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      1.JAARREKENING  

JAARREKENING STICHTING IT4KIDS  

Balans 

(na resultaatbestemming) 

  

Activa

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.4.1 -                         -                         

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1.4.2 59.677              19.204              

Liquide middelen 1.4.3 448.639           334.187           

508.316           353.391           

508.316           353.391           

Passiva

€ € € €

Reserves en fondsen 1.4.4

Continuïteitsreserve 150.000           100.000           

Reserve doelbesteding 117.769           137.271           

267.769           237.271           

Kortlopende schulden

Crediteuren 21.746              6.298                

Belastingen 1.4.5 4.667                13.322              

Overige schulden en overlopende passiva 1.4.6 214.134           96.500              

240.547           116.120       

508.316           353.391           

31 december 2021 31 december 2020

31 december 2021 31 december 2020
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 Staat van Baten en Lasten 

 

  

2021 2021 2020

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Baten

Baten van particulieren 1.5.1 12.212           3.500 3.057             

Baten van bedrijven 1.5.2 645.281         754.000 394.446         

Baten van andere organisaties zonder winststreven -                      50.000 -                      

Som van de baten 657.493         807.500         397.503         

Lasten

Besteed aan doelstelling: 1.5.3

Verstrekte subsidies en bijdragen 267.995         350.950 229.032         

Voorlichting en bewustmaking 46.174           59.625 32.042           

Organisatiekosten doelbesteding 77.669           90.410 71.185           

Totaal besteed aan doelstelling 391.838         500.985         332.259         

Wervingskosten 1.5.4 219.798         178.875 170.618         

Kosten beheer en administratie 1.5.5 15.318           112.440 15.736           

Som van de lasten 626.954         792.300         518.613         

Saldo voor financiële baten en lasten 30.539           15.200           -121.110       

Saldo van financiële baten en lasten -41                 -                      2                     

Saldo van baten en lasten 30.498           15.200           (121.108)

Resultaatbestemming

Toevoeging / onttrekking aan:

Continuïteitsreserve 50.000           -                 -                 

Reserve doelbesteding (19.502) 15.200           (121.108)

Bestemmingsreserves -                 -                 -                 

30.498           15.200           (121.108)

Kengetallen

Bestedingen doelstelling als % van totale lasten 62,5% 63,2% 64,1%

Bestedingen doelstelling als % van totale baten 59,6% 62,0% 83,6%

Wervingskosten als % van geworven baten 33,4% 22,2% 42,9%



 

3 

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 
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Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming 

afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

 

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. 

 

  

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Debiteuren 51.198 19.204

Belastingen (Omzetbelasting) 8.065 -                         

Overige vorderingen en overlopende activa 414                    -                         

59.677              19.204              

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Rabobank 348.692           334.187           

ING Bank 99.947              -                         

448.639           334.187           
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Reserves en Fondsen 

 

Het verloop van de reserves kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

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 is de gewenste hoogte van de 

continuïteitsreserve verder beoordeeld en wordt een continuiteitsreserve van EUR 150.000 

voldoende geacht om de stichtings-activiteiten voor een gepaste periode voort te zetten.  

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

Stichting.  

 

Belastingen 

De belastingen zijn als volgt te specificeren: 

 

  

Totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 2021 100.000               137.271               237.271               

Resultaatbestemming 50.000                 -19.502                30.498                 

Saldo per 31 december 2021 150.000               117.769               267.769               

Continuïteits- 

reserve

Reserve 

doelbesteding

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Loonheffing 4.667                4.090                

Omzetbelasting -                         9.232                

4.667                13.322              
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Overige schulden en overlopende passiva 

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

 

  

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Te betalen projectsubsidies en bijdragen 94.726              65.381              

Reservering projectgelden 32.312              -                         

Vakantiegeld 4.372                4.149                

Te betalen kosten 80.769              26.970              

Overige schulden en overlopende passiva 1.955                -                         

214.134           96.500              



 

