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Indledning 

Denne årsberetning skal primært omhandle vores aktiviteter i 2019 og lidt om planerne for 

2020. Men det er vanskeligt ikke indledningsvist at nævne den tiltagende humanitære 

krise vi i øjeblikket er vidne til i Uganda, Indien, Sri Lanka og Cambodja. En situation 

forårsaget først af Coronapandemien og dernæst af nedlukninger, arbejdsløshed og sult 

for de mest udsatte familier. Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe i de områder, hvor vi 

støtter børn på skoler og børnehjem, i håb om at kunne reducere de negative 

konsekvenser for skolerne, børnene og deres familier.  

2019 har igen været et både spændende og lærerigt år i Verdens Børn. Vi har forbedret en 

del af vores administrative nøgleprocesser, der skal sikre et så smidigt og transparant 

arbejde som muligt. Overordnet set har vi ikke som i 2018 skullet bruge megen tid på at 

designe og installere nye processer og datasystemer, men derimod sikre korrekt 

anvendelse af det nye. Denne årsberetning opsummerer aktiviteterne vi har haft i Verdens 

Børn og resultaterne deraf. 

 

Bestyrelsesarbejde og anden mødeaktivitet i centrale grupper 

Verdens Børns bestyrelse konstituerede sig kort efter generalforsamlingen i april 2019 

med formand Tue Bo Hansen og ny næstformand Merete Hansson. Pia Klausen blev på 

generalforsamlingen valgt ind i bestyrelsen og trådte til som ny kasserer ved 

konstitueringen. Pia overtog kassererrollen efter Bodil Mortensen, der ønskede at 

reducere sin arbejdsbelastning. Ud over formand, næstformand og kasserer har 

bestyrelsen i 2019 bestået af yderligere 6 medlemmer (Bente Fabech, Bodil Mortensen, 

Kristina Andersen, Zeynep Celik Basoda, Flemming B. Pedersen og Per H. Lindrup) og 

ingen suppleanter har været tilknyttet bestyrelsesarbejdet.  

Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvoraf to har været i form af fysiske møder og 

seks via skype.   

Vi har i 2019 ikke formået at afholde fællesmøder for frivillige. Fællesmøder for frivillige og 

projektansvarlige er vigtige for at sikre ensartethed i arbejdet og for at sikre netværk og 

viden på tværs af arbejdsgrupperne. Vi forventer at kunne afholde et fællesmøde inden 

afslutningen af 2020.   

Der har til gengæld været afholdt et antal arbejdsmøder i undergrupperne; landegrupper, 

projektkoordinering, kommunikation, fundraising og fadderadministrationen.  
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Økonomi og IT 

Det regnskabsmæssige resultat for 2019 har været tilfredsstillende, men skal også ses i 

lyset af en stor arv, vi modtog. Økonomien i Verden Børn betragtes derfor for værende i 

kontrol. 

Resultatudvikling seneste 3 år: 

 

Vi har stadig mange områder, hvor vi kan forbedre os for at sikre flere midler ind. I 

Verdens Børn ligger omkostningsniveauet meget lavt sammenlignet med andre lignende 

NGOer, og vi forventer at se en mindre stigning i omkostninger i de kommende år for 

blandt andet at kunne håndtere de stigende krav til effektive IT-systemer og ikke mindst 

sikre, at markedsføringsarbejdet har midler at arbejde med.  

Verdens Børns økonomi er delt i to områder:  

Den ene del handler om de ca. 3,5 mio. kr. danske faddere hvert år på fantastisk vis 

donerer, og som vi i Verdens Børn sørger for at sende ubeskåret de børn, skoler og 

børnehjem, de er tiltænkt.  

Den anden del handler om de midler, vi behøver for at: 

- sikre at vi får nye faddere (markedsføring),  

- sikre at vi kan fastholde eksisterende faddere ved løbende information om 

udviklingen og effekten af deres støtte (medlemsbladet og porto til sommerbreve),  

- sikre at de penge vi sender ud også anvendes korrekt (kontrolrejseudgifter), 

- sikre data vi har på fadderbørn og faddere håndteres på sikker vis (IT-system). 

