Toelichting op de jaarrekening 2020
2020 was een teleurstellend jaar voor het KinderBeestFeest. Al in april besloten we dat we door (de
maatregelen ter bestrijding van) het coronavirus geen KinderBeestFeest als gewoon konden
organiseren. Wel hebben we een bescheiden virtuele variant georganiseerd. Een deel van de kosten
had het KBF al wel gemaakt, en door de onzekerheid van de coronacrisis en de impact op het
KinderBeestFeest heeft de Stichting KBF niet actief gedaan aan fondsenwerving.
Het resultaat van het jaar is dan ook een bedrag van zo €3.350 negatief. Met voldoende reserves kan
de Stichting dit prima dragen. Bovendien was de grootste kostenpost voor 2020 de cadeaus voor de
gasten (ruim €8.000), en dit cadeau kan het KBF goed bewaren en gebruiken voor de 2021 editie. De
andere grote kostenpost voor 2020 was de aanschaf van 2 handpoppen (ruim €1.500), die we ook
voor komende edities kunnen gebruiken.
Aan de opbrengsten kant heeft het KBF voor bijna €9.000 aan sponsoring en fondsenwerving
binnengekregen, van 14 verschillende organisaties of personen.
Balans
De balans van het KBF is nog steeds sterk, ondanks het beperkte negatieve resultaat van 2020. 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.
Vooruitblik naar komende editie(s)
De maatregelen in het kader van het coronavirus blijven onzeker voor het KinderBeestFeest. Op dit
moment (januari 2021), gaan we ervan uit dat er wel iets mogelijk zal zijn in juni 2021.
Zekerheidshalve bereiden we een kleiner KBF voor dan de voorafgaande jaren en houden we
rekening met (last minute) veranderingen in beleid of maatregelen. Vanzelfsprekend gaat het
KinderBeestFeest alleen door als het veilig kan, en vanzelfsprekend hopen we dat het weer kan! We
hebben het gemist in 2020!
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