voor Right To Play, zoals 
bijvoorbeeld de Dam tot Damloop. Maar je kan ook 
zelf een ludiek en uniek idee bedenken en daar geld 
mee ophalen. Het belangrijkste is dat als je de keuze 
maakt om je in te zetten voor Right To Play, je je 
realiseert dat alle beetjes helpen en dat als je jezelf 
uitdaagt je echt een verschil kan maken voor kinderen 
wereldwijd.’
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LAUREN 
STAM
Naast gevestigde ambassadeurs als 
Nicolien Sauerbreij, Femke Heemskerk, 
Fatima Moreira de Melo en Churandy 
Martina heeft Right To Play ook een 
aantal veelbelovende talenten in haar 
gelederen. Zo zijn o.a. Milan Vader 
(mountainbiken), Anouk Vetter 
(meerkamp) en Lauren Stam (hockey) 
opgenomen in Team Right To Play. 
Deze talenten zijn de sporters van de 
toekomst voor het Nederlandse publiek. 
Right To Play sprak met hockeyster 
Lauren Stam voorafgaand aan twee 
belangrijke trainingsweken met de 
Nederlandse hockeydames in aanloop 
naar de Champions Trophy in Londen 
en de Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro. 

EVEN 
VOORSTELLEN
Lauren speelt sinds haar 12e voor Hockeyclub 
Amsterdam waar zij op 16-jarige leeftijd haar debuut 
maakt in Dames 1. De nu 22-jarige verdediger heeft 
er 6 seizoenen opzitten in de hoofdmacht en is op 
dit moment onderdeel van het Nederlands team in 
voorbereiding op de Olympische Spelen. Met Jong 
Oranje werd zij Wereld- en Europees kampioen, 
tijdens het Europees Kampioenschap was de blondine 
tevens aanvoerder van het team. We stelden de 
nieuwbakken ambassadeur van Right To Play enkele 
vragen. 

Hoe ben je aanraking 
gekomen met Right To Play? 
‘Via Floris Evers en Sophie Polkamp. Ik werk bij 
Peak4 waar ook ambassadeur en bestuurslid van 
Right To Play Floris Evers werkt. Ik heb veel van hem 
geleerd, hoe vrolijk hij in het leven staat en waar hij 
inspiratie vandaan haalt. Hij was heel enthousiast 
over Right To Play’, aldus Lauren. ‘Van Sophie 
Polkamp - oud-ambassadeur van Right To Play - 
hoorde ik over de verhalen van het veldbezoek aan 
de projecten van Right To Play in Kenia, waar zij in 
2012 samen met ambassadeur en zwemster Femke 
Heemskerk op bezoek was. Door de verhalen was 
ik erg enthousiast geworden en toen hebben Floris 
en Sophie mij voorgedragen aan Right To Play als 
mogelijk nieuwe ambassadeur.’

Waarom wilde je ambassadeur 
worden voor Right To Play? 
‘Ik heb altijd al iets willen doen met kinderen, op 
wat voor manier dan ook. Aan het begin van mijn 
rechtenstudie wilde ik kinderrechter worden. De 
laatste jaren is mijn interesse ontwikkeld in de 
richting van goede doelen. Right To Play laat kinderen 

 INTERVIEW / TEAM RIGHT TO PLAY
 AMBASSADEUR
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‘Als ambassadeur kan je echt een verschil maken, dat hoop ik
 in de toekomst ook te kunnen doen voor Right To Play’

wereldwijd leren door te spelen, voor mij was het 
ambassadeurschap dan ook een logische stap waarin 
ik mij zowel kan inzetten voor een goed doel als iets 
voor kinderen kan betekenen. Iets waar ik graag mijn 
steentje aan bijdraag.’ 

Waarom spelen juist kinderen zo’n 
belangrijke rol in je besluit om 
ambassadeur te worden?
‘Ik denk dat je bij kinderen moet beginnen als je een 
verschil wilt maken. Het aanleren van mentaliteit, 
levensstijl en gevoel. Bij volwassenen is het heel 
moeilijk om zaken als mentaliteit in een later stadium 
nog te veranderen, maar bij kinderen is dat nog 
mogelijk. Zij zijn nog heel puur, eerlijk, echt en 
oprecht. Op jonge leeftijd kan je ze iets aanleren 
wat ze hun hele leven zullen meenemen.’ 

Waar kijk je naar uit 
in het ambassadeurschap? 
En hoe zou jij willen bijdragen?
‘Ik denk dat je vaker kan helpen dan dat je zelf 
doorhebt. Je aanwezigheid op een evenement kan 
bijvoorbeeld al een verschil maken. Binnen hockeyland 
denk ik dat we nog veel meer mensen kunnen bereiken 
en vertellen over Right To Play. Dit zou kunnen door 
het organiseren van een evenement waarbij we geld 
ophalen en meer bekendheid generen voor Right 
To Play. Ik kijk er ook naar uit om bij te dragen aan 
een groot fondsenwervend evenement zoals het 
Olympisch Gala of de Right To Play Golf Cup. Ik ben 
namelijk heel benieuwd hoe dat er aan toe gaat. Het 
moet zich allemaal nog gaan vormen, de focus ligt de 
komende periode op de sport, maar op het moment 
dat de drukte iets minder is wil ik er echt iets van gaan 
maken.’

Sport en spel speelt een belangrijke rol 
in je leven, wat zou je missen als je geen 
sport en spel in je leven zou hebben? 
‘Ik zou heel veel vrienden en vriendinnetjes nooit 
hebben ontmoet. Bij het sporten ontmoet je mensen. 
Ik heb zelf bijvoorbeeld lang op tennis gezeten, maar 
toen ik de keuze moest maken tussen individueel 
sporten en teamsporten was de keuze snel gemaakt. 
Het sociale aspect vind ik gewoon heel mooi aan sport. 
Daarnaast maakt sport je vitaler, frisser en heb je veel 
meer energie voor andere dingen. Sport en spel heeft 
een hele positieve impact hebben op je leven.’ 

Als je twee dingen zou moeten benoemen 
die je hebt geleerd door sport en spel, wat 
zou dat zijn en waarom juist deze dingen?
‘Ik denk dat ik veel geleerd heb over samenwerken. 
Door samen te werken leer je je in te leven in anderen, 
ik ben een denker maar een ander kan bijvoorbeeld 
een doener zijn. Door samen te werken leer je meer 
over elkaar en begrijp je elkaar beter. Daarnaast heeft 
sport mij ook geleerd dat je vaak meer kan dan je zelf 
denkt. Iets wat heel ongrijpbaar en ver weg lijkt kan 
je bereiken door hard te werken en niet op te geven. 
Twee dingen die ik echt geleerd heb door sport.’

Wat zou je willen zeggen tegen je collega 
ambassadeurs en andere toekomstige 
ambassadeurs van Right To Play? 
‘Dat iedereen – inclusief ikzelf - zijn of haar uiterste 
best moet doen om echt tijd vrij te maken om een 
steentje bij te dragen. Als sporter begrijp ik dat je 
niet altijd je focus hierop kan leggen, maar zoals ik 
eerder zei denk ik dat je vaker kan helpen dan je zelf 
doorhebt. Als ambassadeur kan je echt een verschil 
maken, dat hoop ik in de toekomst ook te kunnen 
doen.’
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ONZE 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 onder andere over onze 

partnerschappen met MCI Amsterdam, Lemontree 
en DMIdee. We belichten het langdurig partnerschap 
met de Nationale Postcode Loterij en spreken met 
vrijwilliger Remco Hogendorf. 
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DE NATIONALE 
POSTCODE LOTERIJ
De Nationale Postcode Loterij steunt 
Right To Play en meer dan negentig 
andere goede doelen die werken aan 
een rechtvaardigere en groenere wereld. 
Als vaste beneficiënt van de Nationale 
Postcode Loterij ontving Right To Play 
ook in 2015 een bijdrage van 
€ 500.000, mogelijk gemaakt door de 
deelnemers van de Nationale Postcode 
Loterij. 

