
Stichling Geluksboontje
SIIIJNDEL

JAARVERSLAG 2O2O

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN

JÀARREKENING
Balans per 31 decemter
Staat van baten en lasteÍr
V/aarderings grondslagen
Toeliohting
Overige gegevens

Toekomstvisie

Paqina

2

3

4
5-6

,7

sUchUng Ge uksboontje, De Schild 2,5481NA in Schllndel, www.stichtineqeluksboonU e.nl lnfo @sUcht ngee uLsboonrle " tL I.yl .-.,,r1r.v-/;



ÀI,GEÀÍENN

Dc sdchlirlg is opÉioricht op 2E juni201t.
Dc stichting heelt tot doel het begeleiden en ondetsteuDen. rnaterieel en irnnaledeel, van
hulpbehoevende gezinnca rnet ld11deren. gnricht op het welzijn van de kjnderen, alles jn eest
ixirre zln van het §,oord. Dc stiohting beoogt geen winsl.

De slichting zel zich in Schijndel vdrvillig ir om kinderen blij te maken nret hoognodige
zorg, zo."vel materieel als immaterieei en voiledig geícht op het wclzijn van de kinderen.
Orn dit docl te kunnen berciken zijn er diverse \'Íij\rilligers dië we1 ofnjet vanuit hlln beroep
oflalent kundig zijn olli de diversiteit van de wensen te kuínen realjsercr.

Do stichtiilg heei een bestuur bcslaande uit:
De \.oolzittet' cvrou\ï K. van Zoghel
l)e secretalis i rnevrouw P.J. Celeijns
Penningn'leesteri lnevrouw S.A.B.P. van Hofi\'egcn

De stichting heeft geen e[kele betaa]de kracht. I--r lyordt vanujt huis geweÍkt om de kosten te
beperken.

De stichting is door de llelastingdienst gerangschjkt als ANBI- instelling (RSIN 850721411)
op het gebied van gifteoJschenkingen en de fiscalc aftrekbaarheid daanan.
Dc stichtjng is ingeschreven bij de Kamer van I(oophandel onder nummer 5304,1673
Vestigingi Schijndel
Postadresr Socrateslaan 147, 5216 CT 's-Hellogenbosch
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BÀLANS(x€1,-)
1l-12-2020 3t-12-20L9

LIQUIDE MIDDELEN

GENER{AL TOTAAL
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RESERLES €n FONDSEN
Bestemmingsros grve proj octen

31,-12-2020 3t-12-2019

785 603

l2
SCEULDEN OP KORTE TERMIJN
Overige schulden en overlopende passiva 12

GENERAAL TOTÀAL 797
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Grondslagen van waarderi[g en r€sultaatbepÈli]rg

,Àlgemccil
Dejaanckenirlg is opgcsteld co lol RJ650 Forldsenwervcude instcllingen. Alle bcdragen
zijn vennoicl io lirro. \root zor'er nict anders rs ver'meld, zijn de activa cn passiva opgenotnen
tcgcn nominale waalde. Baten en lasten rvorden locg€rekend aarr het.jaar waar ze betrekkirg
op hebben.

GIond'lnEen tuur (l( $axrdering vnn rcri\n cn px\\i(n

Liquide middelei
De liquide iddeleu $,orden geuaardeerd op nomirale waarde.

Resetvcs en Foldsen
I-Iet overschot oftekort ovet het boekjaar \tordt tocgcvoegd dan wel odltrokken aan de

bestenn ngsreseÍve en lbndscn.
De opbrcngstsn van reservc en fondsen. e,'enals de beslemmingsreseNe zolfworden cont'olm

de statutarre doelstelliog van de stichtjng aange\vend ten behoeve ven hei begeleiclen en

ondersteunen, malcrieel e11 innnatedcel, van hulpbeho4'endc geziruen mct kinderen, gedcht

op het welzijn van dc kindelen.

Grondslagen voor bepaling baten en lasten

Bate uit eigen londslverYing
Onder baten uit eigen fondswen'ing worden veÍant§oord dg in hot boekjaar ont!aDgen gelden

en waarden uit hoolde \'aL1 giften, bijdragen e1l ulerest,

Kosten vaI1 eigen Íbnalswcrving
Llieronder vallen alle koslen die direct te tnaken hcbbcn met de activiteilen behorend bij de

het wcnen van londsen,

Kosten bchecr cn adminish atie
Hioronder r,allen alle algemene kanloorkosten.

Bestcdingen aan dc doelstelling
Onder bestedi gen aan de doelst€lling wordel o.a. verantlvoord de uitgaven en bijdragen,

welke in het boekjaa. zijn toegekend in hel keder van hulp Toekenningen komcn geheel len

laste van het boekjaar waarin de betaling is verricht.
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B^LANS (x € 1,--)

LIQUIDE MIDDtrLEN
Kas
ABN AMRO 58.3894.607

RTSERVES DN FONDSEN

Bestemmil1qsreserye proiecten

Saido per I januari
Bij/Af: Resultaatbestemming
Saldo per 31 dooember

TOtrLICIITING

14
793 611
'/91 615

2020
603 593

31-12-2420 31-t2-2019

785 603

t2
overife schulden en over'lopende passiva

Bankkosten t2
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TOELICHTING

STÀAT VÀN BATEN EN LASTEN (x € 1,--)

I(osten bcheor en administratio
Automatiseri[gskoston
Administratiobenodigdhsden
Km vergoedingel
Rekening-oourart baÍlkier
overige

-_, 2020 2019
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Overige gegevcns

Stntutairc bcst€mming van het saklo vin baten ell Iasten
Er zijn geen bepalirrger'r opgcnone teo aarzion van ile rosultaatlresternrriog.

voorstel tot bestcrnming van heÍ resultant over'het hoel(jàar

I-Ict bestuur stelt voor het saldo van do baten en lasten 2020 len bedrage van €
gunste van de besiemmingsresel've projeoien 1e boeken.

Bovenstaande is a1 als zodatig il1 de balans verrverkt..

182.- ten

Ondertekening
Schiinclel- l-r se|tcurbcr 2021

Het bestuur,

K. \'an Zoghcl
Voorzitler

P.J. Geleijns
Secretaris
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TOIII(OMSTVISIE

Vo or hct j aar 202 0 en 202 I !Í01 dt een continuíteii ver r\,acht vao het huid igo ni veau van vaste
donaties. Daardoor is et ook een goede basis onlstaan oll1 een vasl aantal gezitDen op een
juisle anier ondersleufling te kunncn bieden
Iniensivcring vtul de loldsenri,elviug b1ijft hct doel om nog neer \ïcnscn van kirlderer jr
ver!,ulling te kunnen laten gaan. Gezien gevolgen die de Corona crisis met zioh m€ebrengen
is een exha steuntje ill de rug ook voor de klnderell een welkom geschenk.
De samen$ orklng tl1el diverse aanleverende instantics (m.b.t. gezinne cr inlio sten) woldt
vooltgezet.
Inzct van bostuur (en vrr,lwilligers) b1ljit gencht op een intcnsiv€ring voor hulpv€rlening aan
kindcren van beslaande en nieuwe gezinnen.
Voor het jaar 2021 staat bo\.endicn de r.iedng van hct 10 jarig bestaan van de Stichiing ol
stapel,
Het bestuuÍ hoopt via deze heugelljke gebeufienis exira aardaoht te uagen voor dit goede

doel en daÀmee extra donaties te venverven.
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