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Huidfonds is een onafhankelijke, fondsenwervende, goededoelenorganisatie. Zij heeft de 

status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), beschikt over het CBF-Keur voor 

goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en is lid van de 

brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. 

 

Het Huidfonds richt zich op het voorkomen van huidaandoeningen, betere zorg voor mensen met een 

huidaandoening en acceptatie van de huid die 'anders' is. 

‘Hou van je huid, zorg voor je huid.’ Dat is de basis van ons verhaal, dat wij met passie uitdragen. 
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Voorwoord  
 
“If you cannot do great things, do small things in a great way”. Deze 

quote van Napoleon Hill doet mij denken aan mijn werk bij het 

Huidfonds. Wij hebben als kleinere goededoelenorganisatie niet altijd 

de (financiële) middelen om grootse dingen te doen, dus richten wij 

ons er op om kleinere dingen op een grootse manier aan te pakken. En 

dat lukt goed! Juist door de kleine dingen vol energie en met passie aan 

te pakken, is het gelukt om grootse resultaten te bereiken. En 

trouwens, wij geloven dat ook de kleine dingen grote impact kunnen 

hebben.  

Toch zijn wij als organisatie hard bezig om van een servet te groeien 

naar een tafellaken en met meer middelen de huid en (de mensen met 

een) huidaandoeningen (nog meer) de aandacht te kunnen geven die 

ze verdienen.  

Zo stond 2018 dus weer in het teken van groei. Samen met alle vrijwilligers, onze partners, 

samenwerkende organisaties, mijn fantastische team en steun van de Raad van Toezicht, kunnen we 

terugkijken op een jaar met veel beweging en impact. En onthoud, impact is iets anders dan financiële 

groei. Het gaat erom hoeveel mensen wij bereiken met onze boodschap: Hou van je huid, zorg voor je 

huid. Hoeveel mensen met een huidaandoening wij een steuntje in de rug geven met onze 

Huidheldverhalen. Hoeveel mensen er op een andere manier gaan kijken naar een huid die ‘anders’ is. 

Hoeveel mensen in hun kracht gezet worden in hun (huid)zorgproces. Hoeveel mensen hun huid beter 

verzorgen en beschermen. Kortom: dat de huid meer en meer gezien wordt als een prachtig orgaan 

waar je zuinig op moet zijn. 

Wat hebben we dit jaar weer veel gedaan en bereikt. In dit jaarverslag lees je hier alles over. Ik ben 

trots op iedereen die zich weer ingezet heeft voor onze doelstellingen en impact.  

Na zo’n jaar vieren wij bij het Huidfonds weer een feestje en kijken uit naar een nieuw jaar vol rennen, 

vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan!  

Nieuwegein, 01 juli 2019 

 
Jantine van ’t Klooster MSc 
Directeur-bestuurder  
 
 
 
Ir. F. van de Peppel Drs. D. Halbertsma  Drs. B. Hesselmans Drs. W. van de Poel 
Voorzitter Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht 
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Het Huidfonds in cijfers 2018 
 

Aantal donateurs 2.674  
Aantal partners van het Huidfonds 19 

Aantal samenwerkingspartners 11 

Ontvangen particuliere donaties in 2018 45.515   
Aantal (master) onderzoekers en studenten begeleid 24 

Aantal vrijwilligers die zich hebben ingezet 65 

Aantal bezoekers van onze website in 2018 220.000  
Aantal volgers op social media 7.525 
Besteed aan onze doelstellingen 192.612 

Opbrengst uit fondsenwerving 281.486 
Totale omvang Huidfonds team 3 FTE 

Aantal keren gelachen met het team op kantoor ontelbaar 
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Wie is het Huidfonds? 
 
Het Huidfonds is een erkende goededoelenorganisatie die zich inzet voor mensen met een 
huidaandoening en het belang van een gezonde huid onder de aandacht wil brengen. 
Hou van je huid, zorg voor je huid is daarbij de basis van ons verhaal.  
 

Wat zijn onze impact en doelen? 

De impact die het Huidfonds wil bereiken is een wereld waarin mensen gezond zijn, met elkaar in 
verbinding staan en positief zijn. Over zichzelf en over elkaar. 
 
De volgende doelstellingen, gericht op preventie, zorgverbetering en acceptatie, passen bij deze 
missie: 
 

 Voorkomen van huidaandoeningen 
 Betere zorg voor mensen met een huidaandoening 
 Acceptatie van de huid die ‘anders’ is 

 

In onderstaand figuur Model Theory of Change is opgenomen welke effecten het Huidfonds wil 

realiseren om bij te dragen aan deze impact. Ook is inzichtelijk gemaakt welke activiteiten het 

Huidfonds uitvoert om de effecten te behalen, en met welke input het Huidfonds dat doet. Een 

volgende stap voor het Huidfonds is om de impact die wij nastreven te monitoren om zo de impact 

meetbaar te maken. 

 

Model Theory of Change van het Huidfonds  
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Hoe ziet onze organisatie eruit? 
  
Het Huidfonds bestaat uit een klein, ambitieus team met een groot hart en gedreven mentaliteit. 
Mensen die gepassioneerd bezig zijn met hun vak en zich elke dag 100% inzetten om de impact van 
het Huidfonds te verwezenlijken en de informatie en acceptatie rondom de huid, ons grootste orgaan, 
te vergroten. 
 
Het Huidfonds is in ‘fondsenland’ een relatief kleine speler, maar met een groter bereik dan je 
zou verwachten. Het Huidfonds is bereid lef te tonen om ‘zorg voor je huid’ en ‘hou van je huid’ bij 
iedereen tussen de oren te krijgen. Omdat wij vinden dat wat we doen van groot belang is voor 
velen.   
 

Het team 

Jantine van 't Klooster, directeur-bestuurder 

Anke van den Berg, office manager 

Marleen Birkhoff, marketing manager 

Lianne Duijs, projectmanager 

 

De directie  

De directeur-bestuurder van het Huidfonds, Jantine 
van ’t Klooster, is sinds september 2015 werkzaam 
bij het Huidfonds. De functie is ingedeeld   v.l.n.r. Lianne, Marleen, Anke en Jantine 
functiegroep E volgens de Regeling beloning  
directeuren van goededoelenorganisaties van Goede Doelen Nederland. Ieder jaar wordt het 
functioneren van de directeur-bestuurder beoordeeld door de Raad van Toezicht. Nevenfunctie 
Jantine: bestuursvoorzitter van ANBOS.  
 

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-
bestuurder en op de algemene gang van zaken van het Huidfonds. De RvT benoemt de directeur-
bestuurder, stelt een directiereglement op, stelt een financiële auditcommissie in en benoemt een 
registeraccountant. Daarnaast stelt de RvT de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag en een 
meerjarig beleidsplan vast. Zij staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde. 
 
De RvT bestaat uit tenminste drie leden die worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. 
Ze kunnen maximaal tweemaal herbenoemd worden.  
 
Bij de samenstelling van de RvT wordt gekeken naar leden die competenties hebben die passen bij de 
stichting. Om die reden bestaat de RvT uit leden die kennis hebben van management, beleid, 
financiën, fondsenwerving, externe communicatie, dermatologie, onderzoek en zorginnovatie. Ze 
hebben ervaringsdeskundigheid vanuit het patiëntperspectief en beschikken over een voor het 
Huidfonds relevant netwerk.  
 
De samenstelling is volgt: 
-  Ir. F. van de Peppel, Voorzitter (Director Network Operations Martinair Cargo); nevenfunctie: geen 
-  Drs. D. Halbertsma (Directeur Preventie, Marketing en communicatie Longfonds); nevenfuncties: 

geen 
-  Drs. B. Hesselman (Director omnichannel IG&H Consulting); nevenfuncties: geen 
- Drs. W. van de Poel (Associate Vice President, Investment Accounting bij AlpInvest Partners); 

nevenfunctie: penningmeester Stichting Theaterinitiatieven Back Up 
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Naam Status Benoemd tot Functie  
Ir. F. van de Peppel onafhankelijk 2022 Voorzitter 
Drs. B. Hesselmans onafhankelijk 2022 Lid  
Dr. W. van de Poel onafhankelijk 2021 Lid 
Drs. D. Halbertsma onafhankelijk 2022 Lid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
v.l.n.r. Frank, Bart, Diena en Wouter 
 
De leden van de RvT ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen aanspraak maken op een redelijke 
vergoeding van voor het Huidfonds gemaakte kosten; deze kosten waren in 2017 en 2018 nihil.  
 
In 2018 vergaderde de RvT op 29 januari, 15 mei, 25 juni, 24 september en 19 november.  
 
Op 26 maart 2018 heeft Rob Beljaards zich, in goed overleg, teruggetrokken als voorzitter van de RvT. 
Frank van de Peppel heeft de rol van voorzitter op zich genomen. De RvT heeft de wens om een nieuw 
lid te werven met een medische achtergrond (zie website).  
 

De financiële auditcommissie 

De financiële auditcommissie houdt toezicht op: 
- De financiële gang van zaken binnen het Huidfonds in het algemeen 
- De toetsing van de werking van de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder 

de betalingsorganisatie 
- Het borgen van de status als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de  

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 
 
Het aantal leden is door de RvT vastgesteld op drie, waarbij twee leden tevens lid van de raad zijn en 
één lid extern is: 
- Drs. W. van de Poel, Lid RvT 
- Ir. F. van de Peppel, Voorzitter RvT 
- R. van Dijck MSc RA, Vestigingsleider Van Noort Gassler & Co, kantoor Bloemendaal 
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Wat doen wij aan samenwerking en fondsenwerving?   
 
