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Voorwoord
In het vijftiende jaar van haar bestaan heeft de stichting FunCare4Kids een record aantal Fundagen
georganiseerd. Het concept dat in 2014 is ingezet om dagen te organiseren voor kleinere groepen is
succesvol gebleken. Daarbij wilde de stichting het jubileum jaar vieren door te proberen zoveel mogelijk
Fundagen te realiseren. Het resultaat: een fors aantal van 10 Fundagen zijn georganiseerd en zo is ons
jubileum jaar gevierd.
Deze dagen zijn mogelijk gemaakt dankzij de enthousiaste inzet van de vrijwilligers en sponsoren van
FunCare4Kids. Een groot aantal vrijwilligers is al een aantal jaar aan FunCare4Kids verbonden en er zijn
veel nieuwe vrijwilligers. Wel ervaart de stichting dat het binden en boeien van vrijwilligers lastiger is
dan een aantal jaar geleden. Ook hebben een aantal sponsoren afscheid genomen van ons doel, wat
betekende dat er een aanzienlijke terugloop was in de sponsorbijdragen in 2015.
Dankwoord
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die ook in 2015 het weer mogelijk hebben gemaakt om te doen
waar FunCare4Kids voor staat: Het organiseren van Fundagen van kinderen uit een gezinssituatie
waarbij een van ouders en/of broertjes/zusjes chronisch ziek is. Het succes van de Fundagen hangt
grotendeels van onze vrijwilligers af.
In het verlengde hiervan bedanken wij de ouders van de deelnemende kinderen. De ouders vertrouwen
hun kinderen aan FunCare4Kids toe voor een Fundag, om een dagje zorgeloos te genieten en samen te
creëren.
Uiteraard willen wij ook al onze donateurs en sponsoren bedanken voor hun bijdragen dit jaar waardoor
wij onze activiteiten hebben kunnen uitvoeren.
Tot slot willen wij op deze plaats een bijzonder woord van dank uitspreken aan Wim Bijsterbosch. Wim
vervulde de rol van penningmeester binnen onze stichting in de afgelopen jaren. Begin 2016 is hij
onverwachts komen te overlijden. We missen hem.
30 april 2016,
Wout Verwoerd en Sharon Löwensteijn
Oud-Voorzitter en voorzitter
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1

