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BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag 2017
Algemeen
Statutaire naam
Vestigingsplaats

: Stichting Mag Ik Dan Bij Jou
: Scheveningen

Het bestuur bestaat op 31 december 2017 uit de volgende personen:
in functie per
Henk de Breij (voorzitter)
Paul Janssen (secretaris)
Peter de Boer (penningmeester)

24-05-2017
24-05-2017
24-05-2017

Jaarverslag
Op 24 mei 2017 is bij notaris Ritsema te Zwolle de Stichting Mag Ik Dan Bij Jou
opgericht. Het doel van de Stichting, zoals weergegeven in de statuten is “het
faciliteren van ouder-kind contact in tijden waarin dat vanuit het kind extra nodig is,
maar waarbij ten aanzien van de ouders er financiële beperkingen of belemmeringen
bestaan, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”
Het bestuur van de Stichting, bestaande uit de heren de Breij (voorzitter), Janssen
(secretaris) en de Boer (penningmeester) had met het oprichten van de Stichting het
doel een entiteit te vormen om middelen te kunnen genereren voor een
overnachtingsfonds waarop ouders een beroep kunnen doen als zij bij hun kind, dat
voor kanker behandeld wordt in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht, wensen te
overnachten.
Al snel werd duidelijk dat dit laatste doel te eng geformuleerd was. Op basis van
gesprekken met de directie van het Prinses Maxima Centrum (PMC), maar zeker ook
met het bestuur van de Vereniging Ouders Kinderen met Kanker (VOKK), bleek dat
de behoefte van gezinnen waar een kind getroffen wordt door kanker veel groter is
dan louter een bijdrage om bij het kind te kunnen overnachten. Gelukkig voorzien de
statuten in een bredere opzet dan de eerste gedachte.
De werkzaamheden van de Stichting in het oprichtingsjaar zijn grofweg in twee
onderdelen op te splitsen:
1)
2)

de organisatie van het Mag Ik Dan Bij Jou concert op 9 oktober 2017;
het verder uitbouwen van de Stichting als organisatie en het verstevigen van de
contacten met de VOKK.
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Mag Ik Dan Bij Jou concert op 9 oktober 2017
Een goed doel is prachtig, maar er zijn financiële middelen nodig om dit doel te
verwezenlijken. Daartoe is op 9 oktober 2017 een benefietconcert, voorafgegaan
door een VIP-diner georganiseerd in Tivoli Vredenburg te Utrecht. Onder begeleiding
van de Koninklijke Militaire Kapel “ Johan Friso” onder leiding van Tijmen Botma
traden de solisten Claudia de Breij, Paul de Leeuw, Ellen ten Damme, Ernst Daniel
Smid en Céline Janssen in een uitverkocht theater belangeloos op. Bij het VIP-diner,
waar bedrijven tafels voor konden kopen, waren onder meer de directie van het PMC,
de burgemeester van Utrecht alsmede de Commissaris van de Koning te Utrecht de
gasten van het bestuur van de Stichting. Een loterij waar onder meer door de sporters
Dafne Schippers en Maarten van der Weijden prijzen voor ter beschikking waren
gesteld complementeerde de avond.
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
€ 53.000 aan het einde van de avond bekend kon worden gemaakt.
Verder uitbouwen van de Stichting
Van begin af aan was het voor het Stichtingsbestuur duidelijk dat de Stichting niet
verantwoordelijk kon zijn voor de uiteindelijke toekenning van geldelijke bijdragen
aan gezinnen. Inmiddels was er ook geen sprake meer van een overnachtingsfonds
maar van een ontzorgingsfonds. Reiskosten, parkeerkosten, kosten voor oppas van
andere kinderen, kosten voor maaltijden. Het zijn slechts enkele voorbeelden van
financiële zorgen waar gezinnen mee geconfronteerd worden. Het bestuur van de
Stichting heeft besloten om de samenwerking met de VOKK te intensiveren en de
toekenning van bijdragen, inclusief de daadwerkelijke uitkering in haar handen te
leggen. De VOKK heeft een directe relatie met het Maatschappelijk Werk van zowel
het PMC als van de perifere ziekenhuizen waar eveneens kinderen behandeld worden
tegen kanker.
Daarnaast heeft het concert veel positieve reacties opgeleverd. Ook van instanties
en personen die de Stichting niet alleen een warm hart toedragen of zelfs met een
geldelijke bijdrage ondersteunen, maar ook die acties en evenementen opzetten om
hiermee geld voor de stichting te genereren. Het is een stevige taak om een goede
structuur in alle acties en suggesties te krijgen en te houden.
Vooruitzichten 2018
Het jaar 2018 is al weer enige tijd onderweg en veel van de doelstellingen van de
stichting voor dit jaar kennen al een goede start:
-

