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1. INLEIDING  

In 2011 konden er door bemiddeling van onze Stichting 204 kinderen worden geplaatst. In 
2010 waren dat er 247, in 2009 waren er dat 219, in 2008 waren dat er 215, en in 2007 waren 
dat er 227. Naast de reguliere bemiddelingen werden ook 24 kinderen via deelbemiddelingen 
geplaatst in 2011. In 2010 waren dit er 23.    

Ons werkterrein in 2011 wat adoptie betreft was Sri Lanka, China, Polen, Nigeria, Slowakije, 
Bulgarije, Lesotho, Benin, Malawi, de Verenigde Staten, Democratische Republiek Congo, 
Armenië , Ghana en Oeganda.   

Tevens is er in 2011 projecthulp verleend in Indonesië, Sri Lanka, Polen, China, Nigeria, 
Democratische Republiek Congo en Lesotho.    

2. BESTUUR  

Het bestuur bestond uit 4 personen en kwam 6 keer in vergadering bijeen.   

De doelstelling van de Stichting is notarieel als volgt vastgelegd:  

Stichting Kind en Toekomst heeft ten doel direct hulp te bieden aan kinderen door middel 
van: 

 

projecthulp: kleinschalige projecten, gericht op een betere leefsituatie van kinderen; 

 

financiële adoptie: sponsoring van kinderen en gezinnen met kinderen; 

 

interlandelijke adoptie: deze vorm van adoptie kan uitsluitend plaatsvinden wanneer 
bovenstaande vormen van hulp voor een kind geen oplossing bieden of het kind in zijn 
bestaan wordt bedreigd; 

 

begeleiding van aspirant-adoptiefouders gedurende de gehele adoptieprocedure en de 
nazorg voor adoptiefouders en geadopteerde kinderen, zonder dat hieraan een tijdslimiet 
is verbonden; 

 

het verzorgen van voorlichting over projecthulp, financiële adoptie en interlandelijke 
adoptie: voorlichting over cultuurverschillen speelt daarbij een belangrijke rol. 

De Stichting werkt zonder winstoogmerk.   

3. PERSONEEL  

Het personeel bestond in 2011 uit 15 medewerkers: De directeur, office manager, vijf 
maatschappelijk werkenden, twee administratief medewerkers, vijf administratief 
procesondersteunend medewerkers en een sociaal juridisch medewerker/KWC. Alle 
medewerkers zijn beroepskrachten.   

De dagelijkse leiding van de Stichting is in handen van de directeur en de office manager.  
De vijf maatschappelijk werkenden houden zich bezig met het telefonisch spreekuur, 
intakegesprekken, begeleiding van aspirant adoptiefouders bij het verzamelen van 
documenten, maatschappelijke begeleiding tijdens de wachttijd, afreisgesprekken en nazorg. 
De administratief medewerkers verzorgen het donateursbestand en de gehele administratie.  
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De administratief procesondersteunende medewerkers houden zich bezig met de administratie 
rond de adoptieprocedure en dossiervorming. 
Tenslotte behartigt de sociaal juridisch medewerker de juridische belangen van de Stichting 
en verzorgt het gehele kwaliteitssysteem.   

4. CURSUSSEN EN BIJEENKOMSTEN  

De Stichting streeft er naar om op de hoogte te blijven van alle relevante ontwikkelingen op 
haar werkterrein. Daarom werden in 2011 weer verschillende bijeenkomsten bijgewoond en 
cursussen gevolgd. Het betrof onder meer:  

Auntiedag op 21 mei 2011;  

7 juni: informatieavond in Halle, georganiseerd door Stichting Kind en Toekomst, onderwerp: 
special focus programma en one to one support system in China;  

Studiedag SAV op 4 november, de dag stond in het teken van identiteitsontwikkeling na 
afstand en adoptie;  

13 december: bijscholing op kantoor, onderwerp: gehechtheid, stress en emotieregulatie.  

De twee bedrijfshulpverleners hebben weer deelgenomen aan de jaarlijkse herhalingscursus.   

De sociaal juridisch medewerker volgde tweemaal een relevante bijscholingscursus in 2011.  

