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DOELSTELLING SKN
Stichting Kinderfondsen Nederland heeft ten doel het 

ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ten behoeve 

van kinderen in Nederland die niet volwaardig kunnen 

participeren in de maatschappij. De uitvoering van de 

activiteiten gaat ten behoeve van kinderen in Nederland 

die onder de armoedegrens leven, met een beperking of 

langdurige ziekte in de leeftijd van 0 tot en met 21 jaar.

MISSIE
Stichting Kinderfondsen Nederland vindt dat alle 

kinderen die op dit moment niet volwaardig kunnen 

participeren in de maatschappij hier wel een eerlijke kans 

toe moeten krijgen.

Middels diverse activiteiten wordt er een bijdrage ge-

leverd aan de ontwikkeling van kinderen binnen de doel-

groep. Stichting Kinderfondsen Nederland werft fondsen 

om haar activiteiten te kunnen uitvoeren en een bijdrage 

te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen.
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OVER SKN 

Ieder kind verdient in Nederland een kans! Stichting 

Kinderfondsen Nederland zet zich in voor kinderen die 

niet volwaardig meedoen in de maatschappij. Het gaat 

om kinderen die onder de armoedegrens leven, een 

beperking hebben of langdurig ziek zijn.

Wij maken activiteiten mogelijk die hen ondersteunen om 

zoveel mogelijk mee te doen in de maatschappij. Onze 

activiteiten voeren wij uit met professionele organisaties 

die de kinderen daadwerkelijk kennen. SKN laat kinderen 

in de omgeving weer onbezorgd vliegeren!

Wij werken samen met:

ONZE DOELSTELLINGEN

Het zo effectief mogelijk inzetten van 
inkomende gelden om kinderen die 
niet volledig kunnen participeren in de 
maatschappij te ondersteunen.

Het opbouwen van een samenwerking 
met landelijke en lokale instellingen en 
organisaties waarbij onze doelgroep is 
aangesloten, zodat de activiteiten landelijk 
uitgevoerd kunnen worden. Hiertoe 
wordt onder andere samengewerkt met 
Voedselbanken in Nederland.

Fondsen, bedrijven en particuliere donateurs 
werven om onze missie mogelijk te maken.

Logo SV GIO

Logo Duinrell 

Logo Dolfinarium 

Logo Slagharen 

Logo Heliomare
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ACTIVITEITEN

Stichting Kinderfondsen Nederland laat kinderen 

weer zweven! Met onze activiteiten gericht op de 

drie pijlers: school, sport en vrije tijd, zorgen wij dat 

kinderen een kans krijgen zich te ontwikkelen.

SCHOOL

SPORT
VRIJE
TIJD
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Even geen zorgen. Alleen maar plezier 

maken! Een heerlijk dagje weg en 

avonturen beleven. Dat is het doel van 

de pijler plezier telt. Een dagje uit met het 

gezin is voor kinderen die leven onder de 

armoedegrens vaak niet mogelijk. Voor 

kinderen is het belangrijk dat zij net zoals 

hun leeftijdsgenootjes een dagje eropuit 

gaan. Naast het plezier maken met het 

gezin, komen kinderen in contact met elkaar, 

bouwen zij samen een band op en kunnen 

zij hun verhalen delen. We werken samen 

met Duinrell, Dolfinarium, Slagharen en 

Linnaeushof.

Sommige kinderen verdienen extra aandacht. 

SKN ontfermd zich over deze kinderen, zodat 

ze een goede start maken op school. Onze 

activiteit ‘Klaar voor de start’ is opgezet 

om kinderen te ondersteunen op school. 

Wanneer er thuis problemen zijn, ontstaan 

er regelmatig achterstanden op school. 

Door persoonlijke aandacht en begeleiding 

aan te bieden in de vorm van bijlessen 

proberen wij mogelijke achterstanden te 

voorkomen. Net zo belangrijk is het doel van 

deze activiteit om meer zelfvertrouwen te 

creëren en sociale uitsluiting te voorkomen. 

Hierbij krijgen wij ondersteuning van een 

landelijke professionele bijlesorganisatie. Zo 

werken wij samen met de kinderen aan een 

mooie toekomst! 

