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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 2021.

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 Boordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Alkmaar, 8 augustus 2022

Aan: het bestuur van Stichting Kind en Brandwond

Onze conclusie
Wij hebben de jaarrekening van Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk over 2021 beoordeeld. 

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport 
opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Kind en Brandwond per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021
in overeenstemming met RJ-richtlijn C2 Fondsenwervende instellingen.

Deze jaarrekening bestaat uit:

 de balans per 31 december 2021;
 de staat van baten en lasten over 2021; en
 de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze 
beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 
voor de beoordeling van de jaarrekening.’

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kind en Brandwond zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags-
en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
onze conclusie.
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Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met RJ-richtlijn C2 Fondsenwervende instellingen. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven 
conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan 
de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 
2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:   

 Het verwerven van inzicht in de stichting en haar omgeving en in het van toepassing zijnde 
stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen 
identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico’s op afwijkingen van materieel belang 
voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en 
uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van 
assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;

 Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de stichting
en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het 
uitvoeren van cijferanalyses;

 Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de stichting;
 Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de 

jaarrekening;
 Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit 

op de onderliggende administratie van de stichting;
 Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
 Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk 
lijken;

 Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en

 Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw 
beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

De Hooge Waerder Registeraccountants B.V.

drs. R.P. Mulder
Registeraccountant 
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1.4 Bestuursverslag 2021

Statutaire naam: Stichting Kind en Brandwond, gevestigd te Beverwijk

Over Stichting Kind & Brandwond
Stichting Kind en Brandwond is in 1990 opgericht door zorgprofessionals werkzaam in de drie 
brandwondencentra in Nederland om nazorg te bieden aan kinderen met brandwonden en hun 
gezinnen. We zorgen voor middelen en faciliteiten om hen een optimaal verblijf te bieden in de 
brandwondencentra. 

Stichting Kind & Brandwond wordt gerund door een enthousiast team van vrijwillige professionals 
uit de brandwondenzorg en ervaringsdeskundigen. Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Missie en visie
Stichting Kind en Brandwond zet zich in voor optimale zorg voor kinderen met littekens van 
brandwonden, hun ouders, broertjes en zusjes, zowel tijdens als na het verblijf in het 
brandwondencentrum als aanvulling op de reguliere zorg.

Doelstelling
Stichting Kind & Brandwond zet zich in voor kinderen met littekens van brandwonden en hun 
naasten om hen te helpen met vertrouwen naar de toekomst te kijken zodat ze weer optimaal mee 
kunnen doen in de maatschappij. 

Activiteiten van de Stichting Kind en Brandwond:

Vakantieweken
Jaarlijks organiseren we twee vakantieweken voor kinderen in de basisschoolleeftijd (7 t/m 12 jaar, 
peildatum 1 oktober) en voor middelbare school kinderen van 12 jaar (peildatum 1 oktober) tot 18 
jaar met littekens van brandwonden; de Kinderweek en de Jongerenweek.
Tijdens de vakantieweken kunnen de deelnemers volledig zichzelf zijn, kennismaken met 
leeftijdsgenoten die weten wat het is om littekens te hebben en ervaringen delen met elkaar. 

Familieweekend
We organiseren jaarlijks een familieweekend voor gezinnen die in het recente verleden een 
brandwondengeval met hun kind hebben meegemaakt. Het weekend vindt plaats in een mooie 
omgeving en ontspannen setting. Het weekend wordt begeleid door professionals uit de 
brandwondenzorg. Dit kan ouders op een laagdrempelige manier verder helpen met de verwerking 
van het ongeval van hun kind. 

Gezamenlijke activiteiten
In samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting (BWS) en de Vereniging van Mensen 
met Brandwonden (VMB) organiseren we een aantal gezamenlijke activiteiten voor kinderen met 
brandwonden en hun gezinsleden.

