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Aan de bestuurders van

Stichting Kinder Oncologische Vakantiekampen  

Heer Arnoldstraat 26  

3401 ZC  IJsselstein

 

 

Behandeld door S. Tarhan

Kenmerk 80.1613

Datum 15 april 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen

van € 1.222.424 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 66.677, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Kinder Oncologische Vakantiekampen  te Amsterdam is door ons samengesteld op

basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-

en-verliesrekening 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. 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 Kinder Oncologische Vakantiekampen . 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.
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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.

Bussum, 15 april 2019

mth accountants & adviseurs b.v.

C.P. Limper AA  

mth accountants & adviseurs b.v. 

Bussummergrindweg 1

1406 NZ Bussum

T  (035) 691 46 76

E  bussum@mth.nl

Dit rapport is digitaal ondertekend.
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3                RESULTAATVERGELIJKING

3.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt negatief € 66.677 tegenover negatief € 93.590 over 2017. De resultaten over beide

jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2018

% €

2017

%

Baten

Baten van particulieren 113.667 100,0 85.823 130,4

Rentebaten en baten uit beleggingen - - -20.022 -30,4

Som der baten 113.667 100,0 65.801 100,0

Lasten

Besteed aan de doelstellingen 168.234 148,0 150.465 228,7

-54.567 -48,0 -84.664 -128,7

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.900 1,7 1.900 2,9

Verkoopkosten 34 - 376 0,6

Algemene kosten 10.176 9,0 6.650 10,0

Som Beheer en administratie 12.110 10,7 8.926 13,5

Som der lasten 180.344 158,7 159.391 242,2

Resultaat -66.677 -58,7 -93.590 -142,2
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VOORWOORD

Het jaar 2018 was voor de Stichting Kinderoncologische Vakantie (SKOV) een prachtig jaar. 

In totaal zijn er 161 kinderen mee geweest op de vijf vakantiekampen en 155 kinderen op Dolle Dingen Dag. Dolle

Dingen Dag is een gezinsdag, waar in totaal 697 ouders/ verzorgers, broertjes en zusjes van de kinderen mee gingen.

Dit is alleen maar mogelijk geweest door de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers. In totaal waren er dit jaar 110

vrijwilligers betrokken bij alle SKOV activiteiten en hebben zij met z'n allen er weer voor gezorgd dat de kinderen

intens konden genieten en weer even gewoon kind konden zijn! 

Tijdens de beleidsdag in 2018 hebben we met het bestuur een dag gewerkt aan de visie, de doelen en het beleid

voor de SKOV, wat vervolgens is beschreven in het beleidsplan. Deze dag werden wij ook geïnspireerd door Ikigai:

het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven. De nieuwe slogan is geboren: 'gewoon weer kind'! Het

bijzondere aan de SKOV blijft dat wij hele gewone activiteiten organiseren waar alle kinderen met kanker weer even

'gewoon weer kind' kunnen zijn en extreem kunnen genieten van alle leuke activiteiten met leeftijd- en tevens

lotgenootjes. Het is elk jaar weer een wonder om te zien waar deze kinderen toe in staat zijn, hun grens verleggen en

hoe zij zichzelf overtreffen!

Daarnaast zijn de statuten herschreven. De splitsing in een algemeen en een dagelijks bestuur is op geheven. Er is nu

een bestuur en een Raad van Advies. Ook zijn er bestuurscommissies geïntroduceerd. De eerste stappen voor een

nieuwe website zijn gezet, een website die aan het eind van het eerste kwartaal 2019 gereed zal zijn. 2018 was ook

het jaar van de sponsoring. Er is een bestuurslid sponsoring aangesteld, die samen met de commissie er aan werkt

om op verschillende manieren sponsoring binnen te halen. Ook is Tikkie binnen de SKOV en haar kampen

geïntroduceerd. Tikkie is een makkelijke en snelle manier om donaties te doen. Tikkie werd eind 2018 meteen een

succes. Ieder jaar teren we in op het eigen vermogen. Dat komt vooral door het gebrek aan rente-inkomsten. De

acties ten aanzien van de sponsoring hebben ertoe geleid dat het resultaat dit jaar minder negatief dan vorig jaar is!

