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ACTIVA 2016 2015
(in euro’s) € €

Vaste activa
Immateriële vaste activa (1) 160.116 214.552

Materiële vaste activa (2) 1.759.951 2.211.238

1.920.067 2.425.790

Financiële vaste activa (3) 2.710.579 3.095.826

Voorraden (4) 169.874 239.450

Vorderingen (5) 1.396.833 1.160.776

Liquide middelen (6) 3.649.354 3.167.752

TOTAAL ACTIVA 9.846.707 10.089.594

PASSIVA 2016 2015
(in euro’s) € €

Reserves en fondsen
Reserves (7)
Continuïteitsreserve 4.000.000 4.000.000

Bestemmingsreserves 4.721.537 4.882.396

8.721.537 8.882.396

Kortlopende schulden (8) 1.125.170 1.207.198

TOTAAL PASSIVA 9.846.707 10.089.594

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(Na voorstel resultaatbestemming)
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Boekjaar
2016

Begroting
2016

Boekjaar
2015

(in euro’s) € € €

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving (9) 13.125.737 13.288.000 12.959.342
Baten uit gezamenlijke acties – – –
Baten uit acties van derden 249.837 220.000 282.115
Subsidies van overheden – – –
Baten uit beleggingen (10) 83.251 119.000 105.206
Overige baten – – –
SOM DER BATEN 13.458.825 13.627.000 13.346.663

LASTEN
Besteed aan doelstelling (11)
- Voorlichting en educatie 1.519.250 1.670.000 1.724.591
- Kindwerk 9.206.114 9.170.000 8.726.183

Werving baten (11)
- Kosten eigen fondsenwerving 2.327.178 2.395.000 2.352.303
- Kosten van beleggingen (10) 8.502 30.000 24.297

Beheer en administratie (11)
- Kosten beheer en administratie 558.640 517.000 498.298
SOM DER LASTEN 13.619.684 13.782.000 13.325.672

SALDO VAN BATEN EN LASTEN (160.859) (155.000) 20.991

BESTEMMING SALDO 2016 Boekjaar
2016

Boekjaar
2015

Continuïteitsreserve - (2.125.352)
Bestemmingsreserves (160.859) 2.146.343

(160.859) 20.991

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Boekjaar
2016

Begroting
2016

Boekjaar
2015

Totaal kosten uit eigen  
fondsenwerving in % van
Baten uit eigen fondsenwerving 17,7 18,0 18,2

Totaal kosten beheer en  
administratie in % van 
Som der lasten 4,1 3,8 3,7

Totaal kosten doelstelling  
in % van
Som der baten 79,7 79,5 78,3

Totaal besteed aan doelstelling  
in % van
Som der lasten 78,7 78,7 78,4
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KASSTROOMOVERZICHT 2016
 

2016 2015
(in euro’s) € €

KASSTROOM UIT  
OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Resultaat (160.859) 20.991

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 622.389 571.586

Waardemutatie effecten 28.487 40.963

Veranderingen in  
werkkapitaal:

- mutatie vorderingen (236.057) 40.943

- mutatie voorraden 69.576 (186.543)

-  mutatie kortlopende schulden (82.028) 32.528

(248.509) (113.072)
KASSTROOM UIT  
OPERATIONELE ACTIVITEITEN 241.508 520.468

KASSTROOM UIT  
INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen vaste activa (116.666) (534.230)

Verkopen effecten 356.760 351.259
KASSTROOM UIT  
INVESTERINGSACTIVITEITEN 240.094 (182.971)

Netto kasstroom 481.602 337.497

Geldmiddelen 1 januari 3.167.752 2.830.255

Geldmiddelen 31 december 3.649.354 3.167.752
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ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving  
650 Fondsenwervende instellingen aangevuld met de vereisten van het  
Centraal Bureau Fondsenwerving.

Op de in de staat van baten en lasten opgenomen begroting is geen accountants-
controle toegepast.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Materiële en immateriële vaste activa

De materiële en immateriële vaste activa voor de bedrijfsvoering en doelstelling 
worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waarde-
verminderingsverliezen. In deze kostprijs worden de kosten van groot onderhoud 
opgenomen zodra deze kosten zich voordoen en aan de activeringscriteria is 
voldaan. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als  
gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de staat van baten en lasten 
gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden direct in de staat van baten en 
lasten verwerkt.

