Jaarverslag Stichting Colours 2017
Naam:
Kvk Nummer:
Adres:
Email:
Website:

Stichting Colours
58.05.21.86
Heideanjer 15, 9202 PG Drachten
contact@stichtingcolours.nl
www.stichtingcolours.nl

Het Bestuur
Johan Sikkema, voorzitter
Cornelia van der Velde-Sikkema, secretariaat
Emma Baanstra-Sebens, penningmeester
Angenita Heemstra-Bos, bestuurslid
Paul Huizenga, bestuurslid
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
- Het werven van vrijwilligers en vaste donateurs zodat we ons kunnen blijven
inzetten voor de onder punt beleidsplan beschreven gezinnen.

Uitgeoefende activiteiten
We hebben niet veel acties op touw gezet dit jaar. Dit jaar stond voor ons in het teken
van Klarine Sikkema. Ons Ere-lid. Ze is in oktober overleden.
We hebben wel meegedaan aan ING helpt Nederland vooruit. Door te stemmen op
Stichting Colours hebben zijn we niet alleen eerste geworden in district Heerenveen
maar zelfs de meeste stemmen in heel Nederland. Daardoor werd het bedrag van
€5000,- verdubbeld.
Op GBS De Triangel is een tekenfund actie geweest waarbij wij het goede doel
mochten halen. Ook hebben de kinderen van die basisschool dozen geverfd.
Als Stichting zijn we dit jaar zes keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Daarbij
hebben we ons vooral gericht op het nog professioneler maken van de pakketten.
We hebben 56 pakketten mogen uitdelen aan gezinnen waarvan een ouder ziek was
of waarvan een van de ouders is overleden.

Financiële verantwoording
Activa
Rekening
Kas

Passiva
31-12-2017 01-01-2017
€17.079
€ 6.753
Eigen vermogen
€
-27
€
-7

Totaal Activa €

€ 6.747

Baten 2017
Giften
Overige ontvangsten
Totaal Baten:

Totaal Passiva:

31-12-2017 01-01-2017
€
€ 6.747

€ 6.747

€ 6.747

€ 16.095
€ 2.095
€ 18.190

Baten 2016
Giften
Overige ontvangsten
Totaal Baten:

€ 16.512
€ 1.403
€ 17.915

Lasten 2017
Inkopen
Kantoorkosten
Bankkosten
Verkoopkosten
Overige kosten
Totaal Lasten

€ 6.745
€
353
€
130
€
411
€
264
€ 7.903

Lasten 2016
Inkopen
Kantoorkosten
Bankkosten
Verkoopkosten
Overige kosten
Totaal Lasten:

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

Resultaat
Totaal

€ 10.288
€ 18.190

Toelichting
Dit jaar hebben een stuk minder uitgegeven dan in 2016. We hebben in 2016 een
heleboel kunnen inslaan waardoor we in 2017 minder hoefden te kopen.
Minder kopen is minder bankkosten. Tegelijk zijn de kantoorkosten gestegen doordat
we spellen verkocht hebben en deze verzonden hebben op onze kosten.
Qua inkomen zitten we redelijk gelijk met vorig jaar. We hebben een enorm
geldbedrag gekregen via ING Helpt Nederland vooruit nl; €10.000,- opgehaald. En
de overige €6000,- hebben we via collectes, acties en vaste donateurs
binnengekregen.

