
 

 

Toelichting op de jaarrekening 2018 
 
Het KBF heeft het jaar afgesloten met een stijging van het eigen vermogen met ruim €18.500, vooral 
door in 2018 scherp te letten op kosten en waar we als ANBI producten of diensten tegen 
gereduceerd tarief of om niet konden krijgen. Hierdoor zijn de uitgaven ruim €20.000 lager dan 
aanvankelijk begroot. Het KBF heeft door hier scherp op te letten ruim €18.500 toegevoegd aan het 
eigen vermogen in 2018. 
 
Daarnaast heeft het KBF eind 2018 ingezet op fondsenwerving, vooruitlopend op het lustrum in 
2019. Deze fondsenwerving is ontvangen in 2018, en geboekt als vooruit ontvangen fondsenwerving. 
 
Hieronder een toelichting van de penningmeester op de grootste of meest afwijkende posten. 
 
Winst en verliesrekening 
De kosten voor 2018 zijn met circa €13.500 fors lager dan de begroting van 2018 van €34.000. Dit 
komt vooral omdat 

 De ontwikkelaars van het nieuwe ICT platform (Digibeest) hebben besloten hun tijd 
grotendeels te ‘schenken’ aan het KBF. In de begroting was nog rekening gehouden met een 
bedrag van €12.500 voor de ontwikkeling van Digibeest, dit is uiteindelijk voor 2018 
uitgekomen op minder dan €2.000 

 Het cluster vervoer heeft gezorgd dat al het wegvervoer voor het KBF om niet aangeboden is. 
Hierdoor was een post voor huur bussen van €3.000 niet nodig 

 Het cluster coördinatie heeft de portofoons en commandopost om niet geregeld. Hierdoor 
waren posten van €3.000 niet nodig 

 Er in alle clusters vanzelfsprekend het bewustzijn is dat uitgaven doelmatig moeten zijn en 
tegen zo laag mogelijke kosten. Hierdoor zijn aanzienlijke kortingen verkregen, waardoor het 
KBF ook op andere posten bespaard heeft  

 
De belangrijkste kosten van het KBF zijn voor de cadeaus voor alle kinderen en vrijwilligers. Bij de 
kinderen gaat het om een bedrag van ruim €5.000. Bij vrijwilligers gaat het om een bedrag van bijna 
€1.500 voor de pins voor de vrijwilligers. Deze kosten zijn geboekt onder cluster Park. 
 
De belangrijkste investeringen in 2018 waren in het nieuwe Digibeest systeem, een speciaal voor het 
KBF gebouwd online afgeschermde registratie omgeving voor vrijwilligers. Door Digibeest is KBF 
meer in control van de avond. In Digibeest wordt de toewijzing van alle 1500 vrijwilligers, voertuigen 
en routes op elkaar afgestemd en online beheerd. Het is daarmee veel eenvoudiger geworden om 
gegevens van vrijwilligers op te zoeken, met hen te communiceren en beheertaken decentraal toe te 
wijzen aan geautoriseerde gebruikers. De opslag van gegevens voldoet aan de AVG richtlijnen die bij 
registratie worden gemeld. 
 
De ontwikkelaars van Digibeest hadden aanvankelijk een offerte ingediend van zo €12.500, en zij 
hebben in de loop van het jaar besloten om hun tijd te doneren aan het KBF, waardoor de kosten 
voor 2018 fors lager geworden zijn.  
 



Voor de editie 2018 heeft het KBF bijdrages ontvangen van de volgende fondsen: Stichting Makaria 
(€15.000), Lions Club (€10.000), Endemol Care for Kids (€1.500), stichting Azibo (€500). 
 
Daarnaast ontvangt het KBF nog diverse giften en schenkingen, in 2018 voor ruim €5.000. 
  
Sponsoring betreft de sponsoring van de verzekeringen van het KBF door Sporenburg Adviesgroep.  
 

Balans 
Door de intensivering van de fondsenwerving eind 2018, heeft het KBF ultimo 2018 een eigen 
vermogen van ruim €42.000. Het is beleid van het KBF om een eigen vermogen te hebben dat 
tenminste voldoende is om één editie van het Kinderbeestfeest te organiseren. Hiermee zorgt het 
KBF voor continuïteit in het geval een of meerdere geldschieters besluiten het KBF niet langer te 
ondersteunen. In de afgelopen jaren waren de kosten voor het organiseren van het Kinderbeestfeest 
tussen de €12.000-€21.000. Het huidige eigen vermogen is hiervoor ruim voldoende.  
 
Daarnaast organiseert het KBF in 2019 de 20ste editie. Daarvoor zet het KBF intensief in op 
fondsenwerving. Een deel daarvan is eind 2018 al ontvangen en heeft het KBF geboekt als vooruit 
ontvangen fondsenwerving.  
 
De schuld van €1.815 eind 2018 is voor de ontwikkeling van Digibeest, waarvoor de factuur begin 
2019 ontvangen is. 
 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt. Amsterdam, maart 2018 
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