De Stichting heeft ook in 2011 deelgenomen aan het driemaandelijkse 
vergunninghoudersoverleg. Ook vertegenwoordigt de Stichting de vergunninghouders bij het 
ketenoverleg dat drie keer per jaar plaatsvindt met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en 
de Stichting Adoptie Voorzieningen.   

Ook in 2011 was de Stichting lid van Euradopt. Dit jaar was er echter geen conferentie. Dit 
vind namelijk één keer in de twee jaar plaats.  

De Stichting hecht er groot belang aan om goed op de hoogte te blijven van de situatie in de 
herkomstlanden en nauw en persoonlijk contact te onderhouden met haar contactpersonen. In 
dit kader hebben er in 2011 weer diverse buitenlandse werkbezoeken plaatsgevonden. Tijdens 
deze bezoeken zijn ondermeer de contactpersonen, kindertehuizen en overheidsinstellingen 
bezocht. De Stichting kijkt met een positief gevoel terug op deze bezoeken.  

Ook ontvingen we in 2011 een aantal buitenlandse delegaties.   

5. OUDERBELANGEN  

De werkgroep Ouderbelangen organiseerden een aantal huiskameravonden. Deze avonden 
zijn bedoeld voor (aspirant) adoptief ouders. Op iedere avond wordt een thema behandeld met 
als doel het verstrekken van informatie en het uitwisselen van ervaringen.    
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6. REÜNIE  

De jaarlijkse reünie werd gehouden op zaterdag 24 september 2011 in de Veluwehal in 
Barneveld. Zoals ieder jaar waren er weer vele adoptief ouders en hun kinderen, maar ook 
grootouders en aspirant adoptief ouders naar Barneveld afgereisd voor deze gezellige dag.   

Voor de kinderen waren er weer verschillende activiteiten zoals onder meer de grabbelton, 
knutselen, schminken, speelhoek en springkussens. Voor de volwassenen stonden er 
verschillende kraampjes en lagen de fotoboeken klaar. Vele bekenden troffen elkaar weer en 
onder het genot van een hapje en een drankje werden verhalen en ervaringen uitgewisseld.   

De organisatie van deze dag was ook dit jaar in handen van de Reüniecommissie. Deze is 
samengesteld uit adoptief ouders, geadopteerden en medewerkers van de Stichting.   

De Stichting kijkt terug op een bijzondere en gezellige dag.    

7. INFOKRANT EN WEBSITE  

De Stichting had in 2011 ongeveer 2500 donateurs die 4 x een Infokrant hebben ontvangen.  
In iedere Infokrant wordt melding gemaakt van de stand van zaken m.b.t. de verschillende 
landen waarmee de Stichting samenwerkt en worden bijzondere ontwikkelingen gemeld.   
Daarnaast wordt daarin allerlei informatie van belang gemeld zoals de georganiseerde 
huiskameravonden, cursussen voor (aspirant) adoptief ouders en publicaties over adoptie. 
In iedere uitgave worden een aantal ingezonden verhalen en foto s van ouders gepubliceerd.  

Alle relevante informatie die niet kan wachten tot publicatie in de infokrant, wordt direct op 
de website van de Stichting geplaatst. Door middel van de website worden aspirant adoptief 
ouders op de hoogte gesteld van de wachttijden en alle relevante informatie over de zendende 
landen.    

8. PROJECTHULP & SPONSORING.  

Interlandelijke adoptie is geen op zichzelf staand fenomeen. In de herkomstlanden van de 
kinderen is de nood vaak erg hoog. De Stichting acht het dan ook van essentieel belang om 
zich intensief te blijven inzetten voor sponsoring en projecthulp. Hierdoor kan er 
daadwerkelijk in positieve zin worden bijgedragen aan een verbetering van de leefsituatie van 
de kinderen die in het land wonen. Mogelijk kan adoptie soms zelfs worden voorkomen, 
omdat kinderen in hun eigen land kunnen worden ondersteund. Deze vragen om hulp mogen 
niet genegeerd worden.   