JEUGDHELDEN
Het project Jeugdhelden dat door Right To Play vanaf 
2013 samen met War Child wordt uitgevoerd in de 
Palestijnse Gebieden, wordt volledig gefinancierd door 
de Nationale Postcode Loterij met een bijdrage uit de 
extra trekking. Dit driejarige project richt zich op de 
training van 300 jeugdleiders en laat 5.000 kinderen, 
die veelvuldig te maken hebben met conflict en geweld, 
deelnemen aan sport- en spelactiviteiten die hen weer 
kind laten zijn en ontwikkelingsmogelijkheden bieden. 

PALESTIJNSE 
GEBIEDEN
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 en spel bieden een 
mogelijkheid de stress van alledag af te schudden. 
Maar voor veel kinderen is buiten spelen of sporten 
geen optie. Het is te gevaarlijk, er zijn geen geschikte 
plekken of er is geen begeleiding. Dankzij het project 
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.

Hanan Abed, 
getrainde jeugdleider uit Gaza:
‘De training was een geweldige ervaring 
waarin ik allerlei nieuwe vaardigheden 
heb opgedaan. Ik ben nu veel meer 
betrokken bij mijn gemeenschap, heb 
kennis gemaakt met lokale organisaties 
en blijf me graag inzetten om kinderen te 
laten sporten en spelen.’ 

Sliman Shahin, 
directeur van een lokale partnerorganisatie 
in Gaza vult aan: 
‘Jeugdhelden is een uitzonderlijk 
project in meerdere opzichten. Voor 
betrokken kinderen, vrouwen, ouders 
en buurtgenoten maar ook voor lokale 
organisaties. Het project creëert veilige 
plekken voor zelf expressie en heeft lokaal 
grote impact omdat de jongeren zelf in the 
lead zijn.’ 

BETROKKENHEID
Belangrijke lessen uit het tweede projectjaar, dat 
in juni 2015 werd afgesloten, waren het belang 
van betrokkenheid van ouders en verzorgers en 
ondersteuning van lokale partnerorganisaties. In juli 
2015 werd gestart met het derde en laatste jaar van het 
project, waarin de nadruk ligt op consolidatie.

JOHANN 
OLAV KOSS 
In november 2015 gaf Right To Play oprichter en 
Olympische schaatskampioen Johann Olav Koss een 
inspirerende lunchlezing voor medewerkers van de 
Nationale Postcode Loterij. Johann vertelde over zijn 
drijfveren, destijds als topsporter en de afgelopen 
vijftien jaar als CEO van Right To Play. Over de kracht 
van sport, over het belang van spelen en over de 
dagelijkse praktijk van Right To Play programma’s en 
projecten. 

SAMEN MET
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Right To Play bedankt alle 
deelnemers van de Nationale 

Postcode Loterij voor hun 
bijdrage en steun
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HET MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 
Right To Play voert samen met de 
Internationale Sport Alliance (ISA) en 
de KNVB het Sport For Development 
programma uit in Egypte, Indonesië, 
Kenia, Mali, Mozambique, de 
Palestijnse Gebieden, Suriname en 
Zuid-Afrika. Dit programma wordt 
met steun van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken mogelijk gemaakt. 
2015 is het afsluitende jaar van het 
programma dat in 2012 is gestart. 

130.000 
KINDEREN BEREIKT
Het programma heeft in de bovenstaande 8 landen 
in drie jaar tijd ruim 130.000 kinderen bereikt. 
Daarnaast zijn er bijna 5.000 coaches en 400 
medewerkers van lokale partners getraind, 50 
sportfestivals georganiseerd, 6 trainingsprogramma’s 
ontwikkeld en ontelbaar veel activiteiten uitgevoerd 
voor het aanleren van life skills via sport. 

RESULTAAT
De resultaten voeren verder dan alleen het bereik. Het 
programma heeft het zelfvertrouwen en de veerkracht 
van de deelnemende kinderen en jongeren verbeterd. 
Daarnaast zijn hun samenwerkingsvaardigheden 
en leiderschapskwaliteiten vooruit gegaan, evenals 
hun motivatie en schoolprestaties. Het programma 
heeft bijgedragen aan een veilige leeromgeving, een 
betere positie van meisjes en vrouwen en draagt bij 
aan de oplossing van sociale conflicten op lokaal 
niveau. Dit alles komt de positionering van Sport For 
Development richting beleidsmakers ten goede. 

SAMENWERKING
De belangrijkste les van het programma is dat 
de sleutel voor duurzame ontwikkeling ligt bij de 
samenwerking met en tussen lokale organisaties. Het 
goed vastleggen en verspreiden van lokaal aanwezige 
kennis en ervaring en het inzetten van lokale 
netwerken is van levensbelang. 

TOEKOMST
In 2015 is gewerkt aan de ontwikkeling van een vervolg 
van het Sport For Development programma: het Sport 
For Development.nl 2016-2020. Het programma kent 
een uitbreiding naar de Grote Meren regio en landen 
waarmee Nederland een handelsrelatie heeft in plaats 
van een hulprelatie. 

SaHA-PROJECT
Daarnaast heeft Right To Play samen met UNICEF, 
War Child en de KNVB ook voorbereidend werk 
gedaan voor een innovatief noodhulpproject in 
Libanon gericht op meer sociale cohesie en een beter 
lokaal toekomstperspectief door middel van sport. 
Het project onder de naam Sport and Humanitarian 
Assistance (SaHA) zet in op voetbal in het bijzonder 
en richt zich op Libanezen, gevluchte Palestijnen en 
Syriërs. Dit project gaat in 2016 van start. 

SAMEN MET

“Sport helpt ons in 
het leven, het maakt 

ons sterker.”
Oumar Koita

Mali (11 jaar)
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“Wat ik leuk vind aan sport is de 
competitie voordat we wedstrijden 

spelen, dan oefenen we veel en 
worden we steeds beter. Als we dan 

een wedstrijd spelen, vind ik het leuk 
om te winnen, of als mijn vrienden 

winnen.”
Cosmira

Mozambique (8 jaar)
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MCI 

Sinds 1987 brengt MCI mensen bij 
elkaar door middel van innovatieve 
meetings, events en congressen. ‘Wij 
helpen organisaties en bedrijven bij 
het activeren en betrekken van hun 
doelgroep, waarbij we bouwen aan de 
on- en offline communities die zij nodig 
hebben om hun merk te versterken 
en prestaties te verbeteren.’ Right To 
Play sprak met Managing Director 
Peter-Willem Burgmans van MCI 
Amsterdam. 

NETWERK
Via een contact uit haar eigen netwerk 
kwam MCI in aanraking met Right To Play. 
‘Bij MCI zeggen we: ‘When people come together 
magic happens’. In gesprekken met Right To Play 
was er duidelijk sprake van een overeenkomst tussen 
de visie en doelstellingen van beide organisaties, van 
waaruit de samenwerking is ontstaan.’ 

MEERWAARDE
Right To Play en MCI zetten zich op 
verschillende manieren in om een 
meerwaarde te creëren voor hun 
directe en indirecte omgeving. 
‘Het denkbeeld van tegenwoordig is groter, sneller, 
mooier en meer. In de landen waar Right To Play 
zich actief inzet is het precies het tegenovergestelde. 
Het is lastig om kinderen in ontwikkelingslanden 

te bereiken via onze business, maar indirect dragen 
we met onze steun aan Right To Play bij aan de 
toekomst van volgende generaties. Samen met Right 
To Play inspireren we mensen en geven we kinderen 
wereldwijd de mogelijkheid om met sport en spel zich 
te ontwikkelen, zonder dat het uitmaakt waar een kind 
is geboren en/of opgegroeid.’

DUURZAAMHEID 
In alles wat we doen bij MCI neemt 
duurzaamheid een belangrijke plaats in. 
‘Wat kunnen wij doen voor de samenleving in plaats 
van wat doet de samenleving voor ons, is een van 
de vragen die wij onszelf continu stellen. Ook in de 
samenwerking met Right To Play speelt duurzaamheid 
een belangrijke rol. Een goed voorbeeld hiervan is de 
Ultimate Sports Quiz die wij in samenwerking met 
Right To Play en partners hebben opgezet. In 2015 was 
de geboorte van dit evenement. Het is de bedoeling 
dat dit evenement op termijn op haar eigen benen kan 
staan - ook zonder MCI -. Het kan namelijk niet zo 
zijn dat een event afhankelijk is van een enkel bedrijf. 
Op deze manier kan Right To Play dit event ook in de 
toekomst blijven inzetten om fondsen te werven.’ 

