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Bestuursverslag van de Stichting Sinterklaas In Amsterdam (SSIA) voor het 

bestuursjaar 2018/2019 

Inleiding 

In 2018 heeft de SSIA ruim 25 activiteiten georganiseerd voor de kinderen van Amsterdam, met 

een focus op kinderen die in moeilijke omstandigheden verkeren. 

De bekendste van deze activiteiten, tevens operationeel en financieel gezien het zwaartepunt, 

was de 80ste intocht van Sinterklaas op zondag 18 november 2018. Ruim 1.100 vrijwilligers 

maakten de intocht een onvergetelijke gebeurtenis voor de, volgens de Gemeente en de media, 

ruim 400.000 bezoekers. 

Daarnaast heeft de SSIA tussen 18 november en 6 december 2018 tal van maatschappelijke en 

publieksactiviteiten georganiseerd, waarin op bijzondere locaties bijzondere evenementen 

werden georganiseerd voor tal van Amsterdamse kinderen in een moeilijke situatie, met een 

uitdaging in het leven en van diverse komaf. Die activiteiten worden georganiseerd door zo’n 80 

vrijwilligers, samen met allerlei maatschappelijke partners.  

Door de maatschappelijke discussie over de rol van Zwarte Piet heeft SSIA in 2016 de 

transformatie naar de schoorsteenpiet (ook wel roetveegpiet genoemd) afgerond. Door in feite 

“back-to-the-roots” te gaan met het Sint-feest is dit festijn door het Amsterdamse publiek breed 

omarmd en zien we tijdens zowel de intocht als bij de maatschappelijke activiteiten een steeds 

meer pluriforme samenstelling van toeschouwers en deelnemers, die een afspiegeling zijn van de 

Amsterdamse samenleving. 

Missie 

Het organiseren van feestelijke Sinterklaas-activiteiten voor alle kleine (en grote) kinderen in 

Amsterdam, waarbij Sinterklaas optreedt als verbindend element. 

Visie 

1. Sinterklaas en de Pieten zijn zichtbaar aanwezig in Amsterdam vanaf de dag van de intocht 

in november tot en met de dag van vertrek op 6 december door het organiseren van tal van 

maatschappelijke en publieksactiviteiten in de tussenliggende periode. 

2. Piet is de hulp van Sinterklaas, onlosmakelijk verbonden aan het Sinterklaasfeest en verwijst 

op geen enkele wijze naar het begrip racisme of naar het slavernijverleden. Piet is zwart van 

roet, de zogenaamde ‘schoorsteenpiet’. 
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Doelstellingen 

1. Activiteiten rond Sinterklaas in Amsterdam organiseren voor alle Amsterdamse kinderen, 

met een speciale focus op kinderen in een moeilijke situatie en/of met een uitdaging in het 

leven c.q. van diverse komaf. 

2. Alle kinderen in Amsterdam stimuleren de Sinterklaasintocht bij te wonen of te bekijken op 

de Amsterdamse tv-zender AT5. 

3. De kosten verbonden aan de uitvoering van alle activiteiten worden gedekt door sponsoring, 

donaties en subsidies, zowel financieel als in natura. 

Strategie 

1. Sinterklaasintocht: De intocht van Sinterklaas op de boot en op het land wordt georganiseerd 

door de commissies “Intocht Water”, “Intocht Land” en de “Pieten”. 

2. Maatschappelijke activiteiten: De commissies “Maatschappelijk Activiteiten” en 

“Ziekenhuisbezoeken” zijn in 2017 samengevoegd tot één commissie: “Maatschappelijke 

Activiteiten”. Daarnaast zijn er diverse “Publieksactiviteiten” georganiseerd na de intocht, 

deels voor kinderen in een moeilijke situatie c.q. met een uitdaging in het leven, deels voor 

alle Amsterdamse kinderen en deels voor een grote groep eenzame ouderen. 

3. De in- en externe communicatie, alsmede de woordvoering worden verzorgd door de 

commissie “Communicatie”. 

 

4. Sponsoring/Donaties/Subsidies: De kosten worden zo veel als mogelijk gedekt door de 

resultaten van de activiteiten van de Fondsenwervingscommissie (bijdragen door derden, 

zowel financieel als in natura). 

