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Voorwoord
Terugkijkend op 2013 is met zowel kleine als grote stappen het doel van Ekiko ‘elk kind een koffer’ een stapje
dichterbij gebracht. Alle inspanningen van kinderen, hun ouders, scholen, vrijwilligers, betrokken organisaties,
sponsoren en het bestuur hebben ertoe geleid dat de allereerste kofferuitgifte in september 2013 een feit is. Er is
een film gemaakt, de website ontwikkeld en in de lucht, sociale media wordt volop gebruikt en het bestuur is zowel
gewijzigd als uitgebreid. Een startende stichting brengt niet alleen veel leermomenten met zich mee maar ook
hectiek, onzekerheid evenals ontzettend veel enthousiasme. En wat fijn is het dan om vanuit verschillende hoeken
van de samenleving gesteund te worden met adviezen, denkkracht, helpende handen en creativiteit.
Ik ben niet alleen ontzettend trots maar voel me ook bevoorrecht dat wij hebben mogen ervaren dat zoveel mensen
geraakt zijn door Ekiko en ons een warm hart toedragen. In dit jaarverslag kunt u lezen wat we ons het afgelopen jaar
hadden voorgenomen, wat is gerealiseerd maar ook wat de wensen en uitdagingen zijn voor het komende jaar.
Graag nodig ik u uit om dit jaarverslag te lezen en met ons mee te denken over de toekomst.

Wapke von Piekartz
Voorzitter Ekiko
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Ekiko Jaaroverzicht

Januari
•
•
•
•
•

Digitale werkomgeving in de lucht
Ekiko te gast bij het RTV Oost programma ‘En dan nog even dit’
Froukje versterkt het bestuur
Kiwanis Club Almelo sponsort koffers
Jaap Blomhert, kinderrechter in Almelo, ondersteunt Stichting Ekiko in het comité van aanbeveling.

Februari
• Simon de Jong van de Taarten van Abel en Arnold Bruggink in het comité van aanbeveling
• Familie Arkink uit Delden bakt ruim 100 paas-cup cakejes voor Ekiko!

Maart
• Gestart met Twitter
• Rotary Twente Zuid sponsort Ekiko de komende 3 jaar
• 30 volle kratten met spullen ontvangen van de Erve Hooyerinckschool in Delden

April
•
•
•
•
•
•

Opname minidocumentaire
één van de initiatiefnemers van Ekiko op uitnodiging naar de Kroning in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Kofferleverantie Travelite definitief
Mariël versterkt het bestuur
Actie “Fiets & Proef” van de Lions Delden en Lions Goor/Markelo/Diepenheim voor Ekiko
Particuliere gift fam. Nieuwenhuizen

Juni
• Lian, nieuwe ambassadeur voor Bentelo
• Donatie Almelose Haringparty
• Opbrengst Concert Warmelo gedoneerd door Lions Club Goor/Markelo
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September
• Startevenement!
• Annemarie versterkt het bestuur
• Alle vestigingen van Bureau Jeugdzorg in Almelo, Hengelo en Enschede voorzien van Ekiko-kasten
en koffers
• 13 september: eerste 2 koffers uitgegeven door Bureau Jeugdzorg
• Twee Twentse tandartsen doneren heel veel tandpasta en tandenborstels

November
•
•
•
•
•
•

Verhuizing Opslag
Spullen gedoneerd door Kindershop Ukkie in Hengelo
Gesponsorde advertentie in het zakelijk blad van Heracles Almelo
Donatie Stichting Sint-Nicolaasaktie “de Noork” uit Hengelo
16 gevulde koffers en prachtige spullen van de Floraschool in Borne
35 gevulde koffers en een prachtig bedrag ontvangen van Kinderdagverblijf Kiekeboe in Oldenzaal

December
•
•
•
•
•
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Kerstmarkt Delden / Bentelo
Donatie Turnvereniging RSV Renata uit Hengelo
Schenking Woningstichting Hellendoorn
Bedrijf Huisken Professional doneert twee koffers aan Ekiko
Kledingdonatie Ter Stal

