Jaarverslag 2018

Bijlage:
uitgebreid financieel overzicht over 2018.

Dit is het zesde jaarverslag van Stichting Emoties.
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.
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. Moerkens en dhr. Van de Korput).
Kamer van Koophandel:
De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.
Betaal- en spaarrekening:
De St. Emoties heeft een betaal- en spaarrekening bij de Rabobank Zuidwest-Brabant onder
nummer NL46 RABO 0101 2914 77.
ANBI-status:
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.
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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 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 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.
Het bestuur:
In 2018 zijn er 4 vergaderingen gehouden.
Volgens het rooster van aftreden was voorzitter Saskya de Keijzer in 2018 aftredend. Zij
stelde zich herkiesbaar en werd door de andere bestuursleden voor de volgende 4 jaar
herbenoemd.
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.
Een of meerdere bestuursleden zijn aanwezig geweest bij gebeurtenissen, waarbij St.
Emoties een rol speelde. Bijvoorbeeld bij de diverse uitreikingen van cheques, project
doorkomstboekje 2018, interviews voor plaatselijke dag- en weekbladen, andere interviews,
etc.
In verschillende samenstellingen hebben de bestuursleden 11 huisbezoeken gebracht aan
mensen waarvoor een verzoek was ingediend. Deze bezoeken werden door hen ook
voorbereid, uitgevoerd, administratief en financieel afgewerkt en verantwoord.
Communicatie:
Op allerlei manieren was Stichting Emoties in 2018 in de publiciteit.
De belangrijkste zijn de volgende:
• Via de website 'www.stichtingemoties.nl' kan informatie ingewonnen worden over de
werkwijze en kan het jaarverslag worden gelezen. Daar waar mogelijk wordt bij andere
instanties verzocht om deze website te "linken" aan hun website.
• Via het e-mailadres 'algemeen@stichtingemoties.nl' kunnen verzoeken en vragen
worden ingediend.
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• Ook in 2018 is de flyer op belangrijke plaatsen in de gemeente aangevuld en weggelegd.
Belangrijke plaatsen in dit geval zijn de huisartsen, het gemeentehuis, fysiotherapeuten,
BWI gemeente Woensdrecht, Netwerk Palliatieven Zorg, 't Getij, afdeling oncologie Bravis
ziekenhuis.
• De bestuursleden bezoeken regelmatig samenkomsten die gerelateerd zijn aan de
doelgroep. Daar wordt uitleg gegeven over de doelstelling en de werkwijze. Daar worden
ook flyers uitgereikt.
• Tijdens de doorkomst van de Roparun 2018 stonden enkele bestuursleden van Stichting
Emoties bij een kraampje langs het parcours. Zij deelden daar op verzoek van de
organisatie hoeden uit aan de lopers en hun begeleiders.
• Stichting Emoties heeft ook in 2018 weer geparticipeerd in een samenwerking met het
CDRO, L'Oslopers, vd Burght &Co, 't Getij, 't Opkikkertje, St. Floor van Putte en Stichting
Tante Louise - Vivensis locatie Ossendrecht, met als doel om Ossendrecht in 2018 weer
Roparunstad te laten worden. Met al deze genoemde partijen is wederom gezamenlijk
een "doorkomstboekje" samengesteld, dat in heel Ossendrecht door vrijwilligers huis aan
huis is bezorgd.
• In 2018 is nog op diverse andere manieren bekendheid gegeven aan de doelstelling van
Stichting Emoties. Zo zijn in de regionale bladen enkele interviews geplaatst, die werden
gehouden met een of meerdere bestuursleden van de Stichting Emoties.
• Er is deelgenomen aan de Rabo Clubkas Campagne 2018.
Verzoeken en Donaties 2018:
In 2018 zijn er 11 verzoeken ontvangen voor een donatie.
Zij voldeden allemaal aan de vereiste criteria en aan al deze personen werd daarom een
kennismakingsbezoek gebracht en een bloemetje overhandigd.
In 2018 zijn er 18 donaties verstrekt.
In december 2018 is er nog aan enkele verzoekers informatie verstrekt en zij zijn nu in
gesprek met de mensen waarvoor de donatie bestemd is, om een nadere afspraak te maken.
Begin 2019 zullen waarschijnlijk de huisbezoeken plaats vinden.
Vanaf de oprichting van Stichting Emoties tot eind 2018 zijn er in totaal 147 verzoeken
ontvangen.
Fietsenproject:
Het bestuur van de 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. Bestuurslid v.d. Korput nam afgelopen jaren regelmatig contact op
met de gebruikers van de fietsen. Daarbij werd o.a. gevraagd of de fiets bij hen nog in
gebruik was. Ook werd de mogelijkheid geboden om, tegen betaling van de huidige waarde,
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de fiets in eigendom over te nemen. Enkele personen hebben daar gebruik van gemaakt.
Eind 2018 is de laatste fiets van het project na goede afspraken in eigendom overgegaan
naar de gebruikster. Hiermee is het fietsenproject definitief beëindigd en heeft Stichting
Emoties geen fietsen meer in eigendom.
Financieel:
Een door de penningmeester gemaakte jaarrekening 2018 (balans, staat van baten en lasten
en grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat) wordt als bijlage bij dit verslag
gevoegd.
Kascontrole over het jaar 2018 is uitgevoerd door 2 leden van het Comité Doorkomst
Roparun Ossendrecht (CDRO). Uit deze controle zijn geen bijzonderheden gebleken. Zij
waren zeer 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.
Inkomsten 2018: € 20.417.
De inkomsten over 2018 werden ontvangen via:
- het CDRO en de gemeente Woensdrecht van de Roparungelden (prijs Roparunstad);
- de opbrengst van de kindersponsorloop 2018;
- het restant bedrag van het verblijf van de patiënten van de Daniel den Hoed;
- de Grote Clubactie van de Rabobank Zuidwest-Brabant 2018;
- spontane giften van bedrijven en particulieren;
- collectes bij uitvaarten;
- bijdragen van vrijwilligers bij diverse evenementen;
- een gift van loopgroep de L'Oslopers;
- andere overige giften (bijv. schenking kilometervergoeding van bloeddonor via Sanquin);
- een sponsoractiviteit via Emte Ossendrecht;
- de collecte van de herdertjestocht in Huijbergen.
Uitgaven 2018: € 9.749.
De uitgaven over 2018 betroffen:
- 18 patiënten in de vorm van een donatie met een bloemetje (95,5 % van de totale
uitgaven);
- promotiekosten: 2,5% van de totale uitgaven (bijv. eerdergenoemde "doorkomstboekje");
- onderhoud website en overige stichtingskosten: 0,8% van de totale uitgaven;
- bankkosten: 1,2 % van de totale uitgaven.
Opmerking: Van 3 in 2018 bezochte patiënten die hun donatie nog niet hebben gebruikt,
worden in 2019 de declaraties verwacht. Dit zal een bedrag zijn van € 1.500 en is derhalve
nog niet verwerkt in de financiële administratie.
De juiste bedragen van de diverse inkomsten en uitgaven kunt u lezen in het uitgebreide
financieel verslag, dat als bijlage bij dit verslag is gevoegd.
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Huidige situatie:
Het bestuur van Stichting Emoties heeft sedert de oprichting medio 2013 in totaal 147
verzoeken ontvangen. 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 mogelijk hebben 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.
De ontvangsten waren in 2018 groter dan de uitgaven.
Enerzijds heeft dit te maken met het feit, dat het bestuur er steeds meer in slaagt om deze
stichting bekender te laten worden in de gemeente Woensdrecht. Daardoor worden er door
de inwoners van de gemeente Woensdrecht steeds meer initiatieven genomen om gelden te
doneren.
Anderzijds waren er in 2018 minder verzoeken dan in de voorgaande jaren. De reden hiervan
is niet bekend. Wel is het een paar keer voor gekomen dat mensen, waarvoor een verzoek
was ingediend, op het laatst kenbaar maakten dat zij (om verschillende redenen) geen
gebruik daarvan wensten te maken.
Ook is het voorgekomen dat het adres van een betrokkene juist buiten de grens van de
gemeente Woensdrecht viel.
In de naaste toekomst zal vooral in Hoogerheide, Woensdrecht en Huijbergen bewuster
meer bekendheid gegeven gaan worden aan Stichting Emoties.
Met een totaal van 147 verzoeken in de laatste 6 jaar ligt het gemiddelde op ongeveer 25
per jaar. Niet in de laatste plaats door de mond-op-mond reclame van mensen die een
donatie hebben ontvangen.
Met het huidige gemiddeld aantal verzoeken per jaar is er op dit moment een financiële
buffer van ongeveer 4 jaar. Hiermee is de nabije toekomst van Stichting Emoties
gewaarborgd.
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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 2019
weer een donatie vanuit de Roparungelden 2018 via de gemeente Woensdrecht ontvangen
mag gaan worden.
Deze donatie is voor de Stichting Emoties heel belangrijk om haar doelstelling op langere
termijn te blijven verwezenlijken:
wensen vervullen van de mensen met kanker in de gemeente Woensdrecht.
NB: Inmiddels is bekend geworden dat "Ossendrecht" in 2018 de 2e prijs heeft gewonnen in
de strijd om Roparunnerstad 2018. Daarmee is een geldprijs verdiend van € 22.500.
Stichting Emoties zal zoals afgelopen jaren, uiteraard ook in 2019 weer proberen om op
andere manieren gelden te (blijven) ontvangen.
Slot:
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 C. van den Bussche J. de Vos
(voorzitter) (secretaris)
(penningmeester)
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C. van de Korput
(bestuurslid)

