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Inleiding
Dit Koningskind is een landelijke vereniging die in 1973 werd opgericht. Wij ondersteunen
mensen die in het dagelijks leven een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of sociale
beperking ervaren. We verbinden mensen met elkaar, faciliteren lotgenotencontact,
organiseren gespreksgroepen en bieden individuele ondersteuning. Daarnaast verzorgen we
toerusting en voorlichting aan kerkgemeenschappen en kerkelijk werkers.
Er ligt weer een bijzonder jaar achter ons. Het coronavirus speelde het afgelopen jaar nog
steeds een rol. Vooral voor veel mensen uit onze achterban die veelal kwetsbaar zijn, was
het afgelopen jaar een moeilijk en bijzonder jaar. Veel mensen voelden zich eenzaam. Een
extra reden voor Dit Koningskind om voor hen zichtbaar te blijven en hen te ondersteunen.
We zijn blij en dankbaar dat we in staat waren ons flexibel aan de omstandigheden aan te
passen. We hebben veel gebruik gemaakt van online mogelijkheden waardoor Dit
Koningskind zichtbaar bleef voor haar achterban. Dank hiervoor aan de medewerkers en
vrijwilligers!
In dit verslag wordt met name het werk van de professionals die in dienst zijn bij Dit
Koningskind belicht. Tegelijk laten we het (vaak niet zichtbare) werk van vele vrijwilligers
niet onbenoemd. Juist hun inzet maakt een groot verschil! We hebben het afgelopen jaar
ervaren dat jullie onmisbaar zijn! Daarom: vrijwilligers, hartelijk dank voor jullie inzet!
Bovenal danken wij onze Hemelse Vader. Hij heeft ons de mogelijkheden gegeven ook in
dit lastige jaar ons werk te kunnen blijven doen.
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Activiteiten
Dit Koningskind ondersteunt mensen bij moeiten in het leven met beperkingen 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.
Door de coronacrisis is het veelal niet mogelijk geweest elkaar in levende lijve te ontmoeten.
Sommige activiteiten kwamen daardoor te vervallen of werden op een later tijdstip
georganiseerd. In veel gevallen zijn we overgeschakeld naar online bijeenkomsten en
webinars zodat we er toch konden zijn voor mensen met een beperking en hun netwerk.

Lotgenotencontact
Lotgenotencontact is een belangrijk onderdeel van onze ondersteuning. We brengen
mensen in vergelijkbare situaties op diverse manieren met elkaar in contact omdat steeds
weer blijkt hoeveel dat voor veel mensen betekent. Ze voelen zich gesteund en gemotiveerd
om zelf stappen te zetten door de herkenning en erkenning die ze bij elkaar vinden. Het
afgelopen jaar hebben we vaak externe deskundigen ingeschakeld bij deze activiteiten.
Lotgenotencontact via gespreksgroepen/cursussen
In 2021 hebben we 10 (online) gespreksgroepen georganiseerd waar in totaal 62 mensen
aan deelnamen. Er was 1 gespreksgroep op locatie met 4 deelnemers. De gespreksgroepen
waren voor: Vrouwen met ASS, Partners ASS, Mannen met ASS, NAH en rouw, Ouders met
een kind met beperking.
Lotgenotencontact via ontmoetingsdagen
In 2021 werden 11 ontmoetingsdagen georganiseerd voor mensen die leven met een
beperking of leven met een gezinslid met een beperking. In totaal konden we hiermee 89
mensen van dienst zijn. Er waren ontmoetingen voor: Vrouwen met ASS, Partners ASS en
mensen met een licht verstandelijke beperking.
Lotgenotencontact online
In 2021 werden 36 online-bijeenkomsten georganiseerd, zoals webinars, workshops en
themabijeenkomsten. In totaal namen hier 572 mensen aan deel. Er was een divers aanbod
aan thema’s, zoals: autisme en vrije tijd, geloof en autisme, autisme en sociale contacten,
eenzaamheid en autisme, pubers en ASS, ASS en toekomst, ouder met autisme, moeder
met autisme en voor partners en mensen met ASS georganiseerd, kind met beperking, NAH
levend verlies, Levend verlies Moed/Kwetsbaar, Seksuele opvoeding LVB, Vaccinatie, Zorg
en Dwang, LVB Mijn kind wordt 18 en dan, Wie zorgt er voor de mantelzorger, toegang tot de
beste zorg, mentorschap, curatele en bewind. In de organisatie van sommige activiteiten
werd samengewerkt met o.a. Sien, Thuis in Clientondersteuning, ZorgParaat, AVG-arts
Rianne van Dijken en diverse andere externe deskundigen en ervaringsdeskundigen.
Lotgenotencontact via 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 2021 is dit ook soms nog via digitale en telefonische contacten gecontinueerd.
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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’; ze zelf
sterker of weerbaarder te maken 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 2021 startten we met 12 cliënten uit het vorige jaar, meldden zich 19
nieuwe cliënten en zijn 18 trajecten afgesloten.