Het Huidfonds droomt van een wereld waarin mensen gezond zijn, met elkaar in verbinding staan en 
positief zijn. Over zichzelf en over elkaar. Elke dag werken wij toe naar deze wereld. Om deze droom 
te bereiken werken wij samen, brengen wij mensen en bedrijven met elkaar in verbinding en werven 
wij fondsen om praktijkgericht onderzoek te faciliteren om kennis en bewustzijn rondom de huid te 
vergroten.   
 

Partners van het Huidfonds 

Partners zijn bedrijven of merknamen van bedrijven waarvan het Huidfonds structurele financiële 
ondersteuning ontvangt en waarmee het Huidfonds intensief samenwerkt om impact te maken. 
Partners zijn veelal betrokken bij evenementen of projecten van het Huidfonds en samen 
communiceren wij de boodschap van het Huidfonds. Baten in de vorm van donaties vanuit Partners 
bedroegen in totaal € 84.500. 
 
 

 
 
Partners van het Huidfonds 2018 
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De steun van deze partners is onmisbaar voor het Huidfonds! Wij zijn iedereen dan ook dankbaar voor 
hun steun in 2018. Onze dank is groot!  
 

 
Enkele partners van het Huidfonds 
 

Donaties en acties van particuliere donateurs 

In 2018 steunden 2.674 individuele donateurs en begunstigers het Huidfonds met een totaalbedrag 
van € 45.515. In 2018 zien we wederom een toename van particulieren die op een creatieve manier in 
actie komen om geld voor het Huidfonds in te zamelen. Bijzonder!  
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Onze samenwerkingspartners 

Het Huidfonds zet zich in voor mensen met een huidaandoening en samenwerking met hen is 
belangrijk voor ons. Vandaar dat het Huidfonds samenwerkt met diverse patiëntenverenigingen. Het 
Huidfonds werkt daarnaast samen met een groot aantal organisaties om daar waar de missie en visie 
van deze organisaties de missie en visie van het Huidfonds raakt, elkaar te versterken. Wij zien 
hierbinnen onze rol als initiatiefnemer waarbij verbinden, stimuleren en faciliteren centraal staat.  
 
 

 
  Samenwerkingspartners 2018 

 

Speciale fondsenwervende evenementen; No Sun Run 2018 

In 2018 vond de tweede editie van de No Sun Run plaats. Een hardloopevenement tijdens de Damloop 

by night in Zaandam, van 8 kilometer dat in het donker wordt afgelegd. Doel van de No Sun Run is het 

vergroten van awareness van huidkanker. Er namen 120 lopers deel aan de No Sun Run, die in totaal 

een sponsorbedrag van € 18.326 ophaalden. De opbrengst van de No Sun Run komt ten goede aan het 

project “Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen”.  

 

Met de mediacampagne rondom No Sun Run bereikten we ruim 64.559 mensen: 

 17.147 mensen via onze social media kanalen 

 Ruim 2.500 mensen via onze digitale nieuwsbrief  

 1.429 mensen via onze website 

 14.750 mensen via vakbladen  

 7.733 mensen via een bericht over de No Sun Run op weerplaza.nl, wat ook werd genoemd in 

hun nieuwsbrief met 21.000 geadresseerden  
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Teamfoto No Sun Run 2018 waar niet iedereen op paste 

 

Stichting Loterijacties Volksgezondheid 

Het Huidfonds ontving aan baten uit acties van derden een bedrag van € 70.055. Dit betrof de bijdrage 
2018 uit de samenwerking binnen de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV) via de Nederlandse 
Brandwonden Stichting.  

 

Impact Matters 

In 2018 is het Huidfonds in contact gekomen met Impact Matters. Impact Matters is opgericht door 

Henriette van Eeghen en is een organisatie die kennis uit het bedrijfsleven verbindt aan ideële 

organisaties om hun te helpen hun missie te realiseren. In 2018 hebben wij 3 vraagstukken uitgezet bij 

Impact Matters.  

 Ondersteuning bij het analyseren en inzicht krijgen in de financiële cijfers van het Huidfonds. 

 Ondersteuning bij het inzichtelijk krijgen van de impact van het Huidfonds en het opstellen 

van de Theory of Change.  

 Onderzoek naar de naamsbekendheid van het Huidfonds en huidbeleving van de 

Nederlander. 

ABN AMRO 

Voor het tweede vraagstuk koppelde Impact Matters ons met ABN AMRO – afdeling Instituten & 

Charitas. Op bestuurlijk niveau denkt Instituten & Charitas mee over uitdagingen waar onder andere 

goededoelenorganisaties mee te maken hebben.  

Vanuit ABN AMRO – afdeling Instituten & Charitas werden 

Koosje Ploegmakers en Shalinie Bakker – Roepa enthousiast 

over het Huidfonds. Samen met Koosje Ploegmakers (directeur 

Goede Doelen en branche- en belangenorganisaties) kijken we 

naar de financiële uitdagingen en krachten van het Huidfonds 

binnen goededoelenland. Ook in 2019 kijkt zij met ons mee op 

belangrijke financiële momenten, zoals vaststellen van de 

begroting, afronding van jaarverslag en jaarrekening.            Shalinie, Jantine en Koosje           

Met hulp van Shalinie wordt in 2019 ingezet op fondsenwerving vanuit Tikkie en QR-code.  
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KWINK Groep 

KWINK Groep is een onderzoeks- en adviesbureau voor 

maatschappelijke vraagstukken. KWINK Groep onderzoeken en 

adviseren over de werking en effectiviteit van beleid en 

organisaties binnen de publieke sector. Impact Matters heeft 

KWINK Groep benaderd voor het eerste vraagstuk van het 

Huidfonds: Impact meeting en Theory of Change. Vanuit KWINK 

Groep hebben Pauline Modderman en Derek Jochemsen zich 

ingezet om samen met het Huidfonds de Theory of Change (zie het 

figuur Model Theory of Change, blz. 6) op te stellen. 

Pauline Modderman van KWINK groep       Deze Theory of Change is de basis voor het Huidfonds en is onder 

andere gebruikt om het beleidsplan voor de aankomende jaren te 

verstevigen.  

  

Motivaction 

Onderzoeksbureau Motivaction heeft samen met ons gekeken naar de naamsbekendheid van het 

Huidfonds in Nederland. Het onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van een kwantitatief 

onderzoek onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Het doel van het 

onderzoek was daarnaast om meer inzicht te krijgen in de psychosociale effecten van huidproblemen.  

Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van de Nederlanders 

onzeker is over huidproblemen en dat 7 van de 10 Nederlanders het 

(zeer) belangrijk vindt dat er wordt gewerkt aan meer acceptatie van de 

huid die ‘anders’ is. Ook kwam uit het onderzoek dat 8 op de 10 

Nederlanders het (zeer) belangrijk vindt dat de zorg voor mensen met 

een huidaandoening wordt verbeterd. Ook bleek uit het onderzoek dat 

maar liefst 86% van de Nederlanders wil dat huidaandoeningen door 

middel van voorlichting voorkomen worden.                                                             Karel Slootman en Jantine 

 

Naar aanleiding van dit onderzoek is in december een persbericht met hierin de resultaten verstuurd, 

wat is geplaatst en gecommuniceerd op onder meer onderstaande media: 

 Medicalfacts.nl waar het 355 keer gelezen is.  

 Nationalezorggids.nl twitter met 35.905 volgers 

 Reuma-arnhem.nl  

Via eigen media bereikten we hiermee 2382 mensen. 
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Verantwoording fondsenwerving 
 

Baten uit fondsenwerving 

In 2018 heeft het Huidfonds voor € 295.418 aan baten ontvangen. Dit is onder te verdelen in € 45.515 

ontvangen van particuliere donateurs en € 84.500 giften vanuit onze partners en overige inkomsten 

die € 165.403 bedroegen. Deze overige inkomsten bestond uit sponsoring voor projecten van het 

Huidfonds, de bijdrage van de Nederlandse Brandwondenstichting (via de SLV) en donaties van andere 

organisaties 

Besteding aan onze doelstellingen 

In 2018 is € 192.612 besteed aan de doelstellingen.    

Besteding aan beheer en administratie 

Het Huidfonds heeft in 2018 gewerkt aan het laag houden van de indirecte uitgaven. In 2018 is               

€ 46.255 aan beheer en administratie uitgegeven. Dit laat zien dat wij ons inzetten om zoveel mogelijk 

van elke donatie naar de doelstellingen van het Huidfonds te laten gaan. 

Besteding aan fondsenwerving 

De kosten die besteed zijn aan het werven van fondsen zijn vrijwel gelijk gebleven aan die van 2017.  
 

Resultaat 2018  

Het Huidfonds zet de stijgende lijn van 2017 voort in 2018. Ook dit jaar sluiten wij met een positief 
resultaat van € 3.484 af. Dit resultaat laat zien dat de nieuwe koers die het Huidfonds in 2016 heeft 
ingezet zijn vruchten afwerpt. Het Huidfonds is een financieel stabiele organisatie.  
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Wat hebben wij gedaan?  
 
