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in hun leven passen en verschillende 
activiteiten uitproberen om te ontdekken 
wat het beste bij hen past. Velen van 
hen raken zó enthousiast dat zij na een 
activiteit via NL Cares toch meer willen 
doen in hun buurt of stad. 

Naast   het   bieden  van  flexibel  vrijwilligers- 
werk via onze online agenda in vier grote 
steden organiseerden we in 2019 ook 
vele maatschappelijke activiteiten voor 
bedrijven. Steeds meer bedrijven geven 
medewerkers als onderdeel van hun 
MVO-beleid de mogelijkheid zich tijdens 
werktijd in te zetten als vrijwilliger. Zo 
dragen ze bij aan de lokale community. 
Er werden weer prachtige activiteiten tot 
stand gebracht: van bowlen met mensen 
met een verstandelijke beperking, salsa 
met ouderen tot science workshops voor 
kinderen en sollicitatie trainingen voor 
migranten. 

Ook in 2020 blijft NL Cares zich inzetten 
om iedereen enthousiast te maken over 
het doen van vrijwilligerswerk. Een 
ontmoeting met een medestadsbewoner 
uit een andere leefomgeving dan jijzelf  
levert aan beide kanten nieuwe inzichten 
en leidt tot meer begrip voor elkaar en 
meer verbondenheid. NL Cares bedankt 
iedereen die ons in 2019 heeft geholpen 
om aan onze missie te bouwen en we 
hopen ook volgend jaar weer op jullie 
steun!  

Astrid Wassenaar
Directeur NL Cares
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Een interessante conclusie vanuit 
het CBS1: van de mensen die vrij-
willigerswerk doen zegt 91% 
gelukkig te zijn. Of mensen 
vaker gelukkig en tevreden zijn 
doordat ze vrijwilligerswerk 
doen, of dat mensen die zich 
gelukkig en tevreden voelen zich 
vaker als vrijwilliger inzetten is 
niet onderzocht. Bij NL Cares zien 
we iedere dag hoe enthousiast 
en blij mensen worden die zich 
voor een ander inzetten, dus wij 
houden het op het eerste!

Duizenden mensen schonken in 2019 
hun tijd en zetten zich vrijwillig in voor 
stadsgenoten die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. Zo zorgden zij 
ervoor dat er bij vele maatschappelijke 
organisaties extra activiteiten konden 
worden georganiseerd. Bijna 14.000 
keer ging er het afgelopen jaar een NL 
Cares-vrijwilliger op pad om iets voor 
een ander te betekenen. Daarmee 
realiseerden we 40.850 ontmoetingen 
en 45.000 uur vrijwilligerswerk. Cijfers 
waar we trots op zijn. We zien dat ons 
concept van flexibel vrijwilligerswerk 
veel (jonge) mensen aanspreekt. 

Veel mensen willen iets betekenen 
voor een ander, maar de overvolle 
agenda’s laten het niet toe dat zij zich 
commiteren aan een vaste rol op een 
vast moment bij een organisatie of 
goed doel. Bij NL Cares kunnen zij vrij-
willigerswerk op een flexibele manier 

 
VRIJWILLIGERSWERK 
MAAKT GELUKKIG
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20.675
uren in Amsterdam

5.250
uren in Den Haag

9.140
uren in Rotterdam

9.085
uren in Utrecht

ONS VERHAAL
NL Cares is een eigentijdse organisatie op het gebied 
van flexibel vrijwilligerswerk en maatschappelijk 
betrokken ondernemen. Wij zijn in 2005 opgericht 
door een aantal young professionals uit Amsterdam 
die het belangrijk vonden om jonge mensen te 
stimuleren om wat voor een ander te betekenen. Zij 
begonnen een vrijwilligersagenda in hun stad die 
inmiddels tot een breed platform is uitgegroeid. Op 
dit moment zijn wij naast AMSTERDAM ook actief 
in DEN HAAG, ROTTERDAM en UTRECHT. 