SAMENWERKING 
IN DE TOEKOMST 
‘Wij hopen groei te blijven zien bij Right To Play, wij 
doen wat wij goed kunnen en leveren daarmee een 
bijdrage. Daarin moet je ook reëel zijn en je van tijd tot 
tijd afvragen of de samenwerking nog werkt. Samen 
groeien is daarin een mooi uitgangspunt. Verder gaan 

CORPORATE 
PARTNER

MCI ondersteunt en organiseert het Olympisch Gala voor Right To Play in samenwerking 
met NOC*NSF en stond aan de wieg van de Ultimate Sports Quiz voor Right To Play. ‘We 
lopen samen op in het organiseren van deze evenementen. In samenwerking met de 
achterban van Right To Play, partners, stakeholders en leveranciers zorgt MCI voor de rode 
draad en zijn wij de verbindende factor.’
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we in de toekomst mogelijk een project van Right To 
Play bezoeken. Door naar een van de projectlanden 
te gaan kunnen we de kracht van sport en spel en de 
impact van de Right To Play programma’s zelf ervaren. 
Wij geloven erin dat als je mensen in een ervaring 
faciliteert, men dit eerder zal delen en daarmee de 
impact verhoogt. Als wij als organisatie het werk van 
Right To Play beter kunnen begrijpen door het zelf 
mee te maken, dan zal het ook beter resoneren binnen 
het bedrijf en uiteindelijk haar vruchten afwerpen in 
de samenwerking.’

BEVOORRECHTE 
POSITIE
Het is belangrijk dat mensen zich realiseren in wat 
voor een bevoorrechte positie we ons bevinden in 
Nederland. De manier van leven, hoe we wonen en de 
toegang tot onderwijs. Het zou voor elke organisatie 
een doel moeten zijn om iedereen deze mogelijkheden 
te bieden en hieraan bij te dragen.

HOOGTEPUNT 
Op de vraag wat is het hoogtepunt van de 
samenwerking met Right To Play tot nu toe 
is Peter-Willem duidelijk: 
‘Het noemen van een opgehaald bedrag bij de Ultimate 
Sports Quiz of het Olympisch Gala als hoogtepunt is te 
gemakkelijk, dat is geen doel ‘an sich’. Het samen tot 
een uitmuntend resultaat komen in een samenwerking 
met Right To Play en andere partners; dat is voor 
ons het summum. Net als bij sport lever je de beste 
prestaties in een teamverband, want ook individuele 
sporters hebben een team om zich heen, en een spel 
dat kinderen spelen is ook gestoeld op samenwerking.’ 

“Een leven zonder sport en 
spel is als een leven zonder 

toekomst. ”
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LEMONTREE 

Lemontree zorgt ervoor dat organisaties 
hun doelstellingen kunnen realiseren 
door ICT te bieden die medewerkers 
echt helpt beter te werken. ‘Dit begint 
met een IT masterplan, waarin deze 
doelstellingen worden vertaald naar 
ICT die werkt. Om vervolgens de 
omgeving zo in te richten en te beheren 
dat organisaties kunnen vertrouwen 
op een altijd werkende, veilige en 
stimulerende werkomgeving.’ 

SAMENWERKEN MET 
RIGHT TO PLAY 
De cultuur van Lemontree en 
Right To Play komt overeen. 
‘Het is de filosofie van Lemontree om altijd eerst 
klanten te helpen en pas daarna bezig te zijn met 
het zakelijke aspect. Altijd vriendelijk, behulpzaam, 
positief en motiverend te werk gaan. De samenwerking 
met Right To Play is hier een afspiegeling van. In het 
leven draait het vaak om tijd en geld. Bij Right To Play 
zie je daarnaast ook een meerwaarde van je werk, dat 
we daaraan kunnen bijdragen past goed bij de manier 
van werken die wij nastreven bij Lemontree.’

VERANTWOORD 
ONDERNEMEN
Lemontree speelt een actieve rol op het 
gebied van verantwoord ondernemen. 
‘Intern kijken we onder andere kritisch naar de 
belasting van het milieu in onze oplossingen. 
Bijvoorbeeld door te kijken naar energieverbruik en 
uitstoot. Daarnaast is ons wagenpark overwegend 

elektrisch en communicatie met onze klanten gaat 
volledig digitaal. Belangrijker nog is de betrokkenheid 
bij organisaties die zich actief bezighouden met 
maatschappelijk verantwoorde doelen, zoals Right To 
Play. Enerzijds door hen te steunen met middelen, 
anderzijds door het leveren van een speciaal voor 
goede doelen ontwikkelde werkplek, waarin naast 
ondersteuning van de activiteiten van het goede doel 
ook aanzienlijke kostenvoordelen worden geboden. 
Op deze wijze biedt Lemontree stichtingen met een 
ANBI- of SBBI status toegang tot een zeer betaalbare 
werkplekoplossing.’ 

MEERWAARDE
‘Ik merk dat de samenwerking leeft onder onze 
medewerkers. Onze engineers zijn per definitie heel 
betrokken bij onze opdrachtgevers. Wat wij daarin 
belangrijk vinden is de intrinsieke motivatie om 
het goede te doen voor onze opdrachtgevers. Een 
organisatie als Right To Play brengt door haar ambities 
een extra emotionele dimensie met zich mee, daarom 
zijn onze medewerkers extra blij als zij Right To Play 
hulp kunnen bieden. Je kan geen prijs zetten op de 
eigenwaarde en de trots van je medewerkers. Wij 
faciliteren Right To Play en hebben zo een klein beetje 
het gevoel bij te dragen aan de toekomst van kinderen 
wereldwijd. Het feit dat we al jaren met veel plezier 
samenwerken is een hoogtepunt waar we bijzonder 
blij van worden. In de toekomst hopen we dat de 
samenwerking zich verder ontwikkelt. Door nieuwe 
partners en leveranciers bij Right To Play te betrekken 
hopen wij in de toekomst nog meer impact te hebben 
als organisatie en bij te dragen aan de ontwikkeling 
van de kinderen in de programma’s van Right To Play.’ 

CORPORATE 
PARTNER

De samenwerking tussen Right To Play en Lemontree loopt sinds 2009. ‘Een tevreden klant 
werd in 2009 directeur van Right To Play en bij zijn aanstelling heeft hij ons gevraagd Right To 
Play te ondersteunen. De IT was toen nog niet op orde, we hebben het geheel opgeschoond en 
sindsdien zorgen wij proactief voor de werking van de IT voorzieningen van Right To Play.’ 
Aldus Tony Johnson, CEO van Lemontree. 
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“Er is geen betere manier om je uit 
te leven, connecties te maken en te 
leren dan competitief of recreatief 

te sporten en spelen”
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DMIDEE 

DMIdee houdt zich onder andere 
bezig met het adviseren, creëren, 
voorbereiden, uitvoeren en verzenden 
van Direct Marketing acties via diverse 
kanalen. Met meer dan 20 jaar ervaring 
in de DM industrie, helpen we MKB 
ondernemers in de Benelux graag hun 
omzetdoelstellingen te realiseren. 
Daarnaast verzorgt DMIdee voor 
opdrachtgevers voor wie internet 
een belangrijk verkoopkanaal is de 
afhandeling van orderstromen. Rob 
Hekman en Jan Bekkers geven samen 
leiding aan een team van professionals 
en steunen Right To Play met de 
productie van al haar communicatie- en 
fondsenwervende uitingen. 

WAAROM RIGHT TO PLAY?  
Toeval bracht Right To Play 
en DMIdee samen:
‘De dochter van Rob (Hekman) liep stage bij Right To 
Play, zij verbaasde zich over het feit dat het voor een 
non-profit organisatie erg moeilijk was om print- en 
drukwerk gesponsord te krijgen. Right To Play had 
een probleem, wij hadden de oplossing. Wij dachten, 
dat gaan wij regelen.’ Aldus Jan Bekkers. ‘Daarnaast 
raakt het doel van Right To Play mij. Ik denk dat elk 
kind een fijne jeugd zou moeten hebben, maar dat is 
niet altijd mogelijk. Voor kinderen is sporten en spelen 
zonder zorgen heel belangrijk voor hun toekomst. Het 
is goed dat een organisatie als Right To Play hierop 
inspeelt.’

