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Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 

 
 

 
Stichting Kind en Brandwond 
p/a Creutzberglaan 37b  
1943 NS  BEVERWIJK 
 

 
 
 
 

 

 
 
Geachte bestuursleden, 
 
Hierbij brengen wij u verslag uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende het 
verslagjaar 2019. 
 
1.1.  Opdracht 

 
De beoordelingsverklaring is opgenomen in dit accountantsverslag onder 1.3. 
 
 
1.2  Informatie over de Stichting 

 
Oprichting 

 
De Stichting is opgericht per 10 mei 1990 ten overstaan van notaris mr. B.M.A. Batenburg te 
Beverwijk, voor onbepaalde tijd. 
 
 
Doelstelling 
 
De bevordering van de wetenschap ten aanzien van de behandeling van kinderen met 
brandwonden en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting tracht haar doel onder meer 
te verwezenlijken door het leggen van nationale en internationale contacten, het opzetten, 
begeleiden en uitvoeren van projecten, eveneens in nationaal en internationaal verband en het 
bevorderen van kennisoverdracht, alles in de ruimste zin des woords. 
 
 
Bestuur 

 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. Het aantal 
leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- door het bestuur met algemene 
stemmen vastgesteld. 
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden 
benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. 
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Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende 
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee 
maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of 
meer) opvolger(s), waarbij zorg wordt gedragen dat van de bestuursleden te allen tijde de 
meerderheid direct bij de brandwondenzorg is betrokken. 
 
Mocht(en) er in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de 
overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig 
bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7 van de statuten. De leden van het bestuur genieten 
geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in 
de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
 
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging 

 
Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg 
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.  
 
De Stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk 
handelende bestuursleden. 
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Stichting Kind en Brandwond 
T.a.v. het bestuur 
p/a Creutzberglaan 37b 
1943 NS  BEVERWIJK 
 
 
 
 
1.3 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 

 
Geacht bestuur, 
 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Kind en Brandwond te 

Beverwijk beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat 

van baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

 

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die 

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 

jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 

“Fondsenwervende Instellingen”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële 

overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 

onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is 

gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een 

beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak 

uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de 

vennootschap, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede 

het evalueren van de verkregen informatie. 

 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk 

beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming 

met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot 

uitdrukking. 
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Conclusie 

 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 

concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van 

het vermogen van Stichting Kind en Brandwond per 31 december 2019 en van het resultaat over 

2019 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650. 

 

Haarlem, 1 september 2020 

 

 

De Hooge Waerder Accountants en Adviseurs 

 

 

 

 

L.J.P. Brakenhoff 
Registeraccountant 
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1.4  Bestuursverslag 2019 
 
 
Statutaire naam: Stichting Kind en Brandwond, gevestigd te Beverwijk 
 
Doelstelling: de bevordering van de wetenschap ten aanzien van de behandeling van kinderen 
met brandwonden en al hetgeen daarmee rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 
Activiteiten van de Stichting: 

De stichting ondersteunt de behandeling en nazorg van kinderen met brandwonden. Het gaat om 
activiteiten die buiten het regulaire medische circuit vallen. De volgende activiteiten vinden jaarlijks 
plaats: 

•  Driemaal per jaar wordt een vakantieweek georganiseerd voor kinderen die brandwonden 
hebben opgelopen. Drie leeftijdscategorieën worden onderscheiden, waarbij de 
begeleidende staf en het programma optimaal zijn aangepast aan de leeftijd van het kind. 
Bij deze vakantieweken ligt de nadruk op lotgenotencontact, het verleggen van grenzen en 
het accepteren van en omgaan met littekens.  

•  Eenmaal per jaar wordt samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting (NBS) en de 
Vereniging van Mensen met Brandwonden (VMB) de Brandwondendag georganiseerd. De 
locatie is een attractiepark, waar naast volwassenen met brandwonden en hun familie ook 
ouders van kinderen met brandwonden en hun broertjes en zusjes bijeenkomen. Er zijn 
informatiestands, workshops, lezingen en groepsgesprekken. Voor de ouders staat het 
contact met andere ouders voorop, ook kunnen zij eenvoudig in contact komen met de op 
de gezinsdag aanwezige behandelaars van verscheidene disciplines in de 
brandwondenzorg. De broertjes en zusjes van de brandwondenpatiëntjes, die vaak wat op 
de achtergrond zijn gebleven, worden ook in het zonnetje gezet.  

