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Bestuursverslag 2018
Met het noodfonds van de Stichting Mag Ik Dan Bij Jou hoeven ouders zich geen zorgen te
maken over onvoorziene hoge kosten als gevolg van het zware en langdurige behandeltraject.
Zo kunnen ouders zich volledig richten op het ondersteunen van hun zieke kind.
Na het succesvolle openingsjaar 2017 stond 2018 in het teken van organisatie en groei. Het
bestuur van de Stichting is uitgebreid met twee personen waardoor de taakverdeling
duidelijker is geworden. Ook is een nieuwe ambassadeur gevonden in de persoon van oud
zwemmer en olympisch kampioen Pieter van den Hoogenband. Hierdoor kunnen we de
belangen en doelen van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou nog breder uitdragen.
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen:
Henk de Breij
Peter de Boer
Ineke van Klei
Paul Janssen
Gert Wijnalda

:
:
:
:
:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

De activiteiten van de Stichting in dit tweede jaar zijn te verdelen in de volgende categorieën:




Minimaal € 75.000,- aan fondsen genereren
Vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou
De samenwerking met VOKK intensiveren

Spijkerbroekengala
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou werd gekozen als een van de goede doelen van het jaarlijkse
Spijkerbroekengala dus kon er worden geprofiteerd van de bekendheid rondom dit event. Deze
avond vond plaats op 2 november 2018 en heeft voor de stichting ruim € 20.000,- opgeleverd.
Daarnaast gaf dit evenement ons de gelegenheid om mee te liften op de campagnes en
persaandacht rondom dit evenement.
Benefietconcert
Op maandag 26 november 2018 vond in TivoliVredenburg in Utrecht de tweede editie plaats
van het benefietconcert ‘Mag Ik Dan Bij Jou’. Claudia de Breij, Paul de Leeuw, Ellen ten
Damme, Ilse Warringa en Céline Janssen gaven samen met De Koninklijke Militaire Kapel
‘Johan Willem Friso’ o.l.v. majoor Tijmen Botma een prachtig optreden. De presentatie was in
handen van Jeroen Kijk in de Vegte. Bij het VIP-diner, waar bedrijven tafels voor konden
kopen, waren onder meer de directie van het Prinses Máxima Centrum, de burgemeester van
Utrecht alsmede de Commissaris van de Koning te Utrecht de gasten van het bestuur van de
Stichting. Dankzij een groot aantal sponsoren, zakelijke partners en vele vrijwilligers konden
de kosten voor de avond laag worden gehouden, zodat er een batig saldo van ruim € 45.000,werd gerealiseerd.
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Lokale evenementen
In Zeeuws Vlaanderen is een werkgroep opgericht die in 2018 een aantal lokale acties op touw
heeft gezet:
Zo hebben kinderen van Kindcentrum De Kameleon uit Terneuzen bij hun schoolfeest 200 euro
opgehaald met enveloppen trekken. Op 27 juli werd op de jaarmarkt in Groede het mooie
bedrag van € 1380,- hebben opgehaald voor het Mag Ik Dan Bij Jou Fonds. De jaarlijkse
golfdag voor horecaondernemers op golfclub De Woeste Kop in Axel op maandag 24
september jl. heeft dankzij de sponsoren en de deelnemers het recordbedrag van € 3056,00
opgeleverd. En in december werd een geweldige actie op de kerstmarkt in Axel georganiseerd.
Er werden lichtjes verkocht voor de grote kerstboom die op het plein was neergezet. Dit heeft
een bedrag van € 10.000 opgeleverd.
Tijdens Koningsdag organiseerde Oranjecomité Utrecht Oost een loterij. Claudia de Breij nam
enthousiast de cheque ter waarde van € 2.367 in ontvangst voor het Mag Ik Dan Bij Jou
Fonds.
Naamsbekendheid
Door een actiever Social Media beleid en nauwere samenwerking met het Prinses Máxima
Centrum en de VOKK is een flinke stap gezet in de naamsbekendheid. Ook de samenwerking
met het Spijkerbroekengala heeft voor meer positieve publiciteit gezorgd.
Samenwerking VOKK
De samenwerking met de VOKK werd verder geïntensiveerd. De VOKK heeft een directe relatie
met de maatschappelijk werkers van zowel het Prinses Máxima Centrum als van de shared
care ziekenhuizen waar eveneens kinderen behandeld worden tegen kanker.
Vooruitzichten 2019
Voor 2019 is het belangrijk om onze organisatie nog verder te optimaliseren en
professionaliseren.







Stichting Mag Ik Dan Bij Jou wil in 2019 minimaal 100k aan fondsenwerving binnen halen.
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou organiseert in 2019 geen Benefietconcert i.v.m.
beschikbaarheid Koninklijke Kapel Johan Willem en Claudia de Breij.
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou zoekt voor extra fondsenwerving vooral de samenwerking
met externe partijen/organisaties die evenementen organiseren voor een goed doel of
kunnen ondersteunen met fondsenwerving.
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou gaat in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum en
de VOKK een geïntegreerd communicatieplan maken met als doel om elkaar maximaal te
versterken.
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou gaat op zoek naar nieuwe ambassadeurs met een interessant
netwerk om de bekendheid van de Stichting te vergroten.
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou investeert in marketingcommunicatie middelen met als doel
om:



Ons doel van de Stichting helder en overzichtelijk te communiceren.
Externe partijen beter te ondersteunen met materiaal en mankracht.

