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ORGANISATIE

OVER SKN

ONZE DOELSTELLINGEN

BESTUUR

OVER SKN

Ieder kind verdient in Nederland een kans! Stichting

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Stichting Kinderfondsen Nederland (SKN) zet zich sinds

Kinderfondsen Nederland zet zich in voor kinderen die niet

Dit is vastgesteld in artikel 4 van de statuten van Stichting

december 2015 in voor de ontwikkeling van kinderen. We zijn

volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Het gaat om

Kinderfondsen Nederland. De bestuurders ontvangen geen

ontzettend trots op de resultaten van onze activiteiten tot

kinderen die onder de armoedegrens leven, een beperking

beloning voor de werkzaamheden die zij voor Stichting

nu toe. Stichting kinderfondsen Nederland heeft al heel veel

hebben of langdurig ziek zijn.

Kinderfondsen Nederland verrichten. Het bestuur ligt in

kinderen kunnen helpen die in een kwetsbare positie leven met

handen van de volgende bestuurders:

onder andere school. sport en echt weer even kind zijn. In het

Wij maken activiteiten mogelijk die hen ondersteunen om zoveel

bestuursverslag leest u de hoogtepunten en successen van 2021.

mogelijk mee te doen in de maatschappij. Onze activiteiten

De jaarrekening is terug te lezen na het bestuursverslag.

voeren wij uit met professionele organisaties die de kinderen

Voorzitter
Dhr. A.J.J.T. Singewald

daadwerkelijk kennen. SKN laat kinderen in de omgeving weer

Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders

onbezorgd vliegeren!

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 projecten landelijk
uitgevoerd kunnen worden. Hiertoe
wordt onder andere samengewerkt met
Voedselbanken in Nederland.

Penningmeester
Dhr. A.C. van der Velde
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders
Secretaris
Dhr. B.A. de Graaf
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders

Fondsen, bedrijven en particuliere donateurs
werven om onze missie mogelijk te maken.
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PLEZIER TELT
ONZE PROJECTEN
VERDER TOEGELICHT

KLAAR VOOR DE START

Stichting Kinderfondsen Nederland laat kinderen weer

Met de activiteiten van Plezier Telt creëren

zweven! Met onze projecten gericht op de drie pijlers: school,

wij een glimlach op het gezin van een kind.

sport en vrije tijd zorgen wij dat de kinderen de kans krijgen

Even geen zorgen. Alleen maar plezier maken!

zich te ontwikkelen.

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

SPORT
VRIJE
TIJD

SCHOOL

gezin, komen kinderen in contact met elkaar,

Sommige kinderen verdienen extra aandacht.

bouwen zij samen een band op en kunnen zij

SKN ontfermt zich over deze kinderen, zodat

hun verhalen delen. Naast dagjes uit stelt SKN

ze een goede start maken op school. Onze

de hartverwarmende box beschikbaar. De

activiteit ‘Klaar voor de start’ is opgezet

box gevuld met allerlei gezelschapsspelletjes

om kinderen te ondersteunen op school.

bieden wij aan gezinnen aan die onder de

Binnenkort bieden wij de klaar voor de

armoedegrens leven. De box is afgelopen

start box waarbij kinderen schoolmateriaal

jaar in maart en december aangeboden.

ontvangen, zodat de kinderen een goede start

Ook in 2022 bieden wij via samen met onze

op school maken.

samenwerkingspartners de boxen aan.
We bekijken momenteel de mogelijkheden
om een inzamelpunt te worden, waarbij
bedrijven en particulieren schoolspullen
kunnen doneren. SKN pakt de distributie van

TEAM 1

de schoolspullen op haar rekening. Zo werken
wij samen met de kinderen aan een mooie
toekomst!