Daarom heeft de Stichting zich ook in 2011 weer actief ingezet voor projecthulp en 
sponsoring. In de uitgave van  Projecthulp & Sponsoring 2011 die eind 2010 is uitgekomen, 
staan weer alle projecten beschreven. Het betreft zowel eenmalige als doorlopende projecten 
waarvoor ieder jaar opnieuw een bijdrage gevraagd wordt. In veel gevallen wordt de donatie 
aangevuld uit het algemeen fonds projecthulp om de projecten daadwerkelijk te kunnen 
uitvoeren.  
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Voor de volgende projecten zijn in 2011 donaties binnengekomen, die zonder aftrek van 
kosten overgemaakt zijn naar de verantwoordelijke instanties: 
Sri Lanka - boeken en uniformen 
Sri Lanka - melkprojecten 
China  - hulp voor kleinschalige opvang 
China  - kinderen met een hazenlip of brandwonden 
China  - pleegouders voor gehandicapte kinderen 
Indonesië - bankengeld en boeken 
Indonesië - tehuis voor verstandelijk gehandicapten. 
Nigeria  - Eruobodo huis 
Lesotho  - Beautiful Gate 
Congo  - Bouw waterinstallatie bij nieuw tehuis 
China   - Hulp aan studenten 
China  - Study Support Centre  

In 2011 werden in Sri Lanka vele gezinnen gesponsord en tevens de kinderen in 8 
verschillende tehuizen. 
In Indonesië wordt in Salatiga op Midden - Java een zogenaamd tweelingproject door de 
Stichting gesponsord. Dit betreft een sponsorprogramma dat zowel ten goede komt aan een 
kind uit een kampong als aan de verstandelijke gehandicapte kinderen in het tehuis van de 
Yayasan Social Elisabeth in dezelfde stad. 
Tenslotte vindt ook in Nigeria sponsoring van kinderen plaats.    

9. ADOPTIES  

Indien het niet mogelijk is gebleken om de leefsituatie van de kinderen in de landen van 
herkomst te verbeteren door andere vormen van hulp dan (binnenlandse) adoptie of het kind 
in zijn bestaan wordt bedreigd, dan is er ruimte voor interlandelijke adoptie. De Stichting 
heeft zich ook in 2011 sterk gemaakt om deze kinderen een toekomst te geven.  

In 2011 konden door bemiddeling van onze stichting 204 kinderen worden geplaatst. (in 2010 
betrof dit 247 kinderen) Daarnaast werden nog 24 deelbemiddelingen gerealiseerd (in 2010 
betrof dit 23 kinderen).   

Waar kwamen ze vandaan en hoe oud waren ze?  

CHINA:

 

0-12 maanden:     2 (2 jongens)                     
12-24 maanden:  14 (5 meisjes en 9 jongens) 
24-36 maanden:  37 (10 meisjes en 27 jongens) 
36-48 maanden:  18 (2 meisjes en 16 jongens) 
48-60 maanden:    9 (2 meisjes en 7 jongens) 
60-72 maanden:    4 (4 jongens) 
72-84 maanden:                        2 (2 jongens)  

Totaal 86: 19 meisjes en 67 jongens (in 2010:147 kinderen)  
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SRI  LANKA:

 
0-12 maanden:   9 (3 meisjes en 6 jongens) 
12-24 maanden:  2 (1 meisje en 1 jongen) 
24-36 maanden:  1 (1 jongen) 
48-60 maanden:  3 (1 meisje en 2 jongens)  

Totaal 15: 5 meisjes en 10 jongens, waarvan 2 siblings (in 2010: 11 kinderen)  

POLEN:

 

12-24 maanden:  4 (3 meisjes en 1 jongen) 
24-36 maanden:  2 (1 meisje en 1 jongen) 
36-48 maanden:  2 (2 jongens) 
60-72 maanden:  2 (1 meisje en 1 jongen)  

Totaal 10: 5 meisjes en 5 jongens, waarvan 2 siblings (in 2010: 22 kinderen)  

SLOWAKIJE:

 

12-24 maanden:  1 (1 jongen) 
24-36 maanden:  2 (2 meisjes) 
36-48 maanden:  3 (1 meisje en 2 jongens) 
48-60 maanden:  1 (1 jongen)  
60-72 maanden:  1 (1 jongen)  

Totaal 8: 3 meisjes en 5 jongens, waarvan 3 siblings  (in 2010: 11 kinderen)  

BULGARIJE:

 

12-24 maanden:  2 (2 meisjes) 
36-48 maanden:  4 (2 meisjes en 2 jongens) 
48-60 maanden:  1 (1 meisje) 
60-72 maanden:  5 (5 jongens) 
72-84 maanden:  1 (1 jongen) 
7 jaar:    1 (1 jongen)  