Bestuursverslag

1.1
Inleiding
Stichting FunCare4Kids, hierna te noemen de stichting, werd opgericht op 4 november 2000. In dit
verslag legt het bestuur rekenschap en verantwoording af over het gevoerde beleid gedurende de
periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.
1.2
Doelstelling, beleid en strategie
De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt: “De stichting heeft ter nastreving van het
algemeen nut ten doel: het bevorderen van het (geestelijk) welzijn van kinderen die aan een chronische
ziekte lijden en hulp behoeven dan wel van kinderen van wie (een) ouder(s) aan een chronische ziekte
lijdt/lijden en welke kinderen hulp behoeven en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van activiteiten, het geven van
begeleiding door een of meer personen door middel van persoonlijk contact en het geven van aandacht.
Om de activiteiten te kunnen organiseren werft de stichting fondsen bij bedrijven, particulieren en
vermogensbeherende instellingen. Het bestuur werft de fondsen deels zelf, deels met behulp van een
extern fondsenwervend bureau. Voor de uitvoering van de activiteiten wordt gebruik gemaakt van
vrijwilligers.
Filosofie
Kinderen die deelnemen aan een Fundag zijn kinderen net zoals elk ander kind, alleen groeien ze op in
een gezin waar een ernstige ziekte of handicap voorkomt. Op Fundagen wil FunCare4Kids deze gezonde
kinderen in het middelpunt van de belangstelling zetten en zorgeloos laten genieten. Een dag waarop ze
samen creëren en ontdekken. Tevens willen we de kinderen laten merken, dat zij niet de enigen zijn in
een dergelijke situatie, maar dat vele andere kinderen thuis dezelfde dingen meemaken. Hierdoor
ontstaat contact met lotgenoten.
Missie/doel
Het bevorderen van het welzijn van kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 16 jaar van wie één of
meer gezinsleden gehandicapt is, aan een chronische ziekte lijdt of eraan is overleden. Binnen deze
missie hanteert Stichting FunCare4Kids voor onze doelgroep de volgende kernbegrippen: Zorgeloos
genieten, Samen Creëren, Ontdekken.
De naam FunCare4Kids is voortgekomen uit de missie. Fun staat voor het onbezorgd genieten, terwijl
Care ook aandacht geeft aan de situatie waarin deze kinderen verkeren waardoor extra aandacht op zijn
plaats is. Tenslotte is het duidelijk in de naam opgenomen dat de doelgroep bestaat uit kinderen.
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Kernwaarden
FunCare4Kids heeft de volgende kernwaarden welke een reflectie vormen van de manier waarop
FunCare4Kids naar buiten wil treden: Open, Persoonlijk, Fun, Cre-actief.
Een onbezorgde jeugd, je gunt het ieder kind!
1.3
Governance en organisatie
Het bestuur onderschrijft de uitgangspunten van goed bestuur en toezicht, waarbij in het bijzonder de
positie van de stichting als fondsenwervende instelling ten behoeve van de doelstelling in ogenschouw
wordt genomen. Daarbij erkent de stichting het belang van het integer en transparant handelen door
het bestuur.
De stichting aanvaardt de beginselen van goed bestuur, zoals vastgelegd in de in 2005 tot stand
gekomen ‘VFI Code Goed Bestuur’ (ook bekend als de ‘Code Wijffels’). In 2007 is deze Code vervlochten
met het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De principes van goed bestuur zijn
opgenomen in het toetsingskader van het CBF. De stichting is houder van het CBF-Certificaat voor kleine
goede doelen.
Het bestuur bestond gedurende het jaar uit 4 personen, en aan het einde van het jaar uit 5 personen.
Begin 2016 is onze penningmeester Wim Bijsterbosch vervangen door Arnout Verveen.
De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. Herbenoeming kan plaatsvinden voor een
tweede en laatste termijn van drie jaar. Een uitzondering kan worden gemaakt voor de voorzitter. Het
bestuur komt ten minste vier maal per boekjaar in vergadering bijeen. Regelmatig op de agenda
terugkerende onderwerpen zijn onder meer wervingsbeleid, Fundagen, fondsenwerving,
jaarbegrotingen en meerjarenramingen. Ook bespreekt het bestuur geregeld het eigen functioneren en
vindt jaarlijks een evaluatie van het bestuur plaats.
De leden van het bestuur ontvangen, conform de statuten, geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding
voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt.
Het bestuur was aan het begin van het verslagjaar als volgt samengesteld
Wout Verwoerd
Henk de Koeyer
Lotte Witty
Wim Bijsterbosch

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
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Het bestuur was aan het einde van het verslagjaar als volgt samengesteld:
Sharon BongLöwensteijn
Wouter Sikma
Merle Wiedemanvan den Oever
Wim Bijsterbosch
Wout Verwoerd

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester (in 2016 vervangen door Arnout Verveen)

2

Activiteiten

2.1

Fundagen in 2015

De hoofdactiviteit van de stichting is het organiseren van Fundagen voor de kinderen in de doelgroep. In
2015 heeft de stichting 10 Fundagen georganiseerd:
Onderstaande tabel een overzicht van de Fundagen die in de eerste 8 maanden in 2015 zijn
georganiseerd. (#kids is aantal kids aanwezig). Op de oorspronkelijke planning stonden 14 dagen. Echter
door het gebrek aan inkomsten is het organiseren van Fundagen aan het einde van 2015 even
uitgesteld.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fundag
Challenge Fundag
Pop Up Restaurant
Science Fundag
Foto Fundag
Metamorfose Fundag
Paarden enzo
Beach Babes en Beach Boys
Zomerfit Fundag
Science Fundag (2)
RBS Boerin Fundag
Totaal 6-12 jaar
Totaal 12 jaar
Totaal 13-16 jaar

# kids
39
34
24
50
27
71
45
36
35
48
212
27
170

Leeftijdsgroep
13-16
6-12
6-12
13-16
12
6-12
13-16
13-16
6-12
6-12
5 dagen
1 dag
4 dagen

Regio
Tilburg
Rotterdam
Pijnacker
Amersfoort
Soest
Klein Oever, Balkbrug
Hoek van Holland
Ruurlo
Pijnacker
Kamerik

De stichting probeert de Fundagen kleinschalig en zoveel mogelijk te verdelen over Nederland. Een
goede landelijke dekking is niet altijd mogelijk, maar we zien dat het sommige kinderen er niet van
weerhoudt om toch te komen. Ook al is het verder rijden!
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2.2