1. Ambities & Werkelijkheid
a.

Overtuiging van Ekiko

Ekiko is ontstaan vanuit ervaring met de werkelijke wereld van pleegzorg. Janneke, Ellis en Wapke (alle drie
pleegouders/gezinshuisouder) spraken met elkaar over hun ervaringen met kinderen in huis geplaatst krijgen.
Kinderen die geen of nauwelijks bagage bij zich hebben, geen spullen van zichzelf. Van wie de kleding die ze wel
meekrijgen veelal te klein is. Of kinderen die, na op verschillende plekken te hebben gewoond, geen foto’s hebben
van een bepaalde periode uit hun leven. Geen babyspulletjes of foto’s van de pleegouders die zij hadden. Een
geboortekaartje mist evenals hun knuffel van thuis. Langzamerhand kwam de gedachte dat hier een oplossing voor
te vinden moest zijn.
Wat zouden we kunnen regelen? Pleegzorg heeft een kledingdepot. Een tandenborstel kun je kopen en ook een
knuffel als het moet. Maar hoe zou het zijn als een kind dat uit zijn eigen huis weg moet en zelf geen koffer heeft
kunnen inpakken, een koffer meekrijgt op weg naar de plek waar hij (tijdelijk) gaat wonen? De drie dames begonnen
verder te dromen en te wensen. Hoe zou het zijn? Een eigen koffer, weliswaar niet gevuld met spullen van thuis, maar
wel met spullen die vanaf dat moment gelijk voor en van jou zijn. Geen geleende spullen van een pleeggezin, gewoon
direct je eigen speelgoed, knuffel, pyjama en boek. Ook kleding moet er bij, en natuurlijk ondergoed en sokken.
Een fijne CD om muziek te luisteren; muziek kan immers troostend zijn of gewoon leuk. Een eigen toilettas met alle
spullen die je direct nodig hebt. Tekenspullen zodat je zelf aan de slag kan. En een fotoboekje en notitieboek waarin
je pleegouders/verzorgers voor jou kunnen bijhouden hoe jouw leven bij hen verliep. Zodat je terug kunt kijken en de
gebeurtenissen uit je leven een plek kan geven. En vervolgens vooruit kunt kijken. Hoe zou het zijn?
Dit is het ontstaan van Ekiko en daarmee ook onze overtuiging. Vanuit de praktijk ontstaan, vanuit het hart gesproken!
Dit idee werd vanuit 3 gedeelde ervaringen, vanuit 3 gezinnen, omgezet naar een hele andere orde van grootte:
Twente. Ons primaire doel is in dit gebied kinderen die niet meer thuis kunnen wonen praktische hulp te bieden,
praktische steun. Het kofferproject is daarbij ons eerste project. Dit project is ook de aanleiding geweest tot het
oprichten van de stichting. Als stichting geven we onszelf wel de mogelijkheid om in de toekomst ook andere
projecten te kiezen, mits ze ontstaan vanuit een gesignaleerde behoefte van uit huis geplaatste kinderen.
Een tweede doel is dat we graag willen dat de samenleving meer betrokken wordt bij de zorg voor kinderen die niet
meer thuis wonen. Pleegzorg is wel bekend, maar veel mensen hebben er geen ervaring mee in hun omgeving. En
denk eens aan de kinderen die in instellingen wonen, zij zijn nog minder bekend. Het concreet vullen van een koffer
kan de betrokkenheid vergroten richting deze kinderen. Door zelf iets te doen en op die manier verbinding te maken
met deze kinderen. En zoals Thea Lohuis, praktijkleider van Bureau Jeugdzorg, ons zei: “Geven is een natuurlijke
behoefte”.
Wij geloven daarbij in de kracht van de lokale gemeenschap. De kinderen die onze hulp nodig hebben zijn immers
dichtbij. Ze wonen letterlijk om de hoek, zitten bij onze kinderen in de klas en maken deel uit van de buurt en
wellicht het verenigingsleven. Bovendien zijn het kinderen zoals alle kinderen, met als verschil dat zij zich in een
hele vervelende situatie begeven. We spreken daarom in eerste instantie vooral onze warme contacten aan en dat
kan het beste binnen deze regio. In deze regio hebben we als bestuur namelijk ons netwerk en/of kunnen het vlot
uitbreiden. Het is onze wens dat Ekiko heel Nederland kan voorzien, al willen we eerst gaan uitvinden en ervaren hoe
het binnen deze regio gaat functioneren voordat we de volgende (grote) stap zetten.
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De koffer is bedoeld voor alle kinderen die uit huis gaan en veelal is dat naar een pleeggezin*. We hebben gekozen
voor de term “Ekiko, een hart voor pleegkinderen”. Omdat dit alles zegt waar we voor staan. Elk kind een koffer,
vanuit ons hart voor deze kinderen.
* Let wel, er gaan ook kinderen uit huis die niet in een pleeggezin terecht kunnen vanwege gedragsproblematiek of
andere oorzaken. Dit is een kleine groep, maar ook zij krijgen uiteraard een koffer mee. We hebben onze slogan hier
niet op aangepast, dat zou een te lange en hoogstwaarschijnlijk niet begrijpelijke zin worden.

