JAARVERSLAG 2015
vereniging DIT KONINGSKIND
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Inleiding
Dit Koningskind is een landelijke vereniging, opgericht in 1973. Dit Koningskind ondersteunt
christenen bij moeiten van het leven met beperkingen en inspireert en motiveert
(kerk)gemeenschappen tot intensieve onderlinge verbondenheid omdat ieder mens nodig is
in Gods gezin.
Voor u ligt een beknopte beschrijving van de activiteiten in 2015. Daarnaast treft u een
samenvatting van een aantal belangrijke ontwikkelingen die in 2015 hebben plaatsgehad: het
formuleren van een nieuwe beleidskoers, de introductie van een nieuw logo en het besluit
van de ledenvergadering tot een wijziging van de statuten. Ten slotte treft u een beknopt
overzicht van organisatiezaken en financiën.
Het is goed om hier op te merken dat dit verslag met name gaat over het werk dat door
professionals verricht wordt vanuit Utrecht. Tegelijk willen we het (vaak niet zichtbare) werk
van vele vrijwilligers niet onbenoemd laten. Juist dit werk maakt vaak merkbaar verschil!
Vrijwilligers, hartelijk dank voor jullie onmisbare inzet!
In alle opzichten kijken we terug op een mooi en gezegend jaar. We danken onze hemelse
Vader voor alles wat Hij gaf en bidden om een blijvende zegen over ons werk en onze
levens.
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Activiteiten
Inleiding
Dit Koningskind ondersteunt christenen bij moeiten van het leven met beperkingen. Dit geldt
zowel voor mensen met een beperking als voor de mensen om hen heen; verwanten,
kerkelijk werkers, vrijwilligers, enzovoort. Hiervoor worden diverse ondersteunende
activiteiten georganiseerd.
Lotgenotencontact
Dit Koningskind brengt mensen in vergelijkbare situaties graag met elkaar in contact. In de
praktijk blijkt dit voor veel mensen van grote betekenis. Ze voelen zich op weg geholpen om
zelf stappen te zetten vanwege de herkenning en erkenning die ze bij elkaar vinden.
Lotgenotencontact via gespreksgroepen
In 2015 werden 14 gespreksgroepen gehouden waarmee in totaal 95 mensen ondersteund
werden. De volgende gespreksgroepen werden georganiseerd: 4 groepen voor volwassenen
met autisme, 4 groepen voor partners van mensen met autisme, 2 groepen voor ouders van
kinderen met een onzichtbare beperking, 1 groep voor echtparen waar autisme een rol
speelt, 1 groep voor pubers met autisme, 1 groep voor brussen van mensen met een
beperking, 1 groep over kwetsbaarheid in relaties.
Lotgenotencontact via ontmoetingsdagen
In 2015 werden 24 ‘ontmoetingen’ georganiseerd voor mensen die leven met een beperking
of leven met een gezinslid met een beperking. In totaal hebben we hiermee 271 mensen van
dienst kunnen zijn. Er waren speciale dagen/ avonden voor mensen met een licht
verstandelijke handicap, ouders van kinderen met een sociale beperking, mensen met ASS,
vrouwen met ASS, partners van mensen met ASS en brussen van kinderen met een
beperking.
Lotgenotencontact via een ontmoetingsweekend
In 2015 is voor het eerst een weekend georganiseerd voor echtparen waarbij één van de
partners autisme heeft. Er hebben 13 echtparen deelgenomen aan dit weekend.
Individuele dienstverlening
Dit Koningskind biedt cliënten de mogelijkheid voor een individueel traject van 4 à 5
gesprekken. Het doel van deze ondersteuning is om mensen ‘op weg te helpen’. Cliënten
kunnen op meerdere momenten in hun leven ook ‘terugvallen op’ deze ondersteuning. In
2015 startten we met 27 cliënten uit het vorige jaar, meldden zich 34 nieuwe cliënten en zijn
31 trajecten afgesloten. De vragen van cliënten hielden verband met: ASS (61% - waarvan
bij één derde ook sprake was van een verstandelijke beperking), een (licht)verstandelijke
beperking (29%), doofheid (7%) en ADHD (4%)
Juridische dienstverlening
Leden van de vereniging die juridische ondersteuning nodig hadden, konden we vanwege
ons lidmaatschap van Ieder(in) doorverwijzen naar ‘Regelrecht’, de juridische dienstverlening
via Ieder(in).