- sikre accountability overfor bidragsydere og danske myndigheder, samt at vi får 

indberettet korrekt til SKAT ifm. gaver (IT-system). 

I 2019 har vi øget markedsføringsbudgettet fra 25 til 35 t.kr. Blandt andet på grund af 

udgifter til den nye hjemmeside. Der er behov for yderligere et løft af markedsføringen, 

hvis vi skal sikre vores nuværende opbakning også i fremtiden. I 2019 har vi haft møde 

med et interessant bureau i Odense, der er interesseret i at indgå et samarbejde, der vil 

være målrettet virksomheder og derved muliggøre samarbejdsaftaler og partnerskaber. 

Det er et arbejde, vi skal betale for og deres discountpris er 60 t.kr. Vi har valgt at sætte 

det på hold, indtil vi finder det økonomisk ansvarligt at gå videre. 

 

 

 

i 1000 kr. 2017 faktisk 2018 faktisk 2019 faktisk Budget 2019 
Fadder - indbetalt 3,577 3,570 3,620 3,450 

Indtægter totalt 6,252 5,397 6,212 5,375 

Fadderbørn - udbetalt 3.596 3,984 3,703 3,500 

Donationer+omk totalt 5,616 5,626 5,195 4,915 

Resultat 636 - 229 1,017              870 
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Udvikling i antal medlemmer og ikke øremærkede bidrag: 

 

 

 

 

(*) Bidrag til Verdens Børn doneret uden øremærkning 

(**) Beløbet inkluderer ikke 700 t.kr. fra den daværende tøjindsamlingsaftale  

I 2019 valgte rigtig mange at melde sig ind i Verdens Børn med et kontingent på 150 kr. 

Indtægt fra kontingenter var i 2019 på 221 t.kr.  

 

Fadderløse og manglende betalinger:  

Børn, der er blevet inkluderet i vores fadderskabsprogram, men som senere har mistet 

deres fadder igen (fadderløse børn) har været, og er stadig et område vi skal kontrollere 

og styre for at sikre, at vi ikke dræner vores egenkapital for penge.  

Det samme gør sig gældende for mængden af manglende betalinger. Historisk set har 

Verdens Børn ikke haft let ved at identificere manglende betalinger, og det har VBs nye 

datasystem rettet op på. Tidligere har der været eksempler på at faddere først er blevet 

kontaktet mere end et år efter, at betalingerne er stoppet. Ofte er betalingerne stoppet ved 

en fejl som eksempelvis et skifte af kreditkort eller andet. Med det nye IT-system og en ny 

”rykkerprocedure” har vi fået en langt bedre og rettidig dialog med faddere, hvor betalingen 

er udeblevet og derved er det lykkedes at reducere tabet samlet set for Verdens Børn.    

Fadderløse børn: 

(*) Et fadderløst barn støttet direkte af Verden Børns reserver koster 1320 kr. / år  

 

Admin %: 

 

 

Admin % er stigende primært på grund af øgende omkostninger til IT 

 

  

Antal 2017 faktisk 2018 faktisk 2019 faktisk 

# Medlemmer  786 905 1.383 (53% op) 
    

 Kontingenter 79 tkr. 92 tkr. 221 tkr. 

 Bidrag (*)  160 tkr. 266 tkr. 237 tkr. 

 Webshop   -3 tkr. 

Værdi i tkr. 239(**) 358 tkr. 457 tkr. 

Fadderløse børn 2017 faktisk 2018 faktisk 2019 faktisk 

Antal  
VB Omkostning (*) 

54 børn 
71 tkr. 

111 børn 
       147 tkr. 

64 børn 
84 tkr. 

% 2017  2018 2019 Budget 2020 

Admin % 3,3% 3,2% 4,1% 5,3% 
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Kommunikation og digital marketing 

I 2019 besluttede vi at opdatere vores hjemmeside og gøre den mere brugervenlig og 

derved sikre at besøgende på siden, nye faddere, der vil tilmelde sig eller andre 

interesserede kunne få så god en oplevelse som muligt. I august 2019 blev et firma sat på 

opgaven at lave de indledende strukturelle ændringer og derefter har det været Verdens 

Børn selv der har fået brikkerne til at falde på plads. Specielt Zeynep Celik Basoda og Erik 

Oxenbøll har ydet en enorm indsats og lagt mange timer i at forberede og sikre, at den nye 

hjemmeside fungerede, da den gik live i februar 2020.    

