
Verslag van de penningmeester over het boekjaar 2014 

 

De financiën van de Stichting Kind en Brandwond worden beheerd door penningmeester 

Aad Hienkens. Ondersteuning hierin geschiedt door externe adviseurs van De Hooge 

Waerder Accountants en ABN-AMRO bank. 

De financiën staan tevens onder toezicht van het Centraal Bureau Fondsenwerving, afgekort 

het CBF*. 

De penningmeester is belast met de gehele financiële huishouding van de stichting. 

Budgetbeheer, financiële verantwoording aan het bestuur, het opstellen van de 

jaarbegroting, het mede opstellen van de jaarrekening en de contacten met de genoemde 

externe adviseurs en het CBF. 

 

De Stichting Kind en Brandwond kent de volgende inkomstenbronnen: 

1. Donateurs 

2. Giften 

3. Vriendenloterij 

4. Eigen bijdragen van deelnemers aan de vakantieweken  

5. Rente-inkomsten uit effecten en spaarrekeningen 

6. Nalatenschappen 

 

Stichting Kind en Brandwond ontvangt geen subsidies vanuit de overheid of andere 

instanties. Ook collectes zijn niet aan de orde. 

 

ONZE INKOMSTEN 

 

1. Donateurs 

De stichting Kind en Brandwond ontving van ruim 100 donateurs een bijdrage. Totale 

opbrengst van deze steunleden bedraagt € 2.450,00 

 

2. Giften 

In dit boekjaar ontvingen wij € 18.053,00 aan giften.  

   

3. Vriendenloterij 

Als beneficiënt van de Vriendenloterij ontvingen wij een afdracht van ca. € 7.500,- 

 

4. Eigen bijdragen deelnemers aan vakantieweken en gezinsdag. 

Voor deelname aan onze vakantieweken vraagt de Stichting Kind en Brandwond een 

minimum eigen bijdrage per kind. Inclusief aanvullende (hogere) bedragen geeft dit aan de 

inkomstenkant een bedrag van € 4.290,00. 

 

5. Rente-inkomsten uit obligaties en bestuur(spaarrekeningen) 

Stichting Kind en Brandwond heeft (een deel van) haar stichtingsvermogen belegd in 

zogeheten ‘zeer defensieve’ (risicovrije) beleggingen. Dit vermogen is verkregen uit de 

Libelle loterij uit 1991. De overige rente-inkomsten en opbrengen dividend/coupons worden 

genoten van de bestuur(spaar)rekeningen.  

Totale opbrengst ca. € 8.000,- 

 



6. Nalatenschappen 

wij ontvingen € 81.554,00 uit een, aan onze stichting toegekende, nalatenschap. 

 

ONZE UITGAVEN 

 

Het grootste deel van de uitgaven is uitgegeven aan de structurele kernactiviteiten van de 

Stichting Kind en Brandwond. De (drie) vakantieweken, het gezinsproject, de beide 

Kiwanishuizen, Lekker Leuk Logeren, knuffels en diverse projecten in de drie 

(kinder)brandwondencentra in Nederland  en een aantal eenmalige projecten. Het 

totaalbedrag van alle projecten lag op € 113.457,00 Dit bedrag ligt onder de begroting. 

 

In deze activiteitenkrant leest u diverse verslagen van deze activiteiten en projecten. 

 

Daarnaast kent de stichting uitgaven voor de uitvoeringskosten van haar eigen organisatie, 

kantoorkosten, reiskosten, begeleiding vakantieweken vanuit BWC’s en algemene kosten. 

Hiermee is een totaal bedrag van € 29.350,00 gemoeid. Ook dit bedrag ligt onder de 

begroting. 

 

Inkomsten vs. uitgaven 

De een aantal jaren geleden ingezette economische recessie zorgt ook dit boekjaar voor een 

sterke neergang aan de inkomstenkant, in het bijzonder de giften. Om toch zoveel mogelijk 

de financiering van de projecten te kunnen realiseren is een beroep gedaan op de 

opgebouwde reserves. Dit met instemming van bestuur, adviesraad en externe financiële 

adviseurs.  

 

Jaarverslaglegging 2014 

Het bestuursverslag en de jaarrekening, inclusief een accountantsverklaring zijn 

geïntegreerd in het jaarverslag 2014. Het verslag is medio 2014 beschikbaar op de website 

www.kindenbrandwond.nl en opvraagbaar bij het secretariaat van de Stichting Kind en 

Brandwond. 

 

Aad Hienkens 

Penningmeester Stichting Kind en Brandwond 

 

 

Centraal Bureau Fondsenwerving CBF 

* Kind en Brandwond is al een groot aantal jaren in het bezit van de Verklaring van geen 

bezwaar van het CBF. Op 25 mei 2013 heeft de directeur van het CBF besloten dat de 

Stichting Kind en Brandwond opnieuw in aanmerking komt voor erkenning als houder van 

het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Deze verlenging geldt voor de periode van 1 

juni 2013 tot 1 juni 2016. 

 

ANBI Aanmerking: 

Per 1 januari 2008 is de stichting Kind en Brandwond door de Belastingdienst aangemerkt als 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

 

http://www.kindenbrandwond.nl/

