Toelichting op de jaarrekening 2019
2019 was voor het KBF een lustrumjaar, waarin we de 20e editie van het Kinderbeestfeest gevierd
hebben! Mede hierdoor heeft het KBF fors meer uitgegeven aan deze editie, dan aan voorafgaande
edities. Van de totale uitgaven van ruim €38.000 is bijna €17.000 speciaal voor het lustrum
uitgegeven.
Ondanks dit lustrum sluit het KBF het jaar af met een forse toevoeging aan het eigen vermogen, van
circa €35.000. Dit komt door een focus op fondsenwerving in 2019, plus een doorgaande focus op
kosten en waar we als ANBI producten of diensten tegen gereduceerd tarief of om niet konden
krijgen.
Hieronder een toelichting van de penningmeester op de grootste en/of meest afwijkende posten.
Winst en verliesrekening
De belangrijkste kosten per categorie van het KBF zijn:
• Algemeen: het KBF is een organisatie dat volledig draait op vrijwilligers. De kosten in deze
categorie zijn voor de gebaren die we richting (voormalige) vrijwilligers gemaakt hebben voor
hun inzet voor het KBF. Het gaat hier om gebaren voor de oprichters van het KBF in het 20 e
jaar van het Kinderbeestfeest, uittredende bestuursleden of (cluster)coördinatoren, en het
traditionele etentje met alle coördinatoren. Daarnaast bevat deze categorie kosten zoals
voor de postbus van het KBF of algemene kosten zoals de inschrijving KvK
• Vervoer: dit cluster maakt nauwelijks kosten. De enige kosten in 2019 waren voor eten
tijdens een LC (locatie coördinatoren) bijeenkomst
• Gasten: hierin zitten vooral de kosten voor het memory spel voor de gasten van bijna
€10.000. Daarnaast vallen hier kosten in zoals de polsbandjes, die we dit jaar met unieke QR
code gedrukt hebben om beter te registreren welke gasten van welke instellingen
daadwerkelijk aanwezig waren
• Coördinatie: dit cluster maakt nauwelijks kosten. De enige kosten in 2019 waren voor
gebaren voor oud vrijwilligers op de commandopost
• Park: de kosten binnen marketing en communicatie zijn vooral voor de hosting van de
website van het KBF
• ICT: kosten in dit cluster zijn grotendeels voor huur van laptops
• Vrijwilligers&voertuigen: de belangrijkste uitgaven in dit cluster zijn cupcakes en pins voor de
vrijwilligers, incidentele vergoedingen voor brandstofkosten en aankledingen in voertuigen
• Lustrum: voor het lustrum van 2019 hebben we zowel extra uitgegeven aan de 2019 editie,
als investeringen gedaan in materialen die de komende jaren gebruikt kunnen worden.
Belangrijke kosten hier zijn voor de ontwikkeling van de KBF (lustrum) mascotte, speciale
lustrum t-shirts en tassen en KBF beachvlaggen

Het KBF heeft in 2019 grote bedragen binnen gekregen aan fondsenwerving en schenkingen, in totaal
meer dan €70.000. Dit betreft de vooruit ontvangen fondsenwerving van eind 2018 (€23.000) als
bijdrages van Stichting Makaria, de Lionsclub Gijs, Rotary Huizen en Gool Elburg Vastgoed. Daarnaast

heeft het KBF diverse schenkingen gekregen van particulieren, stichtingen en een geweldige bijdrage
van de ouderraad van de St. Antoniusschool in Amsterdam die rondom Pasen een inzameling houden
voor een goed doel en dit jaar het KBF gekozen hadden.
Balans
Door de sterke fondsenwerving in 2019 en de focus op het laag houden van de kosten, heeft het KBF
in 2019 een grote bijdrage kunnen doen aan het eigen vermogen van bijna €35.000. 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 zo rond de €20.000. Het huidige eigen
vermogen is hiervoor ruim voldoende.
Vooruitblik naar komende jaren
Voor de 2020 editie houdt het KBF rekening met hogere kosten dan vorige jaren. Dit komt vooral
omdat de zalen rondom Artis verbouwd worden, waardoor we mogelijk extra kosten moeten maken
voor een plek waar we vrijwilligers kunnen verzamelen.
Aldus naar waarheid opgemaakt. Amsterdam, januari 2020,

S.B. Arlman
Penningmeester Kinderbeestfeest
Bijlagen: KBF balans per ultimo 2019; KBF winst en verliesrekening 2019

