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Inleiding

Dit Koningskind is een landelijke vereniging, opgericht in 1973. 
Dit Koningskind ondersteunt mensen met een lichamelijke, verstandelijke, 
zintuiglijke of sociale beperking bij moeiten van het leven. We verbinden 
mensen met elkaar en geloven dat ieder mens nodig is in Gods gezin. 
Ook faciliteren we lotgenotencontact, organiseren we gespreksgroepen en 
bieden we individuele ondersteuning. Daarnaast verzorgen we toerusting 
en voorlichting aan kerkgemeenschappen en kerkelijk werkers. 

E
r ligt een bijzonder 
jaar achter ons. We 
hadden voor het jaar 
2020 onze plannen 
opgesteld en gingen 

aan de slag. Maar als snel deed 
het coronavirus zijn intrede in 
Nederland. Deze coronacrisis 
greep diep in op ons leven. Vooral 
voor veel mensen uit onze vaak 
kwetsbare achterban werd 2020 
daardoor een moeilijk en bijzonder 
jaar. Een extra reden voor Dit 
Koningskind om voor hen zichtbaar 
te blijven en hen te ondersteunen. 
De coronamaatregelen troffen 
namelijk ook alle werkzaamheden en 
activiteiten van Dit Koningskind. We 
zijn blij en dankbaar dat we in staat 
waren ons flexibel aan de nieuwe 
omstandigheden aan te passen. 
Door nieuwe initiatieven te bedenken, 
slaagden we erin zichtbaar te blijven 
voor onze achterban. Dank hiervoor 
aan de medewerkers en vrijwilligers! 
In dit verslag belichten we met 
name het werk van de professionals 
in dienst van Dit Koningskind. 

Tegelijk laten we het (vaak minder 
zichtbare) werk van onze vele 
vrijwilligers niet onbenoemd. Juist 
hun inzet maakte het afgelopen 
jaar merkbaar verschil. We hebben 
echt ervaren hoe onmisbaar zij 
zijn voor onze achterban. Daarom: 
vrijwilligers, hartelijk dank voor jullie 
inzet! Bovenal danken wij onze 
Hemelse Vader. Het afgelopen jaar 
was een spannend jaar dat onze 
menselijke kwetsbaarheid sterk heeft 
onderstreept. 

Al met al kijken we dus terug op 
een bijzonder jaar! We zijn blij met 
de vindingrijkheid en inzet van de 
medewerkers en de vele vrijwilligers. 
Zo kon het werk van Dit Koningskind 
op een andere, vernieuwde manier 
toch doorgaan. En zo was het 
ondanks alle beproevingen een 
gezegend jaar. God was erbij. Wij 
bidden Hem om een blijvende Zegen 
over onze levens en ons werk.

Door nieuwe initiatieven te 
bedenken kon het werk van 
Dit Koningskind doorgaan.
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Activiteiten
Dit Koningskind ondersteunt mensen met beperkingen bij moeiten van het leven 
door diverse ondersteunende activiteiten te organiseren. Dit geldt zowel voor 
mensen met een beperking als voor de mensen om hen heen; verwanten, kerkelijk 
werkers, vrijwilligers, enzovoort. Omdat het door de coronacrisis niet mogelijk was 
in groepen bij elkaar te komen, zijn veel activiteiten komen te vervallen. We zijn in 
veel gevallen overgeschakeld op online bijeenkomsten en webinars zodat we er 
toch konden zijn voor mensen met een beperking en hun netwerk.

Individuele 
dienstverlening

Dit Koningskind biedt 
cliënten de mogelijkheid 
voor een individueel traject 
van 4 à 5 gesprekken. 
Het doel van deze 
ondersteuning is mensen 
‘op weg te helpen’. 
Hiermee worden ze sterker 
of weerbaarder in hun 
leven met een beperking of 
met een verwant met een 
beperking. Cliënten kunnen 

op meerdere momenten in 
hun leven ook ‘terugvallen’ 
op deze ondersteuning. 
In 2020 startten we met 
10 cliënten uit het vorige 
jaar, meldden zich 20 
nieuwe cliënten en zijn 
18 trajecten afgesloten. 
De vragen van cliënten 
hielden verband met: ASS/ 
sociale beperking (76%), 
een (licht-) verstandelijke 
beperking (20%) en overig 
(3%). 