NL Cares gelooft in een samenleving waarin we open 
staan voor  elkaar. Wij  brengen  mensen  uit  ver-
schillende leefwerelden samen. De ontmoetingen die 
plaatsvinden zorgen voor begrip en verbondenheid. 
NL Cares biedt flexibel vrijwilligerswerk aan voor 
individuen en het bedrijfsleven. Vrijwilligers doen een 
activiteit wanneer het hen uitkomt en kiezen iets dat 
bij hen past. Op deze manier komen zij in contact met 
mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken, 
zoals kinderen en jongeren uit achterstandssituaties, 
ouderen, migranten, dak- en thuislozen en mensen 
met een beperking. Vrijwilligerswerk bij NL Cares is 
laagdrempelig en inspirerend. 

NL Cares is hét platform voor jonge mensen met 
een drukke agenda die iets voor een ander willen 
betekenen.
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45.000 uur
vrijwilligerswerk

13.685 keer 
vrijwilligerswerk

40.850
ontmoetingen



“Ik heb een mega leuke ervaring 
gehad als vrijwilliger met ouderen bij 
NL Cares. Super fijn om zo iets kleins 
te kunnen doen voor mensen die het 
iets zwaarder hebben. Het gesprek 

met de oudere ging alle kanten op en 
was erg gezellig. Het geeft mij veel 

voldoening en zo haal je iemand even 
uit de dagelijkse sleur!”

-Laurenne

ONZE
VRIJWILLIGERS

“Het was ontzettend gezellig 
om even te wandelen met de 
oudere. We hebben heerlijk 

gekletst over van alles en 
nog wat. Het geeft mij veel 

voldoening en kost maar een 
uurtje van mijn dag.”

-Rick

“Bij NL Cares kan je veel 
verschillende activiteiten doen met 
allerlei doelgroepen. De drempel 

lijkt heel hoog, maar de stap is heel 
klein. En als je het eenmaal gaat 

doen word je er zo blij van!”

-Justa
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HET CONCEPT
NL Cares mobiliseert mensen met een 
drukke agenda om vrijwilligerswerk te doen 
door de structurele vraag naar de inzet 
van vrijwilligers flexibel in te vullen. Dit 
betekent dat de structurele activiteiten door 
verschillende vrijwilligers gevuld worden en 
er geen terugkerende verplichting is voor de 
vrijwilliger. Het vrijwilligerswerk is daarnaast 
heel “hands on”; speciale kennis en kunde is 
niet nodig. Aanmelding en inschrijving voor 
een activiteit op de NL Cares agenda kan 
heel laagdrempelig op het online platform. 
De vrijwilligers werken samen met andere 
vrijwilligers en er is altijd begeleiding aanwezig 
vanuit de maatschappelijke instelling. 
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DE NACHT VAN DE 
VRIJWILLIGER
In 2019 hebben we wederom 
in alle steden de Nacht van de 
Vrijwilliger georganiseerd. Ruim 
350 vrijwilligers (2018:350) 
hebben zich ingezet bij  
feestelijke activiteiten verspreid 
over de steden. De Nacht van 
de Vrijwilliger is bij uitstek 
de manier om jonge mensen 
op een laagdrempelige en 
aansprekende manier kennis te 
laten maken met vrijwilligers-
werk. Om het evenement en 
de impact hiervan te vergroten 
is in 2019 een start gemaakt 
om samen te werken met 
andere vrijwilligersinitiatieven, 
bijvoorbeeld PEP in Den Haag 
en de VCU in Utrecht. In 2020 
zullen we dit verder uitbreiden. 