•  Het organiseren van gezinsweekenden met als belangrijkste doel gezinnen van kinderen 
met brandwonden met elkaar in contact te laten komen. 

•  De drie brandwondencentra in Nederland krijgen jaarlijks een geldbedrag tot hun 
beschikking om spelmateriaal aan te schaffen of verbouwingen in het 
brandwondencentrum te faciliteren, die het comfort van de kinderen te verbeteren. Op 
deze manier kan defect en verouderd spelmateriaal direct worden aangevuld en kan de 
(her-)inrichting van de verbandwisselkamer mogelijk gemaakt worden. 

•  Verder ontwikkelen en beheren van het Kinder Informatie Dossier (KID).  
•  Financiële ondersteuning van de twee Kiwanishuizen in Groningen en Beverwijk en 

participatie in het bestuur ervan. 
•  Financiële ondersteuning van buitenlandse projecten ten bate van kinderen met 

brandwonden. 
 
Financiële positie.  

De stichting heeft vooral inkomsten uit incidentele giften, nalatenschappen en donaties. De actieve 
fondsenwerving is voor een belangrijk deel overgenomen door de professionals van de NBS. De 
professionele fondsenwerving van de NBS en de afspraken met de NBS omtrent financiële 
garanties, samen met de opgebouwde financiële reserve zijn voldoende om alle projecten uit te 
kunnen voeren. 
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Bestuurssamenstelling in 2019: 
Voorzitter: Dr. A.F.P.M. Vloemans, gepensioneerd medisch manager 

Brandwondencentrum, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk. 
Secretaris Mw. K Stoker-Lusink, kinder-nazorgverpleegkundige, Rode Kruis 

Ziekenhuis, Beverwijk. 
Penningmeester Dhr. A.C.J.P. Hienkens. 
Vicevoorzitter Dhr. J.J.  Blik, unithoofd Brandwondencentrum Martiniziekenhuis, 

Groningen. 
Bestuurslid Mw. J. van de Steenoven, kinder-nazorgverpleegkundige 

Brandwondencentrum, Maasstadziekenhuis, Rotterdam. 
Bestuurslid Dhr. J-K Zuiker, pedagogisch medewerker Brandwondencentrum, 

Martiniziekenhuis, Groningen. 
 
Marion Koning is in dienst van de Nederlandse Brandwonden Stichting (NBS) en coördinator van de 
Stichting Kind en Brandwond (Stg. K&B).   

In 2019 is het bestuur vier maal bij elkaar gekomen 
 
Bestuursvergadering op 25 februari 2019 
Het eerste deel van de vergadering betreft de samenwerking met de Nederlandse Brandwonden 
Stichting (NBS). Rob Baardse, directeur van de NBS is bij dit deel van de vergadering aanwezig. 
Beide stichtingen zijn verschillend, maar gelijkwaardig. Dankzij de samenwerking is er de financiële 
basis voor Stg. K&B om alle projecten uit te voeren en nieuwe projecten te starten. Op het gebied 
van preventie biedt de samenwerking veel nieuwe kansen.  Op het gebied van fondsenwerking is 
het van belang grenzen te blijven aangeven. 
Kees Hoogwerf (NBS) schuift aan en ligt het ’Kwaliteit van Leven Project’ toe. 
Er is een nieuw grootboek aangemaakt voor deelname aan gezamenlijke activiteiten met de NBS 
waarin wij voor een derde meedoen. De begroting 2019 wordt goedgekeurd. 
 
Bestuursvergadering op 15 april 2019 

In het kader van de ondersteuning buitenlandse projecten heeft het bestuur besloten de reis- en 
verblijfskosten van drie Beverwijkse anesthesiologen voor hun missie met Interplast voor haar 
rekening te nemen. 
De huidige wijze van incasseren van de donateurs is erg foutgevoelig. Besloten wordt de 
incassering van de donateurgelden door de NBS uit te laten voeren. Na de incasso’s ontvangt de 
Stg. K&B een overzicht. 
 
