Jaarverslag Stichting Mannen voor Kika 2015
Inleiding
In dit beknopte jaarverslag legt de Stichting MVK (Mannen voor KiKa) verantwoording af over haar
activiteiten in 2015. In 2015 is een eerste poging gedaan om onze acties voor onze doelgroep verder uit
te breiden, met enig succes. De bekendheid van Stichting MVK is nadrukkelijk toegenomen en daarmee
wordt een goede basis gelegd om in 2016 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. 2015 is een
transitie jaar geweest , mede door de nasleep rond het vertrek van onze oude voorzitter en wijzigingen
in de doelstelling, meer hierover in dit verslag.
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 2016 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 380 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 dag. De opbrengsten die dit oplevert zijn over het jaar verspreid gestort of
overgemaakt op onze rekening en bedraagt: 611 euro

Wervingsacties
In 2015 hebben wij op Recreatiepark Ermerstrand een actieweekend georganiseerd in Erm.
Het drukkende weer / minder bezoekers dan verwacht / de nieuwe lokatie drukten de inkomsten die we
op met de loterijen en feestavond hebben ontvangen. Dit evenement heeft ons 361 euro gekost terwijl
de opbrengst 611 euro was.

Uitgaven
Acties voor kids
In december 2015 hebben wij in samenwerking met Verkade chocolade letters laten bezorgen bij de 7
speciale kinderziekenhuizen in Nederland
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Vooruitblik 2016
In 2016 zijn 4 tot 6 acties gepland (en op het moment van publicatie van verslag zijn er al 3 met succes
afgerond). Een samenwerking met de VOKK (Vereniging Ouders Kinderen en Kanker) is in de pen. We
organiseren in 2016 geen grote sponsor actie maar besteden de vrijgekomen tijd aan het maken van
nieuwe plannen en acties voor kids.

De balans en toelichting

Giro 1681

1-1-2015 31-12-2015

Betaal rekening
Spaar rekening

130,46
11.122,73

Inkomsten
Donaties
van Spaarrekening
Terugboeking vakantieveilingen (fraude afhandelin)
Inkomsten wervings acties

2015
€
€
€
€

380.56
500.00
319.00
611.52

€ 1,811.08

Uitgaven
Onkosten
Promotie en communicatie
Uitgaven wervings acties
Fraude via vakantie veilingen

2015
€
€
€
€

338.95
320.48
361.04
319.00

€ 1,339.47
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602,07
10731,43
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Onkosten + Mutatie
Het afgelopen jaar hebben wij onkosten gehad, zoals onze telefoon, bank kosten, reiskosten. Het totaal
van deze kosten bedraagt 1020.47 euro

Fraude zaak
Helaas zijn wij getroffen door een geval van fraude door een klant van Vakantie veilingen. Onze
rekening is gebruikt bij het bieden op veilingen. Na controle door ons bleek dit een fraude zaak te zijn;
waarvan aangifte is gedaan. Het afgeboekte bedrag (319 euro) is afgeboekt en weer teruggeboekt door
de bank.

Van spaarrekening
Om de kosten en uitgaven te dekken waren wij genoodzaakt om geld van onze spaarrekening te halen.
Het totale bedrag is 500 euro.
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