ACTIVATIE 
VRIJWILLIGERS
In 2019 realiseerden we 40.850 
ontmoetingen verdeeld over de 
vier steden waarin NL Cares 
actief is. Dit is een kleine stijging 
ten opzichte van de 40.400 
ontmoetingen in 2018. Het aantal 
vrijwilligers dat via NL Cares 
vrijwilligerswerk deed steeg in 
2019   naar 8.810  (2018: 8.600 
vrijwilligers). Verder hebben 
vrijwilligers via ons platform in 
totaal 44.150 uur vrijwilligers-
werk verricht. Dit aantal is iets 
lager dan in het jaar ervoor 
(46.850 uur). Korter durende 
activiteiten en een kleiner 
aantal losse teamactiviteiten 
met bedrijven zijn hiervoor de 
belangrijkste oorzaken.   

WAT
HEBBEN WE BEREIKT?

40.850
ontmoetingen

8.810
vrijwilligers

44.150 uur
vrijwilligerswerk
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De Nacht van de Vrijwilliger is 
bij uitstek de manier om jonge 
mensen kennis te laten maken 

met vrijwilligerswerk



DE SPORTWEEK
In Amsterdam en Rotterdam 
vond in juni het jaarlijkse sport- 
evenement plaats. De achtste 
editie van de  Olympische 
Sportweek in Amsterdam  bood 
aan meer dan tweeduizend 
kinderen uit achterstands- 
situaties de kans om in het 
Olympisch Stadion op speelse 
wijze kennis te maken met 
diverse sporten. De Olympische 
Sportweek werd door bedrijven 
uit Amsterdam ondersteund: 
ruim 700 van hun medewerkers 
begeleidden de kinderen op het 
sportveld. In Rotterdam bood het 
tweedaagse sportevenement de 
mogelijkheid aan 400 kinderen 
om te sporten. Het event 
werd met veel enthousiasme 
begeleid door medewerkers van 
Rotterdamse bedrijven. Onze 
ambitie voor juni 2020 is om in 
alle steden waarin we actief zijn 
een NL Cares sportevenement te 
organiseren. 

WARME WINTER WEKEN
Voor veel  stadsgenoten zijn een 
gezellige  decembermaand   en  fijne 
feestdagen niet vanzelfsprekend. 
Daarom organiseerde NL Cares 
in de vier steden wederom 
de Warme Winter Weken. 
Talloze agenda-activiteiten en 
teamactiviteiten met bedrijven 
zorgden voor een feestelijke warme 
winter voor diegenen die dit goed 
konden gebruiken. Zo werden  heel  
veel  verzorgingstehuizen prachtig 
versierd en werden er kerstbrunches 
en kerstdiners georganiseerd. Meer 
dan 900 vrijwilligers (2018:600 
vrijwilligers) droegen bij aan een 
bijzondere kerstbeleving van bijna 
9.000 kwetsbare stadsbewoners. 
Het aantal plekken werd wegens 
het succes van vorig jaar uitgebreid, 
maar ook in 2019 was de agenda in 
alle steden grotendeels gevuld. In 
de communicatie na afloop van het 
event is geprobeerd de deelnemers 
te motiveren en inspireren om ook 
in de andere maanden van het jaar 
af en toe vrijwilligerswerk te doen 
via de online agenda. 
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De  Olympische Sportweek bood 
aan meer dan tweeduizend 

kinderen uit achterstandssituaties 
de kans om op speelse wijze 
kennis te maken met diverse 

sporten



NL CARES 
IN DE 
MEDIA
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UTRECHT
Voor bol.com organiseerden we voor de derde keer 
een Impactdag. Op 27 september 2019 staken zo’n 
350 medewerkers van bol.com de handen uit de 
mouwen voor kinderen uit achterstandssituaties en 
mensen met een beperking in Utrecht, Amsterdam, 
Antwerpen en Waalwijk. Kinderen leerden 
spelenderwijs de basics van programmeren en 
gingen samen met de bol.commers aan de slag met 
lezen en taalspelletjes. Ook liepen 50 mensen met 
een beperking één dag stage op het hoofdkantoor 
van bol.com en in het warehouse in Waalwijk. 