5. SSIA kan niet functioneren zonder een goed lopend secretariaat, zonder inzichtelijke 

financiën en zonder een goed functionerend CRM-systeem, hiervoor zijn de secretaris en 

penningmeester verantwoordelijk. 

 

6. De Pieten, onder leiding van onze twee Hoofdpieten, de Pietencommandanten en talloze 

hulppieten zijn bij alle activiteiten actief betrokken. Zonder hun hulp is het Sinterklaasfeest 

in Amsterdam niet mogelijk. 

 

7. Maar SSIA is niets zonder de goedheiligman zelve, die immer, gevraagd en ongevraagd, het 

Bestuur en de vrijwilligers adviseert.  
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Strategie 2017 – 2020 

De samenwerking tussen de verschillende commissies van SSIA wordt versterkt en de 

maatschappelijke activiteiten worden verdiept. Het uitgangspunt is, sinds 2014, dat het 

Sinterklaasfeest plaatsvindt zonder maatschappelijke discussie over de Pieten. Het doel is en 

blijft: Sinterklaas: hét feest voor alle kinderen! 

Waar staat de Stichting Sinterklaas In Amsterdam in de Zwarte Pieten discussie?  

De Stichting Sinterklaas In Amsterdam heeft sinds 2014 geleidelijk de figuur “Zwarte Piet” 

vervangen door de Schoorsteenpiet. De schmink- en kledij-aanpassingen zijn de afgelopen jaren 

aangepast, waarmee de transformatie is voltooid in 2017.  

Het Bestuur heeft in 2014 besloten het uiterlijk van Zwarte Piet te veranderen met de introductie 

van de zogenoemde ‘”Schoorsteenpiet”: de reden dat Piet een gedeeltelijk zwart gezicht heeft, 

komt omdat hij (of zij) door de schoorstenen klimt, en zwart van roet wordt, om aardigheidjes in 

de schoenen van de kinderen te stoppen.  

De positie van Piet zal niet, zoals het er nu naar uitziet, op korte termijn veranderen; hij/zij zal de 

onmisbare hulp van Sinterklaas blijven. Om zijn onmisbare en belangrijke rol te benadrukken, en 

tevens te benadrukken hoezeer de Stichting hecht aan tradities, heeft het Bestuur besloten de 

kostuums van de pieten in eigen beheer te nemen op basis van een eigen ontwerp dat teruggaat 

naar de 16e eeuw.  

 

De pietendiscussie in de praktijk 

Sinds 2017 speelt SSIA een actieve rol bij de discussies over de rol van Zwarte Piet. Het 

maatschappelijke draagvlak voor de Amsterdamse lijn krijgt meer navolging en er wordt door 

een aantal collega intochtorganisaties en gemeenten om input gevraagd van SSIA over de wijze 

waarop zij met de discussie en het transformatieproces is omgegaan. 

• Wij hebben onze activiteiten afgestemd met verschillende gemeenten in Nederland. 

• Wij hebben onze activiteiten afgestemd met een aantal intochtcomités van de grotere steden. 
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Bestuur in 2018 

In 2018 bestond het Bestuur van de Stichting uit de volgende mensen: 

• Jeroen Krabbé - Goedheiligman 

• Adriaan Krans / Samira Bouchibti (sinds december 2018) – Voorzitter * 

• Jules Vos – Vice-voorzitter & Commissie Intocht Land * 

• Nynke Kingma – Secretaris *  

• Merel van Vlaanderen – Penningmeester * 

• Susan Veenhoff – Commissie Fondsenwerving/Sponsoring 

• Christiaan Bramer – Commissie Maatschappelijke Activiteiten 

• Frans van Koningsveld / Jacco Italiaander (sinds december 2018) – Commissie Intocht 

Water 

• Wim Voogd – Commissie Pieten 

• Sennie Chan – Vertrouwensman van Sinterklaas 

• Ika van Doorn – Commissie Communicatie 

• Pam Evenhuis – Woordvoerder 

* Statutair bestuurslid 

Activiteiten die door SSIA in 2018 zijn georganiseerd  

1. De 80ste intocht van Sinterklaas in Amsterdam op zondag 18 november. 

2. Maatschappelijke activiteiten tijdens de Sinterklaasperiode, waarbij Sinterklaas en de Pieten 

vanuit barmhartigheid als het verbindend element voor alle Amsterdammers optreden.   