Overige Activiteiten

Het aantal kinderen in de database was, zowel aan het begin als aan het eind van 2015 ruim 1000. En
het aantal vrijwilligers is stabiel rond de 150.
Op bestuurlijk niveau is in 2015 een grote bestuurswisseling geweest. Voor een bestuurslid waren de
afstand, en daarmee gepaard gaande reistijden toch een onoverkomelijk obstakel. Een ander bestuurslid
heeft om persoonlijke redenen gekozen om te stoppen. Het bestuur is versterkt met een “oud-Kid”,
Wouter Sikma. Hij heeft in het verleden als kind Fundagen meegemaakt, in 2014 actief geholpen met
het organiseren van Fundagen. Een bijdrage leveren aan het bestuur voelt voor hem als een logische
volgende stap. Merle Michelle van den Oever heeft vanuit haar werk veel met vrijwilligers te maken en
kan vanuit deze rol een actieve bijdrage aan FunCare4Kids leveren. Wout Verwoerd, heeft als voorzitter
(een van de medeoprichters van FunCare4Kids en draagt het DNA van de stichting in zich) het stokje in
oktober 2015 overgedragen aan Sharon Bong-Löwensteijn, maar blijft tijdelijk aan als Algemeen
bestuurslid om een goede overdracht zeker te stellen.
2.3

Financiën

Resultaat 2015
In 2015 heeft het bestuur besloten om over te gaan tot fondsenwerving per Fundag. Dit heeft
onvoordelig uitgepakt. Het bleek dat bij het sponseren per dag, het moeilijker was om sponsors te
vinden. Ook de leadtijd voor het verkrijgen van voldoende fondsen was hierdoor te kort. Hierdoor is het
resultaat over 2015 afgesloten met een negatief resultaat van EUR 11.479.
Bijzondere baten en lasten
In 2015 waren wij verheugd een aantal organisaties te hebben gevonden die bereid waren een aantal
fundagen te ‘adopteren’. Dit hield in dat dankzij hen (Royal Bank of Scotland, vestiging Rotterdam en
vestiging Amsterdam en de organisatie Keune) het mogelijk was een drietal Fundagen te houden. Hierbij
namen de sponsoren de kosten voor hun rekening. Betreffende kosten en de hiermee verbonden baten
komen niet tot uiting in de jaarrekening en hebben derhalve een afwijking tussen de begrote baten en
lasten en de gerealiseerde baten en lasten tot gevolg.
Beleid reserves
De stichting heeft in 2015 een continuïteitsreserve. De bedoeling van deze reserve is de Stichting in
staat te stellen ten minste een jaar haar kernactiviteiten, het houden van Fundagen, te kunnen
organiseren. In 2015 en 2014 was er geen sprake van andere reserves of van bestemmingsfondsen. Het
negatieve resultaat over 2015 is om deze reden onttrokken aan de continuïteitsreserve. Beoogd wordt
een reserve op te bouwen van € 22.500.
Bij het werven van fondsen kan het gebeuren dat de baten uit fondsenwerving in enig jaar de lasten van
de stichting in dat jaar overstijgen en er per balansdatum vrij besteedbaar vermogen ontstaat. Het
beleid van de stichting met betrekking tot de omvang en functie van zulk vrij besteedbaar vermogen
luidt dat in het geval dit per balansdatum, dit vermogen in de loop van de vijf opvolgende jaren zal
worden besteed aan de doelstelling van de stichting.
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3

Vooruitblik – Jaarplan 2016

3.1

Activiteitenplan Fundagen

De planning voor 2016 is behoudend. De stichting bouwt op dit moment aan een solide fundament om
met vertrouwen de komende jaren tegemoet te zien.
Datum
April
Mei
Mei
Augustus
Augustus
September
najaar

Leeftijd
6 t/m 12
12
13 t/m16
8 en 9
10 en 11
13 t/m 16
16 t/m 17

Omschrijving Fundag
SteenScience
Ben-ik-dat?Fundag
Survive this Fundag
ZOOcamp
ZOOcamp
High Tea Kookworkshop
Final Fundag

Strategische richting 2016-2018
Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een plan met focus op het bouwen van een solide basis
voor de toekomst, zowel organisatorisch als financieel. Belangrijke aspecten hierbij zijn:
Fondsenwerving professionaliseren
o Inzetten op structurele fondsenwerving vanuit de eigen achterban
o Bedrijfsleven mobiliseren voor FunCare4Kids
o Vergroten bijdrage van het externe fondsenwervingsbureau
Inrichten van een stichtingsbureau om de continuïteit van de stichting te verankeren voor de
lange termijn;
Optimaliseren van de online mogelijkheden ter ondersteuning van Organisatie, Informatie en
Communicatie
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3.2

Begroting 2016

De begroting voor 2016 ziet er als volgt uit:
Begroting
2016
EUR
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit sponsoring Fundagen
Overige baten

