Jaarverslag 2020
Algemeen
De Stichting Emoties is op 19 juli 2013 opgericht en ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 58430229. Het doel van Stichting Emoties is het verwerven,
beheren en toewijzen van financiële of materiële middelen aan mensen die lijden aan de
ziekte kanker en woonachtig zijn in een van de dorpen binnen de gemeente Woensdrecht.
Deze middelen zijn bedoeld om een wens van deze mensen te vervullen.
De belastingdienst heeft aan de St. Emoties de ANBI-status (Algemene Nut Beogende
Instelling) verleend onder RSIN 853037206. Zowel de ontvanger als de schenker zijn
daardoor geen belasting verschuldigd over het geschonken bedrag.

Activiteiten in 2020
Het jaar 2020 heeft ons allemaal op een bijzondere manier geraakt. Door de wereldwijde
pandemie werden we beperkt in het maken van persoonlijke contacten en kregen ook onze
huisbezoeken een andere invulling. Vanwege de vaak kwetsbare gezondheid van de mensen
hebben we er voor gekozen de mensen telefonisch te benaderen in plaats van een
persoonlijk huisbezoek. Dit was eenvoudig de meest veilige manier en werd door iedereen
ook dankbaar aanvaard. Wat wel opvallend was, was de terughoudendheid in nieuwe
aanmeldingen. Door het Covid-19 virus zijn de meeste mensen wat terughoudender
geworden en werden er minder mensen bij ons aangemeld. Diegene die onder onze
aandacht zijn gebracht, zijn allemaal (telefonisch) benaderd. Een enkeling gaf de voorkeur
aan een persoonlijk bezoek, dat overigens buiten kon plaatsvinden. In 2020 hebben we maar
18 nieuwe verzoeken binnen gekregen. Al deze mensen zijn door ons benaderd. Deze
contacten werden allemaal voorbereid, uitgevoerd, administratief en financieel afgewerkt
en verantwoord door de bestuursleden.
In 2020 is in totaal aan 19 patiënten een donatie van € 500 verstrekt, ofwel een totaalbedrag
van € 9.500. Er zijn nog twee personen die nog een factuur kunnen inleveren. Vanaf de
oprichting van Stichting Emoties tot eind 2020 zijn er in totaal 198 verzoeken ontvangen.
Hiervan hebben er 181 tot een donatie geleid voor een bedrag van € 99.000.
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In bijna alle gevallen wordt ervaren dat betrokkenen in het begin wat terughoudend zijn om
de donatie te ontvangen. Na het kennismakingsgesprek wordt er veelal heel enthousiast
gereageerd en wordt de donatie graag en op diverse manieren gebruikt.
Vele mensen reageren na de donatie nog met een kaartje of andersoortig leuk iets. Zij
bedanken daarbij alle mensen die hun donatie hebben mogelijk gemaakt.
De patiënten verkeren door hun ziekte meestal in een (lichamelijk, emotioneel en soms ook
financieel) moeilijke (gezins)situatie. Het "kennismakings" gesprek met bijbehorend
bloemetje geeft bij velen reeds voldoening. De aandacht die ze daarbij krijgen, ervaren zij
allemaal als zeer positief. Het voelt voor hen dan ook echt aan als een steuntje in de rug
vanuit de bevolking van de gemeente Woensdrecht. Dat zijn uiteindelijk toch de mensen die
er op allerlei manieren voor zorgen dat de nodige financiën beschikbaar zijn. Ondanks dat
we nu de mensen telefonisch benaderen, werden de bijbehorende bloemen uiteraard
gewoon door de bloemist aan huis bezorgd.

Het bestuur:
Het bestuur bestaat uit 5 leden die volgens een rooster van aftreden voor een periode van 4
jaar worden (her)benoemd. De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun
werkzaamheden.
De belangrijkste bestuursafspraken zijn in een intern bestuursreglement vastgelegd.
Daarbij is o.a. overeengekomen dat een donatie maximaal € 500 zal bedragen en dat een
persoon in totaal slechts één donatie kan ontvangen. Er is een maximum geldbedrag
ingesteld, omdat het bestuur graag zoveel mogelijk mensen wil ondersteunen en dat nog
vele jaren. Het bestuur houdt daarbij rekening met de toekomst, waarin er mogelijk in een
jaar geen/minder inkomsten of juist meer uitgaven zullen zijn. Daarom is afgesproken om
een ‘buffer’ aan te houden, zodat bij dit soort gevallen toch nog (een tijdje) doorgegaan kan
worden met het geven van donaties.
Op 1 oktober 2018 is in het kader van de nieuwe Europese Wetgeving AVG (Wet op de
privacy) het intern bestuursreglement gewijzigd en door alle bestuursleden ondertekend.
Hiervoor is artikel 8a toegevoegd, waarin wordt omschreven hoe het bestuur zal omgaan
met de privacy van de persoonsgegevens van alle betrokkenen.
Vanwege het Covid-19 virus en de daarbij behorende maatregelen, zijn er minder
gebeurtenissen geweest waarbij bestuursleden aanwezig zijn geweest. Enkele bestuursleden
zijn actief geweest als vrijwilliger bij ‘De Woensdrechtse Wielerzomer’. Daarnaast heeft
Stichting Emoties deelgenomen aan de clubkascampagne van de Rabobank en hebben we
een donatie ontvangen van het CDRO. De betrokken organisaties en personen die een
donatie hebben gegeven richting St. Emoties zijn daar allemaal schriftelijk voor bedankt.
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In 2020 zijn er 3 vergaderingen gehouden.
Volgens het rooster van aftreden is de heer van der Korput in 2021 aftredend. Bij
gezondheid wil hij graag een volgende termijn van vier jaar aanblijven.