HIGHLIGHTS
UIT DE
VIER 
STEDEN
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ROTTERDAM
In 2019 is Rotterdam een stukje schoner geworden dankzij 
verschillende (social) clean-ups met bedrijven. Met handschoenen 
en afvalzakken in de hand ruimden de medewerkers van Bakker 
Barendrecht samen met leerlingen van Basisschool de Wissel de 
straten op in Rotterdam-Zuid. Zij hebben niet alleen de handen uit de 
mouwen gestoken maar leerden ook tijdens een informatieve quiz het 
negatieve effect van zwerfafval op het milieu. ‘‘Ik ga mijn moeder 
vertellen dat ze afval niet meer van het balkon moet gooien’’, aldus 
een leerling. Naast schonere straten in Rotterdam-Zuid ontstond er 
ook een bijzondere ontmoeting tussen medewerkers van Unilever 
en Rotterdamse dak- en thuislozen die samen de straten opruimden 
in Rotterdam-West. En zijn 75 medewerkers van Robeco een hele 
middag als ware strandjutters aan de slag gegaan in Oostvoorne.  
Verder zijn er in 2019 samenwerkingen gestart met verschillende 
Rotterdamse studieverenigingen zoals ESN en SHARE en is er extra 
focus gelegd in het aanbod aan geschikte vrijwilligersactiviteiten 
voor (het toenemende aantal) internationale vrijwilligers. 

16 17
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DEN HAAG
In Den Haag waren er veel bijzondere 
samenwerkingen in 2019. Zo gingen zo’n 60 
medewerkers van Onderlinge ‘s-Gravenhage 
aan de slag als vrijwilliger door te wandelen 
met ouderen door het centrum van Den Haag en 
door een tuin van een verzorgingstehuis op te 
knappen. Twintig medewerkers van de Bijenkorf 
Den Haag hebben samen met groep 4 van OBS 
Het Startpunt het strand schoner gemaakt door 
50 kilo plastic van het strand op te ruimen tijdens 
een social clean-up en heeft Shell in december 
met 40 vrijwilligers Sinterklaas gevierd met 200 
kinderen bij buurtcentrum De Mussen. Tevens 
verscheen een aantal nieuwe activiteiten op de 
online agenda zoals een disco voor mensen met 
een verstandelijke beperking in samenwerking 
met VTV.
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AMSTERDAM
In 2019 zijn er in Amsterdam mooie 
samenwerkingen opgezet. Studenten van het 
mbo ondernemerscollege IAM zetten zich 
in via de online agenda en leerden hoe zij 
invulling kunnen geven aan het mvo-beleid van 
hun toekomstige onderneming. Daarnaast is 
3WO Horecagroep in 2019 maatschappelijk 
partner geworden van NL Cares. Samen is er 
een Sinterklaasfeest georganiseerd voor 22 
kinderen uit Amsterdam Oost. Bar Botanique 
en haar medewerkers bezorgden de kinderen 
een ochtend om nooit te vergeten. Het 
enthousiasme van 3WO is groot; in 2020 
is de ambitie om 4 Sinterklaasfeesten te 
organiseren. 

18 19
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 “Wat fijn is dat NL Cares jonge mensen levert die 
bezig zijn school beroepskeuzen te maken en leergierig 

en nog sterk zijn.“

Dorin van Vugt – activiteitenbegeleider Laurens Stadzicht

“Juist het flexibele is voor zowel de vrijwilliger als ons 
een pré: de vrijwilliger zit nergens aan vast en kan   

kiezen uit heel veel soorten klussen/doelgroepen. Voor 
onze bewoners is bij vooral grotere activiteiten een 

aantal extra handen heel fijn.” 

Gerda van den Berg – activiteitenbegeleider Aafje Schiehoven

“We hebben al twee vaste vrijwilligers overgehouden 
aan NL Cares, waar wij erg blij mee zijn.”