40.000
20.000
6.150

Som der baten

66.150

Lasten
Besteed aan doelstelling
Kosten organisatie Fundagen
Kosten ontwikkeling digitaal platform

31.223
20.000

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

5.250

Beheer- en administratiekosten
Kosten beheer en administratie

4.273

Som der kosten
Resultaat

60.746
5.404
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Jaarrekening 2015
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4

Jaarrekening 2015

4.1

Balans per 31 december 2015
(na bestemming resultaat)

31 december 2015
EUR
EUR

31 december 2014
EUR
EUR

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen

11.417

25.227
11.417

25.227

Passiva
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

9.072

20.551
9.072

20.551

2.345

4.676

11.417

25.227

13

Jaarverslag 2015

4.2

Staat van baten en lasten over boekjaar 2015
Rekening
2015
EUR

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit gezamenlijke acties
Overige baten

Begroting
2015
EUR

Rekening
2014
EUR

9.320
6.677

95.000
20.000
5.000

40.672
30.747
1.865

15.997

120.000

73.284

21.688
-

70.600
6.575

37.405
1.821

Werving baten
Kosten fondsenwerving

2.106

14.500

7.681

Beheer en administratiekosten
Kosten beheer en administratie

3.682

7.950

9.992

27.476

99.625

56.899

(11.479)

20.375

16.385

Som der baten
Lasten
Lasten
Besteed aan doelstelling
Kosten organisatie Fundagen
Kosten vrijwilligersdagen
Kosten verbetering software

Som der kosten
Resultaat

Resultaatbestemming:
Het resultaat over 2015 is onttrokken aan de continuïteitsreserve van de stichting. Het
resultaat over 2014 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

14

Jaarverslag 2015

4.3

Kasstroomoverzicht over 2015

Analyse van de kasstroom
De afname van de liquide middelen met EUR 13.810 (2014: toename EUR 14.602) wordt met
name beïnvloed door ontvangen donaties.
EUR

2015

Resultaat uit activiteiten
Veranderingen in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden

EUR

EUR

2014

(11.479)
(2.331)

EUR
16.385

65
(1.848)
(2.331)

1.783

Kasstroom uit operationele
activiteiten

(13.810)

14.602

Toename/(afname) geldmiddelen

(13.810)

14.602

Geldmiddelen per 1 januari
Toename/(afname)

25.227
(13.810)

10.625
14.602

11.417

25.227

Geldmiddelen per 31 december

Het kasstroomoverzicht is gebaseerd op de indirecte methode.
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4.4

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten per 2015

Algemeen
Vestigingsplaats en Kamer van Koophandel registratie
De statutaire vestigingsplaats van de Stichting FunCare4Kids is Nieuwerkerk aan den IJssel. De
stichting houdt kantoor in Alphen aan den Rijn, per adres Juliana van Stolbergstraat 125, 2404
CZ. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24316898.
Activiteiten
De statutaire doelstelling van het fonds luidt als volgt: “De stichting heeft ter nastreving van
het algemeen nut ten doel: het bevorderen van het (geestelijk) welzijn van kinderen die aan
een chronische ziekte lijden en hulp behoeven dan wel van kinderen van wie (een) ouder(s)
aan een chronische ziekte lijdt/lijden en welke kinderen hulp behoeven en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords”.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van activiteiten, het
geven van begeleiding door een of meer personen door middel van persoonlijk contact en het
geven van aandacht.
Schenkings- en successierecht
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling
in de zin van artikel 6.33 eerste onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (ANBI).
Deze ANBI-status is van belang om schenkingen en erfenissen belastingvrij te kunnen
ontvangen.

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels alsmede Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’.
Vergelijking met het voorgaande jaar
Het toegepaste systeem van waarderingsgrondslagen en van resultaatbepaling is ongewijzigd
ten opzichte van de vorige verslagperiode.
Activa en passiva
Voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn de posten in de balans opgenomen tegen de
nominale waarde.
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Resultaatbepaling
Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. De baten bestaan
uit de opbrengsten van giften en donaties van ondernemingen, instellingen en particulieren.
De lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

4.5

Toelichting op de balans per 31 December 2015

4.5.1. Liquide middelen
Het saldo liquide middelen is als volgt te specificeren:
Rekening courant
Kapitaal (spaar)rekeningen

6.667
4.750

3.795
21.432

11.417

21.177

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
4.5.2. Reserves en fondsen
In 2015 was er enkel sprake van een continuïteitsreserve. Deze reserve is niet vrij besteedbaar
en is als volgt opgebouwd:
31-dec-2014
Continuïteitsreserve
Continuïteitsreserve totaal

