
 

 

Toelichting op de jaarrekening 2017 
 
Het KBF heeft het jaar afgesloten met een daling van het eigen vermogen met iets meer dan €2.000. 
Hieronder een toelichting van de penningmeester op de grootste of meest afwijkende posten. 
 
Algemeen 
Het Kinderbeestfeest is per 2017 overgegaan van een excel boekhouding naar het boekhoudpakket 
van Informer Online. De boekhouding is daarmee transparanter geworden, met automatische 
koppeling aan de primaire bankrekening bij Bunq en met het bewaren van stukken zoals facturen en 
declaraties. Daarmee is er ook een ander format voor de verslaglegging. 
 
Balans 
De vordering van € 8.000 betreft de verwachting van een te ontvangen gift van de Lions Club ivm de 
opbrengsten van het Zwemfestijn 2017. Dit bedrag is gebaseerd op een bedrag dat al door de Lions 
gecommuniceerd is aan het Kinderbeestfeest in mei 2017. 
 
Winst en verliesrekening 
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 €7.000 voor de bedrukte bidons. Bij vrijwilligers gaat het 
om een bedrag van bijna €1.500 voor de pins voor de vrijwilligers. 
 
Het KBF heeft in 2017 geïnvesteerd in een betere communicatie, vooral door een nieuwe website te 
lanceren. De kosten hiervan waren €1.500. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in uniforme T-shirts 
voor alle vrijwilligers, voor bijna € 7.000. Ondanks dat deze investeringen meerdere jaren meegaan, 
kiest het Kinderbeestfeest veiligheidshalve ervoor om die niet te activeren. 
 
Schenkingen bestaat uit twee grote schenkingen, van de Lions Club (verwachting €8.000) en van 
Stichting Makaria (€7.500). Daarnaast zijn er diverse kleinere schenkingen gedaan. 
 
Sponsoring betreft de sponsoring van de verzekeringen van het KBF door Sporenburg Adviesgroep, 
en sponsoring door Reederij Kooij die hun factuur uit 2016 van €1.250 verder verlaagd hebben naar 
€625. 
 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt. Amsterdam, maart 2018 
 
 
 
 
S.B. Arlman 
Penningmeester Kinderbeestfeest 
 
Bijlagen: KBF balans per ultimo 2017; KBF winst en verliesrekening 2017 
 


