Stichting Kindervakantieland
Almere

Rapport inzake de
jaarrekening 2021

Aan het bestuur van Stichting Kindervakantieland Almere

Almere, 2 februari 2022
Geachte leden,
Hierbij breng ik u rapport uit inzake de jaarrekening over het boekjaar 2021 van onze
stichting.
In 2021 is het door de corona crisis opnieuw niet mogelijk geweest de vakantieweken op de
gebruikelijke wijze te organiseren. De vakantie weken hebben in aangepaste vorm
plaatsgevonden met minder kinderen per week op basis van de toen geldende coronaregels.
Door de beperkingen en de coronacrisis is de instroom van giften en donaties veel lager dan
begroot maar ook lager dan in 2020. De uitgaven voor de weken liggen op hetzelfde niveau
als in 2020 waardoor het resultaat negatief wordt. Als bijzondere bate is de teruggave van
onroerende zaakbelasting 2019 en 2020 ontvangen waardoor het negatieve resultaat
goeddeels gecompenseerd is.
Voor 2022 is de verwachting dat er weer op de gebruikelijke wijze vakantieweken gehouden
kunnen worden, het zal echter een uitdaging zijn in financiele zin om de benodigde fondsen
te bemachtigen.

Hoogachtend,

O.R.J. van der Linden
Penningmeester

Bestuursverslag over 2021
Het bestuursverslag ligt ter inzage ten kantore van de Stichting.

Balans per 31 december 2021
(voor winstbestemming)

2021
€

2020
€

€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

-

-

15.765

24.492
15.765

24.492

15.765

24.492

9.335

9.657

Eigen vermogen
Overige reserves

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

30

-

6.400

14.835
6.430

14.835

15.765

24.492

Staat van Baten en Lasten over 2021
Realisatie

Budget

Realisatie

2021

2021

2020

Baten
Baten uit fondswerving

9.030

26.000

13.745

0

0

0

Subsidiebaten

10.000

7.500

10.000

Som der baten

19.030

33.500

23.745

21.464

30.000

21.926

0

0

0

21.464

30.000

21.926

-

700

-

40

1.900

1.000

0

0

0

Algemene kosten

433

750

433

Financiële baten en lasten

186

150

149

659

2.800

1.582

22.123

33.500

23.508

2.771

-

-

-322

0

237

Doelbestemde giften

Besteed aan de doelstellingen
Organisatie vakantieweken
Besteding doel bestemde giften

Lasten gezamenlijke acties
Kosten vrijwilligers
Kantoorkosten

Bijzondere opbrengsten

Resultaat

Resultaat bestemming
Overige reserves

-322

237

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De stichting stelt zich ten doel: om voor kortere of langere tijd ontspanningsruimte (door
middel van vakanties) te bieden aan kinderen in de leeftijdscategorie van zes tot en met
twaalf jaar.
Hierbij wordt met name gedacht aan kinderen, die:
- opgroeien in een sociaal ontwrichte omgeving, zoals oorlogsgebieden;
- ouderloos zijn;
- deel uitmaken van een sociaal misdeelde minderheidsgroep;
- mindervalide zijn:
- opgroeien in gezinnen met ernstige relatie- en opvoedingsproblemen.
De stichting zal openstaan voor kinderen uit de gehele wereld.
Vestigingsadres
Stichting Kindervakantieland Almere (statutaire zetel Almere, geregistreerd onder KvKnummer 41246997) is gevestigd op Kemphaanstraat 3 te Almere.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. 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

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van
de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer
ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met
bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de
vrije beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende 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 degeamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de
nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

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.
Ontvangsten
Baten uit contributies, donaties en giften en collecten worden toegerekend aan de periode
waarin ze zijn ontvangen. Overige opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop
ze betrekking hebben.
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord voor zover de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze
worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in
een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden
alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van baten en lasten verantwoord
bij het einde van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de blote eigendom.
De opbrengst van verkoop van goederen wordt verantwoord voor het bedrag van de
brutowinst, zijnde de netto-omzet verminderd met de kostprijs.
Subsidies van overheden worden verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. Afwijkingen tussen toegezegde subsidies en de gerealiseerde bedragen worden
verwerkt in het jaar waarin deze verschillen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De
overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst betrouwbaar kan worden
vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten worden verantwoord in het jaar
van ontvangst.
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.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Balans per 31 december 2021

Liquide middelen

Rabobank Almere U.A., 3210.26.373
Rabobank Almere U.A., 3634.3835.26 (spaar)
Kruisposten

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

2021
€

2020
€

10.263
5.502
0

6.992
17.500
0

15.765

24.492

Eigen vermogen
Overige reserves
2021
€

2020
€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

9.657
-322

9.420
237

Stand per 31 december

9.335

9.657

2021
€

2020
€

29
6.400

0
14.835

6.429

14.835

Kortlopende schulden

Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2021
Baten uit fondsenwerving
Donaties en giften
Bijdragen ouders/verzorgers

8.055
975

13.745
0

9.030

13.745

-

-

Doelbestemde giften
Doelbestemde giften

Subsidiebaten
Subsidie gemeente Almere

a

10.000
9

a

10.000
9

Besteding aan de doelstellingen
Organisatie vakantieweken
Kosten vakantieweken

21.464

21.926

-

-

Besteding doelbestemde giften
Besteding doelbestemde giften

Het totaal bestedingen aan doelstelling uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2021: 113%
2020: 92%
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2021: 97%
2020: 92%

Lasten gezamenlijke acties
Kosten Sintactie Lions
Kosten Doe & Kijkdag
Kosten fondswerving

-

-

-

-

40

1.000

40

1.000

-

-

433

433

-187

-149

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.

Overige lasten
Kosten vrijwilligers
Reiskostenvergoedingen
Kosten BBQ/Borrel/Pasen
Overige kosten vrijwilligers

Kantoorkosten
Portikosten

Algemene kosten
Verzekeringen

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten rekening-courant bankiers