Brandwondendag
De Brandwondendag is voor alle gezinnen waarin een brandwondenongeval plaatsvond. 
Jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen nemen deel aan het programma van de 
Brandwondendag met interessante workshops en gespreksgroepen. Voor alle kinderen, 
tieners en jongeren zijn er op deze dag leuke en uitdagende activiteiten, afhankelijk van de 
locatie van de Brandwondendag.
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Zwemgezinsdag
De zwemdag is een laagdrempelige manier om andere kinderen met brandwonden te 
ontmoeten. Kinderen vinden het soms lastig zich ‘bloot te geven’ met hun littekens. Tijdens 
de Zwemdag die we organiseren voor kinderen met brandwonden en hun gezinsleden, 
voelen de kinderen zich veilig in de groep waarmee we het water in duiken.
Schaatsdag
Het ontmoeten van lotgenoten in een ongedwongen sfeer staat centraal tijdens de 
Schaatsdag. 

Online activiteiten
De online activiteiten zijn ontstaan als alternatief voor de fysieke activiteiten. Sinds het begin van 
de COVID-crisis organiseren we online workshops voor kinderen met brandwonden. De online 
activiteiten zijn inmiddels een blijvende aanvulling op de fysieke activiteiten. Bovendien zien we dat 
de drempel om mee te doen aan de online activiteiten laag is wat leidt tot een grotere 
betrokkenheid en verbreding van onze achterban. 

Klinische ondersteuning
De brandwondencentra worden in staat gesteld materialen aan te schaffen die van belang zijn voor 
kind en ouder. Te denken valt aan speelmateriaal, maar ook aan attributen en materialen ter voor 
bereiding op en begeleiding van wondbehandeling. 

Kiwanishuis
Stichting Kind & Brandwond ondersteunt het Kiwanishuis, een verblijfshuis voor ouders van 
kinderen die zijn opgenomen in het brandwondencentrum. De Brandwondencentra in Groningen en 
Beverwijk beschikken over een Kiwanishuis. Het Brandwondencentrum Rotterdam heeft de wens er 
een te realiseren. 

Facilitaire ondersteuning
Bij de inrichting en het onderhoud van de verbandwisselkamers in de drie Brandwondencentra.

Bevorderen onderwijs  onder zorgmedewerkers
Ter ondersteuning en begeleiding van ouder en kind 

Faciliteren van onderzoek
Met betrekking tot kinderen met brandwonden en aansluiten/ondersteunen bij bestaand onderzoek 
van de Brandwonden Stichting. 

Financiële ondersteuning van buitenlandse projecten
Stichting Kind & Brandwond ondersteunt buitenlandse projecten ten bate van kinderen met 
brandwonden. 
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Financiële positie
De stichting is grotendeels afhankelijk van giften, nalatenschappen en donaties. De actieve 
fondsenwerving wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door de professionals van de 
Brandwonden Stichting. Het beheer en de besteding van het vermogen van Stichting Kind & 
Brandwond valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester. Hij doet hierover elke 
vergadering verslag.

Bestuurssamenstelling in 2021:
Voorzitter: Dr. A.F.P.M. Vloemans, gepensioneerd medisch manager 

Brandwondencentrum, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk.
Vicevoorzitter: Dr. M. Baartmans, kinderarts Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam 
Secretaris: Mw. K. Stoker-Lusink, kinder-nazorgverpleegkundige, Rode Kruis 

Ziekenhuis, Beverwijk.
Penningmeester: Dhr. A.C.J.P. Hienkens
Bestuurslid: Mw. J. van de Steenoven, kinder-nazorgverpleegkundige 

brandwondencentrum, Maasstadziekenhuis, Rotterdam.
Bestuurslid: Dhr. J.K. Zuiker, pedagogisch medewerker brandwondencentrum, Martini

Ziekenhuis, Groningen.
Bestuurslid: Mw G. Hartlief, verpleegkundig specialist brandwondencentrum Martini

Ziekenhuis Groningen
Bestuurslid: Mw. A. Snoeks, brandwondenarts, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk.

Marion Koning is in dienst van de Nederlandse Brandwonden Stichting en coördinator van  
Stichting Kind en Brandwond.

In 2021 is het bestuur driemaal bij elkaar gekomen.

