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 Projecten waaraan het geld ten goede kwam 

€  12.434,26  televisies en magnetrons op de kamers 
€    7.080,80  weerbaarheidstrainingen 
€        119,50  Singelloop 
€    1.060,00  Theater “Waarom mannen slaan" 
€    1.114,50  uitje naar Duinrell 
€    3.815,00  kerstbonnenacties 2017 en 2018 

 

 

Financieel jaarverslag 2018 

Financieel gezien is in het jaar 2018 aangesloten bij wat de voorgaande jaren met succes als beleid 

was ontwikkeld. Voor alle activiteiten konden sponsoren worden gevonden. Vooral serviceclubs 

droegen ruimhartig bij, zodat belangrijke projecten konden worden uitgevoerd.  Maar dit jaar was er 

ook weer een aantal particulieren dat zich meldde als donateur voor een of ander specifiek project.  

Kijken we naar de uitgaven, dan zien we dat een aantal projecten waarvoor een deel van het geld al 

in 2017 was binnen gekomen, in 2018 is gerealiseerd. De inkomsten en uitgaven zijn in balans. 

In vergelijking met voorgaande jaren is – hoewel dat amper meer mogelijk was – een nog verdere 

stijging van het rendement gerealiseerd: bijna alles wat binnen kwam is ook ten goede gekomen aan 

de doelgroep waar het om begonnen is.  

 

De resultatenrekening geeft het volgende beeld: 

Resultatenrekening    
     
Beginsaldo:   16.478,36 

 Inkomsten   

  particulieren 1.076,35  

   legaat 7.500,00  

  organisaties 8.060,00  

  totaal:   16.636,35 

 

 
Uitgaven    

  projecten 25.624,06  

  administratie 30,00  

  bestuur 0,00  

  bank 132,05  

  totaal:   25.786,11 

      

Eindsaldo   7.328,60 
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Daarnaast moet er rekening worden gehouden met een toezegging van € 3.500 van de Lions die door 

de Lions per ongeluk is overgemaakt naar Stichting Het Vergeten Kind . De Stichting is in overleg met 

Stichting Het Vergeten kind om het geld alsnog op zijn bestemming te krijgen, namelijk in Leiden, 

waar het thuis hoort. 

 

In de balans deden zich ten opzichte van het voorgaande boekjaar op papier wel belangrijke 

wijzigingen voor. Het eigen vermogen is fors gedaald. Dat komt echter, omdat de 

bestemmingsreserves die we vorig jaar op de balans hadden staan nu ook daadwerkelijk gebruikt 

zijn. Dit betrof een activiteit waarvoor flink veel geld nodig was: de aankleding van de kamers in de 

opvang. Het is beleid van de Stichting éérst zeker te weten dat het geld binnen is, vóórdat het aan 

activiteiten wordt uitgegeven. Het eigen vermogen in 2017 was daardoor bovengemiddeld hoog (als 

de bestemmingsreserves daartoe werden gerekend). Dat is nu weer normaal. 

 

De Balans 2018 ziet er zodoende als volgt uit: 

   

 
Balans 2018     

  31 dec 18  1 jan 2018   31 dec 2018 1 jan 2018 

vaste activa  0  0  eigen vermogen 10.829  21.978 

vlottende activa     bestemmingsreserves 0  0 

vorderingen  3.500  5.500  langlopende leningen 0  0 

liquide middelen 7.329  16.478  kortlopende leningen 0  0 

totaal 
activa:  10.829  21.978  totaal passiva: 10.829  21.978 

 

In 2014 was al te zien dat de financiering van de activiteiten voor een groter aandeel afkomstig was 

van maatschappelijke organisaties. Dat paste ook bij de nieuwe werkwijze, waarbij vooral bij 

organisaties naar financiering voor een project werd gezocht. Dat was in de jaren daarna ook het 

geval en het jaar 2018 vormde geen uitzondering. Met steun van organisaties kunnen ook grotere 

projecten worden aangepakt en waarmee echt het verschil wordt gemaakt. Dat geldt ook voor een 

legaat waarmee een belangrijke bijdrage werd geleverd.  

De Stichting vindt het echter ook heel belangrijk particulieren als vrienden en donateurs te hebben. 

Met hun bijdrage kan een projectbegroting waar extra’s bij komen sluitend worden gemaakt of 

kleinere maar niet minder belangrijke activiteiten worden opgezet waarin de gezinnen die in de 

opvang verblijven extra aandacht krijgen. In 2018 bleken meer particulieren dan in 2017 bereid 

spontaan aan een project bij te dragen. 

 

In de laatste jaren heeft het bestuur zich als uitdaging gesteld te bezien in hoeverre het mogelijk is 

om het netwerk uit te breiden en ook vrienden aan zich te binden die in natura een bijdrage leveren 

voor het doel dat de Stichting zich stelt. Daar is inderdaad een begin mee gemaakt maar die 

bijdragen zijn uiteraard niet zichtbaar in het financiële jaarverslag. 

  


