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Voorwoord 
 

Ook in 2019 heeft Stichting Lotje een bijdrage kunnen leveren om het leed 

onder kinderen in Den Haag iets te verzachten. 

Dit jaar hebben we weer veel individuele ‘cases’ kunnen doen, staan er per 

einde 2019 18 ‘Kasten van Lotje’ in de stad en hebben ook in 2019 weer een 

aantal speciale projecten kunnen ondersteunen. 

 

In de organisatie hebben we een aantal wijzigingen gezien. De 

allerbelangrijkste was dat oprichter en het kloppend hart van Stichting Lotje 

Else Kodde, mid 2019 heeft besloten om het stokje over te dragen. De 

stichting, maar vooral vele Haagse kinderen en hun ouders mogen Else 

dankbaar zijn voor de ongelofelijke inzet in de afgelopen 7 jaar. 

Het is indrukwekkend wat ze in deze 7 jaar heeft neergezet. 

Gelukkig blijft Else als ambassadeur betrokken bij Stichting Lotje. 

 

Door het vertrek van Else hebben we besloten om de Gemeente Den Haag om 

financiële hulp te vragen met als doel om in de komende 2 jaar een structuur 

neer te zetten zodat de stichting aan het einde van deze periode 

toekomstbestendig is, zowel als organisatie, alswel financieel. 

We hebben inmiddels deze steun voor het eerste jaar gekregen en daar zijn we 

de Gemeente enorm dankbaar voor. 

Een hele belangrijke stap in dezen is de benoeming van Jeannet van den Oever 

als manager. Zij was al betrokken als vrijwilliger en is inmiddels goed 

ingewerkt. 

 

Ook hebben we een aantal bestuursveranderingen gehad, welke in dit verslag 

vermeld staan. 

 

Tot slot wil ik ook graag alle zakelijke en private donateurs (groot en klein), al 

onze vrijwilligers, oude en nieuwe bestuursleden bedanken voor hun steun in 

2019. Zonder jullie is er geen Stichting Lotje! 

 

Lucas Hendrikse, Voorzitter Bestuur Stichting Lotje 
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1. Achtergrond Stichting Lotje 

 

Stichting Lotje, een particulier initiatief, is in 2012 opgericht door Lucas 

Hendrikse en Else Kodde. Na een periode in het buitenland gewoond te 

hebben kwamen zij, samen met hun dochter, terug in Den Haag. Vanwege het 

besef dat heel veel kinderen in Den Haag een aantal basisbehoeften ontberen 

in tegenstelling tot hun eigen dochter, is de stichting naar haar vernoemd.  

 

Wereldwijd is veel klein leed, maar ook ‘om de hoek’ in Den Haag. Dat feit was 

doorslaggevend om lokaal, kleinschalig hulp aan te bieden aan gezinnen met 

kinderen die zich in een noodsituatie bevinden. 

 

Samen, met meer dan 30 vrijwilligers, biedt Stichting Lotje inmiddels snel en 

efficiënt hulp waar dat nodig is in de stad. Zij werkt hiervoor samen met 

diverse partners in de stad. 

 

 

2. Doelstelling  
 

Stichting Lotje heeft hoofdzakelijk als doel kleinschalige projecten en 

initiatieven ten behoeve van kinderen in nood te ondersteunen. De bijdrage 

beperkt zich met name tot een bijdrage in de vorm van materiële 

hulpmiddelen zoals een bed, matras, bureau of kleding. 

  



 

4 

3. Hoofdactiviteiten 

 

3.1 Aanvragen  

 

In 2019 zijn 62 aanvragen per mail gedaan door professionals voor Haagse 

gezinnen in nood.  

 

Aanvragen worden snel, lokaal en effectief afgehandeld. Door hergebruik van 

materialen van onze achterban, draagt Stichting Lotje bij aan de duurzaamheid 

in de stad. Aanvragen worden binnen een dag beoordeeld en vaak binnen een 

week gerealiseerd. 