Bestuursvergadering op 22 februari 2021 (via Zoom)
Marijne Landman, medewerker BWS, geeft uitleg over een nieuwe goede doelenloterij, de 
Fairshare Loterij. 40% Van de opbrengst gaat naar het goede doel. De verschillende financiële 
scenario’s worden besproken. Mede omdat de loterijmarkt onder druk komt te staan, betekent 
meedoen een gok. We moeten nog onderzoeken hoe meedoen onze relatie met de Vriendenloterij 
beïnvloedt. Nadere bestudering van het rekenmodel voor we beslissen.
Vorig jaar is een mailing uitgegaan naar afdelingen van ziekenhuizen in Nederland waar kinderen 
met brandwonden kunnen worden behandeld. Er is weinig direct op gereageerd, hoewel de mailing 
bedoeld was om kinderen naar ons te verwijzen; dit moet nog blijken. Speciale aandacht heeft de 
kinderafdeling van het Radboud MC waar kinderen met brandwonden worden behandeld. Jan-Kees
Zuiker zal eventueel contact opnemen met de huidige medisch directeur, maar niet eerder dan na 
overleg met Rob Baardse, directeur BWS. 

Bestuursvergadering op 19 april 2021 (via Zoom)
Uitkomst van de tussentijdse CBF toets was positief en heeft geleid tot een continuering van ons 
keurmerk.
Er wordt een meerjarenbeleidsplan opgesteld met input van alle bestuursleden Jos Vloemans en 
Marion de Koning nemen het voortouw.
De data van activiteiten, zoals de Brandwondendag, de Familiedag en het Jongerenweekend 
worden vastgelegd.
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Bestuursvergadering 6 september 2021 (via Zoom)
We gaan onze krachten op het gebied van social media bundelen met de Brandwonden Stichting. 
Kind & Brandwond is eigenaar van de inhoud, de strategie doen we in samenwerking met de BWS. 
De inkomsten uit de social media campagnes gaan naar de projectenrekening van K&B. 
Nieuw in het meerjarenbeleidsplan is het voorstel onderzoek met betrekking tot kinderen met 
brandwonden te faciliteren. Met name value based healthcare. We gaan geen nieuw onderzoek 
initiëren, maar sluiten ons aan bij onderzoek van de BWS.
Het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 wordt goedgekeurd en ingediend bij het CBF.
Wet WBTR. Aan de hand van het stappenplan is een document opgesteld dat laat zien hoe wij aan 
de wet voldoen. Conform de wet, die stelt dat het vier-ogen-beleid van toepassing is voor 
bedragen boven 1000 Euro voor zover deze niet in de begroting zijn opgenomen, wordt besloten 
dat Kitty Stoker naast Aad Hienkens hiervoor wordt aangesteld.
De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant en het CBF. Dat heeft geleid tot een 
erkenningspaspoort.

De bestuursleden van Kind & Brandwond kunnen deelnemen aan de online activiteiten van Goede 
Doelen Nederland. 

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, januari 2022,
Dr. A.F.P.M. Vloemans,
voorzitter



Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 10

2. Jaarrekening
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Balans per 

31-12-21 31-12-20
€ €

A C T I V A

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa
Effecten 208.305 214.900

208.305 214.900

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 10.766 47.518

10.766 47.518

Liquide middelen 192.871 193.738

Totaal activa 411.942 456.156
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Balans per 

31-12-21 31-12-20
€ €

P A S S I V A

RESERVES EN FONDSEN 395.707 452.979

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva 16.235 3.177

16.235 3.177

Totaal passiva 411.942 456.156
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Staat van baten en lasten over

01-01-21 01-01-21 01-01-20
31-12-21 31-12-21 31-12-20

€ € €
Realisatie Begroting Realisatie

Baten uit eigen fondsenverwerving 26.685 27.500 51.550
Baten uit gezamenlijke acties 2.742 4.000 3.282
Baten uit beleggingen -6.438 300 7.048

Som der baten 22.989 31.800 61.880

Besteed aan doelstellingen 68.081 (296,1%) 58.600 (184,3%) 46.190 (74,6%)
% (van de baten)

Kosten eigen fondsenverwerving 3.002 3.312 2.873

Kosten werving baten 3.002 (13,1%) 3.312 (10,4%) 2.873 (4,6%)

Kosten beheer en administratie 9.178 (39,9%) 12.213 (38,4%) 8.123 (13,4%)

Som der lasten 80.261 74.125 57.186

Resultaat -57.272 -42.325 4.694

Resultaatbestemming 2021

Onttrekking :

Overige reserves -57.272
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Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Algemeen

Bij de samenstelling van de jaarrekening is de “Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties”
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.

