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Doorpakken!
Voorwoord
Doorpakken! Dat was het credo dat we in 2014 bedachten voor het erop volgende jaar. Doorpakken in
samenwerking, in het realiseren van plannen, in het maken van keuzes en in fondsenwerving.
Maar hoe goed de voornemens ook zijn, soms lopen dingen toch anders dan verwacht. Bij Ekiko hebben we dat het
afgelopen jaar op verschillende vlakken ondervonden.
Hoewel we wisten dat het moment zou komen, hebben we in de lente van 2015 met pijn in ons hart afscheid
moeten nemen van Ellis Bökkerink-Oude Veldhuis. Ellis was een van de oprichters van Ekiko. Met haar bevlogenheid
wist ze mensen te enthousiasmeren en motiveren zich in te zetten voor ons doel. Tot het laatste moment zette ze
zich met onuitputtelijke energie in voor pleegkinderen. Een voor ons bijzondere vrouw die het leven vierde en het
te vroeg moest loslaten.
Binnen de Jeugdzorg stond het jaar 2015 met name bekend als het jaar van de decentralisatie, de transitie. Het jaar
waarin de feitelijke overgang naar gemeenten en alles wat daar bij komt kijken plaatsvond. Er is veel gedaan maar
er moet ook nog veel gebeuren. Waarbij de verwachting is dat de komende tijd meer aandacht zal worden gegeven
aan de transformatie, de inhoudelijke vernieuwing van de zorg: integraal, dichtbij, laagdrempelig, preventief.
Omstandigheden kunnen het noodzakelijk maken de koers te verleggen, misschien het loslaten of tijdelijk loslaten
van het vertrouwde om weer opnieuw te bouwen. Hoe goed de voornemens ook zijn, soms loopt het anders
dan verwacht. Wat we in ieder geval zeker weten is dat de wereld om ons heen verandert en wij bewegen in die
verandering mee.
Wapke von Piekartz
Voorzitter
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2015 in het kort
Vanaf begin 2015 zien we een stijgende lijn in de uitgifte van koffers. Het is goed om te merken dat Ekiko bij
medewerkers van de verschillende organisaties steeds meer leeft en dat de kinderen extra geholpen zijn bij een
uithuisplaatsing. De Ekiko-kasten zijn geregeld aangevuld en ook hebben we veel losse aanvragen gehad vanuit
instanties.
Ekiko heeft zelfs verschillende malen de vraag gekregen of onze stichting niet wil uitbreiden naar omliggende
gebieden. Zowel Salland als Gelderland zijn enthousiast en wij staan hier uiteraard positief tegenover.
Over het algemeen genomen zijn we druk bezig geweest Ekiko aan te laten sluiten bij de nieuwe werkelijkheid,
namelijk jeugdzorg 2015. En dat is een hele klus gebleken. De problematiek binnen de Jeugdzorg neemt toe en
de middelen nemen af. Duidelijk werd hoe armoede van invloed is op een gezin en welke gevolgen dit heeft voor
de kinderen. Vanuit Ekiko willen we graag van betekenis zijn ook voor de kinderen die thuis wonen. Hierbij rijzen
vragen over de vorm waarin we dit kunnen doen en welke kaders we hiervoor willen stellen. Vragen waarbij we
goed na willen denken over mogelijke antwoorden. Reden om met elkaar in gesprek te blijven, te verdiepen en
wellicht te verbreden.
Uitdagingen in 2015
- Afspraken maken met de 14 afzonderlijke Twentse gemeenten over het gebruik van de koffer. Mede omdat 		
vanaf 2015 de uithuisplaatsingen via zowel gecertificeerde instellingen (onvrijwillig kader) als gemeenten 		
(vrijwillig kader) plaatsvinden.
- Onderzoeken hoe de samenwerking met alle gecertificeerde instellingen en Jarabee zich ontwikkelt, hoe de
werkafspraken in de praktijk uitpakken en waar moeten we bijsturen.
- In gesprek gaan met organisaties over hun specifieke vragen (bijv. ten aanzien van kledingpakketten) voor 		
zowel uit huis geplaatste kinderen als voor thuiswonende kinderen en of Ekiko deze vragen kan beantwoorden.
- Bestuur en vrijwilligers uitbreiden en versterken
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Hoe hebben we gewerkt aan deze uitdagingen?