Zeynep har sammen med de andre i kommunikationsteamet også stået for udsendelse af 

nyhedsbreve, kampagner, annoncering og vores tilstedeværelse på Facebook, LinkedIn 

og Instagram. 

Medlemsbladets redaktør (Hanne Gregersen) har igen stået bag layout og udgivelsen af 

tre flotte numre med interessante artikler skrevet af projektansvarlige og andre. 

SoMe teamet (Anne Katrine Mikkelsen og Aman Kaur) har de seneste år arbejdet flittigt og 

formået at få vores sociale medier til nye højder og med kampagnelignende indhold. Anne 

Katrine og Aman udgør et godt og effektivt team. 

Vores nyhedsteam (Sandra og Mette) har i 2019 skabt og bragt interessante nyhedsmails 

og artikler, hvor de er gået i dybden med problematikker fra forskellige lande i forlængelse 

af besøg på skoler og børnehjem i bl.a. Indien og Uganda. Som noget nyt har 

nyhedsteamet fået tildelt landeansvar i et forsøg på at skabe en tættere kontakt til de 

pågældende projektansvarlige. 

I 2019 har vi også fået ny hjemmesideansvarlig: Camilla T. Pedersen, der også er 

projektansvarlig for vores projekt i Cambodja (Bright Hope Cambodia). Camilla har sans 

for detaljerne, hvilket der er god brug for, når det drejer sig om hjemmesider. 

I marketingsteamet samarbejder vi med to virksomheder, der udfører deres arbejde og 

konsulentsupport gratis for Verdens Børn.  

Vi har for nyligt indgået et nyt samarbejde med www.advertisers.dk, der skal hjælpe os 

med markedsføring via Google. Denne markedsføring er også noget, vi kan gøre uden 

omkostninger for Verdens Børn, da Google hver måned donerer midler til formålet. Vi er 

glade for og stolte over, at en international virksomhed som Google Ads Bureau har valgt 

at samarbejde med os. 
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Fundraising 

I starten af 2019 blev en 3-punktssplan defineret, hvor det første var at etablere en gruppe 

af frivillige og trænede fundraisere, der skulle holde styr på relevante fondes 

ansøgningstidsfrister og samtidig være i stand til at levere præcise fondsansøgninger med 

målet at sikre Verdens Børn flere frie midler. Disse frie midler har vi behov for, for at kunne 

renovere skoler og hjem og ikke mindst sikre de enkelte børnehjem mod indtrængen af 

uvedkommende personer, f.eks. ved at bidrage til, at der kan bygges en mur rundt om 

skolen eller børnehjemmet. Det lykkedes os desværre ikke i 2019 at etablere en sådan 

gruppe, men vi arbejder videre med den del i 2020. 

Derimod har vi lykkedes med planens 2. punkt, hvor de projektansvarlige har været gode 

til selv at finde midler til deres egne projekter, når der har været et specielt behov. 

Samtidig har vi i 2019 foretaget en ekstra udlodning af midler til samtlige projekter. Den 

udlodning baserede sig på en større arv vi fik ind i løbet af 2019. 

Det sidste punkt i planen handler også som punkt 1 om at finde frie midler, men specifikt til 

at dække de omkostninger Verdens Børn har; enten når et barn bliver fadderløst, og vi går 

ind og dækker omkostningerne til fortsat skolegang, eller når vi oplever manglende 

betalinger fra en fadder. I 2019 lykkedes det os at nedbringe dette tab markant både ved 

skarpt fokus på at sikre fadderløse nye faddere samt ved at ændre procedurer omkring 

opfølgning på manglende betalinger.    

