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

Behandeld door S. Tarhan
Kenmerk 80.1613
Datum 25 maart 2021

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 1.238.791 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 23.018, 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 2020 en de staat
van baten en lasten over 2020 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 .

P. Blom RA MSc

26-3-2021 Pagina 3 / 19



/mth 
 

/relaties bouwen 
/waarde creëren 

  

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, 25 maart 2021

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 M.C.G. Zandbergen

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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3 RESULTAATVERGELIJKING

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt negatief € 23.018 tegenover € 24.507 over 2019. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

€

2020

% €

2019

%

Baten

Baten uit fondsenwerving 83.281 100,0 193.265 100,0

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

97.156 116,7 184.969 95,7

-13.875 -16,7 8.296 4,3

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.900 2,3 1.900 1,0
Algemene kosten 8.631 10,3 10.608 5,5
Financiële lasten -1.388 -1,7 -28.719 -14,9

Som Beheer en administratie 9.143 10,9 -16.211 -8,4

Som der lasten 106.299 127,6 168.758 87,3

Resultaat -23.018 -27,6 24.507 12,7

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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VOORWOORD

Voorwoord

De Stichting Kinder Oncologische Vakantiekampen (SKOV) organiseert al vijfendertig jaar activiteiten voor kinderen
met kanker. De stichting maakt zich er sterk voor en richt al haar activiteiten op de mogelijkheid dat een door de
ziekte bijzonder geworden kind tijdens de deelname aan een activiteiten weer een 'gewoon' kind kan zijn. Het zieke
kind trekt tijdens de deelname met leeftijd- en lotgenotes op, waardoor het ondervindt dat het niet alleen is. Het
kind wordt uitgedaagd. Het is gebleken dat deelname aan een van de SKOV activiteiten bijdraagt aan het
genezingsproces.

Het verslagjaar 2020 was voor SKOV een bedroevend jaar omdat ook SKOV haar activiteiten door de corona
pandemie slechts twee van de van de zes activiteiten kon organiseren. De anderen kampen gingen niet door.
Winterkolder, het SKOV wintersportkamp, kon in januari 2020 gelukkig nog op normale wijze worden
georganiseerd. In de maatschappij inmiddels verankerde begrippen als lockdowns en anderhalvemetersamenleving
waren toen nog niet aan de orde. DolleDingenDag, de SKOV familiedag voor ouders, broertjes en zusjes van de
door kanker getroffen kinderen, werd na een eerder uitstel in september, tussen de eerste en tweede coronagolf in,
alsnog met succes en rekening houdend met de corona maatregelen georganiseerd. Zo'n 834 deelnemers konden
van deze dag genieten. De andere kampen moesten helaas wegens voor de hand liggende oorzaken worden
geannuleerd.

Gegeven de 'core-business' voor SKOV, het organiseren van deze activiteiten, is  het een bittere teleurstelling voor
alle betrokkenen, als deze niet kunnen doorgaan. In de eerste plaats voor de kinderen, daarnaast ook voor al die
vrijwiligers die zich ondanks alles ook in 2020 weer van hun beste kant hebben laten zien. Wij zijn er ons van
bewust dat velen van hen de werkzaamheden voor SKOV uitvoeren naast drukke banen en gezinnen.  Wij danken
dan ook al onze vrijwilligers weer hartelijk en welgemeend voor hun niet aflatende steun, toewijding en inzet.

Deze bedroevende ontwikkeling in 2020 vertaalt zich vanzelfsprekend in de gemaakte kosten. Die zijn dit jaar
relatief laag gebleven. Alleen Winterkolder en DolleDingenDag maakte de gebruikelijke kosten. De kosten van de
overige vier kampen waren minimaal. Niettemin bleven vele sponsoren ons actief met hun giften steunen. Ook aan
hen zijn wij als SKOV, veel dank verschuldigd.

Het bestuur kwam eens per maand online bijeen, vooral om over de corona effecten te spreken. Vanaf maart lag
steeds weer opnieuw de vraag op tafel of en zo ja in welke vorm, eerst de zomerkampen, ZieZoZomerZooi,
ZomerZotheid en Zuiderzeevaart door konden gaan. Daarna gold hetzelfde voor Herfstherrie en weer wat later
helaas ook voor Winterkolder in januari van 2021. Alle vijf konden helaas niet doorgaan.

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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Het tweede dossier waar het bestuur zich in het verslagjaar over boog was over een vergaande vorm van
samenwerking met de Máxima Foundation. De Máxima Foundation is de fondsenwervingsstichting van het Prinses
Máxima Centrum voor Kinderoncologie, kortweg Het Máxima. Tegen het eind van het verslagjaar werd
overeenstemming bereikt over een Intentieverklaring voor enerzijds het verrichten van fondsenwerving activiteiten
voor SKOV door de Foundation in aanvulling op wat SKOV zelf op dat terrein doet, vooral via de kampen.
Anderzijds is het de intentie dat de Foundation het vermogen van SKOV zal gaan beheren en laten beleggen. De
activiteiten van SKOV zelf zullen als altijd onder verantwoordelijkheid van het SKOV bestuur blijven worden
uitgevoerd, de Foundation heeft daar geen bemoeienis mee. In 2021 zal de Intentieverklaring verder worden
uitgewerkt en in een uiteindelijke Samenwerkingsovereenkomst met een looptijd van in eerste instantie drie jaar
resulteren.