Bestuursvergadering 19 september 2019 
Het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen behandelt in een kinderbrandwondencentrum kinderen 
met brandwonden. De Nederlandse brandwondencentra en de NBS beraden zich over vormen van 
samenwerking met deze afdeling en houdt vooralsnog de contacten beperkt. De kinderen die daar 
worden behandeld vallen binnen de doelgroep van de Stg. K&B en moeten in contact gebracht 
worden met onze stichting. Besloten wordt om de strategie in deze eerst te bespreken met de 
NBS. 
Het bestuur streeft naar een vertegenwoordiging in het bestuur van twee medewerkers van ieder 
brandwondencentrum. Anneke van Steenoven wordt gevraagd een kandidaat in Rotterdam te 
werven. 
Voor 2020 wordt opnieuw een familieweekend georganiseerd. Er wordt gekeken naar een betere 
balans tussen allochtone en autochtone gezinnen. Eventueel wordt extra begeleiding gezocht voor 
de allochtone gezinnen. 
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Bestuursvergadering 9 december 2019 
In het eerste deel van de vergadering wordt door Anouk Pijpers en Maxime Cuijpers een 
presentatie gegeven over het project: ‘de groei en ontwikkeling van kinderen met brandwonden op 
de lange termijn’. Twee bestuursleden zullen aan het expertpanel deelnemen.  
Ina Groustra, anesthesioloog, brengt verslag uit van haar Interplastmissie naar Nigeria. Stg. K&B 
heeft haar uitzending deels gefinancierd. 
Bestuur: Anneke van de Steenoven 
Vakantieweken. Bij wijze van uitzondering krijgt een van de coördinatoren eenmalig een 
vergoeding voor de vakantieweek. Zij maakt gebruik van de regeling voor stafleden die hiervoor 
geldt. Het aantal kinderen dat wordt aangemeld voor deelname aan de vakantieweek loopt terug. 
Jan-Kees en Marion hebben een plan gemaakt om deze terugloop te beperken. Een aantal punten 
uit dit plan:  
 
- kinderen opgenomen in het ziekenhuis worden vroeg betrokken bij de stichting,  
- kinderen en ouders worden geïnformeerd over de vakantieweken, bijvoorbeeld door info-
avonden, 
- kinderen en ouders betrokken gehouden via onze social media, nieuwsbrief en het e-
mailvolgsysteem waar ook de BWS gebruik van maakt, 
- kinderen die niet opgenomen zijn geweest in een brandwondencentrum moeten ook op de 
hoogte gebracht worden van de activiteiten van Stg. K&B door onze vindbaarheid op Google te 
verbeteren en hen te targetten op social media. 

 
Brandwondendag. We laten de leeftijdsgrens voor de Brandwondendag los, we zetten eventueel 
meer vrijwilligers in voor de opvang van de allerkleinsten en we communiceren dat kinderen vanaf 
3 jaar het park in gaan. Brandwondendag 2020 vindt plaats in et Spoorwegmuseum in Utrecht. 
In het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen wordt een kinderbrandwondencentrum geopend, maar 
ook in andere ziekenhuizen worden kinderen met brandwonden behandeld. Om overleg tussen de 
NBS, de Nederlandse brandwondencentra en het Amalia Kinderziekenhuis niet te verstoren wordt 
besloten alle ziekenhuizen door middel van een brief, waarin de activiteiten van Stg. K&B worden 
genoemd,  te benaderen.   
Financiën. Budget per buitenlands project is € 1500,- 
 
Externe contacten: 

De stichting Kind en Brandwond onderhield in het verslagjaar contacten met een aantal 
organisaties en instellingen: 
 
Zusterorganisaties in de brandwondenzorg: 
♦  Burn Camp Committee van de European Burns Association 
 
Organisaties waarmee op landelijk niveau wordt samengewerkt: 
♦  Nederlandse Brandwonden Stichting (afstemmen en ontwikkelen van gezamenlijke contacten, 

samenwerking), 
♦  Vereniging van mensen met Brandwonden (VMB), 
♦  Brandwondencentra Beverwijk, Rotterdam en Groningen, 
♦  Stichting Eigen gezicht, 
♦  Interplast Holland, 
♦  Kiwanishuis Beverwijk en Groningen. 
 
