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Jaarverslag 2015 
 

Dit is het derde jaarverslag van de Stichting Emoties. 
Wij hopen dat dit verslag wederom voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking 
verder voort te zetten. 
 

Bijlage: uitgebreid financieel overzicht. 

 

Oprichting: 
De Stichting Emoties is op 19 juli 2013 opgericht.  

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. 

Kamer van Koophandel: 
De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. 

Betaal- en spaarrekening: 
De Stichting Emoties heeft een betaal- en spaarrekening bij de Rabobank Roosendaal-
Woensdrecht onder nummer NL46 RABO 0101 2914 77. 

ANBI-status: 
De belastingdienst heeft aan de Stichting 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. 
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Intern bestuursreglement: 
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 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 in een jaar geen / minder inkomsten zal ontvangen en daarom een 
‘buffer’ wil aanhouden, zodat in dat geval toch nog een tijdje 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. 

Het bestuur: 
Afgelopen jaar zijn er 4 vergaderingen gehouden. Daarnaast zijn de bestuursleden in 
verschillende samenstellingen aanwezig geweest bij gebeurtenissen, waar Stichting Emoties 
een rol speelde. Bijvoorbeeld bij de diverse uitreikingen van cheques, besprekingen project 
doorkomstboekje 2015, interviews, etc.  
In verschillende samenstellingen hebben zij 36 bezoeken gebracht aan mensen, waarvoor 
een verzoek was ingediend.  Die bezoeken werden voorbereid, uitgevoerd en administratief 
en financieel afgewerkt.  
Veel praktische afspraken tussen bestuursleden worden hierbij via mail of telefoon onderling 
afgewerkt.  
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Communicatie: 
Op allerlei manieren is Stichting Emoties in 2015 in de publiciteit geweest. De belangrijkste 
zijn de volgende: 

• Om (meer) bekendheid te verkrijgen is in 2014 een flyer ontworpen die voor de doelgroep 
op belangrijke plaatsen is weggelegd, zoals bij de huisartsen, het gemeentehuis, 
fysiotherapeuten, BWI gemeente Woensdrecht, Netwerk Palliatieven Zorg, 't Getij, 
afdelingen oncologie Bravis ziekenhuis, ZRTI Vlissingen en Roosendaal. Deze worden steeds 
aangevuld. 

• De bestuursleden bezoeken regelmatig samenkomsten die gerelateerd zijn aan de 
doelgroep. Daar wordt uitleg gegeven over de doelstelling en de werkwijze en daar worden 
ook flyers uitgereikt.  

• Tijdens de doorkomst van de Roparun 2015 had Stichting Emoties een kraampje langs het 
parcours, waar ook informatie aanwezig was. 

• Stichting Emoties heeft in 2015 geparticipeerd in een samenwerking met het CDRO, 
L'Oslopers, vdBurght &Co, 't Getij, 't Opkikkertje, Stichting Floor van Putte en Stichting 
TanteLouise-Vivensis locatie Ossendrecht, met als doel om Ossendrecht in 2015 weer 
Roparunstad te laten worden.  
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Samen met deze genoemde partijen is een "doorkomstboekje" samengesteld, dat in heel 
Ossendrecht door vrijwilligers huis aan huis is bezorgd. Dit boekje is tijdens de doorkomst 
van de Roparun in Ossendrecht bovendien aan alle loopteams uitgereikt. Ook alle sponsoren 
en medewerkers aan de doorkomst in Ossendrecht, hebben zo'n boekje ontvangen. 
Binnen deze samenwerking werd voorafgaand aan de doorkomst in Ossendrecht ook een 
publiciteitsestafette gehouden via de Zuidwestkrant. Iedere week stond een van 
bovenstaande organisaties in 'de schijnwerper' en kon zich profileren in relatie tot de 
Roparun 2015. Mogelijk heeft deze investering in tijd, mensen en geld mede geleid tot het 
feit dat Ossendrecht wederom de 2e plaats heeft behaald als Roparunstad 2015. 

• In 2015 is nog op diverse andere manieren bekendheid gegeven aan de doelstelling van de 
Stichting Emoties. Zo zijn in de regionale bladen interviews geplaatst, die werden gehouden 
met een of meerdere  bestuursleden van de Stichting Emoties.  

