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BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag 2021
Het jaar 2021 was een jaar om snel te vergeten. Als gevolg van de Coronamaatregelen konden
we wederom geen activiteiten organiseren om fondsen te genereren. Gelukkig was de liquiditeit
meer dan voldoende zodat we wel ouders konden helpen met financiële bijdragen. In 2021 zijn
38 gezinnen rechtstreeks ondersteund en konden we vele gezinnen helpen met de
maaltijdvouchers. We hebben € 30.385 aan directe noodhulp verstrekt. Er werd ook een bedrag
van € 10.000 toegezegd aan het Prinses Maxima Centrum voor het verstrekken van
maaltijdvouchers aan ouders die in financiële nood verkeren. De looptijd van deze toezegging is
1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021.
Wij hebben in 2021 een brainstormdag georganiseerd met 22 relaties waaronder onze
ambassadeurs. Wij hebben deze dag onze ideeën uitgewisseld over de verdere concrete invulling
van de toekomst van onze Stichting. Er zijn diverse concrete suggesties ontstaan die ook moeten
leiden tot de verhoging van onze naamsbekendheid. In 2021 en 2022 zijn we deze suggesties
nader aan het uitwerken om uiteindelijk een aantal concrete acties in 2022 en 2023 te kunnen
implementeren.
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:
Henk de Breij
Peter de Boer
Margriet Tiemstra
Paul Janssen
Gert Wijnalda

:
:
:
:
:

voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid

De doelstellingen voor 2021 waren:
• 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.
Samenwerking VKN (voorheen VOKK) en medisch maatschappelijk werkers van PMC
De samenwerking met VKN (Vereniging Kinderkanker Nederland) werd verder geïntensiveerd.
Met de nieuwe directeur en haar naaste medewerkers zijn goede contacten gelegd. De relatie
met de maatschappelijk werkers van zowel het Prinses Máxima Centrum als van de shared care
ziekenhuizen kan aanzienlijk beter. Vanuit hun kant is er weinig initiatief en opvolging van
afspraken. De aanvragen voor noodhulp liepen gedurende een deel van 2021 moeizaam omdat
de maatschappelijk werkers vanuit huis werkten.
Vooruitzichten 2022
De vooruitzichten 2022 staan beschreven in het Beleidsplan 2021-2022, waarnaar wij graag
verwijzen.

Margriet Tiemstra,
secretaris
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JAARREKENING

Balans

jaarrekening 2021
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
‘s-Gravenhage

per 31 december 2021
€

per 31-12-2020
€

Liquide middelen

115.278

136.134

Totaal

115.278

136.134

Activa
Vlottende activa
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Balans

jaarrekening 2021
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
‘s-Gravenhage

per 31 december 2021
€

per 31-12-2020
€

114.485

30.000
106.134
136.134

793

-

115.278

136.134

Passiva
Stichtingsvermogen
Reserves
Te besteden aan doelstelling

30.000
84.485

Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal
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Staat van baten en lasten

jaarrekening 2021
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
‘s-Gravenhage

jaar 2021
Baten
Beat The Champions
Noordhollandse van 1816
Vereniging Onderlinge Samenwerking
Stichting Tafelronde 153
Overige donaties

jaar 2020
€

€

41.751

10.342
7.477
17.819

25.515

9.448
819
10.267

16.236

7.552

16.236

5.849

-

1.703

-

1.703

10.000
10.685
8.000
13.066

Lasten
Communicatie en marketing
Overige kosten

25.106
409

Bestedingen aan doelstellingen

Resultaat

Bestemming van het resultaat
Dotatie aan reserves
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Toelichting algemeen

jaarrekening 2021
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
‘s-Gravenhage

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 2021
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
‘s-Gravenhage

Activa
Liquide middelen
De liquide middelen per balansdatum betreffen een direct opvraagbaar tegoed van € 113.622
bij Rabobank Leiden-Katwijk en een kassaldo van € 1.656.
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jaarrekening 2021
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
‘s-Gravenhage

Passiva
Stichtingsvermogen
Het verloop van het stichtingsvermogen gedurende het jaar 2021 kan als volgt worden weergegeven.
jaar 2021
Stand op 1 januari
Resultaat
Stand op 31 december

jaar 2020
€

€

30.000
30.000

28.297
1.703
30.000

Het vermogen van de stichting kan geheel aangeduid worden als vrij besteedbaar vermogen.
Te besteden aan doelstelling
Het bestuur heeft besloten dat het gehele vermogen boven € 30.000 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 VKN. Vanaf 2019 worden de
toegekende bedragen rechtstreeks door de stichting betaald aan de gezinnen. In 2021 is
€ 37.885 uitgekeerd aan gezinnen in nood. Aan het eind van 2021 is er nog € 84.485 te
besteden.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

jaarrekening 2021
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
‘s-Gravenhage

Hierna volgt een gespecificeerde opstelling van enkele posten uit de staat van baten en lasten
over de jaren 2021 en 2020.
jaar 2021

Baten
Beat The Champions
Noordhollandse van 1816
Vereniging Onderlinge Samenwerking
Stichting Tafelronde 153
Overige donaties
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jaar 2020
€

€

10.000
10.685
8.000
13.066
41.751

10.342
7.477
17.819

OVERIGE GEGEVENS

Overige gegevens

jaarrekening 2021
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou,
‘s-Gravenhage

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 2021 van de stichting is vastgesteld in de bestuursvergadering van
1 juni 2022.

H.D. de Breij
voorzitter

P.C.M. de Boer
penningmeester
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