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 2021.

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

Staat van Baten & Lasten 2021
Begroting 2021

Rekening 2021

Baten
Giften & Donaties Stichting

€

2.000,00 €

19.463,71

Inkomsten eigen bijdrage kinderen

€

750,00 €

1.025,00

Rente

€

Totaal baten

€

-

€ 0,00

2.750,00

20.488,71

Lasten
Algemene kampkosten

€

6.250,00 €

4.298,07

Stichting kosten jaarlijks

€

14.178,00 €

1.467,00

500

Vrijwilligerskosten jaarlijks

219,25

Programmaploeg kampweek

€

750,00 €

1.034,85

Keukenploeg kampweek

€

1.500,00 €

1.282,48

Totaal lasten

€

23.178,00 €

8.301,65

Resultat (Baten - Lasten

€

-20.428,00 €

12.187,06

Balans 2021
Vlottende activa:

Passiva en eigen vermogen

Contanten in kas

2.971,71 Crediteuren

Debiteuren/ voor uitbetaald bedrag
Banksaldo
Totaal vlottende activa
Vaste activa:
Materialen/bezittingen
Voorraden
Overige bezittingen
Totaal vaste activa

Totaal activa

Reservering vaste kosten stichting
39.265,77 Reservering accommodatie
42.237,48 Reservering niet betalende kinderen
2021

Reservering continuiteitsdoel 2025
Totaal vlottende passiva
1.200,00
250,00
Eigen vermogen 2021
1.450,00 Totaal eigen vermogen

43.687,48 Totaal passiva
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2.200,00
4.000,00
250,00
5.000,00
11.450,00

32.237,48
32.237,48

43.687,48

Toelichting op de staat van Baten & Lasten en de Jaarrekening 2021
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. De stichting heeft helaas geen structurele inkomstenbron, om in de
toekomst een structurelere inkomstenbron te genereren zijn we druk bezig om vaste donateurs te werven die jaarlijks een bijdr age
doneren aan de stichting. Vanuit de gemeente Coevorden konden er d.m.v. de participatiewebshop 2 kinderen mee gaan op het
kamp die vanuit dit initatief betaald zijn. Tot op heden financieren we de gehele week van giften en donatie die ontvangen wo rden
van lokale bedrijven, goede doelen evenementen en particulieren.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan de kampweek zelf. De gelden komen 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 2021 is met een positief saldo afgesloten. De reden hiervan ligt in een groot aantal donaties welke niet begroot waren.
Middels het goede werk van onze sponsorploeg hebben we onze reserves weer kunnen aanvullen betreft het continuiteitsdoel om
zo zonder inkomsten door welke reden dan ook toch een aantal jaren het kinderkamp te kunnen voortzetten. Tevens waren er
diverse materialen begroot om te investeren voor meerdere jaren welke uiteindelijk niet aangekocht zijn in 2021. Door de COVI Dpandemie zijn er minimale kosten aan vrijwilligers uitgegeven, omdat vrijwel alle vergaderingen en bijeenkomsten digitaal zij n
uitgevoerd. De programmaploeg welke alle kosten die boven de begrote kosten kwamen zelf heeft bekostigd doormiddel van
bedrijven die een specifieke activiteit hebben gedoneerd in de kampweek.
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Nadere toelichting op de baten
Giften & Donaties Stichting:

Vergeleken met 2020 hebben veel meer giften en donaties ontvangen.
Nu was het jaar 2020 ook tegenvallend betreft giften en donaties welke te wijten zijn direct aan
veel gecancelde goede doelen evenementen waarbij normaal gesproken de opbrengsten aan ons
toegekend zouden zijn. 2021 waren enkele evenementen weer mogelijk en zij er vanuit diverse
goede contacten donaties ontvangen.

Eigen bijdrage kinderen:

De inkomsten zijn hoger uitgevallen doordat er een nieuwe manier van incasseren (digitaal) is
aangeboden en hier door veel ouders gebruik van is gemaakt.

Rente:

Op zakelijke betaalrekeningen verstrekt de Rabobank een rente % van 0,00. Aankomend jaar
(2022) worden de reserves geboekt op een doelspaar rekening van de Rabobank om wel enige
rente te gaan ontvangen. in 2021 was de ontvangen rente ad. 2,00 euro.

Nadere toelichting op de lasten
Algemene kampkosten:

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

Stichting kosten jaarlijks:

Deze zijn veel lager uitgevallen dan gebudgetteerd welke bedoeld zijn o.a. voor opslag,
vergaderruimte, hosting website, bank en verzekeringskosten. In 2021 zijn er weinig kosten
gemaakt en zijn de gebudgetteerde investeringen niet gedaan.

Vrijwilligerskosten jaarlijks:

Deze kosten zijn ruim onder budget uitgevallen in verband alle COVID -maatregelen waardoor er
geen bijeenkomsten en vergaderingen fysiek zijn geweest, enkel digitaal. 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.

Bestuur Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe
2021
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