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‘Feestjes in coronatijd’ 

We kijken terug op een enerverend jaar! Net als in de rest van de wereld speelde 

corona een grote rol. We begonnen het jaar voortvarend met de organisatie van 

62 feestjes, maar vanaf half maart was dit door de ingestelde lockdown niet meer 

mogelijk. Ik ben super trots dat het de organisatie is gelukt om snel te schakelen.  

Er werd een mooi alternatief gevonden in de vorm van pretpakketten. Zodoende kon 

nog steeds een positieve bijdrage geleverd worden aan het vieren van de verjaardag 

van kinderen die dat normaal gesproken niet kunnen doen. Jarigen konden zich  

(via hulpverleners) aanmelden voor een pretpakket, een doos vol speelgoed en 

handige cadeaus. Op die manier konden we jarigen tóch verrassen en samen met hun 

familie lang laten nagenieten. In totaal hebben we in 2020 592 pakketten verstuurd.  

Door de implementatie van ons CRM-systeem vorige jaar was dit operationeel 

snel in te richten. In totaal hebben we maar liefst 654 kinderen in armoede een 

onvergetelijke verjaardag gegeven.

‘Verder professionaliseren’ 

Naast de introductie van de pretpakketten hebben we het afgelopen jaar 

verder ook niet stil gezeten. We hebben weer een belangrijke stap gezet in het 

professionaliseren van de organisatie. Om de continuïteit te blijven waarborgen en 

ook de toekomstige groei te kunnen blijven garanderen hebben we voor het eerst 

sinds de oprichting van de Stichting een betaalde kracht aangesteld (in een zzp-

constructie). Van 1 januari tot 31 oktober heeft een zzp-er de opdracht gekregen 

om in combinatie van het nieuwe CRM het proces van organisatie van feestjes te 

optimaliseren (automatiseren) en het CRM-systeem verder te implementeren.  

We zijn nu in staat om veel meer feestjes te gaan organiseren wanneer dit weer kan. 

Vanaf 1 november heeft Renée Kranenberg, oprichter van de Stichting, haar rol als 

Voorzitter van het Bestuur ingeruild voor de betaalde functie als Algemeen Directeur 

van de Stichting. Er is bewust gekozen voor een ZZP constructie om op deze manier 

zo goed mogelijk de financiële continuïteit van de stichting te waarborgen en 

flexibiliteit te blijven behouden. De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor het 

operationele proces en het aansturen van de vrijwilligers.

Naast het aanstellen van een Algemeen Directeur hebben we ook de 

organisatiestructuur verstevigd. Door middel van drie pijlers (Feestfabriek, 

Commercie, Backoffice) werken de vrijwilligers gefocust aan de doelstellingen.  

We hebben het team versterkt met vele vrijwilligers en zijn we er klaar voor om in 

2021 weer feestjes te gaan organiseren. We staan in de startblokken om weer van 

start te gaan als de situatie dat weer toe laat!

‘Dankbaar voor alle hulp’ 

Ook financieel gezien was 2020 een ander jaar dan voorgaande jaren.  

In 2020 waren er nauwelijks bijeenkomsten, sponsoractiviteiten van onder andere 

business clubs en scholen. Dit heeft impact gehad op onze inkomstenstroom.  

We waren erg blij met de actie van Ladies Circle Voorschoten. Zij verkochten 

zelfgebakken taarten en konden door haar actie maar liefst € 1.700,- doneren aan 

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes.

Dankzij de steun van veel bedrijven (waaronder Facilicom Foundation, Testpeople 

en Nysingh advocaten) het Armoedefonds en andere bedrijven die liever anoniem 

willen blijven was het voor ons mogelijk om snel te schakelen van feestjes naar 

pretpakketten. Ook hebben we veel steun gehad om onze bekendheid te vergroten. 