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
worden geholpen naar aanleiding van een vraag die zij zelf stellen per mail of telefoon. In
2021 hielden deze vragen verband met: ASS/sociale beperking (68%), een verstandelijke
beperking (15%) of overige vragen (21%).

Hulplijn
In maart 2020 is een speciale telefonische hulplijn geopend voor mensen die vastliepen in
de maatregelen als gevolg van het Coronavirus. Deze hulplijn is in 2021 weer afgeschaald
naar het normale niveau en waren we weer te bereiken op de normale kantoortijden.

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
Gelukkig was het in 2021 weer mogelijk de vakanties doorgang te laten vinden. In enkele
gevallen kon een deelnemer of vrijwilliger niet mee vanwege corona, maar de meeste
mensen konden genieten van een goed georganiseerde vakantie. We hebben hierbij
uiteraard rekening gehouden met de dan geldende coronamaatregelen. Door extra
ondersteuning op het centraal bureau van twee vrijwilligers en de hulp van vele vrijwilligers
in het land is dit mogelijk gemaakt!
In 2021 heeft de Stichting Vakanties 45 vakanties voor mensen met een beperking
georganiseerd, waarvan we er 5 moesten annuleren i.v.m. corona of een andere reden. In
totaal konden 330 mensen genieten van een begeleide vakantie. De begeleiding werd
verzorgd door +/- 265 vrijwilligers. Er waren 25 vakanties voor mensen met een
verstandelijke beperking, 10 vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking
en 4 vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking en 1 kindervakantie.
In het voorjaar organiseerden we voor alle vrijwilligers de informatieve jaarlijkse startdag,
deze werd voor het eerst online georganiseerd i.v.m. de geldende coronamaatregelen. Buiten
de vakanties in het hoogseizoen vonden er dit jaar ook een aantal vakanties in het najaar
plaats. Deels doorgeschoven i.v.m. vakantie en 2 als nieuw najaarsaanbod. Op de
najaarsborrel van de vrijwilligers waren 60 mensen aanwezig.

Professionalisering
Dit Koningskind Vakanties is een samenwerking aangegaan met Beter Uit, een christelijke
reisorganisatie. Het idee achter de samenwerking is om ons vakantieproces te
professionaliseren en meer ondersteuning te krijgen bij het vergroten van ons reisaanbod.
Ook is het nodig omdat we als stichting op een zorgvuldige en professionele manier de
wettelijk vereiste garantiestelling moeten invullen.
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Overige activiteiten en materialen
Ontdekzondag
De Ontdekzondag is een jaarlijkse themazondag over samen gemeente zijn. Samen, of je
nou een beperking hebt of niet. In 2021 werd de Ontdekzondag gevierd op 7 februari. Het
thema was ‘Naar Gods Beeld’. In veel kerkelijke gemeenten werd de Ontdekzondag gevierd.
Hierbij werd er gebruik gemaakt van de preekschets en liturgie van ds A. Buursema en het
door Dit Koningskind ontwikkelde kinder- en uitdeelmateriaal. Daarnaast is er een
bezinningsvideo opgenomen aan de hand van de preek van ds. Buursema, zodat deze online
vertoond kon worden. Voor de Ontdekzondag werd ook een promotiefilmpje gemaakt.

Media
Leden ontvingen in 2021 driemaal het ledenmagazine Kleur. Daarnaast verscheen er elke 14
dagen de digitale nieuwsbrief. Beide media werden gevuld met voor de doelgroep
interessante artikelen, wetenswaardigheden, activiteiten, blogs en vlogs. Via de website,
facebook, Instagram en LinkedIn werd frequent gerapporteerd over actualiteiten en
activiteiten. Vanzelfsprekend werd er PR gemaakt voor de activiteiten van de consulenten.
Waar mogelijk werd deze ‘op maat’ vormgegeven. Noemenswaardige acties uit 2021 zijn:
•