MEERWAARDE
De samenwerking tussen Right To Play 
en DMIdee loopt nu 3 jaar.
‘Samen bekijken we ieder jaar wat de toevoeging is 
voor beide organisaties, we evalueren en kijken of we 
nog een meerwaarde voor elkaar zijn.’ Right To Play 
Nederland bestaat uit een klein team van betaalde 
krachten aangevuld met vrijwilligers. ‘DMIdee 
en Right To Play Nederland zijn beide kleinere 
organisaties. Het is daarom fijn samenwerken, je 
kan snel schakelen en er zijn korte lijntjes in de 
communicatie. Bij Right To Play weten we dat we een 
directe bijdrage leveren.’ 

TROTS 
‘We verzorgen onder andere de productie van dit 
jaarverslag en veel middelen die worden gebruikt in 
de fondsenwerving zoals bijvoorbeeld bij de Right 
To Play Golf Cup. Daar zijn we trots op. We laten de 
producten dan ook vaak zien aan onze klanten en 
sommige klanten vragen dan om meer informatie. Zo 
kunnen wij op gezette momenten vertellen over onze 
partnerschap en hoe Right To Play kinderen laat leren 
door te spelen.’

POSITIEVE BIJDRAGE
‘Als je er even bij stilstaat merk je dat er meer is dan 
alleen werk, er is veel ellende in de wereld, soms 
vraag je jezelf dan af: waar ben ik de hele dag mee 
bezig? Door Right To Play te steunen proberen we 
iets terug te geven. Natuurlijk heeft de samenwerking 
ook waarde voor ons als bedrijf, maar alles daarin is 
relatief. Een ding is zeker, als je iets kan bijdragen dan 
is dat positief. Je groeit, het geeft een goed gevoel en je 
geeft iets terug.’

CORPORATE 
PARTNER

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 bestaande en nieuwe programma’s te ontwikkelen en lokaal coaches op te leiden 
volgens de Right To Play methode. Wij spraken met Jan Bekkers van DMIdee en Tony 
Johnson van Lemontree.  
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“DMIdee en Right To Play 
Nederland zijn beide kleinere 

organisaties. Het is daarom 
fijn samenwerken, je kan snel 

schakelen en er zijn korte lijntjes 
in de communicatie. We weten dat 

we een directe bijdrage leveren aan 
Right To Play.”
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Adidas
Allen & Overy
Amex Logistics
Aon
APG
A.T. Kearney
AVG
Bindinc. BV
Buitenspeel
Business Games
Clifford Chance
Creaforti
De Baak
De Brauw Blackstone
De Clercq
Deloitte
Dura Vermeer
Dutchtel
EY
Fugro Survey BV
Gemini

Groupon
Hearthunter
HFDP
ING
Investion
Jones Lang La Salle
Kloosterboer
Koos Kluytmans Interieurs
KPMG
Myler
NCOI
Nikon Europe
NPM Capital
Numa Group
OCOM
Oyens & van Eeghen
Players United
PostNL
Prologis
Quore Capital
Randstad

Run2Day
Spencer Stuart
Sportivation
SSC’s Heerenloo
State of Football
Stichting AKBHHH
Van Oord
Van Os tassen en koffers
Voetbal International
Wardtaal
Westergasfabriek
Wolfsbergen VanHaarlem
Xtandit
Yalp

ABN AMRO
ASICS
Atos
Conclusion
De Lotto
DMIdee
Golfbaan The Dutch
Heuvelman Sound and Vision
ING

Interbest
Inner Game
Lemontree
Loyens & Loeff
Ordina
Oxyma
Renpart
Staatsloterij
Stichting Rozenhof

Landal GreenParks
MCI

CORPORATE
PARTNERS

CORPORATE
STARS

CORPORATE
SUPPORTERS



Er zijn meerdere manieren waarop u, een bedrijf of een individu kunt bijdragen 

aan Right To Play. De Ring van Right To Play is een voorbeeld van hoe 

individuen bijdragen aan Right To Play. De Ring is een netwerk van mensen die 

financieel bijdragen en tevens hun expertise, kennis en netwerk inzetten om het 

verschil te maken in de levens van de kinderen in onze programma’s. Een lid 

van de Ring levert een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van Right To 

Play. Een lid krijgt toegang tot een exclusief netwerk van ringleden en onze (top)

sportambassadeurs. Daarnaast worden ringleden uitgenodigd voor 2 unieke Ring 

activiteiten.
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“Ook in 2015 heeft Right To Play met sport weer goede zaken gedaan in het belang van de vele 
kinderen die helaas in conflictgebieden moeten leven. In Nederland helpen we samen met hen en 
met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers lokale initiatiefnemers om met sport de duizenden 
vluchtelingenkinderen die in Nederland verblijven een kans op ontwikkeling en een goed perspectief 
te bieden. De kennis en ervaring die onze maatschappelijk partner Right To Play heeft opgedaan op 
plekken waar veel vluchtelingen vandaan komen, is daarbij van grote betekenis gebleken.”

Gerard Dielessen
Algemeen Directeur NOC*NSF 



TEAM RIGHT TO PLAY / INTERVIEW VRIJWILLIGER REMCO HOGENDORF

56

REMCO
HOGENDORF
‘Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden 
een artikel las in Sportweek magazine 
over Femke Heemskerk en Sophie 
Polkamp op veldbezoek in Kenia voor 
Right To Play. Het verhaal van Right 
To Play oprichter Johann Olav Koss 
kende ik al aardig, maar na het artikel 
ben ik me echt verder gaan verdiepen 
in Right To Play.’ Aldus de 34-jarige 
Remco Hogendorf over zijn eerste 
kennismaking met Right To Play. Sinds 
begin 2015 is hij vrijwilliger. Naast 
zijn liefde en passie voor alles wat met 
sport te maken heeft werkt Remco bij 
het Ministerie van Financiën waar hij 
verantwoordelijk is voor de controle op 
de financiële staatsdeelnemingen. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden? 
‘Mijn ouders hebben altijd gezegd dat werk belangrijk 
is, dat je dat moet doen met inzet en passie, maar ook 
dat er meer is dan werk alleen. Het is ook goed om 
iets terug te doen voor anderen, dat is bij mij blijven 
hangen. Ik merkte dat ik de afgelopen jaren vooral 
de focus op mijzelf had gelegd. Een drukke baan met 
daarnaast een extra studie, niets mis mee, maar het 
begon te knagen. Nadat ik in aanraking kwam met 
Right To Play heb ik een vrijwilligersbijeenkomst 
bijgewoond op het kantoor in Den Haag en zo is het 
balletje gaan rollen.’

Wat zou je zeggen tegen mensen die ook 
overwegen om vrijwilliger te worden?
‘Bij een vereniging hangt het vaak op dezelfde mensen, 
je ziet nu dat er een trend ontstaat waarbij mensen 
naast hun werk nog iets van betekenis willen doen. 
Wat ik zou zeggen tegen mensen die nog in overweging 
zijn is dat je door vrijwilligerswerk te doen een stukje 
terug doet voor de maatschappij. Het is belangrijk om 

je te realiseren dat je het goed hebt, dat je bijvoorbeeld 
in vrijheid kan sporten en spelen. 
Waar het begint is dat je deze vrijheid ook gunt aan 
andere mensen, die het niet zo goed hebben als jij. Als 
je het anderen gunt is het ook gemakkelijker om zelf 
iets terug te doen.’

Hoe zet jij je op dit moment in voor 
Right To Play? 
‘Zelf sloeg ik af en toe al een balletje op de golfbaan 
van BurgGolf Zoetermeer. In overleg met Anouk, 
coördinator vrijwilligers bij Right To Play, heb ik toen 
besloten om een golftoernooi op te zetten dat primair 
gericht was (en is) op Young Professionals, waarbij 
uiteraard iedereen die mee wilde doen ook mocht 
meedoen. De eerste editie die in 2015 plaatsvond, heeft 
met € 2.100 een mooi bedrag opgeleverd voor Right To 
Play. Met 31 deelnemers en een leuk programma was 
het erg gezellig en ook succesvol. Het was heel gaaf om 
het tot leven te zien komen na een paar maanden hard 
werken. In 2016 zal er een tweede editie volgen. Ik 
hoop op een verdubbeling van het aantal deelnemers, 
daar ga ik voor.’ 

