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1.

Jaarverslag van het bestuur

1.1

Algemeen

Stichting Mooiste Contact Fonds, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, is op 7 december 2007 opgericht. De
stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 27308713 en is een initiatief van
Koninklijke KPN N.V.
Stichting Mooiste Contact Fonds is met ingang van 1 januari 2013 een ANBI instelling. Het RSIN/fiscaal
nummer ANBI is 818765410.
De stichting heeft ten doel het bevorderen van sociale en maatschappelijke contacten tussen personen in
situaties en omstandigheden waarin het sociale contact niet aanwezig is, of voor lange tijd afwezig is geweest.
Dit sluit aan bij KPN’s geloof in de kracht van verbinding. Door mensen samen te brengen, komen we verder.
De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:





het inzetten van financiële middelen, expertise en medewerkers van KPN;
samen te werken met de te selecteren partnerorganisaties ten behoeve van jaarlijks te kiezen
doelgroepen;
de kerncompetentie van KPN, het leggen van verbindingen en het overbruggen van afstanden, te
vertalen in contact;
het ondersteunen van initiatieven om contact te herstellen daar waar contact ongewenst en ongewild
afwezig is.

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

2

Verslagjaar 2021

Het jaar 2021 was net als 2020 een bizar jaar. De overheidsmaatregelen rondom Covid-19 hebben er vanaf maart
2020 toe geleid dat een aantal geplande activiteiten met kwetsbare groepen geen doorgang konden vinden.
Uiteraard hebben we er alles aan gedaan om deze mensen alsnog een ervaring of een dienst te bieden die er aan
bijdraagt dat zij zich minder eenzaam voelen. Zo hebben wij gepensioneerden KPN’ers laten bellen door KPN’ers
en bewoners van zorginstellingen een virtuele rondleiding door het Rijksmuseum aangeboden. Daarnaast hebben
we de voorstelling van Claudia de Breij in Carré gestreamd naar zorginstellingen. En toen het even wel mocht
hebben we 591 senioren uitgenodigd om samen met 508 KPN vrijwilligers de musical The Sound of Music te
bezoeken in Scheveningen en ook ons icoonproject KlasseContact heeft gelukkig doorgang kunnen vinden. Juist
in deze bijzondere tijden is het belangrijk gebleken om aandacht te hebben voor vereenzaming.

1.2.1

KPN

KPN verbindt mensen al 140 jaar door producten en diensten te bieden waarmee mensen met elkaar in contact
komen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Met het KPN Mooiste Contact Fonds
ondersteunt KPN al sinds 2007 maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van sociaal
contact. Kwetsbare groepen in onze samenleving krijgen hierbij de meeste aandacht. Voor hen is het risico op
sociaal isolement het grootst. KPN wil mensen bij elkaar brengen, omdat we erin geloven dat mensen dan
verder komen. Méér samen doen, samen beleven, dingen delen met elkaar; zo komen we als mens en
maatschappij vooruit.
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Sociaal contact gaat over persoonlijk contact tussen mensen. Dit maak je niet mogelijk door alleen geld te
geven. KPN, één van de grootste werkgevers van Nederland, vraagt daarom aan haar medewerkers om zich in te
zetten als vrijwilliger bij één van de initiatieven van het KPN Mooiste Contact Fonds. Vanwege Covid-19 zijn de
grote evenementen dit jaar niet doorgegaan, desalniettemin zijn er in 2021 als 827 KPN’ers betrokken geweest
bij het Fonds. Ruim 1.000 KPN’ers hebben ervoor gekozen om hun eindejaarsgeschenk te doneren om op die
manier de doelstellingen van het Fonds te steunen.

1.2.2

Partnerorganisaties

Het KPN Mooiste Contact Fonds werkt samen met maatschappelijke partners die hetzelfde doel nastreven:
sociaal contact mogelijk maken. Het Fonds zet techniek, middelen en mensen in om een initiatief van deze
partners sterker te maken of zelfs om een nieuw initiatief mogelijk te maken. De partnerorganisatie brengt zijn
kennis en expertise over de specifieke doelgroep in. Als geen ander weten zij wat er speelt en hoe deze doelgroep
bereikt kan worden. Ieder jaar wordt opnieuw bepaald welke partijen in aanmerking komen voor ondersteuning
vanuit het Fonds.
EDventure
EDventure is de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. De onderwijsadviesbureaus
werken binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en in de Jeugdzorg en zijn onder
meer actief op pedagogisch, school organisatorisch en veranderingskundig terrein. Bij hen en de academische
ziekenhuizen zijn consulenten voor onderwijs aan zieke leerlingen werkzaam. De consulenten werken dagelijks
met kinderen die door een langdurige ziekte niet of nauwelijks op school kunnen zijn.
Met EDventure werkt het KPN Mooiste Contact Fonds samen aan het project KlasseContact.
Meer informatie op: www.edventure.nu
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. De steun bestaat uit kennis en netwerk,
geld, tijd en erkenning. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.
Samen met het KPN Mooiste Contact Fonds is het groeiprogramma Ondernemen tegen eenzaamheid gestart. In
dit programma worden 18 sociaal ondernemers, financieel en met kennis, gedurende drie jaar ondersteund.
Meer informatie: www.ondernementegeneenzaamheid.nl
MayaVR
MayaVR is een jonge zorgonderneming die de strijd aangaat met eenzaamheid onder ouderen. Met behulp van
VR-technologie brengt Maya de mogelijkheid om ouderen een dag weg te bieden, vanuit het tehuis zelf.
Samen met KPN Mooiste Contact Fonds is het idee ontstaan om bewoners van zorginstellingen te gaan
bezoeken en een virtuele rondleiding door het Rijksmuseum aan te bieden. In 2021 hebben ruim 3.000 ouderen
hiervan gebruik gemaakt. Het KPN Mooiste Contact Fonds heeft dit project gefinancierd.