 

Alle evenementen zijn georganiseerd door SSIA, een gedreven kernteam van meer dan 80 

(onbetaalde!) vrijwilligers, die gedurende het gehele jaar de activiteiten voorbereiden en ruim 

1.100 extra vrijwilligers op de dag van de intocht. 

 

1. Intocht  

De 80ste intocht van de Goedheiligman in Amsterdam – de langstlopende en grootste intocht van 

de wereld, was een groot succes. De route eindigde net als in 2017 op de Dam. Het tempo van de 

route werd zodanig laag gehouden, dat er een optimale interactie kon plaatsvinden tussen Sint en 

Pieten met de “kleine” en “grote” kinderen. Een DJ-pietenboot en circa 400.000 toeschouwers 

langs de route en 4.500 kilo pepernoten en strooigoed brachten dan ook een opperbeste sfeer. 
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Vaartocht te water 

Ook dit jaar was de vaartocht van Sint en zijn Pieten over de Amstel een groot succes. 

Honderden bootjes en sloepen voeren naast de 34 vaartuigen van de intochtorganisatie. De 

stoomboot voer gestaag over de Amstel dankzij de geoliede samenwerking tussen Dienst 

Toezicht Water, deelnemende reddingsbrigades, brugwachters, waternet, en politie te land en 

water. De veiligheid van kinderen en andere toeschouwers is zeer belangrijk en daarom voor de 

organisatie altijd een aandachtspunt. Het gebruik van zwemvesten neemt gelukkig toe en alle 

samenwerkende toezichthouders hielden de situatie goed in de gaten. De vele boten in de stoet 

waren een lust voor het oog. De dolle boel vol muziek, pieten, vlaggen en ballonnen deed veel 

kinderen lachen vanaf de bruggen en kades van de ruim vijf kilometer lange watertocht over de 

Amstel tot aan het Scheepvaartmuseum. 

Intocht te land 

Na zijn entree per stoomboot over de Amstel, monsterde Sint met zijn ruim 400 pieten aan bij 

het Scheepvaartmuseum. De Amsterdamse burgemeester mevrouw Femke Halsema heette de 

Sint traditiegetrouw van harte welkom. Sint liet de burgemeester weten blij te zijn weer in 

Amsterdam te zijn en bood vervolgens de sleutel van de stad aan. Na wat liederen te hebben 

gezongen op het bordes van het Scheepsvaartmuseum ging Sint weer verder, op zoek naar zijn 

geliefde schimmel Amerigo. 

De bonte stoet met praalwagens, bands, pieten te paard, op rollerskates en op gekke fietsen, 

acrobaat Pieten en diverse andere acts, ruim 4.500 kilo strooigoed en natuurlijk Sint te paard trok 

vanaf het Scheepvaartmuseum via de Prins Hendrikkade, de Valkenburgerstraat, het 

Rembrandtplein en vervolgens via het Rokin naar de Dam. Vele duizenden kinderen en ouders 

kwamen daar samen om te genieten van het Sint-programma aldaar. Het Dam-programma werd 

gepresenteerd door Rik Hoogendoorn, wel bekend als acteur in onder meer Sesam straat.  

 

Veiligheid  

Het onderwerp Veiligheid is de afgelopen jaren een steeds groter aandachtspunt geworden. 

Immers, de wereld om ons heen veranderd.  Er worden steeds meer maatregelen getroffen om de 

intocht en alles eromheen zo veilig mogelijk te laten verlopen, mede in het licht van de aanslagen 

in verschillende Europese steden. De gehele route wordt door de Stichting van dranghekken 

voorzien. Tevens maken wij gebruik van professionele reddingsbrigades, duikers, EHBO’ers en 

verkeersregelaars en zijn specifieke personen binnen de organisatie verantwoordelijk voor 

veiligheid. Verder worden twee speciale groepen toezichthouders ingezet, te weten Dienst 

