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Inleiding 

 

Dit Koningskind is een landelijke vereniging, opgericht in 1973. Dit Koningskind ondersteunt 

christenen bij moeiten van het leven met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of 

sociale beperking. We verbinden mensen met elkaar, waarbij het niet uitmaakt of iemand al 

dan niet leeft met een (chronische) ziekte of beperking. We geloven dat ieder mens nodig is 

in Gods gezin. We faciliteren lotgenotencontact, organiseren gespreksgroepen en bieden 

individuele ondersteuning. Daarnaast verzorgen we toerusting en voorlichting aan 

kerkgemeenschappen en kerkelijk werkers.  

 

Dit verslag is een beknopte beschrijving van de activiteiten in 2018. Tevens kunt u iets lezen 

over een aantal interne processen waar we het afgelopen jaar druk mee zijn geweest en is 

een overzicht van organisatiezaken en financiën opgenomen.  

 

In dit verslag wordt met name het werk van de professionals belicht. Tegelijk laten we het 

(vaak niet zichtbare) werk van vele vrijwilligers niet onbenoemd. Juist hun inzet maakt  

merkbaar verschil! Daarom: vrijwilligers, hartelijk dank voor jullie onmisbare inzet! 

 

We kijken terug op een gezegend jaar. God was erbij; in alles. We bidden Hem 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 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.  

 

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.  

 

Lotgenotencontact via gespreksgroepen 

In 2018 werden 6 gespreksgroepen gehouden waar in totaal 31 mensen aan deelnamen. De 

volgende gespreksgroepen werden georganiseerd: 6 groepen voor volwassenen met 

autisme, 1 groep voor partners van mensen met autisme, 1 groep voor echtparen waarvan 

een van de partners autisme heeft en 1 groep voor vrouwen met autisme.  

 

Lotgenotencontact via ontmoetingsdagen 

In 2018 werden 21 ‘ontmoetingen’ georganiseerd voor mensen die leven met een beperking 

of leven met een gezinslid met een beperking. In totaal konden we hiermee 170 mensen van 

dienst 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 grootouders van kinderen met een sociale 

beperking.  

 

Lotgenotencontact via contactgroepen 

Via de ontmoetingsdagen is een aantal vaste groepen ontstaan die elkaar jaarlijks één of 

twee keer treffen. Deze contactgroepen worden gefaciliteerd door consulenten. Het betreft 

groepen voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking, ouders van kinderen 

met een meervoudig complexe handicap en partners van mensen met autisme.  

 

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 2018 startten we met 10 cliënten uit het vorige jaar, meldden zich 24 

nieuwe cliënten en zijn 19 trajecten afgesloten. De vragen van cliënten hielden verband met: 

ASS/ sociale beperking (67%), een (licht-) verstandelijke beperking (24%) en overig (9%).  

 

Wonderlijk gemaakt Speciaal 

In 2018 verscheen, speciaal voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking, 

‘Wonderlijk Gemaakt Speciaal voor Thuis’. Met behulp van gesprekskaarten kunnen ouders 

in gesprek gaan met hun kind over allerlei onderwerpen m.b.t. lichamelijke en seksuele 

vorming. Het gaat uit van bijbelse normen en waarden. Driestar Educatief ontwikkelde het 
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materiaal i.s.m. verschillende ouderverenigingen waaronder Dit Koningskind. Onze 

consulenten hebben hierover drie bijeenkomsten geleid. Daarnaast is ook een paar ouders  

begeleid in het praktische gebruik.    

 

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).  

 

Stichting Vakanties Dit Koningskind 

In 2018 heeft de Stichting Vakanties 42 vakanties voor mensen met een beperking 

georganiseerd. In totaal konden 359 mensen genieten van een begeleide vakantie. De 

begeleiding werd verzorgd door 276 vrijwilligers. Er waren 25 vakanties voor mensen met 

een verstandelijke beperking, 12 vakanties voor mensen met een licht verstandelijke 

beperking, 4 vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking en er was een 

kindervakantie. 

In het voorjaar ontvingen we alle vrijwilligers op de informatieve jaarlijkse startdag. Hier 

ontmoetten de vakantieteams elkaar en startte de voorbereiding. Aan het einde van het 

seizoen organiseerden we voor alle vrijwilligers een eindezomerborrel. 

 

Lezingen, thema- en toerustingsavonden 

Dit Koningskind heeft in 2018 22 voordrachten verzorgd, vaak in samenwerking met een 

ervaringsdeskundige. Hiermee hebben we ruim 1000 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, ambtsdragers, (theologie)studenten, jeugdleiders, 

hulpverleners, vrijwilligers en geïnteresseerden. De volgende thema’s kwamen onder andere 

aan de orde: ‘Oog hebben voor elkaar’, ‘Hoe voer ik een gesprek over handicaps’, ‘Geloof en 

autisme’, ‘Mijn kind is anders’, ‘Autisme en seksualiteit’ en ‘Hoe zet ik een netwerk op’.  

