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Aan de bestuurders van
Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
Boterberg 10
3825 RD  Amersfoort

Behandeld door S. Tarhan
Kenmerk 80.1613
Datum 29 juni 2020

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 1.246.931 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 24.507, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen  te Amsterdam is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat
van baten en lasten over 2019 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 Kinderoncologische Vakantiekampen .
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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.

Wij vestigen de aandacht op de vermelding over gebeurtenissen na balansdatum in de toelichting van de
jaarrekening, waarin de impact van de gevolgen van het Coronavirus op de vennootschap uiteen wordt gezet.

Bussum, 29 juni 2020

mth accountants & adviseurs b.v.

P. Blom RA MSc
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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Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Voorzitter R.A. Abeln

Penningmeester R.F. de Soet

Secretaris R. de Vries

Algemeen bestuurslid R. Admiraal

Algemeen bestuurslid L. Bruijntjes

Algemeen bestuurslid K.F.J. Halma
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3 RESULTAATVERGELIJKING

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt  € 24.507 tegenovernegatief € 66.677 over 2018. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

€

2019

% €

2018

%

Baten

Baten uit fondsenwerving 193.265 100,0 113.667 100,0

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

184.969 95,7 167.487 147,4

8.296 4,3 -53.820 -47,4

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.900 1,0 1.900 1,7
Algemene kosten 10.608 5,5 10.211 8,9
Financiële lasten -28.719 -14,9 746 0,7

Som Beheer en administratie -16.211 -8,4 12.857 11,3

Som der lasten 168.758 87,3 180.344 158,7

Resultaat 24.507 12,7 -66.677 -58,7

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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VOORWOORD

Het jaar 2019 was weer een mooi jaar voor de Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV).
Dit jaar zijn er in totaal 316  kinderen mee geweest op de vijf vakantiekampen en 585 kinderen met broertjes en
zussen en ouders op Dolle Dingen Dag. Wederom kon dit alleen door de enorme inzet van al onze vrijwilligers. In
totaal waren er dit jaar 117 vrijwilligers betrokken bij alle SKOV activiteiten en hebben zij met z'n allen er voor
gezorgd dat de kinderen intens konden genieten en weer even gewoon kind konden zijn, door hun verbondenheid
met leeftijd- en lotgenootjes.

2019 stond in het teken van de vernieuwde website en het aantrekken van sponsoren en donateurs.
De website is, na veel werk, inmiddels in de lucht! Complimenten voor iedereen die hier hard aan heeft gewerkt!
Ook zijn er grote stappen gezet wat betreft het werven van fondsen. Binnen de verschillende SKOV activiteiten zijn
vrijwel alle vrijwilligers hard aan het werk om de desbetreffende activiteit zoveel mogelijk gesponsord te krijgen in
geld en/of in natura en met succes! Er zijn zelfs activiteiten die dit jaar geen bijdragen vanuit de SKOV nodig
hebben gehad. Er is geld binnengekomen voor de activiteiten van volgend jaar. Ongelooflijk knap! Ik vind het mooi
om te zien dat iedereen zich hard maakt voor de SKOV activiteiten en sponsoren en donateurs weet te bereiken.
Het SKOV bestuur is ondertussen in gesprek met het Prinses Maxima Centrum en de Máxima Foundation om te
bezien of we een samenwerking aan kunnen gaan. De gesprekken lopen nog, maar we hopen in 2020 meer
duidelijkheid en zekerheid te krijgen.

De SKOV doet het dus goed en daar ben ik heel erg trots op! Ik vind het ieder jaar weer heel bijzonder om te zien
dat iedereen die betrokken is bij de SKOV in een korte tijd kans ziet de SKOV een warm hart toe te dragen!
Daarom vind ik het extra moeilijk dat dit mijn laatste voorwoord bij het jaarverslag als voorzitter is, want door
gezinsuitbreiding en de positieve ontwikkelingen binnen de SKOV, vind ik het tijd om het voorzitterschap over te
dragen. Toen ik begon aan de functie stelde ik mij enkele doelen: het SKOV bestuur laagdrempelig en zichtbaar
maken voor de vrijwilligers, werken aan kwaliteitsverbetering en het vinden van een grote en langdurige sponsor
zodat het voortbestaan van de SKOV gegarandeerd is. Enkele punten zijn behaald of zullen hopelijk op korte
termijn bereikt worden.
Vanaf 20 april 2020 zal ik afscheid nemen en mijn voorzitterschap overdragen aan Remco Abeln. Ik heb er alle
vertrouwen in dat Remco mijn functie vol trots zal overnemen en samen met de vrijwilligers zich hard gaat maken
voor de SKOV en haar activiteiten en ik wens hem heel veel succes én plezier!

Bij deze wil ik dan ook iedereen die betrokken is bij de SKOV bedanken voor de onvoorwaardelijke inzet!
Daarnaast een extra bedankje voor de kampcommissies die het ieder jaar weer voor elkaar krijgen om voor de
kinderen een fantastische SKOV-activiteit neer te zetten. Ook wil ik het SKOV bestuur bedanken voor de fijne
samenwerking.