Zo heeft bijvoorbeeld Mass Movement Amsterdam prachtige formats ontwikkeld 

Voorwoord van de voorzitter 
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voor onze inzet van social media. We zijn ontzettend blij en dankbaar voor alle hulp 

en bijdragen die we hebben mogen ontvangen. Zonder jullie hulp kunnen wij deze 

kwetsbare kinderen geen mooi verjaardagsfeest bieden.

Ben je ook enthousiast geworden? Help ons mee! 

 •  Wil jij vrijwilliger worden? Ook al is het maar voor een paar uurtjes per 

maand. Meld je bij ons aan.

 •  Wil je doneren? Kijk op www.uitgesteldekinderfeestjes.nl hoe je dit snel, 

veilig en gemakkelijk kunt doen. Doordat wij over de ANBI status beschikken 

is het fiscaal ook nog eens voordelig om een bedrag aan ons te schenken. 

 •  Wil je met je team/bedrijf/businessclub/school etc. een event voor/met ons 

organiseren? We denken graag met je mee.

Samen kunnen we nog meer kinderen blij maken!

Met feestelijke groet, namens alle vrijwilligers van  

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes, 

Marleen Vonk 

Voorzitter bestuur Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

ANBI-Status 

In mei 2017 heeft de stichting de ANBI-status, met terugwerkende kracht van 

2016, verkregen en is hiermee volgens de maatstaven van de Belastingdienst 

een Algemeen Nut Beogende Instelling geworden. Doordat wij de ANBI-status 

hebben, kunt u financieel voordeel behalen als u een donatie of schenking aan 

ons doet. Kijk voor de voorwaarden op www.belastingdienst.nl.



pagina 7 |Jaarverslag 2020 | Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

Ieder kind verdient een 
kinderfeestje!
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Inleiding
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Onze visie

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes vindt dat elk kind op de basisschool elk jaar een 

kinderfeestje moet kunnen vieren. 

De doelgroep van de Stichting is: kinderen in Nederland, in de basisschoolleeftijd, 

die in armoede opgroeien en hierdoor geen kinderfeestje voor hun verjaardag kunnen 

geven. Een kinderfeestje voor je verjaardag vieren met je vriendjes is onderdeel van je 

jeugd. Het geeft vreugde, sociale verbinding, gelijkwaardigheid op school en helpt bij 

de vorming van een stabiele en stevige persoonlijkheid.

Het is een Nederlandse traditie om als kind voor je verjaardag een feestje met je 

vriendjes te vieren. We noemen het intern zelfs wel eens cultureel erfgoed.  

Wij vinden dat ook kinderen die in armoede opgroeien deze kans moeten krijgen 

zodat zij, ondanks hun thuissituatie, in de klas mee kunnen blijven doen en een leuke 

verjaardag hebben.

StUK wil ouders/verzorgers helpen om het taboe te doorbreken en in het belang van 

het kind de schaamte opzij te zetten en via hun hulpverlener een kinderfeestje aan 

te vragen. Niemand hoeft te weten dat jouw kind een feestje heeft gekregen van 

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes als jij dat niet wilt. Hierin zijn wij discreet.

Samen kunnen we het verschil maken. Een feestje hoeft niet persé kostbaar te 

zijn. De kinderfeestjes regelen wij met professionele kinderfeestlocaties. Met deze 

locaties zoeken we altijd naar een financiële win-winsituatie. Op deze manier kunnen 

wij uiteindelijk meer feestjes realiseren dan vooraf begroot was. Feestlocaties weten 

dat er, naast de kinderen die blij naar hun locatie komen, nog vele kinderen zijn die 

deze mogelijkheid niet hebben. Vanuit hun MVO-doelstelling en - gedachte dragen zij 

daarom graag bij aan onze dienstverlening. Dit kan eenmalig zijn of vaker.  

Steeds meer ketens van kinderfeestlocaties leren ons kennen en gaan graag met ons 

in gesprek om een mooie deal te sluiten.