SKN geeft kinderen een lidmaatschap bij een
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sportclub. In Nederland zijn er veel initiatieven

Naast het financieren van sportbudgetten

die er voor zorgen dat kinderen wel lid kunnen

zijn we gestart met het plaatsen van

worden van een sportvereniging. Echter vallen

uitdagende sporttoestellen om kinderen

door wet- en regelgeving kinderen buiten

vanaf 12 jaar meer te laten bewegen. Dit

de boot. Met onze activiteiten ‘Team 1’ en

doen wij onder andere door het plaatsen

‘Ieder kind een zwemdiploma’, financieren

van sportcourts en calisthenics pleinen.

wij sportlidmaatschappen, materiaal en

Inmiddels zijn er meerdere calisthenics

zwemdiploma’s. Het project Kids Beach Day

pleinen geplaatst. Ook in 2022 gaan wij

en Kids Amsterdam Day vallen ook onder het

verder met schoolpleinen sportiever

project Team 1.

maken.
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NIEUWE ACTIVITEITEN IN 2021
SKN MAAKT SCHOOLPLEINEN
SPORTIEVER

HARTVERWARMENDE BOX

BOOTCAMP ZOMERDAGEN

Vanuit de pijler Team1 stimuleren wij sport om bewegings

Met ons project Plezier Telt hebben wij vaak lichtpuntjes in

In de zomervakantie is de eerste editie van de Bootcamp

Bijvoorbeeld iets vanzelfsprekend als naar een feestje of op

armoede te verminderen. Dit doen wij onder andere door

het leven van gezinnen die leven onder de armoedegrens

Zomerdagen georganiseerd. De sportieve week stond in het

vakantie te gaan is lastiger geworden. Veel plannen in de

schoolpleinen sportiever te maken.

gegeven. Voor kinderen is het van belang dat zij net zoals

teken van samen bewegen en beleven. In samenwerking met

zomervakantie zijn niet doorgegaan. Om deze jongeren te

hun leeftijdsgenootjes een dagje weg kunnen. Hierdoor

Sportbedrijf Rotterdam en Evorsa hebben de kinderen kennis

inspireren zijn de Bootcamp Zomerdagen georganiseerd.

De basis van meer bewegen en sporten begint bij een

kunnen zij vertellen over de leuke belevenissen die zij hebben

gemaakt met de Mobstacle. De Mobstacle is een mobiele

Met een Bootcamp Zomerdag maken de jongeren kennis met

uitdagende en veilige speelplek. Met het calisthenicsplein

meegemaakt. Ieder kind verdient een leuke jeugd! Helaas

hindernisbaan met allerlei obstakels om te klimmen en

verschillende obstakels op de Mobstacle. Tijdens de Bootcamp

stimuleren wij natuurlijk bewegen om o.a. cognitieve

gooide in 2021 door COVID-19 de dagjes uit roet in het eten.

klauteren. Het is de eerste succesvolle editie in Rotterdam

Zomerdagen is er gebruik gemaakt van een mobiele bootcamp,

vaardigheden verder te ontwikkelen. Het calisthenicsplein

Om toch de kinderen een hart onder de riem te steken hebben

en omgeving.

de Mobstacle. De Mobstacle is een multi hindernisbaan. De

maken we samen met middelbare scholen, bedrijven

wij het project Hartverwarmende box geïntroduceerd.

en particuliere donateurs mogelijk. Zo is sporten steeds

jongeren kregen een korte workshop, waarbij ze de technieken
Bijna 1 op de 4 jongeren leeft in de armoede in Rotterdam. Het

uitgelegd kregen. Na de uitleg konden ze direct van start.

makkelijker bereikbaar voor alle jongeren uit onze

De hartverwarmende box bieden wij aan kwetsbare kinderen

leven van de jongeren speelt zich grotendeels op straat af. Ook

We zijn blij dat we de jongeren een leuke activiteit in de

maatschappij.

die leven onder de armoedegrens. Kinderen die thuis

deze jongeren merken de gevolgen van het coronavirus.

zomervakantie hebben kunnen aanbieden.

problemen hebben, in sociaal isolement zitten en onder
de armoedegrens leven. We hechten veel waarde aan onze
samenwerkingen en geloven in de kracht van samenwerken.
Sinds de oprichting van SKN hebben wij intensieve contacten
met uitdeelpunten van de Voedselbanken en zorginstellingen.
De professionele organisaties kennen de kinderen goed en
weten dan ook precies welke kinderen de box het hardst nodig
hebben. Samen kunnen wij het verschil maken.
We zorgden dat de box er extra feestelijk uitzag en
dat het een feestje was om open te maken. De drie
thema’s van de hartverwarmende box zijn: verbinding,
zelfredzaamheid en sociale activering. De items in de box
zijn hier ook geïnspireerd op. In deze feestelijke box zaten
items in waar kinderen veel plezier aan konden beleven,
zoals het SKN Doe-boek, een handgeschreven kaart van één
van onze vrijwilligers en een cadeaubon om iets zelf aan te
schaffen.
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		 HOOGTEPUNTEN IN 2021