Keep up the good work en maak er een prachtig nieuw jaar van waar alle kinderen weer onbezorgd kunnen
genieten en gewoon weer even kind kunnen zijn!

Charlotte Ligthart-Beukhof
Voorzitter Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
na resultaatbestemming

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Vervoermiddelen 1.900 3.800

Vlottende activa

Overige vorderingen

Overlopende activa 16.500 -

Effecten  (2) 424.277 -

Liquide middelen  (3) 804.254 1.218.624

1.246.931 1.222.424

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Stichtingskapitaal 1.202.203 1.202.462
Bestemmingsreserves 44.728 19.962

1.246.931 1.222.424

1.246.931 1.222.424
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie 2019

€

Realisatie 2018

€

Baten

Baten uit fondsenwerving  (5) 193.265 113.667

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

184.969 167.487

Afschrijvingen materiële vaste activa  (6) 1.900 1.900
Algemene kosten  (7) 10.608 10.211

Som Beheer en administratie 12.508 12.111

Som der lasten 197.477 179.598

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten  (8) 6.416 -
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten  (9) 25.855 -
Rentelasten en soortgelijke kosten  (10) -3.552 -746

28.719 -746

Resultaat 24.507 -66.677

Resultaatbestemming

Stichtingskapitaal -259 -67.530
Bestemmingsreserves 24.766 853

24.507 -66.677

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen  is een overkoepelend orgaan inzake het organiseren van vakanties
voor kinderen met kanker.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen  (statutaire zetel Amsterdam, geregistreerd onder KvK-nummer
41204987) is gevestigd op Boterberg 10 te Amersfoort.

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.

Effecten

Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele waarde
(reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde.
Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de staat van baten
en lasten verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden eveneens
onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten 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 materiële vaste activa

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.

Financiële lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Vervoer-
middelen

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Kostprijs 9.500
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -5.700

3.800

Mutaties
Afschrijvingen -1.900

Boekwaarde per 31 december 2019
Kostprijs 9.500
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -7.600

1.900

Afschrijvingspercentages
%

Vervoermiddelen  20

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kampkosten Winterkolder 16.500 -

2. Effecten

Effecten 424.277 -

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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31-12-2019

€

31-12-2018

€

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 804.254 1.218.624

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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PASSIVA

4. Reserves en fondsen

2019

€

2018

€Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 1.202.462 1.269.992
Resultaatbestemming -259 -67.530

Stand per 31 december 1.202.203 1.202.462

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve kampkosten 44.728 19.962

2019

€

2018

€Bestemmingsreserve kampkosten

Stand per 1 januari 19.962 19.109
Resultaatbestemming 24.766 853

Stand per 31 december 44.728 19.962

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie 2019

€

Realisatie 2018

€
5. Baten uit fondsenwerving

Donaties en giften algemeen 90.205 68.863
Donaties Zuiderzeevaart 30.814 15.095
Donaties ZieZoZomerzooi 2.860 24.121
Donaties Zomerzotheid 9.811 3.724
Donaties Winterkolder 8.913 1.459
Donaties Herfstherrie 695 405
Donaties in natura 49.967 -

193.265 113.667

Besteed aan de doelstellingen

Kampkosten algemeen 3.425 829
Kampkosten Herfstherrie 19.128 19.756
Kampkosten Zuiderzeevaart 16.906 19.000
Kampkosten ZieZoZomerzooi 24.258 22.866
Kampkosten Zomerzotheid 25.973 28.245
Kampkosten Winterkolder 30.484 46.469
Kampkosten Dolle Dingen Dagen 14.828 30.322
Kampkosten gesponsord in natura 49.967 -

184.969 167.487

6. Afschrijvingen materiële vaste activa

Vervoermiddelen 1.900 1.900

Overige lasten

7.Algemene kosten

Accountantslasten 3.570 5.990
Verzekeringen 4.515 3.610
Kantoorkosten 1.227 541
Vergaderkosten 843 -
Overige algemene lasten 453 70

10.608 10.211

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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Financiële lasten

Realisatie 2019

€

Realisatie 2018

€
8. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Dividend uit effecten 6.416 -

9. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten

Koersresultaten effecten 25.855 -

10.Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant bankiers -3.552 -746

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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6 OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

De gevolgen van het Coronavirus zullen in 2020 effect hebben op de activiteiten en daarmee kasstroom van de
stichting. Gezien onze financiële positie zijn wij in staat de vaste lasten te blijven voldoen. Omdat niet bekend is
hoelang de gevolgen van het Coronavirus zullen aanhouden, is het niet mogelijk een schatting van de uiteindelijke
financiële gevolgen te maken, en kunnen wij geen uitspraak doen over het effect op onze financiële positie op
langere termijn.

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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