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1.

Jaarverslag van de secretaris

Het jaar 2016 stond in het teken van de aftrap en opstart. Gestart is met het samenstellen van het
bestuur en de oprichting van de stichting op 23 maart 2015. Het bestuur is voor het eerst bijeenkomen
op 30 maart 2015 onder leiding van onze voorzitter, later gevolgd door nog 5 vergaderingen in de loop
van het jaar.
Zaken die het bestuur heeft besproken en uitgevoerd zijn:
- het regelen van de financiële zaken door openen van een bankrekening en aanvragen ANBI status
- fundraising, hoe komen we aan de benodigde geldmiddelen
- bouwen van een website door Bedrijf Boest en aanleveren van de tekst door Jarig
- contacten leggen en onderhouden met de voedselbank
- uitvoering geven aan de doelstelling door het samenstellen van het feestpakket, de doos met inhoud
- publiciteit, gebruik maken van social-media en werven van een ambassadeur
- contacten gelegd met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Maatschappelijke Organisatie
Smallingerland (MOS) voor eventuele ondersteuning van ouders bij organiseren kinderfeestje.
- aanbieden van 1e pakket organiseren
Alle vergaderingen vonden plaats bij Silleke, waar we altijd welkom waren en voorzien werden van
koffie/thee, waarvoor dank.
Uiteindelijk is op 14 september 2016 de 1e doos uitgereikt door Jarig Straatsma en Burgemeester
Tjeerd van Bekkum aan de vertegenwoordiger van de voedselbank Dirk Meyer.
De publiciteit rondom deze aanbieding heeft geleid tot diverse giften.
Samen met donaties en giften o.a. van bedrijven die opbrengst van hun jubileum aan ons goede doel
hebben besteedt. Hierdoor is de stichting in de gelegenheid zijn werk uit te voeren en heeft ze de
middelen om pakketten aan te bieden om het kinderfeestje mogelijk te maken.
In november is gestart met het meegeven van de eerste 8 pakketten aan ouders waarvan de kinderen
jarig waren. De uitgifte wordt verzorgd door de voedselbank. Jarig Straatsma zorgt voor de inhoud van
de pakketten en heeft hiervoor de materialen ingekocht. Vervolgens zijn in december 6 pakketten
meegegeven. Totaal zijn in 2015 de eerste 14 pakketten verstrekt.
We willen in januari samen met de Voedselbank evalueren en hopen en verwachten vervolgens ca. 100
kinderen blij te maken met hulpmiddelen om een kinderfeestje te geven.
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6. Financieel Overzicht 2016

Balans

31-12-16

ACTIVA
Vorderingen/vooruitbetaald
Liquide middelen

€ 3.525
€ 3.525

PASSIVA
Eigen kapitaal

€ 3.525
€ 3.525

Staat van baten en lasten
BATEN
Donaties, giften en schenkingen
Rente
Totaal baten

€ 4.491
€ 4.491

LASTEN
Inkopen van materialen t.bv.
pakketten
Kosten van oprichting
(notaris en KvK)
Kosten website
Bankkosten
Totaal lasten
RESULTAAT

€ 664
€ 250
€ 16
€ 37
€ 967
€ 3.525

Toelichting

Het eigenkapitaal is gelijk aan het resultaat 2016 en bestaat uit spaarmiddelen.
De voorraad van ingekochte materialen is niet geactiveerd.
De baten bestaan uit giften en donaties van bedrijven, particulieren en de bijdrage van Lionsclub
Drachten Livius naast de hulp bij de oprichting van de stichting. Daarnaast is de website kosteloos
gebouwd door Bedrijf Boest.
De kosten zijn nog beperk vanwege de recente start van uitgifte pakketten.
De kosten van oprichting zijn eenmalige kosten.
De materiaalkosten zijn ten behoeve van het doel van de stichting.
De overige kosten, voor beheer e.d. bedragen 7% van de opbrengsten.
Het batig saldo, zijnde het resultaat is geheel toegevoegd aan het kapitaal van de stichting.
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