Van

:

Stichting Fun2Care

Aan

:

Alle belanghebbende en belangstellende van Fun2Care

Betreft

:

Verantwoording 2020

Middels dit schrijven zetten wij, als bestuur van Fun2Care, kort uiteen wat wij afgelopen jaar vanuit de
stichting hebben gedaan met het ingelegde geld van Wagemaker en haar medewerkers. Fun2Care
heeft ten gevolge van de COVID-19 pandemie zich in 2020 minder nadrukkelijk kunnen inzetten op de
combinatie van fun en care. Als stichting hebben wij ons daarom enkel gericht op het doen van giften
en/of aankoop van goederen ten behoeve van hulpvragers. Hieronder een korte opsomming van onze
inspanningen en giften.
•
•
•
•

Een gift van €772.40 aan het Rode Kruis ten behoeve van COVID-19 crisis.
De lentegroet met het verzenden van diverse kaarten aan eenzame ouderen t.h.v. van
€127,84
De tuinen van Cello hebben dit jaar geen “handjes uit de mouwen ontvangen” maar planten
ter waarde van €253,50
De sinterklaasactie voor kinderen die leven in armoede. Hieraan doneerde wij €400,-

Al bij al mooie en goede activiteiten, maar minder dan men van ons gewend is. Voor 2021 staan er
daarom diverse grotere acties gepland. Zoals de voedselbank die wij van nieuw kantoormeubilair
gaan voorzien. Wij hopen in 2021 vaker samen plezier te kunnen hebben en hierbij ook voor anderen
kunnen zorgen. Wij kijken uit naar een succesvol jaar.

In bijlage is de gedetailleerde financiële verantwoording te vinden.
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FINANCIELE VERANTWOORDING 2020
BALANS
31‐12‐2020

31‐12‐2019

ACTIVA
Nog te ontvangen
toegezegde giften
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

31‐12‐2020

31‐12‐2019

PASSIVA
€

‐

€ 30.865,88
€ 30.865,88

€
€
€

Stichtingsvermogen

€ 30.865,88

€

Nog te betalen kosten
Nog uit te betalen toegezegde
donaties

€

‐

€

‐

20.362,63

€

‐

€

‐

20.362,63

TOTAAL PASSIVA

€ 30.865,88

€

Toelichting op de balans
De liquide middelen zijn vrij opneembaar
Het bestuur van de stichting kan de liquide middelen aanwenden voor donaties/activiteiten die passen binnen de doelstelling
Stichtingsvermogen
Saldo 1 januari
Resultaat

2020
€ 20.362,63
€ 10.503,25

€
€

2019
9.330,63
‐954,53

Saldo 31 december

€ 30.865,88

€

8.376,10

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2020

20.362,63

‐

2019

(Ontvangen) giften

€ 12.299,00

€

11.318,00

Verstrekte donaties

€

‐1.605,74

€ ‐12.125,15

Uitgaven voor kosten

€

‐190,01

€

‐147,38

Resultaat

€ 10.503,25

€

‐954,53

Toelichting op de staat van baten en lasten
Het resultaat 2019 is in mindering gebracht op het vermogen van de stichting

20.362,63

