Bestuursverslag Stichting Witte Bedjes Het Parool
Amsterdam, december 2021

Inleiding

Stichting Witte Bedjes Het Parool is ontstaan uit een initiatief van Henri Knap, die als
journalist van Het Parool, sinds 1946 via zijn rubriek "Amsterdams Dagboek” geld inzamelde.
Van dit geld werden Sinterklaasgeschenken gekocht voor zieke en gehandicapte kinderen,
die rond 5 december in ziekenhuizen en instellingen verbleven.

Statutaire naam, rechtsvorm en vestigingsplaats

In 1967 is een stichting opgericht, genaamd Stichting Witte Bedjes Het Parool.
Het adres van Stichting Witte Bedjes Het Parool is: Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL
Amsterdam. Correspondentieadres: Postbus 433, 1000 AK Amsterdam.
De stichting is telefonisch bereikbaar op nummer 020 558 4432. Het ING rekeningnummer
van de stichting is NL52INGB0000205500, het ABN AMRO rekeningnummer van de stichting
is NL86ABNA0830009000. De website is www.stichtingwittebedjes.nl

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het vormen van een fonds waaruit gelden beschikbaar
worden gesteld voor de financiering van activiteiten ten behoeve van zieke, gehandicapte of
anderszins hulpbehoevende kinderen. Jaarlijks wordt in meerdere acties geld ingezameld
onder de abonnees van Het Parool. Maar ook andere goede gevers bedenken het fonds.
De opbrengst van de jaarlijkse inzamelacties onder abonnees van Het Parool wisselt en
overtreft meestal de € 100.000. Een deel van dit bedrag verdeelt de stichting over kinderen
in ziekenhuizen en op scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam en wijde omgeving.
Deze actie vloeit voort uit de Sinterklaasactie, die de stichting van oudsher uitvoert. Ook is er
bijna elk jaar een groot project dat met steun van de Witte Bedjes wordt gefinancierd.
Omdat de opbrengst van de inzamelacties voornamelijk uit Amsterdam en wijde omgeving
komt, probeert de stichting bij voorkeur díe (bijzondere) projecten financieel te
ondersteunen die in Amsterdam en wijde omgeving plaatsvinden.
Statutair is vastgesteld dat het geld uitsluitend ten goede mag komen aan bijzondere
projecten die rechtstreeks te maken hebben met zieke en gehandicapte kinderen en elders
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niet voor subsidie in aanmerking komen. Een bijdrage is alleen beschikbaar voor een nonprofit instelling die werkt met zieke en/of gehandicapte kinderen. Het geld dat de stichting
beschikbaar stelt mag niet ten goede komen aan reguliere kosten. Hieronder vallen
bijvoorbeeld investering- en/of exploitatiekosten van een instelling. Ook het financieren van
'normale' schoolreisjes en werkweken valt niet binnen de doelstellingen van de stichting.
In 2007 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), wat fiscale voordelen voor de donateurs van de stichting kan betekenen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van Stichting Witte Bedjes Het Parool bestaat per ultimo 2020 uit:
voorzitter:
vicevoorzitter
secretaris:
penningmeester:
bestuurslid:
bestuurslid:
bestuurslid:

de heer F.C.R. Campagne, voorzitter RvC DPG Media
mevrouw K. Leupen, hoofdredacteur Het Parool
mevrouw M. Boomsma, secretaresse hoofdredactie Het Parool
de heer J. Swart, oud CFO Het Parool/Persgroep Nederland
de heer Dr. D.K. Bosman, kinderarts/hoofd alg. pediatrie AMC
de heer Drs. C. van Meurs, oud hoofd Sportbedrijf Gemeente
Amsterdam
mevrouw C.J. Hendriks, Hoofd educatieve voorziening
AMC/VUmc

Ultimo 2020 hebben de heer Schutte, de heer van den Broek en de heer Ockhuysen hun
bestuursfuncties bij de stichting neergelegd. Het bestuur van Stichting Witte Bedjes dankt
hen voor hun jarenlange inzet.
Drs. J Swart is tot het bestuur toegetreden. Hij vervult de functie van penningmeester.
Mevrouw Leupen heeft als hoofdredacteur van Het Parool de functie van vicevoorzitter van
de heer Ockhuysen overgenomen.
Het bestuur van Stichting Witte Bedjes is onbezoldigd.

