Jaarverslag Ekiko 2016 2015

Meebewegen en door ontwikkelen!
Voorwoord
Meebewegen met de continue veranderingen in de samenleving. Ekiko verder ontwikkelen
om aan te blijven sluiten bij de vraag vanuit de jeugdzorg. Voor ons waren dat de
belangrijkste opgaven in 2016. Wat hebben we hiervoor nodig en hoe bereiken we wat
we met Ekiko voor ogen hebben namelijk: kinderen (die niet meer thuis kunnen wonen)
praktische hulp te bieden.
Het kofferproject, ons eerste project, beklijft steeds meer. Naast de vraag om koffers
zagen we een wat specifiekere vraag om ondersteuning ontstaan. De tijd was rijp voor
een tweede project. We hebben in 2016 achter de schermen hard gewerkt om ons tweede
project “Ekiko op Maat” te ontwikkelen. Aanbod voor kinderen die thuis wonen en
opgroeien in armoede. Ik ben ontzettend trots dat we met elkaar een product hebben
ontwikkeld dat deze kinderen helpt om gelijke kansen en ondersteuning te krijgen.
Maar we zijn er nog niet. De samenwerking met gemeenten blijft een uitdaging.
De juiste snaar vinden en raken is nog niet zo gemakkelijk lijkt wel.
Erik Averdijk
Voorzitter

Colofon:
Redactie: Mariël Lammertink
Vormgeving: Straver reclame en vormgeving
Drukwerk: Straver reclame en vormgeving
www.ekiko.nl
info@ekiko.nl
facebook.com/StichtingEkiko
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2016 in het kort

Hoe hebben we gewerkt aan deze uitdagingen?

Begin 2016 werd helder dat we een alternatief voor onze opslag in Borne moesten zoeken
in verband met de verkoop van het huidige onderkomen. Gelukkig werd dit snel gevonden
waardoor we in juni konden verhuizen naar ons nieuwe magazijn in Zenderen en opnieuw
konden inrichten. Een super plek met volop ruimte om onze voorraad te plaatsen. Er is
zelfs ruimte voor extra inpaktafels, wat fijn is voor onze vrijwilligers.
De stijgende lijn in de uitgifte van koffers heeft zich doorgezet in 2016. De aanvragen
vanuit de instanties verlopen soepeler. De logistieke tak is verder geprofessionaliseerd en
we hebben een beter beeld bij wat er binnenkomt en uitgaat. Daarnaast doen Annemarit
en Tresca nu samen de coördinatie van de logistiek en sluiten ze bij bestuursvergaderingen
aan als logistiek op de agenda staat.
Naast de koffers is gebleken dat er binnen de jeugdzorg ook regelmatig behoefte is aan
praktische ondersteuning voor (thuiswonende) kinderen. We kregen bijvoorbeeld specifieke
vragen naar schoenen; winterjassen; kledingpakketten en dergelijke.

- Monitoren samenwerking gecertificeerde instellingen en Jarabee

Ook werd in gesprekken met jeugdzorg en andere samenwerkingspartners zoals de
gemeenten steeds duidelijker hoe armoede van invloed is op een gezin en welke gevolgen
dit heeft voor de kinderen. Zes op de tien kinderen die in armoede opgroeien, hebben
ouders die gewoon werken1. Deze gezinnen komen financieel moeilijk rond, maar profiteren
vaak niet van toeslagen en jeugdvoorzieningen zoals voor sport en cultuur. Kortom, dit
zijn kinderen van gezinnen die vaak buiten de boot vallen en voor wie we graag iets willen
betekenen. Reden om in 2016 Ekiko op Maat te ontwikkelen. Waardoor we meebewegen
met veranderingen binnen de jeugdzorg en is er aanvullend aanbod ontwikkeld dat
aansluit bij de behoefte van het kind.
In 2016 was de verwachting dat we ons ook zouden bezighouden met een eventuele
uitbreiding van ons werkgebied. Dit is doorgeschoven naar 2017.

Uitdagingen in 2016
- Monitoren hoe de samenwerking met alle gecertificeerde instellingen en Jarabee zich
ontwikkelt, hoe de werkafspraken in de praktijk uitpakken en waar moeten we bijsturen.
- Meebewegen in alle veranderingen binnen jeugdzorg door aanvullend aanbod te 		
ontwikkelen dat aansluit bij de behoefte van het kind.
- 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.
- Bestuur en vrijwilligers uitbreiden en versterken.
1 Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in het rapport ‘Opgroeien zonder armoede’(23-03-2017). De SER maakt zich zorgen om

Ook in 2016 heeft Ekiko als aandachtspunt om regelmatig in gesprek te zijn met de 4
gecertificeerde instellingen2 om op die manier voortgang, resultaten en ervaringen met
elkaar te delen. We vinden het daarnaast belangrijk om in contact te zijn en blijven met
de 14 gemeenten. Gezien de transformatie opgave waar gemeenten nu voor staan blijft het
een uitdaging om bij gemeenten in beeld te komen en te blijven.
2 Jeugdbescherming Overijssel (JBOV); Leger des Heils; William Schrikker Groep; Veilig Thuis Twente

