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Hoofdstuk 1

Algemeen

Stichting JeWel Kids is een stichting met rechtspersoonlijkheid en is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder het nummer 59597259 en fiscaal nummer RSIN 853561850
Bankrekening: NL30SNSB 0783 2822 81 t.n.v. Stichting JewelKids

Doelstelling 
Stichting Jewel Kids heeft de volgende doelstelling geformuleerd: 
Stichting Jewel Kids stelt zich tot doel een zo breed mogelijke groep licht verstandelijk beperkte mensen die sociale contacten en activiteiten op het vlak van ontspanning en plezier niet 
zelfstandig tot stand kunnen laten komen te ondersteunen.  Ze actief te betrekken in de samenleving, met elkaar te verbinden en ieders levensvreugde en eigenwaarde hiermee te vergroten.

(statutair: Het organiseren van activiteiten en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van fondsenwerving, alsmede het bieden van hulp en ter beschikkingstellen van gelden
ten behoeve van kinderen met een beperking voor zorg en ontspanning )

De stichting wil dit doel bereiken door middel van: 
· Het verwerven van middelen, materialen en expertise bij vermogensfondsen, subsidieverstrekkers, sponsoren en particulieren. 
· Het werven van vrijwilligers voor de uitvoering van projecten en activiteiten. 
· Het organiseren van acties om middelen en naamsbekendheid te verwerven. 
Om zo een vast aantal activiteiten te organiseren waarmee bepaalbare groepen houvast hebben en ontspanning kan worden aangeboden door middel van "kleine dingen" zoals een wandeling, een kopje koffie, een uitstapje  e.d.

Wat wil de stichting realiseren? 
De Stichting Jewel Kids heeft de volgende aandachtsgebieden: 
A.  Sociaal netwerk Door het organiseren van onze laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten: activiteiten die voor iedereen met een licht verstandelijke beperking open staan met als doel het in contact komen met anderen. 
Deze contacten kunnen incidenteel zijn maar ook uitmonden in een regelmatig contact, waardoor een sociaal netwerk ontstaat. 

B. Sociale cohesie Daarnaast is sociale cohesie hard nodig in Nederland. Door bezuinigingen vanuit de overheid dreigen delen van de samenleving ‘vergeten te worden’. Met onze projecten verbinden we mensen met 
elkaar binnen hun eigen sociale kaart. Door de individualisering is ‘een bakkie doen bij de buurvrouw’ niet meer vanzelfsprekend en voor deze doelgroep vaak te hoog gegrepen. Stichting Jewel Kids wil hier graag iets aan doen. 

C. Participatie Uit eigen ervaring weten wij dat mensen met een licht verstandelijke handicap vaker moeite hebben met de snelheid van alles binnen onze maatschappij en daarom vaak een afstand ervaren . Daarom organiseert de stichting 
voor deze mensen terugkerende activiteiten waarbij zij die veiligheid ervaren om met die extra aandacht plezier te ervaren en levensvreugde te verhogen. Ze de kans te geven te ervaren hoe prettig contact kan zijn, te laten zien en voelen hoe dit kan zijn. 

BESTUUR :

Voorzitter     : heer  J.W.B. Geurts
Penningmeester : heer R. Hammer
Secretaris : mevrouw A. Bosman

Beloningsbeleid:

Stichting Jewel Kids



Het bestuur wordt niet beloond voor haar activiteiten. Alle werkzaamheden vinden 
plaats op vrijwillige basis waarvoor hooguit een forfaitaire vrijwilligersvergoeding wordt uitgekeert 
ter dekking van onkosten.

Hoofdstuk 2

Staat van herkomst en besteding der middelen : 

Herkomst
Saldo exploitatierekening 812€                

Cash-flow 812€                

Totaal herkomst 812€                

Besteding
Mutatie rekening-couranten 812€                
Mutatie kortlopende schulden -€                     
Mutatie kortlopende vorderingen -€                     

Liquiditeiten 31-12-2017 -€                     -€                     
Liquiditeiten 31-12-2018 9.188€             
Verbetering liquiditeiten
Totaal per einddatum periode 9.188€             

BALANS PER 31 december 2018

31-12-18 31-12-17
AKTIVA

0

VLOTTENDE AKTIVA
Vorderingen:
  Overlopende posten -€                     -€                     

-€                     

Liquide middelen
  Kassen en bankinstellingen -€                     

Totaal -€                     -€                     

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-18 31-12-17
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
   Saldo eigen vermogen 9.188€             -€                     
   Resultaat boekjaar -€                     

