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1. BrandNewDay foundation 
Het jaar 2018 was een prima jaar voor de stichting. De jaarlijkse Family Fun Day werd in oktober 

georganiseerd en was wederom mede door het geweldige weer, een groot succes. 

Aandachtpunt zijn de financiën. Er ligt een gezonde financiële basis onder de stichting maar de 

middelen zijn ontoereikend om een volgende dag te organiseren. Hier zullen initiatieven ontplooid 

gaan worden om de middelen aan te vullen. 

Eind 2018 zijn ook de eerste plannen ontwikkeld voor de realisatie van een nieuwe website. De 

verwachting is dat deze in het tweede kwartaal van 2019 gelanceerd wordt. 

 

2. Doelgroep 
De Batten/NCL doelgroep waar de stichting zich voor inzet is klein en is de laatste jaren steeds 

minder makkelijker bereikbaar. De verbreding naar de hele NCL groep gaat mogelijk komend jaar zijn 

vruchten afwerpen. Afgelopen jaar zijn een aantal jonge kinderen met NCL2 gediagnostiseerd. Met 

deze gezinnen zijn de eerste contacten gelegd en hopelijk gaan zij komende jaren ook deelnemen 

aan onze dagen. 

Helaas hebben we ook dit jaar weer afscheid moeten nemen van twee van onze jongeren. 

3. FFD 
De Family Fun Day werd dit jaar georganiseerd op 6 oktober. In de bijlage vindt u een verslag van de 

dag. 

Onder het thema ‘Dieren’  hebben we de gezinnen ontvangen op Parc Spelderholt waar we opnieuw 

een zeer gezellige en geslaagde dag beleefd hebben. 

In 2020 zal de stichting de twintigste FamilyFunDay organiseren. Eind 2018 heeft het bestuur de 

ambitie uitgesproken om dit opnieuw net als in het eerste jaar in/rond de Efteling te organiseren. 

Deze plannen zullen parallel aan de organisatie van de FFD2019 in 2019 uitgewerkt worden. 

 

4. Vrijwilligers 
Al jaren kan de stichting bouwen op een stabiele groep van ongeveer vijfentwintig vrijwilligers. Er is 

een sprake van een gezonde in- en uitstroom waarmee hier een stuk vernieuwing geborgd blijft. 

Van het 5-koppige bestuur vormt een stabiele basis. Voor de doorstroming en vernieuwing van het 

bestuur en de stichting zal in 2019/2020 gezocht naar nieuwe bestuursleden. 

 

5. Financiën 
Financiën blijft een aandachtgebied voor de stichting. In bijlage 1 vindt u de cijfers over 2018. Voor 

de organisatie van de dag in 2018 waren voldoende middelen beschikbaar waardoor een mooie FFD 

georganiseerd kon worden. 

Voor sponsering bouwt de stichting op particuliere giften en periodiek op subsidies en giften uit 

fondsen. Voor 2019 wil de stichting hier een nieuw beroep op doen.  
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Bijlage 1: Cijfers 
 

Resultatenrekening  

 

 

 

  

VERLIES EN WINSTREKENING 2018

Opbrengsten

donatie via Geef.gratis 113,70€                        

Gift Cohesion - uitjesbureau 25,00€                          

Donatie Stichting The Future Group 1.000,00€                     

Donatie J. Borgers 250,00€                        

Donatie Mw E van Bijsterveldt 110,00€                        

Ontvangen rente -€                             

Overige opbrengsten -€                             

totaal opbrengsten 1.498,70€   

Kosten

Teknology BV, webhosting 71,87€                          

Roel's Beestenboel 632,39€                        

Huur spellen, J. Slijkhuis 149,00€                        

Declaratie wereldwinkel J.Borgers 53,55€                          

Staat & Co - rugzakken 597,75€                        

Parc Spelderholt - FFD 4.045,87€                     

bank+rentekosten 207,00€                        

overige kosten (pin) -€                             

totaal kosten 5.757,43€   

Opbrengsten minus kosten 2018 -4.258,73€  
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Balans 

 

  

Balans per 31 december 2018

ACTIVA Debet credit

Liquide middelen

ABNAMRO RCrekening 822

Totaal Liquide middelen 822

TOTAAL ACTIVA 822

PASSIVA

Eigen vermogen begin 4639

Resultaat huidig boekjaar -4259

Eigen vermogen eind 380

Kortlopende schulden

Te betalen algemeen 0

Te betalen kosten FFD 0

Te betalen rente- en bankkosten 0

Langlopende schulden

renteloze lening van D.E. Borgers 441

TOTAAL PASSIVA 822
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Bijlage 2: Verslag Family Fun Day 2018 
 

FamilyFunDay 2018: Beestenboel 

Wat voor een geweldige dag kun je hebben? We schrijven zaterdag 6 oktober in Beekbergen. Na een 

jaar afwezigheid zijn we vandaag weer te gast bij Parc Spelderholt.  

Onze jaarlijkse Funday had als thema Beestenboel. Nadat in de ochtend alle voorbereidingen hadden 

plaatsgevonden, melden zich rond het middaguur de gezinnen. Onder het genot van een heerlijk 

lunchbuffet werd de middag een ontspannen start gegeven. Nieuwe gezinnen maakte kennis met de 

vrijwilligers en andere gezinnen en alle bekenden vielen direct weer in het warme bad. 

Dit jaar hadden we ongelofelijk veel geluk met het weer. De prachtige zomer trok zich helemaal door 

tot in oktober wat betekende dat we onze activiteiten allemaal buiten plaats konden laten vinden. 

Het middagprogramma kende twee activiteiten. Een reeks spelletjes en Roel’s beestenboel, een 

mobiele kinderboerderij waar iedereen heerlijk kon knuffelen met alle dieren. De os en schapen 

waren voor een enkeling ietwat te groot maar de konijnen en hond gingen van schoot naar schoot. 

Bij de trekstier had iedereen de grootste lol. Soms wat het even klauteren om er op te komen maar 

zelf de ouders lieten zich verleiden om zich van de stier af te laten trekken. 

De middag werd in het theater afgesloten met een optreden van de Regenboogboom. Zij brachten 

met zang een heel bijzonder verhaal van een vijf jarig meisje dat een plek kent waar je direct je eigen 

batterij kunt opladen; super bijzonder! 

Na het maken van de jaarlijkse groepsfoto en het uitreiken van de goody bags werd de dag 
afgesloten met een heerlijk buffet natuurlijk met toetje. Het lijkt wel alsof elke jaar bijzonderder 
wordt. Iedereen, kinderen, jongeren ouders en niet te vergeten alle vrijwilligers, super bedankt!! 