Lotgenotencontact

Lotgenotencontact is een belangrijk 
onderdeel van onze ondersteuning. 
We brengen mensen in vergelijkbare 
situaties op diverse manieren met 
elkaar in contact. We doen dit omdat 
steeds weer blijkt hoeveel dat voor 
veel mensen betekent. Door de 
herkenning en erkenning die ze 
bij elkaar vinden, voelen ze zich 
gesteund en gemotiveerd om zelf 
stappen te zetten. Het afgelopen 
jaar hebben we vaak externe 
deskundigen ingeschakeld bij deze 
activiteiten.

2
Gespreksgroepen 
In 2020 hebben we, 
ondanks de coronabeperkingen, 
2 gespreksgroepen kunnen 
organiseren waar in totaal 
9 mensen aan deelnamen.  
De gespreksgroepen waren voor 
volwassenen met ASS en partners 
van mensen met ASS.

8
Ontmoetingsdagen
In 2020 werden 8 ontmoetingen (op 
locatie en digitaal) georganiseerd 
voor mensen die leven met een 
beperking of leven met een gezinslid 
met een beperking. In totaal konden 
we hiermee 68 mensen van dienst 
zijn. Er waren speciale dagen en 
avonden voor mannen met ASS, 
vrouwen met ASS, partners van 
mensen met ASS en bijeenkomsten 
voor echtparen met ASS.

474 
Mensen namen deel aan 
online bijeenkomsten

Online
In 2020 werden 14 online 
bijeenkomsten georganiseerd, 
van webinars en workshops tot 
ontmoetingen. In totaal namen 474 
mensen deel aan de bijeenkomsten. 

Er waren online bijeenkomsten voor 
mensen rond autisme en vrije tijd, 
geloof en autisme, vrije tijd en corona 
en voor partners en mensen met 
ASS.

Daarnaast werd in samenwerking 
met de belangenvereniging Sien 
twee webinars georganiseerd over de 
wet Zorg en dwang en het concept 
Drienamiek van Chiel Egberts.

Contactgroepen
Via ontmoetingsdagen en 
gespreksgroepen is een aantal 
vaste groepen ontstaan die elkaar 
jaarlijks een paar keer treffen. Deze 
contactgroepen worden gefaciliteerd 
door consulenten. In 2020 is dit vaak 
via digitale en telefonische contacten 
voortgezet. Het betreft groepen 
voor ouders van kinderen met een 
verstandelijke beperking, ouders 
van kinderen met een meervoudig 
complexe handicap, vrouwen met 
ASS en partners van mensen met 
autisme. 

Leden ontvingen in 2020 
driemaal het ledenmagazine 
Kleur. Een nieuw initiatief 
wat we in de coronatijd zijn 
gestart, was de digitale 
nieuwsbrief. Deze verscheen 
26 keer. Beide media werden 
gevuld met voor de doel-
groep interessante artike-
len, wetenswaardigheden, 
activiteiten, blogs en vlogs. 
Via de website, Facebook 
en LinkedIn werd frequent 
gerapporteerd over actua-
liteiten en activiteiten. Het 
belang van Facebook als 
communicatiemiddel voor Dit 
Koningskind is het afgelopen 

jaar enorm toegenomen. 
Er is een vakantiejournaal 
gemaakt om de deelnemers 
van de geannuleerde vakan-
ties iets leuks te bieden en 
op de hoogte te brengen van 
de Dit Koningskind Zomer-
toer door Nederland.
In 2020 is een advents-
kalender gemaakt en heeft 
LEV speciaal voor alle leden 
een kerstconcert gegeven. 
Vanzelfsprekend werd er PR 
gemaakt voor de activiteiten 
van de consulenten. Waar 
mogelijk werd deze ‘op maat’ 
vormgegeven. 