 

Aanvragende instanties zijn in 2019 o.a:  

❏ Gemeente Den Haag 

❏ XTRA 

❏ Zebra Welzijn 

❏ Stichting Mooi Voor Welzijn 

❏ Leger des Heils 

❏ HWW Zorg 

❏ HAGAZiekenhuis 

❏ CJG 

❏ Diverse scholen 

Aanvragen van particulieren worden in principe niet in behandeling genomen. 
 

3.2 ‘Kast van Lotje’ 

 

In 2015 werd  de eerste ‘Kast van Lotje’ geopend in buurtcentrum de Octopus 

in de Schilderswijk. De ‘Kast van Lotje’ is een fysieke paarse kledingkast en 

biedt laagdrempelige, incidentele hulp aan gezinnen met kinderen in de 

leeftijdsgroep van 2-18 jaar.  

 

In 2019 werd het aantal locaties waar de ‘Kast van Lotje’ staat van 16 naar 18 

uitgebreid.  
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Locaties zijn o.a. buurtcentra, servicepunt XL, CJG’s en scholen. Een vrijwilliger 

van Stichting Lotje zorgt dat in de kast schone tweedehands kinderkleding ligt. 

De vrijwilliger staat in contact met een actieve achterban, die deze kleding 

aanlevert.  

 

De locatie wijst ook een contactpersoon aan. Deze contactpersoon beheert de 

‘Kast van Lotje’ samen met de vrijwilliger van Stichting Lotje.  

Particulieren (vaak inwoners van Den Haag) brengen zelf kleding naar één van 

de locaties waar een ‘Kast van Lotje’ staat. Onderling hebben de vrijwilligers 

van de ‘Kast van Lotje’ ook contact met elkaar. Op deze manier verbinden wij 

alle wijken van de stad. #Iedereen doet mee met Lotje!  

 

De kasten worden, low cost geproduceerd door mensen met een 

verstandelijke handicap van Stichting Stoer (‘s-Heerenloo). AKZONobel 

sponsort al 5 jaar de verf van de kasten. 

 

Voor zorgprofessionals biedt Stichting Lotje additionele hulp en faciliteert de 

stichting de schakel tussen formele en informele zorg. Naast directe hulp is de 

‘Kast van Lotje’ ook een middel om samen met particulieren en bedrijven in 

Den Haag kinderarmoede op wijkniveau aan te pakken. 

 

3.3  Speciale Projecten  

 

Naast directe hulp, in de vorm van (2e hands) goederen, initieert Stichting 

Lotje, vaak in samenwerking met partners in de stad, diverse innovatieve 

welzijnsprojecten.  

 

Op de Koningin Beatrixschool in de Schilderswijk is, tijdens de opening van de 

17e ‘Kast van Lotje’, ook de eerste ‘wereldkamer’ van Den Haag geopend. 

Stichting Lotje heeft IKEA gekoppeld aan het project, waarna IKEA de 

wereldkamer gratis heeft ingericht. Dit project is geïnitieerd door de school 

zelf, om moeders, met name met kinderen die nauwelijks Nederlands spreken, 

op een laagdrempelige manier uit te nodigen op school.  
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De ‘Kast van Lotje’ zorgt voor verbinding in de diverse wijken en tussen de 

verschillende wijken. Stichting Lotje activeert  haar achterban om de stad beter 

te leren kennen door zelf goederen te brengen naar een van de 18 locaties.  

 

Regelmatig worden koffieochtenden op locatie georganiseerd, waar vrouwen 

uit de stad elkaar ontmoeten, leren kennen en praten over wat er speelt bij de 

opvoeding van hun kinderen. 

