Jaarverslag 2013
Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Emoties.
Om u informatie te verstrekken over de oprichting, het bestuur, etc. is een belangrijk deel
van het verslag gevuld met informatie over deze stichting.
Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort
te zetten.
Oprichting:
De Stichting Emoties is op 19 juli 2013 opgericht.
Ten overstaan van notaris Vermunt werd daartoe door de voorzitter en de secretaris de akte
van oprichting ondertekend.
Bestuur:
Het bestuur bestaat uit 5 personen:
een voorzitter (mevr. De Keijzer), een secretaris (dhr. Van den Bussche), een
penningmeester (dhr. De Vos) en 2 bestuursleden (mevr. Koeken en dhr. Van de Korput).
Doelstelling:
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.
Naamgeving:
Bij de kennismakingsbezoeken bleken emoties meestal een belangrijke rol te spelen.
De naam Emoties is voortgekomen uit de titel van een gedicht van de bekende Nederlandse
dichter, Ben van Ooijen. Hij heeft schriftelijk toestemming gegeven om deze titel te
gebruiken als naam voor de Stichting.
Kamer van Koophandel:
Naar aanleiding daarvan werd de Stichting Emoties ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 58430229.
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Betaal- en spaarrekening:
Verder werd een betaal- en spaarrekening geopend bij de Rabobank RoosendaalWoensdrecht onder nummer NL46 RABO 0101 2914 77.
ANBI-status:
Bij de belastingdienst werd een verzoek ingediend om de ANBI-status (Algemene Nut
Beogende Instelling) te verkrijgen. Onlangs is deze aan de Stichting Emoties verleend.
Intern bestuursreglement:
Een intern bestuursreglement wordt op dit moment samengesteld en bevat een aantal
gemaakte afspraken. Daarbij is o.a. reeds overeengekomen dat een donatie maximaal
€ 500,-- zal bedragen en een persoon in totaal slechts één donatie kan ontvangen.
Er is een maximum ingesteld, omdat het bestuur graag zoveel mogelijk mensen wil
ondersteunen en dat nog vele jaren. Het bestuur houdt daarbij rekening met de toekomst,
waarin het mogelijk geen / minder inkomsten (hopelijk niet) zal ontvangen en wil daarom
een ‘buffer’ aanhouden, zodat in dat geval toch nog doorgegaan kan worden met donaties.
Ook is overeengekomen dat gegevens van bij de Stichting Emoties geregistreerde personen
niet aan derden worden verstrekt en dat er door externe personen een jaarlijkse kascontrole
wordt uitgevoerd.
Communicatie:
Om (meer) bekendheid te verkrijgen is inmiddels een logo gemaakt en wordt op dit moment
gewerkt aan een flyer. Deze zal op enkele plaatsen in de gemeente worden weggelegd, zoals
bij huisartsen, het gemeentehuis, e.d.
Onlangs is voor weekblad De Bode met enkele bestuursleden een interview gehouden en dit
is inmiddels geplaatst. In 2014 zal nog op diverse manieren verdere bekendheid gegeven
gaan worden aan de doelstelling van de Stichting Emoties. Er is een e-mailadres aangemaakt:
StichtingEmoties@gmail.com.
Donaties 2013:
In afwachting van de officiële oprichting van de Stichting Emoties werden van tevoren in
nauw en goed overleg met het CDRO (Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht) reeds een
aantal personen bezocht, die in aanmerking kwamen voor een donatie. Dat heeft geleid tot 2
donaties, die nog betaald zijn door het CDRO. Een van deze personen is onlangs overleden.
Tijdens de doorkomst van de Roparun in het Pinksterweekend, hebben enkele bestuursleden
een aantal gezinnen van patiënten uit de Daniel den Hoedkliniek te Rotterdam ontvangen en
begeleid. Zij arriveerden daags voor de Roparun en gingen de volgende dag na de doorkomst
‘s middags weer terug. De kosten hiervan zijn betaald door het CDRO.
Na de officiële oprichting zijn in 2013 in totaal 7 personen bezocht. Dat heeft inmiddels
geleid tot 3 donaties (een hulpmiddel om de hobby nog langer te kunnen blijven uitoefenen;
een weekendje weg en een korte vakantie).