Ontdekzondag

Voor de jaarlijkse 
Ontdekzondag schreef 
ds. Pieter Boonstra een 
preek over Mattheüs 20: 
1 – 16 met als titel ‘Genade 
voor iedereen’. In veel 
kerkelijke gemeenten werd 

de Ontdekzondag gevierd 
en werd gebruik gemaakt 
van deze preek en het 
door Dit Koningskind 
ontwikkelde kinder- en 
uitdeelmateriaal. Voor 
de Ontdekzondag werd 
ook een promotiefilmpje 
gemaakt. 
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Kleur
3x

E-nieuwsbrief 
26x

Ledenmagazine Kleur, digitale nieuwsbrief, 
website, social media en materialen

Ontdek-
zondag
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Vereniging en afdelingsverbanden
In het verleden kende de officiële 
organisatiestructuur van Dit 
Koningskind onder andere regionale 
afdelingen. Veel van deze afdelingen 
zijn in de loop der jaren opgeheven 
omdat onderlinge zorg en activiteiten 
binnen de kerkelijke gemeente en 
regio vaak buiten de afdelingsstructuur 
om georganiseerd werden. 
In het najaar zijn plannen opgesteld 
om in het voorjaar 2021 in gesprek 
te gaan met bestuursleden van 
afdelingen. Dit willen we gebruiken 
om het verenigingsleven van Dit 
Koningskind te verbeteren waar dat 
gewenst en zinvol is.
Er zijn op dit moment nog 8 afdelingen 
actief, zij krijgen uiteraard nog 
dezelfde ondersteuning vanuit de 
organisatie. Daarnaast bestaan 
er nog 3 slapende afdelingen en 
2 activiteitencommissies. In 2020 
hebben 2 afdelingen zichzelf 
opgeheven. 

Beleidskoers, missie en visie
In het najaar zijn bestuur en 
medewerkers met ondersteuning 
van Thijs Tromp (directeur Relief en 
bijzonder hoogleraar Diaconaat aan de 
PTU te Amsterdam) en Jan Hoogland 
(bijzonder hoogleraar reformatorische 
wijsbegeerte, universitair docent 
bestuurswetenschappen aan de VU te 
Amsterdam) in gesprek gegaan over 
de visie en missie van Dit Koningskind. 
De voortgang werd echter sterk 
belemmerd door de maatregelen in 
de coronacrisis. Het bestuur is van 
mening dat vereniging Dit Koningskind 
een vitale en betekenisvolle rol moet 
blijven vervullen in de veranderende 
samenleving. 

Een aantal stappen 
is hiervoor al gezet:

• er zijn gesprekken gevoerd over de 
visie op het toekomstig functioneren 
van de vereniging;

• een interim-directeur heeft de 
bestaande situatie en de potentiële 
mogelijkheden van de organisatie in 
kaart gebracht;

• er zijn nieuwe initiatieven gestart om 
als vereniging zichtbaar te blijven en 
betekenisvol te zijn gedurende de 
corona-omstandigheden;

• er zijn diverse externe contacten 
gelegd;

• er is gekozen om via het concept 
Vereniging 3.0 de binding aan Dit 
Koningskind en samenwerking 
tussen mensen met een beperking, 
leden, donateurs, bestuur en 
medewerkers in het komende jaar 
verder vorm te geven. 

Ontwikkelingen 
in 2020 
 

Ondersteuning, toerusting en 
advies door regioconsulenten

De regioconsulenten waren steeds 
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 werden geholpen naar 
aanleiding van een vraag die zij zelf per 
mail of telefoon stelden.

Media

Ter vergroting van de bekendheid van 
onze activiteiten en organisatie werd 
gebruik gemaakt van magazine- en 
krantenadvertenties en free publicity 
via digitale nieuwsbrieven. Er is via een 
ingezonden brief in het Nederlands 
Dagblad aandacht besteed aan 
keuzes die medici zouden moeten 
maken wanneer door de omvang van 
de pandemie niet iedereen (inclusief 
mensen met beperking) in aanmerking 
kan komen voor een IC-bed. Ook is in 
diverse media (Nederlands dagblad, 
Regionale bladen, Groot Nieuws 
Radio) aandacht besteed aan de Dit 
Koningskind Zomertour. 

