
 

 
Toelichting op de jaarrekening 2021 
 

2021 was, net als 2020, een teleurstellend jaar voor het KinderBeestFeest. Ook in 2021 hebben we 
moeten besluiten dat we door (de maatregelen ter bestrijding van) het coronavirus geen 
KinderBeestFeest konden organiseren. Omdat we toch iets leuks voor onze gasten wilden bieden, 
hebben we een video festival gemaakt. Van juni tot en met oktober was het KinderBeestFeest online. 
Met elke maand een video over de dieren in ARTIS. Met Dieuwertje Blok, tekenlessen met juf Lotte 
en Hoy en avonturen van onze mascotte Koco. De 5 afleveringen zijn te zien op onze website en 
werden verspreid via social media. Ze hadden een hoog bereik onder onze volgers. De kosten 
hiervoor bedroegen €2.863,82 en zijn dan ook de grootste kostenpost van 2021.   

Door de onzekerheid van de coronacrisis en de impact op het KinderBeestFeest heeft de Stichting 
niet actief gedaan aan fondsenwerving. De totale inkomsten bedroegen slechts €254,31; afkomstig 
van 2 donateurs. 
 
Het resultaat van het jaar is een bedrag van €4.723,43 negatief. Met de huidige reserves kan de 
Stichting dit prima dragen.  
 
Balans 
De balans van het KinderBeestFeest is nog steeds sterk, ondanks het negatieve resultaat van 2021 en 
2020. De hoogte van het eigen vermogen bedraagt €68.860,71. Het beleid van de Stichting is om een 
eigen vermogen te hebben dat tenminste voldoende is om één editie van het KinderBeestFeest te 
organiseren. Hiermee zorgt de Stichting voor continuïteit in het geval een of meerdere sponsors 
besluiten het KinderBeestFeest 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 2022), gaan we ervan uit dat er wel iets mogelijk zal zijn in juni 2022. 
Zekerheidshalve bereiden we een kleinere editie 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 2021 (en 2020)! 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt. Amsterdam, januari 2022 
 
 
Marloes Esvelt – van den Nieuwenhof 
Penningmeester Kinderbeestfeest 
 
Bijlagen: KinderBeestFeest balans per ultimo 2021; KinderBeestFeest winst en verliesrekening over 
2021 