b. Concrete doelstellingen en resultaten
Eind 2012 is besloten om Ekiko op te richten en werd de notaris bezocht om dit officieel vast te leggen. Er wordt
contact gezocht met Jarabee en BJZ en zij worden warm voor onze plannen. Spannend, want hun steun is essentieel
voor het slagen van het project.
Ons eerste doel is: bekendheid krijgen. We staan op de kerstmarkt in Delden en halen ongeveer 600 euro op. We
gaan verder met promotie en werving van geld bij serviceclubs en bedrijven. Hierbij spreken we onze connecties
aan of worden deze ons aangedragen. Reacties zijn louter positief, er is echt steun voor ons plan en we krijgen
steeds meer geld binnen. In januari gaan we samen naar RTV Oost, we komen in “En dan nog even dit”. Wapke wordt
geïnterviewd en we komen op TV! De website wordt gereed gemaakt door Straver Reclame, evenals de folders en later
de spandoeken.
Dan moeten we ons richten op mankracht. We hebben al een heel aantal vrijwilligers gevonden en houden in het
voorjaar van 2013 in Goor een vrijwilligersavond. Jarabee en BJZ geven een presentatie en contacten worden onderling
gelegd. Nu moet iedereen lokaal aan de slag! Om ervoor te zorgen dat de lokale gemeenschap koffers gaat vullen. Dat is
voor de een ‘tweede natuur’, de ander heeft hier meer moeite mee. Dit vraagt om begeleiding van vrijwilligers.
Langzamerhand krijgen we meer zicht op de voorraad die nodig is per jaar aan koffers. BJZ geeft aan: in Twente
gaan zo’n 275 kinderen per jaar uit huis. Deze kinderen willen wij een koffer geven. Kan dat? Kunnen wij dit
waarmaken? Met het geld dat we binnenhalen, met onze vrijwilligers? Van beiden is nog meer nodig! Hoe ziet de
concrete samenwerking met BJZ eruit? Hoe betrekken we pleegouders?. Uiteindelijk komt er, vol vertrouwen maar
ook spanning, een JA. We spreken een datum af: vanaf september 2013 zullen we de kasten van BJZ bevoorraden en
kunnen zij koffers gaan uitgeven.
We gaan concreet paklijsten maken; wat moet er precies in de koffer? Welke eisen stellen we aan de materialen? Waar
halen we koffers vandaan? Al deze vragen worden beantwoord, voor de zomervakantie van 2013 zijn we hiermee klaar.
Er worden mensen benaderd voor het Comité van Aanbeveling. Ank Bijleveld stemt in met haar rol binnen het
Comité van Aanbeveling en nodigt Ellis vervolgens uit om tijdens de inhuldiging van de Koning aanwezig te zijn als
volksvertegenwoordiger van Overijssel. Er zijn 50 mensen uitgenodigd en vanwege haar inzet voor Ekiko is er een plek
voor Ellis gereserveerd. Fantastisch, wat een waardering en wat een bijzondere ervaring voor Ellis!
Dan ontstaat het idee voor een startevenement. We vragen al onze samenwerkingspartners mee te doen met een
fiets- en hardlooptocht door Twente. Er komen 4 routes, met vier teams. We starten bij de Grolsch Veste in Enschede,
met een warming up van Arnold Bruggink, en eindigen bij Heracles in Almelo. Uiteraard worden alle kosten hiervoor
gesponsord, we krijgen alle medewerking. We bezoeken alle 14 gemeenten en na veel bellen met ambtenaren en
wethouders zeggen alle gemeenten toe. Ze hebben aandacht voor Ekiko en zullen ons ontvangen tijdens de routes en
doen iets in de koffer. Zo komt het ook bij hen tussen de oren!
En het lukt! Op donderdag 12 september 2013 zijn we officieel gestart en we hebben groots uitgepakt: bekendheid
moet er komen! Het wordt een prachtige, zonovergoten dag. Met als grande finale de overhandiging van de eerste koffer,
op de middenstip in stadion Polman, aan pleegzoon Michael van Ria van Dijk en haar man. Hij is inmiddels 25 jaar oud
en vertelt ter plekke waarom het mooi was geweest als hij zo’n koffer had meegekregen toen hij uit huis ging.
Het evenement levert ons veel publiciteit op. Voorafgaand aan het evenement een live interview met Regio FM.