1.2.3

Initiatieven

Samen met maatschappelijke partners heeft het KPN Mooiste Contact Fonds in 2021 3 projecten
ondersteund: 'KlasseContact', ‘Ondernemen tegen eenzaamheid’en MayaVR. De overige projecten zijn afgezegd
vanwege Covid-19 of verplaatst naar 2022. Wel hebben wij gepensioneerden KPN’ers laten bellen door KPN’ers
en bewoners van zorginstellingen een virtuele rondleiding door het Rijksmuseum aangeboden. Daarnaast
hebben we de voorstelling van Claudia de Breij in Carré gestreamd naar zorginstellingen en senioren
uitgenodigd om samen met KPN vrijwilligers de musical The Sound of Music te bezoeken in Scheveningen.
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KlasseContact
KlasseContact is het icoonproject van het KPN Mooiste Contact Fonds. Via KlasseContact worden langdurig
ernstig zieke leerlingen via ICT in contact gebracht met de klas en hun klasgenootjes. Hierdoor lopen kinderen
minder kans om leerachterstand op te lopen of belangrijker nog zich sociaal geïsoleerd te voelen.
Hierbij worden jaarlijks vanuit KPN monteurs ingezet die zorgen voor de (logistieke) organisatie en apparatuur;
de KPN Klasgenoot. In 2021 hebben we 690 chronisch zieke leerlingen thuis weer in contact gebracht met hun
klas via de Klasgenoot.
Ondernemen tegen eenzaamheid
In 2021 is het KPN Mooiste Contact Fonds samen met het OranjeFonds een 3 jaar durend programma gestart,
“Ondernemen tegen eenzaamheid”. Met dit programma worden sociaal ondernemers ondersteund die zich met
hun organisatie inzetten om eenzaamheid in Nederland structureel te verminderen, middels een concept dat in
potentie duurzaam bekostigd kan worden en landelijk kan opschalen.
Maya VR
Dankzij financiële ondersteuning van het KPN Mooiste Contact Fonds worden bewoners van zorginstellingen in
de gelegenheid gesteld een virtuele rondleiding door het Rijksmuseum te maken.

1.3

Vooruitzichten 2022

In 2022 zal het KPN Mooiste Contact Fonds de volgende projecten continueren: KlasseContact, MCF Dagen,
MCF diners, Ondernemen tegen eenzaamheid, Maya VR en daarnaast heeft het KPN Mooiste Contact Fonds op
29 maart 2022 samen met de KNVB het project FC Mooiste Contact gelanceerd. FC Mooiste Contact gaat de
strijd aan tegen eenzaamheid. We zullen de komende jaren bij iedere thuiswedstrijd van Oranje, bij zowel de
mannen als bij de Leeuwinnen, gasten uitnodigen die gevoelens van eenzaamheid ervaren. KPN vrijwilligers
zetten zich in om onze gasten te verbinden met nieuwe mensen om hun heen.
KPN heeft voor 2022 voldoende financiële steun toegezegd om de diverse projecten te kunnen realiseren. De
toegezegde bijdrage voor 2022 bedraagt € 1.100.000.

1.4 Bestuur
Het bestuur bestaat uit de heer B. Boer (voorzitter), mevrouw D.S. Koster (penningmeester, extern bestuurslid),
mevrouw H. Garssen, mevrouw M. Snoep, de heer E. Schoenmakers (extern bestuurslid) en mevrouw L. Roza
(secretaris, extern bestuurslid).

Rotterdam, 10 mei 2022

Dhr. B. Boer
(voorzitter)
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Mevr. D.S. Koster
(penningmeester)

Mevr. L. Roza
(secretaris)
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Balans per 31 december 2021
(voor resultaatbestemming)
Activa

31 december 2021

31 december 2020

€000

€000

Ref.
€000

€000

Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

5
537

665
537

665

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

6
7

125
1.473

24
1.697
1.598

1.721

2.135

2.386

Passiva
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Algemene reserve

Saldo baten en lasten
verslagjaar

8

Kortlopende schulden

9

2.372
-325

2.060
312

2.047
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88

2.372
14

88

14

2.135

2.386
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Staat van baten en lasten over 2021

Begroting 2021 Exploitatie 2021

Baten
Bijdrage KPN
Giften en soortgelijke baten

Ref.

