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KFA beleidsplan 2017-2021 
 
 
 

1. Inleiding 
 
In deze beleidsnotitie beschrijft het bestuur van Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds 
Adriaanstichting (KFA) de wijze waarop het de doelstelling van de stichting, zoals vastgelegd in de 
statuten, wil bereiken. Het bestuur wil hiermee een bestedingsbeleid ontwikkelen, dat duidelijkheid 
biedt aan organisaties en instellingen die subsidie aanvragen. Daarnaast denkt het bestuur zo beter in 
staat te zijn tot sturing en ondersteuning van relevante ontwikkelingen en aanvragen. 
 
 

2. Strategie 
 

2.1 Statutaire doelstelling 
De doelstelling van KFA is vastgelegd in de statuten (artikel 2) en luidt als volgt:  
“De stichting heeft ten doel de ontwikkeling en stimulering van de revalidatie van en de zorg voor 
lichamelijk gehandicapten, kinderen en eventueel ook volwassenen, in Rotterdam en regio zulks indien 
en voor zover de kosten daaraan verbonden niet op een andere wijze, bijvoorbeeld door verzekering of 
subsidie, gedekt zijn, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.” 
Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. 
De primaire doelgroep zijn kinderen tot 18 jaar. 
 

2.2 Afwezigheid winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 

2.3 Bestemming liquidatiesaldo 
Zoals is vastgelegd in artikel 10.2 van de statuten wordt bij een besluit tot ontbinding tevens de 
bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, “en wel zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van 
de stichting of het liquidatiesaldo dient besteed te worden door een andere algemeen nut beogende 
instelling.” 
 
 

3. Beleid 
 

3.1 Werkzaamheden stichting 
KFA stelt binnen het kader van haar doelstelling middelen beschikbaar voor wetenschappelijk 
onderzoek, zorgvernieuwing en overige aanvragen. 



2 

KFA ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat ten dienste staat van de verbetering van zorg, 
behandeling en welbevinden en zoekt aansluiting op regionale en voor de regio relevante landelijke 
onderzoekslijnen. Daarnaast ondersteunt KFA aanvragen van instellingen en organisaties om te komen 
tot vernieuwing van zorg en behandeling. Het betreft kansrijke regionale of voor de regio relevante 
projecten, die geen of onvoldoende reguliere financiering kennen. Ten slotte ondersteunt KFA overige 
aanvragen van instellingen en organisaties binnen het kader van de statuten. Hieronder vallen 
activiteiten en voorzieningen op het gebied van wonen, werken, sport en recreatie, educatie en 
vrijwilligerswerk. 
 
Met het oog op professionalisering werkt KFA samen met het JKF Kinderfonds (JKF). Deze 
samenwerking, die de eigen verantwoordelijkheid van partijen onverlet laat, heeft de volgende doelen: 
- afstemming van beleid; 
- ontwikkelen en uitvoeren van procedures ter beoordeling van aanvragen voor wetenschappelijk 

onderzoek en zorgvernieuwing. 
Een bestuurslid van KFA neemt deel aan de vergaderingen van de adviescommissie van het JKF. 
Daarnaast wordt ook jaarlijks een informeel werkoverleg gehouden over operationele zaken. (Zie ook 
punt 3.6.1) 
 

3.2 Werving van gelden 
Nieuwe giften, erfstellingen en legaten worden direct toegevoegd aan het vermogen.  
De stichting heeft geen beleid voor het werven van gelden op welke wijze dan ook. 
 

3.3 Vermogen van de instelling 
In artikel 3 van de statuten is wat betreft het vermogen onder meer het volgende opgenomen: 
“Het vermogen van de stichting bestaat uit haar stichtingskapitaal en wordt verder gevormd door 
schenkingen, legaten en erfstellingen, alsmede door de opbrengsten van het vermogen en andere 
baten.” 
Een gedeelte van het vermogen is aangemerkt als zogenoemd basisvermogen, dat jaarlijks wordt 
gecorrigeerd op basis van een relevant indexcijfer (CPI). 
Voor zover het vermogen van de stichting het geïndexeerde basisvermogen overschrijdt, kan over het 
vermogen ten behoeve van de doelstelling worden beschikt. 
 

