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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

VERSLAG VAN HET BESTUUR STICHTING NATIONALE KINDERHERDENKING 4 MEI 

Bestuur
Gedurende het jaar 2019 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Verantwoordelijkheden binnen het bestuur zijn expliciet 
verdeeld om tot een duidelijkere taakverdeling te komen. Bovendien sluit het aan op de Code of Governance die wij volgen. Dat 
geldt ook voor de accountantsverklaring bij de jaarrekening; het bestuur gaat dit voortaan jaarlijks verplicht stellen.

Samenstelling bestuur 
Jeanine Hennis-Plaschaert is afgetreden als bestuurslid (uitgeschreven in de KvK) en wordt adviserend lid van het bestuur. 
Martin Wijnen is unaniem benoemd tot nieuwe voorzitter
Wouter van der Goes (media)
Hans Teengs Gerritsen (penningmeester)
Milouska Meulens (media)
Han ten Broeke (secretaris) nieuw toegetreden bestuurslid en ingeschreven in de KvK 

Inschrijving in het Handelsregister
De SNKH is opgericht op 23 oktober 2017 te Den Haag en is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 6989545. De SNKH heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 
2 lid 2 van de statuten.

Stand der financiën 
In 2019 nam het vermogen van de Stichting toe met € 745. Door deze toename is de bestemmingsreserve van de Stichting gewijzigd 
van min € 6.871 (2018) naar min € 6.126 (2019). Het hele vermogen van de Stichting heeft een doelbestemming. SNKH heeft geen 
onbestemde reserves. Het hele vermogen zal zoveel mogelijk worden ingezet voor de uitvoering van de statutaire doelstelling. De 
Stichting heeft ten doel het jaarlijks organiseren van de Nationale Kinderherdenking 4 mei.

Beleid
De SNKH heeft ten doel het jaarlijks organiseren van de Nationale Kinderherdenking 4 mei. De SNKH tracht haar doel te 
verwezenlijken door op een toegankelijke, inspirerende en begrijpelijke manier het belang van vrijheid onder de aandacht brengen 
van kinderen en jongeren. Daarnaast tracht SNKH kinderen en families te stimuleren tot een opener en socialer gedrag, wat een 
belangrijke factor is in het creëren van een socialere en betere leefomgeving van iedereen, lokaal en nationaal. Doelstellingen voor 
2020 liggen in lijn met voorgaande jaren maar kent ook een prominente toevoeging. Het is gelukt om een mediapartner te vinden 
om onze herdenking in 2020 live uit te zenden op nationale televisie. De betekenis van de SNKH neemt hierdoor toe. Dat heeft ook 
tot gevolg dat de begroting is verdrievoudigd. Het bestuur hoopt dat dit resulteert in stabiele (financiële) partners bij de organisatie 
in de toekomst.

Toekomstparagraaf

Het Coronavirus heeft ook grote invloed op de ‘Madurodam-groep’. Een groot aantal landen zitten inmiddels (tijdelijk) ‘dicht’ 
en attractie(parken) zijn in Nederland als gevolg van de afgekondigde maatregelen door de regering gesloten geweest 
afgelopen tijd. Vanaf 18 mei 2020 is het park weer gecontroleerd opengesteld aan de bezoekers.
Dientengevolge zal dit de omzet en liquiditeitspositie van Madurodam flink raken. De faciliteiten die door de 
regering zijn aangeboden heeft Madurodam geïnventariseerd en waar mogelijk is hierop ingeschreven (NOW-
regeling). Daarnaast bespreekt de directie de betalingsvoorwaarden met haar leveranciers en is een deel van de 
aflossings- en renteverplichtingen opgeschort naar medio 2021. De economische impact van dit Coronavirus op Madurodam 
is onzeker. Onduidelijk is wanneer het park weer volledig open kan worden gesteld voor onze 
bezoekers en Madurodam haar diensten weer op een voor normale en bekende manier kan en mag aanbieden.

Tot die tijd beoordeelt de directie van Madurodam de mogelijkheden om de uitgaande geldstroom te minimaliseren 
en de liquiditeitspositie te optimaliseren. Onze sterke positie in de markt, de overheidssteun, de huidige financiële-
en vermogenspositie en de aanvullende tijdelijke financiering die beschikbaar is gesteld door ABN AMRO biedt de 
‘Madurodam-groep’ een goede uitgangspositie om deze crisis te doorstaan en in continuïteit haar activiteiten voort 
te zetten. 

De onderlinge verbondenheid binnen de Madurodam-groep raakt (in)direct ook de Stichting Nationale 
Kinderherdenking 4 mei. Op basis van bovenstaande toelichting is overtuiging dat ook deze stichting haar 
activiteiten kan voortzetten in de toekomst. 

