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Het Bestuur
Albert Jan Gombert, voorzitter
Marjoleine Lap-Offereins, secretariaat
Emma Baanstra-Sebens, penningmeester
Angenita Heemstra-Bos, bestuurslid
Nelie Wiersema-Veldhuizen, 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
Dit jaar hebben we een wisseling gehad van bestuursleden. Onze voorzitter Johan
Sikkema heeft een stap terug gedaan en heeft nu een adviserende rol. Albert Jan
Gombert is de nieuwe voorzitter. Ook hebben Cornelia van der Velde, Paul Huizenga
en Lourens Doornbosch besloten te stoppen met Colours. Nelie Wiersema en
Marjoleine Lap zijn onze nieuwe leden. Marjoleine is onze secretaresse nu.
Als Stichting zijn we dit jaar vier keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Hierbij
hebben we vooral de overdracht gedaan van de verschillende nieuwe bestuursleden.
Daar hebben we de tijd voor genomen. Aan het einde van dit jaar is iedereen
gewend aan zijn/haar nieuwe taken en ingewerkt.
We hebben 65 pakketten mogen uitdelen aan gezinnen waarvan een ouder ziek was
of waarvan een van de ouders is overleden. Dit zijn er 9 meer dan in 2017.

Financiële verantwoording
Activa
Rekening
Kas

Passiva
31-12-2018 01-01-2018
€ 19.462
€ 17.079
Eigen vermogen
€
0
€
-27

Totaal Activa € 19.462

Baten 2018
Giften
Overige ontvangsten
Totaal Baten:

€ 17.052

Totaal Passiva:

31-12-2018 01-01-2018
€ 19.462
€ 17.052

€ 19.462

€ 17.052

€ 11.978
€ 2.763
€ 14.741

Baten 2017
Giften
Overige ontvangsten
Totaal Baten:

€ 16.095
€ 2.095
€ 18.190

Lasten 2018
Inkopen
Kantoorkosten
Bankkosten
Verkoopkosten
Overige kosten
Totaal Lasten

€ 9.753
€
351
€
120
€ 2.077
€
30
€ 12.331

Lasten 2017
Inkopen
Kantoorkosten
Bankkosten
Verkoopkosten
Overige kosten
Totaal Lasten:

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

Resultaat
Totaal

€ 2.410
€ 14.741

€ 10.288
€ 18.190

Toelichting
We zijn dit jaar gestopt met het contante geld. Alles gaat vanaf nu via de rekening.
Het bedrag wat openstond is als gift gedoneerd en zo recht getrokken.
Dit jaar hebben we meer losse giften binnen gekregen dan in 2017. In 2017 hebben
we een heel groot bedrag (10.000) via ING binnengehaald. Dit jaar niet. Wel hebben
we weer mogen rekenen op een mooi bedrag van Roparun.
De overige inkomsten komen voornamelijk van de apen die we verkopen en het spel.
Qua uitgaven valt op dat de inkopen en de verkoopkosten gestegen zijn. In 2018
hebben we weer een heleboel inkopen voor de pakketten gedaan, mede doordat we
op geld van Roparun konden rekenen. Er zijn ook meer pakketten verstuurd dit jaar
waardoor onze voorraad er sneller doorheen ging.
De verkoopkosten zijn gestegen doordat we pennen gekocht hebben als reclame
materiaal. En ook hebben we Colours tassen laten bedrukken. Deze wordt gebruikt
als tas in het pakket maar ook als reclametas.