Onze missie

“Het leveren van een waardevolle bijdrage aan het doorbreken van de vicieuze cirkel 

van kinderarmoede door betrokken kinderen een kinderfeestje te doneren en hiermee 

ook een fantastische jeugdherinnering met hun vriendjes te geven”.

Hoofddoelstelling StUK

In Nederland groeien 380.000 kinderen, in de leeftijd van 0-18 jaar, op in langdurige 

armoede (Bron: Ministerie van SZW Q1 2019). Door deze situatie zijn veel zaken, 

inclusief het vieren van hun verjaardag met een eigen kinderfeestje, voor deze 

kinderen niet mogelijk.

“StUK streeft ernaar om in 2030 1% - van de 
380.000 kinderen in de doelgroep- van een 
kinderfeestje te hebben voorzien.” 
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Ontwikkelingen op gebied van armoede in Nederland 

Armoede effecten die door kinderen over de hele wereld op dezelfde wijze beleefd worden zijn bijvoorbeeld: 

 • het gevoel van sociale uitsluiting en onzekerheid; 

 • het niet mee kunnen doen of gehoord worden;

 • de schaamte;

 • het stigmatiserende karakter van armoede. (Bron: Save the Children 2017) 

De meest kwetsbare leeftijd om kinderarmoede te ervaren is tussen de 5-10 jaar. (Bron: CBS) Dit is precies de doelgroep waarvoor wij werkzaam zijn 

(basisschoolleerlingen van groep 2-8).

Wij merken dat in deze leeftijdscategorie ook de meeste feestjes aangevraagd worden. In deze categorie is het in Nederland bijna een must/ traditie om met je vriendjes 

een kinderfeestje te vieren voor je verjaardag. Rond groep 2/3 starten kinderen met het geven van een kinderfeestje. Doe je dit niet, dan val je meestal buiten de groep en 

word je zelf ook niet uitgenodigd voor kinderfeestjes van klasgenootjes. Je wordt buitengesloten. Ook zien we vaak dat door onze tussenkomst kinderen uit de groepen  

7 en 8 voor het eerst een kinderfeestje kunnen geven voor hun vriendjes. Schrijnend, maar we zijn trots dat wij ze toch nog voor het verlaten van de basisschool deze 

mooie ervaring/impuls mee kunnen geven.
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De meest kwetsbare 
leeftijd om kinderarmoede 

te ervaren is tussen de 
5-10 jaar
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Financiële 
resultaten 2020 
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Balans
(na resultaatbestemming)

31 december 2020 31 december 2019
ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 800 9.262
Liquide middelen 61.337 85.776

TOTAAL activa 62.137 95.038

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 20.565 46.779
Bestemmingsreserve 36.333 36.333
Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden 5.239 11.926

TOTAAL passiva 62.137 95.038
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Staat van baten en lasten

2020 2019
Baten

Baten 69.202 77.051
Rentebaten 0 62
Overige baten

Som der baten 69.202 77.113

Lasten

Besteed aan doelstellingen 35.007 20.018
Kosten werving baten 19.232 17.990
Algemene kosten beheer & administratie 41.177 4.982
Som der lasten 95.416 42.990

Resultaat -26.214 34.123

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan

Continuïteitsreserve -26.214 30.000
Bestemmingreserve 4.123
Bestemmingsfonds

Saldo -26.214 34.123



pagina 15 |Jaarverslag 2020 | Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

Kasstroomoverzicht

2020
Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten -26.214
Afschrijvingen 0
Cashflow -26.214

Mutaties werkkapitaal

Vorderingen en overlopende activa 8.462
Kortlopende schulden -6.687

1.775

Netto kasstroom -24.439

Mutaties liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari 85.776
Liquide middelen per 31 december 61.337

-24.439
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatrekening

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen 

Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de  

‘Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen’ (RJ650). 

Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de bestedingen 

van middelen aan de doelstelling, werving en administratie en beheer alsmede in 

de financiële positie van stichting Uitgestelde Kinderfeestjes. Ook bevordert de 

toepassing van de Richtlijn de onderlinge vergelijkbaarheid van jaarverslagen van 

fondsenwervende instellingen. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en passiva 

en de resultaatsbepaling zijn in het algemeen gebaseerd op verkrijgings- of 

vervaardigingskosten. Daar waar de Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes afwijkt van 

deze waardering, wordt dat in deze jaarrekening vermeld. Voor zover niet anders 

vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

Alle bedragen zijn vermeld in euro’s, tenzij anders vermeld. 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en 

schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op toepassing van 

grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en baten en 

lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.  

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Indien herziening van een schatting noodzakelijk is, wordt deze in de jaarrekening 

opgenomen in de periode waarop deze betrekking heeft. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs 

(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve 

bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een 

voorziening voor mogelijke oninbaarheid. 

Liquide middelen 

De liquide middelen betreffen kortlopende banktegoeden en worden gewaardeerd op 

nominale waarde. Voor mutaties wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht. 

Reserves en fondsen 

Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar 

ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden. 

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is 

gegeven, is dit deel aangemerkt als ‘bestemmingsfonds’. Fondsen onderscheiden 

zich dus in die zin van reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming 

aan de middelen heeft gegeven.

Continuïteitreserve

De continuïteitsreserve wordt gevormd ter dekking van de kosten ten behoeve van 

werving van baten, administratie en beheer en om zeker te stellen dat de stichting 

ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
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Bestemmingsreserve 

Naast de continuïteitsreserve houdt Uitgestelde Kinderfeestjes een 

bestemmingsreserve aan voor de geworven baten uit eigen fondsenwerving, baten 

uit acties van derden en rentebaten voor zover die nog niet zijn besteed aan de 

doelstelling van de stichting. De bestemming van deze reserve is dus 100% voor de 

doelbesteding. Hiermee borgt Uitgestelde Kinderfeestjes dat deze baten geheel ten 

goede komen aan de doelgroep. 

Langlopende en kortlopende schulden 

Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale  

waarde. Kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar,  

langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan 1 jaar. Onder de 

overlopende passiva worden vooruit ontvangen baten opgenomen die betrekking 

hebben op toekomstige verslagjaren. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Algemeen

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de 

periode waarop ze betrekking hebben. 

Baten

De baten bestaan uit eigen fondsenwerving en acties van derden. De baten uit 

eigen fondsenwerving worden verantwoord voor door de stichting ontvangen 

bedragen zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering 

zijn gebracht. Donaties worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen. 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang 

van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Onder de netto-omzet 

wordt verstaan: de opbrengst onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven 

belastingen. De kostprijs betreft de inkoopwaarde van de artikelen. 

Onder acties van derden vallen uitsluitend acties waarvoor de fondsenwervende 

instelling geen risico draagt. Verwerking vindt plaats in het jaar waarin de baten uit 

de actie van derden is ontvangen dan wel door die derde is toegezegd. De eventueel 

door de stichting in het kader van een actie van derde betaalde kosten worden in de 

staat van baten en lasten onder ‘kosten van acties derden’ te worden verantwoord. 

Giften in natura 

Giften van een zaak in natura dienen te worden gewaardeerd tegen de reële waarde in 

Nederland. Giften bestaande uit diensten worden niet financieel verantwoord, tenzij 

dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. De stichting bepaalt deze 

waarde voor het economisch verkeer van de geplande activiteiten welke door deze 

giften in natura zijn vervangen en daarmee niet zijn uitgevoerd. De niet-financiële 

bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, worden niet in de staat van baten en 

lasten te worden verantwoord. 
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Kosten ten behoeve van werving baten

Alle kosten van activiteiten die ten doel hebben mensen te bewegen donaties te 

geven voor de doelstelling, worden aangemerkt als kosten werving baten. Dit houdt 

in dat de kosten voor propaganda, publiciteit en public relations tot de kosten van 

werving baten worden gerekend.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 

het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Kosten van beheer en administratie

De kosten van beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het 

kader van de (interne) beheersing van de organisatie en administratievoering.  