12

Tijdens het evenement een radio interview met RTV Oost. En achteraf grote en kleine artikelen en foto’s in de lokale
kranten evenals in de regionale krant.
Doel was om in september de 3 kantoren van BJZ te hebben voorzien van kasten en koffers. Voor elke
leeftijdscategorie: 0-1, 1-4, 4-8, 8-12 en 12 plus. En voor deze 5 categorieën zowel een jongens- als een
meidenvariant. We hebben ervoor gezorgd dat BJZ van alle soorten 2 koffers voorradig heeft. En jawel, op vrijdag 13
september gaan de eerste 3 koffers mee!
Alle drie kantoren van BJZ zijn nu voorzien van kasten en koffers. De kofferuitgifte moet echter nog op gang komen.
De ene medewerker van BJZ weet er van, de ander is minder op de hoogte. We hebben wat pech; door de transitie
gaan er forse veranderingen plaatsvinden bij BJZ. Niemand weet nog wat dit gaat betekenen voor de zorg van de
gezinnen en kinderen die zij onder hun hoede hebben. Ook kan het gevolgen hebben voor hun baan. Er is niet veel
ruimte voor nieuwe projecten in zo’n situatie, en toch geven medewerkers van BJZ steeds vaker een koffer mee. Het is
heel belangrijk dat we goed in contact komen en blijven met de mensen van BJZ.
In het najaar van 2013 krijgen we van BJZ te horen dat er minder kinderen uitgeplaatst worden door nieuw beleid
van de overheid (=bezuinigingen). Dat merken we ook wel, er gaan minder koffers dan verwacht de deur uit. Maar we
horen ook: het slaat aan! Er wordt positief gereageerd op de koffers door zowel kinderen als verzorgers.
De opslag in Beuningen die we beschikbaar hebben gekregen blijkt qua afstand ongunstig en we verhuizen naar
Borne. Er komen steeds meer spullen binnen en we zoeken naar een goed systeem om de logistiek op orde te krijgen.
Ondertussen loopt de fundraising goed. Het is geweldig te merken dat er zoveel hart is voor deze kinderen. Dit biedt
mogelijkheden, want we kunnen nu nog meer betekenen dan verwacht. Het geeft ook verantwoordelijkheden: zoveel
steun en zoveel geld, hier moeten we heel zorgvuldig mee omgaan!
Het idee van ‘de koffer laten vullen door de samenleving’ werkt sociaal-maatschappelijk gezien goed. Schoolklassen
en de kinderopvang zijn bijvoorbeeld enthousiast met het vullen van tassen als kerstactie of ander project. De praktijk
echter is ook dat we hier veel werk mee hebben; de ene tas is zeer goed gevuld, de ander half. En iedere vuller
hanteert een andere kwaliteitsnorm. Hier zal in 2014 meer op gestuurd moeten worden.

J a a r v e r s l a g 201 3 | E k i k o

13

V.l.n.r.: Annemarie Koster, Wapke von Piekartz, Angela Welling, Mariël Lammertink, Froukje Susanna, Karin Jansen
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3. Organisatie
a.

Organisatie

Stichting Ekiko zet zich in voor pleegkinderen. Het initiatief hiertoe is genomen in 2012, door twee pleegouders en
een gezinshuisouder uit Twente. Inmiddels is Ekiko een stichting met een volwaardig en natuurlijk vrijwillig bestuur.
Met als eerste project het kofferproject voor pleegkinderen in Twente.
I. Bestuur
Het bestuur van Stichting Ekiko is in 2013 van start gegaan met 5 bestuursleden: Wapke von Piekartz, Ellis
Oude Veldhuis, Angela Welling, Froukje Susanna en Karin Jansen. Gezien de vele werkzaamheden en de
diversiteit in werkzaamheden werd al vrij snel duidelijk dat hier uitbreiding gewenst was. Vanaf april wordt het
bestuur versterkt door Mariël Lammertink en in september door Annemarie Koster. Helaas moest Ellis vanwege
gezondheidsredenen noodgedwongen een stap terug doen eind 2013; zij blijft wel actief voor Ekiko maar niet
meer als bestuurslid.
Het bestuur heeft de taken als volgt verdeeld:
Wapke von Piekartz:
voorzitter
Froukje Susanna:
secretaris
Angela Welling:
penningmeester
Karin Jansen:
vrijwilligers
Mariël Lammertink:
communicatie
Annemarie Koster:
logistiek