 
Beverwijk, augustus 2020, 
 
Dr. A.F.P.M. Vloemans, voorzitter 
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   2. Jaarrekening 
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Balans per  
 

  31-12-19  31-12-18 
  €  € 
     
A C T I V A     
     
VASTE ACTIVA     
     
Materiële vaste activa      
Automatisering 0  79  
     
  0  79 
     
Financiële vaste activa     
Effecten 208.126  201.315  
     
  208.126  201.315 
     
VLOTTENDE ACTIVA     
     
Vorderingen     
Overige vorderingen en overlopende activa 108.282  1.239  
     
  108.282  1.239 
     
Liquide middelen  136.307  224.215 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Totaal activa   452.715  426.848 
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Balans per  
 

  31-12-19  31-12-18 
  €  € 
     
P A S S I V A     
     
RESERVES EN FONDSEN  448.285  421.015 
     
     
     
KORTLOPENDE SCHULDEN     
Overige schulden en overlopende passiva 4.430  5.833  
     
  4.430  5.833 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Totaal passiva  452.715  426.848 
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Staat van baten en lasten over 
 

   01-01-19  01-01-18  
   31-12-19  31-12-18  

   €    €  
        
Baten uit eigen fondsenverwerving 114.411 13.924 
Baten uit gezamenlijke acties 3.866 3.884 
Baten uit beleggingen 7.732 -873 
   
Som der baten  126.009   16.935
   
Besteed aan doelstellingen  76.002 (60,3%)  81.326 (480,2%)
% (van de baten)   
   
Kosten eigen fondsenverwerving      5.799 2.415 
   
Kosten werving baten  4.787 (4,6%)  2.415 (14,3%)
   
Kosten beheer en administratie   16.938 (13,4%)  15.473 (19,4%)
      
Som der lasten   98.739   98.539
      
Resultaat   27.270   -82.279

      
 
 
 

Resultaatbestemming 2019    
    
Toevoeging :         

 
Overige reserves   27.270   
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Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 

 
Bij de samenstelling van de jaarrekening is de Richtlijn Fondsenwervende instellingen (Richtlijn 
650) gevolgd. De waardering en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. 
 
 
Materiële vaste activa 

 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis 
van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen 
een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 
 

 
Vorderingen 

 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening 
wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
 
Effecten 

 
De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde op balansdatum. 
 
 
Liquide middelen 

 
De liquide middelen staan, indien niet anders is vermeld, ter vrije beschikking. 
 
 
Kortlopende schulden 

 
De Kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. 
 
 
Resultaat 

 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermede verbonden 
kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen baten en lasten. De opbrengsten van 
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
 
 
Kosten projecten, werving, beheer en administratie 

 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
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Toelichting op de balans per 
 

 31-12-19  31-12-18  
 €  €  
     
Andere vaste bedrijfsmiddelen     
 
Benodigd voor de bedrijfsvoering (computer) 

0  79  

 

 
    

Beleggingen     
 
PARW EMU GOVBD 

81.596  79.166  

Robeco Euro obligaties 59.907  57.239  
Nationale Nederlanden rentefonds 35.061  34.095  
Triodos obligatiefonds 31.562  30.815  
     
 208.126  201.315  

     
     
Overige vorderingen en overlopende activa     
     
Te ontvangen giften, in samenwerking met NBS 105.678  0  
Te ontvangen inzake familieweekend 1.437  0  
Sponsorloterij 914  911  
Borgsommen 203  203  
Rente (vermogens)spaarrekening 50  50  
Overige vorderingen 0  75  
     
 108.282  1.239  

      
Liquide middelen     
ABN-Amro Bank, spaarrekening 45.00.89.460 126.838  202.124  
ABN-Amro Bank, bestuursrekening 44.43.66.865 9.469  22.901  
     
 136.307  224.215  
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Vervolg toelichting op de balans per 
 
 31-12-19  31-12-18  
 €  €  
Reserves en fondsen     
Saldo per 1 januari 421.015  503.294  
Resultaat verslagjaar 29.270  -82.279  
     
Saldo per 31 december 448.285  421.015  

     
     
Als volgt te specificeren:     
Bestemmingsfonds 0  0  
Overige reserves 448.285  421.015  
     
 448.285  421.015  

     
 
In 1991 is door het weekblad Libelle een puzzelactie ten behoeve van Stichting Kind en Brandwond 
gehouden. De netto-opbrengst van de prijsvraag bedroeg € 236.444.  
Destijds is overeengekomen dat de netto-opbrengst in zijn geheel moet worden besteed aan de 
verbouwing, inrichting en exploitatie van vier wooneenheden voor ouders van 
brandwondenpatiëntjes, het zogeheten Kiwanishuis.  
 