zo zal ook dit jaar een concert met VIP-diner worden georganiseerd, en wel op
26 november;
Pieter van den Hoogenband is bereid gevonden om naast Claudia de Breij
(beschermvrouwe) op te treden als ambassadeur van de Stichting;
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-

met de VOKK is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om middelen snel
bij de juiste gezinnen te krijgen;
door middel van een actief beleid op social media stijgt de naamsbekendheid
snel;
het bestuur van de stichting zal worden uitgebreid met een tweetal personen;
met name in Zeeland zijn diverse acties in voorbereiding om extra gelden te
genereren;
het jaarlijkse Spijkerbroekengala te Bunnik heeft de stichting benoemd als een
van de drie goede doelen waar het batig saldo van dit evenement naar toe gaat.

Scheveningen juni 2018

Paul Janssen, secretaris
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JAARREKENING

Balans

jaarrekening 2017
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

per 31 december 2017
€

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen
50.765

Totaal

50.765
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Balans

jaarrekening 2017
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

per 31 december 2017
€

Passiva
Stichtingsvermogen

9.725

Kortlopende schulden
Toezegging VOKK
Overige schulden en
overlopende passiva

40.000
1.040
41.040

Totaal

50.765
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Staat van baten en lasten

jaarrekening 2017
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

jaar 2017
€
Baten
Baten uit benefietconcert
Baten uit donaties

79.529
3.740
83.269

Lasten
Lasten benefietconcert
Communicatie en marketing
Overige kosten

26.106
2.158
280
28.544

Bestedingen aan de doelstelling

45.000

Resultaat

9.725

Bestemming van het resultaat
Dotatie aan Stichtingsvermogen

9.725
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Toelichting algemeen

jaarrekening 2017
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform 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
Liquide middelen en schulden
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 reeds 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 2017
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

Activa
Liquide middelen
De liquide middelen per balansdatum betreffen een direct opvraagbaar tegoed van € 49.646 bij
Rabobank Leiden-Katwijk en een kassaldo van € 1.119.
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jaarrekening 2017
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

Passiva
Stichtingsvermogen
Het verloop van het stichtingsvermogen gedurende het jaar 2017 kan als volgt worden weergegeven.
jaar 2017
€
Stand bij oprichting
Resultaat
Stand op 31 december

9.725
9.725

Het vermogen van de stichting kan geheel aangeduid worden als vrij besteedbaar vermogen.
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
communicatie en marketingkosten.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

jaarrekening 2017
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 het jaar 2017.
jaar 2017
€
Baten uit benefietconcert
Verkoop tafels diner
Verkoop toegangskaarten
Sponsoring
Loterij
Garderobe

30.000
41.670
2.500
5.205
154
79.529

Baten uit donaties
Lions Burghaamstede
Afscheid A.P. Sieval
Overige giften

750
1.235
1.755
3.740

Lasten benefietconcert
TivoliVredenburg
Consumpties
Regiekosten
Dinerkosten
Overige kosten

17.135
1.459
1.150
5.731
631
26.106
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OVERIGE GEGEVENS

Overige gegevens

jaarrekening 2017
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 2017 van de stichting is vastgesteld in de bestuursvergadering van
…………………………………………………… 2018

H.D. de Breij
voorzitter

P.C.M. de Boer
penningmeester
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