Deze kosten worden niet toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode
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Toelichting op de balans

2020 2019
Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen giften 800 0
Overige vorderingen 0 9.262

800 9.262

Liquide middelen

ING Bank 61.337 85.776

Reserves en fondsen

Het tekort van € 26.214 is in mindering gebracht op de continuïteitsreserve. 

Continuïteitsreserve 20.565 46.779
Bestemmingsreserve 36.333 36.333

Kortlopende schulden

Crediteuren 372 1.616
Nog te betalen kosten 4.867 212
Nog te besteden kosten subsidie 0 10.098

5.239 11.926
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
BATEN

Baten

Baten van subsidies en overheden 6.208 33.102
Baten van bedrijven 11.435 4.933
Baten van particulieren 4.479 13.597
Baten van andere organisaties zonder winstoogmerk 47.080 25.419
Rentebaten 0 62

69.202 77.113

Bezoldiging bestuurders

Renée Kranenberg die zich met het dagelijks bestuur (Voorzitter) bezighoudt heeft een vrijwilligersvergoeding ontvangen van 1.417 euro. In het derde kwartaal heeft ze haar rol 

als Voorzitter van het Bestuur ingeruild voor de betaalde functie als Algemeen Directeur van de Stichting. Er is bewust gekozen voor een ZZP constructie om op deze manier zo 

goed mogelijk de financiële continuïteit van de stichting te waarborgen. Voor haar werkzaamheden in 2020 heeft zij een vergoeding ontvangen van 4.374 euro inclusief btw.

De overige bestuursleden hebben in het verslagjaar geen bezoldiging ontvangen. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties aan deze leden verstrekt. 

Bezoldiging Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht hebben in het verslagjaar geen bezoldiging ontvangen. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties aan deze leden verstrekt. 

Automatiseringskosten

Van 1 januari 2020 tot 31 oktober 2020 hebben wij via een ZZP constructie iemand de volgende activiteiten laten uitvoeren: 

 •  Optimalisatie feestproces, d.w.z. optimalisatie van bepaalde activiteiten die bijdragen aan het feestproces zodat op correcte wijze zoveel mogelijk aanvragen voor 

kinderfeestjes kunnen worden verwerkt door de stichting.

 •  Implementatie van het nieuwe CRM systeem Creatio.

De totale kosten hiervoor waren: 28.654 euro inclusief btw. De gestelde doelstellingen zijn behaald en daarmee is het project voor deze ZZP-er afgerond.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Inkoop kinderfeestjes 4.327 20.018

Inkoop pret-pakket 30.680 0

35.007 20.018

Werving baten

Reclame en advertenties 1.815    950
Marketing 2.145 1.961
CRM systeem 15.137 14.432
Feestartikelen 0 455
Overig 135 192

19.232 17.990

Beheer en administratie

Vrijwilligersvergoeding 3.117 3.000

Personeelskosten 4.374 0

Diverse algemene kosten 3.177 990

Overige kantoorkosten 617 188

Automatiseringskosten 28.654 0
Software 998 566
Bankkosten 240 238

41.177 4.982
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Samenstellingsverklaring van de accountant
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Doelstellingen
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Realisatie Doelstellingen “Schakelen tijdens Corona”

De stichting heeft als doel zoveel mogelijk kinderen tóch verjaardagsgeluk met hun 

vriendjes te brengen. Ervan uitgaande dat er ongeveer 380.000 kinderen in heel 

Nederland momenteel geen (financiële) mogelijkheid hebben om hun kinderfeestje 

te vieren, gaat dit een forse groep worden. Elk kind, dat wij in deze situatie kunnen 

helpen, telt. 

