Jaarverslag Stichting Mannen voor Kika 2017
Inleiding
In dit beknopte jaarverslag legt de Stichting MVK (Mannen voor KiKa) verantwoording af over haar
activiteiten in 2017. In 2017 is de voortzetting om onze acties voor onze doelgroep verder uit te breiden,
met enig succes doorgezet. De bekendheid van Stichting MVK is toegenomen en daarmee wordt een
goede basis gelegd om in 2018 meer acties op touw te zetten voor de kinderen en hun familie.
Hierbij willen we als stichting inzichten geven in het financieel overzicht van onze stichting. 2017 is een
relatief rustig jaar geweest , mede door een landurige ziekte van een bestuurslid en drukte bij de andere
bestuursleden.
In het verleden hebben we geld ingezameld en gedoneerd aan een grotere stichting. Een nobel doel
maar met minder directe persoonlijk betrokkenheid dan we met de stichting willen. Wat is er mooier
dan direct betrokken zijn bij acties ten bate van onze doelgroep? Het doel in 2018 en de komende jaren
is dan ook meer geld uitgeven aan acties voor Kids en hun familie en indirect daarmee onze
naamsbekendheid vergroten en meer sponsors aantrekken.

Inkomsten
Donaties
Afgelopen jaar hebben wij 353 euro aan donaties ontvangen van diverse mensen en bedrijven. Dit zijn
de donaties direct gestort / in contanten op onze giro rekening. De donaties in de vorm van goederen
(sport shirts, goederen voor de veiling etc) zijn hierin niet meegenomen, die zijn terug te vinden in de
inkomsten tijdens de actie dagen. De opbrengsten die dit oplevert zijn over het jaar verspreid gestort of
overgemaakt op onze rekening en bedraagt: 590 euro. In totaal 993 euro.

Wervingsacties
In 2017 hebben wij op bij eetcafe Hier is ’T een benefiet avond georganiseerd. De artiesten traden tegen
een geringe vergoeding op en de gasten konden een donatie doen aan onze stichting. Dit evenement
heeft ons 410 euro gekost terwijl de opbrengst 1000 euro was.

Uitgaven
Acties voor kids
In december 2017 hebben wij in samenwerking met Verkade chocolade letters laten bezorgen bij de 7
speciale kinderziekenhuizen in Nederland. De lovende woorden en de bedankjes zeggen genoeg over
het succes van deze actie.
In april / mei en juni hebben we 3 acties voor kids opgezet en met succes afgerond. Een bezoek aan de
musical soldaat van Oranje voor een gezin van 3 / Scheveningen met een gezin van vier aan de Lion King
viel goed in de smaak. Verder een koetstocht voor 2 prinsesjes naar een kasteel, hetgeen alles bij elkaar
een mooi hoogtepunt was in 2017 daar doen we het voor!

1 15 juni 2018

Jaarverslag Stichting Mannen voor Kika 2017
Vooruitblik 2018
In 2018 zijn 2 tot 4 acties gepland (en op het moment van publicatie van verslag zijn er al 2 met succes
afgerond). We organiseren in 2018 geen grote sponsor actie maar besteden de vrijgekomen tijd aan het
maken van nieuwe plannen en acties voor kids. Onze secretaris en penningmeester heeft aangegeven in
juli 2018 te willen stoppen met zijn activiteiten bij onze stichting. Na ruim 6 jaar willen wij hem
bedanken voor zijn bijdrage!

De balans en toelichting
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Onkosten + Mutatie
Het afgelopen jaar hebben wij onkosten gehad, zoals onze telefoon, bank kosten, reiskosten en kosten
tbv acties aan dienstverleners tbv deze acties. Het totaal van deze kosten bedraagt 3016 euro.

Fraude zaak
De fraude zaak betreffende JW te Deventer is al een tijd afgerond qua uitspraak. De terugbetalingsregeling vanuit de schuldige is in gang gezet en komt mondjesmaat op gang via CJIB. Het lage bedrag in
post in het overzicht hierboven laat dit duidelijk zien. Er rest nog ruim een bedrag van 4500 euro dat
deze persoon aan onze Stichting moet terugbetalen.

Van spaarrekening
Om de kosten en uitgaven te dekken waren wij genoodzaakt om geld van onze spaarrekening te halen.
Het totale bedrag is 900 euro netto, we hebben 21 euro aan rente ontvangen.

3 15 juni 2018