SKN geeft kinderen een lidmaatschap bij een 

sportclub. In Nederland zijn er veel initiatieven 

die er voor zorgen dat kinderen wel lid kunnen 

worden van een sportvereniging. Echter vallen 

door wet- en regelgeving kinderen buiten 

de boot. Met onze activiteiten ‘Team 1’ en 

‘Ieder kind een zwemdiploma’, financieren 

wij sportlidmaatschappen, materiaal en 

zwemdiploma’s. Geen enkel kind hoort langs 

de zijlijn te staan!

PLEZIER TELT KLAAR VOOR DE START

TEAM 1
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KIDS BEACH DAY 

Veel kinderen sporten niet, terwijl zij dit juist nodig 

hebben. Daarom zetten wij ons voor deze kinderen door 

het organiseren van de Kids Beach Day. Tijdens deze dag 

op het strand in Scheveningen maken kinderen kennis 

met verschillende sporten door deze letterlijk mee te 

doen. Zo stimuleren wij op een leuke manier om kinderen 

te laten sporten. Belangrijk, want meer sporten zorgt 

dat kinderen gezonder leven, plezier maken en nieuwe 

vriendjes ontmoeten. Een blij kind als resultaat!

De Kids Beach Day is in 2018 voor de tweede keer 

georganiseerd. In samenwerking met Voedselbank 

Haaglanden, The Hague Beach Stadium, Skyview de Pier 

en strandtenten aan het Zwarte Pad hebben we, samen 

met 600 kinderen en 250 ouders, een fantastische dag 

beleefd op het strand van Scheveningen.

De kinderen en ouders begonnen met vijf workshops, 

zoals boksen, rugby en zumba. Het doel van deze 

workshops was om de kinderen en ouders enthousiast 

te krijgen voor sport. Uit onderzoek blijkt dat kinderen 

die langdurig in armoede leven vaak minder bekend zijn 

met de sportcultuur en verenigingsleven. In 2018 zijn wij 

daarom gestart met de activiteit ‘Team 1’, om kinderen 

daadwerkelijk een sportabonnement te geven en te laten 

sporten. Na de kennismaking met verschillende sporten, 

hebben de kinderen zich vermaakt in het reuzenrad en 

mochten zij naar eten in een ‘echte’ strandtent. De dag 

werd afgesloten met een goodiebag. Een onvergetelijke 

dag voor de gezinnen! Ons doel in 2019 is om nog meer 

kinderen, organisaties en particulieren kennis te laten 

maken met deze dag. In 2019 gaan we op zoek naar een 

tweede locatie.

ONZE TROUWE SPONSORS:

•  Stichting Zonnige Jeugd

•  Stichting Boschuysen

•  Linda Speerstra Foundation

•  Stichting Dorodarte

•  Pasman Stichting

•  FMO

•  Goeie Doelen winkel

•  Katholieke stichting ter bevordering van Welzijnswerk

•  De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht

•  Stichting Levi Lassen

•  Elise Malthildefonds
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ONZE ACTIVITEITEN 

•  Kids Beach Day werd voor de tweede keer 

georganiseerd in Scheveningen voor 1000 kinderen 

en ouders.

•  Lions Ophelia Aalsmeer haalde €27.681,33 voor 

kinderen in omgeving Aalsmeer.

• Activiteit ‘Ieder kind een zwemdiploma’ gaat van 

start. De eerste zwemdiploma’s zijn dankzij dit 

project gefinancierd.

• Vele gezinnen hadden een onvergetelijke dag in 

Duinrell, Dolfinarium, Linnaeushof en Slagharen.

•  50 gezinnen hadden een onvergetelijke pakjesavond.

•  Tientallen kinderen volgden bijles om achterstanden 

te verwerken. Hieronder valt ook de Schoolspullenpas.

•  SKN financierden 50 Schoolspullenpassen. Door 

middel van de Schoolspullenpas kunnen de gezinnen 

de benodigde schoolartikelen aanschaffen.