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde op balansdatum.

Vorderingen

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

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

31-12-21 31-12-20
€ €

Beleggingen
PARW EMU GOVBD 81.786 83.203
Robeco Euro obligaties 61.675 63.917
Nationale Nederlanden rentefonds 33.934 35.613
Triodos obligatiefonds 30.910 32.167

208.305 214.900

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen giften, in samenwerking met NBS 9.936 46.559
Sponsorloterij 627 756
Borgsommen 203 203

10.766 47.518

Liquide middelen
ABN-Amro Bank, spaarrekening 45.00.89.460 126.846 126.846
ABN-Amro Bank, bestuursrekening 44.43.66.865 66.025 66.892

192.871 193.738
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Vervolg toelichting op de balans per

31-12-21 31-12-20
€ €

Reserves en fondsen
Saldo per 1 januari 452.979 448.285
Resultaat verslagjaar -57.272 4.694

Saldo per 31 december 395.707 452.979

Als volgt te specificeren:
Bestemmingsfonds 0 0
Overige reserves 395.707 452.979

395.707 452.979

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.

31-12-21 31-12-20
€ €

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten 3.000 3.000
Algemene kosten 13.235 177

16.235 3.177
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Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2021

Werkelijk Begroot Verschil Werkelijk
2021 2021 2020

€ € € €
Baten uit eigen fondsenverwerving

Fondsenwerving i.s.m. NBS 10.266 20.000 -9.734 46.560
Donaties en giften bedrijven 2.000 0 2.000 2.500
Donaties en giften particulieren 2.419 0 2.419 2.490
Nalatenschappen 12.000 0 12.000 0
Eenmalige giften 0      5.000 -5.000       0
Donateurs 0 2.500 2.500 0

26.685     27.500 -815 51.550

Baten uit gezamenlijke acties

Vriendenloterij 2.742 4.000 -1.258 3.282

Baten uit beleggingen

Koersresultaat effecten * -6.595 6.775
Opbrengsten beleggingen * 991 1.081
Rente vermogensspaarrekening * 0 1.000 8
Rente betaalrekening -834 -700 -816

-6.438 300 -6.738 7.048

De met een * aangegeven posten zijn 
gezamenlijk begroot op € 1.000.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2021

Werkelijk Begroot Verschil Werkelijk
2021 2021 2020

€ € € €

Besteed aan doelstellingen

Bijdrage Kiwanishuis 25.000 25.000 0 24.950
Brandwondendag 11.907 10.000 1.907 142
Kinderkamp 7.310 0 7.310 66
Jongerenkamp 4.812 1.000 3.812 344
Buitenlandse projecten 4.500 4.500 0 4.500
Accommodaties kampen 4.391 2.000 2.391 0
Training staf vakantieweken 3.041 1.000 2.041 0
Knuffels 2.169 2.500 -331 2.305
Bijdrage KinderBrandWondenCentra 2.296 3.000 -704 2.257
Versterken achterban K&B 1.583 1.000 583 6.241
Website Kind en Brandwond 940 1.000 -60 578
Familieweekend 132 2.200 -2.068 1.249
Begeleiding vakantieweken 0 1.000 -1.000 1.654
30-jarig jubileum K&B 0 0 0 1.350
Tienerkamp 0 1.000 -1.000 554
Participatie activiteiten NBS 0 1.200 -1.200 0
Polikamer KBWC Rotterdam 0 3.200 -3.200 0
Eigen bijdragen vakantieweken 0 -1.000 1.000 0

68.081 58.600 9.481 46.190

Kosten eigen fondsenverwerving

Contributies/ abonnementen 1.645 1.150 495 1.356
Postale diensten 515 12 503 139
Reis- en verblijfkosten 380 1.150 -770 50
Drukwerk 293 750 -457 942
Kantoorbenodigdheden 169 250 -81 386

