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      1.JAARREKENING  

JAARREKENING STICHTING IT4KIDS  

Balans 
(na resultaatbestemming) 

  

Activa
€ € € €

Vaste activa
Materiële vaste activa 1.4.1 -                         1.697                

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 1.4.2 19.204              131.768           
Liquide middelen 1.4.3 334.187           346.073           

353.391           477.841           

353.391           479.538           

Passiva
€ € € €

Reserves en fondsen 1.4.4
Continuïteitsreserve 100.000           100.000           
Reserve doelbesteding 137.271           258.379           

237.271           358.379           

Kortlopende schulden
Crediteuren 6.298                9.404                
Overige schulden en overlopende passiva 1.4.5 109.822           111.755           

116.120           121.159       

353.391           479.538           

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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 Staat van Baten en Lasten 
 

  

2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
Baten
Baten van particulieren 1.5.1 3.057              153.000 2.995              
Baten van bedrijven 1.5.2 394.446         412.000 666.264         
Baten van andere organisaties zonder winststreven 1.5.3 -                       15.000 7.416              

Som van de baten 397.503         580.000         676.675         

Lasten
Besteed aan doelstelling: 1.5.4
Verstrekte subsidies en bijdragen 229.032         184.500 136.447         
Voorlichting en bewustmaking 32.042           49.375 112.297         
Organisatiekosten doelbesteding 71.185           94.339 -                       
Totaal besteed aan doelstelling 332.259         328.214         248.744         

Wervingskosten 1.5.5 170.618         137.441 336.892         
Kosten beheer en administratie 1.5.6 15.736           25.424 70.740           

Som van de lasten 518.613         491.079         656.376         

Saldo voor financiële baten en lasten -121.110       88.921           20.299           
Saldo van financiële baten en lasten 2                      -                       -263                

Saldo van baten en lasten (121.108) 88.921           20.036           

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve -                  -                  -                  
Reserve doelbesteding (121.108) -                  20.036           
Bestemmingsreserves -                  -                  -                  

(121.108) -                  20.036           

Kengetallen
Bestedingen doelstelling als % van totale lasten 64,1% 66,8% 37,9%
Bestedingen doelstelling als % van totale baten 83,6% 56,6% 36,8%
Wervingskosten als % van geworven baten 42,9% 23,7% 49,8%
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Toelichting algemeen 

 

Algemeen 

De doelstelling van Stichting IT4Kids bestaat uit het volgende: 

a. Het financieel ondersteunen van instellingen die zijn gerangschikt als algemeen nut 
beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, 
met een voor voorkeur voor dusdanige instellingen gericht op kind en sport; 

b. Het stimuleren van deelname van kinderen aan sport, het kinderen die vanuit hun 
thuissituatie minder mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen, hetzij een kwetsbare 
doelgroep; 

c. Voorlichting en bewustmaking ten aanzien van bovengenoemde punten. 
 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. Het innemen en afvoeren van (gebruikte) IT-apparatuur, op duurzame en verantwoorde 
wijze, waarbij de waarde van deze apparatuur door stichting wordt aangewend ten behoeve 
van een door de klant of stichting gekozen instelling; 

b. Het organiseren van acties en evenementen ten behoeve van de door de stichting 
gesteunde instellingen; 

c. Het verzorgen van begeleiding, training en ondersteuning van de in de lid 1 onder b bedoelde 
kinderen en sport. 

 

Vestigingsadres 

Stichting IT4Kids (geregistreerd onder KvK-nummer 55099246) is feitelijk gevestigd op Javaweg 
2, 2202 BA te Noordwijk. 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en specifiek RJ650 
voor de Jaarverslaggeving van Fondsenwervende organisaties. De stichting wordt aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en 
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
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Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt 
samen met het kalenderjaar.  

 

Ter vergelijking opgenomen cijfers 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar.  

 

Grondslagen van waardering van activa en passiva  

 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk 
aan de nominale waarde. 
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Reserves en Fondsen 

De stichting houdt slechts reserves aan voor specifieke risico's, die niet op een andere manier 
kunnen worden afgedekt. 

De continuïteitsreserve wordt gevormd om in tijden van tegenvallende inkomsten of onverwachte 
uitgaven niet in continuïteitsproblemen te geraken. De stichting wenst deze reserve de 
aankomende jaren verder op te bouwen.  