Totaal 14: 5 meisjes en 9 jongens, waarvan 2 siblings en 1 tribling (in 2010: 4 kinderen)  

NIGERIA:

 

0-12 maanden:   2 (1 meisje en 1 jongen) 
12-24 maanden:  4 (3 meisjes en 1 jongen) 
24-36 maanden:  1 (1 jongen) 
36-48 maanden:  2 (2 jongens) 
48-60 maanden:  4 (1 meisje en 3 jongens) 
60-72 maanden:  3 (2 meisjes en 1 jongen)  
72-84 maanden:  2 (2 meisjes) 
7 jaar:    1 (1 jongen)  

Totaal 19: 9 meisjes en 10 jongens, waarvan 1 sibling (in 2010: 13 kinderen)  
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CONGO:

 
12-24 maanden:  1 (1 jongen) 
24-36 maanden:  1  (1 meisje) 
36-48 maanden:  6 (3 meisjes en 3 jongens) 
48-60 maanden:  3 (1 meisje en 2 jongens) 
60-72 maanden:  6 (5 meisjes en 1 jongen) 
72-84 maanden:  4 (3 meisjes en 1 jongen) 
7 jaar:    3 (3 jongens)  

Totaal 24: 13 meisjes en 11 jongens, waarvan 5 siblings en 2 triblings (in 2010: 20 kinderen)   

BENIN:

 

24-36 maanden:  4 (1 meisje en 3 jongens)  

Totaal 4: 1 meisje en 3 jongens (in 2010: 1 kindje)   

LESOTHO:

 

24-36 maanden:  2 (1 meisje en 1 jongen) 
36-48 maanden:  2 (2 jongens) 
48-60 maanden:  1 (1 jongen)  

Totaal 5: 1 meisje en 4 jongens (in 2010: 9 kinderen)   

OEGANDA:

 

12-24 maanden:  3 (3 meisjes) 
24-36 maanden:  2 (2 meisjes) 
36-48 maanden:  2 (1 meisje en 1 jongen) 
48-60 maanden:  3 (3 jongens) 
60-72 maanden:  1 (1 meisje) 
7 jaar:    1 (1 meisje)  

Totaal 12: 8 meisjes en 4 jongens, waarvan 3 siblings en 2 triblings (in 2010: 5 kinderen)  

VS:

 

0-12 maanden:   2 (2 meisjes) (in 2010: 4 kinderen)  

Totaal 2: 2 meisjes (in 2010: 4 kinderen)  

MALAWI:

 

12-24 maanden:  1 (1 meisje) 
24-36 maanden:  3 (1 meisje en 2 jongens)  

Totaal 4: 2 meisjes en 2 jongens, waarvan 1 sibling (in 2010: geen plaatsingen)  

GHANA:

 

36-48 maanden:  1 (1 jongen)  (in 2010: geen plaatsingen)   
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10.    NAZORG  

Stichting Kind en Toekomst besteedde hier ook in 2011 weer veel aandacht aan.  
Na de aankomst van het kindje in Nederland stoppen de werkzaamheden van de Stichting 
niet. Het is namelijk van groot belang dat er ook na aankomst een goede begeleiding van 
ouders en kind plaatsvindt. De meeste vragen worden direct na thuiskomst gesteld en gaan 
over zowel praktische zaken als hechting een aanpassing. Daarnaast komen er ook vragen 
over roots, identiteitsontwikkeling bij pubers en jongvolwassenen. 
Daarom is aan de nazorg die de Stichting verleent geen tijdslimiet gesteld. Dit betekent dat 
ouders en kinderen hier ook nog 30 jaar na een adoptieprocedure een beroep op de Stichting 
kunnen doen. 
Ook worden enquêteformulieren en progressrapportages door de maatschappelijk werkers 
grondig bestudeerd en als er problemen lijken te zijn, nemen ze contact op met het 
betreffende gezin. 
Ouders die een Special Need kindje adopteerden kunnen rekenen op extra aandacht en indien 
nodig: support. 
Om te zorgen dat de maatschappelijk werkenden adequaat kunnen doorverwijzen naar 
hulpverleningsinstanties, zijn alle relevante hulpverlenende instanties in kaart gebracht en 
deze gegevens worden continue geactualiseerd.  
Mede gezien de toename van kinderen met een special need, is ook in 2011 voor het verlenen 
van nazorg extra tijd vrijgemaakt.   