TEAM1
• Kids Beach Day werd over meerdere shifts vanwege COVID-19

		OOK IN 2021 ORGANISEERDEN WIJ
ACTIVITEITEN MET ONZE DRIE PIJLERS
SCHOOL, SPORT EN VRIJE TIJD.

georganiseerd. In totaal deden er 750 deelnemers mee.
• Na de Kids Beach Day start de activatiecampagne om
kinderen meer te laten bewegen.
• We startten een nieuw project om schoolpleinen sportiever te

VOORLICHTING EN
BEWUSTWORDING

COMMUNICATIE
• De nieuwe huisstijl is verder doorgevoerd, waaronder de flyer

• SIRE start een campagne: kinderarmoede moet terug naar
voor kinderarmoede in Nederland.
de 13.000 kinderen in Nederland die zonder zwemdiploma

Den Haag zijn twee calisthenics pleinen geplaatst.

naar de middelbare school gaan.

Zwemdiploma.
• We financierden enkele G-atletiek lidmaatschappen voor
kinderen met een beperking.
• Lidmaatschappen bij sportverenigingen zijn gefinancierd voor

• Op de website is een pagina met het project SKN maakt
schoolpleinen sportiever gepubliceerd.

• We vroegen aandacht met een telefonische campagne voor

maken. Op twee schoolpleinen in
• Dankzij donaties financierden we het project Ieder Kind een

voor nieuwe donateurs.

nul, waarbij SKN wordt benoemd als organisatie, die zich inzet

• We stuurden zes nieuwsbrieven naar onze donateurs,
geïnteresseerden en relaties.
• Donateurs kunnen nu gemakkelijk de donatie wijzigen via een

• Het Sportstimuleringsproject met de activatiecampagne werd

formulier op de website.

gestart om bewustwording te creëren om kinderen meer te

• Het SKN Doe-boek hebben wij aangeboden aan kinderen die

laten bewegen en sporten.

meededen aan activiteiten binnen het project Team1.

• We bereikten duizenden Nederlanders en gaven voorlichting

• We hielden de achterban op de hoogte van onze activiteiten

over armoede en de gevolgen voor kinderen in Nederland.

via Facebook in.

kinderen die onder de armoedegrens leven.

• We plaatsten regelmatig op het Instagram en LinkedIn

• We startten een nieuw project Bootcamp Zomerdagen in
Rotterdam.
• Het eerste SKN Sportcourt is geopend op praktijkschool

account.
• We plaatsten een tien nieuwsberichten om meer te vertellen

FONDSENWERVING

over onze projecten.

Kristallis in Nijmegen.
In 2021 maakten we een grote stap, door de eerste maanden van
2021 donateurs te werven.

PLEZIER TELT

• De Google Grants campagnes zijn verder geoptimaliseerd.
In 2021 maakten we een groei door, die wij in 2022 willen

• We boden aan meerdere locaties een hartverwarmende

voortzetten.

kerstvakantie box, waarbij gezinnen een box met leuke

• We hebben nieuwe particuliere donateurs verwelkomt.

gezelschapsspellen ontvingen.

• Door de coronacrisis is er geen lokale collecte georganiseerd.

• We startten een nieuwe samenwerking met Stichting Onky
Donky wat in Ouwehands Dierenpark gevestigd is.

• Vanuit verschillende scholen, kerken en bedrijven ontvingen
wij donaties, die regionaal zijn uitbesteedt.

• SKN staken kwetsbare kinderen een hart onder de riem met
de hartverwarmende box.

