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Onze visie 
Wij geloven in het belang van beweging voor ieder kind. Beweging door middel 
van yoga, dans en spel levert een significante aan de fysieke, sociale, emotionele 
en cognitieve ontwikkeling van een kind. Kinderen ontdekken hun eigen identiteit, 
leren non-verbale expressie en ontwikkelen empathisch vermogen. Met yoga, dans 
en spel beweeg je van buiten, maar ook van binnenuit.  
 

Onze missie 
Moving Children creëert een internationale beweging waar we mensen die onze 
visie delen met elkaar verbinden. Dit doen we door onze filosofie over de hele 
wereld te verspreiden onder educatieprofessionals, zorgverleners en 
beleidsmakers. We delen kennis, ondersteunen organisaties, gaan actieve 
samenwerkingsverbanden aan met gelijkgestemden en doen onderzoek naar de 
effecten van beweging voor kinderen. De kern van ons werk is ervoor zorgen dat 
onze projecten duurzaam en uiteindelijk zelfvoorzienend zijn. 
Onze projecten richten zich voornamelijk op kansarme kinderen, kinderen met een 
beperking en organisaties in ontwikkelingslanden. Moving Children start projecten 
op plekken waar leren door yoga, dans en spel het leven van kinderen aanzienlijk 
kan verbeteren.  
 
Hoofddoel 
Het in beweging zetten van kinderen over de hele wereld door middel van yoga, 
dans en spel. 
 
Subdoelen 

 Het verspreiden van de Moving Children filosofie. 
 Het ontwikkelen, vergroten en verbreden van de deskundigheid van 

leerkrachten, pedagogen, ouders, verzorgers, hulpverleners en beleidsmakers 
op het gebied van beweging voor kinderen. 

 Bewustzijn creëren en erkenning ontvangen voor het belang van beweging 
voor de ontwikkeling van kinderen van leerplanontwikkelaars, scholen en 
overheidsinstanties. 

 
Onze kernwaarden 

 We bewegen 
 We creëren 
 We delen 
 We ondersteunen 
 We verbinden 
 We omarmen 
 We leren 
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Terugblik 2020 
2020 was een bewogen jaar. Maar niet de beweging zoals wij beogen met de 
stichting. Na onze oprichting in 2018, en een jaar van voorwerk en zaaien in 2019, 
zou 2020 het jaar worden van oogsten en uitvoeren van drie projecten. Een project 
in Nederland voor het speciaal onderwijs, een project bij 10 scholen/weeshuizen in 
India, en in Thailand in samenwerking met de Thai Child Development Foundation. 
 
Het is geen nieuws dat 2020 geregeerd werd door de wereldwijde Corona 
pandemie (COVID-19), waardoor projecten waarin contact en samenwerking 
centraal staan onmogelijk werden. Onze projecten zijn volledig stilgelegd. 
Wanneer de situatie rond COVID-19 dit weer toestaat, zullen wij verkennen of de 
projecten opnieuw opgestart en uitgevoerd kunnen worden.  
 
Doordat de projecten niet uitgevoerd konden worden, ontstond er ruimte voor 
herijking en het aanscherpen van de missie, visie en het bepalen van de koers voor 
de komende jaren. Dit heeft geresulteerd in een nieuw beleidsplan voor 2021-2023.  
Gedreven door de COVID-19 pandemie, is de focus van de werkzaamheden van de 
Moving Children Foundation komen te liggen op het ontwikkelen van digitale 
(online) lessen. De uitvoer en opname van de eerste les is afgerond en de 
opvolgende lessen zijn ontwikkeld en zullen in 2021 uitgevoerd en opgenomen 
worden.  
 
Tenslotte, heeft er begin 2020 een wisseling in bestuur plaatsgevonden. De rol van 
penningmeester is per 23-05-2020 overgenomen door Anneloes van Brummelen.  
 