•

•
•

•

•

•

In maart 2021 werd het vragenspel Geloof & Autisme ontwikkeld. Mensen met
autisme verwerken informatie op een andere manier. Dit heeft ook invloed op hoe ze
de kerk en het geloof ervaren. In het spel zijn de vragen afgestemd op de
belevingswereld van mensen met ASS en biedt een vooral een mooie gelegenheid
om samen in gesprek te gaan en elkaar beter te begrijpen! Het kaartspel was gratis
te downloaden via de site.
HELEMAAL NIEUW! Dat was het thema van Dit Koningskind tijdens de 40 dagen
waarin we samen op weg gingen naar Pasen. Met onze digitale
Paasnieuwsbrief ontving een ieder op verzoek elke zondag rond 8.00 uur een
inspirerende e-mail.
In april 2021 heeft LEV speciaal voor alle leden een kerstconcert gegeven.
Op Werelddovendag (25 september) lanceerde Dit Koningskind, in samenwerking
met het Interkerkelijk Dovenpastoraat, de videoserie ‘’Hoor eens!’’. Een serie
gemaakt met dove mensen speciaal voor horenden. Gebarendominee Martin Visser
interviewde verschillende gasten over hun leven met een gehoorbeperking. Het doel
van de serie is om angst en schroom weg te nemen bij horende mensen en aandacht
te vragen voor de positie van doven en slechthorenden in de maatschappij en in de
kerk. Door het delen van deze persoonlijke verhalen hopen de initiatiefnemers op
meer begrip en onderlinge verbinding.
In september 2021 is een start gemaakt met de voorbereiding van een
schoolproject/gastles op het Greijdanus in Meppel mmv Finette van Zwolle en Gerrit
Jan Bril. Doel van het project was jongeren in contact brengen met mensen met een
beperking en hen een volledig verzorgd samenzijn bezorgen. Helaas werd het event
vanwege Covid verplaatst naar 2022.
In november 2021 is er een bedankborrel geweest voor vrijwilligers van Vakanties Dit
Koningskind. Dit is door ongeveer 60 mensen bezocht. Ze kregen alvast een kijkje
in het programma van 2022, zagen een deel van het theater optreden van Christiaan
Jelsma en was er een gezellig samenzijn.
Eind 2021 ontvingen leden e.a. een unieke kerstkaart met de mogelijkheid meerdere
exemplaren op te vragen en deze te sturen aan mensen die zich eenzaam voelen.
Hier werd veel gebruik van gemaakt.
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Dit Koningskind in de media
Om bekendheid te geven aan onze activiteiten en organisatie werd ook gebruik gemaakt
van advertenties in kranten en magazines en van free publicity via digitale nieuwsbrieven.
• Op 3 februari 2021 is er medewerking verleend aan een uitzending van Family7.
Hierin werd aandacht besteed aan het kort geding dat de Partij van de Dieren had
aangespannen, om mensen met een beperking jonger dan 70 jaar het recht te geven
om per brief te stemmen.
• Op 27 maart 2021 is Bonna van der Wijngaard geïnterviewd op Groot Nieuws Radio
rondom Autisme en de uitgave van de gesprekskaartje autisme.
• Op 31 maart 2021 is er een interview met Joke Leene geweest bij Family7 over Geloof
en autisme.

Ontwikkelingen in 2021
Vereniging en afdelingsverbanden
In het verleden kende de officiële organisatiestructuur van Dit Koningskind onder andere
regionale afdelingen. Een heel aantal 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 werd. In het najaar van 2020 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 nog 8 afdelingen actief op dit moment, zij
krijgen uiteraard nog dezelfde ondersteuning vanuit de organisatie. Daarnaast bestaan er 2
slapende afdelingen en 2 activiteitencommissies.