Alida Lemberg – Leespaleis de Pupillen

“
“

20 21

DE MAATSCHAPPELIJKE 
INSTELLINGEN



TEAM
NL Cares bestaat uit een team 
van 15 jonge bevlogen mensen. 
Het landelijke team bestaat naast 
de directeur uit een marketing- 
communicatie manager en een 
operationeel manager. Daarnaast 
hebben we in iedere stad waar 
we actief zijn een team van 
projectmanagers. 

BESTUUR
Het bestuur van NL Cares bestaat 
uit zes professionals. Zij besturen de 
stichting naast hun reguliere baan. Ieder 
bestuurslid zet zijn of haar persoonlijke 
netwerk, kennis en kunde actief in 
voor de stichting. De bestuurders 
ontvangen geen bezoldiging. Het 
bestuur is belast met het besturen van 
de stichting. Het bestuur bepaalt de 
strategie, stelt de financiële richtlijnen 
vast en heeft eindverantwoordelijkheid 
voor de vaststelling van het beleid. 
Het bestuur heeft, met behoud van zijn 
verantwoordelijkheid, een deel van 
zijn taken en verantwoordelijkheden 
gedelegeerd aan de directeur. De 
dagelijkse leiding van de stichting ligt 
bij de directeur. 

HET BESTUUR BESTAAT 
UIT DE VOLGENDE LEDEN:
Voorzitter: Lisa Aarsman
Secretaris: Willem Bijveld
Penningmeester: Saskia Leenstra
Bestuurslid: Marieke Dekker
Bestuurslid: Femke Storm
Bestuurslid: Sacco van de Velde

ONZE
ORGANISATIE
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ONZE
PROJECTLEIDERS

“Werken bij NL Cares geeft mij heel veel voldoening. 
Het geeft veel energie om te weten dat ik bijdraag 

aan een betere en fijnere samenleving. Zo is de 
Olympische Sportweek altijd een hoogtepunt, waarbij 
vrijwilligers van bedrijven kinderen uit achterstands- 

situaties een fantastische dag laten beleven. 
Zo mooi om te zien hoeveel blije gezichten dat 

oplevert. Daarnaast werken we met een heel leuk en 
gemotiveerd team bij NL Cares, dat draagt zeker bij 

aan een hele goede werksfeer.”

Rifka Boot – Projectmanager Amsterdam 

“Ontmoetingen die ontstaan door flexibel vrijwilligerswerk
tussen mensen uit verschillende leefwerelden zijn enorm

bijzonder. Ik haal bijvoorbeeld veel energie uit het leggen van
een link tussen bedrijven en de maatschappelijke organisaties. 
De beach clean-up met vrijwilligers van De Bijenkorf samen met 
50 Haagse basisschoolkinderen die ik heb begeleid en waarbij 
we samen meer dan 50 kilo plastic afval van het strand haalden 
is daar een heel mooi voorbeeld van. Het is fantastisch om door
middel van mijn baan maatschappelijke waarde te creëren en

een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.”

Jeroen Koks – Projectmanager Den Haag

“ “

“ “
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In 2019 lag de focus op het aangaan en behouden van 
duurzame samenwerkingen met partners uit het bedrijfsleven. 
NL Cares mocht het mooie aantal van 10 nieuwe partners 
verwelkomen: AIG, Eventbrite, Factsheet, KiWA, Kamer van 
Koophandel Utrecht, Onderlinge ’s-Gravenhage, Osborne 
Clark, Pfizer, 3WO en Zoom. 

Daarnaast werden de partnerschappen met ACT, Allen & 
Overy, Alliander, bol.com. Bijenkorf,  Cefetra, CMS, Danone 
Nutricia Research, EY, Keen Footwear, Mizuho, Pfizer, Robeco 
en Tommy Hilfiger Europe/Tommy Cares voortgezet in 2019. De 
partnerschappen met BNP Paribas, HPE en KPMG eindigden. 
Het aandeel van inkomsten behaald uit partnerschappen 
namen in 2019 toe. Het aantal losse teamactiviteiten en de 
daarmee behaalde omzet liep iets terug. 