Toezicht Water (DTW) en Dienst Toezicht Land (DTL). Deze zijn verantwoordelijk voor zowel 

de passieve als actieve veiligheid en beveiliging, doch op het moment dat er zich een incident 

voordoet dat met de openbare orde te maken heeft, wordt dit behandeld door het bevoegde 

gezag, zijnde de politie. Met deze wordt al ver voor de intocht nauw samengewerkt om het 

festijn optimaal veilig te doen laten plaatsvinden. 
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2. Maatschappelijke activiteiten 

Het Bestuur van SSIA heeft in 2015 het initiatief genomen om maatschappelijke en 

publieksactiviteiten te starten en vanaf 2016 te optimaliseren tot de vorm en inhoud die die 

activiteiten hebben gekregen in 2018. 

Dit om ook de kinderen (en eenzame ouderen) voor wie Sinterklaas niet vanzelfsprekend is, mee 

te kunnen laten genieten van het bijzondere Sinterklaasfeest. Voorbeelden daarvan zijn kinderen 

uit gezinnen die het sociaaleconomisch moeilijk hebben, of kinderen en gezinnen voor wie 

Sinterklaas een onbekend fenomeen is. 

Een behoorlijke groep vrijwilligers heeft in 2018 met een ongekend enthousiasme deze uitdaging 

wederom ter hand genomen. 

Voorbeelden van de maatschappelijke activiteiten in 2018 zijn: 

• Sinterklaas bezocht alle kinderen in alle Amsterdamse ziekenhuizen. 

• Sinterklaas bezocht kinderen van vluchtelingen die samen met hun ouders. 

Sinterklaasliederen zingen en vervolgens eenieder even bij Sint op de schoot mochten voor 

een bijzonder fotomoment. 

• Workshop voor dove kinderen met rondleidingen op zintuigenniveau in het Rijksmuseum 

met als thema Sint door de eeuwen heen. 

• Bezoek aan diverse verzorgingshuizen in verschillende stadsdelen van Amsterdam om 600 

(eenzame) ouderen van die instellingen en hun directe omgeving te laten genieten van het 

Sint gevoel. 

• Vele kinderen van gezinnen die het sociaaleconomisch moeilijk hebben en die in Amsterdam 

Noord wonen, kwamen in de ADAM-toren bij elkaar om deel te nemen aan allerlei Sint 

activiteiten en om ook Sinterklaas persoonlijk een handje te mogen te geven, met voor ieder 

een mooi cadeau. 

• Sint bezocht vier grotere instellingen met een grote groep zwaar meervoudig gehandicapte 

kinderen. 

 

De organisatie van deze bijzondere activiteiten wordt gedaan in nauwe samenwerking met 

diverse maatschappelijk betrokken organisaties (zoals Cordaan, Van Lanschot Bankiers, het 

GVB, het Rijksmuseum) en wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning en 

sponsoring in natura uit diverse hoeken. Zonder deze partners zou het onmogelijk zijn om al dit 

moois neer te zetten voor de kinderen van Amsterdam. 

Ambassadeurs 

In 2015 heeft SSIA besloten een corps diplomatique op te richten, bestaande uit ambassadeurs 

die Sinterklaas een warm hart toe dragen. 

Deze ambassadeurs ondersteunen onze organisatie zowel financieel als met raad en daad. 

Het aantal ambassadeurs bedroeg in 2018 25. Een groot deel van hen was aanwezig op 5 

december 2018 bij de opening van de AEX in Amsterdam, toen Sinterklaas met de gong de 

beursdag opende. 
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Financiën 

Over het boekjaar 2018/2019 is een exploitatiesaldo van € 20.047 positief (budget 2018/2019: € 

12.755 negatief) gerealiseerd, een verbetering van circa € 21.837 ten opzichte van het negatieve 

exploitatiesaldo over boekjaar 2017/2018. Deze verbetering is met name het gevolg van gestegen 

inkomsten terwijl de Stichting aan de andere kant waar mogelijk de kosten heeft getracht te 

verminderen. 

Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt, als gevolg van dit negatieve exploitatiesaldo, € 

36.212 negatief per einde boekjaar 2018/2019. Het Bestuur is van mening dat de continuïteit van 

de Stichting niet in gevaar is door de bestaande rekening-courant financiering door Stichting 

Initiatief Comité Amsterdam.  

