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Voorwoord
Hoera! Voor je ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes.
Wij zijn in augustus 2016 opgericht uit een passie voor (het geluk van) kinderen.
Met veel energie en kracht bouwen we aan een prachtige stichting die duizenden
kinderen blij maakt met een verjaardagsfeest om energie mee op te doen en
contacten mee te leggen voor de toekomst!
Kinderen verdienen het om kind te zijn. Ze leren door vallen en opstaan.
Je kinderjaren zijn de jaren waarin juist warmte, geborgenheid, sociale contacten,
onbevangen lachen en huilen, veiligheid en ruimte om te mogen proberen heel
belangrijk zijn.
Voor je zelfbeeld, voor het inzicht in je kunnen, in het ontwikkelen van
doorzettingsvermogen en veerkracht om te kunnen leren.
Je verjaardag, trakteren op school, op een stoel staan en de liedjes van je
klasgenoten ontvangen, omgaan met aandacht en in het middelpunt staan,
traktaties uitdelen in de klas en aan juffen en meesters en dan lieve woorden
ontvangen op een reuze kaart, kleurplaat of wat dan ook. En natuurlijk het
kinderfeestje om je verjaardag op een leuke manier buiten school met je vriendjes te
vieren.
Jarig zijn is in Nederland een traditie. Ben je het thuis niet gewend, dan leer je op
school. Maar dit is niet overal zo. Niet elk kind kan zijn verjaardag vieren. Niet op
school en ook niet thuis. Geen kinderfeestje, geen traktatie voor de klas, niets!
Gemiddeld twee kinderen per klas kunnen niet mee doen aan deze traditie!
Deze kinderen willen wel, maar omdat er geen (financiële) middelen zijn, is er voor
hen geen feest.
Of omdat de ouders het niet kunnen regelen omdat ze een beperking hebben komt
er geen feestje. Deze ouders en kinderen ervaren juist stress rondom hun verjaardag.
Vaak worden er excuses bedacht uit schaamte. Wat moet ik verzinnen om onder
mijn verjaardag uit te komen? Zal ik thuisblijven? Of een smoesje verzinnen?
Juist deze kinderen, die het thuis al moeilijk genoeg hebben, verdienen het om in het
zonnetje te staan.
Ze verdienen het om mee te kunnen doen, om jarig te zijn. Om vriendjes uit te
nodigen voor een kinderfeestje en even alles te vergeten. Participatie is een van
onze kernwoorden. Meedoen met leeftijdsgenootjes. Alle kinderen tellen mee!
En dat regelt Uitgestelde Kinderfeestjes. Wij zorgen voor een kinderfeestje op maat
zodat deze kinderen geen zorgen meer hebben over hun verjaardag maar er naar
uitkijken. Net als de andere kinderen in hun klas.
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Verslag van de Raad van Toezicht

Verantwoordingsverklaring RvT
De Raad van Toezicht van Uitgestelde Kinderfeestjes houdt toezicht op het beleid
van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat
het bestuur met raad en daad terzijde.
De samenstelling van de Raad van Toezicht is gebaseerd op een evenwichtige
spreiding van gewenste disciplines; juridisch, marketing/sales, financieel,
politiek/overheid, zorg en ondernemer.
In juli 2016 is Lea Bouwmeester benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht.
Renée Kranenberg en Mieke Deiters hebben samen Stichting Uitgestelde
Kinderfeestjes opgericht en vormen (aangevuld met penningmeester Agnes van
Gool) het dagelijks bestuur van de stichting. Thans zijn zij als operationeel
bestuur/projectleider verantwoordelijk voor initiëren en uitvoeren van alle
voorkomende taken.
Bestuurders Renée Kranenberg en Mieke Deiters zijn verantwoordelijk voor het
algemeen management, de oprichting en opzet van de stichting en uitvoering van
de dagelijkse taken. Hieronder valt ook: opzetten fondsenwerving en financieel
management, pr en communicatie etc. van de stichting.
Bij oprichting heeft de stichting gekozen voor een model waarbij het bestuur onder
toezicht staat van Raad van Toezicht.
Zij houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
van de stichting. Tevens staat zij het bestuur met raad terzijde. Bij het vervullen van
deze taak kijkt de RvT altijd naar het belang van de stichting.
De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Zij
zijn na hun aftreden maximaal voor 1 periode ( 4 jaar) herbenoembaar. De RvT stelt
zelf een rooster van aftreden op.
In artikel 10 van onze statuten staat in detail beschreven welke
verantwoordelijkheden onze Raad van Toezicht heeft. Zie hiervoor:
https://www.uitgesteldekinderfeestjes.nl/over-ons/wat-doen-wij/
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Bestuur verslag
Doelstelling
De Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes is een initiatief van één van onze bestuurders
en heeft tot doel: ”een waardevolle bijdrage te leveren aan het doorbreken van de
vicieuze cirkel van kinderarmoede door, aan de binnen de doelgroep vallende
kinderen in Nederland een kinderfeestje beschikbaar te stellen, waardoor deze
kinderen mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en een waardevolle
jeugdherinnering krijgen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander
verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.” De stichting
opereert in heel Nederland.
Waarom is deze stichting er en wat is de missie?
De stichting draagt bij aan het beperken van sociaal isolement bij kinderen in
armoede en bijzondere omstandigheden. Kinderen krijgen door tussenkomst van
onze stichting de kans om toch een kinderfeestje te vieren voor hun verjaardag.
Hierdoor krijgen zij:





