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2014 Veranderen en samen bouwen
Voorwoord
Het jaar 2014 was een jaar dat vooral in het teken stond van veranderingen, opbouwen en samenwerken. Opbouwen
in de zin van het neerzetten van het hernieuwde fundament voor Ekiko in de veranderende wereld van Jeugdzorg.
Gemeenten en instellingen kregen andere verantwoordelijkheden, gingen zich anders verhouden tot elkaar en zochten
naar een nieuwe balans. Het gevolg van de transitie binnen het domein Jeugdzorg was dat we de uitgifte van Ekikokoffers op een andere wijze moesten gaan organiseren. Waar de uitgifte voorheen via Bureau Jeugdzorg verliep
moesten we nu ook met andere partijen afspraken maken en op zoek naar een nieuwe balans.
Alle veranderingen hebben ertoe geleid dat er veel werk op de achtergrond is verzet om de nieuwe afspraken te
realiseren. Vooral de logistiek heeft veel aandacht gekregen en is sterk verbeterd.
In 2014 zijn belangrijke stappen gezet in de samenwerking met gemeenten en uitvoerende instanties. Om te borgen
dat kinderen die niet thuis kunnen blijven wonen de koffer blijven ontvangen. En ze een letterlijk en praktisch
houvast hebben gericht op de toekomst. Deze stappen konden we alleen zetten dankzij onze vrijwilligers, donateurs
en samenwerkingspartners. Hen wil ik heel hartelijk danken voor hun belangeloze inzet.
De komende jaren is er nog meer dan genoeg te doen. Dit geldt in het bijzonder op het gebied van samenwerking,
van verdere profilering en stijgende bekendheid van de stichting. Het motto voor 2015 laat zich raden: Doorpakken!
In samenwerking, in het realiseren van plannen, in het maken van keuzes en in fondsenwerving. Helpt u ons mee?
Namens het bestuur,
Wapke von Piekartz
Voorzitter
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2014 in het kort
Wat je deelt wordt meer, of beter, of makkelijker. Daarom vindt Ekiko het belangrijk om samenwerking te zoeken met
anderen. Zodat we elkaar kunnen versterken met al onze kennis, middelen, creativiteit en ervaring. Gelukkig vonden
ook veel partijen ons in hun enthousiasme iets te betekenen voor pleegzorgkinderen. Een terug- en vooruitblik.

Uitdagingen in 2014:
• Veranderend werkveld: voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg in 2015
• Formaliseren en professionaliseren
• Prioriteiten 2014:
- Afstemming met samenwerkingspartners;
- Logistiek vereenvoudigen;
- Vrijwilligers werven en inwerken;
- Overgang van startend goed doel naar een draaiende stichting;
- Nieuwe mogelijkheden en kansen aanboren

Hoe hebben we gewerkt aan deze uitdagingen?
Het veranderende werkveld
Jeugdzorg Nederland bereidt zich voor op de transitie vanaf 2015. In 2014 was te merken hoe alle organisaties bezig
zijn met deze ingrijpende verandering. Ook voor Ekiko is de impact groot. We waren net begonnen om samen met BJZ
tot een goede samenwerking te komen. De eerste koffers werden in het najaar van 2013 meegegeven.
Voor veel medewerkers van BJZ bestaat het jaar 2014 uit onzekerheid. Het wordt pas laat in het jaar duidelijk welke
rol de jeugdbescherming krijgt, welke rol de huidige medewerkers krijgen, of ze hun baan behouden en zo ja, waar
ze komen te werken. In deze onzekere periode is het moeilijker voor Ekiko om het plan dat met BJZ is gemaakt te
laten landen. De medewerkers hebben de handen vol aan hun primaire taak, de onrust in het werkveld en maken zich
zorgen over hun cliënten voor de periode vanaf 2015. We spreken af dat we ons plan voortzetten: Ekiko levert koffers
en BJZ geeft ze uit. Maar we moeten ook geduld hebben en accepteren dat deze periode niet geschikt is om een
nieuw fenomeen, namelijk de uitgifte van de koffers, volledig te implementeren.
In 2014 wordt duidelijk wie onze mogelijke samenwerkingspartners worden vanaf 2015. BJZ zal doorgaan als “Veilig
Thuis” en als “Jeugdbescherming Overijssel”. Het vrijwillige kader gaat naar de gemeenten toe. En ook in het vrijwillig
kader kan er behoefte zijn aan een koffer. Bij ons startevenement in 2013 zijn de eerste contacten gelegd met alle
gemeenten, nu zullen we de concrete samenwerking gaan zoeken. In 2014 hebben we contact gelegd met Samen
14 en in de gemeente-brede overleggen zullen de koffers van Ekiko onder de aandacht worden gebracht. Hoe de
samenwerking met alle gemeenten er uit gaat zien in 2015 is nog niet duidelijk.
Naast Jeugdbescherming Overijssel zijn er in 2015 andere ‘gecertificeerde instellingen’ die kinderen en gezinnen
helpen. We hebben in 2014 een eerste gesprek gevoerd met de volgende organisaties en waar mogelijk (werk-)
afspraken gemaakt en een invulling aan het werkproces gegeven:
• William Schrikker Groep
• Leger des Heils
• Veilig Thuis
• Stichting Christelijke Jeugdzorg
• Jeugd Bescherming Overijssel
• Jarabee
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De gemaakte werkafspraken hebben betrekking op de concrete inhoud van de koffers en op specifieke behoeften van
de doelgroepen van deze organisaties. Zo heeft het Leger des Heils bijvoorbeeld behoefte aan babykoffers en wil
Veilig Thuis graag gebruik maken van speciale pakketten die in de auto van medewerkers mee kunnen.
In 2015 zullen we verder in gesprek gaan met de 14 gemeenten.