KLAAR VOOR DE START
• SKN heeft kinderen kunnen helpen onder de armoedegrens
met de Hartverwarmende box. Dit initiatief is zelf ontwikkeld
door SKN.
• Binnenkort bieden wij de klaar voor de start box waarbij
kinderen schoolmateriaal ontvangen, zodat de kinderen een
goede start op school maken.
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SAMENVATTING
- DIT HEBBEN WE BEREIKT
VOORUITBLIK OP 2022

WAAR GING JE EURO
NAAR TOE?

Het eigen vermogen van Stichting Kinderfondsen
Nederland bedraagt per 31 december 2021 -€30.894,00.

Stichting Kinderfondsen Nederland kijkt uit om in 2022

Ook de pijler sport hebben we volop activiteiten gepland

Het negatieve eigen vermogen is gefinancierd met

nog meer te kunnen betekenen voor Kinderen onder

staan. Naast de sportdagen in Amsterdam en Den Haag/

Van elke euro die in 2021 is uitgegeven is 76 cent besteed

kortlopende schulden, die wij in 2022 willen aflossen.

de Armoedegrens, een beperking of kinderen die

Scheveningen willen we samen met sportbedrijf Evorsa

aan de doelstelling, 22 cent aan fondsenwerving en

Stichting Kinderfondsen Nederland heeft mede door

langdurig ziek zijn. Door nog meer gelden in te zamelen

een sportieve week in de zomervakantie in Rotterdam en

2 cent aan beheer en administratie.

de coronacrisis de focus gelegd op het werven van

willen we onze projecten verbreden en nog meer

Den Haag en omgeving organiseren. Ook bieden wij dit

particuliere donateurs om de continuïteit van de

impact maken voor onze doelgroep. We maken plannen

weer zwemlessen aan voor kinderen die tussen wal en

stichting te waarborgen.

om de kinderen die normaal een dagje uit gingen nu

schip raken en nog geen zwemdiploma hebben.

op een andere manier te verrassen. Samen met een
aantal fondsen willen wij dit mogelijk maken. De eerste

Dankzij de succesvolle start van de eerste calisthenics

Hartverwarmende boxen zijn al uitgegeven. In de box

pleinen gaan we verder met het sportiever maken van

zitten onder andere twee spelletjes, wat lekkers en een

schoolpleinen. Inmiddels hebben we met een aantal

Bol.com bon. Naast de Hartverwarmende box zijn we

scholen contact om het schoolplein sportiever te

inmiddels gestart met een samenwerking met Floriade

maken. Ook zoeken wij de mogelijkheid om inclusieve

om scholen een schoolreisje aan te bieden naar Floriade

beweegtoestellen samen met Heliomare te plaatsen.

1

Expo 2022.
SKN kijkt er naar uit om samen met haar partners,
donateurs en sponsoren er weer een onvergetelijk jaar

2

van te maken en om voor nog meer kinderen het verschil
te kunnen maken.

RUIM 75% VAN JE EURO IS IN 2021
BESTEED OM ONZE DOELSTELLING
TE VERWEZENLIJKEN.

3
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Waar ging je euro naar toe?
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1 - Beheer en administratie

€ 0,02

2 - Fondsenwerving

€ 0,2 2

3 - Doelstelling

€ 0,76
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DIT HEBBEN WE BEREIKT KERNCIJFERS

DIT HEBBEN WE BESTEED
AAN ONZE 2021
DOELSTELLINGEN

724
aantal volgers social media

56.238
paginaweergaves

.. EN DAAR ZIJN WIJ NATUURLIJK
HARTSTIKKE TROTS OP!

10

€ 76.761,-

€45.604,-

Klaar voor
de start

Plezier telt
Voorlichting en
bewustwording

Aantal provincies
waar SKN actief is

Team 1

€ 501.581,-

€ 186.230,-

€ 76.055,IN 2021 HEBBEN WE
BESTEED.
DIT GELD HEBBEN WIJ
GESPENDEERD AAN DE
ACTIVITEITEN ‘PLEZIER TELT’
(12%), ‘TEAM 1’ (48%) EN ‘KLAAR
VOOR DE START’ (20%). DE
OVERIGE 20% IS GEBRUIKT
OM VOORLICHTING TE GEVEN.