Doelstelling 2020 

Voor 2020 was de doelstelling om 400 kinderfeestjes verspreid over heel Nederland 

te faciliteren. Deze doelstelling hebben we niet gerealiseerd. Belangrijkste oorzaak 

waren de ontwikkelingen rondom corona. Door de lockdown waren we helaas niet 

in staat feestjes te organiseren. Om toch op een andere manier enigszins onze 

doelstelling te kunnen realiseren hebben we snel een oplossing bedacht om de 

jarigen een feest te laten vieren samen met zijn of haar familie. We hebben in 

samenwerking met Lobbes pretpakketten samengesteld en verstuurd naar de jarigen. 

Gelukkig konden we door het net geïntroduceerde CRM-systeem dit proces heel 

snel inrichten. Op deze manier hebben we toch nog heel veel jarige kinderen een 

feestelijke dag kunnen bezorgen én hebben we een mooie nieuwe dienst aan ons 

assortiment toe kunnen voegen.

Geografische spreiding feestjes

De stichting is statutair gevestigd in Apeldoorn. De vrijwilligers komen uit en werken 

door heel Nederland. Bij Peer033 in Amersfoort mogen wij nog steeds onbeperkt 

gebruik maken van vergaderzalen. We kijken er naar uit om na de corona pandemie 

hier weer gebruik van te kunnen maken. 

De ambitie is om door heel Nederland kinderfeestjes/pretpakketten te faciliteren. 

Kinderen uit heel Nederland kunnen bij ons worden aangemeld. Dit betekent dat 

de naamsbekendheid verder moet groeien. Zorgverleners en hulpverleners uit heel 

Nederland weten ons te vinden. 

Dit zie je ook terug in de samenwerkingsverbanden die wij sluiten en in de weergave 

van aantal feestjes per provincie/stad op pagina 26. 

Aantal uitgevoerde feestjes in 2020 
landelijk = 62
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Onze dienstverlening is beschikbaar in heel Nederland. Doordat onze oorsprong in 

Apeldoorn ligt hebben we nog steeds een sterke band met deze regio en vinden hier 

veel activiteiten plaats. Dit is de reden dat we hier ook veel pretpakketten naar toe 

hebben verzonden. Daarnaast hebben we, door het opzetten van projecten,  

een sterke samenwerking met Stichting Leergeld Drechtsteden, Quiet Maastricht, 

Voedselbank Gooi en Omstreken waardoor we relatief veel pakketten hebben 

verstuurd naar deze regio’s. 

Aantal geleverde pretpakketten in 2020  
per provincie

181
16523

8

6

13

124

40

7

6

4

15
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Totaal aantal blije jarigen door 
heel NL die een PRETPAKKET
hebben ontvangen: 592

592

Aantal per provincie

Aantal verschillende
aanvragers/hulpverleners

Top 3 hulpverlenende instanties 
die jarigen hebben aangemeld:

Weetjes
Wij laten onze doelgroep niet in de steek door corona. 

In 1 weekend hebben we onze hele dienstverlening omgeschakeld van kinderfeestjes naar pretpakketten!
Wij hebben in juli maar liefst 126 kinderen blij gemaakt.

Of we pretpakketten in ons assortiment houden? Daar gaan we even goed voor zitten!

En een paar mooie reacties

69

Stichting Leergeld
Drechtsteden

Stichting Leergeld
Apeldoorn

Stichting Voedselbank 
Gooi en Omstreken

Resultaten 
2020

“Wat een mooie 
verrassing voor mijn 
dochter. Daar gaat ze 
super blij mee zijn!”

“Heel fijn dat we mijn 
zoon nu toch een 
leuke verjaardag 
kunnen geven.”

“Echt waar mam?
 Een feestje, 
voor mij?”

“We waren al zo blij 
met het pak A4-

papier! Daar kunnen 
we mee knutselen, 

tekenen en huiswerk 
maken. Zo fijn!”

181
16523

8

6

13

124

40

7

6

4

15

Totaal aantal feestjes
verspreid over het land: 62
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Kwaliteitsborging
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Normaal gesproken monitoren we de kwaliteit van dienstverlening rondom de 

feestjes nauwkeurig. Bij de pretpakketten hebben we dit niet expliciet gedaan,  

omdat de aard anders is. We hebben wel veel (positieve) feedback gekregen. 