Formaliseren en professionaliseren:
Overgang van startend goed doel naar een draaiende stichting.
Speerpunt voor 2014 was het veranderen van een startende in een draaiende organisatie. Van de adrenaline en
energie waarmee we Ekiko gestart zijn, over naar meer rust, ordenen en overwegen wat haalbaar is. Dat betekende dat
we na gingen denken over onze processen. Zo kent stichting Ekiko vanaf haar start een informeel karakter. Bestuur
en vrijwilligers worden via-via geworven en het netwerk van iedere betrokkene wordt aangesproken om sponsors en
donateurs te vinden. Dit werkt goed tot op heden, maar we zijn ons ook bewust van de nadelen van dit informele
karakter. In 2014 is geïnvesteerd in het vastleggen van onze werkwijzen en de documenten die we hebben opgesteld,
om ervoor te zorgen dat ons werk overdraagbaar is. Ook leggen we afspraken met samenwerkingspartners nu vast per
mail zodat iedereen weet waar hij aan toe is.
Voor het logistieke proces hebben we een coördinator gevonden, zij heeft in afstemming met het bestuur en de
vulploeg vorm gegeven aan dit proces. Doordat er nu een verantwoordelijke is verloopt de communicatie soepeler en
zijn er minder ad hoc acties nodig.

Communicatie:
Bij verder professionaliseren hoort ook het regelmatig informeren van de achterban. In 2014 werd de allereerste
Ekiko-nieuwsbrief verstuurd naar onze vrijwilligers. Een aanvullende manier naast de website en Facebook om
regelmatig informatie te delen met geïnteresseerden en vrijwilligers meer deelgenoot te maken van alles wat leeft om
Ekiko succesvol te maken en houden. De nieuwsbrief werd in totaal 4 keer verstuurd.
Om de taken binnen Ekiko goed te verdelen, hebben we meerdere oproepen gedaan om zowel het bestuur als het team
van vrijwilligers uit te breiden. We merken dat veel mensen bereid zijn zich eenmalig, of bij gelegenheid, in te zetten
voor een goed doel. De stap om zich te verbinden aan maandelijks terugkerende verplichtingen is nog groot. In 2015
willen we meer aandacht hebben voor de werving van vrijwilligers/ bestuursleden.