Een overzicht van de lopende projecten en nieuwe projectplannen per doelstelling: 
 

 Voorkomen van huidaandoeningen 
• Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen 
• Consortium Voorkom Huidkanker – een maatschappelijke aanpak 
• Zonadvies op maat 
• Campagne ‘Zorg voor je huid’ 

 
 Betere zorg voor mensen met een huidaandoening 

 Focus op mij, niet op mijn huid 
 

 Acceptatie van de huid die ‘anders’ is 
• Focusgroep Eczeem 
• Campagne Huidhelden 

 

Voorkomen van huidaandoeningen 

Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen 

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Zonblootstelling op kinderleeftijd (tot 

15 jaar) verhoogt de kans om op latere leeftijd huidkanker te krijgen. Daarom richt het Huidfonds zich 

tot de allerkleinste kinderen en hun ouders/verzorgers. Om hen te bereiken werken wij samen met 

kinderopvanglocaties. 

Met dit project wil het Huidfonds bij kinderen 

van 0-4 jaar, hun ouders/verzorgers en 

medewerkers van kinderopvanglocaties de 

kennis vergroten op het gebied van specifieke 

maatregelen om huidkanker te voorkomen, het 

besef van de noodzaak van goede 

zonbescherming te vergroten en het 

daadwerkelijk nemen van zonbeschermende 

maatregelen bevorderen. Dit doen we op een 

positieve en speelse manier tijdens een 

themaweek die we de Zonnetjesweek genoemd 

hebben. Aan deze campagne is een onderzoek        Beeldmateriaal vanuit de Zonnetjesweek 

gekoppeld die meet hoe de Zonnetjesweek is  

ervaren en uitgevoerd door ouders/verzorgers en medewerkers van kinderopvanglocaties. De 

resultaten worden gebruikt om de interventie verder te ontwikkelen.  

 

In de week van 13-16 maart 2018 werd de Zonnetjesweek voor het eerst -als pilot- uitgevoerd op 23 

kinderdagverblijven. Hiermee zijn 3.900 kinderen van 0-4 jaar, hun ouders/verzorgers en 

medewerkers bereikt. Uit de procesevaluatie gekoppeld aan de pilot kwamen een aantal 

verbeterpunten op basis waarvan de communicatiemiddelen zijn aangepast. In de week van 22-25 mei 

is de Zonnetjesweek nogmaals uitgevoerd. 91 kinderopvanglocaties hebben deelgenomen waarmee 

10.407 kinderen van 0-4 jaar, hun ouders/verzorgers en medewerkers zijn bereikt. Aan deze editie van 

de Zonnetjesweek was een effectmeting gekoppeld met als doel meten of kennis, houding en gedrag 

ten aanzien van zonbescherming zijn veranderd door deelname aan de Zonnetjesweek.  
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Via de communicatiekanalen van het Huidfonds is veel aandacht besteed aan de Zonnetjesweek en 

zonbescherming. In nieuwsbrieven en op websites van o.a. Nieuwsupdate Gezonde Kinderopvang van 

het RIVM en Kinderopvang Totaal is aandacht besteed aan de Zonnetjesweek.  

 

 

Kleine weergave van de materialen die zijn ingezet tijdens de Zonnetjesweek  

In 2018 bestaat de projectgroep uit de volgende personen: Hans Blaauwbroek van Huidpatiënten 

Nederland, Monique van Bekkum en Sabine Uitslag van de Nederlandse Vereniging van 

Huidtherapeuten, Dick Plomp van Stichting Melanoom, Annemie Galimont van de NVDV, Renate Aarts 

van Kindercentrum Petito’s en Marike Wittebol van Gastouderland.  

Het totale mediabereik van de Zonnetjesweek in 2018 was 75.000: 

 Op social media bereikten we meer dan 40.000 mensen 

 Onze Huidpost is naar 2.500 geadresseerden verzonden  

 Met onze digitale nieuwsbrief bereikten we 2.500 mensen 

 Met externe digitale nieuwsbrieven bereikten we nog eens 18.000 mensen 

 In de magazines Melanoom nieuws van Stichting Melanoom, in het ANBOS leden magazine en 

in een interview met Huidfonds over zonbescherming werd de Zonnetjesweek beschreven.  

Hiermee bereikten we ruim 12.000 mensen  

Consortium Voorkom Huidkanker – een maatschappelijke aanpak 

Het aantal mensen met huidkanker in Nederland stijgt waardoor het belang van preventieve 

maatregelen en van vroegtijdige ontdekking toeneemt. Doel van het consortium is het opzetten van 

een samenwerkingsproject gericht op het voorkomen van huidkanker om te zorgen dat mensen op tijd 

naar de huisarts gaan. Eind maart 2018 werd bekend dat de ingediende vooraanvraag bij het ZonMW-

programma “Vroege Opsporing – screening” niet is toegekend.  
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Het consortium bestaat uit de volgende personen: Roelof Ettema en Katarina Jerkovic van Hogeschool 

Utrecht, Esther Tjin van Hogeschool Utrecht en de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, 

Monique van Bekkum en Sabine Uitslag van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, Chris 

Westerlaken en Hans Blaauwbroek van Huidpatiënten Nederland, Wouter van der Heide, Jos de Groot 

van IKNL, Harry Slaper van RIVM, Frans Meulenberg van de NVDV en Marianne Crijns van het Antoni 

van Leeuwenhoek ziekenhuis.   

 

Zonadvies op maat  

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat er in Nederland geen eenduidig zonbeschermingsadvies 

bestaat. Er is literatuuronderzoek gedaan naar welke variabelen hier in opgenomen zouden moeten 

worden. Dit zijn o.a.: zonkracht, UV-index, SPF en stralingsduur. Op basis van deze variabelen is een 

algemeen zonadvies opgesteld in de vorm van een flowchart. Dit advies wordt in 2019 ter legitimering 

voorgelegd aan externe partijen zoals o.a. het RIVM. 

 

Campagne ‘Zorg voor je huid’  

Het hebben van een gezonde huid is belangrijk. Het Huidfonds ziet het als haar taak voorlichting te 

geven op het gebied van de huid, huidaandoeningen en zorg voor de huid.  

We hebben via social media en blogs advies gegeven om de huid goed te verzorgen en tegen de zon te 

beschermen om huidklachten, huidbeschadigingen en huidaandoeningen te voorkomen.  

Daarnaast hebben we onze wekelijkse rubriek Huidfeiten via social media voortgezet. Deze social 

media posts worden goed ontvangen, vaak gedeeld en dragen bij aan de boodschap die wij uitdragen 

met de campagne ‘Zorg voor je huid’. Een voorbeeld: het Huidfeit “een droge huid vs. een vochtarme 

huid” op 30 maart 2018 heeft 4.569 mensen bereikt en 318 betrokkenheidacties, waaronder 29 

deelacties.  

 

Selectie van Huidfeiten  

 

In 2018 werkt het Huidfonds samen met diverse mediapartners. Door content te delen en interviews 

te geven bereikten wij in 2018 veel mensen om het belang van goede zorg voor je huid te 

benadrukken. Ook via onze website hebben wij mensen kunnen voorlichten over de huid. Wij 

bereikten via deze externe media en onze website ruim 817.000 mensen: 

 Parool in de bijlage ‘Summerguide’ Gaf het Huidfonds voorlichting over zonbescherming. Deze 

Summerguide bereikte 347.000 mensen  

 In de bijlage ‘Mijn Lichaam’-special ‘Huid’ van Telegraaf verscheen een artikel van het 

Huidfonds waarin aandacht werd besteed aan zorg voor de huid. Deze heeft een oplage van 

230.000 

 In GezondNu verscheen content over zonbescherming met een oplage van 55.336 
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 In magazine Grazia werden huidfeiten van het Huidfonds gepubliceerd met een oplage 

destijds van 38.951 

 In Mijn Gezondheidsgids werd een artikel geplaatst over acne met content van het Huidfonds 

met een oplage van 30.000 

 5 blogs over zorg voor de huid verschenen op de website van partner hannah. Deze hadden 

een bereik van 2.369 mensen  

 Op onze website bereikten we met onze huidaandoeningen pagina’s ruim 114.000 mensen 

 

Negenmaandenbeurs 

In samenwerking met Partner Neutral heeft het Huidfonds in 2018 badeenden met Huidfondslogo 

uitgedeeld tijdens de Negenmaandenbeurs. Via deze actie vroegen wij meer aandacht 

huidaandoeningen bij aanstaande ouders en werkten we aan meer naamsbekendheid voor het 

Huidfonds. We verspreidden 1.100 flyers over zwangerschap en de huid, 1.000 steunformulieren en 

we deelden 1.200 badeenden uit. De beurs werd bezocht door 50.024 bezoekers.  

 

 
Huidfonds badeenden 

 

Betere zorg voor mensen met een huidaandoening 

Focus op mij, niet op mijn huid 
Psoriasis is een chronische en erfelijke aandoening die niet te genezen is. Psoriasis heeft een grote 

impact op het fysieke, sociale en emotionele functioneren, oftewel de kwaliteit van leven. In de 

dagelijkse dermatologische praktijk vindt er weinig tot geen screening plaats met betrekking tot 

psychosociale problematiek. Het Huidfonds is daarom gestart met het project “Focus op mij, niet op 

mijn huid”. Met dit project willen we de (huid)zorg voor psoriasis verbeteren door tools te ontwikkelen 

voor professionals en patiënten om kwaliteit van leven gemakkelijker bespreekbaar te maken in de 

spreekkamer.  