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening 
houdend met de restwaarde.

Financiële vaste activa

Effecten:
De obligaties worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De ontvangen 
couponrente wordt in mindering gebracht op de obligaties en de marktrente wordt 
verantwoord in de staat van baten en lasten.
Het is de intentie om de obligaties aan te houden tot het einde van de looptijd.

Voorraden
De in voorraad zijnde artikelen worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs 
of lagere directe opbrengstwaarde.

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen onder aftrek van een voorziening voor mogelijke 
oninbaarheid. Die wordt individueel bepaald op basis van de ouderdom van de 
openstaande vorderingen en verminderd met mogelijk te compenseren verschuldigde 
bedragen aan de betreffende debiteur. 

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen en de tegoeden op bank-
rekeningen. Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite 
– zij het eventueel met opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking 
staan. Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter 
beschikking staan van Stichting CliniClowns Nederland, worden als financiële vaste 
activa gerubriceerd.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen 
die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schat-
ten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikke-
len, zijnde de nominale waarde van de verwachte uitgaven die noodzakelijk zijn, 
tenzij anders vermeld. 

Pensioenen
De personeelsleden hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij een 
pensioenverzekeraar. De aan de verzekeringsmaatschappij te betalen premie wordt 
als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Te betalen premie dan wel de 
vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk 
overlopend actief verantwoord.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

LEASING
 
De stichting als lessee
In geval van operational leasing worden de leasebetalingen lineair over de lease-
periode ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan 
de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige 
gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de 
aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden 
ontvangen, dan wel betaald. Alle opbrengsten worden voor het bruto bedrag onder 
de baten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kosten die nodig zijn om 
bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last 
gepresenteerd.

Baten uit eigen fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondsenwerving  wordt verstaan de gedurende het boekjaar 
van sponsors, donateurs en ‘vrienden van CliniClowns’ ontvangen c.q. toegezegde 
gelden, alsmede de (netto) baten wegens de verkoop van artikelen. De uit nalaten-
schappen toegezegde legaten etc. worden in de baten verantwoord op het moment 
dat de omvang met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld.

Giften in natura
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in 
Nederland. Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel 
verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.

Baten uit nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden voor tussen de 80% en 100% opgenomen in het 
boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld middels een 
individuele toetsing. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden 
in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalaten-
schappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.

Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. Zij 
worden pas in de staat van baten en lasten verantwoord bij het einde van het 
vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van het blote eigendom.  

Resultaat verkoop artikelen
Bij verkoop van artikelen wordt in de staat van baten en lasten de brutowinst 
verantwoord. De brutowinst is de netto omzet verminderd met de kostprijs van de 
verkochte artikelen. Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst onder 
aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. Onder de kostprijs 
wordt verstaan de inkoopwaarde van de goederen, verhoogd met de op de inkoop 
en verkoop drukkende directe (aan derden betaalde) verwervingskosten. De door 
de fondsenwervende instelling in dit verband gemaakte eigen kosten worden als 
kosten van fondsenwerving verantwoord.

Sponsoring
Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bijdragen waar geen evenredige 
tegenprestatie voor de geleverde goederen of diensten tegenover staat, dienen te 
worden verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving. Indien echter sprake is 
van een door de sponsor opgezette actie waarvan de netto-bate toevalt aan 
CliniClowns, waar zij zelf geen risico draagt met betrekking tot deze actie, worden 
deze baten verwerkt als baten uit acties van derden.

KOSTENTOEREKENING VAN KOSTEN EIGEN ORGANISATIE 
AAN DOELSTELLINGEN, KOSTEN WERVING BATEN EN 
BEHEER EN ADMINISTRATIE
 
De toerekening van de kosten eigen organisatie vindt primair plaats op basis van de 
kostenplaatsen van werknemers. In 2016 is de organisatie onderverdeeld in de 
volgende kostenplaatsen (afdelingen):
•  Clowns,
•  Speellocaties
•  Kennis en Projecten
•  Marketing
•  Bedrijfsbureau
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Elk personeelslid behoort tot één van deze kostenplaatsen (afdelingen). De personeels-
kosten worden zo rechtstreeks toegerekend aan deze kostenplaatsen (afdelingen). 
De kosten voor de kostenplaatsen (afdelingen) worden toegerekend op basis van 
het begrote aantal werknemers per kostenplaats (afdeling) ten opzichte van het 
totale begrote aantal werknemers. De kosten voor marketing worden vervolgens 
volgens een vaste verdeelsleutel toegerekend aan voorlichting en fondsenwerving. 