• In december 2015 hebben 2 bestuursleden een gesprek gehad in de studio van radio- 
ZuidwestFM te Bergen op Zoom. Daarbij hebben zij 10 minuten lang de gelegenheid gehad 
om de doelstelling, werkwijze, ervaringen en behaalde resultaten van Stichting Emoties uit 
te leggen. Zij zijn voor eind 2016 weer uitgenodigd om e.e.a. uit te leggen. 

• Enkele personen die afgelopen jaar een donatie hebben ontvangen, hebben hiervoor hun 
dank uitgesproken via de plaatselijke en/of regionale pers. Hierdoor kwam Stichting Emoties 
ook weer positief in het nieuws. 

• Via de website 'www.stichtingemoties.nl' kan informatie ingewonnen worden en via het e-
mailadres 'algemeen@stichtingemoties.nl' kunnen verzoeken en vragen worden ingediend. 
 

Donaties 2015: 
In 2013 waren er (vanaf de oprichting medio 2013) 10 verzoeken en in 2014 waren er dat 28. 
In 2015 zijn er reeds 39 verzoeken ontvangen en is aan 36 inwoners van de gemeente 
Woensdrecht een kennismakingsbezoek gebracht. Aan 1 persoon was dit niet meer mogelijk 
omdat deze overleed, zeer kort nadat het verzoek was binnen gekomen.  
Aan 2 personen zal begin januari 2016 een bezoek gebracht worden, omdat hun verzoek pas 
eind december 2015 ontvangen werd.  
Van de 39 mensen die in 2015 een verzoek hebben gedaan, hebben er 23 inwoners een 
donatie ontvangen. Aan 1 persoon werd wel een bezoek gebracht, maar deze stierf kort 
daarna en heeft geen gebruik meer kunnen maken van de donatie.  
De overige 13 personen denken nog na over de besteding van de donatie of hebben die door 
hun ziekteproces nog niet kunnen invullen.  
Er is verder nog 1 persoon die reeds in 2014 is bezocht, maar door persoonlijke 
omstandigheden (overlijden van partner) tot op heden nog geen gebruik gemaakt heeft van 
de donatie. Er zullen dus nog in totaal 14 personen gebruik gaan maken van de hun 
toegezegde donatie. Ook zijn er in 2015 nog 6 donaties verstrekt aan personen die reeds in 
2014 waren bezocht, maar hun donatie pas in 2015 hebben gebruikt. Aan 1 persoon is zelfs 
nog een donatie uitgereikt, die in 2013 was bezocht maar deze door omstandigheden ook 
pas in 2015 heeft gebruikt. Er zijn in 2015 dus in totaal 30 donaties verstrekt. 
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Bij het kennismakingsbezoek ontvangt de betrokkene een bloemetje en wordt er gekeken of 
de melding/het verzoek voldoet aan de criteria, waarna de mogelijkheden aan de 
betrokkene worden voorgelegd. Hij/zij regelt vervolgens zelf zijn/haar wens (bespreken van 
.., kopen van .., etc.) en de donatie wordt via de penningmeester overgemaakt, na inlevering 
van de betreffende factuur. Nadat de wens is uitgevoerd, is er nogmaals onderling contact 
om informatie met elkaar uit te wisselen.  
 
Fietsenproject: 
Het bestuur van Stichting Emoties heeft in 2013 om diverse redenen (te duur en zeer 
arbeidsintensief) besloten om dit project langzaam af te bouwen en geen fietsen meer ter 
beschikking te stellen. De gebruikers van de fietsen worden regelmatig door een bestuurslid 
gebeld, om na te vragen of de fiets nog bij hen in gebruik is. Daarbij wordt ook de 
mogelijkheid geboden om, tegen betaling van de huidige waarde, de fiets in eigendom over 
te nemen. Afgelopen jaar heeft 1 persoon dat aanbod aanvaard. Eind 2015 waren er nog 7 
fietsen in bruikleen.  

Financieel:  
Een door de penningmeester gemaakt overzicht van de financiële administratie, wordt als 
bijlage bij dit verslag gevoegd.  
Kascontrole over het jaar 2015 is uitgevoerd door leden van het Comité Doorkomst Roparun 
Ossendrecht (CDRO) en een bestuurslid van Herwonnen Levenskracht. 

Inkomsten 2015:  € 17.820. 