Iets bijdragen
‘Als je wilt bijdragen moet je er wel echt tijd 
insteken om je doel te bereiken. Gelukkig zijn er veel 
verschillende manieren waarop je kan bijdragen. Je 
kan van alles doen: meehelpen bij een evenement, zelf 
een concept bedenken en koppelen aan een bedrijf 
of zelf iets opzetten en uitvoeren in samenwerking 
met vrienden of collega’s. Met een beetje geluk doe je 
ook nog vaardigheden op die je later kan gebruiken 
in je professionele carrière, privé of bij je eigen 
sportvereniging. Zo draag je bij en levert het ook wat 
op. Zo ontstaat er een win-win situatie.’

INTERVIEW
VRIJWILLIGER
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“Als je succesvol wilt zijn als 
vrijwilliger dan moet je er tijd 

insteken om je doelen te bereiken”

VRIJWILLIGER 
WORDEN?

Vrijwilligers zijn een waardevolle en onmisbare 
aanvulling op het kleine vaste team van betaalde krachten 

van Right To Play Nederland. Zij verzorgen en 
ondersteunen veel van onze fondsenwervende- en 

voorlichtingsactiviteiten t.b.v. het werk van Right To Play. 
Wil je ook een bijdrage leveren aan het werk van Right To 

Play door vrijwilliger te worden zoals Remco? Neem dan 
contact op met Right To Play via: info@righttoplay.nl 
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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 2015 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 heeft 

een door Belastingdienst erkende ANBI status. Na het 
succesvolle 2014 voor Right To Play, volgde in 2015 een 
jaar met uitdagingen en werd ingezet op het ontwikkelen 
van alternatieve fondsenwervende activiteiten voor de 
niet-Olympische jaren. In dit hoofdstuk een overzicht 
van de financiële positie, informatie met betrekking tot 
de directie en het bestuur, jaarrekening, begroting en 
een vooruitblik naar 2016.  
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In 2015 is het fundament van Right To Play 
Nederland verder verstevigd met de 
ontwikkeling van nieuwe fondsenwervende 
activiteiten en strategieën gericht op specifieke 
doelgroepen zoals vermogende particulieren.

2016 brengt een jaar vol fondsenwervende 
activiteiten met onder andere de terugkeer van 
de Right To Play Golf Cup, de Dam tot Damloop, 
de Ultimate Sports Quiz voor Right To Play en 
opnieuw een Olympisch Gala in samenwerking 
met NOC*NSF. Op het gala zal Right To Play 
vlak na de Olympische Spelen samen met 
NOC*NSF de successen van de Nederlandse 
equipe in Rio vieren en aandacht vragen voor 
het recht van elk kind om te sporten en spelen. 

Internationaal worden in 2016 hervormingen 
doorgevoerd, met als doel de organisatie 
(kosten)effectiever te maken. Tevens wordt 
een nieuw fondsenwervend kantoor geopend in 
Duitsland. 

Met bijdragen van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken zal in 2016 uitvoering 
worden gegeven aan twee nieuwe projecten. 
Het Sport and Humanitarian Assistance Project 
(SaHA) wordt samen uitgevoerd met Unicef, 
War Child en de KNVB. Dit project richt zich op 
de vluchtelingenproblematiek in Libanon. Met 
steun van de Canadese overheid gaat Right 
To Play verder met een meerjarenprogramma 
gericht op het verbeteren van onderwijs door 
middel van doelgericht sporten en spelen. 

2016 is het laatste jaar van het succesvolle 
project Jeugdhelden in de Palestijnse gebieden 
waarin Right To Play samenwerkt met War 
Child. Dit driejarige project is mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van de Nationale Postcode 
Loterij. 

Kortom, Right To Play kijkt uit naar een mooi en 
sportief 2016 waarin we voort kunnen bouwen 
op eerdere successen en uitdagingen. De 
begroting 2016 laat een totaal aan inkomsten 
zien van € 2.395.000, waarvan € 1.710.000 
ongeoormerkt is en € 685.000 geoormerkte 
donaties. Aan de kostenkant is een bedrag 
opgenomen van € 760.620.

Het bestuur en de directeur van 
Right To Play Nederland leggen in dit 
bestuursverslag verantwoording af over de 
ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven 
in 2015 en de financiële positie van de 
stichting. Voor een uitgebreide toelichting 
op alle activiteiten en ontwikkelingen 
gedurende 2015 wordt verwezen naar het 
jaarverslag, zoals dit wordt opgenomen op 
de website.

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. Ook is de stichting door 
de Belastingdienst erkend als ANBI. 

De doelstelling van Right To Play Nederland 
is fondsenwerving voor de sport- en 
spelprgramma’s die in meer dan 18 
landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten 
en Zuid-Amerika worden uitgevoerd. 
Daarnaast werkt Right To Play Nederland 
aan het vergroten van naamsbekendheid 
en bewustmaking van het Nederlandse 
publiek voor sport en spel als middel voor 
ontwikkeling. Right To Play Nederland 
werkte in 2015 met gemiddeld 6,5 fte.

KORT OVERZICHT 
VAN 2015
Na het succesvolle 2014 voor Right 
To Play, volgde met 2015 een jaar vol 
uitdagingen. Olympische jaren brengen 
voor de organisatie altijd een mooie 
opbrengst vanuit het Olympisch gala 
met zich mee, waarbij de laatste jaren is 
ingezet op het ontwikkelen van alternatieve 
fondsenwervende activiteiten voor de niet-
Olympische jaren. Vanuit die gedachte is in 
2015 The Ultimate Sports Quiz voor Right 
To Play ontstaan en werd er een nieuwe 
fondsenwervende strategie ontwikkeld 
gericht op High Net Worth Individuals 
(HNWI) en particuliere donateurs. Hiervoor 
werd het team van Right To Play uitgebreid 
met 1 fte. 

Right To Play versterkte in 2015 haar focus 
op het uitdragen van de boodschap van 
de organisatie. Om dit kracht bij te zetten 
werd een nieuwe kernboodschap, pay-off 
en elevator pitch ontwikkeld. Door het werk 
van Right To Play te verenigen onder de 
noemer: ‘Laat kinderen leren door te spelen,’ 
ontstaat er meer duidelijkheid over het werk 
van Right To Play en hoe de organisatie 
hierover communiceert. 

In navolging van de nieuwe communicatie 
propositie heeft Right To Play in 2015 ook 

haar ambassadeurs in een nieuw jasje 
gestoken. Met de vernieuwde aanpak 
onder de naam Team Right To Play, wil 
de organisatie haar ambassadeurs beter 
inzetten voor activiteiten gericht op het 
verhogen van de naamsbekendheid en bij 
fondsenwervende acties en evenementen.

Ook in 2015 keerden de succesvolle 
evenementen als de Dam tot Damloop 
en de Right To Play Golf Cup terug op de 
kalender. Voor de derde maal was Right 
To Play het officiële goede doel van de 
populaire loop tussen Amsterdam en 
Zaandam. Met een grote groep hardlopers 
aan de start voor Right To Play leverde 
dit een totaalbedrag op van € 94.000, - uit 
fondsenwervende acties. De derde editie 
van de Right To Play Golf Cup was een 
doorslaand succes met 24 verkochte 
flights. De golfdag met aansluitend diner 
en veiling leverde maar liefst € 161.000, 
- op voor de sport- en spelprogramma’s 
van Right To Play. Ook over de uitkomsten 
van The Ultimate Sports Quiz, met 153 
deelnemers en een opbrengst van 
€ 81.000, - , zijn we zeer positief en dit 
nieuwe concept zal in 2016 dan ook 
terugkeren. 

Verder vond in 2015 het eerste corporate 
veldbezoek plaats. Corporate partners 
Loyens & Loeff en Landal GreenParks 
hebben een langlopende verbintenis met 
Right To Play. Beide organisaties kregen 
daarom de mogelijkheid om enkele 
werknemers mee te sturen op veldbezoek 
naar Right To Play programma’s in 
Thailand. Door partners mee te nemen 
naar het veld zien zij met eigen ogen de 
impact van het werk van Right To Play, wat 
resulteert in meer inzicht en begrip over 
ons werk en concrete handvaten biedt aan 
onze partners voor de invulling van hun 
MVO beleid.