Als eerste stap binnen dit project werden in 2017 focusgroepen georganiseerd met een kleine selecte 

steekproef van mensen met psoriasis en zorgverleners (dermatologen en verpleegkundigen) om van 

hen te horen wat de impact van psoriasis op het dagelijks leven is, wat er in de spreekkamer wordt 

besproken en hoe de zorg naar hun idee verbeterd zou kunnen worden. De bevindingen zijn 

beschreven in een eindrapport en begin 2018 als input gebruikt voor het schrijven van een 

projectvoorstel voor een vervolgproject. Daarna is gestart met fondsenwerving. Halverwege 2018 was 

er voldoende financiering beschikbaar dankzij onze projectpartners AbbVie, Dermicis, Eli Lily, Janssen, 

LEO Pharma en Novartis. 

Het Huidfonds brengt de aanbevelingen uit de focusgroepen onder de aandacht door drie 
voorlichtingsfilmpjes te maken voor mensen met psoriasis. Door het bekijken van deze films krijgen 
mensen met psoriasis handvatten aangereikt en voelen zij zich gemotiveerd om de regie te nemen 
over zijn/haar behandeling. De voorlichtingsfilmpjes worden in 2019 ontwikkeld en gelanceerd.  
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In totaal bereikten we ruim 7.500 mensen via de media met dit project:  

 Het project Focus op mij, niet op mijn huid is verschenen in Psoriasis magazine in april en in 
oktober met een oplage van 4.200 

 Artikelen over het project Focus op mij, niet op mijn huid op onze website werden 207 keer 
gelezen  

 Op social media bereikten we 3.114 mensen  
 

   
Psoriasis magazine april 2018 

 
#huidzorgdromen 
Op 29 september vond de tweede editie van festival ‘Happy met je huid’ plaats, georganiseerd door 

Huidpatiënten Nederland. Happy met je huid is een informatief en inspirerend festival voor huid- en 

haarpatiënten, hun naaste familieleden en partners. Het Huidfonds was aanwezig op het festival ter 

ondersteuning van de doelstelling ‘Betere zorg voor mensen met een huidaandoening. ‘ 

Op het festival zijn de huidzorgdromen en wensen van bezoekers geïnventariseerd met kaartjes die zij 

achterlieten in de ‘Huidzorg dromenboom’. Om hun wensen op het gebied van huidzorg bekend te 

maken bij het grote publiek is de campagne #huidzorgdromen ontwikkeld. Sinds november delen we 

elke week een nieuwe huidzorgdroom via social media. Doel van de campagne is om meer bewustzijn 

te creëren bij professionals op het gebied van zorg voor de huid voor de impact van de psychosociale 

aspecten van het leven met een huidaandoening.  

Deze campagne bereikte in 2018 6.879 mensen via social media en 148 mensen via onze website. Dit 

bereik was minder hoog dan we verwachtten.  

       

     

 Huiddromen tijdens de Happy met je Huiddag met ons gedeeld zijn 
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Acceptatie van de huid die ‘anders’ is 

Focusgroep Eczeem  

Op verzoek van de patiëntenvereniging VMCE (Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem) 
is het Huidfonds eind 2017 gestart met de focusgroep Eczeem. Aanleiding hiervoor was de eerste 
Wereld Ezceemdag op 14 september 2018. De focusgroep vraag aandacht voor de kwaliteit van leven 
van mensen met constitutioneel eczeem en voorziet in de behoefte om deze huidaandoening breed 
op de kaart te zetten.  
 

In november heeft de focusgroep de Wereld Eczeem Dag en de resultaten van de focusgroep 

geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de focusgroep in 2019 niet zal doorgaan in de huidige vorm.  

 

De Focusgroep bestaat uit de volgende personen: Willem Kouwerhoven, Bernd Arents en Kristin 

Grossouw van de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem, Sylvia Arends, Meya van 

Schaik van Sanofi Genzyme, Kimberly Martina van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, 

Hans Blaauwbroek van Huidpatienten Nederland, Karin Voorkamp van La Roche Posay, Marieke 

Maessen van Avène en Miranda Wolffenbuttel en Johanna Zeevat van Mylan. 

 

Huidhelden 

Veel mensen zijn onzeker door hun huidaandoening of krijgen negatieve reacties uit hun omgeving. 

Het Huidfonds vindt het belangrijk om uit te dragen dat het gaat om wie je bent en niet om hoe je 

eruitziet. We willen mensen met een huidaandoening een platform bieden om hun verhaal te 

vertellen en een gezicht geven.  

 

Huidhelden Chris, Monique, Deirdre en Sharita 

 
Huidhelden Willem, Tessa, Astrid en Roos 

Huidhelden zijn mensen met een huidaandoening die hun persoonlijke verhaal willen delen over wie 

ze zijn, wat ze doen en welke impact hun huidaandoening op hun leven heeft en dat van hun naaste 

omgeving. Door mensen met een huidaandoening hun positieve verhaal te laten delen kunnen ze 

anderen inspireren. Dit zal leiden tot meer acceptatie van zichzelf en anderen.  
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De Huidhelden worden neergezet als helden, omdat zij als voorbeeld of inspiratie kunnen zijn voor 

mensen die een huidaandoening hebben. Ze kunnen ook als voorbeeld dienen voor mensen die niet 

zo positief met hun huidaandoening omgaan of zich ervoor schamen. Ze zijn echter ook per definitie 

helden omdat ze hun verhaal met ons en de wereld willen delen. 

Het zijn dus echte verhalen over echte mensen. Persoonlijke verhalen, waarbij ingezoomd wordt op 

hun ‘leven met een huidaandoening’. We willen daarbij ook laten zien hoe rijk een leven kan zijn, ook 

al is je huid ‘anders’. Het vertellen van persoonlijke verhalen van mensen met een huidaandoening 

past binnen onze wens om Nederland te laten zien dat je mooi bent, ook al heb je een huid die 

‘anders’ is. 

In totaal bereikten we 365.837 mensen met onze Huidhelden campagne. We publiceerden 3 verhalen 

van een Huidheld met portretfoto en 3 verhalen van Huidhelden met een eigen foto. Ook via onze 

mediapartners konden we onze campagne Huidhelden onder de aandacht brengen:   

 In de bijlage ‘Mijn Lichaam’, special ‘Huid’ van Telegraaf in mei werd aandacht besteed aan de 

campagne welke een oplage heeft van 230.000. De artikelen zijn ook geplaats op hun online 

medium mijn-lichaam.com 

 In juni en december zijn de Huidhelden geplaatst in Seniorenwijzer met een oplage van 80.000  

 In oktober werd een Huidheld gepubliceerd in vakblad UA voor apothekersassistenten met 

een oplage van 12.500  

 Verschillende Huidhelden werden geplaatst in vakblad de Beautyprofessional met een oplage 

van 8.000 en genoemd in een column in Kosmetiek met een oplage van 6.000  

 Artikelen eigen Huidfondskrant ‘Huidpost’, 2 edities met een oplage van 2.500 per editie 

 De Huidhelden interviews en films werden door 7.738 mensen gelezen op onze site  

 Op Facebook bereikten we 14.602 mensen en op Instagram 1.300. Op Twitter bereikten we 

3.197 mensen met de Huidhelden 

 

#kruipindehuidvan 

Van juli tot en met september brachten we bestaande en nieuwe Huidhelden onder de aandacht met 

de online campagne #kruipindehuidvan. Deze awareness campagne was vooral gericht op doneren. 

Met bewegende gifjes en door het publiek direct aan te spreken werd interactie extra gestimuleerd.  

Met deze campagne bereikten we nog eens 14.500 mensen, 142 bezoekers aan onze doneerpagina en 

2.269 bezoekers op huidhelden.nl. Er werden €80 aan donaties opgehaald hiermee.   

 

Beeld van de awareness campagne #kruipindehuidvan  
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Huidhelden dromen  

In mei 2018 was de launch van Huidhelden ‘dromen’ in 

samenwerking met partner Neutral. Van Nynke met de 

huidaandoening Ichthyosis with Confetti en broer en zus 

Jens en Romy met eczeem lieten we met het Huidfonds 

hun liefste wens uitkomen. Voor Nynke van 5 was dat 

Spelen zonder te worden aangekeken. We verrasten haar 

in haar klas met een filmploeg en ze mocht samen met 

haar klasgenoten en gezin naar een pretpark en naar een 

pannenkoeken restaurant.      De droomdag van Huidheld Nynke 

Ze beleefde de dag van haar leven.  

De video’s van Nynke en Jens en Romy hadden samen een bereik van meer dan 80.000 via alle diverse 
kanalen (social media en website). 
 
Huidhelden Huidkanker 

In het voorjaar van 2018 is het Huidfonds gestart met fondsenwerving voor een nieuwe serie 

portretten en interviews: Huidhelden Huidkanker. De campagne is erop gericht om de impact van 

huidkanker onder de aandacht te brengen en daarmee aandacht te vragen voor de preventie ervan. 

Vijf mensen met melanoom/ basaalcelcarcinoom/ plaveiselcelcarcinoom/actinische keratose vertelden 

ons hun verhaal. Wij zijn deze Huidhelden dankbaar dat zij centraal willen staan als Huidheld in deze 

campagne. Eind 2018 zijn de Huidhelden gefotografeerd. De campagne zal in 2019 gelanceerd 

worden. 