Een deel van de gelden is gebruikt voor de verbouwing en inrichting. Het overgrote deel is 
ondergebracht in een beleggingsportefeuille. De renteopbrengst uit deze beleggingen wordt 
sindsdien gebruikt om het jaarlijkse exploitatietekort van het Kiwanishuis aan te zuiveren. 
 
 
 31-12-19  31-12-18  

 €  €  
Overige schulden en overlopende passiva     
Accountantskosten 3.000  3.000  
Algemene kosten 1.430  2.833  
     
 4.430  5.833  
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Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2019 

 
 Werkelijk  Begroot  Verschil  Werkelijk 

 2019  2019    2018 

 €  €  €  € 
Baten uit eigen fondsenverwerving        
        
Eenmalige giften 7.169       10.000  -2.831     11.578 
Donateurs 1.564  3.000  -1.436  2.346 
Fondsenwerving i.s.m. NBS 105.678  0  105.678  0 
        
 114.411      13.000      101.411  13.924 

        
De eenmalige giften worden in een  
bijlage nader gespecificeerd. 

       

  
        
Baten uit gezamenlijke acties        
Vriendenloterij 3.866  5.500  -1.634  3.884 

        
        
Baten uit beleggingen        
Opbrengsten beleggingen *  1.563      2.161 
Rente vermogensspaarrekening * 56  4.000    124 
Rente betaalrekening  -697  -500    -563 
Koersresultaat effecten * 6.810      -2.595 
        
 7.732  3.500  4.232  -873 

        
De met een * aangegeven posten zijn  
gezamenlijk begroot op € 4.000. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2019 
 

 Werkelijk  Begroot  Verschil  Werkelijk 
 2019  2019    2018 

 €  €  €  € 
        
Besteed aan doelstellingen        
Bijdrage Kiwanishuis 24.950  25.000  -50  25.000 
Accommodaties kampen 11.604  8.000  3.604  9.382 
Jongerenkamp 9.781  10.000  -219  9.219 
Gezinsdag 7.120  10.000  -2.880  8.918 
Buitenlandse projecten 7.000  3.000  4.000  3.000 
Tienerkamp 5.004  6.000  -996  5.354 
Kinderkamp 4.572  6.000  -1.428  6.000 
Website Kind en Brandwond 3.688  2.000  1.688  688 
Bijdrage KinderBrandWondenCentra 2.154  3.000  -846  1.690 
Knuffels 1.431  1.700  -269  1.431 
Participatie activiteiten NBS 1.173  1.000  173  0 
Begeleiding vakantieweken 1.000  4.000  -3.000  1.000 
Familieweekend 517  1.500  -983  2.085 
Verbandwisselkamer  83  0  83  10.000 
Polikamer KBWC Rotterdam 0  3.200  -3.200  0 
Voorschot kampen 0  3.500  -3.500  0 
Eigen bijdragen vakantieweken -4.075  -5.500  1.425  -4.508 
        
 76.002  82.400  -6.398  81.326 

        
        
Kosten eigen fondsenverwerving        
        
Drukwerk 2.157  1.500  657  245 
Contributies/ abonnementen 1.392  1.000  392  844 
Reis- en verblijfkosten 2.012  2.000  12  1.000 
Postale diensten 133  150  -17  126 
Kantoorbenodigdheden 105  250  -145  200 

        
 5.799  4.900  899  2.415 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2019 
 

 Werkelijk  Begroot  Verschil  Werkelijk 
 2019  2019    2018 

 €  €  €  € 
        
Kosten beheer en administratie        
        
Accountantskosten 3.630  4.200  -570  4.138 
Reis- en verblijfkosten 5.029  5.000  29  3.500 
Drukwerk 2.157  1.500  657  245 
Contributies/ abonnementen 1.392  1.000  392  844 
Assuranties 1.014  600  414  889 
Postale diensten 133  150  -17  126 
Kantoorbenodigdheden 105  250  -145  201 
Afschrijving 79  0  79  212 
Diversen 3.399  4.000  -601  5.318 
        