Grote projecten Stichting Witte Bedjes
In de afgelopen jaren heeft Stichting Witte Bedjes de volgende grotere projecten financieel
ondersteund:
1995
Financiële bijdrage voor de aanschaf van spelmateriaal ten behoeve van het
Medisch Kinderdagverblijf in Purmerend.
1996
Meerdere kleine doelen hebben een financiële bijdrage ontvangen.
1997
Financiële ondersteuning aan het Koninklijk Wilhelmina Fonds,
bestemd voor kankerbestrijding bij kinderen.
Ondersteuning meerdere kleine doelen.
1998
Financiële ondersteuning aan het Koninklijk Wilhelmina Fonds,
bestemd voor kankerbestrijding bij kinderen.
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1999
2000
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2004
2005
2006
2007
2009
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2011
2012
2013
2015
2016
2018

2019
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Ondersteuning aanleg buitenspeelplaats.
Financiële ondersteuning aan het Feuerstein Centrum.
Heeft als doelstelling kinderen met een geestelijke achterstand beter te
begeleiden en stimuleren.
Financiële ondersteuning aan het Feuerstein Centrum.
Financiële ondersteuning aan het Feuerstein Centrum.
Vocalight apparatuur voor doven en slechthorende kinderen.
Financiële ondersteuning aan Stichting Spieren voor Spieren.
Financiële ondersteuning aan verenigingen die zich inzetten om sporten voor
gehandicapte kinderen mogelijk te maken.
Diverse kleinere projecten hebben een donatie ontvangen. In 2006 en 2007
zullen enkele grote actiedoelen worden gerealiseerd
Financiële ondersteuning aan de belevingskas De Rank van Stichting AGO. De
belevingskas is een activiteitenruimte voor mensen met een ernstige
verstandelijke en lichamelijke handicap in Amsterdam-Noord.
Twee tienerkamers in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Tevens
ondersteuning van Kids chain for Diabetes.
Aanpassing / herinrichting speelplaatsen van scholen voor speciaal onderwijs
in de gemeente Amsterdam.
Bijdrage voor opzetten van een palliatief transmuraal team voor kinderen in
Emma Kinderziekenhuis AMC.
Bijdrage voor de inrichting van wachtkamers voor Reade, centrum voor
revalidatie en reumatologie.
Inrichting van een looplaboratorium voor Reade, bestemd voor de
Mytylschool en de Noteboomschool.
Stichting happy 2 move, bijdrage ten behoeve start tweede vestiging sportieve
naschoolse dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking.
Bijdrage aan de Stichting Steun het Emma Kinderziekenhuis voor de inrichting
van een bioscoop / theaterzaal in het Emma Kinderziekenhuis
Stichting happy 2 move, bijdrage ten behoeve van de aanschaf van een bus
tbv vervoer mbt de naschoolse dagbesteding voor kinderen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Friendship Sports Centre, het enige sportcentrum in Europa dat volledig is
uitgerust en aangepast aan kinderen en jongeren met een beperking. Bijdrage
voor vervanging van de sporthalvloer.
Bijdrage aan de Stichting Steun het Emma Kinderziekenhuis voor een Single
Bed Unit op de vernieuwde afdeling IC Neonatologie.
SO Alphons Laudy in Osdorp is een van de scholen in Amsterdam voor speciaal
onderwijs waar kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
passend onderwijs krijgen. Tachtig procent van de leerlingen van de school
heeft een (soms ernstig) verstoorde prikkelverwerking. Dit belemmert het
leerproces. Bijdrage voor een ‘snoezelkamer’ waarin de zintuigen op
verschillende manieren worden geprikkeld.