Beleidskoers, missie en visie
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 in
2020 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 coronaomstandigheden, er zijn diverse externe contacten gelegd en 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 voor de toekomst nog beter
vorm te geven.
Daarbij heeft het bestuur de hulp ingeroepen van Ivan Pouwels, deskundige op het gebied
van ontwikkelingen binnen verenigingen. Dit heeft er toe geleid dat we aan de slag zijn
gegaan met de vernieuwing. Er zijn telefonische interviews gehouden, enquêtes afgenomen
onder de leden en panelgesprekken gevoerd om te horen wat er leeft onder de leden, waar
ze behoefte aan hebben en hoe ze de toekomst van Dit Koningskind zien. In 2022 gaan we
daar verder mee. Kort gezegd zijn er 4 belangrijke elementen die daarin een rol spelen:
ontmoeting, belangenbehartiging, aanbod voor leden en het collectief versterken. Er wordt
gewerkt aan een kerndocument waarin we duidelijk maken van waaruit we werken en
waaraan we willen werken.
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Organisatie en financiën
Financiën
In februari 2021 heeft het bestuur de keuze gemaakt om de vereniging Dit Koningskind aan
de hand van het concept Vereniging 3.0 te versterken. Hiermee kan ook vorm gegeven
worden aan de verbreding, zoals in de statutenwijziging van 1 januari 2020 is beoogd. Op
basis van deze keuzes zijn extra inspanningen gedaan in het jaar 2021 die bij het opstellen
van de begroting nog niet bekend waren. Het verlies over het jaar 2021 is 23.821 euro hoger
dan begroot.
Belangrijke kostenposten in 2021 waren:
• De werving en selectie van bestuursleden en medewerkers
• De implementatie van een nieuw systeem voor ledenadministratie en
marketingactiviteiten
• Advisering en ondersteuning bij het vormgeven van de contouren vereniging 3.0.
• En er is extra geld uitgetrokken om bestuur en organisatie te laten ondersteunen bij
het opstellen van vragenlijsten en het uitvoeren van panelgesprekken met leden en
deskundigen.
Het aanbod van onze dienstverlening is verbreed en meer divers. We ondersteunen daarmee
meer mensen met een beperking en/of hun omgeving. Ook is het aantal deelnemers aan
onze vakanties (ondanks alle effecten van Corona) zodanig stabiel dat maar een verlaging
van ongeveer 10% ten opzichte van 2019 (nog geen Corona) is opgetreden. Dit bevestigt ons
dat onze dienstverlening gewaardeerd wordt en dat er perspectieven zijn voor groei.
Het aanstellen van een relatiemanager voor de kerken en een extra fondsenwerving in
december geven in de cijfers aan dat daardoor meer inkomsten te genereren zijn. Het
ledenaantal loopt gestaag naar beneden en daarmee ook de inkomsten uit de contributies.
Daarom is het voorstel ingebracht in de ALV van het najaar om de contributie met 5 euro per
jaar te verhogen. De laatste contributie- wijziging was in 2012. Om ook bijdragen van kerken
te verhogen is ervoor gekozen een medewerker in te zetten om de contacten met kerken
aan te halen, te vernieuwen en te realiseren. De verwachting is dat dit effect zal hebben op
de betrokkenheid en de inkomsten vanuit kerken in de komende jaren.
Conform de 3-jaren begroting worden de ontstane tekorten vanuit de reserveringsbestemmingen aangevuld. De accountant geeft aan dat de financiële positie van de vereniging goed
is. Wel is van belang om te blijven zoeken naar uitbreiding van dienstverlening en
aanvullende financiële middelen om deze dienstverlening mogelijk te maken. Op basis van
de 3-jaren begroting zal dit gerealiseerd moeten worden.

Ledenstand
Per 31 december 2020 telt de vereniging 9.047 leden en 1475 donateurs.

Ledenadministratie
In 2021 is verder gewerkt aan dataverrijking binnen het relatiemanagement systeem.
Hierdoor kunnen we onze relaties steeds gerichter uitnodigen voor- en betrekken bij de
activiteiten die we organiseren en steeds beter onze processen in kaart brengen. Er is een
migratieproject uitgevoerd naar een nieuw relatiemanagementsysteem. Hierin kunnen
zowel de ledenadministratie als de marketingactiviteiten op een goede manier gerealiseerd
worden.
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Samenwerkingen
Dit Koningskind heeft in 2021 de samenwerking met zusterorganisaties, kerkelijke organen,
behartigers van verwante of dezelfde belangen en andere organisaties geïntensiveerd om in
gezamenlijkheid 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.

Bestuur
•
•

•

Het bestuur heeft in 2021 tien reguliere vergaderingen belegd. Daarnaast vijf overige
vergaderingen. Over een aantal zaken is digitaal vergaderd en ook schriftelijk zijn
diverse besluiten genomen.
Er werden in het voor- en najaar ledenvergaderingen gehouden. In het voorjaar
stonden jaarrekening en jaarverslag over 2020 geagendeerd. De najaarsvergadering
werd bezocht door meer dan 60 leden. De ledenvergadering werd gecombineerd met
de presentatie van het vakantieprogramma van 2022. In het najaar werden het
jaarwerkplan en de begroting voor 2022 besproken.
Ook heeft in 2021, in het kader van vereniging 3.0, een bestuurswisseling
plaatsgevonden. Het bestuur bestond op 31 december 2021 uit de volgende leden:
Dhr. P. Hakvoort (voorzitter)
Dhr. R. Meijer (secretaris)
Dhr. R. de Kaste (tijdelijk penningmeester, tot 31 januari 2022)
Mw. A. van Wijk (lid)
Dhr. J. Witmer (lid)

Team van medewerkers
In 2021 gingen 2 medewerkers uit dienst en er waren nog 2 vacatures die tijdelijk ingevuld
waren door externe medewerkers. Er kwamen 6 nieuwe medewerkers in dienst. Vier
medewerkers voor de openstaande en ontstane vacatures. Eén nieuwe medewerker is
aangesteld om de relatie met de kerken te intensiveren. Eén medewerker is binnen de
organisatie een andere functie gaan vervullen. Waar we erg dankbaar voor zijn is dat we ook
in 2021 hebben we kunnen rekenen op de inzet van een aantal vrijwilligers. Medewerkers
hebben zich in 2021 ingezet om Dit Koningskind goed zichtbaar te laten zijn voor haar leden
en achterban.

Professionalisering
In 2021 hebben medewerkers diverse cursussen afgenomen bij PGO-Support.
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