€ 384.650

Totaal geworven baten 2021

€ 384.650,Totaal besteed aan
doelstelling 2021

HIER WAS GEEN TEKST VOOR. CHECK OF
BEDRAG EN PERCENTAGE GOED ZIJN
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STICHTING KINDERFONDSEN NEDERLAND TE ‘S-GRAVENHAGE
Rapport inzake jaarstukken 2021

INHOUDSOPGAVE
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ACCOUNTANTSRAPPORT

2. ALGEMEEN

BESTUURSVERSLAG OVER 2021

Kenmerk 3859

2.1		 Doelstellingen:

Het bestuursverslag over 2021 kan worden ingezien door

Behandeld door DvD

De stichting heeft ten doel:

deze te downloaden via de website van de stichting

Datum 9 mei 2022

1		het ontwikkelen en uitvoeren van projecten

www.kinderfondsennederland.nl

ten behoeve van kinderen in Nederland, die
niet volwaardig kunnen anticiperen in de maatschappij.
Geacht bestuur,

2	het verrichten van alle verdere handelingen, die met het

Hierbij brengen wij in concept verslag uit over boekjaar 2021 met

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe

betrekking tot uw stichting.

bevorderlijk kunnen zijn.

1.	OPDRACHT

2.2 Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door: -

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw

• A.J.J.T. Singewald

Voorzitter

stichting, waarin begrepen de balans met

•	A.C. van der Velde

Penningmeester

tellingen van € 94.487 en de staat van baten en lasten

•	B.A. de Graaf

Secretaris

sluitende met een resultaat van € -11.624, samengesteld.
2.3 Accountantscontrole
Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel
2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de vennootschap vrijgesteld
van accountantscontrole.
Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring
toegevoegd.
2.4 Verwerking van het verlies 2021
Het exploitatiesaldo over 2021 bedraagt € -11.624.
Het bestuur heeft voorgesteld dit saldo te bestemmen als
volgt:
• Bestemmingsfondsen € -.
• Overige reserves € -11.624.
2.5 Verwerking van het verlies 2020
Het verlies ad € 20.579 is in mindering gebracht op de overige
reserves.

STICHTING KINDERFONDSEN NEDERLAND
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2.	STAAT VAN BATEN
EN LASTEN OVER 2021

JAARREKENING
Balans per 31 december 2021
Staat van baten en lasten over 2021
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2021

Realisatie
2021

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

501.581 €

348.220 €

384.650 €

296.383 €

111.424 €

57.110 €

Kosten beheer en administratie (12)

10.157 €

10.319 €

Financiële baten en lasten (13)

-6.974 €

-4.987 €

Saldo

-11.624 €

-20.579 €

-11.624 €

-20.579 €

Baten

1. BALANS
PER 31 DECEMBER 2021

Lasten
Besteed aan
doelstellingen (9)
Wervingslasten (10)

31 december
2021

31 december
2021

31 december
2020

Reserves en fondsen (6)

Vaste activa
21.477 €

3.349 €

Materiële vaste activa (2)

1.738 €

901 €

Financiële vaste activa (3)

750 €

750 €

23.965 €

5.000 €

666 €

-

69.856 €

72.414 €

70.522 €

72.414 €

94.487 €

77.414 €

Liquide middelen (5)

-19.270 €

Resultaatbestemming

Kortlopende schulden (7)
Crediteuren
Overige belastingen en

81.572 €

35.352 €

30 €

-

43.779 €

61.332 €

125.381 €

96.684 €

94.487 €

77.414 €

premies sociale verzekeringen
Overige schulden en

STICHTING KINDERFONDSEN NEDERLAND

-30.894 €

Overige reserves

Vlottende activa
Vorderingen (4)

31 december
2020

PASSIVA

ACTIVA

Immateriële vaste activa (1)

Realisatie
2020

overlopende passiva
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3.	GRONDSLAGEN VOOR
WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING

zonder dat dit leidt tot een daling van de subsidiebaten.
Verwacht wordt dat het saldo van de staat van baten

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN
ACTIVA EN PASSIVA

gewaardeerd tegen reële waarde. Bijzondere
waardeverminderingen worden in mindering gebracht

lasten hierdoor structureel positief uit zal vallen,

ALGEMEEN

op de winst-en-verliesrekening.

hetgeen ten gunste zal komen de continuïteitsreserve.