Subsidies, sponsorbijdragen en overige opbrengsten 

De inkomsten in boekjaar 2018/2019 bedroegen € 252.464, een verbetering van € 1.356 ten 

opzichte van boekjaar 2017/2018.  

Deze verbetering kwam voor het grootste gedeelte op het conto van verschillende goede doelen 

stichtingen die Sinterklaas in Amsterdam een warm hart toedragen. Ook mogen wij rekenen op 

toenemende bijdragen van onze Ambassadeurs, een nieuwe groep trotse Amsterdammers die een 

belangrijke sponsor van onze Stichting zijn sinds 2015. 

Bedrijfskosten 

In het boekjaar 2018/2019 is in totaal € 228.539 aan bedrijfskosten besteed, wat lager is dan 

voorgaand boekjaar (circa € 21.851 lager) en circa € 16.659 hoger dan opgenomen in de 

begroting.  

De grootste kostendalingen ten opzichte van 2017/2018 komen voor rekening van de commissies 

“Intocht Land” en “Intocht Water” waar het dit jaar is gelukt door een aangepaste finale op de 

Dam en goede externe afspraken over sponsoring-in-natura de kosten te drukken, ondanks dat er 

sprake was van hogere facilitaire kosten advies voor veiligheid en infrastructuur en kosten 

voortkomend uit eisen van de gemeente Amsterdam tot het nemen van extra algemene en 

verkeersveiligheidsmaatregelen. 

Met name die laatste genoemde eisen bleken toch tot hogere dan begrote kosten te leiden 

waardoor de bedrijfskosten ondanks een daling ten opzichte van voorgaand boekjaar, toch hoger 

dan begroot waren.  

Elders in het jaar verslag wordt gedetailleerder op de financiën ingegaan.  De focus van het 

Bestuur is en blijft het binnenhalen van ambassadeurs en sponsors. Immers, door de Zwarte 

Pietendiscussie en de tanende economie van de voorgaande jaren liepen de sponsorinkomsten 

terug. De Stichting dient haar financiële draagvlak te verbreden en een buffer te creëren voor het 

geval de inkomsten van sponsorzijde tegenvalt. Zulke tekorten worden tot op heden gefinancierd 

door een lening van Stichting Initiatief Comité Amsterdam. 

De gehele organisatie bestaat uit vrijwilligers die zich al jaren geheel belangeloos en kosteloos 

inzetten voor Sinterklaas. Er zijn geen vergoedingen betaald aan bestuursleden van de Stichting 

in het boekjaar, slechts directe onkostenvergoedingen. 
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Tot slot 

SSIA is wederom in 2018 zeer dankbaar voor de hulp van alle vrijwilligers, maar ook de 

bijdragen van de vele partners van SSIA.  

De SSIA-doelstelling is en blijft dat Sinterklaas er is voor alle kinderen. Sinterklaas is een 

schoolvoorbeeld van hét verbindend element voor alle Amsterdammers tussen half november en 

6 december. De Goedheiligman plant om op 17 november 2019 weer voet aan Amsterdamse 

bodem te zetten! 

Verdere informatie treft u aan op de website en de Facebook-pagina: 

www.sintinamsterdam.nl 

https://www.facebook.com/SintinAmsterdam 

 

Namens het Bestuur van Stichting Sinterklaas In Amsterdam, 

 

Samira Bouchibti, voorzitter 

Jules Vos, vicevoorzitter

http://www.sintinamsterdam.nl/
https://www.facebook.com/SintinAmsterdam
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*eenmalig verlengd boekjaar van 13 maanden (1 maart t/m 31 maart), vergelijkende cijfers zijn 12 maanden (1 maart t/m 28 februari) 

Financieel verslag 

Balans per 31 maart 2019   
 

(Na bestemming  

exploitatiesaldo) 

Toe- 

lichting    31.03.2019*    28.02.2018 

     €    € 

          

Actief          

          

Vaste activa 1  38.331    54.066   

     38.331    54.066 

          

Vlottende activa          

          

Voorraden 2  7.312    0   

          