Så planen for 2020 og 2021 er simplificeret og ændret til blot et punkt:  

Vi vil etablere en gruppe af frivillige trænede fundraisere i Verdens Børn. Formålet med 

denne gruppe bliver at styrke arbejdet med at rejse midler fra danske fonde og 

virksomheder og forhåbentlig også derved finde og etablere et samarbejde/partnerskab 

med én eller flere nye hovedsponsorer til Verdens Børn  

Frivillige 

2019 har været et år, hvor vi ikke har haft et fællesmøde for de frivillige, og det har i det 

hele taget været vanskeligt at sikre, at intern kommunikation er kommet frem til alle. Vores 

frivilligliste rummer ca. 50 frivillige, men de faktisk aktive frivillige er nok nærmere 30.  

I 2019 har vi fået nogle nøglepositioner besat med nye driftige frivillige. Men vi har stadig 

nogle funktioner, der er for hårdt belastede ift. at der er tale om et ulønnet, frivilligt job. Det 

drejer sig primært om bogføringsrollen, hvor det er tydeligt, at én person ikke er nok for at 

sikre en acceptabel arbejdsbelastning. Vi er som organisation udsatte, når Verdens Børn 

kun har én person, der kender arbejdsgangene på et så vigtigt arbejdsområde. Derfor skal 

vi i 2020 gøre yderligere forsøg på at finde 1-2 personer med interesse og evner på 

området og samtidig arbejde på at simplificere procesgangen så meget som muligt. 

Vi skal også have standardiseret, hvorledes vi tager imod nye frivillige, afdækker 

kompetencer og sammenholder disse med vores behov. Vi skal i 2020 have genindført 

ansvarsområdet ”Frivilligkoordinator” og have beskrevet og udspecificeret det ansvar, der 

ligger i den opgave.  
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Bestyrelsen: Zeynep meddelte i starten af 2020, at hun var nødt til at prioritere sin egen 

tid og derfor er nødt til at træde ud af bestyrelsesarbejdet. Zeynep skal have stor tak for de 

markante forbedringer, hun har stået bag.  

Kristina Andersen har også meddelt, at hun på generalforsamlingen ønsker at trække sig 

fra bestyrelsesarbejdet og fokusere/prioritere sin tid på de projekter i Uganda, som hun er 

ansvarlig for. Kristina skal også have stor tak for sit engagement, og de mange fagligt 

skarpe input hun har leveret for at skubbe Verdens Børn fremad. 

Vores nye kasserer Pia Klausen har desværre også meddelt, at hun er nødt til at prioritere 

sit normale arbejde over arbejdet med Verdens Børn og har derfor valgt at trække sig fra 

Verdens Børns bestyrelse. Pia skal også have tak for indsatsen det seneste år.  

Børnene og projekterne  

 

Land Antal børn støttet Projektansvarlige 

Projekt 2017 2018 2019 PA PAA 

Cambodja  0 18   
Bright Hope Cambodja (nyt)   18 Camilla P Trine P 

      

Bulgarien 104 97 96   
Lukovit 18 18 19 Astrid M Rumyana D 

Mechka 50 48 48 Astrid M Rumyana D 
Dupnitsa 36 31 30 Astrid M Rumyana D 

      

Sri Lanka 174 170 173 2% øgning  
Senkadala Deaf & Blind 81 77 80 Ludwig N Maja N 

National Councel for the Deaf 93 93 97 Ludwig N Maja N 
      

Indien 1334 1299 1222 6% fald  
Albella 117 111 98 Merete H Jess 

DIP Children´s Camp 321 308 299 Merete H Jess 
Khelagar 126 117 110 Flemming W Lars M 
Santibari 70 69 54 Merete H Jess 

Happy Home 127 137 133 Hanne M Per L 
Kariyalur 71 68 67 Hanne M Per L 

Sct. Joseph 455 439 413 Kirsten B Sanaa, Ann C 
V. Sithur 47 50 48 Hanne M Per L 

      

Uganda 627 630 651 3% øgning  
Mukono 241 241 248 Kristina A Marie N 
Madera 218 222 231 Betina S Annette R 
Kakundi 131 132 134 Tue H  
Entebbe 37 35 37 Marie N Kristina A 

Seeta (nyt)   1 Kristina A  
      

Kenya      
Lipela 50 50 50 Lars B  

      

Total 2289 2246 2210 2% fald  
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Fadderløse børn og børn kun støttet af uddannelsesfonden: 

 

 

 

Antal faddere og projektstøtter: 

 

 

(*) Projektstøtter er en blanding af en-gangs støtter og faste projektstøtter 

Antallet af børn der støttes via Verdens Børn ligger stabilt. Der er dog en tendens til, at vi 

mister støtter til børnene på vores projekter i Indien og en større interesse for at støtte 

børn i f.eks. Uganda. Udviklingen for projekterne i Indien er et fokuspunkt de kommende 

år.    