€000

€000

€000

11
12

1.300
180

1.300
146

1.300
126

1.480

1.446

1.426

384
1.567

327
1.444

185
929

1.951

1.771

1.114

-471

-325

312

Som der baten
Lasten
Afschrijvingen
Overige lasten
Som der lasten
Saldo
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2020

13
14
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
2.
2.1.

Algemene toelichting
Activiteiten

De stichting heeft ten doel het bevorderen van sociale en maatschappelijke contacten tussen personen in
situaties en omstandigheden waarin het sociale contact niet aanwezig is, of voor lange tijd afwezig is geweest.

2.2.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van
Stichting Mooiste Contact Fonds zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 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.

3.
3.1.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn
gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen,
worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is
vermeld.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de
toelichting.

3.2.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, onder aftrek van
lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Met op balansdatum verwachte bijzondere
waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

3.3.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

3.4.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan een jaar.
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4.
4.1.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die
worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover
deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

4.2.

Ontvangen subsidies

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de
gesubsidieerde bestedingen komen.

4.3.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

4.4.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden op basis van de historische uitgaafprijs berekend volgens de lineaire methode waarbij
rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

4.5.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de betreffende activa en passiva.

4.6.

Belastingen

De stichting is conform haar doelstelling geen belasting over het resultaat verschuldigd.
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5.

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:
Andere
vaste
bedrijfsmiddelen
€000
Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarden

3.448
-2.783
665

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Buitengebruikstellingen
Afschrijving buitengebruikstellingen

199
-327
-

Saldo

-128

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarden
Afschrijvingspercentage

6.

3.647
-3.110
537
33%

Vorderingen

Overige vorderingen

31 december
2021

31 december
2020

€000

€000

125

24

125

24

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen
benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor
oninbaarheid zijn gevormd.
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7.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

8.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is vrij besteedbaar. Het vermogen bestaat uit het saldo baten en lasten van oudere jaren en
van het verslagjaar.
€000
Saldo oudere jaren
Saldo 2021

2.372
-325
2.047

Verwerking saldo van baten en lasten (of voorstel daartoe)
Het Bestuur stelt voor het saldo baten en lasten ad € -/-325.000 ten laste van het eigen vermogen te brengen in
het kader van hetgeen gesteld in artikel 3 van de statuten.

9.

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden worden verplichtingen opgenomen die binnen 1 jaar vervallen.

Overige schulden
Crediteuren
Nog te ontvangen facturen

10.

31 december
2021

31 december
2020

€000

€000

88

14

88

14

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting Mooiste Contact Fonds en Stichting Oranje Fonds zijn een samenwerking aangegaan onder de naam
“Ondernemen tegen eenzaamheid”. Stichting Mooiste Contact Fonds zal voor de duur van de overeenkomst
jaarlijks een bedrag van € 500.000 beschikbaar stellen met een maximum van € 1.500.000 (2021 tot en met
2023).
Het budget vanuit Koninklijke KPN N.V. voor de financiering van de activiteiten bedraagt voor 2022
€ 1.100.000.
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11.

Bijdrage KPN

Voor de financiering van de activiteiten, is de Stichting afhankelijk van de (jaarlijkse) bijdrage door Koninklijke
KPN N.V. Er zijn geen voorwaarden voor het verkrijgen van de bijdrage. De voor 2021 ontvangen bijdrage
bedraagt € 1.300.000 (2020: € 1.300.000).

12.

Giften en soortgelijke baten

Donaties 2021

Bijdrage kerstpakket
Overige donaties

13.

2020

€000

€000

26
120

24
102

146

126

2021

2020

€000

€000

327

185

327

185

2021

2020

€000

€000

40
63
502
519
127
36
36
114
7

456
205
4
18
50
29
43
114
10

1.444

929

Afschrijvingen

Materiële vaste activa

14.

2021

Overige lasten

Maatje
Maya VR
Oranjefonds
Project KlasseContact
Alzheimer Nederland
Concertgebouw
MCF XL-dag
MCF Mooiste Wintermomenten
Sensoor
Organisatie en Communicatie/vergroten externe impact
Projectbegeleiding
Algemene kosten
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In 2021 heeft KPN B.V. ‘om niet’ vanuit haar eigen organisatie consultancy diensten en mobiele diensten en
monteursdiensten aan het fonds geleverd ten behoeve van KlasseContact. De kosten van het programma
manager KlasseContact bedraagt € 160.661.
Met ingang van 2022 draagt het fonds zelf de kosten van helpdesk en backoffice voor Klassecontact en wordt
niet meer door KPN betaald.

15.

Gemiddeld aantal werknemers

De stichting had in 2021 en 2020 geen werknemers in dienst.

16.

Beloning bestuurders

Conform de ANBI voorwaarden en de statuten kent Stichting Mooiste Contact Fonds geen beloning voor
bestuurders. Ook de onkosten van het bestuur werden in 2021 door de bestuursleden zelf gedragen.

17.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum.

Overige gegevens

Rotterdam, 10 mei 2022

Het bestuur,

Stichting Mooiste Contact Fonds
Wilhelminakade 123
Rotterdam
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