Logistiek:
Er is in 2014 hard gewerkt om de logistiek te vereenvoudigen en te professionaliseren. Het administratief systeem
voor de logistiek is klaar. Alle artikelen hebben een artikelcode gekregen en de stellingen in het nieuwe magazijn
zijn keurig en overzichtelijk ingericht. Er is weer ruimte om te werken. In het magazijn hangt een lijst waarop wordt
aangegeven dat een koffer is uitgegeven en/of dat er een koffer is toegevoegd. Maandelijks wordt de lijst bijgewerkt.
Ook is inhoudelijk geconcretiseerd hoe we willen omgaan de inhoud van de koffer. De aanvoer van kleding en
speelgoed was zo overweldigend dat de werkbaarheid in het gedrang kwam. De eisen ten aanzien van de inbreng
werden verscherpt om het sorteren van spullen te vergemakkelijken en de kwaliteit van de koffers te verhogen. Ook is
gekozen om meer op maat in te kopen. Met als insteek samen te werken met leveranciers, die de doelgroep van Ekiko
een warm hart toedragen, die betrouwbaar, duurzaam, sociaal en goed geprijsd zijn. De kwaliteit van de koffer staat
immers voorop.
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Concrete resultaten in 2014
• In 2014 zijn er 75 koffers uitgegeven.
• Er zijn dit jaar 6 gevulde rugtassen uitgegeven aan jongeren die opgenomen zijn in een groep. Hierin zitten
de eerste benodigdheden zoals een pyjama en ondergoed, en daarbij waardebonnen waarmee ze samen met hun
begeleider kleding kunnen aanschaffen.
• In 2014 zijn de eerste vragen binnengekomen vanuit BJZ en Jarabee voor kinderen die wel bij ouders wonen en
dringend behoefte hebben aan vooral kleding. Bijvoorbeeld:
o Het voorzien in een complete wintergarderobe
o Het aanleveren van een garderobe met makkelijk zittende kleding voor een meisje dat voor behandeling van
		 een paar maanden in ziekenhuis wordt opgenomen.
Ons uitgangspunt blijft hierbij dat de hulpverlener dit aanvraagt bij Ekiko. Het gaat hierbij telkens om problematische
gezinssituaties waarbij geen financiële middelen voor handen zijn om hun kind goed te kleden. Het kind krijgt dan
een of twee dozen vol met geschikte spullen zodat het een tijd vooruit kan.

Ambities voor 2015
• Vanaf 2015 vinden uithuisplaatsingen via zowel gecertificeerde instellingen als gemeenten (vrijwillig kader)
plaats. Met de 14 afzonderlijke Twentse gemeenten wil Ekiko in 2015 afspraken maken over het gebruik maken 		
van de koffers. Dit is een flinke klus voor Ekiko, 14 gemeenten hebben allen hun eigen aanspreekpunten en 		
mogelijk verschillende vormen van jeugdhulp.
• De samenwerking met alle gecertificeerde instellingen en Jarabee is net gestart en zal verder moeten worden
ontwikkeld in 2015. We gaan met deze organisaties bekijken hoe de werkafspraken in de praktijk uitpakken 		
en waar bijgestuurd moet worden.
• Naast de koffer komen er steeds meer vragen om materialen voor kinderen die wel thuis bij ouders wonen.
Specifieke vragen hebben we beantwoord met kledingpakketten in 2014. In 2015 zullen we het gesprek aangaan
met organisaties over deze behoefte, en binnen Ekiko of we deze vragen kunnen beantwoorden.
• Er moet een passende manier komen om crisisdienstmedewerkers van een geschikte koffer te voorzien. De
medewerker werkt niet altijd vanuit kantoor bij een acute uithuisplaatsing en heeft op dat moment niet 		
altijd de tijd om een koffer op te halen. In 2014 heeft Ekiko een ‘neutrale koffer’ samengesteld die de 			
crisisdienstmedewerker altijd bij zich heeft. We gaan zien of deze koffer zijn werk doet
Maatschappelijke initiatieven in 2014 met Ekiko als goed doel
• Tandartsenpraktijk Delden sponsort peuter, kleuter en kindertoilettasjes, met daarin een tandenborstel,
tandpasta en zandlopertje
• Benefietconcert ‘de rijke bramenplukker’ in Enschede met ongeveer 80 bezoekers;
• Fancyfair door Basisschool ‘t Eimink;
• Particuliere dames, heren en kinderen die koffers hebben gevuld;
• Golftoernooi Aparthotel (de Han & Rini Weeginkcup)
• Zomer inzamelingsactie Basisschool Eimink te Hengelo
• Gallery Diner, Rotary Twente Zuid
• Rabobank golfclinic & diner
• Twents Oktoberfest
• Krokettenactie LEO’s (jongerenafdeling Lions Oldenzaal) tijdens de Kermis Oldenzaal
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Balans per 31 december 2014

(voor resultaatbestemming)