N. Moerkens
(bestuurslid)

Jaarrekening 2018 Stichting Emoties
Balans
€

31 dec 2018

31 dec 2017

51.998

41.330

51.998

41.330

ACTIVA
Liquide middelen

PASSIVA
Stichtingsvermogen

1.

Jaarrekening 2018 Stichting Emoties
Staat van baten en lasten
€

2018

2017

BATEN
Bijdrage Roparungelden
Overige giften, sponsoring en rente
Bijdrage Herwonnen Levenskracht
Opbrengst Kindersponsorloop Roparun
Rabobank (clubkascampagne)
Overname bruikleenfietsen

12.000

7.100

5.121

5.794

-

5.000

2.582

1.334

714

734

-

250
20.417

20.211

LASTEN
Bijdragen aan patiënten

-9.108

-12.392

Promotiekosten

-248

-143

Kosten bloemen/fruitmanden bij eerste bezoek

-200

-415

Bankkosten

-120

-131

-73

-108

Kosten website, stichtingskosten

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

2.

-9.749

-13.189

10.668

7.022

Jaarrekening 2018 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, 28 januari 2019
Het bestuur,

S. de Keijzer

C. van den Bussche

J. de Vos

C. van de Korput

N. Moerkens

(voorzitter)

(secretaris)

(penningmeester)

(bestuurslid)

(bestuurslid)
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