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Mooie resultaten
Yes! Na het lastige coronajaar 2020, was 2021 financieel gezien weer een
mooi jaar met goede resultaten! Ik ben enorm blij dat we in een jaar waarin
corona nogmaals een grote rol speelde, we toch weer meer kinderen blij
hebben kunnen maken. Hoewel het in het grootste deel van het jaar helaas niet
mogelijk was om feestjes te organiseren, mocht dat wel weer vanaf september
tot december. In deze periode moesten we weer opstarten, maar hebben we
toch 91 feestjes kunnen organiseren. De rest van het jaar, toen we geen feestjes
vierden, zijn we doorgegaan met het verstrekken van de pretpakketten. Er zijn
in 2021 807 pakketten verstuurd en daarmee hebben we in totaal 898 jarige
kinderen blij gemaakt dit jaar!

Dit hebben we in 2021 onder andere gedaan via een digitale vrijwilligersborrel
en het bieden van een kerstpakket. Het is ook dit jaar weer goed gelukt om de
aanloop van vrijwilligers goed te houden. Dus grote dank aan alle vrijwilligers!
In 2021 hebben we tevens de medewerkerstevredenheid gemeten van onze
vrijwilligers binnen de feestfabriek. De hieruit gekomen punten hebben we
meegenomen in onze plannen voor 2022 en verder.
Wil je ook meehelpen? We kunnen je hulp goed gebruiken!
•

Ook hebben we mooie financiële resultaten gehaald door goede samenwerkingen
met partners. Dus al met al kunnen we terugkijken op een goed jaar.

Een feestjaar voor onszelf!
Daarnaast was 2021 ook een feestjaar voor onszelf als stichting. Op 24 augustus
2021 bestond de stichting 5 jaar! In deze 5 jaar zijn we enorm gegroeid en hebben
we al vele kinderen blij kunnen maken en weer onderdeel kunnen laten zijn van
hun sociale omgeving. Helaas leven er nog steeds vele kinderen in armoede en
zolang dat het geval is, zullen wij ons voor deze groep blijven inzetten.

•
•

Wil jij vrijwilliger worden? Ook al is het maar voor een paar 
uurtjes per maand. Meld je bij ons aan!
Wil je met je team/bedrijf/businessclub/school etc. een event 
voor/met ons organiseren? We denken graag met je mee.
Doneren kan uiteraard ook. Dit kan via de website.			

Samen kunnen we nog meer kinderen blij maken!
Met feestelijke groet, namens alle vrijwilligers van Stichting Kinderfeest,

Marleen Vonk
Voorzitter bestuur
Stichting Kinderfeest

Lang leve de vrijwilligers
Binnen heel Nederland zien we de ontwikkeling dat het lastig is om vrijwilligers
te vinden en te behouden. Omdat dit wel cruciaal is om onze missie te realiseren,
besteden we extra aandacht aan het binden en boeien van vrijwilligers.

Ps. We zijn begin 2022 van naam veranderd van
Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes naar Stichting
Kinderfeest. Dit verslag gaat over 2021, maar in dit
verslag zullen we wel spreken over de nieuwe naam
en bijbehorende huisstijl.
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Onze visie
Stichting Kinderfeest 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.
Stichting Kinderfeest 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 Kinderfeest 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 Stichting Kinderfeest
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.

“

STICHTING KINDERFEEST STReeFT eRnaaR
OM In 2030 1%  - Van DE 380.000 KInDeRen
In De DOELGROeP - VaN een KInDeRFeeSTJe
Te heBBen VOORZIen

“
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Meedoen en erbij horen is een levensbehoefte
Meedoen in de samenleving is een eerste levensbehoefte. Voor kinderen
uit gezinnen met geldzorgen is het meedoen aan activiteiten of het vieren
van hun verjaardag vaak uitgesloten. Armoede kan zo leiden tot een sociaal
isolement.
Meedoen aan activiteiten in hun vrije tijd helpt kinderen bij hun fysieke en
sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze kunnen zo hun talenten ontdekken
en ontwikkelen én een netwerk opbouwen. Echter, het percentage
arme kinderen dat niet meedoet aan vrijetijdsactiviteiten zoals sport en
cultuur die geld kosten, is twee keer zo hoog als dat van kinderen uit
welvarender gezinnen. Dit geldt vooral voor kinderen in gezinnen met een
bijstandsuitkering (bron NJI).
De meest kwetsbare leeftijd om kinderarmoede te ervaren is tussen 5-10 jaar
(bron CBS). Binnen Stichting Kinderfeest richten wij ons dan ook specifiek
op deze doelgroep. Tijdens de lagere schoolperiode is het vieren van je
verjaardag een hoogtepunt in het jaar, een moment om al je vriendjes en
vriendinnetjes uit te nodigen. Is het niet mogelijk om je verjaardag te vieren,
dan kan het zomaar zijn dat je buiten de groep valt en mogelijk zelf ook
niet wordt uitgenodigd op feestjes van klasgenootjes. Je loopt de kans om,
sociaal gezien, buitengesloten te worden. Wij zijn er trots op dat wij 
deze kinderen de mooie ervaring van het vieren van hun verjaardag 
kunnen bieden. Zoveel meer dan het feest alleen.