II. Vrijwilligers
In 2013 is een begin gemaakt met het vrijwilligersbeleid. Met als doelstelling om in totaal minimaal 19 lokale
vrijwilligers te werven in 14 Twentse gemeenten. Vrijwilligers die worden ingewerkt door het bestuur van Ekiko
zodat ze inhoudelijk en organisatorisch goed op de hoogte zijn van het project. Zij worden tevens voorbereid op
hun concrete taak als ‘lokaal gezicht’, een ambassadeur voor de stichting.
Het is echter moeilijk gebleken om mensen structureel aan Ekiko te binden. Mensen willen graag een bijdrage
leveren, zeker incidenteel, maar zijn minder genegen hier structureel tijd voor vrij te maken. Daarnaast is er
zoveel diversiteit in taken geweest tijdens de opstartfase dat het richting vrijwilligers ook een uitdaging was om
concreet uit te leggen en toe te lichten wat hun taken zouden worden.
Tot nu toe hebben we 4 vrijwilligers die zich wekelijks bezighouden met het voorraadbeheer en het magazijn.
Daarnaast hebben een heleboel vrijwilligers en organisaties ons belangeloos geholpen om de start van Ekiko tot
een succes te maken.
• Serviceclub Lions Delden heeft ons geholpen met de oprichting van de Stichting, notaris, statuten, KvK, en
de kosten betaald. Daarnaast hebben zij een sponsoractie georganiseerd waarvan de op brengt naar Ekiko
ging. In deze serviceclub hebben we Jaap Blomhert benaderd; hij is lid geworden van ons Comité van
Aanbeveling. Jaap is in zijn dagelijks leven kinderrechter in Almelo.
• Daan BV heeft geld beschikbaar gesteld zodat wij een website konden laten bouwen. Dit heeft
Straver Reclame gerealiseerd.
• Straver Reclame ondersteunt ons continu met het verfraaien van de website en een stuk PR en nu
het jaarverslag.
• Twepa Enschede heeft tassen geleverd die (leeg) naar de gezinnen gaan en gevuld weer terug komen.
• Ingrid Hilverink levert kwalitatief goede koffers voor inkoopprijs én met korting.
• Ingrid Kleinsman heeft kosteloos een minidocumentaire gemaakt (ter waarde van € 2.000,-)
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•
•
•
•
•
•

Arnold Bruggink zet zich in als bemiddelaar naar FC Twente fanshop, om artikelen in de koffer te krijgen.
Ook is hij bemiddelaar naar andere bedrijven voor soft sponsoring. Hij heeft tevens de warming up
voorafgaand aan de estafetteloop tijdens het startevenement verzorgd. En hij is lid geworden van ons
Comité van aanbeveling.
Veronique Janssen helpt ons kosteloos met het startevenement: estafetteloop door Twente (als PR
en om blijk te geven aan goede samenwerking)
Ank Bijleveld (Commissaris van de Koning in Overijssel) is benaderd en lid geworden van ons
Comité van Aanbeveling.
Simon de Jong (de man van de “Taarten van Abel”) is benaderd en lid geworden van ons Comité
van Aanbeveling
Serviceclub Kiwanis Almelo: een donatie van 1500,Serviceclub Rotary Twente Zuid: een donatie voor drie jaren van € 2.500,- per jaar
Zomer advocaten heeft de ANBI status geregeld.

Gedurende het gehele jaar is het enthousiasme vanuit de samenleving voor dit initiatief zó groot gebleken, dat we
onze ideeën enigszins moeten bijstellen. Mensen willen heel graag helpen en laten dit zien door zelf tassen te vullen,
groepsactiviteiten en evenementen te organiseren alsmede Ekiko tot goed doel te bestempelen, waardoor er een enorme
toestroom aan geld, kleding, speelgoed en andere spullen op gang kwam. Een dusdanige goederenstroom dat het niet
behapbaar is gebleken om dit in goede banen te leiden. We hebben er in de opstartfase niet voor kunnen zorgen dat er
een goed doordacht logistiek systeem was om de spullen te checken, goed voorraadbeheer te doen en op eenvoudige
wijze het koffer vullen te realiseren. Al vrij snel werd er een opslag geregeld in Beuningen en in oktober is besloten
het magazijn over te hevelen naar een andere opslag in Borne. Ondertussen liep de binnenkomende stroom goederen
gewoon door. Hierdoor hebben we, geheel tegen onze zin, eind 2013 een tijdelijke innamestop moeten aankondigen. We
hebben plannen gemaakt om de logistiek professioneler te gaan organiseren en in januari zijn we weer goederen gaan
innemen. Dit maakt dat de logistiek prioriteit heeft en daarmee onze volle aandacht in 2014!