 

Begeleiding studenten 

Het Huidfonds vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan het opleiden en begeleiden van 

(bachelor- en master-) studenten. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan de toekomst van 

professionals binnen de (huid)zorg en stimuleren we onderzoek. In 2018 is er dan ook volop 

samenwerking geweest met diverse hogescholen. Veelal betrof het scholing van studenten van 

opleidingen binnen de domeinen fondsenwerving, huid of communicatie. Zo hebben bijvoorbeeld 4 

studenten van de Hogeschool Windesheim interviews van Huidhelden afgenomen en uitgewerkt die 

gebruikt zijn op onze website en in de Huidpost. Daarnaast hebben 4 studenten van Hogeschool 

Windesheim een draaiboek gemaakt voor een Zorg voor je Huid campagne, waarbij experts worden 

ondervraagd over een droge huid in de winter. Deze campagne is nog niet uitgevoerd. 

Huidtherapiestudent Carolien Schilperoort heeft 10 weken meegelopen bij het Huidfonds en o.a. 

geleerd over projectmanagement en de campagne Huidzorgdromen ontwikkeld.  

Masterstudenten Carlijn Bos en Emma Bastings hebben afzonderlijk van elkaar onderzoek gedaan 

binnen het project ‘Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen’. Carlijn heeft 

een interventie ontwikkeld en een implementatiestrategie bepaald om adequate UV-bescherming op 

kinderopvanglocaties te bevorderen. Emma heeft een procesevaluatie en effectmeting uitgevoerd 

voor de Zonnetjesweek.  

In 2018 hebben wij in totaal 24 onderzoekers, stagiairs en (bachelor- en master-)studenten begeleid. 
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Vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers kunnen wij bij het Huidfonds niet voor elkaar krijgen wat wij allemaal willen doen. 

Onze ambitie is namelijk groot en met ons team kunnen we niet alles doen wat we graag zouden 

willen doen. Gelukkig dragen veel mensen het Huidfonds een warm hart toe en zetten zich dan ook 

actief in om ons te helpen om onze doelstellingen te behalen.  

Om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten hebben we een speciale pagina aangemaakt op onze 

website (www.huidfonds.nl/ikdoemee/). Op deze pagina vertellen zij wat ze gedaan hebben voor het 

Huidfonds of wat zij hebben gedaan om geld op te halen. Zo lees je hier onder andere het verhaal van 

Ilona en Valerie, Dutch runnergirls, die speciaal voor het Huidfonds een loopevent hebben opgezet en 

daarmee geld hebben opgehaald. Ook de studenten van ROC Friesepoort Leeuwarden hebben zich 

ingezet om geld op te halen.  

Maar niet al onze vrijwilligers vind je terug op onze website. We worden ook ‘achter de schermen’ 

geholpen met het bijwerken van onze donateursbestanden, het aanpassen van teksten en meedenken 

rondom strategische onderwerpen.  

Wij zijn de 65 vrijwilligers die ons het afgelopen jaar hebben geholpen dan ook bijzonder dankbaar! 

  

Studenten ROC Friesepoort Leeuwarden en Ilona en Valerie ‘Dutch runnergirls’ 

 

  

http://www.huidfonds.nl/ikdoemee/
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Hoe vertellen wij ons verhaal?  
 

Het Huidfonds is actief op verschillende off- en online kanalen. We hebben een eigen website 

(www.huidfonds.nl) en zijn actief op diverse socialmediakanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube en LinkedIn. In 2018 is aan de hand van een contentkalender op professionele wijze invulling 

gegeven aan social media. Met relevante content is er binnen alle doelstellingen extra bereik behaald. 

Op onze website is onze kennisbank gedeeltelijk vernieuwd en aangevuld en is er veel nieuwe content 

toegevoegd op het gebied van cijfers, achtergronden en interviews. Met voorlichting, 

preventiecampagnes, het delen van persoonlijke verhalen op onze website droegen we bij aan onze 

impact en creëren we draagvlak voor onze missie. 

De website 

Het websitesysteem wat sinds eind 2017 gebruikt wordt, is positief gebleken vanwege de 

gebruiksvriendelijkheid. Dit heeft geleid tot een enorme toename in content in 2018. Om onze online 

vindbaarheid te vergroten, beschikken we als fonds over Google Grants. De algemene effectiviteit van 

Google Grants is in 2018 sterk afgenomen door wijzigingen van Google en door een sterke groei van 

online content in het algemeen. 80% van de traffic op onze website kwam via SEA (Google Grants) 

waardoor het totaal aantal bezoekers sterk is gedaald ten opzicht van 2017. 

 

 
 

Daling in aantal bezoekers wordt veroorzaakt door de afname van de effectiviteit van SEA (Google 

Grants) 

 

De organische traffic naar onze site is verdubbeld en ook het aantal bezoekers via social media is twee 

keer zo hoog. In totaal waren er 220.000 bezoekers op onze site in 2018. De meeste bezoekers zijn op 

zoek naar informatie over huidaandoeningen. Om deze reden hebben wij in 2018 op onze website de 

informatie rondom huidaandoeningen vernieuwd en uitgebreid. Het totaal aantal organische 

bezoekers vertoonde begin van 2019 weer een stijgende lijn:  

 

 

http://www.huidfonds.nl/
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Social media 

Het Huidfonds wil social media op dit moment vooral inzetten om haar boodschap te verspreiden, te 

vertellen over onze werkzaamheden en de naamsbekendheid van het Huidfonds te vergroten.  

We kunnen door middel van social media in contact komen met onze (potentiele) ambassadeurs en 

(potentiële) relaties.  

 

Het bereik via onze social media is in 2018 met 15% gestegen ten opzichte van 2017. Ook is het aantal 

volgers, deelacties, bereik en ‘engagement’ is toegenomen: 

Twitter:  3.428 

Facebook: 2.580 

Instagram: 1.006 

LinkedIn:  511 

 

De hardcopy krant Huidpost 

Met de Huidpost houden we onze donateurs, vrijwilligers, partners en geïnteresseerden op de hoogte 

van wat we doen voor mensen met een huidaandoening, hoe hun donatie besteed wordt en hoe we 

met elkaar het belang van een gezonde huid aan kunnen tonen. Online hebben de Huidposten via 

publicatiemedium www.issuu.com/huidfonds een bereik gehad van 2.571 en zijn ze 536 keer gelezen. 

Naast berichten vanuit het Huidfonds zelf, laten wij drie groepen aan het woord: 1) mensen met een 

huidaandoening, onze Huidhelden 2) ambassadeurs van het Huidfonds en 3) het Huidpanel.  

Huidpanel van het Huidfonds  

 

Het Huidpanel bestaand uit 4 professionals (Michael Heffels Schoonheidsspecialist bij Beauté 

huidinstituut, Marco van Coevorden, dermatoloog Gelre ziekenhuis Apeldoorn, Dana Dijs-Bos 

huidtherapeut en eigenaresse van Huidzorg Houten en Erik de Laat verpleegkundig specialist wondzorg 

bij het Radboud Universitair Medisch Centrum). De Huidpost is in januari en oktober verstuurd naar 

ruim 2.500 ontvangers. We zijn enorm blij en dankbaar dat deze huidspecialisten, die zich dagelijks 

inzetten voor mensen met een huidaandoening, hun kostbare tijd en hun positieve energie hebben 

ingezet voor het Huidfonds.  
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Aandacht in externe media 

Niet alleen via digitale kanalen, maar ook via print bereiken en inspireren we steeds meer mensen met 

onze boodschap. Zo zijn we dankzij een grote samenwerking met Telegraaf landelijk onder de 

aandacht gekomen bij een grote groep lezers. In maart waren wij te lezen in de bijlage ‘Huid en 

Gezicht’ van Telegraaf met een oplage van 230.000 en een bereik van 800.000. In glossy magazines 

zoals Elegance, Grazia bereikten we 80.000 mensen met onze campagnes. Met vakblad de 

Schoonheidsspecialist en de NTVH (Nederlands Tijdschrift voor Huidtherapie), Kosmetiek, De 

Beautyprofessional, Lijfblad (voor drogisterijmedewerkers) en UA (voor apothekersassistenten) 

bereikten we meer dan 40.000 stakeholders van het Huidfonds: specialisten in de zorg, schoonheids- 

en gezondheidsbranche. 

   

Art. Huidhelden in Seniorenwijzer en in De Beauty Professional, Interview Jantine en Huidhelden in 
bijlage Huid van de Telegraaf 
 

MEDIUM OPLAGE 

1 artikel en 1 interview in bijlage Mijn Lichaam special Huid van Telegraaf 230.000 

2 artikelen in Seniorenwijzer 80.0000  

Artikel in de Parool over zonbescherming 50.000 

Interview in Elegance 42.000  

Artikel in Grazia 38.951  

2 artikelen in Psoriasis Focus op mij 4.200  

Artikel in Melanoom Nieuws   

Interview en column in NTVH  800  

Artikel in Lijfblad voor drogisterijmedewerkers 9.750 (oplage) 

Artikel in UA voor apothekersassistenten 12.500 (oplage) 

2 artikelen in Gezondheidsgids 30.000 (oplage) 

Artikel in GezondNu 55.336 

Partnerschap logo in Kruidvat folder  13.000.000 

Artikel in Anbos guide 5.000 

Artikel in Beautyprofessional 8.000 

1 artikel en 1 column Kosmetiek  6.000 

Artikel in Happy met je Huid magazine 25.000 

Artikel onderzoek Motivaction op Medicalfacts.nl 319 

Artikel onderzoek Motivaction op Nationalezorggids.nl  

Diverse artikelen en social media berichten door Weerplaza, Solero, Huidhuis, Louis Widmer, 
huidkanker.nl, Voedingscentrum en Brandwondenstichting 

Bijv. Weeplaza tweets 
naar 87.109 volgers  

Nieuwsbrieven en artikelen website bij Kinderopvang Totaal 17.500 

Nieuwsbrief Gezonde kinderopvang  500 

6 blogs, 1 post en nieuwsbrief bij hannah.nl 2.106 
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Waar hebben wij van geleerd? 
 