Stichting Vakanties 
Dit Koningskind

Helaas had het coronavirus 
ook gevolgen voor onze 
georganiseerde vakanties. 
Iedereen (42 vakanties 
en 371 deelnemers) 
was ingedeeld en vele 
gemotiveerde vrijwilligers 
stonden klaar om aan de 
slag te gaan. Toen bleek 
echter dat het niet mogelijk 
was om op reis te gaan en 
hebben we alle vakanties 
moeten annuleren. We 
wilden geen enkele risico 
nemen, de veiligheid 
en gezondheid van de 
deelnemers en vrijwilligers 
stond voorop. 
Aan de deelnemers werd 
het volledige bedrag 
terugbetaald. Helaas 
waren er al veel kosten 
gemaakt met de (deels 
niet terugvorderbare) 
boekingen en de 

voorbereidende 
werkzaamheden door onze 
medewerkers.
Desondanks hebben we de 
deelnemers een alternatief 
zomerprogramma 
kunnen aanbieden in de 
vorm van de zomertour. 
Daarbij reden vrijwilligers 
met de Dit Koningskind 
vakantiebus door 
Nederland, ze bouwden 
terrasjes en ontvingen 
onze vakantiegasten. 
De deelnemers werden 
verrast met een 
vakantiedoeboek en de 
DK-knuffel Loetje de 
Leeuw. In totaal hebben we 
18 locaties aangedaan en 
kwamen 163 deelnemers 
onze terrassen bezoeken.
Door extra ondersteuning 
op het kantoor van twee 
vrijwilligers en de hulp van 
vele vrijwilligers in het land 
is dit mogelijk gemaakt.

JURIDISCHE 
DIENSTVERLENING
Leden van de vereniging die 
juridische ondersteuning nodig 
hadden, konden we vanwe-
ge ons lidmaatschap van 
Ieder(in) doorverwijzen naar 
‘Regelrecht’, de juridische 
dienstverlening via Ieder(in). 

HULPLIJN
In maart 2020 is een spe-
ciale telefonische hulplijn 
geopend voor mensen die 
vastliepen in de maatre-
gelen als gevolg van het 
coronavirus.

18 
locaties 

163 
deelnemers 

Zomertour
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 Financiën 
De coronacrisis heeft ook effect 
gehad op de Dit Koningskind-
organisatie. Reguliere activiteiten 
op locaties moesten worden 
omgezet naar digitale vormen. 
Ook de zichtbaarheid werd via 
digitale kanalen voortgezet en 
vergroot. Dit heeft extra kosten met 
zich meegebracht.

Daarnaast zijn de vakanties van 
Dit Koningskind in 2020 geannuleerd. 
De vakanties vormen een belangrijk 
onderdeel. Hoewel deze in een 
aparte stichting zijn ondergebracht, 
wordt de organisatie op verschillende 
fronten gezamenlijk opgepakt. 
Op het moment van annulering waren 
alle werkzaamheden al uitgevoerd 
en veel kosten al gemaakt. Het 
bestuur heeft gekozen om garant 
te staan voor deze kosten. Voor 
de tegemoetkoming in de kosten 
van de geannuleerde vakanties is 
subsidie gevraagd en verkregen 
vanuit de overheidssteun inzake 
corona (TVL- en NOW-regelingen).

De ontstane tekorten zijn vanuit 
de reserveringsbestemmingen 
aangevuld.

Voor een verbetering van de 
structurele financiële huishouding 
van de vereniging is samen met de 
accountant een driejarenbegroting 
opgesteld. 

 Ledenstand 
Per 31 december 2020 telt de 
vereniging 9.306 leden en 1.364 
donateurs. 