3.002 3.312 -310 2.873
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Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2021

Werkelijk Begroot Verschil Werkelijk
2021 2021 2020

€ € € €

Kosten beheer en administratie

Accountantskosten 3.812 4.200 -388 3.757
Contributies/ abonnementen 1.645 1.150 495 1.356
Reis- en verblijfkosten 950 2.850 -1.900 124
Assuranties 766 1.000 -234 303
Postale diensten 516 13 503 140
Drukwerk 293 750 -457 942
Kantoorbenodigdheden 169 250 -81 386
Diversen 1.027 2.000 -973 1.115

9.178 12.213 -3.035 8.123

Toelichting lastenverdeling 2021

Eigen Beheer 
Doel- fondsen- en 

admini-
Werkelijk   Begroot werkelijk  

stellingen Verwer-
ving

stratie 2021 2021 2020

€ € € € € €

Subsidies en bijdragen 68.081 0 0 68.081 58.600 46.190
Kantoor- en algemene 
kosten

0 3.002 9.178 12.180 15.525 10.996

Afschrijving en rente 0 0 0 0 0 0

Totaal 68.081 3.002 9.178 80.261 74.125 57.186
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2.2 Ondertekening bestuursleden

Voor akkoord getekend te Beverwijk, d.d.   ……………………    2022

…………………………………
De heer drs. A.F.P.M. Vloemans
(voorzitter)

…………………………………
De heer M. Baartmans
(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)

…………………………………
Mevrouw G. Hartlief
(algemeen bestuurslid)

…………………………………
Mevrouw A. Snoeks
(algemeen bestuurslid)



Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 21

3. Bijlage
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3.1 Begroting 2022

GRB UITGAVEN BEGROTING

PROJECTEN

5027 Accomodaties  vakantieweken 9.000,00€      

5007 Kindervakantieweek 9.000,00€      

5014 Tienervakantieweek -€                

5008 Jongerenvakantieweek 14.000,00€    

5005 Brandwondendag 10.000,00€    

5001 extra's KBWC Beverwijk 1.000,00€      

5033 extra's KBWC Rotterdam 1.000,00€      

5034 extra's KBWC Groningen 1.000,00€      

5004 knuffels 2.500,00€      

5003 Polikamer KBWC Rotterdan 750,00€         

5015 Familieweekend 4.500,00€      

5006 Kiwanishuizen Beverwijk en Groningen 25.000,00€    

5038 Buitenlandse Projecten 4.500,00€      

5022 Participatie in projecten NBS 1.200,00€      

5023 Project Versterken achterban K&B 1.000,00€      

5028 Trainingen 3.000,00€      

TOTAAL PROJECTEN 87.450,00€    

KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING, BEGROTING

BEHEER EN ADMIINSTRATIE

4301 kantoorbenodigdheden 500,00€         

4306 Contributies/abonnementen 2.800,00€      

4309 Postale diensten 4.100,00€      

4327 Drukwerk 1.500,00€      

4560 Totaal reis- en verblijfkosten 4.000,00€      

4770 Verzekeringen 1.000,00€      

4754 Accountant 4.300,00€      

5032 Begeleiding vakantieweken 1.000,00€      

4630 Rente en kosten bank 800,00€         

4775 Diverse algemene kosten 1.000,00€      

5012 Website 1.000,00€      

TOTAAL KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING

BEHEER EN ADMIINSTRATIE 22.000,00€    
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GRBK INKOMSTEN BEGROTING

8010 Donateurs 2.500,00€      

8011 Eenmalige giften 5.000,00€      

8012 Nalatenschappen -€                

8013 Fondsenwerving i.s.m. NBS 20.000,00€    

5040 Eigen bijdragen vakantieweken 1.000,00€      

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 28.500,00€    

BATEN UIT BELEGGINGEN,BESTUUR- EN BEGROTING

VERMOGENSREKENING

4690 Rente 1.000,00€      

BATEN UIT GEZAMENLIJKE ACTIES

8020 Vriendenloterij 4.000,00€      

TOTAAL INKOMSTEN 33.500,00€    



 


