
Jaarverslag 2019

Inhoud:

1. Jaarverslag van de secretaris
2. Financieel overzicht met balans en staat van baten en lasten

Opgemaakt door Ad Vester
Vastgesteld door het bestuur op   -2020



Jaarverslag van de Secretaris

Het jaar 2019 hebben we ta maken gehad met het wegvallen van een van onze 
bestuursleden. Ook heeft de kartrekker weer een zwaar jaar achter de rug.

Toch hebben we dit jaar weer heel wat pakketten kunnen samenstellen voor de jarige 
kinderen en zo zijn er weer een groot aantal kinderen blij gemaakt. 

De vergaderingen zijn beperkt gebleven dit jaar. 

Voor de donaties die zijn gedaan zijn wij zeer dankbaar. Daar onder vallen donaties van 
Eggermond en Bruinsma. Daarvoor zijn wij zeer erkentelijk en willen hierbij ook bedanken.

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

De kinderen die gebruik maken van het pakket zijn bij de stichting niet bekend. Dit is omdat 
het een vertrouwelijke zaak betreft. Distributie gaat dan ook via de voedselbank.



Financieel Overzicht 2019

Balans 

ACTIVA                                              31-12-2019  

Vorderingen / vooruitbetaald
Liquide middelen € 1,954

PASSIVA

Eigen Kapitaal € 1,954

Staat van Baten en Lasten

BATEN

Donaties, giften en schenkingen €      40
Rente €           0  
Totaal Baten €      40

LASTEN
Inkopen van materialen tbv pakketten €   709
Kosten Website €      23
Bankkosten                €        64  
Totaal Lasten €    796

                              
RESULTAAT                €     756 -/-  

Toelichting:

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

De baten bestaan uit giften en donaties van particulieren en 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 nadelig saldo, zijnde het resultaat is onttrokken aan het kapitaal van de stichting.
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