Beleidsplan en ANBI status 
Het vernieuwde beleidsplan en informatie over de ANBI status zijn te vinden op de 
website https://movingchildren.org/anbi/ 
 
Marketing/PR 
Vanwege COVID-19 liggen projecten stil, en hiermee ook de marketing. In 2021 
wordt dit weer opgestart. Gezien het belang van marketing& PR voor de inkomsten 
van de stichting, worden in toekomstige subsidieaanvragen uren voor marketing 
en communicatie in de aanvraag meegenomen, zodat hier een marketing & 
communicatie medewerker voor kan worden aangetrokken.  
 
Materiaal 
In 2020 is de ontwikkeling van de 50 Movement Cards door Jaap Kool afgerond. 
Hiermee is de Movement Box, onderdeel van de Moving Children werkwijze, 
compleet en inzetbaar. De Movement Box is ingezet en geëvalueerd in India. Dit 
heeft geleid tot enkele kleine wijzigingen in de Movement Cards zodat de kaart 
beter aansloot bij de bedoelde oefening.  
Het ondersteunende Moving Children handboek heeft een doorontwikkeling 
doorgemaakt en bijna klaar voor gebruik.  
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Subsidies 
De deadline voor de start van het project bij de toekenning van de Triodos 
Foundation is uitgesteld tot 30 juni 2021. Voor deze datum wordt opnieuw bekeken 
of het mogelijk is om het project in India uit te voeren en of er een aanvullende 
subsidie is toegekend. 
 
Donaties 
Wij hebben in 2020 enkele donaties ontvangen (zie financieel overzicht). Dit is als 
gevolg van COVID een lager bedrag dan geanticipeerd. De verwachting is dat we 
in 2021 de donaties weer op kunnen bouwen.   
 
Personeelsbestand 
Per ultimo 2020 had de Stichting geen medewerkers in dienst. 
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Plannen 2021 
In 2021 kunnen we hopelijk de eerder voorbereide projecten, na een nieuwe 
voorbereidingsfase, uitvoeren. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de 
COVID-19 pandemie. We zullen desalniettemin blijven werken aan het uitbreiden 
van het netwerk, het bundelen van kennis en ervaring en het werven van financiële 
middelen. 
De plannen zijn op te delen in de volgende punten: 

Ø Uitbreiden netwerk en het ontwikkelen van een platform. 
Ø Afronden en publiceren van het Moving Children handboek. 
Ø Creëren van online lesmateriaal en nieuwe, digitale, projecten. 
Ø Ontwikkelen van docententrainingen en waar mogelijk plannen. 
Ø Voorbereiden van projecten in Thailand, India en Nederland en waar 

mogelijk starten. 
Ø Aanvragen van subsidies en doen van fondsenwerving voor nieuwe 

projecten. 
 
Begroting 2021 

 
       2021 
 

          € 
        

BATEN        
Donaties     600   
Sponsoren     1.500   
Projectinkomsten     3000   
Subsidies/fondsenwerving     23.500   
         

       28.600 

        
LASTEN        
Kantoorkosten     350   
Bank & verzekeringskosten     290   
Webhosting/website     150   
Markering/PR     2.500   
Training/workshops     0   
Projectkosten     25.000   
         

       28.290 

        
         

       310 
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2. BALANS PER 31 DECEMBER 
 
           2020     2019 
               €            € 
A C T I VA  
 
VASTE ACTIVA 
 
Materiële vaste activa 
 Andere vaste bedrijfsmiddelen 1     423     551  
  
 
LIQUIDE MIDDELEN 
 Triodos Bank        154     271 
 
            
  
           577     822 
 
 
 
 
           2020     2019 
               €           € 
P A S S I V A 
 
 
KAPITAAL 
 Vrij besteedbaar vermogen 2  -3.229   -3.112  
  
 
LANGLOPENDE SCHULDEN 
 Leningen o/g   3   3.806   3.734 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 Overige schulden en 
 overlopende passiva            -        200 
 