 16.938  16.700  238  16.161 

        
 

 

 
 

Toelichting lastenverdeling 2019 
 

   Eigen  Beheer        
 Doel-  fondsen-  en 

admini- 

 Werkelijk    Begroot   werkelijk  

 stellingen  Verwer-

ving 

 stratie  2019  2019  2018 

 €   €   €   €   €  € 
            

Subsidies en bijdragen 76.002  0  0  76.002  82.400  81.326 
Kantoor- en algemene 
kosten 

0  5.799  16.859  22.658  21.600  17.676 

Afschrijving en rente 0  0  79  79  0  212 

            
Totaal 76.002  5.799  16.938  98.739  104.000  99.214 
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2.2  Ondertekening bestuursleden 
 
Voor akkoord getekend te Beverwijk, d.d.   ……………………    2020 
 
 
 
 
 
………………………………… 
De heer drs. A.F.P.M. Vloemans 
(voorzitter) 
 
 
 
 
………………………………… 
De heer J.J. Blik 
(vice-voorzitter) 
 
 
 
………………………………… 
Mevrouw K. Stoker-Lusink  
(secretaris) 
 
 
 
………………………………… 
De heer A.C.J.P. Hienkens 
(penningmeester) 
 
 
 
………………………………… 
Mevrouw J. van de Steenoven 
(algemeen bestuurslid) 
 
 
 
 
………………………………… 
De heer J.K Zuiker 
(algemeen bestuurslid) 
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3. Bijlagen 
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3.1 Specificatie (eenmalige) giften 2019 

 
 

B. Braun Medical   2.500 
Saval B.V.   2.000 
Desu Systems B.V.   1.500 
Overige giften (< 1.000)   1.169 

    
   7.169 
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3.2 Begroting 2019 

 
 

GRBK UITGAVEN  BEGROTING  

  PROJECTEN   

1486 Voorschot vakantieweken 2019 3.500 

5001 extra's KBWC Beverwijk 1.000 

5003 Polikamer KBWC Rotterdam 3.200 

5004 knuffels 1.700 

5005 Brandwondendag 10.000 

5006 Kiwanishuizen Beverwijk en Groningen 25.000 

5007 Kindervakantieweek 6.000 

5008 Jongerenvakantieweek 10.000 

5012 Website 2.000 

5014 Tienervakantieweek 6.000 

5015 Familieweekend 1.500 

5022 Participatie in projecten NBS 1.000 

5027 Accomodaties  vakantieweken (3) 8.000 

5032 Begeleiding vakantieweken vanuit BWC's 4.000 

5033 extra's KBWC Rotterdam 1.000 

5034 extra's KBWC Groningen 1.000 

5038 Buitenlandse Projecten 3.000 

5040 Eigen bijdragen vakantieweken -5.500 

    

  TOTAAL PROJECTEN 82.400 

      

  KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING,  BEGROTING 

  BEHEER EN ADMIINSTRATIE   

4301 kantoorbenodigdheden 500 

4306 Contributies/abonnementen 2.000 

4309 Postale diensten 300 

4327 Drukwerk 3.000 

4560 Totaal reis- en verblijfkosten 7.000 

4754 Accountant 4.200 

4770 Verzekeringen 600 

4775 Diverse algemene kosten 4.000 

    

  BEHEER EN ADMIINSTRATIE 21.600 
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GRBK INKOMSTEN BEGROTING 

      

8010 Donateurs 3.000 

8011 Eenmalige giften 10.000 

   

  Totaal baten uit eigen fondsenwerving 13.000 

    
  BATEN UIT BELEGGINGEN,BESTUUR- EN  BEGROTING 

  VERMOGENSREKENING   

4630 Rente en kosten bank -500 

4690 Rente 4.000 

4691 Rente vermogensspaarrekening 0 

4682 Koerswinst effecten   

    

  BATEN UIT GEZAMENLIJKE ACTIES 3.500 

    
8020 Vriendenloterij 5.500 

    

  TOTAAL INKOMSTEN 22.000 

 



 