Met de nieuw gelanceerde ‘De Ring’ van 
Right To Play heeft Right To Play een 
fondsenwervende strategie ontwikkeld, 
gericht op vermogende particulieren die 
samen een exclusief netwerk vormen en 
financieel en met hun kennis en expertise 
significant bijdragen aan het realiseren van 
de doelstellingen van Right To Play. 

In 2015 is een nieuw fundament gelegd 
voor de komende jaren van Right To Play. 
De verwachting is dat met de ontwikkeling 
van nieuwe fondsenwervende activiteiten 
en strategieën Right To Play Nederland 
de komende jaren groei kan realiseren in 
naamsbekendheid en fondsenwerving 
binnen de geformuleerde doelgroepen. 

VOORUITBLIK 
2016

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

Dhr. P (Peter) de Jong

Dhr. J. (Joost) Otterloo

Dhr. F. (Floris) Evers

Mw. H. (Hermine) Voûte

Dhr. P. (Pieter) Jongstra

Dhr. O. (Onno) de Bruijn

Dhr. F.A.M. Majoor (Frank)

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 2015
Totaal 2014

Naam

+ Commissaris Jumbo Supermarkten, 
+ Commissaris IJsvogel NV, 
+ Voorzitter RvC Constellation Netherlands Holding BV, 
+ adviseur diverse ondernemingen en family offices

+ Managing Director Signium International Executive Search

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

+ Parner Peak4
+ Olympisch Hockeyer

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

+ Lid bestuur Koninklijke NBA
+ Commissaris APG
+ voormalig managing partner EY

+ Gedefungeerd notaris 
+ Voormalig partner Houthoff Buruma
+ Bestuurslid diverse charitatieve instellingen

+ Oud-Ambassadeur en voormalig Secretaris-Generaal
   van het  Ministerie van Buitenlandse Zaken
+ bestuurslid diverse charitatieve organisaties
+ lid van International Advisory Council van APCO Worldwide

Functies / Nevenfuncties

11 MEI 2012
07 SEP 2012

29 JUN 2009

13 MEI 2011

29 APR 2013

09 FEB 2014

09 APR 2014

09 APR 2014

10 APR 2015

€  73.048
€  6.148

0
0

€ 79.196

€ 9.221
0

€ 3.800
0 
0

€  92.217
€ 86.534

Benoemd in

07 SEP 2018

13 NOV 2015

10 JUL 2017

29 APR 2016

09 APR 2017

09 FEB 2016

09 FEB 2017

10 APR 2018

*¹ Het salaris van de directeur wordt getoetst aan de hand van de 
VFI-richtlijn voor directeursalarissen in de non-profit branche. Dit salaris 
volgens de richtlijn bestaat uit: 12 maandsalarissen, vakantiegeld, 
eventuele eindejaarsuitkeringen inclusief 13e/14e maand en toegekend 
variabel inkomen. 

Op grond van deze richtlijn is de functie van algemeen directeur binnen 
Right To Play ingedeeld in categorie F, met een maximaal jaarinkomen 
van €88.094. Het salaris van de directeur in 2015 blijft hier met €79.196 
onder.

Functie eindigt

BESTUURSLEDEN

DIRECTIEBELONING 
2015BEDRIJFS

STRUCTUUR
Totaal 6.5* fte
* Het gemiddeld aantal werknemers 
  berekend op fulltimebasis
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Inkomsten eigen fondsenwerving
Kosten fondsenwerving

CBF Ratio

In / Uit

€ 632.607 
€  193.111

30,5 %

2015

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

 + Uitkeringen Right To Play International 
bedroegen € 1.074.698 i.p.v. € 1.376.203 begroot.

1. Dit verschil valt te verklaren door het wegvallen 
van een te ontvangen subsidie waardoor we 
deze niet hebben kunnen uitkeren naar het 
hoofdkantoor.

2. De uitkeringen aan Right To Play International 
bevatten een bedrag (€ 350.000) aan 
ongeoormerkte donaties. De uitkeringen 
worden aangewend voor match-financiering 
in verschillende projecten en dekking van 
bedrijfskosten. 

 + De salarissen vallen lager uit dan begroot. 

 + De reiskosten zijn een stuk lager dan in 2014, 
dit komt doordat er minder internationale reizen 
hebben plaatsgevonden.

 + De kosten voor evenementen zijn hoger 
uitgevallen dan begroot, de oorzaak hiervoor 
is dat er in 2015 een nieuw fondsenwervend 
evenement is georganiseerd welke niet was 
begroot. Daarnaast vielen de kosten van een 
bestaand evenement, de Right To Play Golf Cup, 
hoger uit dan begroot door een plotseling stijging 
in de organisatiekosten. 

 + De kantoor- en algemene kosten vallen precies 
uit als begroot doordat deze kosten gelijk zijn 
gebleven.

In 2014 is er een norm vastgesteld, in lijn met 
richtlijn 650 van het CBF, voor de kosten beheer 
en administratie t.o.v. de totale lasten van de 
organisatie. Deze norm is vastgesteld op 15%. In 
2015 blijft de organisatie daar net niet onder met 
een ratio van 15,8% (2014: 13,0%).

VERDELING LASTEN 
NAAR BESTEMMING
Bij het toerekenen van de kosten wordt vastgesteld 
of deze direct toerekenbaar zijn aan de vier 
hoofdactiviteiten van de organisatie: Internationale 
Projecten, Voorlichting en Bewustmaking, 
Fondsenwerving en Beheer en administratie. 
Voor een nadere toelichting op de gehanteerde 
verdeelsleutel in 2015 voor het toerekenen van onze 
kosten zie pagina 18 van de jaarrekening.

De complete kosten voor fondsenwerving vielen 
hoger uit dan begroot voor 2015: € 193.111 t.o.v. 
€ 131.300. de oorzaak hiervan is het toevoegen van 
een nieuw fondsenwervend evenement in 2015, de 
Sports Quiz, welke extra fondsenwervende kosten 
met zich mee hebben gebracht. Tevens bracht 
een jaarlijks terugkerend evenement plots hogere 
kosten met zich mee dan begroot.

De totale opbrengsten in 2015 zijn vast gesteld op € 1.676.378 
(begroot: € 2.041.633). De totale inkomsten blijven achter op het 
totaal begrote resultaat. Dit komt door het achterblijven van de 
opbrengsten vanuit de vermogende particulieren. Daarnaast zijn 
twee grote bijdragen vanuit de overheid verschoven van 2015 naar 
2016. Daartegenover staan wel extra baten uit acties van derden(de 
toekenning van de extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij 
voor 2015). 

De lijn die is ingezet om de kosten laag te houden, is gecontinueerd. 
Wanneer we de kosten van de fondsenwerving afzetten tegen de 
inkomsten uit eigen fondsenwerving, komt het percentage in 2015 uit 
op 30,3%. Het Centraal Bureau Fondsenwerving houdt een percentage 
van 25% aan over de afgelopen drie jaar en daarmee heeft Right To 
Play, ondanks het hogere percentage in 2015, voldaan aan deze norm.

De € 224.250 inkomsten uit subsidies kwam in 2015 van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Sport for 
Development-programma; een samenwerking met ISA International 
en KNVB in acht ontwikkelingslanden (Suriname, Indonesië, Egypte, 
Mali, Kenia, Zuid-Afrika, Mozambique, Palestijnse gebieden). Right 
To Play krijgt fondsen voor drie van de acht landen, te weten Mali, 
Mozambique en Palestijnse gebieden.