VOORLICHTING EN 
BEWUSTWORDING

• Er is aandacht gevraagd voor de jaarlijks 13.000 

kinderen die zonder zwemdiploma naar de middelbare 

school gaan. 

•  Het sportstimuleringsproject (Kids Beach Day) werd 

gestart om bewustwording te creëren om kinderen 

meer te laten bewegen en sporten.

•  Er zijn duizenden Nederlanders bereikt door 

voorlichting te geven over armoede en de bijkomende 

gevolgen voor kinderen in Nederland. 
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FONDSENWERVING

•  De Google Grants campagnes zijn opgezet. Vanaf 

oktober 2018 focussen wij ons nog meer op onze 

online vindbaarheid.

•  Wij hebben nieuwe particuliere donateurs mogen 

verwelkomen.

•  Dankzij onze vrijwillige collectanten hebben wij acht 

lokale collecteweken georganiseerd.

•  Vanuit verschillende scholen, kerken en bedrijven 

ontvingen wij donaties die regionaal zijn uitbesteed.

COMMUNICATIE

•  Er zijn vijf nieuwsbrieven naar donateurs, 

geïnteresseerden en relaties gestuurd. 

•  Via social media hielden wij onze achterban, inmiddels 

412 volgers, regelmatig op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 

•  We plaatsten nieuwsberichten om meer te vertellen 

over onze projecten en successen.
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DIT HEBBEN WE BEREIKT - 
VERDELING EURO 

Waar ging je euro naar toe? 

1 - Beheer en administratie  € 0,07

2 - Fondsenwerving € 0,1 7

3 - Doelstelling € 0,76

1

2

3

RUIM 70% VAN JE EURO IS IN 2018 
BESTEED OM ONZE DOELSTELLING 
TE VERWEZENLIJKEN.
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DIT HEBBEN WE BEREIKT - 
KERNCIJFERS

aantal volgers social media

paginaweergaves

Totaal geworven baten 2018

Totaal besteed aan

doelstelling 2018

Aantal provincies

waar SKN actief is

412

1 3.394

€ 283.155,00

€ 217.330,00

8
.. EN DAAR ZIJN WIJ NATUURLIJK 
HARTSTIKKE TROTS OP!
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DIT HEBBEN WE BEREIKT - 
VERDELING OVER PIJLERS

Klaar voor 
de start

Team 1

Plezier telt

Voorlichting

27%

41%

18%

14%

IN 2018 HEBBEN WE € 217.330,00 
BESTEED. DIT GELD HEBBEN 
WIJ GESPENDEERD AAN DE 
ACTIVITEITEN ‘PLEZIER TELT’ (14%), 
‘TEAM 1’ (41%) EN ‘KLAAR VOOR 
DE START’ (27%). DE OVERIGE 18% 
IS GEBRUIKT OM VOORLICHTING 
TE GEVEN. 



STICHTING KINDERFONDSEN NEDERLAND 

JAARREKENING 2018 
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ACCOUNTANTSRAPPORT

Kenmerk 3859

Behandeld door DvD

Datum 15 mei 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met 

betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 

2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met 

tellingen van € 55.583 en de staat van baten en lasten 

sluitende met een resultaat van € -8.232, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE 

ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Kinderfondsen Nederland 

te ‘s-Gravenhage is door ons samengesteld op basis van 

de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat 

uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten 

lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In 

deze toelichting is onder andere een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons 

uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder 

de voor accountants geldende Standaard 4410, 

“Samenstellingsopdrachten”. Op grond van 

deze standaard wordt van ons verwacht dat wij 

u ondersteunen bij het opstellen en presenteren 

van de jaarrekening in overeenstemming met in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en met Richtlijn 650 voor 

Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor 

de Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze 

deskundigheid op het gebied van administratieve 

verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er 

verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en 

dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij 

hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming 

met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook 

uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van 

onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van 

de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van 

de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van 

Stichting Kinderfondsen Nederland. Wij hebben geen 

controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd 

die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een 

conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid 

van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons 

gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- 

en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 

gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan 

uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam 

en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en 

dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 

gegevens.