b. Werkwijze
Ekiko is gestart met de volgende insteek:
Ekiko koopt de koffers. Het bestuur benadert in de dorpen en steden in Twente mensen die zich als vrijwilliger voor het
project willen inzetten en het lokale gezicht van ‘Elk kind een koffer’ willen zijn. Vervolgens was het de bedoeling om
samen met deze vrijwilligers op zoek te gaan naar donateurs (mensen, bedrijven, gezinnen, sportteams, schoolklassen
enzovoorts), die de inhoud van een koffer bij elkaar verzamelen. Dat gaan zij doen in een Ekiko-tas, aan de hand van
door Ekiko opgestelde inpaklijsten. Zo komen er koffers voor kinderen van verschillende leeftijden en koffers voor
jongens en voor meiden. Van deze groep donateurs is het grootste gedeelte nauwelijks op de hoogte van wat pleegzorg
nu eigenlijk inhoudt. Door een koffer te vullen staan ze even bewust stil bij wat een pleegkind mist en wat zij daarin
kunnen bijdragen. Wij zorgen ervoor dat de koffers vervolgens in een voorraadkast bij Bureau Jeugdzorg komen te staan.
De gevulde koffers worden door medewerkers van Bureau Jeugdzorg meegenomen op het moment dat zij een kind uit
huis plaatsen en naar het pleeggezin toebrengen, of soms naar een residentiele setting (een behandelgroep/ leefgroep
of gezinshuis). Het kind komt zo met een koffer met spulletjes aan in het pleeggezin.
De koffer die, gevuld en wel, bij het pleegkind terechtkomt volgt een vaste route:
1. De 17 lokale vrijwilligers verspreiden de lege Ekiko-tassen met paklijsten in hun eigen netwerk aan donateurs.
2. De donateur vult deze koffer aan de hand van de toegevoegde paklijst met de benodigde materialen.
Er zijn koffers voor meiden/jongens en voor verschillende leeftijdscategorieën; op de toegevoegde
		 paklijst zal de koper zien voor welke categorie deze koffer gevuld moet worden.
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3.
4.
5.
		
6.
		
7.

De donateurs leveren gevulde tassen weer in bij de lokale vrijwilliger.
De lokale vrijwilliger brengt de gevulde tassen naar de coördinator logistiek (= bestuurslid Ekiko)
Deze coördinator logistiek zorgt ervoor dat de spullen gecontroleerd worden en in de koffer komen en
dat de koffer, voorzien van leeftijd en geslacht, in de opslag terecht komt.
De coördinator zorgt er vervolgens voor dat Bureau Jeugdzorg Overijssel per locatie (Hengelo, Almelo
en Enschede) per leeftijdscategorie en geslacht te allen tijde 2 koffers op voorraad heeft.
De medewerker van Bureau Jeugdzorg Overijssel neemt een koffer mee bij een uithuisplaatsing.

c.

