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Balans per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming) 

A c t i v a  

 

Vlottende activa

Vooruitbetaalde bedragen -               -               
-               -               

Liquide middelen
Kas -               84                
Bank 57.054        49.912        

57.054        49.996        

Totaal activa 57.054        49.996        

2021 2020
€ €
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P a s s i v a  
 

Eigen vermogen (1)
Algemene reserve 55.832        49.996        

55.832        49.996        

Kortlopende schulden
Nog te betalen bedragen 1.222          -               

1.222          -               

Totaal passiva 57.054        49.996        

2021 2020
€ €
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Winst-en-verliesrekening over 2021

Donaties (2) 11.253        12.034        
11.253        12.034        

Elektronica (3) 1.670          3.821          
Verzekering 943              943              
Décor & materialen -               204              
Reiskosten 595              183              
Workshop vrijwilligers 442              -               
Kerstpakketten vrijwilligers 1.300          836              
Representatiekosten -               685              
Catering -               322              
Media - website 182              517              
Koken voor sterren -               -               
Overige kosten 100              2                   
Totaal bedrijfskosten 5.231          7.513          

Bedrijfsresultaat 6.022          4.521          

Financiële baten / lasten (186)             (175)             
(186)             (175)             

Resultaat 5.836          4.347          

2021 2020
€ €
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Bestuur 
Het bestuur van de s8ch8ng bestaat per 31-12-2021 uit de volgende personen:  
Stephanie Klomp-Hameleers - VoorziSer 
Sjors Abeling – Secretaris 
Simone Reijnders – Penningmeester 
Nicole Brudnitzki - Bestuurslid 
Gijs van Well - Bestuurslid 

Tijdens 2021 zijn er geen wijzigingen in het bestuur geweest. De bestuursleden van S8ch8ng 
Kindertelevisie azM zijn onbezoldigd. 

Ac8viteiten 
Bert Buis Kindertv maakt in samenwerking met pa8ëntjes van de kinderafdeling van het ziekenhuis in 
Maastricht televisieprogramma’s. De missie van Bert Buis Kindertv is “kinderen, die opgenomen zijn in 
het ziekenhuis, even laten vergeten dat ze ziek zijn”. Een ziekenhuisopname is voor een kind een 
ingrijpende ervaring. Kindertelevisie probeert het verblijf aangenamer te maken door kinderen te 
betrekking bij het maken van een wekelijks televisieprogramma en het aanbieden van diverse daarbij 
horende ac8viteiten.  

Algemeen 

Bert Buis hee* in 2015 de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) `Culturele ANBI' verkregen. 
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra gi*ena*rek.  
De waardering van ac8va en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij anders wordt vermeld, worden de ac8va en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde. 

Materiële vaste ac8va 
Investeringen in materiële vaste ac8va, zoals apparatuur en dergelijke, worden als last verantwoord in 
de periode waarin deze worden betaald. Derhalve worden deze ac8va niet in de balans opgenomen. 
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Opbrengsten 

Algemeen 
Onder baten wordt verstaan de opbrengst uit de verkregen dona8es. 

Kosten 

Algemeen 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen 
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
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Toelich8ng op de balans 

Eigen vermogen (1) 
De samenstelling alsmede het verloop van het eigen vermogen blijkt uit onderstaand overzicht: 
 

Algemene 
Reserve Totaal 2020

Stand per 1 januari 49.996        49.996        
Resultaat 5.836          5.836          
Stand per 31 december 55.832        55.832        
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Toelich8ng op de winst-en-verliesrekening 

Toelich-ng 
De baten zijn verkregen van verschillende donateurs. We lichten de ac8viteiten van de donateurs met 
betrekking tot de dona8es kort toe. 

Ac8e Yannick 
Yannick, ongetwijfeld een van onze jongste donateurs, zeSe zich met met zijn familie in om met 
verschillende ac8es geld bij elkaar te brengen voor Bert Buis Kindertv. Het totaalbedrag van alle ac8es 
mochten we in 2021 van hem ontvangen. 

Medtronic 
De Medtronic missie, geschreven in 1960, dicteert dat de eerste en belangrijkste prioriteit is om bij te 
dragen aan het welzijn van de mens. Meer dan een halve eeuw later blije de missie dienen als ethisch kader 
en inspirerend doel voor alle medewerkers over de hele wereld. Het behouden van goed burgerschap 
binnen het bedrijf maakt deel uit van de missie van Medtronic. Hierdoor kunnen medewerkers het hele jaar 
door deelnemen aan diverse sportevenementen. Voor elke kilometer die onze collega's gelopen, gerend of 
gefietst hebben, doneerde Medtronic een bedrag aan een goed doel. Bert Buis KinderTV was één van deze 
doelen. 

Asito BV 
Schoonmaakbedrijf Asito is als bedrijf werkzaam in de zorgsector. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid 
en affiniteit met de sector kozen ze Bert Buis Kindertv als goede doel om een schenking aan te doen.  

Keurslagers 
Naar aanleiding van hun jubileum deden de Limburgse Keurslagers een gezamenlijk dona8e die ze 8jdens 
een van de eerste uitzendingen na de corona periode in de studio kwamen overhandigen.  

2021 2020
€ €

Baten (2)

Anonieme donateurs (via M UMC+) 2.480          2.890          
Actie Yannick 3.918          874              
Medtronic 2.000          -               
De Kiosk city cards 200              200              
Keurslagers 900              -               
Asito BV 1.000          -               
Jaap de Volendammer VOF 100              
Inpakcentrale ICN BV 315              
LadieCircle 36 Maasland -               3.500          
Afscheid Marja van Dieijen -               3.895          
Nagedachtenis Daan -               275              
Anonieme donateurs 340              400              

11.253        12.034        
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Overige dona8es 
Naast bovengenoemde dona8es ontvangt Bert Buis elk jaar dona8es van verschillende (anonieme) 
donateurs onder andere vele jubilarissen vanuit het MUMC+.  
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2021 2020
€ €

Elektronica (3)

Intercomset -               3.821          
Microfoons 1.206          
Vlogset 464              -               

1.670          3.821          
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