10 

Toelichting staat van baten en lasten 
 

Verschillen begroting – werkelijkheid 

In de begroting van 2021 is rekening gehouden met een hogere opbrengsten uit fondsenwerving, 

zowel van particulieren als van bedrijven. De inkomsten zijn iets achtergebleven. De focus van 

IT4Kids ligt op hardwaredonaties, echter zijn deze opbrengsten voor 56% gerealiseerd. Dit is met 

name een gevolg van de Corona-crisis en meerdere lockdowns. Als alternatief van het jaargala is een 

private dining fundraising event georganiseerd eind september. De opbrengst hiervan is boven 

verwachting en als gevolg daarvan komen de totale inkomsten dichterbij de begroting. Echter gaan 

met events altijd hogere kosten gepaard dan bij bijvoorbeeld hardwaredonaties. Het programma 

Friends of IT4Kids is een veilingitem geweest en gaat vanaf 2022 lopen, door het ontbreken van 

events. December is een duidelijke geefmaand gebleken, 25% van de particuliere donaties is in 

december ontvangen tijdens of na het IT4Kids winterevent en lopende  communicatiecampagne.  

De Verstrekte subsidies en bijdragen (Besteed aan doelstelling) zijn lager dan begroot. Dit is het 

gevolg van de langdurige onzekerheid in de loop van het jaar (wel of geen fundraising event) en 

achterblijvende inkomsten. Pas in oktober kwamen de inkomsten goed op gang.   

 

Baten van particulieren 

 

De baten van particulieren kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  

2021 2020

Realisatie Realisatie

€ €

Diverse donaties 12.212           3.057              

12.212           3.057              
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Baten van bedrijven 

 

De baten van bedrijven kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Het overgrote deel van de opbrengsten uit het fundrasing event wordt verkregen vanuit bedrijven 

(verkoop van veilingkavels en gala-tafels), derhalve is de volledige opbrengst van deze activiteit als 

Baten van bedrijven gerubriceerd. De Opbrengsten van de veilingkavels zijn netto (na aftrek van de 

kostprijs) opgenomen onder de Opbrengst fundraising event.  

Het jaargala in boekjaar 2021 is niet doorgegaan, maar er heeft wel een alternatief fundraising event 

plaatsgevonden; een private dining concept met bewustwording en centraal programma vanuit een 

IT4Kids  tv studio. Dit event is ontzettend positief ontvangen met een mooie omzet vanuit  

tafelverkoop en online veiling. Een deel van de opbrengst van de tafelverkoop is al in 2020 gevallen 

aangezien  het event oorspronkelijk in oktober 2020 plaats zou vinden en een deel van de tafels al 

was betaald door donateurs.  

 

  

2021 2020

Realisatie Realisatie

€ €

Donaties via opkoop IT hardware 244.086         301.903         

Opbrengst fundraising event 360.075         40.612           

Donaties bedrijven 41.120           51.931           

645.281         394.446         
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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 2021 zijn deze donaties verstrekt aan Krajicek 

Foundation, FC Utrecht Maatschappelijk, Sven Kramer Academy, Schooljudo, Jeugdfonds Sport & 

Cultuur, Mentelity Foundation, N.E.C. Maatschappelijk, Esther Vergeer Foundation en de Stichting 

Wilhelmina Kinderziekenhuis. 

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. 

  

2021 2020

Vestrekte subsidies en bijdragen organisaties Realisatie Realisatie

€ €

Krajicek Foundation 6.750              27.000           

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk 55.000           56.673           

Sven Kramer Academy 44.132           25.546           

Schooljudo.nl 25.000           18.650           

Jeugdfonds Sport & Cultuur 15.315           10.000           

Mentelity Foundation 23.200           9.700              

N.E.C. Maatschappelijk 25.000           4.000              

Talent Empowerment 2.000              1.438              

Esther Vergeer Foundation 24.999           -                       

Stichting Wilhelmina Kinderziekenhuis 12.000           -                       

Giovanni van Bronckhorst Foundation -                       35.000           

Stichting Ondiep -                       17.500           

Uitgekeerde hardware donaties aan goede doelen 34.599           23.525           

267.995         229.032         
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Wervingskosten 