De reserve doelbesteding zal binnen een periode van maximaal twee jaar aan de doelstelling 
worden besteed. Het bestuur kan voor specifieke doeleinden bestemmingsreserves vormen. 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende 
baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Baten worden verantwoord op het moment dat ze zijn gerealiseerd. Lasten worden toegerekend 
aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Bestedingen doelstellingen 

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn 
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de 
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden 
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan. 

 

Personeelslasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers en op basis van de in de 
arbeidsovereenkomst overeengekomen beloningen en vergoedingen.  

 

Toerekening van kosten 

De personeelslasten van Stichting IT4kids worden op basis van de raming van de werkelijke 
tijdsbesteding en de overeengekomen taakverdeling toegerekend aan de doelbestedingen, 
wervingskosten en beheer & administratie. Kantoor- en algemene kosten worden toegerekend op 
basis van dezelfde verdeelsleutel. De kosten publiciteit en communicatie hebben zowel een 
fondsenwervend als voorlichtend karakter. 

 

Afschrijvingen 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming 
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

 



 

6 

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten 
en –lasten. 

 

Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 
schattingen wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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Toelichting balans  

 

Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa is volledig afgeschreven in boekjaar 2020. 

 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Liquide middelen 
 

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

 

  

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Debiteuren 19.204 119.072
Belastingen -                         12.696              

19.204              131.768           

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Rabobank 334.187           331.284           
ING Bank -                         14.789              

334.187           346.073           
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Reserves en Fondsen 
 

Het verloop van de reserves kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

In 2019 is een continuïteitsreserve gevormd. De continuïteitsreserve fungeert als buffer om 
onvoorziene tegenvallers in de inkomsten te kunnen opvangen. Deze buffer zorgt ervoor dat de 
activiteiten in een dergelijke situatie niet op korte termijn hoeven te worden gestaakt en 
salarisbetalingen voor het personeel veilig te stellen. Bij structurele tegenvallers worden de 
uitgaven verlaagd en in de meest extreme situatie zullen de dagelijkse activiteiten, of een deel 
daarvan, worden afgebouwd. In 2021 wordt de gewenste hoogte van de continuïteitsreserve verder 
beoordeeld.  

Het niet bestemde resultaat wordt toegevoegd/onttrokken aan de Reserve doelbesteding van de 
Stichting.  

 

Overige schulden en overlopende passiva 
De overige schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  

Totaal
€ € €

Saldo per 1 januari 2020 100.000               258.379               358.379               
Resultaatbestemming -                             -121.108             -121.108             

Saldo per 31 december 2020 100.000               137.271               237.271               

Continuïteits- 
reserve

Reserve 
doelbesteding

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Te betalen projectsubsidies en bijdragen 65.381              -                         
Te betalen omzetbelasting 9.232                -                         
Te betalen loonheffing 4.090                2.018                
Vakantiegeld 4.149                -                         
Te betalen kosten 26.970              109.737           

109.822           111.755           
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

Verschillen begroting – werkelijkheid 
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een hogere opbrengsten uit fondsenwerving, zowel 
van particulieren als van bedrijven. Deze opbrengsten zijn niet gerealiseerd met name als gevolg 
van de Corona-crisis en als gevolg daarvan het niet doorgaan van het jaargala. De begrote 
opbrengsten van het jaargala zijn in de begroting 2020 verdeelt over baten particulieren en baten 
bedrijven. Dit verklaart het grote verschil tussen de begrote baten particulieren en de gerealiseerde 
baten particulieren. 

De kosten van Verstrekte subsidies en bijdragen (Besteed aan doelstelling) zijn hoger dan begroot. 
Dit is het gevolg van de extra hardware donaties via de goede doelen en de subsidie aan een nieuwe 
begunstigde (de Sven Kramer Academy) die in december 2020 is toegekend.  

 

Baten van particulieren 
 

De baten van particulieren kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Baten van bedrijven 
 

De baten van bedrijven kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Het overgrote deel van de opbrengsten uit het fundraing event wordt verkregen vanuit bedrijven 
(verkoop van veilingkavels en gala-tafels), derhalve is de volledige opbrengst van deze activiteit als 
Baten van bedrijven gerubriceerd.  