Jaarverslag 2021 | Stichting Kinderfeest | 8

Jaarverslag 2021 | Stichting Kinderfeest | 9

..

fInanCIELE
RESuLTaTEn En
aCCOUnTanTSvERKLaRInG
Jaarverslag 2021 | Stichting Kinderfeest | 10

Jaarrekening
			
Balans (na resultaatbestemming)
31 december 2021

31 december 2020

Vorderingen en overlopende activa

15.000

800

Liquide middelen

62.939

61.337

TOTAAL activa

77.939

62.137

Continuïteitsreserve

40.479

20.565

Bestemmingsreserve

36.333

36.333

1.127

5.239

77.939

62.137

ACTIVA
Vlottende activa

PASSIVA
Reserves en fondsen

Bestemmingsfondsen
Kortlopende schulden
TOTAAL passiva
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Jaarrekening
			
Staat van baten en lasten
2021

2020

147.007

69.202

Rentebaten

0

0

Overige baten

0

0

Som der baten

147.007

69.202

Besteed aan doelstellingen

43.422

35.007

Kosten werving baten

14.279

19.232

Algemene kosten beheer & administratie

69.392

41.177

Som der lasten

127.093

95.416

Resultaat

19.914

-26.214

19.914

-26.214

19.914

-26.214

Baten
Baten

Lasten

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan
Continuïteitsreserve
Bestemmingreserve
Bestemmingsfonds
Saldo
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Jaarrekening
			
Kasstroomoverzicht
2021
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Afschrijvingen
Cashflow

19.914
0
19.914

Mutaties werkkapitaal
Vorderingen en overlopende activa
Kortlopende schulden

-14.200
-4.112
-18.312

Netto kasstroom

1.602

Mutaties liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari

61.337

Liquide middelen per 31 december

62.939
1.602
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN 
PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
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 Kinderfeest. 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 bij de waardering van de activa
en passiva en de resultaatsbepaling zijn in het algemeen gebaseerd op
verkrijgings- of vervaardigingskosten. Daar waar de Stichting Kinderfeest 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 de toepassing
van de 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 Stichting Kinderfeest 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 Stichting Kinderfeest 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 bestaan uit het door de stichting ontvangen bedrag,
zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering
worden 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’
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, wordt niet in de staat van baten en lasten verantwoord.
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 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.
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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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Jaarrekening
			
Toelichting op de balans
2021

2020

15.000

800

0

0

15.000

800

62.939

61.337

Continuïteitsreserve

40.479

20.565

Bestemmingsreserve

36.333

36.333

1.127

372

0

4.867

1.127

5.239

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen giften
Overige vorderingen

Liquide middelen
ING Bank
Reserves en fondsen
Het overschot van € 19.914 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Kortlopende schulden
Crediteuren
Nog te betalen kosten
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Jaarrekening
			
Toelichting op de staat van baten en lasten
2021

2020

4.150

6.208

43.136

11.435

9.420

4.479

Baten van andere organisaties zonder winstoogmerk

52.947

47.080

Baten in natura

37.354

0

147.007

69.202

8.009

4.327

35.413

30.680

43.422

35.007

35  

1.815  

1.507

2.145

CRM systeem

12.737

15.137

Feestartikelen

0

0

Overig

0

135

14.279

19.232

BATEN
Baten
Baten van subsidies en overheden
Baten van bedrijven
Baten van particulieren

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Inkoop kinderfeestjes
Inkoop pret-pakket

Werving baten
Reclame en advertenties
Marketing
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Jaarrekening
			
