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Jaarverslag van de Secretaris

Het jaar 2017 is het 2e jaar van de stichting en we hebben een mooie doorzet van de 
activiteiten kunnen doen. Wel hebben we te kampen gehad met ziekte bij Jarig Straatsma 
voor een belangrijk deel de kar trekker van de stichting. De activiteit van het samenstellen 
van de pakketten voor dekinderen en het uitdelen daarvan is gewoon doorgegaan.

We hebben in dit jaar dan ook weer veel kinderen een mooi feestje kunnen laten geven.

De vergaderingen hebben zoals gebruikelijk plaats gehad op het Moleneind bij Straatsma. 
Daar zijn we steeds warm ontvangen met koffie en thee.

De Wiekslag een Jenaplan school in Drachten heeft voor een hele mooie bijdrage gezorgd 
voor de stichting. Door de kerstopbrengst van de lege flessen aan de Stichting te schenken. 
Verder zijn er schenkingen van Aventura, HZPC, fam. Sandburg en de Lions.

In totaal zijn er ca 150 pakketten samengesteld door vrijwilligers, waarmee evenzoveel 
kinderen een feestje konden organiseren.



Financieel Overzicht 2017

Balans 

ACTIVA                                              31-12-2016  

Vorderingen / vooruitbetaald
Liquide middelen € 3,687

PASSIVA

Eigen Kapitaal € 3,687

Staat van Baten en Lasten

BATEN

Donaties, giften en schenkingen € 1,935
Rente €           4  
Totaal Baten € 1,939

LASTEN
Inkopen van materialen tbv pakketten € 1,691
Kosten Website €      23
Bankkosten                €        63  
Totaal Lasten € 1,777

                              
RESULTAAT                €     162  

Toelichting:

Het eigen kapitaal bestaat uit spaarmiddelen. De voorraad aan materialen is niet 
geactiveerd.

De baten bestaan uit giften en donaties van bedrijven, scholen, particulieren en een bijdrage 
van de Lionsclub.

De inkomsten zijn ingezet voor het kopen van de materialen van de pakketten. Verder voor 
de vaste lasten bestaande uit bankkosten en website.

Het batig saldo , zijnde het resultaat is toegevoegd aan het kapitaal van de stichting.
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