 

De ENMS (een school aan de Laan van Poot) koos Stichting Lotje als het goede 

doel voor het kerstfeest. Er werd door de kinderen op allerlei manieren geld 

ingezameld. Van dit bedrag (ruim € 3000,00) werden judomatten en 

judopakken gekocht voor de Koningin Beatrixschool op de Hoefkade. Hierdoor 

is het mogelijk de kinderen op school weerbaarheidstraining te geven. De 

opening was feestelijk met kinderen van beide scholen (zie foto frontpage). 

Een mooi initiatief dat tegelijkertijd de verschillende wijken van de stad 

verbonden heeft. 

 

Midden in de zomervakantie gingen 83 kinderen uit de Schilderswijk onder 

begeleiding van 23 volwassenen een dagje naar pretpark Drievliet. Voor deze 

kinderen was dit het hoogtepunt van de zomervakantie. Dit werd financieel 

mogelijk gemaakt door particuliere donateurs uit onze achterban.   

 

#dagjedrievliet #hoogtepuntvandevakantie 
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Op de Internationale Vrouwendag vormde Stichting Lotje de schakel tussen de 

‘Kast van Lotje’ in Laak en Scheveningen. Het netwerk van particulieren, 

bedrijven en organisaties groeit en vergt aandacht. Stichting Lotje steunt met 

haar kennis en expertise bewonersinitiatieven in diverse wijken in Den Haag 

om zelfredzaamheid en de sociale cohesie te bevorderen.  

 

 

#InternationaleVrouwendag #Verbinding 
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4. Organisatie 
 

4.1 Bestuur  

In 2019 zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. 

Aan het bestuur van Stichting Lotje  namen de volgende personen in 2019 

deel: 

 

● Else Kodde, voorzitter (tot februari) 

 

● Lucas Hendrikse, voorzitter (vanaf februari) en penningmeester (tot 

september) 

 

● Fleur Kloppenburg, secretaris (tot november) 

 

● Lisette Tjalkens, secretaris (vanaf november) 

 

● Hanneke Cunnen, penningmeester (vanaf september) 

 

● Johan Ledeboer, lid (tot juli) 

 

● Evelyne Esveld, lid (vanaf september) 

 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Strategievorming, visie 

en beleid van de stichting, evenals de verantwoordelijkheid t.a.v. financiën, 

jaarplanning, jaarverslag e.d. zijn taken van het bestuur. Het bestuur vergadert 

in beginsel 4 keer per jaar. 

 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.  
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4.2 Management 

 

Sinds 1 juli 2019 is manager Jeannet v.d. Oever gevolmachtigd en is aan haar 

vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend. Zij beschikt over diverse taken en 

werkzaamheden, ondersteund door twee vrijwilligers. 

 

Taken en werkzaamheden zijn onder andere: 

 

❏ behandeling van aanvragen via de mail (+/-60 per jaar): contact met de 

aanvragende instantie en de ‘aanbiedende’ achterban, oftewel 

matchmaking tussen vraag en aanbod. 

❏ coördinatie van de ‘Kast van Lotje’: onderhoud, reparatie, kennismaking 

nieuwe locatie etc. 

❏ organisatie van diverse speciale projecten (bijvoorbeeld op scholen, 

bedrijven etc) 

❏ communicatie: onderhoud website, Facebook, Instagram, Twitter, 

diverse communicatie uitingen etc. 

❏ fondsenwerving: opstellen meerjarenplanning, uitwerken plannen, 

charity bijeenkomsten, cheque uitreiking etc. 

❏ vrijwilligersmanagement: contact met PEP. Contact met de overige 

vrijwilligers van Stichting Lotje en de contactpersonen op locatie.  

❏ organisatie van koffieochtenden en/of informatieve bijeenkomsten. 

❏ contact met stakeholders: Gemeente, Welzijn, politiek, bedrijven, 

fondsen, scholen, particulieren, collega Stichtingen etc. 

❏ interne organisatie: financiën, planning, contact bestuur etc. 