Hieronder een aantal quotes van hele blije ouders/hulpverleners:

“ Wat een mooi pretpakket. Mijn zoon was er zo blij mee! 

Wat fijn ook dat er een flink pak kopieerpapier in zit.  

Daar kunnen we voorlopig lekker mee knutselen, tekenen en 

huiswerk maken.”

“Beste vrijwilliger, Ik wil je nog even laten weten dat jullie 

pretpakket precies op de verjaardag is bezorgd! Een heel 

blij meisje én een minstens zo blije moeder. Heel hartelijk 

bedankt voor deze snelle actie van afgelopen week.  

Echt helemaal super!”

“Hallo, Heel erg bedankt voor alles! En ik weet zeker dat 

mijn dochter heel erg blij zal zijn met jullie pretpakket”

“Super bedankt namens de 19 kinderen vanuit stichting 

Leergeld Zoetermeer, die we namens jullie mogen blij 

maken met het pretpakket! Ik heb de eerste reactie al in 

ontvangst mogen nemen van een mama, waarvan haar 

zoon het pakket heeft mogen ontvangen en een toch nog 

feestelijke verjaardag heeft mogen vieren.”
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StUK in de pers

Regelmatig verschijnt er nieuws over onze stichting in de pers. 
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Samenwerking
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Ook dit jaar hebben we met veel plezier samengewerkt met externe partijen voor 

onze zakelijke doeleinden. Onze insteek is altijd: “Samen kun je meer”. We zetten 

graag twee partijen bijzonder hier in het zonnetje, te weten Webrixs en Lobbes.

In 2019 waren we al intensief aan het samenwerken met 

onze CRM partner Webrixs. Webrixs heeft het CRM-systeem 

Creatio voor ons ingericht waardoor we nu sinds januari 

2020 de beschikking hebben over een AVG-proof CRM systeem waar we veilig en 

gebruiksvriendelijk al onze data kunnen opslaan en gebruiken. De samenwerking is 

altijd goed en productief. Zo heeft Webrixs meteen na ons idee om pretpakketten te 

gaan leveren het CRM systeem daar op aangepast. We konden gelijk goed van start!

Door de introductie van de pretpakketten aan ons 

assortiment van dienstverlening hebben we heel snel een 

mooie samenwerking op kunnen zetten met Lobbes.nl.  

We waren op zoek naar een leverancier van artikelen voor onze pretpakketten en 

Lobbes is snel en goed op deze vraag ingesprongen. Zij geven ons een mooie korting 

per pakket en zij nemen de verzendkosten voor hun rekening. Samen hebben we er 

voor gezorgd dat vele kinderen in armoede een super leuk pretpakket vol actieve en 

creatieve artikelen voor hun verjaardag kregen. Deze samenwerking is in 2021 ook 

voortgezet want het pretpakket bleek een mooie aanvulling voor ons assortiment. 

Natuurlijk willen wij ook alle andere partijen waar we mee hebben samengewerkt van 

harte bedanken! We kunnen niet zonder jullie hulp!

Organisatiestructuur 

In 2020 hebben we ook de tijd genomen om de organisatie stevig neer te zetten en 

continuïteit te kunnen blijven borgen en ook te kunnen groeien om meer kinderen 

binnen de doelgroep te kunnen bereiken. Het is gebleken dat de operationele 

werkzaamheden inmiddels zoveel tijd in beslag nemen dat dit niet meer op vrijwillige 

basis te realiseren was. Daarom hebben we van januari tot oktober hebben we 

Laura Borgonjen aangesteld om de organisatie en optimalisatie van proces van de 

feestjes te realiseren. Vanaf 1 november hebben we Renée Kranenberg, de oprichter 

en voorheen Voorzitter van het Bestuur, benoemd als Algemeen Directeur en is zij 

verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van de stichting. Op deze manier kan de 

continuïteit van de stichting geborgd blijven.