9.188€             -€                     

KORTLOPENDE SCHULDEN
  BTW -€                     -€                     
  Krediteuren -€                     -€                     
  Overlopende posten -€                     -€                     

-€                     -€                     

Totaal 9.188€             

EXPLOITATIEREKENING OVER 2018

2018



GEWONE EXPLOITATIEREKENING

ONTVANGSTEN :
Sponsorbijdragen, donaties en giften 10.500€           -€                     

UITGAVEN :
Transportkosten -
Kosten projecten 500€                
Huisvestingslasten -€                     
Kosten gereedschap e.d. -€                     
Kosten inzet personen 230€                
Kosten presentatie 500€                
Algemene kosten 82€                  

-€                     1.312€             

SALDO EXPLOITATIE 10.500€           -1.312€            

Financiele lasten / baten -€                     

SALDO TOTAAL  EXPLOITATIE 9.188€             -1.312€            

TOELICHTING OP DE BALANS 2018

VORDERINGEN 2018

Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen rente

Totaal -€                     

LIQUIDE MIDDELEN

SNS betaalrekening 9.188€             

Totaal 9.188€             

EIGEN VERMOGEN

Saldo vorig boekjaar -€                     
Resultaat boekjaar 9.188€             

Saldo 31.12 9.188€             

KORTLOPENDE SCHULDEN

BTW
Krediteuren
Nog te betalen kosten / vooruitontvangen bedragen

-€                     

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2018

GEWONE EXPLOITATIEREKENING 2018

OPBRENGSTEN 
Sponsorbijdragen (zowel financieel als in natura)
Donaties / giften 10.500€           

Totaal 10.500€           -€                     

KOSTEN 
Vergaderkosten, Hosting website, bouw website, vertrouwd raken nieuwe 1.082€             
adolescenten, uitstapjes

Totaal 1.082€             -€                     



HUISVESTINGSLASTEN

Totaal -€                     -€                     

KOSTEN GEREEDSCHAP e.d.

Totaal alle aangeschafte materialen

Totaal -€                     -€                     

KOSTEN INZET PERSONEN

Inzake overig
Inzake vrijwilligers 230

Totaal 230€                -€                     

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2018   -  vervolg

KOSTEN PRESENTATIE 2018 2017

Inzake inzet ambassadeur

Media, reclame, marketing

Totaal -€                     -€                     

ALGEMENE KOSTEN

Assurantiekosten
Bestuurdersaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid, ongevallen vrijwilligers.
ongevallen inzittenden verzekeringen (IAK) - dit jaar nog geen kosten -€                     

Overige algemene kosten
  Fotocamera, stickers, briefpapier, inschr. KvK -€                     

Totaal -€                     -€                     

FINANCIELE LASTEN / BATEN

Rente SNS-rekening -€                     
Kosten SNS-rekening -€                     

Totaal -€                     -€                     

BIJ HOOFDSTUK 2 D en E: Toelichting
Tot en met de jaren 2017, zijn alle kosten voldaan uit eigen middelen van besturders en aan bestuurders gelieerde personen
en entiteiten. Naar aanleiding van een planning van een activiteit is steeds gezocht naar een financiering. Aan de hand van deze
gang van zaken is een budgettering opgenomen in het beleidsplan.

Met ingang van het jaar 2018 is de bestendigheid van de stichting aangetoond aan ondermeer een particulier die aangegeven
heeft de stichting met een eenmalige donatie van enig vermogen te willen voorzien. Dit desgevraagd, ter borging van continuiteit
en ter voldoening van kosten op korte termijn. De donatie van 10.000 euro is ook ontvangen en vormt nu het enige vermogen van
de stichting.

De balans en V & W zijn om die redenen bescheiden van aard en inhoud. Het doel is in de nabije toekomst op te schalen qua 
activiteiten en daarmee ook de financien uit te bereiden en verder inzichtelijk te maken voor belanghebbenden.

Bankkosten en Verzekeringkosten zullen eerstens 2019 op de V en W rekening te zien zijn.

OPMERKING (-EN)

Vanwege het feit dat de Stichting geen recht heeft op aftrekbaarheid van de aan haar in rekening gebrachte BTW,
zijn alle kosten inclusief BTW opgenomen.

Cijfers zijn bepaald aan de hand van de betaalde bedragen (historische uitgaafprijs); indien dit niet mogelijk was, zijn
op zo betrouwbaar mogelijke basis inschattingen gemaakt. 


