Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV)

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 0 4 9 8 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Boterberg 10, amersfoort

Telefoonnummer
E-mailadres

Info@skov.org

Website (*)

Skov.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 3 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Remco Abeln

Secretaris

Rob de Vries

Penningmeester

Rudolf de soet

Algemeen bestuurslid

Lisa Bruintjes, Martijn Zandbergen

Algemeen bestuurslid

Sanne Melman

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van kinderoncologishe
patiënten, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn;
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van
vakantiekampen;
3. De Stichting heeft niet te doel het maken van winst.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

SKOV organiseert sinds 1985 vakanties en activiteiten voor kinderen met kanker.
Kinderen die meegaan kunnen weer een gewóón kind zijn: door met een kamp mee te
gaan zijn er even geen ziekenhuizen of vervelende gesprekken. De kinderen kunnen
gewoon weer lol maken met leeftijd- en lotgenootjes. Het kind kan weer ‘gewoon zijn’.
Het SKOV stelt zich ten doel om de kampen, de activiteiten en de voorbereiding door
een gedegen en professionele aanpak vorm te geven. Dat heeft geleid tot een
samenhangend geheel van doelen, plannen en acties.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Giften, fondsenwerving, vermogensbeheer
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

SKOV organiseert vijf vakantiekampen voor zieke of herstellende kinderen en een dag
voor deze kinderen met ouders, broertjes en zusjes.
Deels worden deze activiteiten gefinancierd door verkregen fondsen en giften en deels
door vermogen. Het vermogen wordt deels belegd en een deel staat op een
spaarrekening.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Er vinden geen beloningen plaats. Alle activiteiten worden voorbereid, uitgevoerd en
ondersteund door vrijwilligers. Ook de bestuursleden verrichten hun taken onbezoldigd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Het jaar 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 in het geheel 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 worden
geannuleerd. Gegeven de ‘core-business’ voor SKOV, het organiseren van deze
activiteiten, is het een bittere teleurstelling voor alle betrokkenen, als ze niet kunnen
doorgaan. In de eerste plaats voor de kinderen, daarnaast ook voor al die vrijwiligers
en bovendien ook voor de velen donoren en sponsors.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

0

Materiële vaste activa

€

€

1.900

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

16.500

Effecten

€

431.289

€

424.277

Liquide middelen

€

807.502

€

804.255

+
€

1.900

+
1.245.032

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

1.238.791

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

1.162.656

€

1.202.204

Bestemmingsreserve

€

61.258

€

44.728

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

+
€

€

1.238.791

+

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

1.246.932

Totaal

€

1.246.932

€
€

14.877

+
€

+
€

1.223.914

+
1.238.791

+
€

1.246.932
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

83.281

€

193.265

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

83.281

193.265

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

97.156

€

184.969

Communicatiekosten

€

1.393

€

453

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

1.900

€

1.900

Financiële lasten

€

-1.388

€

-28.719

Overige lasten

€

7.238

€

10.155

Som van de lasten

€

106.299

€

168.758

Saldo van baten en lasten

€

-23.018

€

24.507

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