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De 4 andere personen hebben aangegeven graag gebruik te maken van een donatie, maar
door de behandelcyclus van hun ziekte dat op dit moment nog niet te kunnen doen. Een van
deze personen is inmiddels overleden.
Werkwijze:
Nadat een melding/verzoek van familie, kennissen, buurtbewoners, etc. is ontvangen, wordt
door 2 bestuursleden een kennismakingsbezoek gebracht aan de betrokken persoon. Hierbij
wordt gekeken of deze voldoet aan de criteria, waarna de mogelijkheden worden
voorgelegd. De betrokkene regelt vervolgens zelf zijn wens (bespreken van .., kopen van ..,
etc.) en de donatie wordt via de penningmeester geregeld, na inlevering van de betreffende
bon(nen). Afhankelijk van de persoonlijke / financiële situatie kunnen ook bijkomende
onkosten worden vergoed, zoals bijv. reiskosten. Nadat de wens is uitgevoerd, is er
nogmaals onderling contact om informatie aan elkaar uit te wisselen.
Fietsenproject:
Het CDRO had een fietsenproject en is doorgegeven aan de Stichting Emoties en 11 mensen
hadden toen een e-bike in bruikleen. Het bestuur van de Stichting Emoties heeft om diverse
redenen (duur en zeer arbeidsintensief) besloten om dit project langzaam af te bouwen en
geen fietsen meer ter beschikking te stellen. Wel is het uiteraard voor de betrokkene
mogelijk om de maximale donatie van € 500,-- te gebruiken voor de aanschaf van een eigen
e-bike. Dat is inmiddels ook al gebeurd.
Financieel:
Op 4 september 2013 werd door het CDRO / L’Oslopers een saldo overgemaakt van
€ 14.252,04 en dat was gelijk het openingsaldo van Stichting Emoties.
Op 31 december 2013 bedroeg het eindsaldo € 12.845,51.
Een door de penningmeester gemaakt overzicht van de financiële administratie, wordt bij dit
verslag gevoegd.
Daniel den Hoedkliniek:
Het bestuur van de Stichting Emoties heeft besloten om in de toekomst geen financiële
middelen ter beschikking te stellen voor gezinnen van patiënten van de Daniel den
Hoedkliniek uit Rotterdam. Deze activiteit past niet meer in de doelstelling van de Stichting.
Dit besluit is door de voorzitter gemeld bij CDRO / L’Oslopers / vdBurght & Co.
Toekomst:
De Stichting Emoties heeft inmiddels ervaren dat betrokkenen heel enthousiast reageren op
de donaties. Zij verkeren meestal in een (lichamelijk, emotioneel en financieel) moeilijke
(gezins)situatie door hun ziekte. Het voelt voor hen dan ook aan als een steuntje in de rug
van de bevolking van de gemeente Woensdrecht. Dat toch zijn de mensen die er op allerlei
manieren voor zorgen dat de nodige financiën beschikbaar zijn.
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Het bestuur van de Stichting Emoties wil zich graag nog lang blijven inzetten om binnen hun
doelstelling 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 2014
weer een donatie van de gemeente Woensdrecht, in verband met de doorkomst van de
Roparun 2013, ontvangen mag worden.

Het bestuur van:
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Jaarrekening 2013 Stichting Emoties
Balans
€

31 dec 2013

ACTIVA
Liquide middelen

12.846

PASSIVA
Stichtingsvermogen

12.846

1.

Jaarrekening 2013 Stichting Emoties
Staat van baten en lasten
€

2013

BATEN
Overdracht batig saldo PROject

14.252

Sponsoring

110
14.362

LASTEN
Bijdragen aan patiënten

-1.500

Bankkosten

-16
-1.516

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

12.846

1) Het boekjaar in 2013 loopt van 19 juli 2013 tot en met 31 december 2013

2.

1)

Jaarrekening 2013 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 2013 loopt
van 19 juli 2013 tot en met 31 december 2013.
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, 23 januari 2014
Het bestuur,

S. de Keijzer

C. van den Bussche

J. de Vos

C. van de Korput

R. Koeken

(voorzitter)

(secretaris)

(penningmeester)

(bestuurslid)

(bestuurslid)
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