Wij hebben een fantastisch jaar achter de rug met veel hoogtepunten waar wij trots op zijn. Wij zijn 

daarnaast een lerende organisatie, wij staan open voor feedback en kijken kritisch naar dingen die wij 

anders kunnen doen. Ook volgen we cursussen en webinars die passen bij ons vakgebied en 

fondsenwerving. Wij zijn immers nooit uitgeleerd. Hieronder een samenvatting van enkele 

hoogtepunten in de scholing die wij gevolgd hebben: 

 Event: Impact, de evolutie. Door Nederland Filantropieland en ING Private Banking  
 Forward Thinking Leadership (with Barack Obama) door Denkproducties  
 In hoeverre is uw vereniging al AVG-proof? Door Bestuurders Centrum 
 Webinar: Financiën voor Non-financials door Nederland Filantropieland 
 Webinar: Hoe anders denken geld oplevert: Goed zaken doen met bedrijven door 

Nederland Filantropieland 
 Workshop ‘Interventie beschrijven’ van het RIVM t.b.v. erkenning Zonnetjesweek 
 Facebook marketing training door Facebook Marketing Academy 

 

Aandachtspunten  

Financiën 

Het Huidfonds bevindt zich in een financieel stabiele fase. Als Goed Doel gaan we bewust om met de 

fondsen die wij gedurende het jaar tot onze beschikking hebben. Vanaf 2017 zien we de 

veranderingen die zijn doorgevoerd binnen het Huidfonds ook terug in positieve jaarcijfers.  

Met deze nieuwe financiële positie komen andere manieren van aansturen van de organisatie kijken. 

Er is behoefte aan meer vooruit kijken (meerjarenbegrotingen), inzicht in verwachting en resultaat van 

projecten, waardoor betere keuzes gemaakt kunnen worden en up-to-date cijfers gedurende het jaar 

om bij te sturen waar nodig. In 2018 bleek het Huidfonds hier nog niet voldoende op ingericht. 

Daarom is in de tweede helft besloten om te zoeken naar een financiële partner die ons kan helpen bij 

deze professionaliseringsslag. Vanaf 2019 worden de financiën uitgevoerd in samenwerking met 

Orchestra.  

ABN AMRO 

In het verlengde van deze (financiële) professionaliseringsslag merkten wij in 2018 dat wij 

ondersteuning nodig hebben bij het analyseren en inzichtelijk krijgen van de financiële cijfers.  

Eind 2018 zijn wij via Impact Matters in contact gebracht met ABN AMRO – afdeling Instituten & 

Charitas. Deze afdeling is gespecialiseerd in het geven van (financiële) adviezen op gebied van 

fondsenwervende instellingen. ABN AMRO gaat meerdere keren per jaar tijdens voor het Huidfonds 

belangrijke momenten (denk aan opstellen begroting, controle jaarrekening) meekijken om te 

adviseren waar de aandachtspunten en prioriteiten van het Huidfonds op financieel gebied liggen.  

Bezoekers website 

In 2018 is het aantal bezoekers van de website van het Huidfonds teruggelopen. Dit is veroorzaakt 

door het teruglopen van de effectiviteit van Google Grants. In 2018 kwam 80% van het websiteverkeer 

binnen via paid search (t.o.v. 90% in 2017). We maken hieruit op dat we voor een groot deel 

afhankelijk zijn van SEA. Toch zit hier ook een positieve kant bij. Het bezoek van organic search (de 

bezoekers die niet via Google Grants advertenties op onze website komen) is gestegen van 2% in 2017 

naar 11% in 2018.  
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Samenwerking Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV) 

Halverwege 2018 kwam vanuit de NVDV het bericht dat zij de samenwerking met het Huidfonds 

opschorten. De NVDV geeft de huidige bedrijfsvoering van het Huidfonds en de wijziging in missie en 

visie als reden voor de opschorting aan. Het Huidfonds vindt het belangrijk om samen te werken met 

partijen die aansluiten bij onze missie en doelen en betreurt de beslissing van de NVDV. Vandaar dat 

de RvT van het Huidfonds in 2018 het initiatief heeft genomen tot een tweetal gesprekken met het 

bestuur van de NVDV. Het Huidfonds ziet de dermatologie als een belangrijke stakeholder en zal dan 

ook blijven zoeken naar samenwerking en verbinding tussen het Huidfonds en de dermatologie. 

Internationale contacten 

Binnen Europa is het Huidfonds als organisatie uniek. Het Huidfonds heeft in 2018 meerdere malen 

over de grenzen van Nederland gekeken en contact gehad met patiëntenorganisaties in het 

buitenland. In 2019 willen wij hier nog meer de nadruk op leggen. Samen maakt immers sterk, dus 

blijven wij onze ogen open houden voor internationale samenwerkingsverbanden. 
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Korte vooruitblik   
 
Het Huidfonds heeft de ambitie om vanuit de stabiele positie waarin we ons nu bevinden, verder door 

te groeien, zowel financieel als in impact. Dat is het plan. Wij houden onze koers vast en bouwen 

rustig door samen met alle mensen die ons ondersteunen.  

In het hoofdstuk ‘Wat hebben wij gedaan?’ heb je kunnen lezen wat wij aan projecten, campagnes en 

events in 2018 hebben gedaan en geven wij ook een korte vooruitblik op de plannen voor 2019 per 

project. Naast al deze plannen en ideeën zetten wij in op drie grote campagnes in 2019:   

1. De Zonnetjesweek die in april georganiseerd wordt. Met vernieuwde materialen en een 

verbeterd marketingconcept verwachten we het bereik uit 2018 meer dan te verdubbelen.  

2. De Huidhelden huidkanker. Deze aparte campagne binnen de huidheldencampagne richt zich 

specifiek op huidhelden die huidkanker hebben (gehad). We delen in 2019 wederom een 

bijzondere fotoreportage met persoonlijke verhalen om te vragen voor bewustwording, 

bescherming van de huid en vooral acceptatie van de huid die ‘anders’ is.  

3. De No Sun Run zal in september 2019 voor het derde jaar op rij georganiseerd worden. Ook 

dit jaar gaan we weer voor meer lopers, meer donaties en vooral nog meer plezier tijdens de 

run van 8 kilometer in het donker. 

Het Huidfonds heeft in haar nieuwe koers vanaf 2016 de eigen identiteit versterkt en de interne 

organisatie beter ingericht op fondsenwerving. In 2019 werken wij verder aan het verankeren van de 

fondsenwerving in de organisatie om zo nog meer impact te kunnen realiseren. Het Huidfonds zal zich 

richten op het versterken van de samenwerking met huidige (samenwerkings-)partners en het werven 

van nieuwe partners. Ook zullen wij onze focus leggen op het verbinden van ambassadeurs aan het 

Huidfonds die helpen om onze missie uit te dragen. Dit kunnen zij onder meer doen door het opzetten 

van een ‘Ik doe mee-actie’. Via onze website maken wij het ambassadeurs gemakkelijk om een 

dergelijke actie op te zetten, door stappenplannen en succesverhalen te delen.   

In 2019 zal het Huidfonds versterkt worden door de Denktank. De Denktank is een intern orgaan dat 

bestaat uit doelgroepen die van belang zijn voor het Huidfonds. Hierbij kan gedacht worden aan, 

mensen met een huidaandoening, naasten van mensen met een huidaandoening, 

patiëntenverenigingen, ambassadeurs van het Huidfonds, dermatologen, schoonheidsspecialisten, 

huidtherapeuten en (samenwerkings-)partners. Dit is slechts een selectie van de doelgroepen van het 

Huidfonds. De inbreng van de Denktank geeft het Huidfonds input voor haar beleid, keuzes in beleid, 

programmering en projecten. Het Huidfonds ziet het als een grote toevoeging om een stem te geven 

aan de doelgroepen.   