iets aangereikt om naar uit te kijken en nog lang van na te genieten; dit levert
een positieve bijdrage aan het voorkomen van een sociaal isolement
de kans om samen met leeftijdsgenootjes iets te beleven; versterken onderlinge
band
het gevoel er weer bij te horen; stimuleren maatschappelijke betrokkenheid
de mogelijkheid tot verrijking van de geest; persoonlijke ontwikkeling en
vergroten eigenwaarde.

Langdurig leven in armoede heeft blijvende impact op kinderen. Sociale uitsluiting,
onzekerheid, het niet mee kunnen doen of gehoord worden, de schaamte en het
stigmatiserende karakter van armoede. Dit is van invloed op de persoonlijke en
psychische ontwikkeling van het kind en vergroot de kans op achterstand en
ongelijkheid.
Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes levert een waardevolle bijdrage aan het
doorbreken van deze vicieuze cirkel van kinderarmoede door de betrokken
kinderen een kinderfeestje te doneren. Hierdoor horen deze kinderen er ook bij! Wij
vinden dat ieder kind een onbezorgde jeugd verdient en als wij het verschil kunnen
maken door kinderen een prachtige jeugdherinnering mee te geven dan is dat
fantastisch! Dat is onze drijfveer om deze stichting op te zetten.
Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes “doneert” de feestjes aan kinderen die zonder
onze tussenkomst geen kinderfeestje kunnen vieren. De kinderen die hiervoor in
aanmerking komen zijn: de kwetsbare kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud die al
lange tijd in armoede opgroeien.

4

Jaarverslag 2016

Zij zijn bekend bij hulpverlenende instanties. Wij focussen op de feest- en fundraising.
De (zorg)partners zorgen ervoor dat de feestjes bij de juiste kinderen terecht komt. Zij
beschikken over de actuele gegevens waarin naar voren komt welke kinderen op
het moment van hun verjaardag op/om de armoedegrens leven.
In 2016 heeft het bestuur alle werkzaamheden zelf gedaan. Op vrijwillige basis / als
sponsoring in natura hebben veel organisaties zaken voor ons mogelijk gemaakt.
Het motto is: ieder kind verdient een kinderfeestje voor zijn/haar verjaardag!
In 2016 heeft de stichting geen kinderfeestjes verstrekt. De focus lag geheel op het
opzetten van de stichting, het vormgeven van de processen en het juridisch
waterdicht maken van de organisatie.
Beheer en besteding van vermogen
Uitgestelde Kinderfeestjes beschikt over 1 bankrekening, welke is bestemd voor alle
donaties en het betalen van de kostenfacturen. Het geld wordt zoveel mogelijk
besteed aan kinderfeestjes. Mocht van een boekjaar geld overblijven, dan wordt dit
toegevoegd aan de bestemmingsreserve en gereserveerd voor het volgende
boekjaar. Het beheer van de bankrekening is beveiligd met een zogenaamd vier
ogen beleid.
Woord van dank
Daarom woord van dank aan alle betrokken partijen die geloven in ons plan.
Zonder hen hadden we niet zo ver kunnen komen.
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Jaarrekening

Balans
(na resultaatbestemming)

31 december 2016
ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa

-

Liquide middelen

184

TOTAAL activa

184

PASSIVA

Reserves en fondsen
Overige reserves

-952

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden

TOTAAL passiva

1.136

184
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving

187

Baten uit acties van derden
Rentebaten
Overige baten
Som der baten

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Kosten werving baten

165

Algemene kosten beheer & administratie

974

Som der lasten

Resultaat

1.139

-952

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan
Overige reserves

-952

Continuïteitsreserve
Bestemmingreserve
Bestemmingsfonds
Saldo

-952
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Kasstroomoverzicht

2016
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten

-952

Afschrijvingen

0

Totaal ontvangsten uit subsidies van overheden

0

Cashflow

-952

Mutaties werkkapitaal
Vorderingen en overlopende activa
Kortlopende schulden

0
1.136
1.136

Netto kasstroom

184

Mutaties liquide middelen
Liquide middelen per 24 augustus
Liquide middelen per 31 december

