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BESTUURSVERSLAG
De Stichting Driekoningen ’s-Hertogenbosch streeft 
ernaar om jaarlijks, op de eerste zondag van januari 
(die niet op de eerste dag van het nieuwe jaar valt) een 
laagdrempelig volks- en kinderfeest te organiseren met 
een goed verhaal, met maatschappelijke relevantie.  

De editie van 5 januari 2020 stond in het teken van 
het verder ontwikkelen van de rol van Hannah in 
combinatie met een vertelster. Naast het openingslied 
vanaf het balkon van Hotel Central had Hannah samen 
met de vertelster wederom een hoofdrol in het gehele 

programma. Ze klopten op de deur van het Stadhuis, begroetten de burgemeester en gingen samen met hem 
kort in gesprek. In de Sint-Jan interviewde de vertelster 
de Koningen en de bisschop en ging ze in gesprek met de 
kinderen en Hannah. Met de rol van de vertelster, in nauwe 
samenhang met Hannah hebben we een nieuwe wending 
gegeven aan de intocht en viering. 

Ook nieuw dit jaar waren de tien kleine engeltjes die 
zingend uit de Grote Kerk aan het Kerkplein kwamen. 
Een aandoenlijk en sfeervol plaatje. Daarmee heeft de 
samenwerking met de Grote Kerk vorm gekregen. Om 
het Kerkplein te bereiken is de route van de intocht 

gewijzigd. Van de Markt naar de Sint-Jan, verloopt niet 
meer via de Hinthamerstraat maar via de Kerkstraat. 
Een wijziging die een gebleken meerwaarde heeft. 

Terwijl de Koningen ieder met hun eigen geschenken 
(goud, wierook en mirre) onderweg naar de 
Sint-Jan zijn, hebben wij kinderen wederom gevraagd 
eveneens als Koning verkleed te komen en een 
eigen ‘4e Geschenk’ mee te nemen. 
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Ieder kind heeft, na Sinterklaas en Kerst, nog wel ergens in 
goede staat verkerend speelgoed liggen waar hij of zij niet 
meer mee speelt en dat hij of zij bereid is af te staan aan 
die kinderen die het wat minder goed hebben (gehad) in de 
maand december. 

Speelgoed is geen eerste levensbehoefte, maar ieder kind 
heeft wel het recht om te spelen, ongeacht de financiële 
situatie van de ouders. 

Voor sommige kinderen is een cadeau voor hun verjaardag of een cadeautje met de feestdagen niet 
vanzelfsprekend, laat staan zomaar iets tussendoor. 

De vele geschenken die we ontvangen, zijn dit jaar via Vincentius Den Bosch gedistribueerd. Zij zorgen ervoor 
dat de geschenken bij die kinderen terechtkomen waar we het 4e Geschenk voor hebben geïnitieerd. Zoals elk 
jaar konden de geschenken aangeboden worden op de tafels in de Sint-Jan, vanaf het moment dat de Kerststal 
in de Sint-Jan officieel opengaat.

Deze editie van de intocht en viering was wederom een 
groot succes. Een mooie opkomst van families en kinderen 
en een vlekkeloos verlopen programma. Het bestuur is de 
vele vrijwilligers, meewerkende instanties en sponsoren 
veel dank verschuldigd.

Namens het bestuur,

Robert van Straaten     Max Ellerkamp 
Voorzitter       Penningmeester
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BALANS (per 30 april 2020) 
 

ACTIVA  30 april 2020  30 april 2019 

          
Vlottende activa         
          
Vorderingen         
 Overige vorderingen     €           -        €          - 
          
Liquide middelen     €    46.756      €    26.772  
          
TOTAAL ACTIVA       €   46.756        €   26.772  

          
          
PASSIVA  30 april 2020  30 april 2019 

          
Reserves en Fondsen         
 Continuïteitsreserve   €    41.286      €    21.302    
 Bestemmingsreserve Musical   €      3.370     €      3.370    
 Bestemmingsreserve 4e Geschenk   €      2.000      €      2.000    
 Calamiteitenreserve   €         100      €         100    
                

 TOTAAL RESERVES     €   46.756      €   26.772  
          
Kortlopende schulden         
 Aflossingsverplichtingen   €           -        €           -      
 Crediteuren   €           -        €           -      
 Belastingen en Premies   €           -        €           -      
 Overige schulden    €           -        €           -      
                

 TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN    €          -        €          -    
          
TOTAAL PASSIVA       €   46.756        €   26.772  
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Toelichting op de Balans  
 
VLOTTENDE ACTIVA     
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.   
      
VORDERINGEN   30-04-2020    30-04-2019  

      
Overige vorderingen     
 Debiteuren   €               -      €              -  

      
    €               -      €               -  

      
LIQUIDE MIDDELEN     
 ING Bank, rekening-courant   €        24.272    €          4.288  

 ING Bank, spaarrekening   €        22.484    €        22.484  

      
    €        46.756    €        26.772 
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking.   
      