Debiteuren   27.500    2.500   

Overige vorderingen 3  29.990    27.715   

Totaal vlottende activa     57.490    30.215 

          

Kas   25    0   

Betaalrekening   21.984    31.494   

Spaarrekening   0    756   

Totaal liquide middelen     22.009     32.250  

          

     125.142    116.531 

Passief          

          

Eigen vermogen 4         

          

Overige reserves   (36.212)    (56.261)   

     (36.212)    (56.261) 

          

Voorzieningen 5    3.418    7.536 

          

Kortlopende schulden en 

overlopende passiva 6    157.936    165.256 

          

     125.142    116.531 
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*eenmalig verlengd boekjaar van 13 maanden (1 maart t/m 31 maart), vergelijkende cijfers zijn 12 maanden (1 maart t/m 28 februari) 

Staat van baten en lasten 

 

  

Resultaat 

2018/2019* 

  Begroting 

2018/2019 

 

 

Resultaat 

2017/2018 

   €   €   € 

          

Subsidies, donaties en 

sponsoring   252.464 

  

201.125 

 

 251.108 

          

Kosten          

Land-intocht 7  129.342   119.430    141.900  

Water-intocht 8 22.619   18.225   19.039  

Sint en Pieten 9 30.847   29.636   31.149  

Maatschappelijk 10 8.078   9.331   9.928  

Communicatie 11 27.886   28.613   33.478  

Sponsorcommissie  274   1.725   500  

Overige kosten 12 9.493   4.920   14.396  

Som der kosten   (228.539)   (211.880)   (250.390) 

          

Som van ontvangsten 

en kosten   23.925 

  

(10.755)   

 

 718 

          

Rentebaten & lasten   (3.876)   (2.000)   (2.506) 

          

Exploitatiesaldo   20.049   (12.755)   (1.788) 

          

Resultaatsbestemming  

Resultaat 

2018/2019* 

    

 

Resultaat 

2017/2018 

   €      € 

Continuïteitsreserve   10.000      0 

Algemene reserve   10.049      (1.788) 

Exploitatiesaldo   20.049      (1.788) 
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*eenmalig verlengd boekjaar van 13 maanden (1 maart t/m 31 maart), vergelijkende cijfers zijn 12 maanden (1 maart t/m 28 februari) 

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

Algemeen 

De Stichting Sinterklaas Intocht Amsterdam (“de Stichting” of “SSIA”) is opgericht op 13 

januari 2006 en heeft haar zetel in Amsterdam. Zij stelt zich ten doel ten behoeve van de 

Amsterdamse bevolking en de Amsterdamse kinderen in het bijzonder de jaarlijkse intocht van 

Sinterklaas in Amsterdam te organiseren. 

Het boekjaar van de Stichting liep van 1 maart tot en met 28 februari. 

In een statutenwijziging op 25 februari 2019 heeft de Stichting haar naam veranderd in Stichting 

Sinterklaas Intocht Amsterdam. Daarbij is ook het einde van het boekjaar verschoven naar 31 

maart in plaats van voorheen 28 februari.  

Derhalve is het boekjaar 2018/2019 eenmalig een verlengd boekjaar van 13 maanden dat loopt 

van 1 maart tot en met 31 maart. 

Continuïteit 

De Stichting heeft in de afgelopen jaren te maken gehad met teruglopende sponsorinkomsten. 

Dit is met name gerelateerd aan teruglopende sponsorbudgetten bij bestaande en nieuwe 

sponsors. Gezien de strenge en alsmaar toenemende veiligheidsmaatregelen is het niet altijd 

mogelijk om uitgaven aan te passen op deze afname. Als gevolg daarvan zijn in de afgelopen 

jaren negatieve saldi in de staat van baten en lasten gerealiseerd en is het vermogen negatief. 

Het Bestuur is heeft hierop gereageerd door  haar sponsoractiviteiten te intensiveren en de 

verhoogde subsidieaanvraag in te dienen bij de gemeente Amsterdam, welke ook is toegekend.  