Tot Slot
De editie van 2019 is weer gegroeid in bereik. De kosten lijken steeds stabielere vormen aan te nemen. De inkomstenkant heeft 
meer aandacht van het bestuur nodig. Door p&c cycli van overheid en goede doelen organisaties biedt pas laat in het jaar 
duidelijkheid in welke mate op een bijdrage mag worden gerekend. Het bestuur probeert hier een weg in te vinden door partijen 
langdurig aan de SNKH te verbinden. De live televisie-uitzending 2020 biedt hiertoe een unieke kans.
Den Haag, maart 2020

Het bestuur: 

Martin Wijnen 
Wouter van der Goes
Hans Teengs Gerritsen
Milouska Meulens 
Hans ten Broeke
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ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen 32.201€    3.000€      

32.201€    3.000€          
LIQUIDE MIDDELEN
SNS-Bank 882€         6.849€      

882€         6.849€          
33.083€    9.849€          

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Bestemmingsreserve 6.126-€      6.871-€      

6.126-€      6.871-€          
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 13.277€    -€               
Diverse nog te betalen posten 25.932€    8.275€      
Schulden aan gelieerde partijen -€               8.446€      

39.209€    16.721€        
33.083€    9.849€          

BALANS PER 31-12-2019 (NA BESTEMMING RESULTAAT)
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BATEN 2019 2018
Giften 272.013€   140.000€   

Totaal van de baten 272.013€   140.000€   

LASTEN:
Projectmanagement 25.816€     20.175€     
Fondsenwerving 10.533€     11.265€     
Artiesten en optredens 34.105€     20.458€     
Kosten techniek 93.136€     29.641€     
Productiekosten 47.226€     24.153€     
Marketingkosten 13.392€     11.296€     
Landelijk Scholenproject 11.527€     4.486€       
Aankleding terrein 9.294€       8.491€       
Operationele kosten 16.465€     6.447€       
Overige personeelskosten 363€          3.025€       
Accountantskosten 5.445€       7.260€       
Administratiekosten 3.630€       -€           
Overige kosten 337€          176€          

Totaal van de lasten 271.268€   146.871€   

Resultaat: 745€          6.871-€       

Resultaat bestemming
Bestemmingsreserve 745€          6.871-€       

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
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STATUTAIRE DOELSTELLING VAN DE STICHTING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

CONTINUITEIT

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN DE PASSIVA

Algemeen:
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten en Lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode, waarop zij betrekking hebben. In 2019 heeft
de Stichting baten ontvangen in de vorm van kortingen. Deze kortingen hebben voornamelijk te maken
met busvervoer en horeca inkopen. 

ALGEMENE TOELICHTING

Artikel 2 van de statuten:
De Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei gevestigd te Den Haag heeft ten doel het jaarlijks
organiseren van de Nationale Kinderherdenking op vier mei. De stichting beoogt niet het maken van
winst.

De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder het nummer: 6989545.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemene aanvaardbare 
grondslagen voor financiële verslaggeving en de richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine 
rechtspersonen, hoofdstuk C1 " kleine organisaties zonder winststreven" (RJkC1)

Het Coronavirus heeft ook grote invloed op de ‘Madurodam-groep’. Een groot aantal landen zitten 
inmiddels (tijdelijk) ‘dicht’ en attractie(parken) zijn in Nederland als gevolg van de afgekondigde 
maatregelen door de regering gesloten geweest afgelopen tijd. Vanaf 18 mei 2020 is het park weer 
gecontroleerd opengesteld aan de bezoekers.
Dientengevolge zal dit de omzet en liquiditeitspositie van Madurodam flink raken. De faciliteiten 
die door de regering zijn aangeboden heeft Madurodam geïnventariseerd en waar mogelijk is 
hierop ingeschreven (NOW-regeling). Daarnaast bespreekt de directie de betalingsvoorwaarden 
met haar leveranciers en is een deel van de aflossings- en renteverplichtingen opgeschort naar 
medio 2021. De economische impact van dit Coronavirus op Madurodam is onzeker. Onduidelijk 
is wanneer het park weer volledig open kan worden gesteld voor onze bezoekers en Madurodam 
haar diensten weer op een voor normale en bekende manier kan en mag aanbieden.

Tot die tijd beoordeelt de directie van Madurodam de mogelijkheden om de uitgaande geldstroom 
te minimaliseren en de liquiditeitspositie te optimaliseren. Onze sterke positie in de markt, de 
overheidssteun, de huidige financiële- en vermogenspositie en de aanvullende tijdelijke 
financiering die beschikbaar is gesteld door ABN AMRO biedt de ‘Madurodam-groep’ een goede 
uitgangspositie om deze crisis te doorstaan en in continuïteit haar activiteiten voort te zetten. 

De onderlinge verbondenheid binnen de Madurodam-groep raakt (in)direct ook de Stichting 
Nationale Kinderherdenking 4 mei. Op basis van bovenstaande toelichting is overtuiging dat ook 
deze stichting haar activiteiten kan voortzetten in de toekomst. 