Concrete resultaten in 2015

- Afspraken gecertificeerde instellingen en gemeenten

In 2015 zijn er 125 koffers uitgegeven.
We hebben concrete werkafspraken met instellingen gemaakt én geëvalueerd.
De ambitie om het bestuur op volle sterkte te houden en het vrijwilligersteam uit te breiden is deels geslaagd en
blijft in 2016 ook zeker onze aandacht houden.

Ekiko is samen met de 4 gecertificeerde instellingen in gesprek geweest om gezamenlijk tot werkafspraken te
komen met als resultaat een werkinstructie. Op deze wijze is geborgd dat de kofferuitgifte een plek heeft in het
werkproces van de jeugdzorgmedewerker die de uithuisplaatsing uitvoert. Naast de wijze waarop de kofferuitgifte
geregeld wordt is er in de werkinstructie aandacht besteed aan afspraken en communicatie over voortgang,
resultaten en het delen van ervaringen. Deels zijn deze afspraken uniform, deels op maat voor de betreffende
instelling.
De volgende stap werd gezet richting het vrijwillig kader (gemeenten) waarbij afspraken zijn gemaakt voor een
persoonlijk gesprek met de ambtenaren en wethouders Jeugdzorg om samen te kijken hoe we de lokale groepen
jeugdzorgwerkers nog beter kunnen betrekken en faciliteren. Met daarnaast als doel per gemeente af te stemmen
wie hun coördinator is voor wat betreft de uithuisplaatsingen en wie ons aanspreekpunt kon worden voor de Ekiko
kofferuitgifte.
De idee was daarnaast om de portefeuillehouders Jeugdzorg (wethouders) binnen de 14 gemeenten te bezoeken.
Met als doel meer bekendheid te geven aan Ekiko maar bovenal het persoonlijke verhaal te vertellen en de
“waarom” van dit initiatief over te brengen. Dit idee moet in 2016 haar vervolg krijgen.

Ambities voor 2016:
Naast praktische spullen en goede begeleiding hebben uit huisgeplaatste kinderen het natuurlijk ook nodig om alle
gebeurtenissen in hun jonge leven te overzien en een plek te geven. De situatie thuis die moeizaam was, horen dat
je niet meer bij je ouders zult wonen, het huis uit gaan, bij vreemde mensen gaan wonen. Gebeurtenissen die een
enorme impact hebben op een kind. Ekiko wil alle kinderen die in zo’n situatie zitten op een laagdrempelige manier
helpen. Hiervoor wil Ekiko een boek ontwikkelen voor het pleegkind met zijn pleegouder/verzorger. Het boek
zal als een werkboek functioneren, helpt het kind terugkijken naar zijn situatie en bij de gevoelens die daarbij zijn
ontstaan. Daarnaast willen we meebewegen in alle veranderingen binnen jeugdzorg door aanvullend aanbod te
ontwikkelen dat aansluit bij de behoefte van het kind.

- Bestuur en vrijwilligers
Annemarie heeft afscheid genomen als bestuurslid en we hebben Yvonne Booijman mogen verwelkomen zodat we
weer voltallig zijn. We zijn actief op zoek gegaan naar uitbreiding van het bestuur en proberen dit via verschillende
kanalen te realiseren. Hopelijk werpt dit in 2016 zijn vruchten af.
Onze logistiek coördinator Annemarit ging er een jaartje tussenuit en haar werkzaamheden zijn gelukkig vol
enthousiasme opgepakt door Tresca, onze interim coördinator.
Wapke heeft aangegeven het stokje van voorzitter over te willen dragen in 2016.