Leiden, 15 mei 2019

Van Arkel & Wiggers accountants en adviseurs

 

 

 
Leiden, 15 mei 2019

Van Arkel & Wiggers accountants en adviseurs

M. Wiggers AA 

              

Stichting Kinderfondsen Nederland te 's-Gravenhage

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 3 -

___________________________________________________________________________________________________________
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3 ALGEMEEN

3.1 Doelstellingen:

De stichting heeft ten doel:

1) het ontwikkelen en uitvoeren van projecten ten 

behoeve van kinderen in Nederland, die niet volwaardig 

kunnen anticiperen in de maatschappij.

2) het verrichten van alle verdere handelingen, die met 

het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- A.J.J.T. Singewald (voorzitter)

- M. Immerzeel (penningmeester)

- B.A. de Graaf (secretaris)

3.3 Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in ar-

tikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de vennootschap 

vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is 

aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

3.4 Verwerking van het verlies 2018

Het expoitatiesaldo over 2018 bedraagt € -8.232.

Het bestuur heeft voorgesteld dit saldo te bestemmen 

als volgt:

- Continuïteitsreserve € -8.232

- Bestemmingsfondsen € -.

BESTUURSVERSLAG OVER 2018

Het bestuursverslag over 2018 kan worden ingezien door 

deze te downloaden via de website van de stichting 

(www.kinderfondsennederland.nl).
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2018

Staat van baten en lasten over 2018

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Toelichting op de balans per 31 december 2018 

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

 

Stichting Kinderfondsen Nederland te ‘s-Gravenhage

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
  

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
OVER 2018

31 december 

2018 

31 december 

2017

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1) 1.879 € 679 €

Financiële vaste activa (2) 750 € 750 €

2.629 € 1.429 €

Vlottende activa

Vorderingen (3) 847 € 918 €

Liquide middelen (4) 52.107 € 40.605 €

52.954 € 41.523 €

55.583 € 42.952 €

Realisatie

2018

Realisatie

2017

Baten 283.155 € 253.217 €

Lasten

Besteed aan  

doelstellingen (8)

217.330 € 171.473 €

Wervingslasten (9) 49.707 € 51.199 €

Kosten beheer en  

administratie (11)

20.319 € 25.658 €

Financiële baten en lasten -4.031 € -3.236 €

Saldo -8.232 € 1.651 €

38.516 € 17.653 €

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve -8.232 € 1.651 €

31 december 

2018 

31 december 

2017

PASSIVA

Reserves en fondsen (5)

Continuïteitsreserve 17.067 € 25.299 €

Kortlopende schulden (6)

Crediteuren 16.362 € 78 €

Overlopende passiva 22.154 € 17.575 €

38.516 € 17.653 €

55.583 € 42.952 €
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3 GRONDSLAGEN VOOR 
WAARDERING EN 
RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, heeft 

ten doel:

1) het ontwikkelen en uitvoeren van projecten ten 

behoeve van kinderen in Nederland, die niet volwaardig 

kunnen anticiperen in de maatschappij.

2) het verrichten van alle verdere handelingen, die met 

het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vestigingsadres

Stichting Kinderfondsen Nederland (geregistreerd onder 

KvK-nummer 64706400) is feitelijk gevestigd Fruitweg 

60-A te Leiden.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING 
VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn RJ 650 

Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische 

kostprijs. De waardering van activa en passiva 

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen 

nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze 

zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar 

waarin ze voorzienbaar zijn.

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in 2018 gemiddeld 2 

personeelsleden (1,5 FTE) werkzaam (2017: 2).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA 
EN PASSIVA
Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd 

tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire 

afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Andere vaste bedrijfsmiddelen worden lineair 

afgeschreven op basis van de geschatte economische 

levensduur van 5 tot 10 jaar.

Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen 

alsmede de overige vorderingen worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, 

onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De onderneming beoordeelt op iedere balansdatum 

of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. 