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Stichting Vakanties Dit Koningskind
In 2015 heeft de Stichting Vakanties 48 vakanties voor mensen met een beperking
georganiseerd. In totaal konden 386 mensen en 3 gezinnen genieten van een begeleide
vakantie. De begeleiding werd verzorgd door 306 vrijwilligers. Er waren 27 vakanties voor
mensen met een verstandelijke beperking, 14 vakanties voor mensen met een licht
verstandelijke beperking, 5 vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking en er
waren een kinder- en een gezinsvakantie.
Lezingen, thema- en toerustingsavonden
Dit Koningskind heeft in 2015 39 voordrachten verzorgd, vaak in samenwerking met een
ervaringsdeskundige. Hiermee hebben we bijna 1.280 mensen iets kunnen vertellen over
wat het betekent om te leven met een beperking en hen kunnen toerusten en motiveren om
het leven met een beperking bespreekbaar te maken. De doelgroepen voor deze lezingen
waren divers: kerkelijke gemeentes, vrijwilligers, geïnteresseerden, ambtsdragers,
(theologie)studenten, jeugdleiders en hulpverleners. De lezingen gingen onder andere over
‘Oog hebben voor elkaar’, ‘Intimiteit en handicap’, ‘Geloof en autisme’, ‘Het belang van een
goed netwerk’, ‘Mijn kind is anders’, ‘Leven met ASS’ en ‘Wie zou ik zijn zonder de ander’.
Petitie Anders niet minder
In samenwerking met Platform Zorg voor Leven werd een petitie georganiseerd om de
politiek er van te overtuigen dat mensen met Down-syndroom welkom moeten blijven in
Nederland. De petitie werd door bijna 42.000 mensen ondertekend en op 16 juni
aangeboden aan de vaste Kamercommissie van VWS.
Ontdekzondag
Voor de jaarlijkse Ontdekzondag schreef ds. H.J. Roosenbrand een preek over 1 Cor 12:22
met als thema ‘De zwakste schakel’. In veel kerkelijke gemeenten werd de Ontdekzondag
gevierd en werd gebruik gemaakt van deze preek en het door Dit Koningskind ontwikkelde
(kinder)materiaal.
Ondersteuning, toerusting en advies door regioconsulenten
De regioconsulenten waren voortdurend beschikbaar voor ondersteuning, toerusting en
advies. Zij waren er voor mensen met een beperking en hun verwanten, vrijwilligers,
afdelingsbestuurders, kerkelijk werkers, geloofsgemeenschappen enzovoort. Veel mensen
worden geholpen naar aanleiding van een vraag die zij zelf stelden per mail, telefoon of
persoonlijk. Daarnaast hebben de consulenten pro-actief afdelingen en vrijwilligers
ondersteund.
Ledenmagazine Kleur, digitale nieuwsbrief, website en facebook
Leden ontvingen in 2015 drie maal het ledenmagazine Kleur. Vrijwilligers ontvingen vier maal
de digitale nieuwsbrief ‘Rondom’. Beide media werden gevuld met voor de doelgroep
interessante artikelen en wetenswaardigheden. Via de website en facebook werd met
regelmaat gerapporteerd over actualiteiten.
Media
Om bekendheid te geven aan onze activiteiten en organisatie werd ook gebruik gemaakt van
advertenties en free publicity via digitale nieuwsbrieven en radio.
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Ontwikkelingen in 2015
Aangescherpte visie
Dit Koningskind acteert op een speelveld dat in beweging is: onder andere door
veranderingen in ‘zorgland’ is sommige zorg verdwenen en is het belang van een goede plek
in een (kerkelijke) gemeenschap toegenomen. Dat heeft ook consequenties voor de visie
van Dit Koningskind. Waar we eerder vooral om mensen met een beperking heen stonden,
vragen we nu vooral aandacht voor hoe mensen samen een gemeenschap kunnen vormen.
Een gemeenschap waarin iedereen nodig is: onafhankelijk van de kwaliteiten of beperkingen
die hij heeft. Dit Koningskind ziet daar voor zichzelf een ondersteunende, inspirerende en
motiverende rol.1 Deze ontwikkeling in denken is in 2015 ook gevisualiseerd in een nieuw
logo.
Beleidskoers
In 2015 zijn drie beleidslijnen voor de komende jaren geformuleerd. Allereerst wordt gewerkt
aan de handhaving, uitbreiding en vernieuwing van ondersteuning aan huidige doelgroepen.
Daarnaast wordt gewerkt aan het inspireren en motiveren tot intensieve onderlinge
verbondenheid van gemeenschappen. In de laatste plaats wordt geïnvesteerd in de
versterking van een financiële basis en uitbreiding van de achterban.
