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Stichting Mees
Stichting Mees is een kinderdagcentrum voor kinderen die door 
hun handicap complexe zorg nodig hebben. Mees is gevestigd 
in een reguliere basisschool, waardoor kinderen met en zonder 
handicap elkaar dagelijks ontmoeten. Ze raken dus al op jonge 
leeftijd vertrouwd met elkaar. Zo brengen we onze missie ‘van-
zelfsprekend samen leven’ een stapje dichterbij.

Projecten

NSGK (Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind) 
is hét goede doel voor kin-
deren en jongeren met een 
handicap in Nederland. We ini-
tiëren en ondersteunen jaarlijks 
vele projecten op het gebied 
van vrije tijd, wonen, scholing, 

Over NSGK
werk en voorlichting. Dat doen 
we voor kinderen en jongeren 
tot 30 jaar met alle soorten 
handicaps: lichamelijk, verstan-
delijk, zintuiglijk en meervou-
dig. NSGK kan haar werk doen 
dankzij de steun van donateurs 
en vrijwilligers.

Kinderen met een mo- 
torische beperking 
kunnen soms moeilijk 
praten. Daardoor kun- 
nen ze nauwelijks 
communiceren met 
hun ouders, leraren 
en vriendjes. In het 
project ‘Mijn film, 
mijn verhaal’ leren ze 
hun verhaal te vertel-
len door zelf filmpjes 
te maken. De reac-
tie van een moeder: 
“Dit is een fantastisch project! Ik wilde dat het er eerder was geweest. 
Samen naar zijn film kijken en daarover praten maakt dat we hem 
beter leren kennen!” 

In 2013 hebben we 236 projecten voor kinderen en jongeren met 
een handicap mogelijk gemaakt. Daarmee hebben we duizenden 
kinderen en jongeren geholpen om te kunnen spelen, sporten, leren, 
wonen, werken, op vakantie gaan – kortom: volwaardig leven. Met 
deze steun was een bedrag gemoeid van 5,7 miljoen euro.

Onze hulp in 2013

Bestedingen 2013

Voorlichting € 659.000

Wonen € 344.000

Scholing en werk € 1.775.000

Vrijetijdsbesteding € 1.860.000 

Beeldvorming € 659.000

Overig € 426.000

Totaal besteed € 5.723.00

Mijn film, mijn verhaal

Beste lezer,
Bij NSGK bekijken we de wereld door 
de Vanzelfsprekend-Samen-Bril. Onze 
droom is een wereld waarin mensen 
met en zonder handicap vanzelfspre-
kend met elkaar samenleven. Daar kun 
je maar beter op jonge leeftijd mee beginnen, daar zijn we van overtuigd. Als kinderen met en zonder handicap lekker samen spelen, vinden ze het later ook gewoon om met elkaar te werken, te sporten en te wonen. Daar gaan wij voor. Dat spreekt vanzelf. Wat we dan precies doen? Dat leest u in dit Jaarbericht 2013. Het volledige jaar-

verslag en de jaarrekening vindt u op nsgk.nl.
Met vriendelijke groet,

Ingrid Tuinenburg
directeur



NSGK Speeltuinbende

De NSGK Speeltuinbende is ons 
testteam van kinderen met en zon-
der handicap. Zij testen of speeltui-
nen toegankelijk zijn en geven advie-
zen voor verbetering. Trouwens, ook 
pretparken, musea en andere recrea-
tieplekken kunnen een beroep doen 
op hun deskundigheid. Zodat ook 
daar kinderen met en zonder handi-
cap samen kunnen spelen.

 Caps Club 
In de spannende nieuwe 
jeugdserie Caps Club beleven 
vijf kinderen tal van avonturen 
als ze samen een geheim moe-
ten ontrafelen. Twee van de 
hoofdrolspelers hebben een 
handicap maar dat doet er niet 
toe: ze zijn allemaal gelijkwaar-
dig. Zo leren kinderen op een 
vanzelfsprekende manier dat 
ze ook respect kunnen heb-
ben voor leeftijdgenoten die 
‘anders’ zijn. Caps Club is een 
initiatief van de Lucille Werner 
Foundation.

Fondsenwerving

NSGK bedankt alle vrijwilligers en donateurs voor hun 
bijdrage. Dankzij uw steun kunnen kinderen en jonge-
ren mét hun beperking zo volwaardig mogelijk leven!

 Bedankt!

NSGK bezit het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat 
we op een verantwoorde manier omgaan met de 
giften die we ontvangen. 

Het eigen vermogen van NSGK 
leverde een resultaat van 0,8 
miljoen euro op. Het vermogen 
dient als buffer en is voor ons 
een belangrijke extra inkom-
stenbron. 

NSGK ontving van de Vrienden-
Loterij in 2013 een gift van 
278.000 euro.

De totale inkomsten in 2013 bedroegen bijna 
6,6 miljoen euro. Een geweldig resultaat!

Donaties en giften € 1.460.000

Collecte € 785.000

Bestemmingsgiften € 569.000

Nalatenschappen € 2.665.000

Totaal € 5.479.000

Inkomsten uit eigen 
fondsenwerving 2013

NSGK is een onafhankelijke stichting en ontvangt 
geen subsidie. We kunnen ons werk dan ook niet 
doen zonder de steun van donateurs en vrijwil-
ligers. De totale inkomsten uit eigen fondsenwer-
ving waren in 2013 bijna 5,5 miljoen euro. Bijna de 
helft daarvan bestond uit nalatenschappen. Verder 
kregen we voor bijna 1,5 miljoen euro aan giften 
van onze 36.000 donateurs. Sommigen van hen 
hadden zelf geld ingezameld met acties en spon-
sorlopen. En ruim 10.000 vrijwilligers zamelden 
tijdens de collecteweek 785.000 euro in. 
Van enkele organisaties kregen we 
bestemmingsgiften voor specifieke 
projecten of thema’s.

Handicap 
in de les
Met ons nieuwe lespakket 
‘Handicap in de les’ leren kin- 
      deren uit groep 7 en 8 wat 
      een handicap is, welke 
  handicaps er zijn, en 
       vooral dat kinde- 
           ren met een handi-  
         cap in de eerste  
            plaats gewoon kin- 
                deren zijn. 

Ik-boekje
Het Ik-boekje is de moderne 
variant van het oude ‘schriftje’ in 
de zorg, waarmee zorgverleners 
en ouders elkaar op de hoog-
te houden. Deze nieuwe app 
helpt bovendien zorgverleners 
om beter te communiceren met 
het kind en geeft artsen extra 
handvatten om een diagnose te 
stellen. Het Ik-boekje is een pro-
ject van het Technologiefonds, 
waarin NSGK samen met Siza, 
RMC Groot Klimmendaal en 
Pameijer werkt aan technologi-
sche innovatie voor jonge men-
sen met een handicap.  
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Samen leren zeilen
Aan het roer staan, de zeilen hijsen of in de mast klimmen - dankzij 
de steun van NSGK kunnen ook jongeren met een handicap volledig 
meedraaien op het trainingsschip van de Sail Training Association 
Netherlands.   