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien 

het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 

individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare 

waarde bepaald van de kasstroomgenererende 

eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde 

van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van 

de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een 

bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct 

als last verwerkt in de winst-en- verliesrekening onder 

gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het 

betreffende actief.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere 

waardevermindering die in het verleden verantwoord 
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is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de 

toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa 

niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou 

zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het 

actief zou zijn verantwoord.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden 

in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 

bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden 

en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 

opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking 

gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en 

transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan 

de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen 

de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en 

lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen 

zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen 

welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in 

aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden 

toegerekend aan de bestedingen in het kader van de 

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de 

beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen 

worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd 

of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het 

jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen 

worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te 

staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 
31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA   

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. De per 31 december 2018 aanwezige 

liquide middelen staan de onderneming ter vrije 

beschikking.

 

Inventaris

1. Materiële vaste activa 

Boekwaarde per 1 januari 2018 679 €

Investeringen 1.499 €

Afschrijvingen -299 €

Boekwaarde per 31 december 2018 1.879 €

Aanschaffingswaarde 2.446 €

Cumulatieve afschrijvingen en waarde-

verminderingen

-567 €

Boekwaarde per 31 december 2018 1.879 €

Afschrijvingspercentages

Inventaris 20 %

31 december 

2018 

31 december 

2017

3. VORDERINGEN

Overige vorderingen en 

overlopende activa

Overlopende activa 847 € 918 €

Overlopende activa

Rente 20 € -

Verzekeringen 666 € 918 €

Project Team 1 161 € -

847 € 918 €

31 december 

2018 

31 december 

2017

4. LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank 16.258 € 39.686 €

SNS Bank 35.849 € 908 €

Regiobank - 11 €

52.107 € 40.605 €

31 december 

2018 

31 december 

2017

2. FINANCIËLE VASTE 

ACTIVA

Overige vorderingen

Waarborgsommen 750 € 750 €
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PASSIVA   
 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN 
VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De per 1 december 2016 afgesloten huurovereenkomst 

(Fruitweg 60-A te Leiden) is aangegaan voor onbepaalde 

tijd. De uit deze overeenkomst voortvloeiende 

huurverplichting beloopt per balansdatum een bedrag ad 

€ 2.108 per jaar.

 

31 december 

2018 

31 december 

2017

5. RESERVES & FONDSEN

Continuïteitsreserve 17.067 € 25.299 €

2018 2017

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 25.299 € 23.648 €

Resultaatbestemming -8.232 € 1.651 €

Stand per 31 december 17.067 € 25.299 €

31 december 

2018 

31 december 

2017

6. KORTLOPENDE 

SCHULDEN

Crediteuren

Crediteuren 16.362 € 78 €

Overige schulden en 

overlopende passiva

Overlopende passiva 22.154 € 17.575 €

Overlopende passiva

Vakantiegeld 1.702 € 1.513 €

Accountantskosten 1.815 € 1.815 €

Rente- en bankkosten 387 € 331 €

Ontvangen voorschotten 16.661 € 13.916 €

Project Team 1 1.589 € -

22.154 € 17.575 €
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN 
BATEN EN LASTEN OVER 2018  

Realisatie

2018

Realisatie

2017

7. BATEN VAN 

PARTICULIEREN

Baten van particulieren 189.721 € 219.617 €

Baten van bedrijfsleven 15.022 € 7.600 €

Baten van andere fondsen-

wervende organisaties

78.412 € 26.000 €

283.155 € 253.217 €

31 december 

2018 

31 december 

2017

8. BESTEED AAN 

DOELSTELLINGEN

Projecten

Plezier Telt 31.391 € 44.685 €

Team 1 88.842 € 37.697 €

Klaar voor de Start 58.080 € 59.847 €

178.313 € 142.229 €

Voorlichting en bewust-

wording

Bestedingen Voorlichting 

en bewustwording

37.980 € 28.548 €

Kantoorlasten 209 € 121 €

Algemene lasten 828 € 575 €

39.017 € 29.244 €

31 december 

2018 

31 december 

2017

9. WERVINGSLASTEN 

Promotie & publiciteit - 48 €

Donateurswerving 49.307 € 48.417 €

Vergunningen 19 € 287 €

Reclame en advertenties - 13 €

Representatie 191 € 295 €

Wervingskosten col-

lectanten

190 € 2.139 €

49.707 € 51.199 €
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Realisatie

