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Emma Baanstra-Sebens, penningmeester
Angenita Heemstra-Bos, bestuurslid
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Lourens Doornbosch, bestuurslid
Ambassadeur
Bert Wiersema
Beloningssysteem
Stichting Colours heeft geen personeel in dienst. Volgens de statuten genieten de
leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden.
Beleidsplan
Stichting Colours is een netwerk van betrokken mensen en instellingen die
verrassingspakketten weggeven aan gezinnen in Nederland met kinderen in de leeftijd
van 0 t/m 12 jaar waarbij een ouder levensbedreigend en/of ongeneeslijk ziek is. Ook
gezinnen waarbij de kinderen één of beide ouders verloren hebben, staan bij ons
centraal. Kortom gezinnen die een moeilijke tijd doormaken, laten weten dat de
maatschappij om hen geeft.
Actueel beleid
In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:
- Zoveel mogelijk verrassingspakketten aan gezinnen in de doelgroep, zoals
eerder vermeld, uit te delen.
- Het vinden van (nieuwe) samenwerkingsverbanden voor het opzetten van
werving van vrijwilligers en/of donaties
- Bedrijven benaderen voor het aanvragen van verwerkingsmateriaal of
cadeaus om in de regenboogpakketten toe te voegen
- Het werven van vrijwilligers en vaste donateurs zodat we ons kunnen blijven
inzetten voor de onder punt beleidsplan beschreven gezinnen.

Uitgeoefende activiteiten
Omdat de pakkettenaanvraag stijgt willen we het inpakken van de pakketten zo
makkelijk mogelijk maken. We hebben allereerst een goede voorraad aangelegd
zodat we er niet naast grijpen. Ook hebben wij een aantal persoonlijke cadeautjes in
een tas gedaan. Ieder kind krijgt een eigen tas met onder andere een eigen dagboek,
knuffelaap en boek.
We hebben dit jaar ook bedacht hoe we meer van een kind aan een kind kunnen
realiseren. Niet alleen het schilderen van de dozen wordt gedaan door een kind. Dit
jaar zijn we ook begonnen met sleutelhangers door anderen te laten maken zodat
ieder kind iets krijgt van een ander. Overigens is dit ook door volwassenen gemaakt.
Er zijn verschillende acties geweest om geld in te zamelen. We mochten van
Roparun wederom een royaal sponsorbedrag ontvangen waarvan we onder anderen
camera’s en lego en apen voor hebben aangeschaft. Daarnaast hebben we als
stichting meerdere giften ontvangen en zijn er acties georganiseerd zoals de
opbrengst van ladies circle, een kerstbonus van Spie nederland, collectes van
kerken, donatie van innerwheel, een grote anonieme gift, sonsoring door de
rabobank, donatie van een huwelijkscollecte, gift van massagesalon babette,
opbrengst van een najaarsfair, sponsoring van testwerk, donatie van de jumbo,
donatie van riviera en van stichting charibar.
Als Stichting zijn we dit jaar zes keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Daarbij
hebben we ons vooral gericht op het professioneler maken van de pakketten. We
hebben 59 pakketten mogen uitdelen aan gezinnen waarvan een ouder ziek was of
waarvan een van de ouders is overleden.

Financiële verantwoording
Activa
Rekening
Kas

Passiva
31-12-2016 01-01-2016
€ 6.753
€ 12.265
Eigen vermogen
€
-7
€
152

Totaal Activa € 6.747

Baten 2016
Giften
Overige ontvangsten
Totaal Baten:

€ 12.417

€ 16.512
€ 1.403
€ 17.915

Lasten 2016
Inkopen
Kantoorkosten
Bankkosten
Verkoopkosten
Overige kosten
Totaal Lasten

€ 22.599
€
224
€
183
€
479
€
84
€ 23.570

Resultaat
Totaal

€ -5.655
€ 17.915

Totaal Passiva:

31-12-2016 01-01-2016
€ 6.747
€ 12.417

€ 6.747

€ 12.417

Baten 2015
Giften
Overige ontvangsten
Totaal Baten:

€ 9.385
€ 262
€ 9.647

Lasten 2015
Inkopen
Kantoorkosten
Bankkosten
Verkoopkosten

€ 8.019
€
94
€
149
€
229

Totaal Lasten:

€ 8.491

Toelichting
Wat gelijk opvalt is dat we veel hebben uitgegeven dit jaar. Dat zien we aan het
negatieve resultaat.
De inkopen voor de pakketten is het hardst gestegen. We hebben een enorme partij
apen opgekocht en we hebben weer een goede voorraad ingeslagen.
De kantoorkosten zijn voornamelijk het verzenden van brieven en de losse spellen.
De bankkosten zijn gestegen door de grotere bedragen die er in en uit zijn gegaan.
Ook de verkoopkosten zijn gestegen. Dit zijn de folders die we hebben laten drukken
en de dozen zelf vallen hier ook onder.
De overige kosten zijn te verklaren door de borg en het gereed maken van onze
voorraadkamer.
Dit jaar hebben we wederom meer giften binnen gekregen. Er werden vaker grotere
bedragen gestort door collectes en markten e.d. die ons als het goede doel hadden.
Ook mochten wij weer rekenen op steun van Roparun.