0
184
184
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GRONDSLAGEN VOORWAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen
Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de ‘Richtlijn
voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen’ (RJ650). Het doel
van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de bestedingen van middelen
aan de doelstelling, werving en administratie en beheer alsmede in de financiële
positie van stichting Uitgestelde Kinderfeestjes. Ook bevordert de toepassing van de
Richtlijn de onderlinge vergelijkbaarheid van jaarverslagen van fondsenwervende
instellingen.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en
passiva en de resultaatsbepaling zijn in het algemeen gebaseerd op verkrijgings- of
vervaardigingskosten. Daar waar de Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes afwijkt van
deze waardering, wordt dat in deze jaarrekening vermeld. Voor zover niet anders
vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Alle
bedragen zijn vermeld in euro’s, tenzij anders vermeld.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en baten
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Indien herziening van een schatting noodzakelijk is, wordt deze in de jaarrekening
opgenomen in de periode waarop deze betrekking heeft.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs
(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

9

Jaarverslag 2016

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen betreffen kortlopende banktegoeden en worden gewaardeerd
op nominale waarde. Voor mutaties wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.
Reserves en fondsen
Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de
haar ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden.
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is
gegeven, is dit deel aangemerkt als ‘bestemmingsfonds’ . Fondsen onderscheiden
zich dus in die zin van reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een
bestemming aan de middelen heeft gegeven.
Continuïteitreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd ter dekking van de kosten ten behoeve van
werving van baten, administratie en beheer en om zeker te stellen dat de stichting
ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
Bestemmingsreserve
Naast de continuïteitsreserve houdt Uitgestelde Kinderfeestjes een
bestemmingsreserve aan voor de geworven baten uit eigen fondsenwerving, baten
uit acties van derden en rentebaten voor zover die nog niet zijn besteed aan de
doelstelling van de stichting. De bestemming van deze reserve is dus 100% voor de
doelbesteding. Hiermee borgt Uitgestelde Kinderfeestjes dat deze baten geheel ten
goede komen aan de doelgroep.
Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale
waarde. Kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar,
langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan 1 jaar. Onder de
overlopende passiva worden vooruit ontvangen baten opgenomen die betrekking
hebben op toekomstige verslagjaren.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan
de periode waarop ze betrekking hebben.
Baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor door de stichting
ontvangen bedragen zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in
mindering zijn gebracht. Donaties worden verantwoord in het jaar waarin ze worden
ontvangen. Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de
omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. De brutowinst
uit de verkoop van artikelen wordt aan het boekjaar waarin het artikel wordt
verkocht. De brutowinst is de netto-omzet verminderd met de kostprijs. Onder de
netto-omzet wordt verstaan: de opbrengst onder aftrek van kortingen en over de
omzet geheven belastingen. De kostprijs betreft de inkoopwaarde van de artikelen.
Baten acties van derden
Onder acties van derden vallen uitsluitend acties waarvoor de fondsenwervende
instelling geen risico draagt. Verwerking vindt plaats in het jaar waarin de baten uit
de actie van derden is ontvangen dan wel door die derde is toegezegd. De
eventueel door de stichting in het kader van een actie van derde betaalde kosten
worden in de staat van baten en lasten onder ‘kosten van acties derden’ te worden
verantwoord.
Giften in natura
Giften van een zaak in natura dienen te worden gewaardeerd tegen de reële
waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden niet financieel
verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De
stichting bepaalt deze waarde voor het economisch verkeer van de geplande
activiteiten welke door deze giften in natura zijn vervangen en daarmee niet zijn
uitgevoerd. De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, worden
niet in de staat van baten en lasten te worden verantwoord.
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Kosten ten behoeve van werving baten
Alle kosten van activiteiten die ten doel hebben mensen te bewegen donaties te
geven voor de doelstelling, worden aangemerkt als kosten werving baten. Dit houdt
in dat de kosten voor propaganda, publiciteit en public relations tot de kosten van
werving baten worden gerekend.
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De kosten van beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het
kader van de (interne) beheersing van de organisatie en administratievoering. Deze
kosten worden niet toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.
Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Toelichting op de balans

Liquide middelen
Multisafepay

184

Reserves en fondsen
Overige reserve

-952

De mutatie in de overige reserve bestaat uit de gemaakte kosten voor werving
baten en beheer & administratie. In 2016 zijn er nog geen baten gerealiseerd.

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten

1.136

Deze kosten zijn door de oprichters voorgeschoten aangezien er nog te weinig
liquide middelen waren.

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN
Baten uit eigen fondswerving
Donaties particulieren

187

LASTEN
Werving baten

Reclame en advertenties

165
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Beheer en administratie

Diverse algemene kosten

555

Advieskosten

81

Merkenrecht

335
971

Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden hebben in het verslagjaar geen bezoldiging ontvangen. Er zijn
geen leningen, voorschotten of garanties aan deze leden verstrekt.

Bezoldiging Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht hebben in het verslagjaar geen bezoldiging
ontvangen. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties aan deze leden
verstrekt.
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