FINANCIEEL
RESULTAAT 2015

TOELICHTING 
OP KOSTEN
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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 Internationaal
Voorlichting en bewustmaking

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

Totaal lasten

Resultaat

Toevoegingen Resp. onttrekking 
continuïteitsreserve

Baten

Lasten

€  586.093
€ 46.514

€  632.607

€  818.512
€  224.250
€  1.009

€  1.676.378

€   1.115.842
€   122.292

€  1.238.134

€  193.111
€  270.327

€  1.701.572

€  -25.194

€ -25.194

2015

2015

INTERNATIONALE 
ONTWIKKELINGEN 

Op internationaal gebied heeft Right To Play in 
2015 niet stilgestaan. Zo heeft oprichter Johann 
Olav Koss het CEO-stokje overgedragen aan Kevin 
Frey en hij zal zich gaan focussen op innovatie & 
ontwikkeling binnen Right To Play. Daarnaast is 
er een omvangrijk meerjarenprogramma’s gestart 
genaamd Play for the Advancement of Quality 
Education programma (PAQE). In acht landen is 
met een substantiële bijdrage van de Canadese 
overheid een samenwerkingsstrategie ontwikkeld 
in samenwerking met lokale partners in de landen 
waarin wij actief zijn. 2015 was het tweede jaar 
van de internationale meerjaren strategie van Right 
To Play die gericht is op een groter bereik en meer 
impact van onze programma’s in de bijna twintig 
landen waar we werken. 

De nadruk in het project met Canadese 
overheidssteun ligt op het verbeteren van onderwijs 
door middel van doelgericht sporten en spelen. 
De samenwerkingsstrategie is erop gericht om 
lokale partners zodanig te versterken dat zij zelf 
doelgerichte sport- en spelactiviteiten kunnen 
faciliteren door het opleiden en begeleiden van 
lokale coaches. 

Internationaal is de opbrengst uit fondsenwervende 
activiteiten in 2015 iets onder het beoogde bedrag 
gebleven, vooral op geoormerkte gelden. Dit had 
te maken met uitgestelde betalingen aan Right To 
Play door de Canadese en Nederlandse overheid. 
De behoefte aan ongeoormerkte fondsen blijft 
onverminderd groot door de vereiste match-
financiering voor meerjarige programma’s die Right 
To Play in samenwerking met institutionele donoren 
uitvoert. Ongeoormerkte gelden zijn daarnaast ook 
nodig voor het dekken van bedrijfskosten en het 
vergroten van de internationale reserve. In 2015 
zijn bedrijfskosten teruggebracht, onder meer 
door personeelskosten te reduceren en is er verder 
geïnvesteerd in de internationale reserve. Het 
Nederlandse kantoor heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het werven van ongeoormerkte gelden, 
mede door de bijdrage van de Nationale Postcode 
Loterij en de hoge opbrengsten van de Golf Cup. 

Verder heeft Right To Play in 2015 samen met ISA 
en de KNVB het Sport For Development programma 
2012-2015 afgerond en voorbereidingen getroffen 
voor een vervolg van dat programma in 2016-
2019. Dat vervolg wordt wederom mogelijk 
gemaakt met een bijdrage van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Samen met de KNVB, War 
Child en UNICEF heeft Right To Play in 2015 ook 
een innovatief programma ontwikkeld gericht op 
de vluchtelingenproblematiek in de regio rondom 
Syrië. De vier organisaties gaan samenwerken om 
in Libanon Libanezen en Syriërs beter met elkaar 
om te laten gaan door middel van sport, voetbal in 
het bijzonder. 

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 financiële processen om de kwaliteit te 
waarborgen en de cashflow en projecties 
te bewaken. 

Right To Play Nederland streeft naar het 
minimaliseren 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 2015 ontving Right To Play 
Nederland met IT-support, kantoorruimte, 
promotiematerieraal, en ondersteuning bij 
evenementen een in-kind sponsoring met 
een totale waarde van € 102.065.

In 2015 werd een negatief resultaat 
geboekt van € 25.194. In 2015 heeft Right 
To Play Nederland een strakke cashflow 
controle uitgevoerd om er zorg voor te 
dragen dat de continuïteitsreserve niet 
boven het vastgestelde limiet uit kwam. 
Door het negatieve resultaat van 2015 daalt 
de continuïteitreserve naar € 250.135.

Het is voor Right To Play Nederland niet 
noodzakelijk om een reserve aan te houden. 
Right To Play Nederland is onderdeel van 
een internationale organisatie en het doet 
de doelstelling van de organisatie  geen 
recht om lokaal hoge reserves aan te 
houden. Het vastgestelde limiet van de 
continuïteitsreserve is maximaal 5 maal 
de maandelijkse lasten 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 continuïteitsreserve van de 
organisatie maximaal 1,5 maal de jaarlijkse 
kosten van de organisatie zijn. 

Het beleggingsbeleid van de organisatie 
is conservatief. Overtollige liquide 
middelen worden tijdelijk op een 
bedrijfsspaarrekening gezet.

STAAT VAN BATEN EN 
LASTEN OVER 2015

TOELICHTING 
OP KOSTEN
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TOELICHTINGEN OP DE BALANS

Right To Play Nederland houdt de lijn aan vanaf 2015 dat de 
continuïteitsreserve minimaal 3 maal en maximaal 5 maal de 
maandelijkse uitvoeringkosten van de stichting is. Right To Play 
Nederland is onderdeel van een internationale organisatie en is dus niet 
genoodzaakt een hoge continuïteitsreserve aan te houden. Het doel is 
om de continuïteitsreserve constant te laten blijven.

* De vooruitbetaling aan Right To Play International zal binnen 1 jaar in 
termijnen aflopen. Een bedrag van € 88.804 loopt af in 2016.

Kas
Rabobank 

Totaal liquide middelen

Omzetbelasting
Loonheffing en premies sociale 
verzekeringen

Totaal

Vooruitontvangen bijdrage NPL * 
Vooruitgefactureerde omzet
Uit te keren subsidie aan 
Right To Play International 
(overlopende termijnen en RC-verhouding)
Te betalen vakantiegeld en –dagen
Overige schulden

Totaal

Overschot 2004
Overschot 2005
Overschot 2006
Tekort 2007
Overschot 2008
Overschot 2009
Overschot 2010
Tekort 2011
Tekort 2012
Tekort 2013
Overschot 2014
Tekort 2015

Totaal reserves

Te ontvangen donaties
Te ontvangen subsidies 
(overlopende termijnen)

Totaal Debiteuren

Vooruitbetaling Right To Play International *
Omzetbelasting
Overige vorderingen

Totaal

Middel

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige schulden en overlopende passiva

Continuïteitsreserve

Debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa

€ 1.164
€ 279.096

€ 280.260

€ 0

€ 11.447

€ 11.447

€ 89.991
€ 0 

€       213.828
€ 23.360
€ 10.388

€ 337.567

€ 150.282
€  93.833
€ 74.551
€ (112.427)
€ 5.355
€ 214.308
€ 207.010
€ (79.092)
€ (131.811)
€ (220.359)
€ 73.679
€ (25.194)

€ 250.135

€ 118.023

€ 80.509

€ 198.532

€ 88.804
€ 1.765
€ 2.499

€ 93.068

2015

2015

2015

2015

2015

2015

NIET IN DE 
BALANS OPGENOMEN 
VERPLICHTINGEN
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane leaseverplichtingen 
voor het kantoorpand, een auto en een printer is in totaal € 19.000. De 
resterende looptijd van deze leasecontracten is 4-16 maanden.

LIQUIDE MIDDELEN

KORTLOPENDE SCHULDEN

RESERVES

VORDERINGEN

Boekwaarde per 1 januari 2015
Bij: investeringen in apparatuur
Af: afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2015

Voorraad handel- en promotiematerialen

Totaal voorraden

Het verloop van de materiële vaste activa in 2015 is als volgt

Voorraden 2015

€  7.316
€ 2.744
€  (5.381)

€  4.679

€ 24.959

€ 24.959

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

Totalen Baten uit acties van derden

Ministerie BuZa - ISA - 
Sport for Development 2012-2015

Totalen Baten uit acties van derden

Bron

Bron

€              500.000

€              318.512

€             818.512

€              224.250

€             224.250

2015

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 2015 is een extra bijdrage ontvangen van de Nationale Postcode 
Loterij door middel van de ‘Extra Trekking’.

In 2015 hebben wij de volgende subsidies ontvangen van de 
Nederlandse overheid

Het gehele bedrag van de ontvangen extra trekking is uitgekeerd 
aan Right To Play International ten behoeve van het genoemde 
internationale project. Alle ontvangen bijdragen hebben een incidenteel 
karakter. Ter verkrijging van deze bijdrage zijn in 2015 geen kosten 
gemaakt.