Als gevolg hiervan is het Bestuur van mening dat de continuïteit van de Stichting niet in het 

geding is. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 

wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten 

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans  
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1) Vaste activa 

 2018/2019* 2017/2018 

 €  €  

Pietenpakken 33.890 45.187 

Pruiken 3.752 7.502 

Accessoires Pieten 689 1.377 

Totaal 38.331 54.066 

De afschrijvingstermijn van de pietenpakken en de pruiken en accessoires is respectievelijk 5 en 

3 jaar. De afschrijvingen zijn opgenomen in de Staat van baten en lasten als onderdeel van de 

Kosten Sint en Pieten. 

2) Voorraden 

De voorraad betreft cadeautjes uit te delen tijdens de maatschappelijke activiteiten. 

3) Overige vorderingen 

 2018/2019* 2017/2018 

 €  €  

Te ontvangen subsidies 20.000 20.000 

Te ontvangen credit nota’s 3.284 0 

Rekening-courant St. Vrienden van Sinterklaas 6.238 6.238 

BTW te ontvangen 468 1477 

Totaal 29.990 27.715 

4) Eigen vermogen 

 2018/2019* 2017/2018 

 €  €  

Stand per begin boekjaar (56.261) (54.473) 

Toevoeging aan continuïteitsreserve 10.000 0 

Toevoeging aan algemene reserves 10.049 (1.788) 

Stand per einde boekjaar (36.212) (56.261) 
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5) Voorzieningen 

De Stichting heeft een voorziening opgenomen in verband met voorgestelde naheffingsaanslagen 

voor te veel terugontvangen BTW in de jaren 2008 tot en met 2011. De onttrekking aan de 

voorziening betreft een terugbetaling van deze BTW in het boekjaar 2018. De Stichting bestrijdt 

de naheffingsaanslagen en is hierover met de Belastingdienst in overleg. 

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 2018/2019*  2017/2018 

 €  € 

Crediteuren 31.487  45.228 

Rekening-courant St. Initiatief Comité Amsterdam 124.449  118.028 

Overige kortlopende verplichtingen 2.000  2.000 

Totaal 157.936  165.256 

Gedurende boekjaar heeft de Stichting middelen ontvangen via de rekening-courant met 

Stichting Initiatief Comité Amsterdam. Deze verplichting moet worden terugbetaald zodra de 

Stichting daartoe de middelen heeft. Er wordt een rente op deze rekening-courant berekend van 

3%. 

Overige kortlopende verplichtingen in 2018/2019 betroffen vooruit ontvangen bedragen te 

besteden aan de intocht van Sinterklaas in Amsterdam voor het boekjaar 2019/2020. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten  

7) Kosten intocht 

 2018/2019*  2017/2018 

 €  € 

Stoet 13.254  15.687 

Facilitair 

Overig 

112.044 

4.044 

 115.102 

11.111 

Totaal 129.342  141.900 

8) Kosten boottocht 

 2018/2019*  2017/2018 

 €  € 

Inhuur 7.389  8.959 

Facilitair 

Overig 

11.937 

3.293 

 8.202 

1.878 

Totaal 22.619  19.039 

9) Kosten Sint en Pieten 

 2018/2019*  2017/2018 

 €  € 

Kleding 16.335  17.196 

Grimeurs 

Overig 

4.900 

9.612 

 4.422 

9.531 

Totaal 30.847  31.149 

10) Kosten maatschappelijke activiteiten 

 2018/2019*  2017/2018 

 €  € 

Ziekenhuisbezoeken 4.150  6.126 

Sint voor iedereen 

Overig 

2.473 

1.455 

 2.336 

1.466 

Totaal 8.078  9.928 
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Overige toelichtingen 

Honorarium ten behoeve van bestuurders  

In 2018/2019 zijn geen honoraria aan bestuurders betaald. 

Ondertekening van de jaarrekening 

Amsterdam, 4 juli 2019 

Namens het Bestuur, 

 

 

Merel van Vlaanderen 

Penningmeester 
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Overige gegevens 

 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het exploitatiesaldo 

Het exploitatiesaldo staat ter vrije beschikking aan de Stichting. 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018/2019 

Het Bestuur stelt voor het exploitatiesaldo over het boekjaar 2018/2019 van negatief € 1.788 te 

onttrekken aan de overige reserves. 

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.  

 