Het vergroten van onze naamsbekendheid zal ook in 2019 hoog op onze actielijst staan. Door het 

vergroten van onze naamsbekendheid vergroten we ons bereik en onze impact. Om onze 

naamsbekendheid te vergroten zal vooral ingezet worden op online marketing. We zien een groei in 

het aantal volgers op onze socialmediakanalen door de content die wij delen en de campagnes die wij 

uitvoeren. Samenwerken staat ook hier centraal. We werken samen met onze partners om in te 

spelen op actualiteiten en aandacht te kunnen geven aan relevante awareness-dagen. Ook wordt in 

2019 samen gewerkt met het Vriendenfonds en EndemolShine om de droom van één van onze 

jongere Huidhelden uit te laten komen.  
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1. Balans per 31 december 2018 
 

ACTIVA 
 

31-dec-18 
 

31-dec-17 

Vorderingen 
 

19.024  14.774 

Liquide middelen 
 

171.028  160.553 

Totaal activa 
 

190.052  175.327 

  
 

  
PASSIVA 

 
31-dec-18 

 
31-dec-17 

 

Reserves en fondsen 
 

 
  

Continuïteitsreserve  140.730  137.246 

Totaal reserves en fondsen 
 

140.730  137.246 

  
   

Schulden  
 

    

Kortlopende schulden  
 

49.322  38.081  

Totaal passiva 
 

190.052  175.327 
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2. Staat van baten en lasten over 2018 
     

 

 

Werkelijk 

2018 

Begroting 

2018 

Werkelijk 

2017 
 

 Euro Euro Euro  
Baten      
Baten particulieren 45.515 45.200 45.057  

Baten van bedrijven 108.500 125.000 75.825  

Fondsenwerving projecten 57.416 57.585 59.751  

Baten van loterijorganisaties - 2.000 -  

Baten van andere organisaties zonder winststreven 70.055 71.000 98.979  

Som van de geworven baten  281.486 300.785 279.612  

     

Baten als tegenprestatie voor de levering van goederen en/of diensten 13.932 14.110 24.060  

Totaal baten  295.418 314.895 303.672  

   .  

     
Lasten     
Besteed aan doelstelling     

Voorkomen van huidaandoeningen 59.225 37.723             60.409  

Betere zorg voor mensen met een huidaandoening 44.738 40.317             46.998  

Acceptatie van de huid die ‘anders’ is 49.272 42.332 51.923  

Voorlichting 39.377 48.975 44.130  
Totaal besteed aan doelstelling  192.612 169.347 203.460  

 

   

 
Werving baten     
Kosten fondsenwerving 53.125 56.810 52.186 

- 

 

     
Beheer en administratie      
Kosten beheer en administratie  46.255 86.159 44.482  
Totaal lasten  291.992 312.316 300.128  
     

Saldo voor financiële baten en lasten 3.426 2.579 3.544  

     

Financiële baten en lasten     

Baten uit rente 58 100 161  

Saldo baten en lasten  3.484 2.679 3.705  

     
Totaal resultaat bestemming     
Continuïteitsreserve 3.484 2.679 3.705  
Saldo van baten en lasten 3.484 2.679 3.705  

      
Kosten fondsenwerving in procenten som van geworven baten 19% 19% 19% 

 
Besteed aan doelstellingen in procenten van totale baten 65% 54% 67%  
Kosten beheer en administratie in procenten van de som der lasten 16% 28% 15%  
Besteed aan doelstelling in percentage van totale lasten 66% 54% 68%  
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3. Toelichting algemeen 
 

Algemeen 

Activiteiten 

Stichting Nationaal Huidfonds (KvK 41184634), gevestigd te Nieuwegein, heeft als doel het belang van een 

gezonde huid onder de aandacht te willen brengen. ‘Hou van je huid, zorg voor je huid’ is de boodschap die wij 

uitdragen. Om onze missie te volbrengen hebben we drie belangrijke doelstellingen voor ogen: 

 Voorkomen van huidaandoeningen; 

 Betere zorg voor mensen met een huidaandoening; 

 Acceptatie van de huid die er ‘anders’ uitziet.  

Om onze doelen te verwezenlijken voeren we campagnes, organiseren we fondsenwervende evenementen, 

geven we voorlichting en informatie over de huid en doen we gericht onderzoek. Daarnaast brengen we 

huidprofessionals en mensen met een huidaandoening met elkaar in verbinding om verbeteringen aan te 

brengen in de huidzorg. 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het 

kalenderjaar.  

Verdeelsleutel doorbelasting 

In 2017 is het Huidfonds gestart met het toerekenen van de bestede uren aan de diverse doelstellingen, 

fondsenwerving en beheer en administratie. Dit om beter inzicht te verschaffen en aansturing te verbeteren.  

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

Bij de opstelling van deze jaarrekening is de Richtlijn RJ650 Fondsenwervende organisaties gevolgd. 

De waardering en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het 

desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale 

waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor 

het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 

zijn geworden. 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en gerapporteerde waarde van 

activa en verplichtingen van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen wordt herzien en in de 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

Voorzieningen voor oninbaarheid worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet ander vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting. 

Continuïteitsreserve 

Een continuïteitreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat 

de Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.  

Schulden 

De schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde. 

Baten 

Donaties en giften worden verantwoord in het boekjaar van ontvangst. Baten van bedrijven en samenwerkingen 

worden verantwoord in het boekjaar van ontvangst met uitzondering van ontvangsten die kunnen worden 

toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie heeft plaatsgevonden. Baten uit nalatenschappen 

worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Eventuele 

voorschotten worden in het boekjaar waarin zij worden ontvangen verantwoord. 

Overige inkomsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Toedeling kosten  

Kosten worden toegerekend aan de verschillende doelstellingen, fondsenwerving en beheer en administratie op 

basis van de gemaakte uren in 2018, zie pagina 38 voor een nadere toelichting. 

 
Pensioenen 

De stichting heeft een pensioenregeling. De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de 

pensioenuitvoerder, zijnde Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenverplichting kwalificeert als een  

'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 

betalen premie als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Vooruitbetaalde premies worden 

opgenomen als vordering indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De dekkingsgraad eind 

2018 is 101,3%, in 2017 was dit 98,6%. 
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4. Toelichting op de balans per 31 december 2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Reserves en fondsen      31-dec-18             31-dec-17 

Continuïteitsreserve        
Saldo 1 januari  

133.541 

1.787 

135.328 

 

135.328 
 

137.246 133.541     
Resultaatbestemming 3.484 3.705     
Saldo 31 december  140.730 137.246     

       
Totaal reserves en fondsen per 31 december  140.730 137.246     

 

De continuïteitsreserve fungeert als buffer om onvoorziene tegenvallers in de inkomsten te kunnen opvangen. 

Deze buffer zorgt ervoor dat de activiteiten niet op korte termijn hoeven te worden gestaakt en 

salarisbetalingen voor het personeel veilig te stellen. Bij structurele tegenvallers worden de uitgaven verlaagd en 

in de meest extreme situatie zullen de dagelijkse activiteiten, of een deel daarvan, worden afgebouwd. 

Niet uit de  balans blijkende verplichtingen 

Huurverplichting 2019 van ca € 15.000 voor het kantoor aan de Richterslaan 62 te Nieuwegein. Het huurcontract 

is per 1 april 2018 verlengd met 2 jaar.  

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, welke van invloed (kunnen) zijn op de in deze jaarrekening 

opgenomen informatie, noch in de gepresenteerde balansposten of hun waarderingen, noch in de toelichtingen 

daarop.  

Vorderingen 

Vorderingen 

31-dec-18 31-dec-17 

   

Debiteuren 3.042 314 

Vooruitbetaalde kosten 7.789 5.084 

Nog te ontvangen rente 57 160 

Pensioenpremie 2.696 - 

Omzetbelasting 1.705 5.481 

Overige 3.735 3.735 

Totaal vorderingen 19.024 14.774 

 

 

 

  

Liquide middelen 31-dec-18 31-dec-17 

   

ING  11.901 18.245 

ING - Spaarrekening 118.151 128.002 

Rabobank  40.976 14.306 

Totaal liquide middelen 171.028 160.553 

   

Kortlopende schulden 31-dec-18 

 

31-dec-16 

31-dec-17 

   

Crediteuren 3.283 1.683 

Loonheffing 

Loonheffing  

19.525 18.520 

Pensioenpremie - 603 

Reservering vakantiedagen 

Vakantiegeld en -dagen 

4.122 5.916 

Vooruit ontvangen bedragen 18.250 5.510 

Nog te betalen kosten 4.142 5.849 

Totaal kortlopende schulden  49.322 38.081 
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5. Toelichting op staat van baten en lasten 2018 
 

 
Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017 

 
Euro Euro Euro 

    

Baten van particulieren    

Donaties en giften 

N 

45.315 45.000 41.100 

Nalatenschappen 200 200 3.957 

 45.515 45.200 45.057 

    

Baten van bedrijven    

Partnerschap  84.500 100.000 75.000 

Huid Allergie Keurmerk 24.000 25.000 825 

 108.500 125.000 75.825 

    

Baten van loterijorganisaties    

Wens in vervulling (Vriendenfonds) - 2.000 - 

    

Baten van andere organisaties zonder winststreven    

Bijdrage Nederlandse Brandwondenstichting 70.055 71.000 98.979 

 70.055 71.000 98.979 

    

Baten als tegenprestatie voor levering van diensten    

HPN-PROMS 1.240 1.240 11.493 

Huurinkomsten 12.692 12.870 12.567 

 13.932 14.110 24.060 

    

Fondsenwerving projecten 

 
Project Huidhelden 10.290 16.785 13.173 

Zorg voor je Huid 2.500 2.500 14.029 

Focus op mij, niet op mijn huid 18.000 15.000 16.500 

No Sun Run 18.326 15.000 9.805 

UV-Bescherming bij kinderen 8.300 8.300 5.500 

Congres Care Dermatologen dagen - - 463 

Lesgeven O. van Cranenburgh - - 281 

 57.416 57.585 59.751 

 
    

Totaal baten  295.418 314.895 303.672 

       

 

  



 

 
Jaarrekening Stichting Nationaal Huidfonds 2018  38 

6. RJ 650 Model Toelichting Lastenverdeling 

 
 

  Doelstelling           Totaal 2018 
Begroot 

2018 

  
Meer mensen 

zorgen 

Betere zorg voor 
mensen met een 
huidaandoening 

Acceptatie van de 
huid die anders is 

Voorlichting Wervingskosten 
Kosten beheer en 

administratie 
   

         
  

   

Lasten                 

Verwervingskosten 2.120 1.601 1.763 1.409 1.901 1.655 10.449 7.908 

Eigen projecten 2.552 1.928 2.123 1.697 2.290 1.993 12.583 59.500 

Personeelskosten 46.566 35.175 38.741 30.960 41.769 36.368 229.579 211.036 

Huisvestingskosten 3.080 2.327 2.563 2.048 2.763 2.406 15.187 15.488 

Kantoor- en algemene kosten 4.907 3.707 4.082 3.263 4.402 3.833 24.194 18.384 

 Totaal   59.225 44.738  49.272  39.377  53.125  46.255  291.992 312.316  

 

Toelichting op de lastenverdeling 

In de Lastenverdeling worden de kosten die het Huidfonds maakt, verdeeld over de verschillende doelstellingen, de wervingskosten en de kosten voor Beheer & 

Administratie. De totalen van de verschillende kolommen komen overeen met de totaal bedragen die zijn opgenomen in de Staat van baten en lasten en in de toelichting 

daarop. Uit de lastenverdeling wordt duidelijk hoe de eerder vermelde kosten zijn besteed. 