De binnen de operatie hebben we 3 pijlers opgezet: de feestfabriek, commercie en 

backoffice. Voor iedere pijler hebben we een verantwoordelijke vrijwilliger aangesteld 

om deze deelgebieden verder te ontwikkelen. 

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de aansturing van de vrijwilligers en 

de dagelijkse operatie. Zij verdient minder dan een modaal salaris (op zzp-basis). 

Met het aanstellen van Renée als Algemeen directeur, heeft Marleen Vonk 

(Bestuurslid) de rol van Voorzitter van het Bestuur overgenomen.

De Raad van Toezicht (RvT) en Bestuur zien er nu als volgt uit:

RvT (Raad van Toezicht)

 • Henk Reimert, voorzitter RvT, ervaren professional in de jeugdzorg

 • Frank Cocx, CFO Lucas Bols N.V.

 • Heidi Wennekes- Schaap, Senior Fondsenwerver Stichting Vier het Leven
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Bestuur

 • Marleen Vonk, Voorzitter (opvolger van Renée Kranenberg)

 • Daniël van de Bergh, Penningmeester (opvolger van Agnes van Gool)

 • Debora Lenten, Secretaris (in 2021 opgevolgd door Annemarie Idema-Poker)

Daarnaast heeft de stichting een groot team van ongeveer 40 vrijwilligers die zich 

voor langere of kortere periode willen inzetten voor de stichting. Daar zijn we heel blij 

mee! Iedereen draagt met zijn of haar expertise een beetje bij aan het realiseren van 

de doelstelling.

Vooruitblik 2021

In 2021 hopen we na de zomervakantie de draad weer op te kunnen pakken met 

de organisatie van de feestjes. We verwachten vanaf september nog 150 feestjes 

te gaan doen. Tegelijkertijd zullen we door blijven gaan met het versturen van de 

pretpakketten (550). Dit jaar zullen we bepalen of we de pretpakketten blijvend in 

onze dienstverlening op willen en kunnen nemen. Hiervoor hebben we in ieder geval 

funding nodig. De funding voor de pakketten en feestjes is een belangrijk focuspunt 

voor 2021. 

Daarnaast gaan we in 2021 de volgende projecten oppakken:

 •  Nieuwe website, livedatum 17 mei. De website is verouderd,  

communiceert niet optimaal met ons nieuwe CRM-systeem en ondersteunt 

onze doelstellingen onvoldoende. 

 •  5 jaar Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes. We bestaan dit jaar 5 jaar, dat is 

natuurlijk reden voor een (extra) feestje!

 •  Pilot met Leergeld Zuid Holland Midden in zomermaanden

Organisatie 
structuur 
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directeur
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 •   Project feestjes in Friesland met www.samenvoorallekinderen.nl

 •  Funding algemeen. Er is nog veel geld nodig om onze doelstellingen dit jaar  

te halen!

Wij gaan ons weer vol energie inzetten om onze doelstellingen te gaan halen!  

We hopen op uw hulp, de kinderen uit onze doelgroep rekenen op ons en op u.  

Laten we er voor zorgen dat alle kinderen uitkijken naar hun verjaardag en dat ze hier 

een blijvende mooie herinnering aan over houden!

Wij verwachten u met dit verslag op de hoogte te hebben gebracht van de 

ontwikkelingen binnen Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes in 2020 met een 

vooruitblik naar 2021.

Mocht u na het lezen van dit verslag nog vragen hebben, dan kunt u ons gerust 

benaderen. Onze contactgegevens vindt u op onze website  

www.uitgesteldekinderfeestjes.nl

Aldus voor akkoord bevonden:

 •  Marleen Vonk, Voorzitter Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

 •  Annemarie Idema-Poker, Secretaris Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

 •  Daniël van den Bergh, Penningmeester Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

 •  Henk Reimert, Voorzitter RvT Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes
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