Namens het bestuur,
Remco Abeln
Voorzitter

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
na resultaatbestemming

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Vervoermiddelen - 1.900

Vlottende activa

Overige vorderingen

Overlopende activa - 16.500

Effecten  (2) 431.289 424.277

Liquide middelen  (3) 807.502 804.255

1.238.791 1.246.932

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Stichtingskapitaal 1.162.656 1.202.204
Bestemmingsreserves 61.258 44.728

1.223.914 1.246.932

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 14.877 -

1.238.791 1.246.932
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Realisatie 2019

€

Baten

Baten uit fondsenwerving  (5) 83.281 193.265

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

97.156 184.969

Afschrijvingen materiële vaste activa  (6) 1.900 1.900
Algemene kosten  (7) 8.631 10.608

Som Beheer en administratie 10.531 12.508

Som der lasten 107.687 197.477

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten  (8) 8.047 6.416
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten  (9) -2.028 25.855
Rentelasten en soortgelijke kosten  (10) -4.631 -3.552

1.388 28.719

Resultaat -23.018 24.507

Resultaatbestemming

Stichtingskapitaal -39.548 -259
Bestemmingsreserves 16.530 24.766

-23.018 24.507

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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Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt
van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of
transactiekosten.

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.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden
verantwoord zodra Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen  het recht hierop heeft verkregen.

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Vervoer-
middelen

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Kostprijs 9.500
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -7.600

1.900

Mutaties
Afschrijvingen -1.900

Boekwaarde per 31 december 2020
Kostprijs 9.500
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -9.500

-

Afschrijvingspercentages
%

Vervoermiddelen  20

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kampkosten Winterkolder - 16.500

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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31-12-2020

€

31-12-2019

€

2. Effecten

Effecten 431.289 424.277

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 807.502 804.255

ABN AMRO Bank N.V. #40.55.59.054 spaarrekening 443.240 443.212
ABN AMRO Bank N.V. #45.96.42.480 bestuurrekening 58.000 58.593
ABN AMRO Bank N.V. #51.84.87.083 spaarrekening 158.750 158.699
ABN AMRO Bank N.V. #83.48.41.916 beleggersrekening 86.254 99.023
ABN AMRO Bank N.V. kamprekeningen 61.258 44.728

807.502 804.255

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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PASSIVA

4. Reserves en fondsen

2020

€

2019

€Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 1.202.204 1.202.463
Resultaatbestemming -39.548 -259

Stand per 31 december 1.162.656 1.202.204

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve kampkosten 61.258 44.728

2020

€

2019

€Bestemmingsreserve kampkosten

Stand per 1 januari 44.728 19.962
Resultaatbestemming 16.530 24.766

Stand per 31 december 61.258 44.728

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Vooruitontvangen donaties kampen 14.877 -

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Realisatie 2019

€
5. Baten uit fondsenwerving

Donaties en giften algemeen 41.559 90.205
Donaties Dolle Dinge Dag 120 -
Donaties Zuiderzeevaart - 30.814
Donaties ZieZoZomerzooi - 2.860
Donaties Zomerzotheid - 9.811
Donaties Winterkolder 4.784 8.913
Donaties Herfstherrie - 695
Donaties in natura 36.818 49.967

83.281 193.265

Besteed aan de doelstellingen

Kampkosten algemeen 1.251 3.426
Kampkosten Herfstherrie 1.531 43.576
Kampkosten Zuiderzeevaart 1.527 18.326
Kampkosten ZieZoZomerzooi 10 30.158
Kampkosten Zomerzotheid 529 40.076
Kampkosten Winterkolder 67.288 30.484
Kampkosten Dolle Dingen Dag 25.020 18.923

97.156 184.969

6. Afschrijvingen materiële vaste activa

Vervoermiddelen 1.900 1.900

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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Overige lasten

Realisatie 2020

€

Realisatie 2019

€
7.Algemene kosten

Accountantslasten 3.697 3.570
Verzekeringen 3.291 4.515
Kantoorkosten 250 1.227
Vergaderkosten - 843
Overige algemene lasten 1.393 453

8.631 10.608

Financiële lasten

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

Dividend uit effecten 8.047 6.416

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

Koersresultaten effecten -2.028 25.855

KOERSRESULTATEN EFFECTEN

Gerealiseerd koersresultaat 2.760 4.847
Ongerealiseerd koersresultaat -4.788 21.008

-2.028 25.855

10.Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant bankiers -4.631 -3.552

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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6 OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

De gevolgen van het Coronavirus zullen in 2021 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.

Ondertekening bestuur

Amersfoort, 25 maart 2021

R.A. Abeln R.F. de Soet

R. de Vries R. Admiraal

L. Bruijntjes M.C.G. Zandbergen

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen
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