Ook in 2011 heeft de Stichting weer een bedrag van  4.500,- bijgedragen aan het Adoptie 
Driehoek Onderzoeks Centrum (ADOC).   

Voor de Yesa Films is in 2011 een bedrag betaald van  6.000,-  

Er is een bedrag van  5.000,- overgemaakt voor SAV: schrijven van een handleiding.  

Het onderzoek, naar de adoptiekinderen uit Polen, dat uitgevoerd wordt door de universiteit 
Utrecht wordt gefinancierd door Stichting Kind en Toekomst, dit werd in 2011 nog 
gecontinueerd.  

11.    KWALITEIT  

Sinds 2002 heeft de Stichting een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de kwaliteitseisen die 
ISO 9001 stelt. In 2011 werd een periodieke audit uitgevoerd met een positief resultaat. Ook 
is het kwaliteitskader in de organisatie geïmplementeerd. De Stichting ziet een forse toename 
van haar administratieve belasting door de grote toename van wet- en regelgeving als het gaat 
om kwaliteitsmanagement.  

12.    FINANCIËN  

Verkorte jaarrekening Stichting Kind en Toekomst 
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1.  Balans per 31 december 
2011      

           
(na resultaatverwerking)     

                                                       

31 december 
2011

       

31 december 
2010

 

Activa   

                            

Vaste activa      

                             

Materiële vaste activa      

 

28.260 

       

27.736 

                   

Vlottende activa      

                             

Kortlopende vorderingen   330.461 

       

279.441 

     

Effecten   406.805 

       

0 

     

Liquide middelen   2.196.525 

       

2.138.641 

             

2.933.791 

       

2.418.082 

                                             

2.962.051 

       

2.445.818 

                   

Passiva      

                             

Reserves en fondsen      

 

506.470 

       

440.150 

                                     

Schulden op korte termijn      

                             

Belastingen en premies      

           

sociale verzekeringen   34.979 

       

33.612 

     

Overige schulden en      

           

  overlopende passiva   2.420.603 

       

1.972.056 

             

2.455.582 

       

2.005.668 

                                             

2.962.051 

       

2.445.818 
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2.  Staat van baten en lasten over 2011      

                    
Actueel

  
Begroting

  
Actueel

   

2011

  

2011

  

2010

 

Baten  

             

Baten               

Baten uit adoptie   2.146.186 

  

1.871.445 

  

2.218.644 

 

Rentebaten   38.428 

  

20.000 

  

25.944 

 

Overige baten   9.672 

  

0 

  

16.927 

 

Som der baten  2.194.286 

   

1.891.445 

   

2.261.515 

               

Lasten              

Besteed aan doelstellingen       
Interlandelijke adoptie  1.508.093 

  

1.270.029 

  

1.336.345 

 

Projecthulp en sponsoring  15.300 

  

25.990 

  

28.405 

 

Nazorg   51.000 

  

16.950 

  

18.525 

 

Ontwikkeling nieuwe kanalen  15.300 

  

16.950 

  

18.525 

 

Totaal besteed aan doelstelling  1.589.693 

  

1.329.919 

  

1.401.800 

        

Beheer en administratiekosten   501.665 

  

424.139 

  

479.918 

        

Som der lasten  2.091.359 

  

1.754.058 

  

1.881.718 

        

Resultaat  102.928 

  

137.387 

  

379.797 

        

Overschot (tekort) is als volgt verwerkt:       
Restitutie adoptievergoedingen  36.608 

  

75.000 

  

250.000 

 

Toevoeging aan algemene reserve  66.320 

  

62.387 

  

129.797 

 

Totaal  102.928 

  

137.387 

  

379.797 

                                           

Zoals duidelijk in bovenstaand financieel jaarverslag, koos het bestuur van Stichting Kind en Toekomst 

 

opnieuw voor restitutie aan adoptieouders op het moment dat de inkomsten hoger bleken te zijn dan 
begroot, dankzij het feit dat meer kinderen dan verwacht konden worden geplaatst.  