Toelichting

31.12.2014

31.12.2013

€

€

Actief
Vaste activa
Materiele vaste activa

600
1

799

Vlottende activa
Debiteuren

Liquide middelen

2

-

3

-

-

37.070

16.252

37.670

17.051

Passief
Stichtingsvermogen

4

Stichtingsvermogen

17.051

1.461

Resultaat

20.619

15.590
37.670

17.051

Kortlopende schulden
Crediteuren

-

-

37.670

10

17.051

Winst-en-verliesrekening over 2014

Toelichting

2014

2013

€

€

29.366

20.644

307

463

29.673

21.106

5.555

2.550

65

83

199

199

3.255

2.677

9.074

5.509

19

(7)

20.618

15.590

Baten

Sponsoring en giften

5

Opbrengst kerstmarkt

Lasten

Inkoop koffers en inhoud
Kosten kerstmarkt
Afschrijvingen
Overige kosten

Financiële baten en lasten
Resultaat

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 bestond uit de volgende personen:
• 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 boekjaar 2014 is 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.
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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 31.12.2013

799

Investeringen

-

Afschrijvingen

199

Boekwaarde per 31.12.2014

600

Cumulatieve afschrijvingen

398

2) Debiteuren

31.12.2014

31.12.2013

€

€

Debiteuren

-

-

Voorziening voor dubieuze debiteuren

-

-

-

-
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3) Liquide middelen

31.12.2014

31.12.2013

€

€

Rabobank (betaalrekening)

29.550

8.752

Rabobank (spaarrekening)

7.520

7.500

-

-

37.070

16.252

Kas

4) Stichtingsvermogen

€

14

Stand per 31 december 2013

17.051

Resultaat bestemming

20.619

Stand per 31 december 2014

37.670

Toelichting op de onderscheiden posten van de verlies-en-winstrekening
5) Sponsoring en giften
Subtotaal linker kolom

Sponsoring Leoclub Oldenzaal

4.500

Noordink Hengelo, Gift

2.500

Stichting Community Service

2.500

Contante Giften

551

Fancy Fair Basisschool Het Eimink

2.014

Paasactie Bankkerij Jagers

503

Protestantse Gemeente Delden

2.000

Conferentiehotel Drienerburght

500

Aparthotel

1.810

Food Technology Noord Oost

500

Rabobank Centraal Twente

1.530

M.J.J. Willems Voorstelling Ekiko

496

Gift Rotonde

1.115

Kerstmarkt Vrouwen Van Nu Nbvp

400

Fatol Kunststoffen

1.115

Rotary Club Delden-Borne

300

Lionsclub Borne

1.000

Stichting Sinc Enschede

250

Protestantse Gemeente Delden

1.000

Remonstrantse Jongerengem. Arminius

244

Stg Projecktengr Delden

1.000

Collecte 2014 Nat. Fonds Kinderhulp

208

800

Bordan Accountants & Bel. adviseurs

150

Aan De Stegge, Gift

100

Claassen-Wijbenga Gift Kabeldienst

100
100

Lionsclub Wierden
Power Network Group (Png)

24.759

Sponsoring (Pgn)

790

Lulof

Rollercoaster Enterprises (Png)

115

G.J. Timmerman

50

Marinus Lindhout (Png)

100

Straver, Gift

40

Medipas (Png)

100

Aqua Confort

40

Spekenbrink Assurantiën (Png)

50

J.L. Feenstra Eo

25

Bloei (Png)

50

Gift Scholte Op Reimer

25

Autobedrijf Schippers (Png)

50

Braakhus

25

Horicon (Png)

50

Totaal

Schelhaas (Png)

50

Molke Recreactie (Png)

50

Recycling Ten Brinke (Png)

50

Portacon (Png)

50

Brandwerk (Png)

50

Helder Hrm (Png)

50

Ict Spirt (Png)

50

Fortune Hotdrinks (Png)

50

Daniels Huisman Advocaten (Png)

50

Schooten Medal Products (Png)

50

Remedie Select Bv

50

Gerdzen Exploitatie (Png)

20

Totaal Sponsoring (Pgn)
Subtotaal

29.366

1.875
24.759
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6) Overige kosten

2014

2013

€

€

1.573

949

Start-event Ekiko

-

66

Aanschaf hardloopshirts

-

1.000

Polo’s

-

449

Kosten vrijwilligersavond

198

-

Zaalhuur tbv voorstelling “de Bramenplukkers”

520

-

Verzekering

287

-

Inrichting magazijn

460

-

Kosten stategiedag

101

-

Organisatiekosten

116

213

3.255

2.677

Drukwerk en hosting website
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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 is het resultaat 2013 toegevoegd aan het
stichtingsvermogen.
Het bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2014 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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www.ekiko.nl