      
PASSIVA     
      
RESERVES EN FONDSEN   30-04-2020    30-04-2019  

      
 Continuïteitsreserve     
 Stand per 1 mei   €        21.302    €        21.213  

 Af: exploitatie-overschot/-tekort   €        19.984    €         -3.911  

 Bij: herverdeling reserves   €              -   €          4.000  

 Stand per 30 april   €        41.756    €        21.302  

      
 Bestemmingsreserve Musical     
 Stand per 1 mei   €          3.370    €          6.370  

 Af: exploitatie-overschot   €                -         €                - 

 Af: herverdeling reserves   €                -    €         -3.000  

 Stand per 30 april   €          3.370    €           3.370  

      
 Bestemmingsreserve 4e Geschenk    
 Stand per 1 mei   €           2.000     €          3.000    

 Af: herverdeling reserves   €                  -      €         -1.000  

 Stand per 30 april   €          2.000    €          2.000  

      
 Calamiteitenreserve     
 Stand per 1 mei   €             100    €             100    

 Bij: herverdeling reserves   €                -      €                -      

 Stand per 30 april   €             100    €             100  

      
 TOTAAL RESERVES & FONDSEN   €       46.756    €        26.772 
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Continuïteitsreserve    
De reserve wordt voldoende geacht ook bij tegenvallende financiële baten de intocht en viering
van Drie Koningen te kunnen blijven uitvoeren. Als basis dient het gemiddelde van de afgelopen 2 jaren.
     
Bestemmingsreserve Musical    
De reserve is bestemd voor een nieuw initiatief waarin reeds veel energie is gestoken en dat 
komend jaar (of in de jaren daarna) vorm en inhoud moet gaan krijgen.
     
Bestemmingsreserve 4e Geschenk    
De reserve is bestemd om komende jaren aan het thema 4e Geschenk meer verdieping en
grotere zichtbaarheid te geven.    
     
Calamiteitenreserve    
De reserve is bestemd om eventueel risico’s en aansprakelijkheden te dekken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN (2019 – 2020) 
 

BATEN  30 april 2020  30 april 2019 

          
OPBRENGSTEN         
 Sponsoren   €      35.375     €      13.791    
 Overige baten   €        1.000      €        1.000    
              
TOTAAL BATEN       €      36.375        €      14.791  

          
          
          
          
LASTEN  30 april 2020  30 april 2019 

   
   

 
   

KOSTEN         
 Evenement   €      15.126      €      17.159    
 Algemene kosten   €        1.116      €        1.367    
 Rentebaten en -lasten   €           149      €           176    
              
TOTAAL LASTEN       €      16.391       €      18.702  

          
EXPLOITATIEOVERSCHOT/ TEKORT       €      19.984        €      -3.911 

          
BESTEMMING DAARVAN         
 toevoeging continuïteitsreserve     €     19.984      €      3.911  
 onttrekking bestemmingsreserve    €           -      €            - 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 
 

    30-04-2020    30-04-2019 
Sponsoren     
 Particulieren   €          3.015    €             850  

 Bedrijfsleven   €        17.010    €          9.025  

 Stichtingen   €        15.350    €          3.916  

 TOTAAL   €       35.375    €       13.791 

      
Overige Baten     
 Natura obv tegenprestatie   €          1.000    €          1.000  

 TOTAAL   €         1.000    €         1.000  

      
Evenement      
 Marketing & PR   €          2.825   €          3.281 
 Artishock   €          4.175   €          7.260 

 Website   €             602    €             725  

 Kleding   €             941    €             364  

 Uitvoering   €          2.399    €          2.036 

 Beesten   €          1.200    €          1.150  

 Deelnemers   €             720    €             880  

 Catering   €          2.264    €          1.463  

 TOTAAL   €       15.126    €       17.159  

      
Algemene kosten     
 Administratie & Bestuur   €          1.116    €          1.367  

 Project 2018   €               -   €              - 

 TOTAAL   €         1.116    €         1.367  

      
Rentebaten en -lasten     
 Rente en kosten ING Bank   €           -149    €           -176  

 TOTAAL   €          -149    €          -176 
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VERANTWOORDING

Aan het bestuur van
Stichting Driekoningen ‘s-Hertogenbosch
Postbus 5054
5201 GB  ‘s-Hertogenbosch

`s-Hertogenbosch, 7 juli 2020

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2019/2020 van Stichting 
Driekoningen ’s-Hertogenbosch te ’s-Hertogenbosch.

Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Driekoningen ’s-Hertogenbosch te ’s-Hertogenbosch is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per
30 april 2020 en de staat van baten en lasten over 2019/2020 met de daarbij horende toelichting.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Wij hebben u
ondersteund bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de 
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze 
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de 
jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Driekoningen ‘s-Hertogenbosch.

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Vertrouwende hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan, verblijven wij,

Hoogachtend,
Administratiekantoor Hermans
Carlo F.N. Kapteijns


