
 

Jaarverslag 2015 

 

 

1. Stichting Kansarme Kinderen In Nederland 

 

 Doelstelling 

 Stichting Kansarme Kinderen In Nederland heeft als doel, om zoveel mogelijk gezinnen in Nederland 

die onder de armoede grens leven een zorgeloze toekomst te bieden middels de juiste hulp en 

ondersteuning. 

 Deze doelstelling tracht Stichting Kansarme Kinderen In Nederland te verwezenlijken middels een 

aantal subdoelen. Deze zijn opgesplitst in 2 groepen: doelen gericht op de activiteiten van de 

stichting en doelen gericht op activiteiten voor de gezinnen / kinderen 

 

 

 Tot het doel van de Stichting behoort tevens: 

 ·werven van maandelijkse/eenmalige donateurs, zowel particulieren als bedrijven 

 · organiseren van evenementen/acties voor het inzamelen van geld 

 · oproepen voor geldinzamelingsacties voor Stichting Kansarme Kinderen In Nederland  

   middels derden 

 · informeren van donateurs van ontwikkelingen rond om het de gezinnen 

   middels een nieuwsbrief (per kwartaal, indien nodig eerder) en website 

 · werven van vrijwilligers voor de Stichting 

 · middels reclame/acties/evenementen/sociale media zorgen voor 

 naamsbekendheid 

 

 

 



 

 Doelen voor de gezinnen / kinderen; 

 

 · leuke uitjes voor de kinderen regelen 

 · cadeaubonnen voor speelgoed winkels 

 · cadeaubonnen voor kleding winkels 

 · Boodschappen voor  voedselpakketten  

 · En nog veel meer 

 

 De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

61889792. 

 De werkzaamheden worden verricht vanuit Soesterberg. 

 

 2. Organisatie 

 

 Het bestuur van Stichting Kansarme Kinderen In Nederland bestaat uit een: 

 · Voorzitter Stephanie van Buuren 

 · Secretaris Rinus Blikslager 

 · Penningmeester Rinus Blikslager 

 · PR & webdesigner Stephanie van Buuren 

 

 

 Daarnaast wordt het bestuur ondersteunt door diverse vrijwilligers. 

 

 

 Dank 

 Dank tenslotte aan iedereen die heeft bijgedragen aan het resultaat van 2015: 

 Stephanie van Buuren, oprichter 



 3. Jaarrekening 2015 

  

Balans per 31 december 2015 

 

 1. Immateriële vaste activa 

 Website € 55,04 

 

 2. Materiële vaste activa 

 bedrijfsmiddelen 0 

 direct beschikbaar voor de doelstelling 0 

 

 3. Liquide middelen 

 geldmiddelen €57,51 

 

 

 Staat van baten en lasten over 2015 

 Rekening Begroting 

 

  Baten: 

 

 baten uit fondsenwerving  (Veiling) €69 

                  Donaties € 265,67 

 

 subsidies van overheden 0 

 

 overige baten  

 

 Som der baten     € 334.67 

 



 

 

 Lasten: 

 

 Besteed aan doelstellingen 

 

 hulpverlening     Kleding & Schoenen € 193,43 

                               Boodschappen           € 63,23 

 

 voorlichting       Website                        € 55,04 

 

 

 Werving baten  

 

 kosten fondsenwerving  € 0 

 

 Beheer en administratie 

 

 kosten beheer en administratie   - Bank kosten         €6,70 

                                                            - KVK                        € 50 

                                                             

 

 

  

 

 

 De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen”. V oor 

 zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen in euro´s tegen nominale waarde.  

 



 

 Voorraden 

 

 De voorraden worden per balansdatum gewaardeerd tegen nominale waarde. De ontvangen 

 voorraden in natura worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, indien 

 deze bepaalbaar is. 

 

 

 Bijlage  

 

 Toelichting op de balans 

 

 1. Immateriële vaste activa  

Website kosten:     € 55,04 

 

 2. Materiële vaste activa  

inventaris 0 

 

 3. Voorraden  

voorraad waardebonnen en entreekaarten 0 

 voorraad drukwerk, attenties en overige materialen:   1000 Visitekaartjes (gedoneerd gekregen)  

 