 

Ontdekzondag 

Voor de jaarlijkse Ontdekzondag schreef ds. H.Drost uit Zwijndrecht – Groote Lindt een 

preek over Lev. 19:14 en Lev. 21:16-23. God zorgt voor kwetsbare mensen en vraagt 

mensen elkaars kwetsbaarheid te respecteren. Tegelijk toont hij een toekomstbeeld waarin 

geen ruimte meer is voor beperkingen.  In veel kerkelijke gemeenten werd de Ontdekzondag 

gevierd en werd gebruik gemaakt van deze preek en het door Dit Koningskind ontwikkelde 

kinder- en uitdeelmateriaal.  

 

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 

worden geholpen naar aanleiding van een vraag die zij zelf stelden per mail, telefoon of 

persoonlijk. Daarnaast hebben de consulenten afdelingen en vrijwilligers ondersteund.  

 

Ledenmagazine Kleur, digitale nieuwsbrief, website, facebook en materialen 

Leden ontvingen in 2018 drie maal het ledenmagazine Kleur. De digitale nieuwsbrief 

‘Rondom’ voor vrijwilligers en betrokkenen werd vier maal uitgegeven. Beide media werden 
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gevuld met voor de doelgroep interessante artikelen en wetenswaardigheden. Via de website 

en facebook werd met regelmaat gerapporteerd over actualiteiten. Het belang van facebook 

als communicatiemiddel voor Dit Koningskind is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. 

Verder gebruikten we video’s om onze boodschap te ondersteunen.  

In 2018 is veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuwe website. In de loop van 

2019 zal deze gelanceerd worden. Hetzelfde geldt voor extra uitgaves van Kleur in digitale 

vorm. In 2018 is ook een aantal nieuwe PR-materialen gemaakt. Uitnodigingen werden vaak 

wat meer ‘op maat’ vormgegeven. Er is een nieuwe informatiebrochure gemaakt speciaal 

voor kerkgemeenschappen. Verder verscheen een sociaal jaarverslag die alle leden en veel 

externe relatie ontvingen.   

 

Media 

Om bekendheid te geven aan onze activiteiten en organisatie werd ook gebruik gemaakt van 

advertenties en free publicity via digitale nieuwsbrieven.  
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Ontwikkelingen in 2018 

 

Ontwikkeling afdelingsverbanden 

De verantwoordelijkheid voor onderlinge zorg (ook voor mensen met een beperking) ligt in 

plaatselijke kerkelijke gemeentes. In de praktijk is op veel plaatsen dan ook een verschuiving 

waar te nemen in de richting van kerkelijke commissies of wijkkringen die de zorg op zich 

nemen. Voor afdelingsverbanden van Dit Koningskind wordt het moeilijker om nieuwe 

mensen te vinden. In het verleden hebben verschillende afdelingen zich al opgeheven omdat 

ze de meerwaarde van een lokaal verband niet meer zagen. Eind 2018 zijn er in totaal nog 

14 afdelingen. Hiervan zijn er 11 actief en 3 ‘slapend’. Vanuit de landelijke organisatie 

ondersteunen we met onze expertise graag elke plaatselijke kerk of afdeling die een beroep 

op ons doet. Begin 2016 werd een statutenwijziging gerealiseerd. Bij deze wijziging 

verdween de verplichting tot regionale en afdelingsverbanden en ontstond de mogelijkheid 

van ledengroepen. Begin 2018 startten we met behulp van een extern bureau een project om 

actief na te denken over de toekomst van de afdelingen. Al snel constateerden we dat er 

opnieuw een aantal afdelingen opgeheven werd en trokken we de conclusie dat afdelingen 

grotendeels zelf al besloten hebben over hoe ze doorgaan of dat ze zich willen opheffen. Het 

project voortzetten zou weinig succes opleveren. In de praktijk ontstaan diverse andere 

initiatieven in kerkelijke gemeentes rondom zorg voor kwetsbare mensen.  

 

Beleidskoers vanaf 2018 

In 2015 is een beleidskoers geformuleerd. Jaarlijks evalueren we of de koers nog leidend 

kan zijn voor het werkplan van het jaar daarop. Voor 2018 hebben we een aanscherping 

gemaakt in de drie beleidslijnen waarmee gewerkt wordt: dienstverlening aan mensen met 

een beperking en hun verwanten, inspireren en motiveren tot onderlinge verbondenheid in 

een zorgzame kerk en het continueren van financiële zekerheid en uitbreiding van de 

achterban. 

Bij het formuleren van de plannen voor 2019, is eind 2018 opnieuw een en ander 

aangescherpt. De dienstverlening wordt vanaf dat moment georganiseerd vanuit individuele 

ondersteuning, lotgenotencontact, ondersteuning in kerken, gemeenschappen en sociale 

verbanden en het organiseren van vakanties.  
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Organisatie en financiën 

 

Financiën  

Er is een resultaat geboekt van -€ 175.450. Dit is ongeveer € 19.000 lager dan het begrote 

tekort van € 156.900. Het bestuur had voor 2018 bewust een tekort begroot om te investeren 

in een aantal zaken. Dit is een verantwoorde keuze geweest gezien het positieve vermogen. 