3.4 Bestedingsbeleid 
KFA ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat ten dienste staat van de verbetering van zorg, 
behandeling en welbevinden en zoekt aansluiting op regionale en voor de regio relevante landelijke 
onderzoekslijnen. Voor de komende vier jaar zal voor wetenschappelijke projecten (die mede 
beoordeeld worden door JKF c.q. de adviescommissie projecten) jaarlijks een bedrag van maximaal 
€ 140.000 beschikbaar zijn, mits het basisvermogen hierdoor niet in gevaar komt.  
Daarnaast ondersteunt KFA overige aanvragen van instellingen en organisaties binnen het kader van de 
statuten. Hieronder vallen activiteiten en voorzieningen op het gebied van wonen, werken, sport en 
recreatie, educatie en vrijwilligerswerk. 
Voor dit soort projecten is jaarlijks € 100.000 beschikbaar, mits het basisvermogen hierdoor niet in 
gevaar komt. 
 

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling 
Op grond van art.5.1 van de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Geen 
enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele 
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. 
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3.6 Samenwerking met andere instellingen 
 
3.6.1 JKF 

Met de stichting JKF Kinderfonds (JKF) te Arnhem bestaat een samenwerkingsovereenkomst voor de 
jaren 2017-2020, mede gebaseerd op het uitgangspunt dat KFA en JKF beide stichtingen zijn die zich ten 
doel stellen de zorg voor gehandicapte kinderen en jongeren te bevorderen, onder meer door het 
financieren van wetenschappelijk onderzoek; voor KFA geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar (en bij 
uitzondering ook volwassenen) en voor JKF geldt een leeftijdsgrens van 25 jaar. 
JKF verricht werkzaamheden voor KFA op het gebied van projectbeoordeling en -bewaking en 
onderzoek-supervisie.  
De besturen van KFA en JKF vergaderen minimaal één keer per jaar gezamenlijk. In deze vergadering 
wordt de samenwerking tussen KFA en JKF besproken.  
Een bestuurslid van KFA neemt deel aan de vergaderingen van de adviescommissie van het JKF. 
Daarnaast wordt ook jaarlijks een informeel werkoverleg gepland over operationele zaken.  
 

3.6.2 Rijndam 
Gezien het ontstaan van de stichting bestaan er bijzondere banden met Rijndam Revalidatie te 
Rotterdam.  
Statutair is vastgelegd dat drie bestuursleden van KFA worden benoemd door de raad van toezicht van 
Rijndam, waarvan een uit hun midden. Het bestuur van de stichting benoemt de voorzitter uit een van 
deze drie bestuursleden. (Statuten artikel 4.2 en 4.3.) 
 
De vergaderingen van de stichting worden bijgewoond door een bestuurder van Rijndam. 
 
De administratieve en secretariële ondersteuning voor de werkzaamheden van KFA wordt geleverd door 
Rijndam Revalidatie te Rotterdam, tegen een vaste jaarlijkse vergoeding. 
(zie ook punt 4.2) 
 
 

4. Overige 
 

4.1 Beloningsbeleid 
Conform de statuten van de stichting (artikel 4.7.) ontvangen de bestuursleden voor hun 
werkzaamheden geen beloning. 
 

4.2 Beschrijving administratieve organisatie 
De administratieve en secretariële ondersteuning voor de werkzaamheden van KFA wordt geleverd door 
Rijndam Revalidatie te Rotterdam, tegen een vaste jaarlijkse vergoeding. 
 

4.3 Publicatie 
De stichting publiceert haar jaarverslag door middel van de KFA website. 
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