Toelichting op de staat van baten en lasten
2021

2020

1.350

3.117

36.450

4.374

3.685

3.177

Overige kantoorkosten

53

617

Automatiseringskosten

0

28.654

27.412

998

442

240

69.392

41.177

Beheer en administratie
Vrijwilligersvergoeding
Personeelskosten
Diverse algemene kosten

Software
Bankkosten

Bezoldiging bestuurders
De 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.
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Samenstellingsverklaring 2021 Stichting Kinderfeest
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ReaLISaTIe
DOeLSTeLLInGen
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“Meer kinderen blij gemaakt “
Dit jaar hadden we als doelstellingen om 150 feestjes te organiseren en 550
pakketten te sturen, waarbij we nog niet helemaal konden voorspellen hoe
het jaar zou gaan verlopen in verband met corona. We zijn in ieder geval heel
blij dat het weer mogelijk was om vanaf september weer te starten met de
organisatie van feestjes. Vanaf september tot december (toen er weer een
lockdown kwam) hebben we nog 91 feestjes kunnen organiseren. Daarnaast
hebben we in totaal 807 pretpakketten verstuurd.

Geografische spreiding
De stichting is statutair gevestigd in Apeldoorn, maar we maken kinderen uit
het hele land blij. Ook vrijwilligers wonen verspreid over het hele land. Door de
samenwerking met Stichting Leergeld Leeuwarden zijn er afgelopen jaar relatief
veel feestjes georganiseerd in Friesland. De pretpakketten zijn het meeste
verstuurd naar Zuid-Holland, Gelderland, Limburg en Brabant.

In totaal hebben we dus 898 kinderen blij gemaakt en dat zijn er 306 
meer dan vorig jaar!
Projecten
Naast deze mooie primaire resultaten hebben we ook een aantal mooie
projecten succesvol afgerond:
• Friesland is als regio succesvol ontwikkeld door een samenwerking 
met Sam& voor alle Kinderen en Leergeld Leeuwarden. We hebben 
hier in totaal 72 feestjes gevierd.
• In 2021 hebben we een geheel nieuwe website gekregen door een
samenwerking met PanArt. Zij maken tevens belangeloos een aantal 
uur per week (social media) designs voor ons.
• Ter ere van onze 5-jarig bestaan zijn er diverse projecten ontwikkeld om
zodoende extra inkomsten en bekendheid te generen.
• Er is een stagiair aangesteld die als afstudeeropdracht de basis 
voor onze rebranding naar Stichting Kinderfeest heeft opgezet.

Totaal 807
pretpakketten
verstuurd
Pret

kket

pakk
e

Pretpa

t

Pret

pakk
e

Pret

pakk
e

t

Pret

pakk
e

t

kket

Pretpa

t

kket

Pretpa

kket

Pretpa

Totaal 898
kinderen
blij gemaakt
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feeDBaCK
van de jarigen en hun
ouders/verzorgers
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Feedback

“

Ik was al aan ‘t wachten op de enquête! En
ik zie ‘m helaas nu pas. Maar ik kan bijna
niet in woorden omschrijven wat een heerlijk
kinderfeestje onze dochter heeft gehad bij
Atelier Marineke. Echt super geregeld alle kids
hebben een heerlijke dag gehad en waren
super trots op hun kunstwerkjes die ook nog
mee naar huis mochten. D heeft ontzettend
genoten. Wij willen jullie ontzettend bedanken
voor dit mooie feestje. Deze zal ons echt
nog heel lang bij blijven. Bedankt voor deze
dierbare herinnering!

“

R heeft zich echt enorm vermaakt!! We hebben geen tips voor het
personeel want ze deden het geweldig!! Ook de eigenaar van Monkeytown
is een ontzettend aardige man!! Alle kinderen hebben van begin tot eind
genoten. Zie maar naar de blije koppies op de foto. We zijn als ouders erg
dankbaar dat R dit feestje heeft mogen vieren.

“

“

“

Mijn zoontje heeft gister een erg leuk feestje
gehad met zijn vriendjes, ze hadden het er
vandaag op school nog veel over. Echt ontzettend
bedankt dat hij dit feestje heeft mogen geven.

