Van

:

Stichting Fun2Care

Aan

:

Alle belanghebbende en belangstellende van Fun2Care

Betreft

:

Verantwoording 2018

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 zich in 2018 gestort op diverse sportieve en uitdagende activiteiten waarbij plezier en zorg
werden gecombineerd. Hieronder de opsomming van onze inspanningen.
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Zwemmarathon voor Spieren voor Spieren met een opbrengst van €750,-. Dit individuele
initiatief van Wim Vos werd stevig omarmd door enkele collega’s.
Wandeling de Taling, een initiatief vanuit de beursvloer Den Bosch. Geen gift, maar handjes
uit de mouwen door een gezellige groep Fun2Care leden.
De tuinen van Cello, een initiatief vanuit het bestuur van Fun2Care dat het in het
oprichtingsjaar 2017 is geboren en jaarlijks terugkomt. Dit gaat om handjes uit de mouwen en
jezelf inzetten voor mensen met een beperking.
Tour du ALS met een opbrengst van €250,-. Dit was een individuele sportieve actie van Jorin
de Vries
Triatlon Rosmalen voor Forza4Jenske met een opbrengst van€750, -. Een mooi individueel
initiatief van Gwenn van der Doelen dat is omarmd door enkele sportieve collega’s. Wat zelfs
naar de winst in de 1/8 estafette triatlon leidde.
Greep naar de Hoorn, deze teambuildingsactiviteit voor het goede doel van team VD dat
€800,- opleverde voor verscheidene goede doelen van de Rotary in Weert.
De Night walk voor epilepsie. Deze individuele actie van bestuurder Jan Willem Alberts die
door zijn zoon en Els Mommersteeg is ondersteund leverde €250,- op.
Kerstboom in ‘de Stenen Hut’ Vught een initiatief vanuit de beursvloer Den Bosch. Geen gift,
maar wederom de handjes uit de mouwen.
Kerstgift aan de noodhulp in Jemen van €1500,-

In bijlage is de gedetailleerde financiële verantwoording te vinden.
In 2019 zijn we al weer goed van start gegaan met een Doggy Walk voor stichting Hulphond, staan de
tuintjes voor Cello weer ingepland en pakken we de racefiets voor Pink Ribbon.
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FINANCIELE VERANTWOORDING 2018
BALANS
31‐12‐2018

31‐12‐2017

ACTIVA
Nog te ontvangen
toegezegde giften
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

31‐12‐2018

31‐12‐2017

PASSIVA
€

‐

€ 21.317,16
€ 21.317,16

€
€
€

Stichtingsvermogen

€ 21.317,16

€

9.330,63

Nog te betalen kosten
Nog uit te betalen toegezegde
donaties

€

‐

€

887,08

€

‐

€

750,00

TOTAAL PASSIVA

€ 21.317,16

€

10.967,71

10.967,71
‐
10.967,71

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

2018
€ 9.330,63
€ 11.986,53

2017
€
€

‐
9.330,63

Saldo 31 december

€ 21.317,16

€

9.330,63

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2018

2017

(Ontvangen) giften

€ 16.552,72

€

10.967,71

Verstrekte donaties

€

‐4.212,13

€

‐750,00

Uitgaven voor kosten

€

‐354,06

€

‐887,08

Resultaat

€ 11.986,53

€

9.330,63

Toelichting op de staat van baten en lasten
Het resultaat 2018 is toegevoegd aan het vermogen van de stichting
Onder de uitgaven voor kosten 2017 zijn de oprichtingskosten van de stichting begrepen ad € 450,00