Dit is vanzelfsprekend ook te danken aan de enorme inzet van alle vrijwilligers. Met name de kampcommissies

hebben erg hun best gedaan om te kijken naar kosten- en sponsormogelijkheden. Iedereen die zich voor de SKOV

heeft ingezet wil ik dan ook heel erg bedanken. 

Wij kijken uit naar een mooi nieuw jaar waar alle kinderen kunnen genieten van de SKOV activiteiten en gewoon weer

even kind kunnen zijn! 

Charlotte Ligthart-Beukhof

Voorzitter Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018

na resultaatbestemming

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Vervoermiddelen 3.800 5.700

Vlottende activa

Liquide middelen  (2) 1.218.624 1.283.401

 1.222.424 1.289.101
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31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Stichtingskapitaal 1.202.462 1.269.992

Bestemmingsreserves 19.962 19.109

1.222.424 1.289.101

 1.222.424 1.289.101
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€

Baten

Baten van particulieren  (4) 113.667 85.823

Rentebaten en baten uit beleggingen  (5) - -20.022

Som der baten 113.667 65.801

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (6) 168.234 150.465

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen materiële vaste activa  (7) 1.900 1.900

Verkoopkosten  (8) 34 376

Algemene kosten  (9) 10.176 6.650

Som Beheer en administratie 12.110 8.926

Som der lasten 180.344 159.391

Saldo van baten en lasten -66.677 -93.590

Bestemming van het saldo van baten en lasten

Stichtingskapitaal -67.530 -80.849

Bestemmingsreserves 853 -12.741

-66.677 -93.590
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

Stichting Kinder Oncologische Vakantiekampen  is een overkoepelend orgaan inzake het organiseren van vakanties

voor kinderen met kanker.

Vestigingsadres

Stichting Kinder Oncologische Vakantiekampen  (statutaire zetel Amsterdam, geregistreerd onder KvK-nummer

41204987) is gevestigd op Heer Arnoldstraat 26 te IJsselstein.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 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.

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.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid

daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

andere bedrijfsopbrengsten, en anderzijds de kosten en andere lasten van het verslagjaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijs tenzij uit de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen een andere waardering voortvloeit.

Verliezen die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

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.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgings-

of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Vervoer-

middelen

€

Boekwaarde per 1 januari 2018

Kostprijs 9.500

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -3.800

5.700

Mutaties 

Afschrijvingen -1.900

Boekwaarde per 31 december 2018

Kostprijs 9.500

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -5.700

3.800

Afschrijvingspercentages

%

Vervoermiddelen  20

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. #40.55.59.054 spaarrekening 973.036 1.062.570

ABN AMRO Bank N.V. #45.96.42.480 bestuurrekening 67.068 23.164

ABN AMRO Bank N.V. #51.84.87.083 spaarrekening 158.558 178.558

ABN AMRO Bank N.V. kamprekeningen 19.962 19.109

1.218.624 1.283.401
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PASSIVA

3. Eigen vermogen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 1.269.992 1.350.841

Resultaatbestemming -67.530 -80.849

Stand per 31 december 1.202.462 1.269.992

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve kampkosten 19.962 19.109

Bestemmingsreserve kampkosten

Stand per 1 januari 19.109 31.850

Resultaatbestemming 853 -12.741

Stand per 31 december 19.962 19.109
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€

4. Baten van particulieren

Donaties en giften algemeen 113.667 85.823

5. Rentebaten en baten uit beleggingen

Resultaat uit beleggingen - -20.022

6. Besteed aan de doelstellingen

Kampkosten algemeen 168.234 150.465

Afschrijvingen

7. Afschrijvingen materiële vaste activa

Vervoermiddelen 1.900 1.900

Overige lasten

8. Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 34 376

9. Algemene kosten

Accountantskosten 5.990 857

Notariskosten - 1.086

Verzekeringen 3.610 3.635

Kantoorkosten 540 405

Overige algemene kosten 36 667

10.176 6.650
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