Statutenwijziging
In november besloot de ledenvergadering tot een statutenwijziging. Deze is begin 2016
gerealiseerd. De statuten vermelden nu het volgende doel: ondersteuning bij het leven met
een handicap/beperking, ondersteuning aan familieleden van mensen met een beperking,
ondersteuning bij de integratie in kerk en samenleving en het motiveren en inspireren van
(kerk)gemeenschappen tot intensieve verbondenheid binnen die gemeenschappen. Verder
is de structuur van de organisatie aanzienlijk vereenvoudigd. Er zijn niet langer verplichte
regionale en afdelingsverbanden. Wel kent de vereniging nu diverse ledengroepen. Dit
kunnen vroegere afdelingsverbanden zijn, maar bijvoorbeeld ook aandoening specifieke
contactgroepen. Het werk dat in afdelingsverband gebeurde, kan gecontinueerd worden
onder de titel ‘ledengroep’.

1

Lees hierover meer in: Beleidskoers najaar 2015: Leven in verbondenheid
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Organisatie en financiën
Financiën en verstevigen financiële basis
Het jaar 2015 is bijzonder positief afgesloten. Dit komt met name door een aantal grote
ontvangen legaten.
Ondanks het positieve resultaat vraagt de financiële situatie wel om aandacht. Het bestuur
wil de continuïteit waarborgen door structurele baten en lasten met elkaar in evenwicht te
brengen. De stucturele inkomsten zijn de laatste jaren aanzienlijk gedaald. Dit is
voornamelijk te wijten aan de nagenoeg verdwenen overheidssubsidie, de verlaagde
kerkelijke adviesquota en een dalend ledenaantal. In 2016 wordt dan ook een start gemaakt
met het verstevigen van de financiële basis. Er wordt een programma ontwikkeld voor
nalatenschappenwerving en de bestaande achterban wordt gevraagd om een grotere
bijdrage te leveren. Daarnaast wordt een wervingsplan gemaakt en gestart om nieuwe
mensen (structureel) aan onze organisatie te binden.
Ledenstand
Per 31 december 2015 telt de vereniging 11.727 leden en 1.870 donateurs.
Panelonderzoek en belactie
In november en december is een belactie gedaan als voorbereiding op acties in 2016. Een
deel van de leden is gebeld met de vraag of ze meer bij willen dragen. Een derde van de
gebelde mensen is daartoe bereid. De actie is hiermee zodanig succesvol dat hij een vervolg
krijgt in 2016.
Voorafgaand aan deze belactie is middels een panelonderzoek bepaald welk beeld leden
van de vereniging hebben. Er werd een organisatie gezien die in beweging is, die activiteiten
voor nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met ASS) ontwikkelt en die aandacht heeft
voor ‘zwakkeren’. Het ledenmagazine Kleur en de vakanties worden nog altijd goed
gewaardeerd. We zijn blij met dit beeld!
Samenwerking
Dit Koningskind werkt graag samen met zusterorganisaties, kerkelijke organen, behartigers
van verwante of dezelfde belangen en andere organisaties om in gezamenlijkheid meer te
kunnen betekenen voor de achterban of meer aandacht te genereren voor een standpunt.
Dit Koningskind is ook lid van Ieder(in), de koepelorganisatie die de belangen van mensen
met een beperking en chronische ziekte behartigt. Daarnaast verzorgt Dit Koningskind op
een aantal scholen voor gereformeerd speciaal onderwijs het schoolmaatschappelijk werk.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2015 vijf reguliere vergaderingen belegd. Daarnaast werden in het vooren najaar beleidsraden (in Amersfoort, Assen en Rotterdam) en ledenvergaderingen
gehouden. In het voorjaar stonden jaarrekening en jaarverslag over 2014 geagendeerd. In
het najaar werden beleidskoers en het jaarwerkplan en begroting voor 2016 besproken. De
najaarsledenvergadering heeft ook besloten het aantal ledenvergaderingen terug te brengen
tot 1 per jaar. In 2015 zijn geen mutaties van bestuursleden geweest. Het bestuur bestond uit
de volgende leden:
Dhr. J.A. Knepper (voorzitter)
Dhr. J.P. Mostert (tweede voorzitter)
Mw. H.G. van Berkum-Admiraal (secretaris)
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Dhr. B. van Ieperen (penningmeester)
Dhr. A. Roorda (lid)
Dhr. D.E. de Ruiter (lid)
Team van medewerkers
In 2015 werkten we met een team van 10 medewerkers (7,2 FTE): 4 regioconsulenten, 2
medewerkers vakantie, 1 medewerker secretariaat, 1 managementassistente, 1 PRmedewerker en een directeur.
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