 

De kosten publiciteit en communicatie kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

De organisatiekosten voor het fundraising event 2021 zijn hoger uitgevallen dat begroot. Dit heeft  te 

maken met de hogere kosten voor freelancers door extra gemaakte uren i.v.m. het deels opnieuw 

opzetten van het evenement (bepaalde restaurants hebben door corona een andere visie). 

Daarnaast zijn de prijzen gestegen van locaties, techniek en materialen. De uren voor sales zijn 

verhoogd om de hardwaredonaties enigszins op pijl te houden.   

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.  

Een deel van de personele- en organisatiekosten wordt toegerekend aan de doelbestedings- en 

wervingskosten.  

  

2021 2020

Realisatie Realisatie

€ €

Kosten fundraising event 109.695         93.204           

Marketing / PR 31.100           20.569           

Sales & leadskosten 36.034           -                 

Overige wervingskosten 7.867             14.396           

Doorbelast voorlichting -46.174         -32.042         

Toerekening organisatiekosten 81.276           74.491           

219.798         170.618         
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Beheer en administratie  

 

De organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

De organisatiekosten zijn licht gestegen ten opzichte van 2020 i.v.m. extra autokosten voor de 

directrice en een indexering van de lonen van de twee vaste medewerkers. 

Een deel van de organisatiekosten wordt doorbelast aan Doelstelling en Werving. Voor de 

gehanteerde verdeelsleutel wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen en de 

kostenverdeelstaat. 

Personeelskosten 

 

 

In 2021 bedroeg het aantal medewerkers op fte-basis 1,7 (2020: 1,7). 

2021 2020

Realisatie Realisatie

€ €

Personeelskosten incl. inhuur derden 143.532         134.776         

Autokosten 12.402           6.632              

Administratiekosten 11.548           14.254           

Afschrijvingskosten -                       1.697              

Overige organisatiekosten 6.781              4.053              

174.263         161.412         

Doorbelast aan Doelstelling en Werving -158.945       -145.676       

15.318           15.736           

2021 2020

Realisatie Realisatie

€ €

Lonen en salarissen 96.475           83.174           

Vakantietoeslag 7.428              6.676              

Sociale lasten 17.752           15.720           

Inhuur derden 31.397           36.900           

Subsidies (NOW) -10.071          -9.546            

Overige personeelskosten 551                 1.852              

143.532         134.776         
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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 € 

88.928 (12 mnd/1 FTE) volgens functiegroep E 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 € 209.000 

per jaar. Voor het gehele jaar 2021 kan de totale bezoldiging als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

Bezoldiging Bestuur 

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.  

 

 

 

 

 

Bezoldiging directie 2021

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 58.681                

vakantiegeld 4.890                   

totaal jaarinkomen 63.571                

Belastbare vergoedingen/bijtellingen 6.775                   

Totaal bezoldiging 2021 70.346                

Totaal bezoldiging 2020 60.711                
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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.  

Bestemming

Werving 

baten

Beheer en 

administratie 2021

Begroting 

2021 2020

Lasten A B C

Verstrekte subsidies en bijdragen 267.995  267.995     350.950     229.032     

Publiciteit en communicatie 46.174  138.522  184.696     238.500     128.169     

Personeelskosten 63.972  66.943    12.616         143.532     157.000     134.776     

Kantoor- en algemene kosten 13.697  14.333    2.701            30.731       45.850       24.939       

Afschrijvingskosten - - - 1.697          

Totaal 267.995  46.174  77.669  219.798  15.318         626.954     792.300     518.613     

Doelstelling



ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING 

Ondertekening bestuur voor akkoord 

Noordwijk,2.3.�O52022 

M. van Rijn (secretaris)
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