2020 2019
Realisatie Realisatie

€ €

Diverse donaties 3.057             2.995             

3.057             2.995             

2020 2019
Realisatie Realisatie

€ €

Donaties via opkoop IT hardware 301.903         155.757         
Opbrengst jaargala -                      510.507         
Opbrengst fundraising event 40.612           -                      
Donaties bedrijven 51.931           -                      

394.446         666.264         
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Het jaargala in boekjaar 2020 is helaas niet doorgegaan. Als alternatief is een fundraising event in 
de vorm van 20 private dining rooms voorbereid, maar kon op het laatste moment door de sluiting 
van de horeca geen doorgang vinden. Een aantal kavelkopers had de factuur reeds voldaan en laten 
deze staan. Wij gaan ervan uit dat de editie in september 2021 alsnog plaats zal vinden. 

 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 
 

De baten van andere organisaties zonder winststreven kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  

2020 2019
Realisatie Realisatie

€ €

Donaties scholen en overige onderwijsinstellingen -                      7.416             

-                      7.416             
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Besteed aan doelstelling 
 

De bestedingen conform de doelstelling van de stichting, kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

Uitgekeerde hardware aan goede doelen betreft de aanlevering van hardware van samenwerkende 
goede doelen aan IT4Kids. IT4Kids verzorgt de verwerking en doneert 70% van de waarde van de 
hardware terug aan het desbetreffende goede doel. In 2020 zijn deze donaties verstrekt aan Dirk 
Kuyt Foundation, Spieren voor Spieren, Ajax Foundation, FC Utrecht Maatschappelijk, Jeugdfonds 
Sport & Cultuur, Sven Kramer Academy, Topkeepers en NEC Maatschappelijk. 

Voorlichting en bewustmaking 
De kosten publiciteit en communicatie hebben zowel een fondsenwervend als voorlichtend 
karakter. In de jaarrekening wordt 25% van deze kosten daarom aangemerkt als kosten Voorlichting 
en bewustmaking.  

Organisatiekosten doelbesteding 
De organisatiekosten betreffen de aan de doelbesteding toegerekende organisatiekosten op basis 
van de verdeelsleutel. 

2020 2019
Vestrekte subsidies en bijdragen organisaties Realisatie Realisatie

€ €

Krajicek Foundation 27.000           30.666           
Stichting FC Utrecht Maatschappelijk 56.673           27.500           
Sven Kramer Academy 25.546           -                      
Schooljudo.nl 18.650           25.600           
Giovanni van Bronckhorst Foundation 35.000           -                      
Stichting Ondiep 17.500           11.200           
Jeugdfonds Sport & Cultuur 10.000           -                      
Mentelity Foundation 9.700             -                      
N.E.C. Maatschappelijk 4.000             -                      
Talent Empowerment 1.438             -                      
Uitgekeerde hardware donaties aan goede doelen 23.525           
Cliniclowns -                      13.454           
Dirk Kuijt Foundation -                      7.500             
Dag zonder zorgen -                      5.626             
Reddingsbrigade (KNRM) -                      5.435             
Stichting Esther Vergeer Foundation -                      5.000             
Warchild -                      2.400             
Partsurfer Stichting -                      2.066             

229.032         136.447         
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Wervingskosten 
 

De kosten publiciteit en communicatie kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

De voorbereidende kosten voor het fundraising event 2020 hebben grotendeels betrekking op de 
gemaakte uren van freelancers. Als het fundraising event in 2021 alsnog plaats zal vinden, dan zal 
dit gunstig uitvallen aan de kostenkant.  

De kosten publiciteit en communicatie hebben zowel een fondsenwervend als voorlichtend 
karakter. Een deel van deze kosten wordt daarom weergegeven als kosten Voorlichting en 
bewustmaking.  

Met ingang van boekjaar 2020 wordt een deel van de personele- en organisatiekosten toegerekend 
aan de doelbestedings- en wervingskosten.  

  

2020 2019
Realisatie Realisatie

€ €

Organisatiekosten jaargala 74.359           433.130         
Kosten fundraising event 18.845           -                  
Reclamekosten 11.567           16.059           
Marketingkosten 9.002              -                  
Overige wervingskosten 14.396           -                  
Doorbelast voorlichting -32.042          -112.297       
Toerekening organisatiekosten 74.491           -                  

170.618         336.892         
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Beheer en administratie  
 

De organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

De organisatiekosten zijn gestegen ten opzichte van 2019. In 2020 is een extra medewerker in dienst 
van de stichting gekomen en is de directeur meer uren gaan werken. Tevens is gebruik gemaakt van 
externe inhuur in 2020. 