Lexmond, september 2019
Ineke van Klei
secretaris
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Balans
jaarrekening 2018
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

per 31 december 2018
€

per 31-12-2017
€

Te ontvangen bedragen

25.566

-

Liquide middelen

69.966

50.765

Totaal

95.532

50.765

Activa
Vlottende activa
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Balans
jaarrekening 2018
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

per 31 december 2018
€

per 31-12-2017
€

22.893
65.000
87.893

9.725
9.725

Passiva
Stichtingsvermogen
Reserves
Te besteden aan doelstelling

Kortlopende schulden
Toezegging VOKK
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal

5.000

40.000

2.639
7.639

1.040
41.040

95.532

50.765
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Staat van baten en lasten
jaarrekening 2018
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

jaar 2018

jaar 2017
€

€

86.586

53.423
3.740
57.163

8.418

2.158
280
2.438

78.168

54.725

Bestedingen aan doelstellingen

65.000

45.000

Resultaat

13.168

9.725

13.168

9.725

Baten
Benefietconcert
Spijkerbroekengala
Zeeland verlicht
Overige donaties

Lasten
Communicatie en marketing
Overige kosten

45.002
18.070
7.844
15.670

8.026
392

Bestemming van het resultaat
Dotatie aan reserves
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Toelichting algemeen
jaarrekening 2018
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor fonds wervende instellingen voor kleine rechtspersonen (RJk C2), zoals vastgesteld door
de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Grondslagen van waardering en bepaling resultaat
Vorderingen, liquide middelen en schulden
Vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale
waarde. Voor zover niet anders vermeld hebben schulden een looptijd korter dan een jaar.
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin evenementen hebben plaatsgevonden. Donaties
worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn toegezegd. Verliezen die hun oorsprong
vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Personeelsbezetting
Gedurende het verslagjaar waren geen werknemers in dienst van de stichting. Het bestuur
vervult haar functie onbezoldigd.
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Toelichting op de balans
jaarrekening 2018
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

Activa
Te ontvangen bedragen
Per balansdatum zijn de volgende bedragen nog te vorderen.
31-12-2018
€
Spijkerbroekengala
Overige donaties

20.000
5.566
25.566

Liquide middelen
De liquide middelen per balansdatum betreffen een direct opvraagbaar tegoed van € 67.920
bij Rabobank Leiden-Katwijk en een kassaldo van € 2.046.
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jaarrekening 2018
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

Passiva
Stichtingsvermogen
Het verloop van het stichtingsvermogen gedurende het jaar 2018 kan als volgt worden weergegeven.
jaar 2018
Stand bij oprichting
Resultaat
Stand op 31 december

jaar 2017
€

€

9.725
13.166
22.891

9.725
9.725

Het vermogen van de stichting kan geheel aangeduid worden als vrij besteedbaar vermogen.
Te besteden aan doelstelling
Het bestuur heeft besloten dat een bedrag van € 65.000 zal worden gereserveerd ter uitkering
aan gezinnen die een beroep doen op een bijdrage. De aanvragen lopen via het
maatschappelijk werk van het Prinses Maxima Centrum en de met haar verbonden shared care
ziekenhuizen. De beoordeling van de aanvraag gebeurt door het VOKK. Vanaf 2019 worden de
toegekende bedragen rechtstreeks door de stichting betaald aan de gezinnen.
Toezegging aan VOKK
Uit de baten van het eerste benefietconcert is een bedrag van € 45.000 toegezegd aan VOKK.
Zij beoordelen de aanvragen om hulp die bij hen binnenkomen. Het totale bedrag wordt in
delen naar hen overgemaakt waarbij de eerste betaling in 2017 heeft plaatsgevonden.
Periodiek zullen ze daarvan verslag doen en wanneer het grootste deel van het overgemaakte
bedrag is besteed, zal een volgende deelbetaling worden gedaan.
Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva per balansdatum bestaan uit te betalen directe
kosten.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
jaarrekening 2018
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

Ter vergelijking volgt hierna een gespecificeerde opstelling van enkele posten uit de staat van
baten en lasten over de jaren 2018 en 2017.
jaar 2018

Baten
Benefietconcert
Opbrengst
Directe kosten

Spijkerbroekengala
Opbrengst
Directe kosten

Zeeland verlicht
Opbrengst
Directe kosten

Overige donaties

jaar 2017
€

€

72.984
27.982
45.002

79.529
26.106
53.423

20.000
1.930
18.070

-

10.372
2.528
7.844

-

15.670

3.740

86.586

57.163
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OVERIGE GEGEVENS
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Overige gegevens
jaarrekening 2018
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

Statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming
De statuten van de stichting kennen geen regeling voor de bestemming van het exploitatiesaldo in enig jaar. Een exploitatiesaldo over enig jaar wordt daarom steeds ten gunste of ten
laste van het stichtingsvermogen gebracht.
Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de stichting dient ingevolge artikel 11 lid 3 van de
statuten overeenkomstig het doel van de stichting worden besteed aan het daarin beoogde
maatschappelijk belang of een ander maatschappelijk belang vast te stellen bij het besluit tot
ontbinding.
Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening 2018 van de stichting is vastgesteld in de bestuursvergadering van
…………………………………………………… 2019.

H.D. de Breij
voorzitter

P.C.M. de Boer
penningmeester
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