• Ossendrecht heeft de 2e prijs behaald als Roparunstad 2014 en daarmee een bedrag van  
€ 25.000 gewonnen. Uit deze prijs kwamen de meest belangrijke inkomsten van Stichting 
Emoties door een donatie van € 11.500 van de Roparungelden via de gemeente 
Woensdrecht.  

• Ook de opbrengst van de kindersponsorloop (€ 1.114), die tijdens de doorkomst van de 
Roparun door het CDRO werd georganiseerd, werd aan Stichting Emoties gedoneerd.   

• De helft van de opbrengst van de jaarlijkse Tonpraotavond in Ossendrecht werd aan 
Stichting Emoties geschonken en bedroeg € 304. 

• Bij de Grote Clubactie van de Rabobank Roosendaal-Woensdrecht kreeg Stichting Emoties 
146 stemmen en dat was goed voor een bedrag van € 434. 

• Door fysiotherapie centrumFIT uit Hoogerheide werd een run-bike-run georganiseerd en de 
opbrengst hiervan was voor Stichting Emoties. Hierdoor kon € 500 worden bijgeschreven. 

• Enkele vrijwilligers hebben gedurende het afgelopen jaar geholpen als verkeersbegeleider 
c.q. steward bij diverse evenementen in de gemeente Hoogerheide, zoals Mud-run, 
Brabantse Wal-festival, Eneco-tour, EK-cyclocross, GP Adrie vd Poel. Zij schonken de bijdrage 
die zij daarvoor ontvingen aan Stichting Emoties en dit bedroeg in totaal € 1.725. 

• Bij drie uitvaarten/crematies hebben de nabestaanden er voor gekozen om in plaats van 
bloemen, geld te vragen voor Stichting Emoties. Dit heeft geresulteerd in een bedrag van  
€ 1.534. Van één crematie is de opbrengst nog niet bekend. Binnenkort zullen 2 herkenbare 
collectebussen in eigendom worden aangeschaft. Deze zullen worden voorzien van tekst en 
logo en kunnen in de toekomst op diverse momenten gebruikt gaan worden. 



 

5 

• Vogelclub "De Vogelvrienden" uit Ossendrecht heeft een schenking gedaan van  
€ 63. Dit was "overgebleven" geld uit de fusie met de vogelclub uit Hoogerheide. 

• Er werd 1 fiets die in bruikleen was, door de gebruiker in eigendom overgenomen. 
De opbrengst hiervan was € 250. 
 
Uitgaven 2014:  € 16.114. 

• In totaal werd € 15.000 uitgegeven ten behoeve van patiënten in de vorm van een donatie. 
Aan het eerdergenoemde bloemetje/fruitmandje werd € 511 uitgegeven.  
Dit is 96% van de totale uitgaven in 2015. 

• Van 14 patiënten ( 1 persoon nog uit 2014) die hun donatie in 2015 nog niet hebben 
gebruikt, worden in 2016 de declaraties verwacht. Dit zal een bedrag zijn van in totaal ca.  
€ 7.000 en dit is nog niet verwerkt in de financiële administratie.  

• De overige uitgaven (4%) werden besteed aan kosten van het eerdergenoemde 
"doorkomstboekje" en de publiciteitsestafette (€ 391), onderhoud website (€ 72) en overige 
stichting- en bankkosten (€ 139). 
 
Huidige situatie: 
Het bestuur van Stichting Emoties heeft sedert de oprichting medio 2013 inmiddels 77 
verzoeken ontvangen. In alle gevallen wordt ervaren, dat betrokkenen heel enthousiast 
reageren op de donatie. Vele mensen reageren na de donatie nog met een kaartje of 
andersoortig leuk iets, waarin zij alle mensen die hun donatie hebben mogelijk gemaakt, 
zeer hartelijk bedanken. De patiënten verkeren door hun ziekte meestal in een (lichamelijk, 
emotioneel en soms ook financieel) moeilijke (gezins)situatie. Het kennismakingsgesprek 
met bijbehorend bloemetje geeft bij velen al 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. 
 