             
           577        822 
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3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
 
           2020      2019  
               €              € 
BATEN 
Donaties         596        933 
Projectuitgaven       -108             - 
 
              
BRUTO-MARGE         488         933 
 
LASTEN 
Afschrijvingskosten         128          91 
Financiële lasten   4     233       206 
Overige lasten   5     244       1.215 
               
           605      1.512 
 
RESULTAAT                
             -117       -579 
          
  
4. REALISATIE VERSUS BEGROTING  
 
       Realisatie 2020 Begroting 2020 
         €   € 

BATEN          596     17.931 
Directe lasten        -108     -2.230 
            
BRUTO MARGE              488       15.701 
 
LASTEN 
Afschrijvingskosten          128          - 
Financiële lasten         233        120 
Overige lasten         244    15.065 
            
                605       15.185 
 
RESULTAAT                            
                  -117            516 
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5. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING 
 
5.1.  ALGEMEEN 
De Stichting heeft ten doel door middel van dans en yoga, zowel lichamelijk als 
geestelijk het in beweging zetten van kinderen en voorts hetgeen in de ruimste zin 
met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan 
zijn.  

 
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 “Organisaties zonder 
winstoogmerk” van de Raad van de Jaarverslaggeving. 

 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats 
op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. 

 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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. 
 
5.2 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, 
rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 
het moment van ingebruikneming.  
 
5.3 GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten 
en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. 
 
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen 
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra 
deze voorzienbaar zijn.  
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6. TOELICHTING 
 
Materiële vaste activa 
 
Het verloop van de materiële vaste activa in 2020 is als volgt weer te geven: 
 
          Website 
                     € 
 

Stand per 1 januari               551 
Afschrijvingen              -128 

               
Boekwaarde per 31 december            423 

 
Stand per 31 december: 
Aanschaffingswaarde             642 
Cumulatieve afschrijvingen           -219 

               
Boekwaarde               423  

                     1  
 

De website wordt afgeschreven in 5 jaar.  
 
 
 
KAPITAAL 
 
 Vrij besteedbaar vermogen 
 

De mutaties in het vrij besteedbaar vermogen kunnen als volgt worden 
weergegeven: 

            
               2020 
                     € 
  

Saldo per 1 januari            -3.112 
Resultaat boekjaar               -117 

            
Saldo per 31 december            2     -3.229  
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LANGLOPENDE SCHULDEN 
 
 Leningen O/G    31-12-2020  31-12-2019 
             €       € 
  

Lening L. Kool             3.686          3.614 
Lening J. Kool       120   120 
                      
          3         3.806          3.734  
       
 
Op de lening van L. Kool werd 2% rente in rekening gebracht.   

 
 
 
LASTEN 
 
       31-12-2020  31-12-2019 
             €       € 
 Financiële lasten 

Bankrente- en kosten                161             145 
Rente leningen o/g        72     61 
                           
          4             233            206  
       

 Overige lasten 
Reis- en verblijfskosten                 88            901 
Kantoorkosten       144    114 
Algemene kosten         12            200 
                         
          5             244           1.215  
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Overige gegevens 
 

7. Inschrijving Kamer van Koophandel 
  

De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister van Kamer van 
Koophandel onder nummer 71341579.  

 

8. Bestuur 
 
 Het bestuur bestaat ultimo 2020 uit: 
  
 Jacob Kool     Voorzitter 
 Miriam Francisca Aalbers-Reelick Secretaris 
 Anneloes van Brummelen   Penningmeester 
 

9. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 
 

Het bestuur van Stichting Moving Children heeft de jaarrekening 2020 
vastgesteld op 30-06-2021.  

 
 

10. Ondertekening door bestuurders 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dhr. J. Kool    Mevr. M.F. Aalbers-Reelick  Mevr. A. van Brummelen 
(voorzitter)   (secretaris)    (penningmeester) 
 