Ervaringsverhaal Pieter 3, medewerker Crisisteam Veilig Thuis Twente
Ik werd gebeld in de crisisdienst door een anonieme melder die meldde dat een
8-jarig jochie moederziel alleen over de galerij van de flat heen en weer liep.
Zijn moeder was stomdronken en maakte veel lawaai in het appartement.
Het jochie keek af en toe bezorgd naar binnen en hield zo wat in de gaten of het
nog wel goed ging met zijn moeder.
Toen mijn collega en ik bij de woning aankwamen, bleek de moeder niet in staat
tot een constructief gesprek. Het jochie probeerde zijn moeder wat te helpen bij
de vragen die we stelden maar al gauw trokken we de conclusie dat het jongetje
niet bij de moeder kon blijven. Gelukkig was er een familielid in een andere stad
die beschikbaar was om haar neefje op te vangen voor die nacht en eventueel de
dagen erna. Maar omdat de moeder steeds onvoorspelbaarder gedrag begon te
vertonen, moesten we wat haast maken om weg te komen om het jongetje zo min
mogelijk te belasten met deze taferelen. Wat een uitkomst was de Ekiko- koffer!
De koffer zat vol met exact de juiste spullen en bovendien nog heel veel leuke
spelletjes. Een “alsof-het-zo-moest-zijn-treffer” was het Heracles voetbalshirt in
zijn maat, welke in de koffer zat! Net een half uur ervoor had hij me verteld dat
hij een groot Heracles fan was.
De dag erna, toen ik de jongen opnieuw bezocht voor een nazorg-gesprek, vertelde
hij me dat de knuffel, die in de koffer had gezeten, de naam Pieter had gekregen.
Zijn tante vertelde me later dat hij de knuffel overal mee naartoe sleept.
Bedankt voor jullie inzet! Gelukkig hebben we de Ekiko koffers niet vaak nodig,
maar iedere keer als ik hem nodig heb, ben ik steeds ontroerd over de waarde die
zo’n koffer kan hebben voor een kind dat in no-time even de vaste grond onder
zijn voeten is kwijtgeraakt…

het hoge aantal arme kinderen in Nederland (378.000). Ondanks de aantrekkende economie en vele voorzieningen schommelt dat al
jaren tussen de 8 en 12 procent. Arme kinderen lopen het risico op een isolement, slechtere leerprestaties en probleemgedrag.
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- Meebewegen in veranderingen binnen jeugdzorg door aanvullend aanbod te ontwikkelen
dat aansluit bij de behoefte van het kind.
Zowel de toenemende vraag naar maatwerk als ook het inzicht dat armoede een groot
effect heeft op kinderen heeft ervoor gezorgd dat Ekiko op Maat is ontwikkeld. Ekiko op
Maat houdt in dat een jeugdwerker Ekiko om een financiële bijdrage kan vragen voor een
kind dat bijvoorbeeld schoolartikelen, (sport-)kleding, een lidmaatschap of iets dergelijks
nodig heeft of gewoon lekker mee op schoolreisje wil. Praktische zaken die ervoor zorgen
dat een kind mee kan doen. Eind 2016 is Ekiko op Maat bij alle instanties geïntroduceerd.
De verwachting is dat in 2017 de eerste aanvragen zullen binnenkomen.
- 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.
In 2016 is het initiatief genomen om met een schrijver en illustrator aan de slag te gaan
voor het dit boek. Helaas heeft dit initiatief niet het benodigde enthousiasme opgeleverd
om verder met elkaar in zee te gaan. Inmiddels zijn de prioriteiten verschoven naar Ekiko
op Maat en is de wens om een boek te ontwikkelen geparkeerd.
- Bestuur en vrijwilligers
Wapke en Karin hebben afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid en we hebben Erik
en Nathalie mogen verwelkomen zodat we weer voltallig zijn.
Vrijwilligers:
De vrijwilligerspool heeft zich zodanig ontwikkeld dat nu op vaste momenten in de maand
met een ploeg vrijwilligers wordt gewerkt aan het vullen van de koffer. Daarnaast wordt
direct actie ondernomen als er een acute vraag binnenkomt of als er een specifiek verzoek
wordt gedaan. In afstemming met de vrijwilligerspool en de chauffeur wordt ervoor
gezorgd dat de spullen op het juiste moment op de gewenste plek komen.
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Concrete resultaten in 2016:
•
•
•
•

In 2016 zijn er 135 koffers uitgegeven.
Ekiko is verhuisd en de nieuwe opslag is in gebruik genomen
Introductie “Ekiko op Maat”
De ambitie om het bestuur op volle sterkte te houden en het vrijwilligersteam uit te 		
breiden is geslaagd en blijft in 2017 onze aandacht houden.