 Professionalisering 
Stichting Vakanties
Dit Koningskind Vakanties heeft 
contact gezocht met een christelijke 
reisorganisatie om ons vakantie-
proces te professionaliseren en in 
de zoektocht naar mogelijkheden 
voor uitbreiding te ondersteunen. 
Daarnaast willen we als stichting op 
een zorgvuldige en professionele 
manier de wettelijk vereiste 
garantiestelling invullen. Stichting 
Vakanties is mogelijkheden aan 
het onderzoeken om buiten de 
vakanties andere vrijetijds-, en 
ontmoetings- en belevingsactiviteiten 
te organiseren voor de achterban. 

 Ledenadministratie
In 2020 is verder gewerkt aan data-
verrijking binnen het relatiemanage-
mentsysteem. Hierdoor kunnen we 
onze relaties steeds gerichter uitnodi-
gen voor én betrekken bij de activitei-
ten die we organiseren. In dit kader is 
in 2020 een contract afgesloten voor 
de aanschaf van een nieuw systeem. 
Dit is mede noodzakelijk omdat het 
bestaande systeem verouderd is en 
op termijn niet langer ondersteund 
wordt door de leverancier. Het nieu-
we systeem zal medio juni 2021 in 
gebruik genomen worden.

 Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)
Om te zorgen dat we aan de 
voorwaarden van de AVG blijven 
voldoen, is er een externe AVG-
functionaris ingeschakeld die de 
medewerkers adviseert bij vragen 
op gebied van de AVG.
 

 Samenwerking
Dit Koningskind werkt graag samen 
met zusterorganisaties, kerkelijke 
organen, behartigers van verwante/
gedeelde belangen en andere 
organisaties. In gezamenlijkheid 
hopen we meer te kunnen betekenen 
voor de achterban of meer aandacht 
te genereren in het kader van 
belangenbehartiging. Het afgelopen 
jaar is geïnvesteerd in deze 
contacten en zijn diverse activiteiten 
georganiseerd met andere 
organisaties.
Dit Koningskind is ook lid van 
Ieder(in), de koepelorganisatie die 
de belangen van mensen met een 
beperking en chronische ziekte 
behartigt. 

Organisatie 
en financiën

 Bestuur
Het bestuur heeft in 2020 zes 
reguliere vergaderingen belegd. 
Over een aantal zaken is digitaal 
vergaderd en ook schriftelijk 
zijn diverse besluiten genomen. 
Daarnaast werden in het voor- en 
najaar ledenvergaderingen online 
gehouden. In het voorjaar stonden 
de jaarrekening en het jaarverslag 
over 2019 geagendeerd. In het 
najaar werden het jaarwerkplan en 
de begroting voor 2021 besproken. 
Het bestuur bestond op 31 december 
2020 uit de volgende leden:
• Dhr. J.P. Mostert (voorzitter)
• Dhr. B. van Ieperen 

(penningmeester)
• Dhr. D.E. de Ruiter (secretaris)

 Team van medewerkers
In 2020 gingen drie medewerkers uit 
dienst, namelijk de directeur, de PR-
manager en een vakantiecoördinator. 
De directeursfunctie is ingevuld 
door een interim-directeur. De 
openstaande PR-functie wordt op dit 
moment ingevuld door externe PR- 
en marketingmedewerkers, de functie 
van vakantiecoördinator is nog niet 

ingevuld. Ook startte begin 2020 een 
nieuwe collega bij de consulenten. 
Deze consulent heeft zich in 
2020 beziggehouden met nieuwe 
contacten leggen, het initiëren van 
de digitale mogelijkheden en de inzet 
van externe inhoudsdeskundigen.
Medewerkers hebben zich in 2020 
ingezet om Dit Koningskind in de 
corona-omstandigheden toch goed 
zichtbaar te laten zijn voor haar leden 
en achterban. We zijn blij met de 
dankbare reacties die we ontvingen.
Vanuit de NOW-regeling (financiële 
tegemoetkoming vanuit de overheid 
vanwege de coronacrisis) was er de 
randvoorwaarde om medewerkers 
een loopbaantraject aan te bieden. 
Sommigen hebben hier gebruik van 
gemaakt.

 Professionalisering
In 2020 hebben medewerkers 
diverse cursussen afgenomen bij 
PGO-Support. 

9.306 
leden

1.364 
donateurs
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