Immateriële vaste activa

Gezien positieve verwachtingen voor de komende jaren

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond

tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van

De onderneming beoordeelt op iedere balansdatum

Activiteiten

voor de stichting. Wij zijn dan ook van mening dat de

afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met

of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een

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

waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit

bijzondere waardeverminderingen. Dit is het

bijzondere waardevermindering onderhevig kan

ten doel:

kunnen worden gehandhaafd.

geval als de boekwaarde van het actief (of van de

zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt

kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief

de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare

1

2

het ontwikkelen en uitvoeren van projecten ten
behoeve van kinderen in Nederland, die niet

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde

volwaardig kunnen anticiperen in de maatschappij.

grondslagen van waardering en resultaatbepaling

het verrichten van alle verdere handelingen, die

zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van

Materiële vaste activa

wordt de realiseerbare waarde bepaald van de

met het vorenstaande in de ruimste zin verband

continuïteit van de stichting.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd

kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief

tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

behoort. Van een bijzondere waardevermindering is

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

waarde voor het individuele actief te bepalen,

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire

sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan

Continuïteit

handelsregister

afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

de realiseerbare de realiseerbare waarde is de hoogste

Het eigen vermogen van Stichting Kinderfondsen

Stichting Kinderfondsen Nederland (geregistreerd onder

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een

Nederland bedraagt per 31 december 2021 € -30.894. De

KvK-nummer 64706400) is feitelijk gevestigd

financiering hiervan vindt geheel plaats met kortlopende

Fruitweg 60-A te Leiden.

schulden, waaronder door donateurs betaalde giften ten
behoeve van het volgende jaar. De continuïteit van de

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING
VAN DE JAARREKENING

stichting hangt in hoge mate af van de bereidheid van
donateurs om te blijven doneren.

bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct
Andere vaste bedrijfsmiddelen worden lineair

als last verwerkt in de winst-enverliesrekening onder

afgeschreven op basis van de geschatte economische

gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het

levensduur van 5 tot 10 jaar.

betreffende actief.

Financiële vaste activa

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere

Overige vorderingen

waardevermindering die in het verleden verantwoord

Door het negatieve eigen vermogen zou gerede twijfel

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn RJ 650

De onder financiële vaste activa opgenomen

is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de

kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van

Fondsenwervende organisaties.

overige vorderingen omvatten overige vorderingen

toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa

(waarborgsommen). Deze vorderingen worden

niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald

de activiteiten van de stichting.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische
Wij verwachten dat de kasstroom van de stichting

kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,

over de komende boekjaren zich positief zal blijven

voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale

ontwikkelen. De stichting heeft de focus gelegd op het

waarde.

werven van particuliere donateurs om de baten van de

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze

stichting structureel te vergroten. Het positieve effect

zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar

hiervan op de baten van particulieren blijkt reeds uit

waarin ze voorzienbaar zijn.

de staat van baten en lasten over 2021. Hierdoor zullen
meer middelen beschikbaar komen voor de bestedingen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar

aan de doelstellingen van de stichting.

waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

Naast het vergroten van de baten wordt getracht de

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn

wervingslasten en de kosten beheer en administratie

gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die

te beperken. In 2021 is dit helaas nog niet gelukt. Nu de

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,

effecten van de coronacrisis afnemen wordt verwacht

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

dat de wervingslasten geleidelijk kunnen afnemen,

van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET
RESULTAAT

zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering
voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere
waardevermindering van goodwill wordt niet

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen
worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd

teruggenomen.

Algemeen

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

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil

jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar

Vorderingen

tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.

kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van

worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te

tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

baten en lasten toegerekend aan de periode waarop

staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

de transactiekosten indien materieel. Vorderingen

ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat

Afschrijvingen

de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens

rekening wordt gehouden met de aan een periode toe

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of

berekend door middel van vaste percentages van de

boekwaarde van de vordering.

worden ontvangen, dan wel betaald.

verkrijgingsprijs respectievelijk de lasten van onderzoek

Liquide middelen

Baten

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en

Onder baten van particulieren wordt verstaan de

Financiële baten en lasten

deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

algemene donaties voor de stichting.

