Jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van Villa Expertcare
Eind 2018 is er door twee van onze bestuursleden het ini a ef genomen om een Vriendens ch ng in
het leven te roepen voor de Villa ExpertCare huizen. De reden hiervoor is dat zij de organisa e een
warm hart toe dragen, maar vooral de jdelijke bewoners en logés van deze huizen iets extra’s willen
geven in een voor hen las ge situa e. Stel je voor dat je kind bent en zo erns g ziek en dat je niet
meer thuis kunt verblijven. Vandaar deze s ch ng.
De opstart
Vanuit enthousiasme voor de doelgroep gestart, moest er in de eerste maanden veel worden
geregeld om als een echte volwaardige vriendens ch ng te kunnen opereren. Zo moest er, om als
s ch ng voor de ANBI-status te kunnen gaan, nog een derde bestuurslid worden gezocht. Er moest
een logo en website worden gebouwd en heel veel prak sche zaken worden geregeld. Hierbij hebben
wij veel steun ontvangen van medewerker van ExpertCare zelf, maar hebben wij ook onze eigen
enthousiaste vrijwillige medewerker binnen de gelederen; Jolanda. Zij is bij ons de motor geweest
achter het hele fondsenwerving programma en alles wat daar dus aan vooraf ging dit jaar.
De eerste donaties
Inmiddels hebben we het eerste volledige kalenderjaar achter ons gelaten en hebben we op het
gebied van fondsenwerving onze eerste stappen gezet. Wij ontvingen al veel ﬁnanciële steun op ons
ini a ef, maar ook vanuit de reeds bestaande rela es van de Villa’s, waarbij de sponsorloop Den
Helder-Maastricht een welkome verrassing was.
We kregen geld vanuit vele hoeken, waaronder gi en van een wereldwinkel, kerkgenootschappen,
legaten via het Rode Kruis, directe legaten, de Lions Club Utrecht en iemand die zijn uitkering
vanwege zijn pensionering aan ons hee geschonken. Uiteraard bedanken we alle gulle gevers
individueel, maar via dit jaarverslag willen wij ze nogmaals bedanken. Fijn dat u allen aan ons hee
gedacht, waardoor wij onze doelgroep al een aantal keer konden verblijden met geld voor nieuwe
aanschaﬃngen. In 2019 hebben wij onze van te voren opgestelde begro ng ruimschoots overtroﬀen
en we zijn voornemens dat in 2020 en volgende jaren ook weer te doen.
Financiën
Voor de volledige ﬁnanciële verantwoording verwijzen wij u naar de samenva ng van de
jaarrekening welke onderdeel is van dit document en waarvan de cijfers op de vergadering van
3-2-2020 zijn vastgesteld door het bestuur. Wat we nog willen benoemen is datgene wat we in 2019
mochten realiseren met dank aan uw gulle gi en. Voor het opera oneel maken van de s ch ng
moesten we wel in eerste instan e kosten maken voor de ontwikkeling van de website e.d., maar dit
hebben we ons inziens behoorlijk sober weten te realiseren, waarmee onze organisa e kosten voor
2019 beperkt bleven tot 1.991,-

Aan de inkomstenkant ontvingen we een kleine 65.000,- waarvan wij inmiddels al bijna 29.000,hebben uitgegeven of toegezegd aan de huizen:
- Nieuwe televisies voor Villa Wezep
- EHBO koﬀers voor de huizen
- Hoog op het wensenlijstje staande evacua e brancards
- Een erkerbank bij het raam in Waalre
- Rolstoelﬁetsen in Vleuten en Waalre
- Reservering voor een schommel in Rijswijk
- Een Orca badje
- Een extra boxbedje
- En een geoormerkte reservering voor een speciaal bad.
Inmiddels hebben we in 2020 ook al een aantal vragen vanuit de Villa ontvangen.
Voor 2020 zijn we plannen aan het ontwikkelen op het gebied van fondsenwerving, willen we
bedrijven gaan benaderen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en denken we
er over om een groot project middels een speciale ac e onder de aandacht te brengen (een speciale
badkamer in een van de huizen). Kortom we gaan er weer voor om ook 2020 een goed jaar te laten
worden en blijven u via de website informeren.
Balans per 31-12-2019
Activa
31-12-2019

31-12-2018

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen

€ 3.219

€0
€ 3.219

€0

liquide middelen
Bank Rabo 0340576774

€ 51.889

Totaal Activa

€0
€ 51.889

€0

€ 55.108

€0

Passiva
Eigen Vermogen
stand 31-12-2019
Bij: saldo 2019

€0

€0

€ 33.557

€0
€ 33.557

€0

Overige reserves
Bestemmingsreserves

€ 21.535

€0
€ 21.535

€ 0,00

Crediteuren en overig
nog te betalen kosten
Totaal Pasiva

€ 16

€0
€ 16

€0

€ 55.108

€0

__________________________________________________________________________________
Inkomsten en Uitgaven per 31-12-2019
realisa e

begroot

Inkomsten kant
Inkomsten donateurs
Inkomsten uit fondsen

-

900

-

3.000

Inkomsten uit sponsorac viteiten

32.500

2.500

inkomsten gi en, legaten e.d.

22.478

1.000

9.550

3.000

64.529

10.400

58

500

136

0

inkomsten overige, lokale ac es e.d.
Saldo inkomsten
Uitgaven kant
Aanloop en oprich ngskosten
bestuurskosten pm
Inrich ng en onderhoud website
promo ematerialen
budget sponsor ac es
saldo stichtingskosten

1.609

500

188

1.500

-

1.000

1.991

3.500

Resteert voor projecten:

62.538

6.900

Uitgaven tbv de huizen

-7.446

-5.000

Reeds toegezegde uitgaven

-21.535

Resultaat / toe te voegen aan reserve

33.557

1.900

