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1) Toelichting op de balans en staat van baten en lasten  
 

 

Algemeen 
 

Vanaf 1 januari 2019 vindt de rapportage voor het eerst plaats in het boekhoudprogramma ‘E-
Boekhouden’. Het programma bevindt zich ‘in de cloud’, waardoor real time inzicht in de 
financiële situatie is en overdracht en uitvoering van boekingsbevoegdheden eenvoudig te 
regelen is. 

  
In 2019 heeft EKH een onafhankelijke kascommissie benoemd, deze commissie vervangt de 
controlewerkzaamheden door een accountantsbureau. 
 
In het voorjaar van 2020 is er bij het bekend worden van het niet doorgaan van de reizen een 
nieuw budget gemaakt voor 2020 wat in deze cijfers wordt getoond. 

 

Toelichting op de balans 
 

Hardware 
Er is in 2020 een telefoon en laptop aangeschaft die over een periode van 36 maanden zullen  
worden afgeschreven.  
 
Vorderingen en overlopende activa 
Er is binnen een reis al een voorschot betaald welke bij de eerst komende reis zal worden   
verrekend. 
 
Geldmiddelen 
De geldmiddelen zijn afgenomen met ad € 16.276. Deze afname wordt veroorzaakt door het 
negatieve resultaat over 2020, waarbij de vrijval van de rekening courant schuld EKV niet 
wordt meegenomen daar dit geen gevolgen heeft voor de liquiditeit. 

 
Reserves en fondsen 
De continuïteitsreserve mag volgens de CBF-normen anderhalf maal de jaarlijkse 
exploitatielasten. Het verschil ad € 65.903 is toegevoegd aan de algemene reserve. 
De toename van de algemene reserve betreft dit bedrag en het positieve resultaat over 2020. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden betreffen een nog uit te betalen declaratie. 

 
Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Voor de hele staat van baten en lasten geldt eigenlijk dat een vergelijk tussen 2020 en 2019 
voor de meeste posten niet realistisch is door het niet doorgaan van de reizen i.v.m. Covid-19. 
 
Ondanks Covid-19 zijn de giften van particulieren en bedrijven, en de sponsoring zijn 
vergelijkbaar met vorig jaar 2020: € 29.096; 2019: € 30.145.  
 
In de overige baten is de nog openstaande schuld die ontstaan was naar EKV verwerkt daar 
deze door het opgaan in EKH niet meer zal hoeven te worden voldaan.  
Het totaal aan uitgaven in 2020 €43.376 ten opzicht van de uitgaven in 2019 €131.246. 
Hieraan is, zoals eerder genoemd door Covid-19, niet echt iets aan af te lezen. 

 
 



 

2) Balans per 31 december 2020 

      

   2020   2019  

       

       

 ACTIVA      

       

 

                                                                    
Materiële vaste activa      

 Hardware 1.151  0  
       
       

 

Vlottende activa 
           Vorderingen en overlopen activa   2.194  0  

 Geldmiddelen  365.068  381.344  
       

 Totaal activa  368.413  381.344  

       

       

       

 PASSIVA      

       

 Reserves en fondsen      

 Continuïteitsreserve  130.967  196.870  
 Algemene reserve  172.645  95.545  
 Reserve jubilea  30.000  30.000  
 Fonds Nederlandse kinderreizen  24.077  24.077  
 Fonds familiedagen  5.000  5.000  

   367.689  351.492  

 

 
 
Rekening-courant Stichting EKV 
Diverse schulden  

0 
724  

29.575 
278  

       

 Totaal passiva  368.413  381.344  
 

  



 

    

3) Staat van Baten en Lasten 
          

     Rekening  Begroting  Rekening 

     2020  2020  2019 

          

 Baten        

 Bijdragen uitzendende organisaties  €       734  €           0  € 49.544 

 Giften particulieren en bedrijven   € 29.096  € 21.300  € 30.145 

 Bijdragen medewerkers en vakantieouders  €      169  €       500  € 12.111 

 Overige baten   € 29.575  €           0  €   7.833 
          

     € 59.573  € 21.800  € 99.634 

          

 Lasten        

 Kinderreizen        

 Vervoer kinderen   €         0  €   1.300  € 16.780 

 Organisatie in Nederland   € 1.220  €   1.000  €    9.461 

             

     € 1.220  €   2.300  € 26.242 

 Regionale activiteiten         

 Bezoeken vakantieouders   €     388  €      800  €   2.386 

 Familiedagen en info-avonden   €       64  €      500  € 10.986 

 Regionale activiteiten (o.a. vergaderingen)  €  1.231  €  6.300  € 17.060 

             

     € 1.683  € 7.600  € 30.432 

 Algemeen        

 Administratieve ondersteuning   € 15.677  € 15.000  € 25.343 

 Vergaderingen en bijeenkomsten   €   2.883  €   3.150  € 14.850 

 ICT     €   1.789  €   1.500  €   2.002 

 Reclame en advertenties   €   9.265  €   6.000  €   9.430 

 Drukwerk en papier   €   1.342  €      500  €      806 

 Verzekeringen   €   5.664  €   4.900  €   5.888 

 Financiële administratie   €      186  €      700  €      158 

 Overige kantoorkosten   €   2.698  €   3.050  € 10.105 

 Bankkosten en betaalde rente   €      959  €   1.100  €   1.167 

 Kosten sponsoractie   €       10  €           0  €   4.824 

             

     € 40.473  € 35.900  € 74.573 
          

 Totaal lasten   € 43.376  € 45.800  € 131.246 

          

 Saldo baten en lasten   € 16.197  -€ 24.000  -€ 31.613 

          

          

 Verdeling saldo        

 Algemene reserve   € 16.197  -€ 24.000  -€ 28.189 

 Fonds Nederlandse reizen    €           0   €            0  -€   3.423 

          

 Totaal    € 16.197  -€ 24.000  -€ 31.613 

          



 

 

4) Grondslagen van Balanswaardering en Resultaatbepaling 
 
 
ALGEMEEN 
 
De jaarrekening is gebaseerd op de grondslag van historische kosten. 
De jaarrekening is opgesteld conform de aangepaste “Richtlijn Verslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen” van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 (Richtlijn 
Fondsenwervende instellingen). 
 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de 
stichting. 
 
BALANSWAARDERING 
 
Vaste activa 
 
De vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarde en verminderd met de op basis 
van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen 
bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde.  
 
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden 
opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van 
een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Bestemmingsreserves 
 
Bestemmingsreserves worden gevormd ter dekking van toekomstige uitgaven inzake 
bijzondere doeleinden. Aan de vorming van een bestemmingsreserve ligt een 
bestuursbesluit ten grondslag. 
 
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om 
zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar 
verplichtingen kan voldoend. De omvang van de continuïteitsreserve bedraagt maximaal 1,5 
maal de werkelijke kosten. Deze norm is gesteld door het CBF. De continuïteitsreserve wordt 
gebaseerd op de gemiddelde kosten van de afgelopen 2 boekjaren. 
 
Bestemmingsfondsen 
 
Bestemmingsfondsen worden gevormd ter dekking van toekomstige uitgaven inzake 
bijzondere doeleinden. Aan de vorming van een bestemmingsfonds ligt een verplichting ten 
grondslag die is opgelegd door derden. 
 

 