Rentebaten en rentelasten

en ontwikkeling.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig

onder schulden aan kredietinstellingen onder

Lasten algemeen

kortlopende schulden. Liquide middelen worden

De personeelskosten en andere kosten worden

gewaardeerd tegen nominale waarde.

toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

verwerkt.

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de
beheerkosten.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.
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4.	TOELICHTING OP DE BALANS
PER 31 DECEMBER 2021

Inventaris

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

ACTIVA
VASTE ACTIVA

31 december
2021

Boekwaarde per 1 januari 2021

Concessies,
vergunningen
en rechten van
intellectuele eigendom

1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Boekwaarde per 1 januari 2021

3.349 €

Investeringen

19.360 €

Afschrijvingen

-1.232 €

Boekwaarde per 31 december 2021

21.477 €

Verkrijgingsprijs

24.619 €

Cumulatieve afschrijvingen en overige
waardeverminderingen

-3.142 €

Boekwaarde per 31 december 2021

21.477 €

901 €

Investeringen

1.249 €

Desinvesteringen

-947 €

Afschrijving desinvesteringen

947 €

Afschrijvingen

-412 €

Boekwaarde per 31 december 2021

1.738 €

Aanschaffingswaarde

2.748 €

Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen

-1.010 €

Boekwaarde per 31 december 2021

1.738 €

Afschrijvingspercentages
Inventaris

20 %

31 december
2021

20 %

31 december
2020

81.572 €

35.352 €

30 €

-

43.779 €

61.332 €

7. KORTLOPENDE
SCHULDEN

31 december
2020

4. VORDERINGEN

Crediteuren
Crediteuren

Overige vorderingen en
overlopende activa
Overlopende activa

666 €

Overige belastingen
en premies sociale
verzekeringen

-

Loonheffing

Overlopende activa
Verzekeringen

666 €

-

Overige schulden en
overlopende passiva

5. LIQUIDE MIDDELEN

Overlopende passiva

Rabobank

25.977 €

25.294 €

Vakantiegeld

1.835 €

1.826 €

SNS Bank

43.879 €

47.120 €

Accountantskosten

1.815 €

1.815 €

69.856 €

72.414 €

Rente- en bankkosten

565 €

409 €

Ontvangen voorschotten

30.719 €

22.151 €

De per 31 december 2021 aanwezige liquide middelen staan de

Donateurswerving

8.845 €

12.777 €

onderneming ter vrije beschikking.

Project Team 1

-

9.982 €

Voorlichting en
bewustwording

-

12.372 €

43.779 €

61.332 €

31 december
2020

PASSIVA

3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Overige vorderingen
Waarborgsommen

31 december
2021

Overlopende passiva

Afschrijvingspercentages
Concessies, vergunningen en rechten
van intellectuele eigendom

VLOTTENDE ACTIVA

750 €

750 €

31 december
2021

31 december
2020

-30.894 €

-19.270 €

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

6. RESERVES & FONDSEN
Overige reserves
2021

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

2020

De per 1 december 2016 afgesloten huurovereenkomst (Fruitweg
60-A te Leiden) is aangegaan voor onbepaalde tijd. De uit deze

Overige reserves

overeenkomst voortvloeiende huurverplichting inclusief service-
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Stand per 1 januari

-19.270 €

1.309 €

Resultaatbestemming

-11.624 €

-20.579 €

Stand per 31 december

-30.894 €

-19.270 €

STICHTING KINDERFONDSEN NEDERLAND

en energiekosten beloopt per balansdatum een bedrag ad
€ 3.200 per jaar.
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5.	TOELICHTING OP DE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN
OVER 2021
Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