Samenwerkingsverbanden en verbindingen

Dit project kunnen we niet alleen doen. We werken samen met veel vrijwilligers en organisaties. Hierboven hebben
we al beschreven welke mensen voor ons van belang zijn. Naast de donateurs, de ambassadeurs, het Comité van
aanbeveling en vrijwilligers hebben we nadrukkelijk contact met organisaties.
Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJZ)
Loopt de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig gevaar vanwege problemen bij het opgroeien en opvoeden,
dan zorgt Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJZO) voor hulp voor deze kinderen én hun ouders/opvoeder. Het gaat hierbij
om hulp in het vrijwillige kader en onvrijwillige hulp. In het laatste geval spreekt de rechter zich uit over hulp
die nodig is vanuit jeugdbescherming. Hulp richt zich op het gezin; op het verbeteren van de opvoedingssituatie.
Uitgangspunt is dat kinderen bij hun biologisch ouders opgroeien. Soms, als het niet meer gaat, worden kinderen
uit huis geplaatst. Deze maatregel wordt pas genomen als andere hulp niet heeft mogen baten. Een rechter zal hier
alleen toe besluiten als blijkt dat de ontwikkeling van het kind in gevaar is.
BJZ in Twente staat achter Ekiko en zorgt ervoor dat zij kinderen die het nodig hebben een koffer meegeven. Dit is
een nieuwe taak voor hen. Wij hebben overkoepelend overleg met een praktijkleider (Thea Lohuis) over het project.
Jarabee (jeugdzorgorganisatie)
Jarabee is er voor jeugdigen van 0 tot 27 jaar en de mensen die belangrijk voor hen zijn (dit betreft vooral hun
gezin). Als zij hulp nodig hebben bij opgroeien en opvoeden kunnen zij dit bieden. In de vorm van o.a. ambulante
hulp, de 500 pleeggezinnen die Jarabee begeleidt, en een aantal groepen waar kinderen tijdelijk opgenomen worden.
Ook Jarabee staat achter Ekiko, zij informeren hun pleeggezinnen over het project zodat zij hiervan op de hoogte
zijn. Overkoepelend onderhouden we contact met een manager van pleegzorg.

J a a r v e r s l a g 201 3 | E k i k o

19

d. Uitdagingen voor 2014
I.

Veranderende regelgeving

Vanaf 1 januari 2015 is het de bedoeling dat jeugdzorg en een deel van de AWBZ, onder de verantwoordelijkheid
van de gemeenten komt te vallen. Gemeenten hebben dan een zorgplicht: de jeugdhulpplicht. Dit betekent dat
gemeenten verantwoordelijk zijn voor voldoende en passend aanbod van zorg voor kinderen die niet meer bij hun
ouders kunnen wonen, zowel in pleegzorg als in instellingen.
Wij zullen verder met gemeenten in gesprek gaan. We hebben tijdens ons startevenement (zie hoofdstuk 2) de
eerste contacten gelegd met alle gemeenten in Twente. En zullen hier op voortborduren en plannen moeten
maken over hoe de doelstellingen van Ekiko gewaarborgd kunnen blijven met deze forse organisatorische
verandering.
II. Formaliseren en professionaliseren
Tijdens het opstartjaar 2013 hebben we ervaren hoeveel ad hoc activiteiten, initiatieven en taken er op het pad
van een Stichting in wording komen. We hebben op alles volmondig “JA” gezegd om er voor te zorgen dat er een
vliegende start was in september, met als resultaat de eerste officiële uitgifte van de koffer. Dit heeft tot gevolg
gehad dat er onvoldoende tijd over was om met elkaar beleid uit te stippelen, vooruit te kijken, keuzes te maken
in wat doen we wel en wat doen we niet.
Reden des te meer om 2014 te gebruiken om kaders aan te brengen en een heldere en doeltreffende
taakverdeling te krijgen, het vrijwilligersbeleid onder de loep te nemen en de logistiek te professionaliseren.
III. Prioriteiten 2014
•
		

Logistiek: een goed geolied proces van aanvoer van materialen, beheer en controle in de
opslag en uitgifte van koffers

•
		
		

Vrijwilligers; onze enthousiaste en betrouwbare club van vrijwilligers uitbouwen tot een
grotere groep mensen die Twente als gebied aankunnen. Inwerken en begeleiden
van vrijwilligers

•
		

Afstemming met onze samenwerkingspartners en gemeenten: resultaten monitoren en
evalueren, doelen waar nodig bijstellen

•
		

De overgang van een startend goed doel, naar een draaiende stichting: als bestuur bewuste
keuzes maken en de haalbaarheid van activiteiten en projecten toetsen

•
		
		

Nieuwe mogelijkheden en kansen aanboren om onze doelstelling te verwezenlijken; zowel
in het kofferproject als op andere gebieden waarbij kinderen die niet meer thuis kunnen
wonen praktische hulp geboden wordt.