 

 

4.3 Overige vrijwilligers 

 

Voor Stichting Lotje zijn meer dan 30 vrijwilligers actief. De meeste vrijwilligers 

helpen bij het beheer van een ‘Kast van Lotje’. Per kast zijn in sommige 

gevallen meerdere vrijwilligers actief.  
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Stichting Lotje hecht groot belang aan haar vrijwilligers. Vrijwilligers zorgen dat 

de ‘Kast van Lotje’ qua kleding gevuld blijft. Een vrijwilliger van Stichting Lotje 

is gekoppeld aan een contactpersoon op locatie, waar een ‘Kast van 

Lotje’staat. De contactpersoon op locatie staat meestal in verbinding met 

gezinnen in de buurt, die het lastig of moeilijk hebben. Het is van belang dat de 

aanvragende instanties deze contactpersonen weten te vinden. Een vrijwilliger 

heeft verder de taak de contactpersonen in de wijk te stimuleren en te 

enthousiasmeren. 

 

Enkele vrijwilligers hebben naast het beheren van de kast individuele 

initiatieven getoond, als een kledingbeurs, hetgeen zeer positief is ontvangen. 

Stichting Lotje faciliteert dergelijke initiatieven waar mogelijk. 

 

Vrijwilligers kunnen opleidingen volgen en worden ten minste 1 keer in het jaar 

in het zonnetje gezet. Stichting Lotje beschikt eveneens over het 

vrijwilligerskeurmerk en staat in nauw contact met PEP hierover. 
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5. Communicatie 
 

Doelgroepen 

Stichting Lotje wil 2 tot 18 jarigen in Den Haag in nood ondersteunen; kinderen 

die het lastig of moeilijk hebben en niet beschikken over de noodzakelijke 

primaire levensbehoeften. Om deze kinderen te helpen zijn diverse 

doelgroepen in de Gemeente Den Haag actief. 

 

Inwoners van Den Haag die het zelf goed hebben, vinden het prettig om ‘’goed’ 

te doen binnen de eigen regio. De Gemeente Den Haag, 

hulpverleningsinstanties, contactpersonen binnen de wijken en de vrijwilligers 

van Stichting Lotje zijn van groot belang om de inwoners die het goed hebben 

en goed willen doen te verbinden met de groep kinderen die het nodig heeft. 

De communicatie is steeds hierop gericht. 

 

Facebook is en blijft het meest belangrijke communicatiekanaal, waarmee snel 

en efficiënt gezinnen in nood, via een oproep aan onze achterban kunnen 

worden geholpen. 

 

Overige vormen van communicatie zijn: overige sociale media, persoonlijke 

communicatie via mail, app en telefonisch contact. Stichting Lotje heeft 

nauwelijks, of geen rechtstreeks contact met gezinnen die het moeilijk hebben, 

omdat aanvragen in beginsel slechts door instanties kunnen worden gedaan. 

 

Interne communicatie 

● nieuwsbrief vrijwilligers: 4x per jaar 

● diverse whats appgroepen 

● persoonlijke communicatie 

 

Externe communicatie 

● Brochure(s), flyers 

● Website 

● Facebook (meer dan 2.400 volgers) 
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● Instagram 

● Twitter 

● LinkedIn 

● Fietskratje  

● Materiaal voor op de locaties waar een ‘Kast van Lotje’ staat 

 

Voor projecten worden o.a. communicatiemiddelen ingezet, zoals: banners, 

leaflets etc.  

  



 

13 

6. Resultaten 2019 
 

Kinderen in nood 

❏ 3.000-3.500 kinderen bereikt via de ‘Kast van Lotje’ 

❏ 62 urgente hulpvragen gehonoreerd via professionals 

❏ samenwerking ‘Sint voor ieder1’ 

 

 

‘Kast van Lotje’ 

❏ 2 nieuwe kasten geopend in 2019  

❏ samenwerking met ‘s-Heerenloo (mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt) 

❏ begeleiding van 4 studenten voor maatschappelijke stage 

❏ kledingwissel in april en oktober in alle kasten 

 

 

Achterban 

❏ groeiende, actieve particuliere Haagse achterban (sportverenigingen, 

scholen etc.) 