In  2020  bouwen  we  voort aan meerjarige samenwerkingen 
en het aangaan van partnerschappen om zo samen impact te 
maken. NL Cares biedt een complete invulling voor de vrijwillige 
inzet van medewerkers, zowel individueel via de online agenda 
als via maatschappelijke teamactiviteiten en deelname aan 
onze NL Cares evenementen. We zullen ons inspannen om 
ook bedrijven te vinden die het online platform willen steunen 
waardoor we flexibel vrijwilligerswerk mogelijk maken in de 
vier steden. Ons uitgebreide netwerk van maatschappelijke 
instellingen zorgt ervoor dat we steeds goed op de hoogte 
zijn van de behoefte uit het maatschappelijk veld en daardoor 
relevant matches kunnen maken. 

Onze partners maakten het in 2019 mogelijk om veel 
bijzondere ontmoetingen te organiseren en heel veel 
mensen uit kwetsbare groepen te ondersteunen. We 
zagen vrijwilligers uit het bedrijfsleven zich met veel  
enthousiasme inzetten bij sportactiviteiten, koken, 
lesgeven, wandelen, creatieve middagen, bingo, yoga, 
dansen, klussen, inpakken en nog heel veel meer. 

NL Cares  speelt een belangrijke rol spelen  bij de invulling 
van het MVO-beleid van bedrijven, daar waar het gaat om 
medewerkers betekenisvol in te zetten in de samenleving. In 
professioneel samenspel komen we tot het ontwerpen van een 
impact jaarprogramma. Daarnaast ondersteunen we bij de 
interne activatie van medewerkers en monitoren we de gemaakte 
impact.   

ONZE 
PARTNERS
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“Het was een fantastische 
middag. Dit geeft zoveel meer 
voldoening dan een dag op 

kantoor” 

- medewerker van Onderlinge ‘s-Gravenhage.  

“ “
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“Ik heb een activiteit gedaan waarbij we spelletjes 
speelden met mensen met een beperking. Dat heeft 

best veel indruk gemaakt. Ik heb veel verhalen 
gehoord en iets persoonlijk meemaken is toch wel echt 

iets anders dan er over horen of lezen.”
 

Medewerker Van Berkel Professionals

“Ik werk al ruim 12 jaar samen met NL Cares, naar 
volle tevredenheid. NL Cares is een fijne, professionele 

en creatieve organisatie waar enthousiaste mensen 
werken met hart voor het maatschappelijk veld. 

Voor de Alliander Foundation is het een hele fijne 
samenwerking omdat we onze teams kunnen laten 

kiezen wat voor activiteit ze gaan doen. De activiteiten 
zijn altijd tot in de puntjes georganiseerd, de 

materialen zijn aanwezig, de tijden kloppen, er wordt 
zelfs een heel draaiboek gemaakt. Al het werk wordt 
uit handen genomen. De activiteiten zijn divers, en de 
ontmoeting tussen onze medewerkers en kwetsbare 

doelgroepen zoals ouderen of kinderen staat 
centraal. NL Cares is flexibel en kan goed omgaan 

met veranderingen. In het kort: een hele professionele 
organisatie en zeer aanbevolen om mee samen te 

werken!”

Marjolein van Leeuwen - Manager Alliander Foundation
 

“Dank voor jullie enthousiasme en coördinatie van de 
activiteiten – als team denken we nog steeds met veel 

plezier terug aan de middag.”
 

