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ALGEMEEN

De slichting is opgerichl op 28 juni 201 L
De stichting heeft tot doel het begeleiden en ondersteunen, materieel en immateÍieel, vaI1

hulpbehoevende gezinnen met kinderen, gericht op het welzijn van de kinderen, alles in meest
ruime zin van het woord. De stichting beoogt geen winst.

De stichting zet zich in Schijndel vrijwillig in om kinderen blij te maken met hoognodige
zoÍg, zowel materieel als immaterieel en volledig gericht op het welzijn van de kinderen.
Om dit doel te kunnen bereiken zijn er diverse l,rijwilligers die wel ofniet vanuit hun beroep
of tal€nt ktudig zijn om de diversiteit van de wenseÍr t€ kuffren realiseren.

De stichting heeft een bestuur bestaande uit:
De vooIzittel : mel,rouw K. van Zoghel
De secÍetaris : me\Íouw P.J. Geleijns
Penningmeester me\Touw S.A.B.P. van Hofi egen

De stichting heeft ge enkele betaalde hacht. Er wordt valuit huis gewerkt om de kosten te
beperken.

De stichting is dooÍ de Belastingdienst geraogschikt als ANBI- instelling GSIN 850721441)
op het gebied van giftedschenldngen en de fiscale afuekbaarheid daarvan.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummet 53044673
Vestiging: Schijndel met adres Newtonlaan 110, 5480 AD 's-HeÍtogenbosch
Postadres: Postbus 168, 5480 AD Schijndel
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BALANS(x€1,-)

LIQUIDE MIDDELEN

31-12-2019 3r-r2-2018

615 605

GENERAAL TOTAAL 615 605



RESERVES en FONDSEN
BestenmingsÍeseÍve pÍojecten

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Overige schulden en overlopende passiva

GENERAAL TOTAAL

31-12-2019 3l-r2-2018

603 593

1212

615 90t
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Dejaarrek€Íing is opgesteld conform RJ650 Fondsenwervende instellingen. Al1e bedÍagen
zijí vermeld in Euro. VooÍ zover niet andeÍs is veÍmeld, zijn de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde. Baten en lasten woÍden toegerckend aan het jaar waar ze betekking
op hebben.

Crondslagetr \oor de $aardering \an acti\a en passira

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Reserves en Fondsen
Het overschot of tekort over het boekjaar wordt toegevoegd dan wel ontkokken aaÍI de
bestemmingsÍeserr'e en fondsen.
De opbrcngsten van reserve en fondsen, evenals de bestemmingsreserve zelfworden conform
de statutaie doelstelling van de stichting aangewend ten behoeve van het begeleiden eÍI
onde6teunen, materieel en immaterieel, van hulpbehoeveflde gezinnen met kinderen, gericht
op het welzijn van de kinderen.

Grondslagen voor bepaling baten etr lasten

Baten uit eigen fondswerving
Onder baten uit eigen fondswerving worden verantwoord de in het boe§aar ontvangen gelden
en waarden uit hoofde van giften, bijdragen eI1 inteÍest.

Kosten van eigen fondswerving
Hieronder vallen alle kosten die diÍect te maken hebben met de activiteiten behorcnd bij de
het werven van fondsen.

Kosten beheer en administratie
Hieronder vallen alle algemene kantoorkostefl.

Bestedingen aan de doelstelling
Onder bestedingen aan de doelstelling worden o.a. vemntwoord de uitgaven en bUdrageq
welke in het boekjaar zijn toegekend in het kader van hulp. Toekermingen komen geheel ten
laste van het boekjaar waarin de betaling is verdcht.
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BALANS (x € 1,*)

TOELICHTING

LIQUIDE MIDDELEN
Kas
ABN AMRO 58.3894.607

RESERVES EN FONDSEN

Bestemminq$eserve plqigq@
Saldo per 1 januari
Bij/Af: Resultaatbestemming
Saldo per 3l december

Overige schuider en overlopende passiva

Barlkkosten

3l-12-2019 31,12-2018

44
611 601

615 60s

2019
593

10 298
603 593

2018
89t

t212
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TOELICHTING

§IA4f-Y4I-E4.LEN-E!!$ (x € lr-)

Kosten beheer en adminisfatie
Automatiseringskosten
Administratiebenodigdheden
Kosten postbus
Km vergoedingen
Rekeniíg-couraÍrt banLier
Overige

20t9 2018

,ra

54
14

254
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Overige gegevens

Statutaire bestemming van het saldo van baten en lasten
Er zijn geen bepalingen opgenomen ten aanzien van de resultaatbestemming.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar
Het bestuur stelt vooÍ het saldo van de baten en lasten 2019 tell bedïage van €
gunste van de bestemming$eseNe projecten te boeken.
Bovenstaande is al als zodanig in de balans verwerkt..

t: r*'
,ry?'

\

10,-- ten

Ondertekening
Schijndel, 23 februari 2021

Het bestuur,

K. van Zoghel
Voorzitter

P.J. Geleijns
SeoetaÍis

S.A.B.P. van Hofuegen
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TOEKOMSTVISIE

Voor het jaar 2020 en 202 1 wordt een coítiDuïteit verwacht vaí het huidige niveau van vaste
donaties. Daardoor is er ook een goede basis ontstaan om een vast aantal gezinnen op een
juiste manier ondersteuning te kunnen bieden.
Intensivedng van de fondsenwerving blijft het doel om nog meer wensen van kinderen in
verwlling te kulmen laten gaan. Gezien gevolgen die de Corona crisis met zich meebrengen is
een exta steuntje in de rug ook voor de kinderen een welkom geschenk.
De salnenwerking met diverse aanleverende instanties (rn.b.t. gezinnen en inkomsten) wordt
vooÍgezet.
Inzet val1 bestuw (en wijwilligers) b1ijft gericht op een iÍtensivering voor hulpverlening aan

kinderen van bestaande en nieuwe gezinnen.
Voor het jaar 202 1 staat bovendien de viering van het I 0 jarig bestaan van de Stichting op
stapel.
Het bestuur hoopt via deze heugelijke gebeurteÍis extra aandacht te vragen voor dit goede
doel en daarmee extra donaties te ven erven.
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