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 2015 
geen kosten gemaakt.

BATEN UIT ACTIES 
VAN DERDEN

OVERIGE BATEN UIT EIGEN 
FONDSENWERVING

In de post Baten uit eigen fondsenwerving (bestaande uit Donaties en 
giften én Overige baten uit eigen fondsenwerving) ad € 632.607 is een 
geoormerkte donatie van € 15.000 inbegrepen.

Bedrijfsleven
Evenementen en acties
Fondsen
Individuele donaties

Totaal Donaties & Giften

Resultaat op verkoop goederen 
(omzet € 6.410 kostprijs €1.126)
Veilingen
Loterijen

Totaal overige baten uit eigen
fondsenwerving

Bron

Bron

€ 127.625
€ 336.885
€ 15.000
€ 106.583

€ 586.093

€ 5.284
€    34.000
€ 7.230

€ 46.514

2015

2015

DONATIES EN GIFTEN
De ontvangen donaties en giften kunnen als volgt 
worden gespecificeerd:
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BALANS EN VERDELING VAN LASTEN NAAR BESTEMMING

Materiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden
Vorderingen Debiteuren
overlopende activa

Totaal vorderingen, voorraden en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal vaste en vlottende activa

Reserves

Kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden / overlopende passiva

Totaal vaste en vlottende activa

Vaste activa

Actief

Passief

€ 4.679

 

€ 316.559

€ 280.260

€ 601.498

€ 250.135

 

€ 351.363   

€ 601.498

 

€ 24.959
€ 198.532
€ 93.068

  

 

€ 2.349
€ 11.447
€ 337.567

 

€ 15.248
€ 93.847
€ 416.657

  

 

€ 1.311
€ 25.943
€    456.478

€ 7.316

 

€ 525.752

€ 225.993

€ 759.061

€ 275.329

 

€ 483.732

€ 759.061

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2014

BALANS PER 
31 DECEMBER 2015



-
JAARVERSLAG 2015 RIGHT TO PLAY

/67

Uitkeringen aan 
Right To Play Internationaal

Salarissen

Sociale lasten

Pensioenlasten

Kosten evenementen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Reis- en verblijfkosten

Publiciteits- en communicatie kosten

Kantoor- en algemene kosten

Totalen

Last

€ 1.074.698

€ 31.546

€ 4.742

€ 1.058

€ 0

€ 516

€ 3.085

€ 7

€ 190

€ 1.115.842

€  0

€ 95.570

€ 14.650

€ 3.664

€ 994

€ 1.569

€ 0

€ 5.758

€ 87

€ 122.292

€   0

€ 90.136

€ 12.965

€ 3.409

€ 83.020

€ 1.467

€ 0

€ 1.337

€ 777

€ 193.111

€ 0 

€ 111.680

€ 16.936

€ 4.173

€ 0

€ 1.829

€ 34.778

€ 4.546

€ 96.384

€ 270.327

€ 1.074.698

€ 328.933

€ 49.292

€ 12.304

€ 84.014

€ 5.381

€ 37.863

€ 11.648

€ 97.438

€ 1.701.572

Internationale 
projecten

Voorlichting en 
bewustmaking

Eigen 
fondsenwerving

Beheer en 
administratie

Totaal 2015

VERDELING VAN LASTEN 
NAAR BESTEMMING

VERDELING VAN LASTEN 
NAAR BESTEMMING

De uitkering in 2015 aan Right To Play International bevat een totaal 
bedrag van € 1.074.698. € 350.000 (2014: € 735.500) van dit bedrag zijn 
ongeoormerkte donaties die aangewend worden voor matchfinanciering 
in verschillende projecten en dekking van bedrijfskosten. Het restant ad. 
€ 724.698 (2014: € 397.421) is geoormerkt voor specifieke projecten, 
zoals hiervoor opgenomen in de toelichting op donaties en contributies 
en op subsidies van over¬heden. Voor een overzicht van de uitgaven 
van Right To Play Internationaal kunt u het Internationale jaarverslag 
raadplegen van de stichting, deze kunt u downloaden op onze website. 
De totale bestedingen aan de doelstellingen ad € 1.238.134 bedragen 

73,7% (2014: 73,1%) van de totale baten ad € 1.679.378. De kosten voor 
eigen fondsenwerving ad € 193.111 bedragen 30,5% (2014: 21,1%) van 
de totale baten uit eigen fondsenwerving ad € 632.607. Het Centraal 
Bureau Fondsenwerving houdt een percentage van 25% aan over de 
afgelopen drie jaar en daarmee heeft Right To Play, ondanks het hogere 
percentage in 2015, voldaan aan deze norm. Het bestedingspercentage 
lasten dat gevonden wordt door het totaal van de bestedingen aan de 
doelstelling ad € 1.238.134 te delen door de som van de totale lasten ad 
€ 1.701.571 komt uit op 72,8% (2014: 76,2%).
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Johan van der Werf

Pamela Boumeester

Floris Jan Bovelander

Guido Albers 

Stepan Breedveld

Frans Lavooij

Ben Noteboom

Arnold Vanderlyde

Bart Veldkamp

Fons van Westerloo

Naam

+ RvC Ordina 
+ RvT UMCUtrecht 
+ RvT NOS 
+ RvC Zeeuws Investeringsfonds 
+ RvC BlauwtrustGroep
+ RvA SVB

+ RvC Ordina, 
+ Ondernemingskamer Gerechtshof 
   Amsterdam 
+ RvC Jaarbeurs Utrecht 
+ RvC Persgroep Nederland
+ RvC Heijmans, RvA H&S Groep

+ Eigenaar Bovelander & Bovelander 
+ Olympisch hockeyer
+ Voorzitter Stichting SportFair 
+ Voorzitter Stichting One Million Hockey   
    Legs Social Projects 
+ Voorzitter Internationale 
   Beach Hockey Bond 
+ Commissaris Tophockey Heren HC    
   Bloemendaal

+ Directeur Players United 
+ Secretaris Vereniging ex-Internationals  
   KNVB

+ CEO Ordina NV, 
+ Lid van het bestuur van Nederland ICT
+ Lid van de Raad van Toezicht van het 
   Nederlands Dans Theater 
+ Bestuurslid van de Stichting 
   Administratiekantoor Preferente 
   Aandelen Randstad Holding

+ Directeur Nedspice Holding B.V.
+  Lid RvT EZVN 
+ Ambassadeur Erasmus MC Thorax  
   Foundation

+ Commissaris Koninklijke Ahold NV, 
+ Lid Bestuur Holland Festival,
+ Lid Raad van Commissarissen bij 
   Wolters Kluwe , Vopak en Aegon, 
+ Lid Raad van Toezicht Cancer 
   Center Amsterdam 

+ Eigenaar Arnold Vanderlyde 
  Sport & Business
+ Olympisch bokser

+ Ondernemer, 
+ Voorzitter Stichting 4Skating, 
+ Olympisch schaatser

+ Commissaris bij Independer, 
    Inshared en  De Persgroep. 
+ Voorzitter Stichting Donateurs Koninklijk    
   Concertgebouworkest, 
+ lid RvT Omroep WNL en diverse adviesraden 
   en bestuur culturele instelingen

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 2015 
uit zes 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 
2015 vijf 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 International heeft overzicht 
over de totale geldstromen en consolideert 
alle inkomsten en uitgaven. Ze overziet 

RAAD VAN 
ADVIES 

VERANTWOORDINGS-
VERKLARING
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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 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 
verantwoordelijk 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 financiële 
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 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, 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 
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 
medewerkers 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. 

COMMUNICATIEMIDDELEN
Afhankelijk van de doelgroep zetten we 
verschillende communicatiemiddelen in. We 
informeren belanghebbenden via persoonlijk 
contact, social media, op onze websites, en met 
(digitale) nieuwsbrieven, 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 
worden maandelijks geïnformeerd over de 
organisatie en evenementen waar vrijwilligers 
zich voor in kunnen schrijven. Verder organiseren 
we twee keer in het jaar een vrijwilligers dag om 
iedereen te bedanken 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 prospecten 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 aangemerkt 
als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat 
betekent dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt 
hoeft te worden over schenking of erfrechtelijke 
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.

VERANTWOORDINGS-
VERKLARING