Berekeningswijze  

De gemaakte kosten zijn overeenkomstig de voorgeschreven indeling verdeeld over de verschillende kostensoorten. Hierbij zijn de direct toerekenbare kosten, de kosten 

waarvoor een factuur is ontvangen of een contractuele verplichting is aangegaan, direct ten laste van de betreffende kostensoort gebracht (zie kolom ‘Totaal 2018’). De 

personeelskosten zijn verdeeld op  basis van de gemaakte uren voor de verschillende bestemmingen. Om de andere kosten per bestemming te bepalen, is gerekend met het 

percentage van het aandeel van de medewerkers dat werkzaam is voor de betreffende bestemming. 
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7. Toelichting en specificatie van de lasten 2018 
 

 

  

 Realisatie Realisatie 

 2018 2017 

Verwervingskosten Euro euro 

CBF Keurmerk 548 250 

Overige contributies 1.175 1.456 

Algemene voorlichting 8.726 19.228 

Verwervingskosten 10.449 20.934 

   

   

Personeelskosten    

Bruto salarissen 180.610 170.850 

Sociale lasten 26.252 24.868 

Pensioenpremie 17.728 14.367 

Ziekteverzuimverzekering 3.561 3.748 

Reiskosten onbelast (woon-werk) 4.231 5.003 

Overige personeelskosten 2.057 2.209 

Mutatie vakantiegeld -1.794 - 631 

Ontvangen ziekengeld -3.066 - 

Totaal personeelskosten 229.579 220.414 

In 2018 waren in totaal 2,96 fte werkzaam (in 

2017: 3,5 fte) 

 

 

 

 

 

  

Huisvestingskosten   

Huurkosten kantoor Nieuwegein 15.099 14.716 

Diensten kantoor Utrecht 88 850 

Totaal huisvestingskosten 15.187 15.566 

 

 

  

Kantoor- en algemene kosten   

Kantoorbenodigdheden 367 227 

ICT kosten 3.509 4.746 

Administratiekosten 6.576 5.668 

Bestuurskosten 792 892 

Accountantskosten  3.736 3.306 

Overige kantoor- en algemene kosten 

bankkosten) 

9.214 9.378 

Totaal kantoor- en algemene kosten 24.194 24.217 
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8. Toelichting verschillen 2017-2018 baten en lasten 

 
BATEN  
 
Fondsenwerving 
- In 2018 heeft het Huidfonds meer periodieke donaties gekregen in vergelijk met 2017. Het aantal eenmalige 
donaties is gestegen. Dit komt door de aanpassingen op de website die het doen van een donatie via de website 
vergemakkelijken.  
- In 2018 heeft het Huidfonds een jaarlijkse storting van €200 uit een nalatenschap ontvangen. 
 
Projecten 
Met de baten die het Huidfonds ophaalt, voeren wij campagnes, organiseren we fondsenwervende 
evenementen, geven we voorlichting en informatie over de huid en doen we gericht onderzoek. Daarnaast 
brengen we huidprofessionals en mensen met een huidaandoening met elkaar in verbinding om verbeteringen 
aan te brengen in de huidzorg. Als tegenprestatie voor de sponsoring van deze projecten vernoemen wij o.a. de 
naam/logo’s van de sponsors.  
 
Rente 
De rente in 2018 was lager dan in 2017. Dit komt doordat het Huidfonds minder liquide middelen in bezit had en 
door de steeds lagere rentestand. 
 
Overige baten 
Onder overige baten zijn de huurinkomsten opgenomen. Het Huidfonds is halverwege 2016 verhuisd en 
sindsdien wordt de ruimte onderverhuurd aan meerdere partijen. Vanaf die tijd zijn er huurinkomsten. De 
huurkosten in 2018 waren nagenoeg gelijk aan 2017.  
 

LASTEN  
 
Personeel en Raad van Toezicht 
Personeelskosten waren in 2018 hoger dan in 2017. Dit komt door wisseling van het personeel, waardoor er een 
korte tijd dubbeling van functies was. Een van de medewerksters is in 2018 langdurig ziek geweest. Hiervoor is 
ziekengeld ontvangen.   
 
Kantoorruimte 
De huurkosten in 2018 waren nagenoeg gelijk aan dan die van 2017. De ruimte wordt gedeeld met 
medehuurders. De opbrengst van deze huur is opgenomen in de baten onder huurinkomsten. 
  
Overige algemene kosten 
In de overige algemene kosten is een bedrag van € 3.843 (2017: € 4.513) opgenomen wegens niet 
terugvorderbare omzetbelasting, aangezien het Huidfonds deels vrijgesteld is van de omzetbelasting.  
Verder bestaan de overige algemene kosten uit o.a. telefoonkosten, bankkosten, kantoormaterialen e.d. 
 

 

 

 

 



9. Informatie over bezoldiging directie  
 

Bezoldiging directie1  

De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere 

bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 

2019 waarin de bezoldiging en BSD voor 2018 vastgesteld is. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de 

vaststelling van de beloning volgt het Huidfonds de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties 

(zie www.goededoelennederland.nl).  

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de 

situatie bij het Huidfonds vond plaats door de RvT met behulp van een extern bureau (Orchestra B.V.). Dit leidde 

tot een zogenaamde BSD-score van 315 punten, waarmee het Huidfonds in categorie E valt met een maximaal 

jaarinkomen van EUR 84.8802. Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen 

van de directie bedroeg in 2018 voor J. van ‘t Klooster EUR 77.963. Deze beloning bleef binnen de geldende 

regeling. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op 

termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. 

Naam     J. van ´t Klooster   

Functie     Directeur/bestuurder 

        
Dienstverband            

 Aard (looptijd)      onbepaald   

  uren    32  

  parttime percentage   88,9%  

  periode     01/01-31/12  
Bezoldiging (EUR)            

       
  Jaarinkomen            
    bruto loon/salaris           66.869    

    vakantiegeld       5.350        

    eindejaarsuitkering, 13e/14emnd               5.744      

    variabel jaarinkomen          -    

  Totaal              77.963  

 SV lasten (wg deel)                   9.972  

 Belaste vergoedingen/bijtellingen                2.375  

 Pensioenlasten (wg deel)          8.584        

 Pensioencompensatie    - 

 Overige beloningen op termijn                                -    

 Uitkeringen beëindiging dienstverband                               -    
        
Totaal bezoldiging 2018         98.894      

Totaal bezoldiging 2017                  93.333    

  

                                                           
1 bron: Sectoranalyse VFI brancheorganisatie van goede doelen 2015 
2 bron: Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties van Goede Doelen Nederland 

http://www.goededoelennederland.nl/


 

Jaarverslag en Jaarrekening Stichting Nationaal Huidfonds 2018  42 

 

10. Resultaatbestemming 
 

Resultaatbestemming 

 

Toevoeging / onttrekking aan: 

                      Realisatie                           Realisatie 

 2018 2017 

   

Continuïteitsreserve 3.484 3.705 

Saldo baten en lasten 3.484 3.705 

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Nationaal Huidfonds te Nieuwegein

A. Verklaring over de in de jaarverantwoording opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de in het jaarverslag op pagina 30 tot en met 42 opgenomen jaarrekening 

2018 van Stichting Nationaal Huidfonds gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in deze jaarverantwoording opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 

Nationaal Huidfonds per 31 december 2018 en van het saldo van baten en lasten over 

2018 in overeenstemming de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 650.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018; 

2. de staat van baten en lasten over 2018; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van 

de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nationaal Huidfonds zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 

(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als

basis voor ons oordeel.



 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverantwoording andere informatie, die 

bestaat uit:

· het jaarverslag;

· de overige toelichtingen (bijlagen).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

· met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

· alle informatie bevat die op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 650 vereist is.  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 

RJ 650 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen 

van het jaarverslag in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 650 en RJ 400. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving RJ 650.

In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft 

om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 



 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  

· het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing; 

· het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

entiteit; 

· het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de beheerder en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;

· het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar 

continuïteit niet langer kan handhaven;



 

 

· het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen;

· het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht en de directie onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Uitgeest, 18 juni 2019

Maatschap WEA Noord-Holland

O. Zijp RA

w.g.


