BALANS STICHTING KINDERBEESTFEEST ULTIMO 2016 IN €
Activa

1 jan '16 31 dec '16 Passiva

ING
betaalrekening
spaarrekening
Cash
Liquide middelen

5.846
5.085
125
11.056

922
25.585
26.506

Nog te ontvangen

-

-

11.056

26.506

Totaal

Eigen Vermogen

Nog te betalen

Totaal

1 jan '16 31 dec '16
10.706

25.256

350

1.250

11.056

26.506

TOELICHTING BALANS STICHTING KINDERBEESTFEEST 2016
Cash: de stichting houdt op last van de penningmeester geen cash geld meer aan per
medio 2016. Hiermee is beter te controleren wat voor uitgaven gedaan worden
Nog te betalen: dit betreft een reservering voor kosten voor rondvaartboten voor KBF 2016. De
leverancier heeft hier abusievelijk nog geen factuur voor verstuurd (1250)
Eigen vermogen: het eigen vermogen is flink versterkt in 2016. Hiermee heeft de stichting
een solide basis voor voortzetting van het Kinderbeestfeest in de komende jaren en voor
versterking van de organisatie

WINST EN VERLIES REKENING STICHTING KINDERBEESTFEEST 2016 IN €
Begin saldo 1/1

11.056

Opbrengsten
Fondsen
Schenkingen/sponsoring

12.500
18.342

Uitgaven
Algemene organisatie
Park
Vervoer
Gasten

1.696
962
120
12.614

Eind saldo 31/12

26.506

TOELICHTING WINST EN VERLIES REKENING STICHTING KINDERBEESTFEEST 2016
Fondsen: donaties van drie fondsen: Stichting Makaria (7.500), Sally Berg Fonds (3.000) en ING
Fonds (2.000)
Schenkingen: 38 schenkingen en bijdrages ontvangen. Grofweg verdeeld in vier categorieen:
1. Organisaties of mensen die voor het KBF geld ingezameld hebben, zoals de Lions Club
Gijsbrecht van Amstel met het zwemfestijn (10.000) en de brandweer Zeist/Den Dolder
2. Organisaties die KBF in cash sponsoren, zoals de Gemeente Amsterdam (3.000), Mountain
Management (1.000) en de Diakonie Protestantse Gemeente Amsterdam (400)
3. Organisaties die specifieke kosten vergoeden, zoals Sporenburg Adviesgroep die de
verzekeringen vergoedt voor het KBF (727)
4. Diverse particulieren die kleinere bedragen schenken, of zich laten sponsoren voor
Algemene organisatie: dit omvat kosten voor verzekeringen (727), postbus nummer (224),
webhosting en kosten voor de ING bankrekening (185)
Park: dit omvat kosten voor het cluster Park, zoals opbergdozen (242), balonnenboog bij de
ingang (180), de Eco toilets (133) en vele kleine uitgaven voor decoratie van het park en de
activiteiten in het park
Vervoer: dit omvat kosten voor het cluster Vervoer. De enige kosten zijn voor de vergoeding van
de diesel voor het NZH museum (120)
Gasten: dit omvat kosten voor het cluster Gasten. Grote uitgaven zijn voor broodtrommels voor
de kinderen (7029), t shirts/polo's voor KBF organisatie (2955), pins voor vrijwilligers (1398),
insteekhoesjes voor de gasten (733) en polsbandjes voor de gasten (385)

Aldus naar waarheid opgemaakt:
Amsterdam, februari 2017

S.B. Arlman
Penningmeester