“
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SaMEnWERKInG
/PaRTnERS
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Stichting Kinderfeest
in de media

Bron: https://www.ad.nl/geld/annemarie-betaalt-voor-vrouw-die-boodschappen-niet-kanbetalen-en-inspireert-het-internet~a2c5db1da/
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Samenwerking
Om te werken aan onze missie en de doelstellingen te behalen zijn wij volledig
afhankelijk van de samenwerking met partners. Ook in 2021 hebben we weer
goed en met veel plezier samengewerkt met externe partijen. Onze insteek
is altijd “samen kun je meer”. We zijn erg dankbaar dat we op alle vlakken
worden gesteund.

We vieren door het hele land feestjes. Van Delfzijl tot Valkenburg aan de Geul.
Dit maakt het voor partijen met feestlocaties door het hele land ook extra
interessant om met ons samen te werken. Dit neemt niet weg dat we ook met
kleinere partijen door het hele land relaties opbouwen.

Hulpverlenende instanties zijn onder andere waar we in 2021 mee hebben
samengewerkt zijn:
• Stichting Leergeld (Zuid- Holland Midden)
• Sam& voor alle Kinderen – Leergeld Leeuwarden
• Quiet Maastricht
In totaal hebben maar liefst 88 hulpverlenende instanties uit het hele land
jarigen bij ons aangemeld. We zijn erg blij dat steeds meer hulpverleners die in
contact staan met onze doelgroep jarigen bij ons aanmelden.
We zetten ook graag een paar partijen in het zonnetje. Partijen die zich
belangeloos enorm voor ons hebben ingezet.
• PanArt, website en social media
• Kennedy van der Laan en Van Hall Advocaten: update juridische
documenten
• Mantel & Voors Notarissen: aanpassen statuten n.a.v. 
naamswijziging van de stichting
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Naar aanleiding van onze vijfde verjaardag werden er door diverse partijen 
in het land mooie acties opgezet.
Zo kon je bij Toffesokken.nl speciale jubileumsokken van ons kopen en deed
Lobbes B.V. een mooie actie waarbij de opbrengsten van de verkoop van
hun inpakpapier naar ons ging. Zusterevie.nl verkocht door het hele land
heerlijke ambachtelijke snoepjes in speciale potjes, AVIA klanten konden tank
spaarpunten aan ons doneren en als klapper vierden we onze verjaardag
samen met de 95-e verjaardag van HEMA Nederland. Klanten met een HEMA
spaarpas konden hun HEMA punten aan ons doneren wat resulteerde in een
prachtige donatie. Wat een feest was het om met al deze partners ons eerste
jubileum te vieren. Op naar het volgende jubileum!

Tot slot
Onze dank is groot aan Merel Hafkamp. Zij heeft tijdens haar afstudeerstage
aan de Hogeschool Utrecht een fantastisch pakket neergezet waarmee we in
februari 2022 onze rebranding konden doorvoeren.
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ORGanISaTIE
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Organisatie

In het bestuur is een wijziging geweest. Annemarie Poker is Debora Lenten
opgevolgd als secretaris van de stichting en daarmee ziet het bestuur er nu als
volgt uit:

Raad van Toezicht

Bestuur
• Marleen Vonk , Voorzitter
• Daniël van de Bergh, Penningmeester
• Gert-Jan Schikker, bestuurslid
• Annemarie Poker, Secretaris

Bestuur
Directeur
Secretariaat

Hoofd Feestfabriek

Hoofd Commercie

Hoofd Backoffice

- Feestcoördinatoren

- Marketing

- IT

- Overige vrijwilligers

- Communicatie

- HR

- Feestjes inkoop

- Web

De organisatie zoals we die 2021 hebben neergezet lijkt dit jaar zijn vruchten af
te werpen. Voor alle betrokkenen is er meer duidelijkheid over de rol binnen het
geheel waardoor er meer focus was op het realiseren van de doelstellingen.
De rol van algemeen directeur wordt ingevuld door oprichter van de stichting
Renée Kranenberg. Er zijn geen wijzigingen geweest in de Raad van Toezicht
(RvT) in 2020 en ziet er als volgt uit:
RvT (Raad van Toezicht)
• Henk Reimert, voorzitter RvT, ervaren professional in de jeugdzorg 
(wordt in 2022 opgevolgd door Hans Tönjes, professional Jeugdzorg)
• Frank Cocx, CFO Lucas Bols N.V.
• Heidi Wennekes-Schaap, Senior Fondsenwerver Stichting Vier het Leven