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de kostenplaatsen 
doelstellingen, werving en beheer en administratie:

Kostensoort  Toerekening
Bestuur / RvT 100% aan beheer en administratie
Algemeen secretariaat 100% aan beheer en administratie
Financiën 100% aan beheer en administratie
Automatisering (ICT)  op basis van aantal formatieplaatsen per 

kostenplaats (afdeling) met uitzondering van 
de clowns

P&C  op basis van aantal formatieplaatsen per 
kostenplaats (afdeling) met uitzondering van 
de clowns

Huisvesting en facilitair  op basis van aantal formatieplaatsen per 
kostenplaats (afdeling) met uitzondering van 
de clowns

Personeelszaken  op basis van aantal formatieplaatsen per 
kostenplaats (afdeling)

Afdelingen clowns, kennis  100% aan kindwerk 
& projecten & speellocaties 
Werving nieuwe donateurs 100% aan kosten eigen fondsenwerving
Corporate campagne 100% aan voorlichting 
Bruto lonen fondsenverwerving  70% aan fondsenwerving en 30% aan  

voorlichting
Bruto lonen communicatie 50% aan voorlichting en 50% aan kindwerk 
Kosten office management 44% aan fondsenwerving, 40% aan  
afdeling Marketing voorlichting, 16% kindwerk 

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

Een transactie tussen verbonden partijen is een overdracht van middelen, diensten 
of verplichtingen tussen verbonden partijen, ongeacht of er een bedrag in rekening 
is gebracht. Stichting CareClowns en Stichting CliniClowns Groep zijn verbonden 
partijen.

Door CliniClowns gemaakte directe kosten worden volledig aan Stichting  
CareClowns doorbelast. De waarde van de om niet geleverde diensten bedraagt 
naar schatting € 22.000. 

BATEN UIT BELEGGINGEN
Het resultaat beleggingen  wordt bepaald op basis van de aan het boekjaar toe te 
rekenen interest en dividenden. Tevens worden gerealiseerde koersresultaten van 
de effecten onder deze post verantwoord. 

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten 
en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder 
de kasstroom uit operationele activiteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Immateriële 
vaste activa Totaal

(in euro’s) € €

Boekwaarde 1 januari 2016 214.552 214.552
Investeringen 66.758 66.758

Afschrijvingen 121.194 121.194

Boekwaarde 31 december 2016 160.116 160.116

Stand per 31 december 2016: 430.131 430.131
Aanschafwaarde 270.015 270.015

Cumulatieve afschrijving 160.116 160.116

Immateriële vaste activa (1)
Het verloop in 2016 is als volgt weer te geven:

Materiële vaste activa (2)
Het verloop in 2016 is als volgt weer te geven:

Andere vaste  
bedrijfsmiddelen

doelstelling

Andere vaste  
bedrijfsmiddelen

bedrijfsvoering Totaal
(in euro’s) € € €

Boekwaarde 1 januari 2016 1.905.262 305.976 2.211.238
Investeringen - 49.908 49.908

Desinvesteringen - - -

Afschrijvingen 413.819 87.376 501.195

Boekwaarde 31 december 2016 1.491.443 268.508 1.759.951

Stand per 31 december 2016:
Aanschafwaarde 5.213.096 1.174.918 6.388.014

Cumulatieve afschrijving 3.721.653 906.410 4.628.063

Boekwaarde 31 december 2016 1.491.443 268.508 1.759.951

2016 2015
(in euro’s) € €

Inventaris en computerapparatuur 174.215 189.444

Verbouwing/inrichting 117.863 145.663

Speelkoffer 790.670 1.016.722

Theatertour 103.536 178.539

Communicatie Theatertour 1.380 2.484

Vervoermiddelen 1.586 3.172

CliniClowns College 570.701 675.214

Stand per 31 december 1.759.951 2.211.238

Bij het berekenen van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met de volgende 
economische levensduur:
— inventaris    5 jaar
— computerapparatuur  3 jaar
— netwerk computerapparatuur 5 jaar
— verbouwing/inrichting   10 jaar
— Speelkoffer    10 jaar
— Corporate website   3 jaar
— Theatertour    3 jaar