De belangrijkste redenen dat er meer is uitgegeven dan begroot: we ontvingen minder 

inkomsten qua giften en nalatenschappen dan begroot en den de bruto salarissen vielen 

hoger uit dan begroot. Daarnaast is lopende het jaar tijdelijk extra personeel ingekocht om 

een aantal projecten goed af te kunnen ronden. 

 

Ledenstand  

Per 31 december 2018 telt de vereniging 10.703 leden en 1.753 donateurs.  

 

Vakantievrienden  

Om de prijzen van de vakanties acceptabel te houden voor de doelgroep, is in 2018 gestart 

met het werven van extra inkomsten via donateurs: Vakantievrienden. Oud-vrijwilligers van 

de vakanties werden gevraagd om de vakanties te blijven ondersteunen. Nu niet meer met 

hun inzet maar met financiële middelen. In 2018 is besloten dat niet jaarlijks maar om het 

jaar een belactie gedaan wordt om nieuwe ‘vakantievrienden’ te werven. Dit om kosten en 

opbrengsten beter met elkaar in verband te brengen.  

 

Professionalisering Stichting Vakanties 

We blijven werken aan de professionalisering van de processen bij de vakanties. In 2018 is 

met name aandacht geweest voor het onderhouden van relaties met onze vrijwilligers. 

Tevens is een professionaliseringsplan voor 2019 opgesteld waarin o.a. het aangaan van 

vrijwilligerscontracten en het verkrijgen van gratis VOG’s via de overheid een plek krijgen.  

 

Relatie Administratie 

In 2018 is hard gewerkt aan dataverrijking binnen het relatie management systeem. Hierdoor 

kunnen we onze relaties steeds beter gericht uitnodigen voor en betrekken bij de activiteiten 

die we organiseren.  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Sinds mei 2018 is de AVG van toepassing. Om aan de vereisten te kunnen voldoen heeft Dit 

Koningskind haar administratieve en financiële processen tegen het licht gehouden. Waar 

nodig werden maatregelen getroffen. Zo is er onder andere een privacybeleid opgesteld. We 

hebben voor een aantal zaken expertise van een juridisch adviesbureau ingekocht.  

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

In 2018 is een RI&E uitgevoerd door een extern bureau. Om de paar jaar laat Dit 

Koningskind dat doen om te checken of we voldoen aan de ARBOwet. Uit de inventarisatie 

kwam een aantal aandachtspunten naar voren die in de loop van 2019 opgepakt worden.  

 

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.  
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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 2018 vier reguliere vergaderingen belegd. Over een aantal zaken is 

telefonische vergaderd en ook schriftelijk zijn diverse besluiten genomen. Daarnaast werden 

in het voor- en najaar ledenvergaderingen gehouden. In het voorjaar stonden jaarrekening 

en jaarverslag over 2017 geagendeerd. In het najaar werden het jaarwerkplan en de 

begroting voor 2019 besproken. Het bestuur bestond op 31 december 2018 uit de volgende 

leden: 

Dhr. J.P. Mostert (voorzitter) 

Mw. H.G. van Berkum-Admiraal (secretaris) 

Dhr. B. van Ieperen  (penningmeester) 

Dhr. D.E. de Ruiter (lid) 

 

Team van medewerkers 

In 2018 startten we met een volledig team medewerkers. Dat was fijn. In de loop van het jaar 

gingen twee collega’s met pensioen. Hun plekken waren vanaf begin 2018 al ingenomen 

door nieuwe collega’s in verband met langdurige ziekte. Eén collega is nadat ze in 2017 ziek 

geworden is, in 2018 weer volledig teruggekeerd op haar werkplek. Na de zomer namen we 

afscheid van een collega in verband met vertrek naar elders.   

Hoewel we in verband met het inwerken van nieuwe collega’s en ziekte van andere collega’s 

minder konden doen dan we ons voorgenomen hadden, is - dankzij de gedreven inzet van 

de overige collega’s – aan alle ondersteuningsverzoeken tegemoet gekomen. Een aantal 

beleids- en PR-projecten is doorgeschoven naar 2019. 

 

Professionalisering 

In 2018 hebben drie medewerkers gebruik gemaakt van hun persoonlijk keuzebudget om 

opleidingen te volgen. Er werd een leergang Verenigingsmanagement gevolgd, en een 

studie Contextueel Pastoraat gestart, evenals een cursus over de opzet van 

woongemeenschappen. Verder volgde een medewerker een persoonlijk coachingstraject en 

werden diverse cursussen (gratis) afgenomen bij PGO-Support.  

 

 

 

 