J a a r v e r s l a g 201 3 | E k i k o

21

4. Financiën
Balans per 31 december 2013

(voor resultaatbestemming)

Toelichting

31.12.2013

31.12.2012

€

€

799

998

Actief
Vaste activa
Materiele vaste activa

1

Vlottende activa
Debiteuren

Liquide middelen

2

-

3

998
-

998

16.252

463

17.051

2.459

Passief
Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen
Resultaat

4
1.461

-

15.590

1.461
17.051

1.461

Kortlopende schulden
Crediteuren

0

998
998
17.051

22

2.459

Winst-en-verliesrekening over 2013

2013

27 november t/m
31 december 2012

€

€

Sponsoring en giften

20.644

1.018

Opbrengst kerstmarkt

463

805

21.106

1.823

2.550

-

83

241

199

-

2.677

121

5.509

362

(7)

-

15.590

1.461

Toelichting

Baten

Lasten

Inkoop koffers en inhoud
Kosten kerstmarkt
Afschrijvingen
Overige kosten

Financiële baten en lasten
Resultaat

5

6
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Toelichting
Algemeen
De Stichting Ekiko, statutair gevestigd te Delden, en is op 27 november 2012 opgericht. De stichting heeft ten
doel het ondersteunen, op praktisch en materieel gebied, van kinderen die niet meer thuis kunnen wonen en
door hulpvormen van zorgorganisaties binnen de jeugdzorg, worden geholpen. Het bieden van ondersteuning aan
pleeggezinnen en het bevorderen van de betrokkenheid van de samenleving bij deze kinderen, pleeggezinnen en
andere hulpvormen.
Het bestuur was bij oprichting en ultimo boekjaar als volgt samengesteld:
• Mevrouw W.H. von Piekartz, voorzitter;
• Mevrouw A.A.E. Welling, penningmeester;
• Mevrouw F.R. Susanna (secretaris);
• Mevrouw M.E.M. Lammertink;
• Mevrouw K.F.T. Jansen;
• Mevrouw A.J. Koster.

Begroting
Over het gebroken boekjaar 2013 is nog geen begroting opgesteld.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

24

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Opbrengsten van goederen worden opgenomen bij aflevering. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde
periode toegerekend.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
1) Materiele vaste activa

Website
€

Boekwaarde per 31.12.2012

998

Investeringen

-

Afschrijvingen

199

Boekwaarde per 31.12.2013

799

Cumulatieve afschrijvingen

199

2) Debiteuren

31.12.2013

31.12.2012

€

€

Debiteuren

-

998

Voorziening voor dubieuze debiteuren

-

-

-

998
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3) Liquide middelen

31.12.2013

31.12.2012

€

€

Rabobank (betaalrekening)

8.752

-

Rabobank (spaarrekening)

7.500

463

Kas
16.252

4) Stichtingsvermogen

€

26

Stand per 31 december

1.461

Resultaat bestemming

15.590

Stand per 31 december

17.051

463

Toelichting op de onderscheiden posten van de verlies-en-winstrekening

5) Overige kosten

2013

27 november tm 31
december 2012

€

€

949

-

66

-

1.000

-

Polo’s

449

-

Organisatiekosten

213

121

2.677

121

Drukwerk
Start-event Ekiko
Aanschaf hardloopshirts
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Overige gegevens

Deskundigen onderzoek
Stichtingen zijn niet verplicht de jaarrekening te laten controleren of beoordelen door een accountant. Het bestuur
heeft derhalve besloten geen opdracht tot controle of beoordeling van de jaarrekening te verstrekken aan een
accountant of de jaarrekening te laten samenstellen door een accountant.

Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden hebben van de stichting geen vergoeding ontvangen voor de door haar verrichte werkzaamheden.

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In artikel 9 van de statuten van de stichting is opgenomen dat het bestuur belast is met het bestemmen van het
resultaat.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013
Conform het besluit genomen in de bestuursvergadering dd 23 juni 2013 is het resultaat 2012 toegevoegd aan het
stichtingsvermogen.
Het bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2012 te doteren aan het eigen vermogen. Dit voorstel is als
zodanig verwerkt in de balans.

Ondertekening
Namens het bestuur

mevrouw W.H. von Piekartz,
voorzitter
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5. Lange termijn beleid
In 2014 zullen wij veel aandacht besteden aan ons beleid voor de komende jaren. Hiervoor zullen we vooraf input
verzamelen; bij onze samenwerkingspartners, bij pleegouders, instellingen en bij kinderen die een koffer hebben
ontvangen. Heeft u ideeën of wilt u ons op enigerlei wijze steunen, dan hopen we dat u zich van harte uitgenodigd
voelt om dit bij ons kenbaar te maken. U kunt altijd een bericht sturen naar info@ekiko.nl, dan nemen we zo snel
mogelijk contact met u op. Vindt u het leuk om ons te volgen? Like ons dan op Facebook en blijf op de hoogte van
de laatste nieuwtjes en acties:
facebook.com/StichtingEkiko
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www.ekiko.nl