In 2015 waren de uitgaven (€ 16.114) lager dan de ontvangsten (€ 17.820). Hierbij echter zijn 
de 14 toegezegde donaties nog niet verwerkt, waardoor de totale uitgaven uit zullen komen 
op ruim € 23.000. Er is in 2015 duidelijk "ingeteerd" (ca. € 5.000) op 'het vermogen' van 
Stichting Emoties.  
Dit heeft te maken met het feit dat deze stichting steeds bekender wordt in de gemeente 
Woensdrecht en de verzoeken daardoor ieder jaar groter worden in aantal.  Niet in de 
laatste plaats door de mond-op-mond reclame van mensen die een donatie hebben 
ontvangen.   
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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 2016 weer 
een donatie vanuit de Roparungelden via de gemeente Woensdrecht, in verband met het 
prijzengeld van de doorkomst van de Roparun 2015, ontvangen mag worden.  
Zonder deze belangrijke donatie zal het voor de Stichting Emoties niet (lang meer) mogelijk zijn om 
haar doelstelling te verwezenlijken:  
wensen vervullen van de mensen met kanker in de gemeente Woensdrecht.  
 
Herwonnen Levenskracht heeft afgelopen jaar de Stichting Emoties uitgenodigd om een 
activiteitenvoorstel met bijgaand budgetvoorstel bij hen in te dienen. Reden hiervan was dat 
Herwonnen Levenskracht in hun nieuwe beleidsdoelstellingen Stichting Emoties als nieuwe 
doelgroep had aangemerkt. Naar aanleiding van het ingediende activiteitenvoorstel met 
bijbehorend budgetvoorstel, heeft het bestuur van Herwonnen Levenskracht besloten om voor 
Stichting Emoties een budget vrij te maken van € 5.000. Op 11 november 2015 werd deze cheque 
door enkele vrijwilligers van Herwonnen Levenskracht in het bijzijn van de plaatselijke pers 
overhandigd aan enkele bestuursleden van Stichting Emoties. Afgesproken is dat dit bedrag niet in 
een keer overgemaakt zal worden. Als er een donatie gedaan is, dan kan Stichting Emoties deze 
volgens een afgesproken procedure bij Herwonnen Levenskracht "declareren" en daarna zal dit 
bedrag worden overgemaakt. Dit totdat het toegezegde bedrag is bereikt. Deze samenwerking zal 
vanaf 1 januari 2016 plaats gaan vinden. 
Het bestuur van Stichting Emoties zou in de komende jaren graag een verdere voortzetting zien in 
de samenwerking met Herwonnen Levenskracht. Beide organisaties hebben immers dezelfde 
doelstelling betreffende mensen met kanker in de gemeente Woensdrecht. Zij kunnen elkaar 
daarin versterken, waardoor de doelgroep daarvan de 'vruchten' plukt in een voor hen zeer 
moeilijke periode in hun leven. 
 
Stichting Emoties zal uiteraard ook in 2016 proberen om ook op andere manieren gelden te 
(blijven) ontvangen. 
 

 

Het bestuur van:                           
 
 

 

S. de Keijzer C. van den Bussche J. de Vos  C. van de Korput R. Koeken 
(voorzitter) (secretaris)  (penningmeester) (bestuurslid)  (bestuurslid) 



1.

€ 31 dec 2015 31 dec 2014

ACTIVA

Liquide middelen                         20.843                                19.137 

PASSIVA

Stichtingsvermogen                         20.843                                19.137 

Balans
Jaarrekening 2015 Stichting Emoties



2.

€ 2015 2014

BATEN

Bijdrage Roparungelden                  11.500                  12.500 

                   4.522                    1.728 

Opbrengst Kindersponsorloop Roparun                    1.114                       618 

Ondersteuning Rabobank                       434                    2.500 

Overname bruikleenfietsen                       250                    1.200 

                17.820                 18.546 

LASTEN

               -15.000                -11.489 

Promotiekosten                     -391                     -275 

Kosten bloemen/fruitmanden bij eerste bezoek                     -511                     -269 

-139 -105

Kosten website en algemene stichtingskosten                       -73                     -117 

               -16.114                -12.255 

                  1.706                   6.291 SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Jaarrekening 2015 Stichting Emoties
Staat van baten en lasten

Overige giften, sponsoring en rente

Bijdragen aan patiënten

Bankkosten



3.

ACTIVITEITEN

ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

LIQUIDE MIDDELEN

BESTUURDERS

Ossendrecht, 14 januari 2016

Het bestuur,

S. de Keijzer C. van den Bussche J. de Vos C. van de Korput R. Koeken

(voorzitter) (secretaris) (penningmeester) (bestuurslid) (bestuurslid)

Jaarrekening 2015 Stichting Emoties
Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. De bestuurders ontvangen geen 
bezolding voor de door hen verrichte werkzaamheden.

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.

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.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
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