Maatschappelijke initiatieven in 2014 met Ekiko als goed doel
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Twee dozen vol knuffels van de Stichting Geef een Knuffel
Geldinzamelingsactie door de communicantjes van de Sint Sebastianusschool te Hellendoorn
(Geld-) inzamelingsactie van Communicantjes van de O. L. Vrouweschool te Bentelo en de O.B.S Wiene door o.a.
de verkoop van tulpjes en paaseitjes.
Moederdagactie ‘een mandje vol liefde’ door Rotaract Enschede-Almelo
Ekiko als goede doel bij de opening van gezondheidscentrum Het Stroaten in Markelo
Dozen met spullen verzameld samengesteld door een klas van de Europaschool Hengelo
Twee karen vol IKEA producten als resultaat van het ‘vergroenen’ van het IKEA’se woon-werkverkeer door 		
medewerkers. Voor iedere kilometer die groener gereisd werd, stelde Ikea een vergoeding tegenover voor een
goed doel.
Collecte Nederlands Protestantse Kerk in Usselo
Opbrengst actie Bierfeest Junior Kamer
Geldinzamelingsactie De Eigenwijze beurs
Knuffels van de Lionsclub Goor
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Balans per 31 december 2015

(voor resultaatbestemming)

Winst-en-verliesrekening over 2015

Toelichting

31.12.2015

31.12.2014

€

€

Actief

Toelichting

2015

2014

€

€

22.087

29.366

111

307

22.198

29.673

9.319

5.555

0

65

200

199

1.456

3.255

10.975

9.074

53

19

11.276

20.618

Baten

Vaste activa
Materiele vaste activa

1

400

600

Sponsoring en giften

5

Opbrengst kerstmarkt
Vlottende activa
Debiteuren

Liquide middelen

2

-

3

-

-

48.546

37.070

Lasten

Inkoop koffers en inhoud
Kosten kerstmarkt

47.946

37.670

Afschrijvingen
Overige kosten

Passief
Stichtingsvermogen

6

4

Stichtingsvermogen

37.670

17.051

Financiële baten en lasten

Resultaat

11.276

20.619

Resultaat

48.964

37.670

Kortlopende schulden
Crediteuren

-

-

48.964

10

37.640
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Toelichting

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Opbrengsten van goederen worden opgenomen bij aflevering. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde
periode toegerekend.

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:

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

• Mevrouw W.H. von Piekartz (voorzitter
• Mevrouw A.A.E. Welling (penningmeester)

Website

• Mevrouw F.R. Susanna (secretaris)

€

• Mevrouw M.E.M. Lammertink
• Mevrouw K.F.T. Jansen
• Mevrouw A.J. Koster

Begroting

Boekwaarde per 31.12.2014

600

Investeringen

-

Afschrijvingen

400

Boekwaarde per 31.12.2015

200

Cumulatieve afschrijvingen

598

Over het boekjaar 2015 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.

2) Debiteuren

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

31.12.2015

31.12.2014

€

€

Debiteuren

-

-

Voorziening voor dubieuze debiteuren

-

-

-

-

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

3) Liquide middelen

5) Sponsoring en giften
31.12.2015

31.12.2014

€

€

Rabobank (betaalrekening)

40.572

29.550

Rabobank (spaarrekening)

7.974

7.520

-

-

48.546

37.070

Kas

4) Stichtingsvermogen

€

14

Stand per 31 december 2014

37.670

Resultaat bestemming

11.276

Stand per 31 december 2015

48.946

Rabobank Centraal Twente

5.000

Bijdrage Rotary

6.500

Rotaract Club Hengelo

2.000

Donatie JCI Hengelo

1.750

Carintreggeland

2.460

Gift Communicaten Bentelo

1.136

Sint Nicolaasaktie De Noork

1.000

Stichting Diacon

700

Donatie Groep 4 St. Sebastianusscho

576

Prot. Gemeente Te Delden

307

Kempex Holland Bv

200

Diaconie Protestantse Gemeente

191

SKG. Diaconie Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg

152

Eindejaarsdonatie Mevr Hoolt

100

R Gortemaker Schoolproject

15

Totaal

22.087
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Overige gegevens

6) Overige kosten

2015

2014

€

€

182

1.573

70

-

Rouwadvertentie

660

-

Kosten vrijwilligersavond

272

198

-

520

272

287

Inrichting magazijn

-

460

Kosten stategiedag

-

101

Organisatiekosten

-

116

1.456

3.255

Drukwerk en hosting website
Bankkosten

Zaalhuur tbv voorstelling “de Bramenplukkers”
Verzekering

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 2015
Conform het besluit genomen in de bestuursvergadering is het resultaat 2014 toegevoegd aan het
stichtingsvermogen.
Het bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2015 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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