Bestuursverslag 2020 Stichting Witte Bedjes Het Parool

Bestuursactiviteiten in 2020
Vanwege de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen is het bestuur in
2020 niet fysiek bijeen geweest. In maart, juni en september 2020 zijn de aanvragen en
andere zaken via mail besproken, in december 2020 vond de vergadering plaats via
beeldbellen. Behalve het beoordelen van actuele aanvragen is ook het actiedoel 2020
vastgesteld en gesproken over de samenstelling van het bestuur.
Het bestuur koos de aanvraag van Het Jeroen Pit Huis als actiedoel 2020. Kinderen die
chronisch ernstig ziek zijn, liggen vaak lang in het ziekenhuis: ze hebben intensieve
verzorging nodig. In zorgverblijf Het Jeroen Pit Huis leren ouders straks hoe ze die zorg thuis
kunnen verlenen en organiseren. De oplevering van het huis is in 2022. Met een financiële
bijdrage van de stichting hebben de initiatiefnemers van Het Jeroen Pit Huis de
bouwplannen kunnen uitbreiden met een aangepaste badkamer (met aangepast bad, tillift
en douchebrancard). Het nieuwe family centered zorgverblijf wordt gebouwd op het terrein
van Amsterdam UMC, locatie AMC. Op 6 juni 2020 verscheen in Het Parool en op Parool.nl
een artikel over dit project. Met daarbij een oproep aan de lezers om geld te doneren voor
dit actiedoel. Daarnaast verschenen in 2020 diverse advertenties in Het Parool om aandacht
te vragen voor Het Jeroen Pit Huis.
Vanaf november 2020 werden de lezers van Het Parool via advertenties in de krant
opgeroepen een financiële bijdrage te doen voor de jaarlijkse Sinterklaasactie.
Vanwege de werkdruk bij het bezorgbedrijf was het in 2020 niet mogelijk om een mailing bij
te voegen bij de krant. Daardoor konden er in 2020 geen brieven met aangehechte
acceptgiro worden meegeleverd met Het Parool.
Het bestuur van Stichting Witte Bedjes heeft in 2020 besloten tot toekenning van een
bijdrage aan de volgende instellingen:
Sintactie Scholen en instellingen
Jeroen Pit Huis, inrichting aangepaste badkamer
Emma Kinderziekenhuis, liedjesfabriek
St. Gilat, theatervoorstellingen Emma kinderziekenhuis
St. Odion, tovertafel
Fonds Hartenwensen, trampoline
St. Altra, herinrichting bibliotheek Bets Frijlingschool
Totaal

Pagina 4 van 9

€ 44.317
€ 42.529
€ 7.925
€ 5.000
€ 3.415
€ 2.000
€ 1.000
€ 106.186
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Financiële ontwikkelingen in 2020
De stichting noteerde in 2020 een negatief resultaat van € 45.975. Het reservefonds nam
met hetzelfde bedrag af tot € 113.394. In 2019 nam het reservefonds af met een negatieve
resultaat van € 12.155. De verslechtering van het resultaat in 2020 is het gevolg van een
afname van giften en donaties en een toename van het aantal gehonoreerde aanvragen.
De giften van particulieren namen in 2020, ten opzichte van 2019, met een kwart af. Met
name de ontvangsten in de eerste helft van het jaar bleven achter bij het jaar daarvoor. De
daling is met name toe te schrijven aan het niet kunnen versturen van de gebruikelijke
mailings. De tweede helft van 2020 liet een herstel zien.
De donaties van instellingen bleven in 2020 gelijk aan 2019.
In de jaarrekening 2020 zijn, evenals de voorgaande jaren, de giften opgenomen die op de
bankrekening van de stichting in het kalenderjaar zijn bijgeschreven.
De stichting gaf in 2020 10% meer uit. Dit is volledig toe te schrijven aan de bijdragen die de
stichting toekende aan instellingen. In 2020 werden, evenals in 2019, zes aanvragen voor
financiële ondersteuning gehonoreerd. Het hoogste bedrag dat is uitgekeerd betreft de
bijdrage aan het Jeroen Pit Huis van ruim €42.000 (2019: € 10.000).
In oktober 2020 kende het bestuur aan het Emma Kinderziekenhuis een bedrag toe van
€ 7.925 ten behoeve van het project Liedjesfabriek. De uitbetaling vond in 2021 plaats. Het
toegekende bedrag is in het jaarverslag 2020 als verplichting (kortlopende schulden en
overlopende posten) verantwoord.
Doordat de stichting geen mailings verstuurde, waren de directe kosten in 2020 nihil (2020:
€11.503).
De liquiditeit van de stichting bestaat uit banktegoeden. Deze namen in 2020 met ruim €
40.000 af:

Kasstroom (€)
Banksaldo 1/1/2020
Resultaat 2020
Toename Schulden en overlopende posten
Banksaldo 31/12/2020
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161.588,04
45.974,715.706,10
40.268,61121.319,43
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Het coronavirus houdt onze samenleving in de greep. Naar het zich laat aanzien heeft deze
crisis voor de financiële positie van de stichting geen gevolgen.