Bart – Robeco

“
“
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3WO Horecagroep
ACT
AIG
Allen & Overy
Alliander
Aramco
Bakker Barendrecht
BNP Paribas
bol.com
Cefetra
CMS
Danone Nutricia Research
De Bijenkorf
Eventbrite

GEMEENTEN:
Amsterdam
Den Haag
Rotterdam
Utrecht

DAARNAAST BEDANKEN WIJ DE VOLGENDE PARTIJEN 
VOOR HUN STEUN IN 2019:

EY
FactSet
Kamer van Koophandel
KEEN Footwear
Kiwa
Mizuho
Onderlinge ’s-Gravenhage
Osborne Clarke
Pfizer
Robeco
TMF Group
Tommy Hilfiger Europe
VanBerkel Professionals
Zoom

VEEL DANK AAN 
ONZE PARTNERS 
IN 2019:

VRIENDEN VAN NL CARES:
Allen & Overy
De Brauw Blackstone Westbroek
Haëlla Stichting
Improven
Norton Rose Fulbright
Arnout Visscher

FONDSEN:
Fonds 1818
Het Evert Zoudenbalch Huis
ING Nederland Fonds
KCU
K.F. Heinfonds
Rabobank Coöperatiefonds
Rabobank Rotterdam fonds
RDO Balije van Utrecht
RCOAK
Sint Laurensfonds

Stichting Boschuysen
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Haags Groene Kruis Fonds
Stichting Klaverblad
Stichting ‘t Hofje van Gerrit de Koker 
Stichting Voorzorg Utrecht
ZuidermrktFONDS

DONATIES:
Allen & Overy
Baker&McKenzie
CAF America
Hogan Lovells
Humanitas International Student 
Housing Rotterdam
Onderlinge ’s-Gravenhage
PMI
Points of Light
Nike
Shell
UK Giving Foundation
Vertex
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        2019  2018 

ACTIVA       

    
Vlottende activa
Vorderingen    175.854  117.910

Liquide middelen   609.840  811.767
    
Totaal vlottende activa 785.694  929.677

Totaal activa   785.694  929.677
    

PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve   618.773  577.373
    
    

Kortlopende schulden 166.921  352.304
    
Totaal passiva   785.694  929.677
    

BALANS 

(in euro’s)

per 31 december 2019

FINANCIËLE
RESULTATEN
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          2019       2018 

BATEN
Baten van particulieren   2.376   724
Baten van bedrijven     630.705   643.543
Subsidies van overheden    215.159   225.206
Baten van andere 
 organisaties zonder 
 winststreven      182.946   143.886
Baten uit beleggingen    370    406
     
Som der baten     1.031.556  1.013.765 
         
      

LASTEN
Besteed aan doelstelling 
- Uitvoering programma   855.495   835.647
- Publiciteit en communicatie  16.293   13.605

Werving baten 
- Kosten eigen 
 fondsenwerving    59.184   61.289
 
Beheer en administratie 
- Kosten beheer en 
 administratie     59.184   61.289
     
Som der lasten     990.156   971.830

Saldo van baten en lasten   41.400   41.935
     

STAAT VAN 
BATEN EN LASTEN

(in euro’s)
                      
          2019       2018 

Continuïteitsreserve      41.400     41.935
 
        41.400     41.935

BESTEMMING 
SALDO
(in euro’s)

KENGETALLEN               
          2019       2018 

Totale doelbesteding 
in % van opbrengsten       84,5        83,8
     

Totale doelbestedingen
in % van totale lasten       88,0        87,4
     
Lasten eigen 
fondsenwerving in % 
van baten eigen
fondsenwerving          7,3         7,8
     
Uitgave beheer & 
administratie in % 
van totale lasten         6,0         6,3
     
Kosten personeel in % 
van totale lasten        74,5        69,1
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STICHTING NL CARES
Barbara Strozzilaan 101

1083 HN Amsterdam
www.nlcares.nl

Voor vragen kun je 
contactopnemen met:

info@nlcares.nl
tel. 020 240 2480

Stichting NL Cares

@nlcares

@nlcares