Daarnaast heeft de stichting een groot team van ongeveer 45 vrijwilligers. Deze
zijn de drijvende kracht van de stichting. We merken wel dat het, mede door
corona, lastig was om vrijwilligers te vinden en te behouden voor langere termijn.
We zijn daarom gaan kijken hoe we ons vrijwilligersbeleid een upgrade kunnen
geven. Vooral het binden en boeien van vrijwilligers staat hierbij centraal. Ook
heeft onze HR-vrijwilliger een cursus gevolgd om de laatste tips en trucs te leren
op dit gebied.
Eind 2021 hebben we onze vrijwilligers
ook een vragenlijst gestuurd. Een soort
medewerkerstevredenheidsonderzoek. Doel
hiervan was om er achter te komen wat er
speelt in de groep. We wilden vooral ontdekken
wat mensen trekt om bij ons vrijwilliger te
worden, hoe richten we dit in in het corona
tijdperk waarin we elkaar niet tot weinig zijn
en hoe houden we het contact dan warm en
plezierig? De vrijwilligers hebben hier goed op
gereageerd. We gaan aan de slag met de tips
die we hebben gekregen.
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Vrijwilligers
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naLaTEn,
SCHEnKEn
En DOnEREn
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Nalaten, schenken en doneren
Onze stichting kan niet voortbestaan zonder donaties, schenkingen en
nalatenschappen.
We ontvangen geen overheidssteun en zijn continu bezig met het activeren van
de geldstroom. Op allerlei creatieve manieren. Doneren kan altijd rechtstreeks
naar onze bankrekening NL52INGB0007480888. Of via de donatiemodule op
onze website www.stichtingkinderfeest.nl/doneren.
Wil jij na jouw overlijden iets betekenen voor de samenleving? Dat kan. Steeds
meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Stichting Kinderfeest
heeft een ANBI-status en kan daarom ook in jouw testament opgenomen
worden. Er hoeft geen belasting betaald te worden over de schenkingen en
erfenissen. Een notaris kan hierbij ondersteunen.
Met jouw erfenis maak je heel veel kinderen weer blij
De twee bekendste manieren om iets na te laten zijn de erfstelling en het legaat.
Bij de erfstelling neem je Stichting Kinderfeest op als erfgenaam. De gever
bepaalt dat een bepaald percentage van alle bezittingen voor de stichting is.
Met een legaat wordt een vast bedrag, bijvoorbeeld een effectenportefeuille of
een ander specifiek vermogensbestanddeel, aan de stichting toegekend. Deze
legaten worden uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen.
We kunnen ons voorstellen dat dit ingewikkeld is en dat er vragen bij je naar
boven komen. Stuur ons gerust een mail en wij helpen je graag.

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.

“

Straks, als ik er niet meer ben
Wil ik ervoor zorgen
Dat velen net zo kunnen genieten
Als dat ik doe van het leven, iedere morgen.
Een klein gebaar
Voor de jongste mensen
Een feestje met vriendjes, een cadeau
Dat is het enige wat ik heb te wensen.
Ik schrijf het op
Wil dat iedereen het weet
Zodat wanneer ik er niet meer ben
Niemand deze bijdrage vergeet.
Anneloes Schrijft
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vOORUITBLIK
2022
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Vooruitblik 2022
We gaan ervanuit dat we in 2022 de draad weer verder kunnen oppakken
wat betreft het organiseren van feestjes. Om het financieel haalbaar te krijgen
zal de focus liggen op voorgefinancierde feestjes met partners. Daarnaast
blijven we doorgaan met het versturen van de pretpakketten. Met name in de
zomermaanden zullen we op dit vlak samenwerken met Stichting Leergeld 
Zuid Holland Midden.
Belangrijke projecten voor het komende jaar:
• Rebranding, in navolging van het positioneringsonderzoek dat is gedaan.
Daarbij zal de naam veranderen van Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes
naar Stichting Kinderfeest.
• Vergroten van de vrijwilligerspool.
• Funding; opzetten plan om algemene funding te vergroten.
Aldus voor akkoord bevonden:
• Hans Tönjes, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderfeest
• Marleen Vonk, Voorzitter Stichting Kinderfeest
• Annemarie Poker, Secretaris Stichting Kinderfeest
• Daniël van den Bergh, Penningmeester Stichting Kinderfeest
• Gert-Jan Schikker, bestuurslid Stichting Kinderfeest
• Frank Cocx, Raad van Toezicht Stichting Kinderfeest
• Heidi Wennekes-Schaap, Raad van Toezicht Stichting Kinderfeest
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www.stichtingkinderfeest.nl