EUR

Dotatie
2015
EUR

Aanwending
2015
EUR

31-dec-2015
EUR

20.551

-

(11.479)

9.072

20.551

-

(11.479)

9.072

Continuïteitsreserve
Het bestuur heeft bepaald dat de Stichting een continuïteitsreserve in acht moet nemen die de
Stichting in staat moet stellen ten minste een jaar haar kernactiviteiten, het houden van
Fundagen, te kunnen organiseren. Het negatieve resultaat over 2015 is onttrokken aan de
reserve. In komende jaren zullen positieve exploitatieresultaten worden toegevoegd aan de
continuïteitsreserve. Beoogd wordt een reserve van € 22.500 op te bouwen.
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4.5.3 Kortlopende schulden
Het saldo kortlopende schulden is als volgt te specificeren:
31.12.2015
EUR
Nog te betalen facturen t.b.v.:
Doelstelling (Fundagen)
Accountantskosten
Organisatiekosten en kosten fondsenwerving

31.12.2014
EUR

1.800
545

4.939
235

2.345

5.175

Voor de schulden zijn geen zekerheden gesteld.

4.6

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

Kwalitatieve analyse van het resultaat
Toelichting lastenverdeling
De baten en lasten zijn besteed aan de doelstelling en of aan activiteiten om de doelstelling te
realiseren. Hierbij is door de stichting geen onderscheid gemaakt in subdoelen. De baten ad
EUR 15.997 (2014: EUR 73.284) zijn als volgt tot gerealiseerd:
EUR
Donaties en giften uit eigen acties
Interest

15.878
119
15.997

Donaties en giften bestaan uit giften van bedrijven, particulieren en particuliere initiatieven.
Naast de voornoemde baten hebben enkele bedrijven de kosten van een drietal fundagen voor
hun rekening genomen. Omdat deze kosten direct zijn betaald door betreffende bedrijven
komen zowel de baten als de lasten niet tot uiting in de jaarrekening.

18

Jaarverslag 2015

De totale lasten in 2015 bedroegen EUR 27.476 (2014 EUR 56.899) De lasten zijn als volgt
besteed:
2015
EUR
Kosten Fundagen
Kosten vrijwilligersdagen
Kosten verbetering software
Kosten voor fondsenwerving
Beheer en administratiekosten

Begroot
EUR

2014
EUR

21.688
2.106
3.682

70.600
6.575
14.500
7.950

37.405
1.821
7.681
9.992

27.476

99.625

56.899

Als percentages van de totale kosten is de verdeling als volgt:
2015
EUR
Fundagen
Kosten voor vrijwilligersdagen
Kosten verbetering software
Kosten voor fondsenwerving
Beheer- en administratiekosten

Begroot
EUR

2014
EUR

78,9%
7,7%
13,4%

70,9%
6,6%
14,5%
8,0%

65,7%
3,2%
13,5%
17,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Kosten voor fondsenwerving
Een deel van de fondsen worden verkregen door gebruikmaking van een externe
fondsenwerver.
Beheer en administratiekosten
2015
EUR
Administratiekosten en onkosten
Accountantskosten
Softwarekosten
Contributie CBF
Bankkosten
Overige kosten

Begroot
EUR

2014
EUR

1.117
1.800
370
111
284

3.500
1.200
3.250

4.611
1.361
2.311
403
101
1.205

3.682

7.950

9.992
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De afname van de beheer- en administratiekosten ten opzichte van de begroting en het
voorgaande jaar is te verklaren doordat in de cijfers 2014 abusievelijk de verzekeringskosten
over 2015 bleken te zijn verantwoord. Hiernaast is in 2015 bezuinigd op de beheer- en
administratiekosten.
De accountantskosten in 2015 hebben betrekking op de beoordeling van de jaarrekening 2014.
Dit was destijds een verplichting vanuit het CBF. Ter zake van de jaarrekening 2015 heeft een
onbezoldigde kascommissie de jaarrekening 2015 en de daaronder liggende administratie
beoordeeld.
Beloning bestuurders
De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging.
Werknemers
De stichting heeft in 2015 geen werknemers in dienst (2014: 0).

Ondertekening bestuur

Sharon Bong-Löwensteijn

Wouter Sikma

Merle Wiedeman-van den Oever

Arnout Verveen

Wout Verwoerd
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5

Overige gegevens

5.1

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen significante gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn
op de situatie per balansdatum.
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