De specificatie van de andere vaste bedrijfsmiddelen is als volgt:
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TOELICHTING OP DE BALANS

2016 2015
(in euro’s) € €

Stand per 1 januari 3.095.826 3.488.048
Aankopen - -
Verkopen (356.760) (351.259)
Waardemutatie (28.487) (40.963)
Stand per 31 december 2.710.579 3.095.826

Voorraad commercieel 133.177 207.021
Voorraad voorlichting 36.697 32.429
Totaal 169.874 239.450

Financiële vaste activa (3)
Het  verloopoverzicht van de obligaties luidt als volgt.

De marktwaarde van de obligaties bedraagt per 31 december 2016 € 3.028.046  
(31 december 2015 € 3.434.767). De verkopen betreffen tot een bedrag van  
€ 356.760 obligaties met einde looptijd waarvoor geen nieuwe obligaties zijn 
aan gekocht. Het is de intentie om de obligaties aan te houden tot het einde van 
 de looptijd. De oorspronkelijke looptijd van de huidige obligaties is 10 of 15 jaar. 
Stichting CliniClowns Nederland heeft een Treasury statuut waarin de door de RvT 
vastgestelde regelgeving vermeld staat inzake de financiële vaste activa.

Voorraden (4)
Deze post is als volgt samengesteld.

Vorderingen (5)
De vorderingen per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd.

Nog te ontvangen nalatenschappen* 778.373 585.637
Vooruitbetaalde kosten 55.205 40.768
Nog te ontvangen bedragen 182.504 2.862
Nog te ontvangen sponsoring Vriendenloterij 57.000 64.970
Te ontvangen couponrente beleggingen 54.688 61.104
Debiteuren 36.006 68.295
Omzetbelasting 207.246 269.812
Rekening-courant Stichting CareClowns 12.662 16.544
Rekening-courant St. CliniClowns Merchandise 8.311 26.221
Overige vorderingen 4.838 24.563
Totaal 1.396.833 1.160.776

*Het verwachte moment van afwikkeling van de nalatenschappen is korter dan een jaar.

Liquide middelen (6)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Reserves (7)
De reserves per balansdatum zijn als volgt gespecificeerd:

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van de mogelijke risico’s  
op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar 
verplichtingen kan voldoen.

De intern vastgestelde norm voor de noodzakelijk geachte omvang van deze 
reserve bedraagt € 4.000.000.

De hoogte van de continuïteitsreserve komt voort uit onderstaande uitgangspunten:
- De werkgeverslasten van het voltallige personeel voor 6 maanden.
- Uitbesteed werk voor 6 maanden.
- Beëindiging huurverplichtingen en alle andere lopende contracten.

Jaarlijks vindt er een toetsing plaats of de hoogte van de continuïteitsreserve nog 
voldoet aan bovenstaande uitgangspunten.

Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt:

Continuïteits- 
reserve

Bestemmings 
reserve Totaal

(in euro’s) € €

Stand per 1 januari 2016 4.000.000 4.882.396 8.882.396
Resultaatbestemming 2016 - (160.859) (160.859)
Stand per 31 december 2016 4.000.000 4.721.537 8.721.537

1 januari 
2016

(Onttrekkingen)
Dotaties

31 december 
2016

(in euro’s) € € €

Bestemmingsreserve reservering 
financiering activa

2.665.240 (575.299) 2.089.941

Bestemmingsreserve  
doelstellingen

2.217.156 414.440 2.631.596

4.882.396 (160.859) 4.721.537
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TOELICHTING OP DE BALANS TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Ter hoogte van de boekwaarde van de vaste activa en de voorraden wordt  
een bestemmingsreserve financiering activa aangehouden. Deze reserve wordt 
beschouwd als vastgelegd vermogen. Deze eigen middelen zijn aangewend ten 
behoeve van de bedrijfsvoering en ter realisering van de doelstelling.

De bestemmingsreserve ten behoeve van doelstellingen is bestemd voor de  
realisatie van de doelstellingen van Stichting CliniClowns Nederland.

