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BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag 2019
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.
Het jaar 2019 stond in het teken van organisatie en groei. Het bestuur van de Stichting is in
2018 uitgebreid met twee personen waardoor de taakverdeling duidelijker is geworden en in
2019 verder is vormgegeven.
Het bestuur bestond in 2019 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 doelstellingen van de Stichting zijn in dit jaar te verdelen in de volgende categorieën:
• Minimaal € 100.000,- aan fondsen genereren
• De samenwerking met de medisch maatschappelijk werkers van PMC intensiveren
• 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.
Veiling Eerste Vaatje Haring
Op 11 juni werd het eerste vaatje van de Hollandse Nieuwe geveild op de Visafslag van
Scheveningen. Beschermvrouwe Claudia de Breij heeft de cheque van maar liefst € 95.500,- in
ontvangst genomen.
Nieuwe marketingcommunicatie middelen
In 2019 is veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl met
daarbij behorende website en communicatiemiddelen, die in samenwerking met
communicatiebureau Tomeloos zijn gerealiseerd. Hierdoor kan de Stichting haar doelen nog
beter en duidelijker communiceren en kunnen we externe partijen beter ondersteunen met
materialen. Ook is een meer geïntegreerde Social Media aanpak opgezet.
Samenwerking VOKK en medisch maatschappelijk werkers van PMC
De samenwerking met de VOKK werd verder geïntensiveerd. De Stichting heeft nu ook 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. Dit
bevordert de snelheid van het aanvraagproces. Het geeft de Stichting een beter beeld van de
behoefte van de gezinnen die een aanvraag doen en kan er sneller ingespeeld worden op
veranderende omstandigheden.

Vooruitzichten 2020
Voor 2020 is het belangrijk om onze organisatie nog verder te optimaliseren en
professionaliseren.
• 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 op zoek naar nieuwe ambassadeurs met een interessant
netwerk om de bekendheid van de Stichting te vergroten.
Note: Ten tijde van het opstellen van dit bestuursverslag kon nog niet voorzien worden dat het
Coronavirus Nederland en de wereld zou treffen. Hierdoor werden vrijwel alle evenementen
gecanceld en werden ook de activiteiten van Stichting Mag Ik Dan Bij Jou grotendeels on hold
gezet.

Ineke van Klei, secretaris

JAARREKENING

Balans

jaarrekening 2019
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

per 31 december 2019
€

per 31-12-2018
€

-

25.566

Liquide middelen

156.522

69.966

Totaal

156.522

95.532

Activa
Vlottende activa
Te ontvangen bedragen
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Balans

jaarrekening 2019
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

per 31 december 2019
€

per 31-12-2018
€

153.497

22.893
65.000
87.893

Passiva
Stichtingsvermogen
Reserves
Te besteden aan doelstelling

28.297
125.200

Kortlopende schulden
Toezegging VOKK
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal
7

-

5.000

3.025
3.025

2.639
7.639

156.522

95.532

Staat van baten en lasten

jaarrekening 2019
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

jaar 2019

Baten
Eerste vaatje haring
Benefietconcert
Spijkerbroekengala
Zeeland verlicht
Overige donaties

jaar 2018
€

€

103.906

45.002
18.070
7.844
15.670
86.586

13.702

8.026
392
8.418

90.204

78.168

84.800

65.000

5.404

13.168

5.404

13.168

95.500
8.406

Lasten
Communicatie en marketing
Overige kosten

13.098
604

Bestedingen aan doelstellingen

Resultaat

Bestemming van het resultaat
Dotatie aan reserves
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Toelichting algemeen

jaarrekening 2019
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 2019
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

Activa
Te ontvangen bedragen
Per balansdatum zijn de volgende bedragen nog te vorderen.

Spijkerbroekengala
Overige donaties

31-12-2019
€

31-12-2018
€

-

20.000
5.566
25.566

Liquide middelen
De liquide middelen per balansdatum betreffen een direct opvraagbaar tegoed van € 154.631
bij Rabobank Leiden-Katwijk en een kassaldo van € 1.891.
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jaarrekening 2019
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

Passiva
Stichtingsvermogen
Het verloop van het stichtingsvermogen gedurende het jaar 2019 kan als volgt worden weergegeven.
jaar 2019
Stand op 1 januari
Resultaat
Stand op 31 december

jaar 2018
€

€

22.893
5.404
28.297

9.727
13.166
22.893

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 € 84.800 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. In 2019 is € 24.600 uitgekeerd
aan gezinnen in nood.
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 2019
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

Hierna volgt een gespecificeerde opstelling van enkele posten uit de staat van baten en lasten
over de jaren 2019 en 2018.
jaar 2019
Baten
Eerste vaatje haring
Benefietconcert
Opbrengst
Directe kosten

Spijkerbroekengala
Opbrengst
Directe kosten

Zeeland verlicht
Opbrengst
Directe kosten

Overige donaties
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jaar 2018
€

€

95.500

-

-

72.984
27.982
45.002

-

20.000
1.930
18.070

-

10.372
2.528
7.844

8.406

15.670

103.906

86.586

OVERIGE GEGEVENS

Overige gegevens

jaarrekening 2019
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
Scheveningen

Statutaire regeling over 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 2019 van de stichting is vastgesteld in de bestuursvergadering van
…………………………………………………… 2020.

H.D. de Breij
voorzitter

P.C.M. de Boer
penningmeester
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