❏ groeiend aantal volgers op Facebook 

❏ Goede Doel bij diverse Fondsenwervende activiteiten van bedrijven, 

sportverenigingen en scholen 

❏ samenwerking met 4 scholen in Den Haag 

❏ samenwerking met diverse sportclubs 

 

 

Exposure 

❏ exposure via diverse mediakanalen in Den Haag (Leven, Straatkrant, Den 

Haag FM, krantenberichten) 

❏ uitnodiging bij diverse netwerk events waar wij het Goede Doel waren 

      



 

14 

 

Professionalisering Stichting Lotje 

❏ aanstelling manager per 1 juli 2019 

❏ Haags Keurmerk voor vrijwilligersorganisaties behaald 

❏ subsidie gemeente Den Haag gekregen 

❏ organisatiemodel opgesteld 

❏ werving & selectie vrijwilligers opgestart 

❏ website vernieuwd 

❏ administratieve/financiële processen ingericht 

❏ plan voor fondsenwerving gestart 
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7. Financiën 2019 

 

2019 

Begroot 2019 Actual 2019 

Inkomsten Inkomsten 

Gift Prive 10.250 Gift Prive 8.920 

Geef.nl 2.500 Geef.nl 838 

Diverse Acties (scholen, 

clubs etc) 

1.500 Diverse Acties (scholen, 

clubs etc) 

875 

Eigen Evenement 6.500 Eigen Evenement 12.102 

Fondsen 17.500 Fondsen 4.470 

Bedrijven 11.500 Bedrijven 3.144 

Subsidie 42.500 Subsidie 21.250 

       

TOTAAL 92.250   51.599 

     

Uitgaven Uitgaven 

Aanvragen 5.000 Aanvragen 2.368 

Aanvragen in natura (25) PM Aanvragen in natura (30) PM 

Kast van Lotje 17.000 Kast van Lotje 3.369 

Activatie Kast van Lotje 1.500 Activatie Kast van Lotje 0 

Personeelskosten 42.500 Personeelskosten 18.004 

Kantoorkosten 6.250 Kantoorkosten 5.211 

Besteding gift Transitie 7.500 Besteding gift Transitie 3.552 

PR & Communicatie 0 PR & Communicatie 1.370 

Eigen acties/evenement 2.500 Eigen acties/evenement 2.560 

Speciale Projecten 10.000 Speciale Projecten 5.075 

       

TOTAAL 92.250 
 
41.509 
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❏ In het najaar van 2019 is een subsidieaanvraag bij de Gemeente Den 

Haag goedgekeurd ten bedrage van EUR 42.500. Gezien het verlate 

tijdstip in het jaar 2019 bevat de financiele verantwoording over 2019 

50% van de subsidie en schuift de overige 50% door naar besteding in 

het boekjaar 2020. 

❏ In 2018 heeft de Stichting een anonieme gift ontvangen ten bedrage van 

EUR 25.000 om de professionaliseringstransitie van de Stichting in gang 

te zetten. Het bedrag dat nog niet besteed is ten bedrage van EUR 3.298 

staat op de balans ultimo 2019. 

 

 

8.0 Vooruitblik 2020 

 

❏ In 2020 is Stichting Lotje, mede door ondersteuning vanuit de 

Gemeente, goed op weg om medio 2021 op eigen benen te staan, in 

samenwerking met bedrijven en particulieren uit de stad. 

❏ Opereert Stichting Lotje vanuit diverse ‘clusters’: communicatie, 

fondsenwerving en vrijwilligersmanagement in samenwerking met een 

actief bestuur, om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen in de stad te 

kunnen helpen. 

 

 

 

 


