
Begroting 2019 Rekening 2019

Baten

Giften & Donaties Stichting 5.000,00€                       11.119,61€                                      

Inkomsten eigen bijdrage kinderen 1.000,00€                       600,00€                                          

Rente -€                               € 0,00

Totaal baten 6.000,00€                      11.719,61

Lasten

Algemene kampkosten 5.500,00€                       4.525,45€                                        

Stichting kosten jaarlijks 2.385,00€                       1.312,41€                                        

Vrijwilligerskosten jaarlijks 1200 2245,89

Programmaploeg kampweek 750,00€                          2.103,04€                                        

Keukenploeg kampweek 1.500,00€                       1.242,10€                                        

AZC dag organisatie 800,00€                          1.025,12€                                        

Totaal lasten 12.135,00€                     12.454,01€                                    

Resultat (Baten - Lasten -6.135,00€                    -734,40€                                        

Vlottende activa: Passiva en eigen vermogen

Contanten in kas 1.545,65                                Crediteuren -                     

Debiteuren/ voor uitbetaald bedrag 1.300,00                                Reservering vaste kosten stichting 2.200,00            

Banksaldo 29.962,75                             Reservering accommodatie 3.500,00            

Totaal vlottende activa 32.808,40                             Reservering niet betalende kinderen 250,00               

Reservering continuiteitsdoel 2025 5.000,00            

Vaste activa: 2019 Totaal vlottende passiva 10.950,00         

Materialen/bezittingen 1.600,00                                

Voorraden 200,00                                   

Overige bezittingen -                                         Eigen vermogen 2019 23.658,40         

-                                         -                     

Totaal vaste activa 1.800,00                                Totaal eigen vermogen 23.658,40         

Totaal activa 34.608,40                  Totaal passiva 34.608,40  

Onderstaande treft u de staat van Baten & Lasten van Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe aan. Hiermee geven we 
via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar 2019.

De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Staat van Baten & Lasten 2019

Balans 2019    

Verkorte staat Baten Lasten en Balans 2019



Toelichting op de staat van Baten & Lasten en de Jaarrekening 2019
Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe

Algemeen

De stichting heeft eigen vermogen in de vorm van een algemene reserve, die gebruikt kan worden
voor algemene, opleidingen en onvoorziene kosten van de stichting. Voor bijzondere, onvoorziene grotere uitgaven wordt indien 
nodig een aparte inzamelingscampagne onder bedrijven, maatschappelijke instellingen
en inwoners georganiseerd om dit te kunnen bekostigen. Voor structurele inkomsten wordt er jaarlijks subsidie bij de gemeente
aangevraagd, echter wordt deze niet toegekend in verband met een te groot reserve. Om in de toekomst een structurelere 
inkomstenbron te genereren zijn we druk bezig om vaste donateurs te werven die jaarlijks een bijdrage doneren aan de stichtin g

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan de kampweek zelf en komen de gelden grotendeels rechtsreeks ten 
goede van de kinderen. Het streven is om 10% van de totaal uitgaven aan stichtingskosten, vrijwilligers en investeringen te 
besteden.

Samenvattend beeld

Het jaar 2019 is met een negatief saldo ad. € -734,40 afgesloten. De reden hiervan ligt in een aantal niet voorziene kosten in de 
begroting welke opgemaakt is in 2018. Zo hebben we al onze vrijwilligers opgeleid in 1 weekend met als gevolg een afgeronde 
EHBO diploma en we gewerkt hebben aan onze teambuilding. Tevens hebben we in verband met het komende 50 -jarige bestaan al 
ons in bezit zijnde foto's en films laten digitaliseren en we in samenwerking met een kerk een kinderkamp in 1 dag hebben 
georganiseerd hebben voor een groot aantal kinderen die in een asielzoekerscentrum (AZC) wonen. De kosten van de AZC dag zijn
vrijwel door giften en donaties specifiek voor dit evenement dekkend geweest, dit geld grotendeels ook voor de  programmaploe g 
welke alle kosten die boven de begrote kosten kwamen zelf heeft bekostigd doormiddel van bedrijven die een specifieke activit eit
hebben gedoneerd in de kampweek.

Verkorte staat Baten Lasten en Balans 2019



Nadere toelichting op de baten

Giften & Donaties Stichting: Vergeleken met 2018 hebben we meer dan de helft minder giften en donaties ontvangen.
Nu was het jaar 2018 ook ongekend met het binnen halen van diverse prijzen en goede doelen 

acties waarvoor we werden geselecteerd als stichting. We werken als stichting dan ook met een 
geselecteerd groepje vrijwilligers die (pro) actief zorgen voor de nodige inkomsten.

Eigen bijdrage kinderen: De inkomsten zijn lager uitgevallen doordat er altijd een deel van de ouders de eigen bijdrage 
niet kan betalen van € 25,-. 
Dit jaar waren dit meer ouders dan we al op voorhand reserveren.

Rente: Op zakelijke betaalrekeningen verstrekt de Rabobank een rente % van 0,00. Aankomend jaar 
(2020) worden de reserves geboekt op een doelspaar rekening van de Rabobank om wel enige 
rente te gaan ontvangen.

Nadere toelichting op de lasten

Algemene kampkosten: Dit zijn de kosten van de kampeerboerderij en het (bus) vervoer.

Stichting kosten jaarlijks: Deze zijn lager uitgevallen dan gebudgetteerd welke bedoeld zijn o.a. voor opslag, 
vergaderruimte, hosting website, bank en verzekeringskosten.

Vrijwilligerskosten jaarlijks: Deze kosten zijn ver boven budget uitgevallen in verband met het opleiden van de vrijwilligers, 
tevens dekken deze de kosten voor reiskosten vergoeding, lief en leed en 1x per jaar een 
vrijwilligers dag of weekend.

Programmaploeg kampweek: Deze zijn volgens budget uitgegeven mits alle specifieke donaties hiermee 1 op 1 afgetrokken 
worden. De programmaploeg bekostigd hiermee alle activiteiten en aanschaf van bijvoorbeeld 
knutselmateriaal. 

Keukenploeg kampweek: Deze zijn lager uitgevallen dan gebudgetteerd, dit omdat de kookoma's en de sponsorploeg 
kortingen en sponsoring in natura hebben ontvangen.

AZC dag organisatie: De kosten van de AZC zijn iets hoger uitgevallen dan gebudgetteerd, 90 % van de totale kosten 
zijn door giften en donaties specifiek voor dit evenement gedoneerd.

Bestuur Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe 
2020
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