Baten van bedrijfsleven
Baten van andere
fondsenwervende
organisaties

372.161 € 305.000 €

Begroting

31 december

2021

2021

2020

9. BESTEED AAN
DOELSTELLINGEN

Projecten

8. BATEN

Baten van particulieren

31 december

10.000 €

-

129.420 €

50.000 €

86.495 €

45.604 €

30.000 €

19.840 €

Team 1

186.230 €

100.000 €

171.944 €

76.761 €

75.000 €

30.648 €

308.595 €

205.000 €

222.432 €

Klaar voor de Start

261.725 €

-

Plezier Telt

501.581 € 365.000 €

348.220 €

Bestedingen Voorlichting en bewustwording
Algemene lasten

75.106 €

50.000 €

73.041 €

949 €

-

910 €

76.055 €

50.000 €

73.951 €

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2020

2021

2021

2020

Afschrijvingen

1.464 €

3.000 €

1.541 €

Huisvestingslasten

3.059 €

4.000 €

3.035 €

Kantoorlasten

1.544 €

1.000 €

1.282 €

-

-

7€

4.087 €

19.000 €

4.149 €

3€

-

305 €

10.157 €

27.000 €

10.319 €

412 €

-

489 €

1.232 €

3.000 €

1.052 €

1.644 €

3.000 €

1.541 €

Projecten

-90 €

-

-

Wervingslasten

-90 €

-

-

1.464 €

3.000 €

1.541 €

2.188 €

4.000 €

2.164 €

Gas water licht

290 €

-

290 €

Servicekosten

581 €

-

581 €

3.059 €

4.000 €

3.035 €

62 €

-

81 €

228 €

1.000 €

-

1.254 €

-

1.201 €

1.544 €

1.000 €

1.282 €

12. KOSTEN BEHEER EN
ADMINISTRATIE

Personeelslasten

37.146 €

-

46.645 €

Sociale lasten

6.500 €

-

8.932 €

-43.646 €

-

-55.577 €

-

-

-

Verdeling
personeelslasten

Verwervingslasten
Algemene lasten
Overige

Personeelslasten
34.200 €

-

40.142 €

2.736 €

-

2.688 €

Provisies / gratificaties

-

-

3.635 €

Reis- en verblijfslasten

30 €

-

-

Overige personeelslas-

180 €

-

180 €

Vakantiegelden

bewustwording

Begroting

2021

11. PERSONEELSLASTEN

Bruto lonen
Voorlichting en

Realisatie

Afschrijvingen
Inventaris
Intellectueel eigendom

ten
37.146 €

-

46.645 €

Sociale lasten
31 december
2021

Begroting 31 december
2021

2020

Premies sociale

6.500 €

-

8.932 €

verzekeringswetten

Huisvestingslasten

10. WERVINGSLASTEN

Huur onroerende zaak
Verdeling
personeelslasten
110.799 €

79.000 €

56.988 €

Besteding aan

Vergunningen

-

-

101 €

doelstellingen

Representatie

535 €

-

21 €

90 €

-

-

111.424 €

79.000 €

57.110 €

Donateurswerving

Software ten behoeve
van donateursadministratie
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-43.646 €

-

-55.577 €

Kantoorlasten
Kantoorbehoeften
Automatiseringslasten
Verzekering
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Realisatie

Begroting

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

2021

2021

2020

Overige verkooplasten

ONDERTEKENING BESTUUR
VOOR AKKOORD

13. FINANCIËLE BATEN

Verwervingslasten
-

-

EN LASTEN

7€

Rentelasten en
soortgelijke lasten

Algemene lasten
Ondersteuning beheer
en administratie
Accountants- en
administratielasten
Juridische- en overige
advieslasten
Overige algemene lasten

Projecten
Voorlichting en
bewustwording

5.112 €

-

5.808 €

3.788 €

6.000 €

3.640 €

-

5.000 €

-

-30 €

8.000 €

-33 €

8.870 €

19.000 €

9.415 €

-3.834 €

-

-4.356 €

-949 €

-

-910 €

4.087 €

19.000 €

4.149 €

-78 €

-

-

81 €

-

305 €

3€

-

305 €

-6.974 €

-4.987 €

Leiden, 9 mei 2021

-

Rentelasten en
soortgelijke lasten
Bankrente en -kosten

-4.000 €

-6.974 €

-4.000 €

-4.987 €
A.J.J.T. Singewald

Voorzitter

A.C. van der Velde

Penningmeester

B.A. de Graaf

Secretaris

Overige
Algemene baten
en lasten
Nagekomen baten
en lasten
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STICHTING

KINDERFONDSEN
NEDERLAND
Fruitweg 60
2321 DH Leiden
T 085 – 800 0424
info@kinderfondasennederland.nl
www.kinderfondsennederland.nl

