
 

 
Toelichting op de jaarrekening 2022 
 

Gelukkig konden we, in tegenstelling tot de jaren 2020 en 2021, in 2022 weer een KinderBeestFeest 
organiseren! Weliswaar in kleinere vorm vanwege de veiligheid voor onze 1500 gasten. Op vrijdag 10 
juni werd elk gezin in een eigen voertuig vervoerd, verzamelden we op 2 plaatsen in Amsterdam en 
vanuit daar reden we met toeters, bellen en politiebegeleiding naar ARTIS! 

Door het kleinere aantal gasten dan een regulier KBF, zijn de kosten beperkt gebleven tot 
€19.775,39. Ter vergelijk: de kosten voor het vorige KBF in 2019 bedroegen €38.381,03; dit was 
echter een lustrumjaar.  
Door de onzekerheid van de coronacrisis en de impact daarvan op het KinderBeestFeest heeft het 
KBF beperkt gedaan aan fondsenwerving. De totale inkomsten bedroegen €23.717,01. Daarmee sluit 
het KBF het jaar 2022 af met een toevoeging aan het eigen vermogen van €3.941,62.  

Het KBF heeft een blijvende focus op kostenbewustzijn en probeert als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) producten of diensten tegen een gereduceerd of om-niet te krijgen. We willen onze 
sponsoren dan ook heel hartelijk danken; zij maken het KinderBeestFeest mede mogelijk.  

Hieronder een toelichting van de penningmeester op de kostenposten, de donaties en de balans. 
 
De belangrijkste kosten per categorie van het KBF zijn: 
• Algemeen: het KBF is een organisatie welke volledig draait op vrijwilligers. De kosten in deze 
categorie zijn voor de gebaren die we richting vrijwilligers gemaakt hebben voor hun inzet voor het 
KBF, uittredende bestuursleden of (cluster)coördinatoren, een kick-off met alle coördinatoren en een 
evaluatie met alle coördinatoren. Daarnaast bevat deze categorie kosten zoals voor de postbus van 
het KBF, verzekeringen en bankkosten.  
• Vervoer: dit cluster maakt nauwelijks kosten. De enige kosten in 2022 waren voor eten tijdens een 
LC (locatie coördinatoren) bijeenkomst. 
• Gasten: hierin zitten vooral de kosten voor het uitnodigen van gasten zoals postzegels en 
enveloppen.  
• Park: dit cluster is verantwoordelijk voor de meeste kosten. Kosten hebben betrekking op de 
activiteiten in ARTIS op de dag zelf. Denk hierbij aan polsbandjes, katoenen draagtassen, de zeer 
gewilde KBF speldjes, een borrel voor de vrijwilligers, etc.  
• Marketing en Coördinatie: kosten in 2022 waren voor printen van plattegronden voor de gasten en 
flyers voor omwonenden.  
• ICT: kosten in dit cluster zijn grotendeels voor huur van laptops, tablets ed, benodigd op de dag van 
het KinderBeestFeest.  
• Vrijwilligers & voertuigen: kosten waren de inhuur van een extra rolstoelbus.  
 
Het KBF heeft in 2022 de volgende bedragen mogen ontvangen aan donaties: €15.000 van stichting 
LvE, €4.000 uit een bijdrage van voetbaltoernooi 112 Purmerend, €2.500 van Speeltuinvereniging Het 
Westen en €2.217,01 aan diverse kleinere donaties van particulieren, scholen en anderen.  



Balans 
Door de geweldige donaties in 2022 en de focus op het laag houden van de kosten, heeft het KBF in 
2022 een kleine bijdrage kunnen doen aan het eigen vermogen van €3.941,62.  

Het is beleid van het KBF om een eigen vermogen te hebben dat tenminste voldoende is om 2 edities 
van het KinderBeestFeest te organiseren. Hiermee zorgt het KBF voor continuïteit in het geval een of 
meerdere donateurs (in geld of in goederen/diensten) besluiten het KBF niet langer te ondersteunen. 
Het huidige eigen vermogen bedraagt €72.802,33 en is dus ruim voldoende om aan dit beleid te 
voldoen. 
 

Vooruitblik naar komende jaren 
Voor de 2023 editie houdt het KBF rekening met hogere kosten dan vorige jaren. Dit komt vooral 
doordat enkele sponsoren het niet meer zullen kunnen opbrengen om goederen of diensten om-niet 
te kunnen leveren. 

 Aldus naar waarheid opgemaakt. Amsterdam, januari 2023 

Het bestuur van Stichting Kinderbeestfeest, 
Namens deze, 
  
Marloes Esvelt 
Penningmeester 
 
 
Bijlagen: 
- KinderBeestFeest balans per ultimo 2022 
- KinderBeestFeest winst en verliesrekening over 2022 