Amsterdam, 6 december 2021,

F.C.R. Campagne, Voorzitter Stichting Witte Bedjes Het Parool

Pagina 6 van 9

Bestuursverslag 2020 Stichting Witte Bedjes Het Parool

Jaarrekening Stichting Witte Bedjes Het Parool 2020

Balans per 31 december 2020
(vóór voorgestelde resultaatbestemming)
2020
EUR

Liquide middelen

Bankrekeningen
Girorekening
Spaarrekeningen

€
€
€

2.007
42.652
76.660

Totaal Activa
Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Reservefonds:
•     Saldo ultimo vorig boekjaar
•     Resultaat boekjaar

2019
EUR

€
€
€

9.970
55.957
95.660

Schulden en overlopende posten

€ 260.190

€

€

€

91
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91

€ 171.433
€ 12.155-

7.925
7.925

€ 121.319

91

€ 180.327
€
8.893€ 159.369

€

€

Totaal Passiva

€
755
€ 153.775
€ 105.660
€ 161.588

€ 159.278
€ 45.975-

€
€

EUR

€ 121.319

€ 113.394
Te betalen kosten
Te betalen toezeggingen (kortlopend)

2018
EUR

2.219

€ 171.524
€
€

€

9.332
79.334

2.219

€ 161.588
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€

88.666

€ 260.190

Staat van baten en lasten

Ontva ngen gi ften
Di recte kos ten
Rente
Totaal
Kos ten
Vri jva l Accounta nt kos ten
Totaal excl. Toezeggingen aan
instellingen
Toezeggi ngen a a n i ns tel l i ngen

Resultaat

2020

2019

2018

EUR

EUR

EUR

62.379 €
€
€
62.379 €

78.003
11.5030
66.500

€ 184.928
€ 9.128€
2
€ 175.802

€

2.168- €
€
60.211 €

2.273- € 10.6427.865
72.092 € 165.160

2 €

106.186- €

84.247- € 174.053-

€

45.975- €

1 €
€
€
€

12.155- €

8.893-

Toelichting op de jaarrekening 2020
Algemeen
Stichting Witte Bedjes Het Parool is opgericht op 3 oktober 1967 en heeft zich ten doel
gesteld het vormen van een fonds waaruit gelden beschikbaar worden gesteld voor de
financiering van activiteiten ten behoeve van zieke, gehandicapte of anderszins
hulpbehoevende kinderen
Grondslagen voor de waardering en bepaling van het resultaat
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Onder giften zijn verantwoord inkomsten uit inzamelingsacties, donaties en legaten.
De directe kosten zijn direct toe te rekenen aan de inzamelingsacties en activiteiten ten
behoeve van het toezeggen van gelden aan instellingen.
Onder toezeggingen aan instellingen worden de bedragen verantwoord die middels
bestuursbesluiten aan instellingen toegezegd zijn. Indien de hoogte van de toezegging nog
niet exact vaststaat (bijvoorbeeld omdat deze afhankelijk is van kosten van derden) heeft
het bestuur een zo goed mogelijke schatting gemaakt van de uiteindelijke kosten.
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1. Ontvangen giften
Giften

Voorjaar
Najaar

Instellingen
legaten
Totaal

15.682
31.597
47.279

€
€
€

36.317
26.553
62.870

€
€
€

47.998
48.430
96.428

€

15.100

€

15.133

€

62.379

€

78.003

€
€
€

8.500
80.000
184.928

Sintactie Scholen en instellingen
Jeroen Pit Huis, inrichting badkamer
Emma Kinderziekenhuis, liedjesfabriek
St. Gilat, theatervoorstellingen Emma kinderziekenhuis
St. Odion, tovertafel
Fonds Hartenwensen, trampoline
St. Altra, herinrichting bibliotheek Bets Frijlingschool

Alphons Laudyschool, Tbv snoezelkamer
Happy2Move, fietsen en een opslagloods
St. Tante Lenie , Tbv gezinsweek
St. Gilat , 5 voorstellingen in AMC
St. De Baan, Aanschaf keukeninventaris
St Raeger, ballenbak voor het autismecentru
Friendship Sports Centre, verv vloer sporthal
St. steun Emma tbv inrichting IC Neonatologie
St. Ark, tbv houten vloer KDV
Fonds Hartenwensen, tovertafel
Special Needs Judo Foundation - Judotoernooi
St Saenstroom, bijdrage paardrijproject
Totaal

2018

€
€
€

2. Toezeggingen aan instellingen
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2019

2020

€
€
€
€
€
€
€

2020
44.317 €
42.529
7.925
5.000
3.415
2.000
1.000
€
€
€
€
€
€

€ 106.186

2019
2018
46.222 € 45.724

10.000
9.025
5.000
5.000
5.000
4.000

€ 84.247

€ 75.000
€ 40.000
€ 6.534
€ 3.000
€ 2.500
€ 1.295
€ 174.053
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