Bovengenoemde beperking op de reserves is door de directie vastgesteld.
Op de bestemmingsreserves berust geen verplichting. 

Kortlopende schulden (8)
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het contract voor de huur van het pand heeft een looptijd van 10 jaar en is ingegaan 
op 1 maart 2011. De jaarlijkse huurtermijn bedraagt € 206.626. De verplichting tussen 
de 1 en de 5 jaar bedraagt € 860.940.

Betreffende operational lease van vervoermiddelen waren de kosten in 2016  
€ 4.463. De verplichting tussen de 1 en de 5 jaar bedraagt € 4.834.

Aangezien Stichting CliniClowns Nederland voor de omzetbelasting deel uitmaakt 
van een fiscale eenheid met Stichting CliniClowns Groep, Stichting CliniClowns 
Merchandise en Stichting CareClowns is zij op grond van wettelijke bepalingen 
hoofdelijk aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schulden.  

2016 2015
(in euro’s) € €

Crediteuren 416.683 419.107
Reservering vakantiegeld/vakantiedagen 390.409 366.960
Loonheffing 161.399 149.176
Pensioenen - 114.488
Nog te betalen kosten 112.749 112.970
Rekening courant Stichting CliniClowns Groep 18.156 5.254
Overlopende passiva 25.774 39.243

1.125.170 1.207.198

Baten uit eigen fondsenwerving (9)

2016 2015
(in euro’s) € €

Ontvangsten van donateurs 9.974.986 9.687.173
Ontvangsten uit acties 643.328 525.617
Vermogensfondsen 259.881 266.165
Nalatenschappen 907.749 977.652
Giften in natura 181.828 231.347
Ontvangsten uit sponsoring 108.599 96.304
Resultaat verkoop artikelen (9.1) 99.957 130.150
Giftenmailing 282.878 300.970
Giften particulieren 302.745 310.981
Giften bedrijven 118.971 165.911
Evenementen 182.629 186.021
Overige baten uit eigen fondsenwerving 62.186 81.051

13.125.737 12.959.342

Resultaat verkopen artikelen (9.1)

Opbrengsten 200.113 188.156
Kostprijs (100.156) (58.006)

99.957 130.150

Resultaat beleggingen (10)

Baten uit beleggingen 83.251 105.206
Kosten van beleggingen (8.502) (24.297)
Netto beleggingsresultaat 74.749 80.909

Specificatie behaald netto beleggingsresultaat:
Couponrente obligaties 77.337 82.939
Interestresultaat banken 5.914 22.267
Rentekosten (4.703) (19.905)
Bankkosten en provisies (3.799) (4.392)

74.749 80.909
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TOELICHTING OP DE UITVOERINGSKOSTEN

Toelichting lastenverdeling (11)

Doelstelling Werving baten Beheer en 
admini stratie

Totaal 

Voor lichting Kindwerk
Kosten eigen 

fondsen werving
Gezamen lijke 

acties Acties derden
Kosten  

Beleggingen
Beheer en  

admini stratie
Totaal  

2016
Begroot

2016
Totaal

2015

Uitbesteed werk 120.565 436.677 0 – – – 137.887 695.129 612.920 589.742  
Personeelskosten (11.1) 351.354 5.624.319 391.774 – – – 43.096 6.410.543 6.375.943 6.105.195
Huisvestings kosten 45.133 204.935 49.646 – – – – 299.714 306.568 296.170
Afschrijving en rente 18.482 587.190 16.715 – – – – 622.387 646.583 571.404
Overige kosten (11.2) 983.716 2.352.993 1.869.043 – – 8.502 377.657 5.591.911 5.839.986 5.763.161

1.519.250 9.206.114 2.327.178 – – 8.502 558.640 13.619.684 13.782.000 13.325.672

Personeelskosten (11.1)

In 2016 is de berekenwijze voor het aantal FTE gewijzigd, er wordt sinds dit boekjaar 
uitgegaan van het totale partime percentage van alle medewerkers per 31-12-2016 
in plaats van het aantal FTE op basis van SVW dagen. De vergelijkende cijfers zijn 
hierop aangepast.