Financieel:
Bij het jaarverslag over 2020 is een jaarrekening over 2020 toegevoegd, bestaande uit een
balans, staat van baten en lasten en grondslagen van waardering en bepaling van het
resultaat. De kascontrole over het jaar 2020 is op afstand uitgevoerd door een lid van het
Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht (CDRO) en die was tevreden over de duidelijke en
transparante manier, waarop het financiële gedeelte van Stichting Emoties werd uitgevoerd.
Ook op de website is het jaarverslag met bijbehorend financiële verslag voor iedereen te
lezen.
De inkomsten in 2020 bedroegen € 4.692 en bestonden voornamelijk uit bijdragen van het
CDRO in Ossendrecht (€ 3.000), een bijdrage uit de Rabobank Clubkascampagne (€ 495) en
een vrijwilligersbijdrage van diverse wielercomités (€ 1.115).
De uitgaven in 2020 bedroegen € 9.981 en bestonden voornamelijk uit bijdragen aan
patiënten inclusief het bijbehorende bloemetje. De Stichting heeft in 2020 € 481 aan kosten
gemaakt die hoofdzakelijk betrekking hadden op promotiekosten en bankkosten.
De uitgaven waren in 2020 hoger dan de inkomsten doordat er minder activiteiten werden
georganiseerd waaruit eventuele inkomsten te genereren zouden zijn geweest.
Met het huidige gemiddeld aantal verzoeken per jaar is er op dit moment een financiële
buffer van ongeveer 3 jaar. Hiermee is de nabije toekomst van Stichting Emoties
gewaarborgd.

Toekomst:
Het bestuur van de Stichting Emoties wil zich nog graag lang blijven inzetten om, binnen hun
doelstelling, de wensen van mensen met kanker te kunnen blijven vervullen.
Daar zijn echter wel financiële middelen voor nodig en daarom is er de hoop dat ook in 2021
weer een donatie vanuit de Roparungelden ontvangen mag gaan worden.
Deze donatie is voor de Stichting Emoties heel belangrijk om haar doelstelling te blijven
verwezenlijken: wensen vervullen van de mensen met kanker in de gemeente
Woensdrecht.

3

Stichting Emoties zal zoals afgelopen jaren, uiteraard ook in 2021 weer proberen om op
andere manieren gelden te (blijven) ontvangen.
Het bestuur dankt u voor uw aandacht en hoopt dat dit verslag u wederom voldoende
vertrouwen geeft om de samenwerking met ons verder voort te zetten.

Het bestuur:

S. de Keijzer
(voorzitter)
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L. Kools
(secretaris)

J. de Vos
C. van de Korput
(penningmeester) (bestuurslid)

N. Moerkens
(bestuurslid)

Jaarrekening 2020 Stichting Emoties
Balans
€

31 dec 2020

31 dec 2019

45.787

51.077

45.787

51.077

ACTIVA
Liquide middelen

PASSIVA
Stichtingsvermogen

1.

Jaarrekening 2020 Stichting Emoties
Staat van baten en lasten
€

2020

2019

BATEN
Bijdrage Roparungelden

3.000

9.000

Overige giften, sponsoring en rente

1.196

4.156

-

1.631

Bijdrage Herwonnen Levenskracht
Opbrengst Kindersponsorloop Roparun
Rabobank (clubkascampagne)

496

650
4.692

15.437

LASTEN
Bijdragen aan patiënten

-9.500

-15.500

-

-135

Kosten bloemen/fruitmanden bij eerste bezoek

-290

-436

Bankkosten

-119

-120

-73

-167

Promotiekosten

Kosten website, stichtingskosten

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

2.

-9.982

-16.358

-5.290

-921

Jaarrekening 2020 Stichting Emoties
Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat
ACTIVITEITEN
Het verwerven, beheren en toewijzen van financiële of materiële middelen aan mensen die lijden aan de ziekte kanker en
woonachtig zijn in een van de dorpen binnen de gemeente Woensdrecht. Deze middelen zijn bedoeld om een wens van deze
mensen te vervullen. Stichting Emoties is op 19 juli 2013 opgericht. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen. De
gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling voor de
Stichting.
De Stichting is vrijgesteld van omzetbelasting en vennootschapsbelasting. De Stichting heeft in 2014 de ANBI status verkregen.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van de lasten in een boekjaar. De
baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.
Baten
Baten hebben betrekking op de in het boekjaar ontvangen bijdragen, sponsorgelden, subsidies, donaties of giften.
Lasten
Onder lasten wordt verstaan de direct aan de activiteiten toe te rekenen kosten dan wel uitgaven.

Toelichting op de balans
LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
BESTUURDERS
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. De bestuurders ontvangen geen bezolding voor de
door hen verrichte werkzaamheden.

Ossendrecht, 30 januari 2021
Het bestuur,

S. de Keijzer

L. Kools

J. de Vos

C. van de Korput

N. Moerkens

(voorzitter)

(secretaris)

(penningmeester)

(bestuurslid)

(bestuurslid)
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