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1.

Algemeen

Stichting Kansarme Kinderen In Nederland is opgericht om kinderen in Nederland die onder
de armoede grens leven ondersteuning en een fijner leven te bieden. Zij hebben net als
ieder ander kind recht op een onbezorgde jeugd, met uitzicht op een kansrijke toekomst.
Geen kind hoeft zich als buitenstaander of alleen te voelen. Wij zien het als ons missie, om
middels hulp van andere welwillende, de kinderen van Nederland deze kans te bieden
middels gebruikmaking van deze Stichting.
Naam stichting Stichting Kansarme Kinderen in Nederland / SKKIN
Adres Couwenhoven 3014 – 3703HA - Zeist
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
Telefoonnummer +31 6 87 05 55 82
KvK nummer 61889792
Rekening nr. NL23 INGB 00 06 67 32 06 T.n.v. Stg. Kansarme kinderen
De rechtsvorm die voor Stichting Kansarme Kinderen In Nederland is gekozen voor een
stichtingsvorm. Deze vorm zorgt ervoor dat de stichting geen leden heeft maar een doel wil
verwezenlijken. Eveneens zorgt deze vorm ervoor dat de stichting een bestuur heeft.

Het bestuur van Stichting Kansarme Kinderen In Nederland bestaat uit een:
Voorzitter S. van Buuren
Secretaris R. Blikslager
Penningmeester R. Blikslager
PR S. van Buuren
Toezichthouder S. van Essen
Daarnaast wordt het bestuur ondersteunt door diverse vrijwilligers.

Het beloningsbeleid;
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
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2.

Doelstelling

Stichting Kansarme Kinderen In Nederland heeft als doel, om zoveel mogelijk gezinnen in
Nederland die onder de armoede grens leven een zorgeloze toekomst te bieden middels de
juiste hulp en ondersteuning.
Deze doelstelling tracht Stichting Kansarme Kinderen In Nederland te verwezenlijken
middels een aantal subdoelen. Deze zijn opgesplitst in 2 groepen: doelen gericht op de
activiteiten van de stichting en doelen gericht op activiteiten voor de gezinnen / kinderen
Tot het doel van de Stichting behoort tevens:
·werven van maandelijkse/eenmalige donateurs, zowel particulieren als bedrijven
· organiseren van evenementen/acties voor het inzamelen van geld
· oproepen voor geldinzamelingsacties voor Stichting Kansarme Kinderen In Nederland
middels derden
· informeren van donateurs van ontwikkelingen rond om het de gezinnen
middels website
· werven van vrijwilligers voor de Stichting
· middels reclame/acties/evenementen/sociale media zorgen voor
Naamsbekendheid
Doelen voor de gezinnen / kinderen;
· leuke uitjes voor de kinderen regelen
· cadeaubonnen voor speelgoed winkels
· Van nieuwe kleding te voorzien
· Van een nieuwe paar schoenen te voorzien
· En nog veel meer
De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 61889792.
De werkzaamheden worden verricht vanuit Zeist.
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3. Balans per 31 december

2017

Website

2016

€ 100

€ 10

€ 3.950

€0

€ 17.689

€ 5.000

€18,603,72

€ 831,36

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen

(auto)

Voorraden
Direct beschikbaar voor de doelstelling

Liquide middelen
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4. Staat van baten en lasten

2017

2016

Baten;
Baten van Particulieren €27.562,24
€ 3.387,09
Baten van Bedrijven
€2000
*
Collectes
€2613,80
€ 572,75
* vorig jaar werd het totaal bedrag berekend van donaties van bedrijven en
particulieren.
Lasten;
Voorlichting
Kleding
Speelgoed
Schoenen
Extra’s **

€100
€687,08
€1707,84
€694,91
€130

€ 12,10
€ 688,29
€ 102,96
€ 329,11
€225

Collectekosten **
Bankkosten
Verzendkosten

€1508,10
€171,40
€516,50

€0
€106,59
€138,50

Kantoor benodigdheden
Investeringen **
Autokosten **
Communicatie kosten
**

€185,55
€812
€6106,55
€1183,75

€ 102,28
€523,06
€ 88,16
€ 348,40

Vrijwilligers vergoeding

€600

€0

** Voor meer uitleg zie; Toelichting op de staat van baten en lasten
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5. Algemene toelichting

-De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 650 “Fondsenwervende
organisaties”

-Op de in de staat van baten en lasten opgenomen begroting is geen accountantscontrole
toegepast
-Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen in euro´s tegen
nominale waarde. Daar waar in dit rapport gebruik wordt gemaakt van afgeronde getallen
kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

-De voorraden worden per balansdatum gewaardeerd tegen nominale waarde.
De ontvangen voorraden in natura worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de
reële waarde, indien deze bepaalbaar is.
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6. Toelichting op de balans

- Website
Wij hebben dit jaar €100 aan route 14 betaald om onze website up to date te houden en te
beheren.

-Materiële vaste activa
€3950 is de aanschaf waarde van de auto.

-Voorraden
Dit is de nieuwwaarde van de spullen (kleding en speelgoed) die wij gedoneerd hebben
gekregen en klaar liggen om aan de kinderen te geven.

-Liquide middelen
Dit is het bedrag dat nog op onze bankrekening staat.
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7. Toelichting op de staat van baten en lasten

- Collectekosten
Collecte bussen en verzegelingen
Vergunningen van gemeentes
Wervings kosten

€246,52
€96,95
€1164,63

- Autokosten
Aanschaf auto
Verzekering
Belasting
Tank kosten

€3950
€410,56
€440
€1053,20

- Communicatie kosten
Abonnementen
Verzekering

€835
€348,75

- Investeringen
Bedankjes donateurs
Benodigdheden opslag ruimte
Evenementen
Bakken voor kleding opslag
Hulp met quik –up gedoneerd

€50
€83
€277
€152
€250
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