2016 2015
(in euro’s) € €

Salariskosten 4.750.610 4.642.794
Sociale lasten/pensioenlasten 1.240.828 1.136.324
Reis- en onkostenvergoedingen 311.231 281.358
Overige kosten 107.874 44.719

6.410.543 6.105.195

fte’s fte’s

Werknemers 89,9 89.2
Werknemers verdeeld naar indeling van de organisatie:
Clowns 46,7 45,0
Kantoormedewerkers 43,2 44,2
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TOELICHTING OP DE UITVOERINGSKOSTEN

Beloning directie
De directeur is in loondienst van Stichting CliniClowns Groep. Om een duidelijk 
inzicht te geven in de kosten van de directeur is hieronder de specificatie van de 
beloning opgenomen. 

Naam B.M.C. Hellendoorn-Mineur P.A. Jochems 
Functie Directeur Directeur a.i.
  2016 2016
Dienstverband
Aard Beëindigd Onbepaald(*)
Uren 36,0 8,0
Parttime percentage 90% 20%
Periode 1/1-31/8 1/9-31/12

Jaarinkomen (in €)
Bruto loon/salaris 64.294 -
Vakantiegeld 5.144 -

Totaal 69.438 -

SV lasten (werkgeversdeel) 7.287 -
Belastbare vergoedingen/ 
bijtellingen 4.024 -
Pensioenlasten 
 (werkgeversdeel) 7.271 -
Uitkeringen beëindiging  
dienstverband 59.357 -

Totaal bezoldiging 147.377 -

Het inkomen van € 69.438 van het directielid Hellendoorn-Mineur in loondienst als 
bestuurder blijft binnen het maximum van € 77.735 volgens de beloningsregeling  
van Goede Doelen Nederland. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangs-
punten voor de directiebezoldiging verwijzen wij naar het jaarverslag.

In 2016 is er een vergoeding uitgekeerd bij vertrek van het directielid Hellendoorn- 
Mineur. Deze vergoeding bedroeg € 17.359, zijnde twee bruto maandsalarissen.  
Het directielid is per 1/9 afgetreden als bestuurder en per 31/12 uit dienst getreden 
als medewerker van Stichting CliniClowns Groep. Tussen 1/9 en 31/12 heeft er een 
overdracht van werkzaamheden plaatsgevonden. Tijdens deze periode is het 

reguliere salaris doorbetaald aan de afgetreden bestuurder als zijnde in dienst als 
personeelslid van Stichting CliniClowns Groep. Het betreft hier een totale bezoldi-
ging van € 41.998 voor de periode van 1/9 tot en met 31/12. Dit is volledig verant-
woord onder de uitkering in verband met beëindiging vergoeding dienstverband.

(*) De heer P.A. Jochems is per 1/9 teruggetreden uit de Raad van Toezicht en heeft 
tot en met 31/12 onbezoldigd de taak van bestuurder op zich genomen. Hiermee zijn 
de extra kosten i.v.m. met de wisseling van directievoering tot een minimum beperkt. 
(begroot directiebezoldiging 2016: €137.021, realisatie €147.377).

De Raad van Toezicht van Stichting CliniClowns Groep heeft besloten geen door-
belasting richting Stichting CareClowns te doen voor 2016.

De leden van de Raad van Toezicht hebben in het boekjaar geen bezoldiging en 
geen onkostenvergoeding ontvangen.

Overige kosten (11.2)

2016 2015
(in euro’s) € €

Fondsenwerving particuliere markt 1.547.715 1.466.309
Theatertour 1.177.851 1.291.300
Niet verrekenbare omzetbelasting 924.372 914.957
Communicatie/marketing 590.277 813.239
Directievoering 297.651 242.804
CliniClowns Club 69.137 86.479
Fondsenwerving zakelijke markt 232.700 198.407
Kosten automatisering / database 79.953 70.451
Speelkoffer 101.310 112.371
Financiële dienstverlening 25.692 45.557
Overige diensten speellocaties 78.731 86.985
Bijdrage CareClowns - (22.300)
Overige posten 466.522 456.602

5.591.911 5.763.161

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op het boekjaar 2016.
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OVERIGE GEGEVENS

Overige gegevens
De controleverklaring van Ernst & Young vind je hier. 

Lees ook het jaarverslag met onze resultaten. 
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https://www.cliniclowns.nl/files/Controleverklaring_CliniClowns_2016_EY.pdf
https://www.cliniclowns.nl/jaarverslag-lezen/intro 
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