Met ingang van boekjaar 2020 wordt een deel van de organisatiekosten doorbelast aan Doelstelling 
en Werving. Voor de gehanteerde verdeelsleutel wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen 
en de kostenverdeelstaat. 

 

Personeelskosten 

In 2020 bedroeg het aantal medewerkers op fte-basis 1,7 (2019: 0,7). 

In boekjaar 2020 bedroegen de salarissen € 84.600, de sociale lasten € 15.720 en de pensioenlasten 
€ 5.250. De ontvangen NOW-subsidie bedroeg € 9.546. 

  

2020 2019
Realisatie Realisatie

€ €

Personeelskosten incl. inhuur derden 134.776         54.276           
Autokosten 6.632             -                      
Administratiekosten 14.254           12.636           
Afschrijvingskosten 1.697             -                      
Overige organisatiekosten 4.053             3.828             

161.412         70.740           
Doorbelast aan Doelstelling en Werving -145.676       -                      

15.736           70.740           
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Bezoldiging directie 
De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de directeur van de stichting, mevrouw Colette Zee. De 
beloning van mevrouw Zee vindt plaats op basis van de Regeling beloning directeuren van Goede 
Doelenorganisaties, zoals opgesteld door de branchevereniging Goede Doelen Nederland. In deze 
normering wordt er rekening gehouden met de zwaarte van de functie en de complexiteit en 
omvang van de organisatie. Het jaarinkomen (brutoloon en vakantiegeld) blijft binnen het maximum 
van € 70.884 (12 mnd/1 FTE) volgens functiegroep C van de Regeling beloning directeuren. Ook het 
jaarinkomen, de belaste vergoedingen, de pensioenlasten, de pensioencompensatie en de overige 
beloningen op termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van € 201.000 
per jaar. Voor het gehele jaar 2020 kan de totale bezoldiging als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

Bezoldiging Bestuur 
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.  

 

 

 

 

 

Bezoldiging directie 2020

Naam C. Zee
Functie Directeur

Aard dienstverband Onbepaald
Uren fulltime 40
Parttime percentage 80%
Periode 1/1 t/m 31/12

Bezoldiging in EURO's

Jaarinkomen
Brutoloon 50.857               
vakantiegeld 3.009                  
totaal jaarinkomen 53.866               

Belastbare vergoedingen/bijtellingen 419                     
Pensioenlasten (werkgeversdeel) 3.426                  
Pensioen compensatie 3.000                  
Overige beloningen op termijn -                      

Totaal bezoldiging 2020 60.711               

Totaal bezoldiging 2019 (okt -dec) 10.969               
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Lastenverdeling 
 

 

 

A: Verstrekte subsidies en bijdragen 

B: Voorlichting en bewustmaking 

C: Personeels- en organisatiekosten doelstelling 

 

De personeelskosten worden op basis van de raming van de werkelijke tijdsbesteding en de 
overeengekomen taakverdeling toegerekend aan de doelbestedingen, wervingskosten en kosten 
beheer & administratie. Kantoor- en algemene kosten worden toegerekend op basis van dezelfde 
verdeelsleutel. De kosten publiciteit en communicatie hebben zowel een fondsenwervend als 
voorlichtend karakter. 

 
 
OVERIGE GEGEVENS 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, welke van invloed (kunnen) zijn op de in deze 
jaarrekening opgenomen informatie, noch in de gepresenteerde balansposten of hun waarderingen, 
noch in de toelichtingen daarop.  

 

  

Bes temming
Werving 

baten
Beheer en 
adminis tratie Totaal 2020 Totaal 2019

Las ten A B C

Vers trekte s ubs idies  en bijdragen 229.032 229.032    136.447    

P ubliciteit en communicatie 32.042 96.127   128.169    449.189    

P ers oneels kos ten 60.070 62.860   11.847        134.776    54.276      

Huis ves tings kos ten -               -               

Kantoor- en algemene kos ten 11.115 11.632   2.192         24.939      16.464      

Afs chrijvingen 1.697         1.697        -               

Totaal 229.032 32.042 71.185 170.618  15.736        518.613    656.376    

Doels telling
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ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING 

Ondertekening bestuur voor akkoord 

Noordwijk, 19-04-2021 
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