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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

! Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

M.A. Schuiling-Otten

Nederland

6

0

Gezondheid - Patiënten en families

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

De stichting is opgericht naar het model van een "bestuurder(s) met een raad van 
toezicht".

Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

https://www.kinderpalliatief.nl

Mercatorlaan 1200, K2c-43, 3528BL Utrecht

info@kinderpalliatief.nl
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is niet gebonden aan een CAO maar hanteert 
de CAO Ziekenhuizen op onderdelen als richtlijn voor arbeidsvoorwaarden. Per 
31-12-2021 zijn er 8 personen in dienst met een omvang van 6,2 FTE. 
De beloning van de bestuurder inclusief werkgeverslasten bedroeg € 112.886,- bij een 
aanstelling van 0,778 FTE 

De voorzitter van de raad van toezicht heeft € 3.600,- ontvangen,
de overige toezichthouders elk een vergoeding van € 2.400,- bij een volledig jaar als 
toezichthouder. 

Alle subsidies en projectgelden zijn verstrekt voor een specifiek project en hebben 
daarom een specifiek karakter en worden uitsluitend besteed ter dekking van de kosten 
van het project waarvoor subsidie is aangevraagd.!
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen 
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de activiteiten zijn verricht.

https://www.kinderpalliatief.nl/over-ons/jaarverslagen Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans
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Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa
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Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

8.191

95.658

19.500
19.500

102.676
94.244

411.213
593.726

429.540

8.191

533.389
707.470

525.198

122.176
113.744

533.389

2.591

28.039

676.840

2.591

704.879

707.470

3
1

1
2

2
0

2
1

31-12-2021
31-12-2020 (*)

31-12-2021
31-12-2020 (*)

Het gehele saldo staat ter vrije beschikking van het Kenniscentrum
 Kinderpalliatieve Zorg. 

 Toepassing Richtlijn C1 kleine O
rganisaties-zonder-winststreven. 

 M
et ingang van 1 januari 2010 is de richtlijn C1 kleine O

rganisaties-zonder-winststreven in werking 
getreden. Stichting Kenniscentrum

 Kinderpalliatieve Zorg is te kwalificeren als een kleine O
rganisatie-zonder-winststreven en voIgt in haar 

jaarverslaggeving deze richtlijn. 
 Continuiteït 
De gehanteerde grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de Stichting.
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# Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten
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Som van de baten " "
+ +

Lasten

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten " "

" "

" "
+ +

Som van de lasten

1.413.212 1.387.224

79.605 42.822

1.492.817 1.430.046

0 0

42.822

2021 2020 (*)

1.492.817 1.472.868

655.569

16.939

648563

17.319

4.686

1.142

624.390

25.766

625.818

23.939

1.055

329

8.432 22.997

140.167

1.484.385

148.574

1.449.871
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# Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

In 2021 zijn we gekomen tot duurzame bekostiging voor de acht Kinder Comfort Teams 
en hebben we digitale voorlichtingsmaterialen gerealiseerd. In het kader van 
beleidsmatige en wettelijke hebben we samen met de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) een handreiking en werkproces voor hulpmiddelaanvragen voor 
kinderen met een complexe zorgvraag ontwikkeld en gelanceerd. Deze helpt het proces 
te versnellen, zodat gezinnen sneller de benodigde hulpmiddelen krijgen. Binnen de 
pilot ‘Domeinoverstijgend Indiceren’ zijn cruciale knelpunten tussen medische kindzorg 
en sociaal domein blootgelegd. In 2022 zullen concrete oplossingsrichtingen verder 
worden uitgewerkt. De zeven NIK hebben met de landelijke 'Impuls Geestelijke 
Verzorging thuis' ook in 2021 weer meer gezinnen kunnen helpen. Dit jaar hebben zij 
ook kinderen geholpen wiens ouders komen te overlijden; een vaak nog vergeten 
doelgroep. Ook op gebied van scholing hebben wij volop geïnvesteerd en onder andere 
twee nieuwe e-learning programma’s ontwikkeld en gelanceerd. Zo hebben we voor 
ouders en professionals films en animaties ontwikkeld over de Kinder Comfort Teams 
en spirituele zorg.

https://www.kinderpalliatief.nl/over-ons/jaarverslagen Open