Positivt er det, at vi har nedbragt antallet af fadderløse børn og af manglende betalinger 

fra faddere. Fortsætter vi den udvikling, vil det være med til at forbedre regnskabet med 

100 – 200.000 kr.     

Alle projekterne har i 2019 været besøgt og besøgsrapporter er blevet udarbejdet. 

Vi har også i 2019 sendt ekstra midler til samtlige projekter baseret på en stor arv til 

Verdens Børn. Der er behov for, at vi løbende kan foretage ekstra donationer og det er 

årsagen til, at vi arbejder på at etablere en mere effektiv fundraising-gruppe i 2020. 

2019 var også året, hvor det sidste punktum mht. landbrugsprojektet LAP i Uganda blev 

sat. De sidste regnskabsmæssige transaktioner blev gennemført og 15 års arbejde blev 

endeligt overleveret til lokale tovholdere. 

Generelt har vi i dag tillid til de lokale ledelser og organisationer, vi samarbejder med i de 

forskellige lande, men vi holder naturligvis fast i vores kontrolprocedurer. 

Verdens Børn arbejder kontinuerligt på at sikre, at alle projekter afleverer regnskab årligt i 

henhold til den samarbejdsaftale, der er indgået. Kvaliteten af de indleverede regnskaber 

varierer en del og der arbejdes med løbende forbedringer. I 2019 har det specielt været 

projekterne i Bulgarien, der har været i fokus mht. til god regnskabsaflæggelse. En proces 

der er fortsat ind i 2020. De tre projekter i Bulgarien blev besøgt i 2019, og det blev da 

konstateret, at de var velfungerende. 

 

 

 

 

 

Antal 2017  2018 2019 

Fadderløse børn 54 111 64 

Børn 100% i udd. fonden 47 55 43 

Antal 2017  2018 2019 

Unikke faddere  1588 1612 

Projektstøtter (*) 87 148 199 
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Afrunding  

Verdens Børn er i udvikling. I 2019 er implementeringen af vores nye IT/datasystem 

kommet på plads og fordelene ved mere overskuelig information er begyndt at vise sig. Vi 

har samtidig også fået et par nye projekter ind og en håndfuld nye driftige frivillige er blevet 

sluset ind til at hjælpe med alt arbejdet.  

Antallet af børn, som faddere støtter via Verdens Børn er stabilt, og vi har stadig fokus på 

at udvikle de processer og systemer, der skal til for at faddere, skoler, børnehjem og ikke 

mindst børnene føler stabiliteten og dermed trygheden ved at være en del af Verdens 

Børns støtteprogram  

Da vi i skrivende stund befinder os midt i 2020 og midt i en global pandemi, skal det 

nævnes, at vi fra Verdens Børns bestyrelse i forsommeren 2020 tog beslutning om en 

ekstra udlodning på samlet set 313.000 kr., som de enkelte skole- og børnehjemsledelser 

har fået andel i. Midlerne er i overvejende grad blevet brugt til mad til de mest udsatte 

familier med hjemsendte børn. Beslutningen blev taget baseret på rapporter om sult, 

barnebrude og misvækst blandt børn. Nu må tiden vise hvornår og hvor mange der vender 

tilbage til skolerne, når det igen bliver muligt.        

Alle faddere, sponsorer og frivillige skal have en stor tak for den støtte og indsats I alle 

donerer til Verdens Børn. I burde alle opleve en af vores skoler eller børnehjem med egne 

øjne og derved se, hvor stor betydning jeres bidrag har for de enkelte børn og 

lokalsamfundene.  

Juni 2020 

 

 

 

 