2018

Realisatie

2017

10. PERSONEELSLASTEN

Personeelslasten 47.569 € 40.144 €

Sociale lasten 8.651 € 7.144 €

Verdeling 

personeelslasten

-56.220 € -47.288 €

- -

Personeelslasten

Bruto lonen 44.950 € 37.950 €

Vakantiegelden 2.456 € 2.068 €

Reis- en verblijfslasten 18 € 126 €

Kantinekosten 13 € -

Overige personeelslasten 132 € -

47.569 € 40.144 €

Sociale lasten

Premies sociale 

verzekeringswetten

8.651 € 7.144 €

Verdeling personeelslasten

Besteding aan 

doelstellingen

-52.828 -44.331

Beheer en administratie -3.392 -2.957

-56.220 -47.288

Realisatie

2018

Realisatie

2017

11. KOSTEN BEHEER EN 

ADMINISTRATIE

Afschrijvingen 299 € 189 €

Huisvestingslasten 2.941 € 2.911 €

Kantoorlasten 1.868 € 1.158 €

Personeelslasten 12.975 € 19.728 €

Verwervingslasten 7 € -

Algemene lasten 2.173 € 1.654 €

Overige 56 € 18 €

20.319 € 25.658 €

Afschrijvingen

Inventaris 299 € 189 €

Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 2.070 € 2.040 €

Gas water licht 290 € 290 €

Servicekosten 581 € 58 € 1

2.941 € 2.911 €

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 14 € -

Drukwerk 346 € 202 €

Automatiseringslasten 535 € 16 €

Porti 48 € 9 €

Contributies en 

abonnementen

59 € -

Verzekering 1.213 € 1.133 €

2.215 € 1.360 €
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ONDERTEKENING BESTUUR VOOR AKKOORD

Leiden, 15 mei 2019

A.J.J.T. Singewald (voorzitter) 

M. Immerzeel (penningmeester)

B.A. de Graaf (s

Realisatie

2018

Realisatie

2017

11. KOSTEN BEHEER EN 

ADMINISTRATIE

Besteding aan 

doelstellingen

-138 € -81 €

Voorlichting en 

bewustwording

-209 € -121 €

1.868 € 1.158 €

Personeelslasten

Gas water licht 3.392 € 2.957 €

Servicekosten 9.583 € 16.771 €

12.975 € 19.728 €

Verwervingslasten

Incassokosten 7 € -

Algemene lasten

Accountants- en 

administratielasten

3.303 € 2.293 €

Overige algemene lasten -302 € -64 €

3.001 € 2.229 €

Voorlichting en 

bewustwording

-828 € -575 €

2.173 € 1.654 €

Overige

Algemene baten en lasten 11 € -

Nagekomen baten en 

lasten

45 € 18 €

56 € 18 €

Realisatie

2018

Realisatie

2017

12. FINANCIËLE BATEN 

EN LASTEN

Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten

20 € -

Rentelasten en 

soortgelijke lasten

-4.051 € -3.236 €

-4.031 € -3.236 €

Rentebaten en soortgeli-

jke opbrengsten

Rente spaarrekening 20 € -

-4.051 € -3.236€



STICHTING 

KINDERFONDSEN 
NEDERLAND

Fruitweg 60
2321 DH Leiden

T 085 – 800 0424
info@kinderfondsennederland.nl
www.kinderfondsennederland.nl

VOORUITBLIK OP 2019

SKN kijkt uit naar 2019! In 2018 hebben wij onze 
activiteiten verder uitgebreid. In de 2019 gaan 
we de organisatie verder professionaliseren. We 
starten met het vernieuwen van onze huisstijl en 
website, waarbij wij we ons meer gaan focussen 
op online zichtbaarheid.

SKN blijft zich actief inzetten voor de doelgroep 
door middel van de drie pijlers: school, sport 
en vrije tijd. Daarnaast breiden we volgend jaar 
de activiteit ‘Kids Beach Day’ verder uit met de 
samenwerkende organisaties. 