28-5-2020 blad 6



2019 2018
ABN-Bank
Rekening-courant bij ABN AMRO 024.8193.325 882€         6.849€      

Vorderingen
Debiteuren 3.500€     3.000€      
Vooruitbetaalde facturen 28.701€   -€               

32.201€   3.000€      
Bestemmingsreserve
Saldo op 1 januari 6.871-€     -€               
Mutatie bestemmingsreserve boekjaar 745€         6.871-€      
Saldo op 31 december 6.126-€     6.871-€      

Diverse nog te betalen posten
Accountantskosten 5.445€     7.260€      
Vooruitontvangen fondsen SNKH 2020 20.000€   
Overlopende posten 487€         1.015€      

25.932€   8.275€      

Gebeurtenissen na balansdatum

TOELICHTING BIJ DE BALANS 

De bestemmingsreserve is gevormd voor uitkeringen in de toekomst aan instellingen die een 
maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van 
jongeren. Momenteel is er sprake van een negatieve bestemmingsreserve. 

Het Coronavirus heeft zich begin 2020 in Europa gemanifesteerd. De maatregelen die daarop zijn getroffen door de 
regeringen zijn niet alleen in Nederland, maar ook in de omringende landen en ver daarbuiten zichtbaar. Als gevolg 
van de afgekondigde maatregelen door de regering is Madurodam vanaf 14 maart 2020 gesloten voor bezoekers en 
kunnen er geen evenementen worden georganiseerd. 

Vanaf 18 mei 2020 is het park weer gecontroleerd opengesteld aan de bezoekers. Door de teruglopende afzet in 
diverse branches heeft de regering ook steunmaatregelen afgekondigd. Deze zijn geïnventariseerd door Madurodam 
en hier is waar mogelijk gebruik van gemaakt. Madurodam zal passende maatregelen nemen om het verlies te 
beperken. Onze sterke positie in de markt, de overheidssteun, de huidige financiële- en vermogenspositie en de 
aanvullende tijdelijke financiering die beschikbaar is gesteld door ABN AMRO biedt de ‘Madurodam-groep’ een 
goede uitgangspositie om deze crisis te doorstaan en in continuïteit haar activiteiten voort te zetten. 

De onderlinge verbondenheid binnen de Madurodam-groep raakt (in)direct ook de Stichting Nationale 
Kinderherdenking 4 mei. Op basis van bovenstaande toelichting is overtuiging dat ook deze stichting haar 
activiteiten kan voortzetten in de toekomst. 
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2019 2018
Kosten techniek
Inhuur AV en Techniek 53.732€        10.855€        
Schermen 7.000€          10.104€        
Content en projectie scherm 32.404€        8.682€          

93.136€        29.641€        
Marketingkosten
Mailing -€                  517€             
Uitnodigingen en registratie 964€             2.549€          
Website 1.500€          6.210€          
Marketing en communicatie 10.928€        2.019€          

13.392€        11.296€        
Aankleding terrein
Decor incl. podium 5.495€          2.989€          
Inhuur paaltjes en diversen 2.210€          3.778€          
Tenten regie en pers 1.000€          1.150€          
Aankleding en photobooth 589€             575€             

9.294€          8.491€          
Operationele kosten
Catering -€                  473€             
Kleding kinderen 9.616€          3.709€          
Bloemen en kransen 3.050€          1.045€          
Veiligheidsmaatregelen 3.798€          1.221€          

16.465€        6.447€          
Overige kosten
Bankkosten 203€             9€                  
Overige kosten 134€             167€             

337€             176€             

TOELICHTING BIJ STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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 Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

         Aan:   het bestuur van Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei 
 
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei te Den Haag 
gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nationale Kinderherdenking 4 
mei op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in 
Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, 
hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven (RJk C1 ). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2019; 
2. de staat van baten en lasten over 2019; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
 
Benadrukking van gevolgen van het Coronavirus 
Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsveronderstelling in de toelichting (van de 
grondslagen van waardering en resultaatbepaling) van Stichting Nationale Kinderherdenking 4 
mei (zie pagina 6) en de toelichting onder de gebeurtenissen na balansdatum (zie pagina 7). 
In deze toelichtingen zijn de gevolgen van het Coronavirus op Stichting Nationale 
Kinderherdenking 4 mei en de maatregelen die zij hiervoor hebben getroffen en nog zullen 
nemen nader toegelicht. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.    



 

 
 
 
 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
 het bestuursverslag; 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met RJk C1. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  
 



 

 
 
 
 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de stichting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 

   



 

 
 
 
 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 

Rijswijk, 28 mei 2020 
 
BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 
 
 
 
 
w.g. W.W.J. de Winter MSc RA 
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