Ambities voor 2017:
•
•
•
•
•
•

Ekiko op Maat uitrollen
Ontwikkelen flyer Ekiko op Maat
Werving nieuwe bestuursleden
Actualisatie promotiefilm Ekiko
Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Ekiko afronden
Jubileumplan 5-jarig bestaan opstellen en ten uitvoer brengen (jaar 2017-2018)

Maatschappelijke initiatieven in 2016 met Ekiko als goed doel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donatie Ladies Circle uit Oldenzaal
Knuffelactie IKEA
Fancy Fair Weerselo
4 gevulde koffers van de communicantjes uit Bentelo
Donatie van de Nijwa groep
Goede Doelen-dag Stichting Carmel (locatie TCC Potskampstraat Oldenzaal)
50 Mees Keesboeken ontvangen van Rik de Haan (illustrator)
Themadag Kiwanis
Donatie CareMatch applicatie
Donatie Diaconie Protestantse Gemeenschap
Donatie communicantjes van de Alphonsusschool in Harbrinkhoek/ Mariaparochie
Moederdagactie Rotaract Club Hengelo-Enschede
Nominatie voor de Troostprijs van de Bornse Doe Fabriek
Golftoernooi Ronde Tafel 18 Enschede
Donatie gasten jubileum dag Mennens Hengelo
Donatie Hofschminkers
Erwtensoepactie Lions Club Wierden
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Balans per 31 december 2016

(voor resultaatbestemming)

Winst-en-verliesrekening over 2016

Toelichting

31.12.2016

31.12.2015

€

€

Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa

Toelichting

1

200

400

Sponsoring en giften

5

Vlottende activa

Liquide middelen

2

-

3

-

-

69.113

48.546

69.313

47.946

Inkoop koffers en inhoud

Resultaat

Afschrijvingen
Overige kosten

Passief

Stichtingsvermogen

€

€

34.852

22.087

176

111

35.028

22.198

12.781

9.319

12

0

Lasten

Kosten kerstmarkt

Stichtingsvermogen

2015

Baten

Opbrengst kerstmarkt

Debiteuren

2016

6

200

200

1.579

1.386

14.572

10.975

4
48.946
20.367

Financiële baten en lasten

37.670
11.276
69.313

Resultaat

89

17

20.367

11.276

48.964

Kortlopende schulden
Crediteuren

-

-

69.313

10

48.964
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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 / de heer J.H.B. Averdijk (per 12-05-2017), voorzitter;
• Mevrouw A.A.E. Welling, penningmeester;
• Mevrouw F.R. Susanna, secretaris;
• Mevrouw M.E.M. Lammertink;
• Mevrouw K.F.T. Jansen;
• Mevrouw Y. Booiman;
• Mevrouw N. Ikink (per 30-11-2016).
Begroting
Over het boekjaar 2016 is geen begroting opgesteld.

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) Materiële vaste activa

Website
€
Boekwaarde per 31.12.2014

400

Investeringen

-

Afschrijvingen

200

Boekwaarde per 31.12.2015

200

Cumulatieve afschrijvingen

798

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.

2) Debiteuren

31.12.2016

31.12.2015

€

€

Debiteuren

-

-

Voorziening voor dubieuze debiteuren

-

-

-

-

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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J a a r v e r s l a g 2 0 1 6 | E k i k o 13

Toelichting op de onderscheiden posten van de verlies- en winstrekening

3) Liquide middelen
31.12.2016

31.12.2015

€

€

Rabobank (betaalrekening)

11.983

7.974

Rabobank (spaarrekening)

57.130

40.572

Kas

-

-

69.113

48.546

4) Stichtingsvermogen

€
Stand per 31 december 2015

48.946

Resultaat bestemming

20.367

Stand per 31 december 2016

69.313

14

5) Sponsoring en giften
Opening Nijwa Hengelo
Donatie Golftoernooi Ronde Tafel 18
Goede Doelendag TCC Potskampstraat stichting Carmel
ROTARACT CLUB Hengelo Enschede moederdagactie
Jubileum Mennens Hengelo
LADIES CIRCLE OLDENZAAL
Overige stortingen
Fancy fair Aloysiusschool Weerselo
Opening CAREMATCH APPLICATIE B.V
Donatie communicantjes Harbrinkhoek
KEMPEX HOLLAND BV
Sponsoring namens de Hofschminkers
HEBO KOZIJNEN BV
SKG.Diaconie Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg
DIACONIE PROTESTANTSE GE
Totaal

15.580
7.500
4.435
2.000
1.125
1.000
592
500
930
430
250
200
125
106
79
34.852
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6) Overige kosten

Drukwerk en hosting website
Rouwadvertentie

Overige gegevens

2016

2015

€

€

397

182

-

660

Kosten vrijwilligers

232

272

Verzekering

369

272

Inrichting magazijn

387

-

Aanschaf kacheltjes

101

-

93

-

1.579

1.386

Overige kosten

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 2016
Conform het besluit genomen in de bestuursvergadering is het resultaat 2015 toegevoegd
aan het stichtingsvermogen.
Het bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2016 te doteren aan het eigen
vermogen. Dit voorstel is als zodanig verwerkt in de balans.

7) Financiële baten en lasten

2016

2015

€

€

Rentebaten

57

53

Bankkosten

(146)

(70)

(89)

(17)

16

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.

Ondertekening
Namens het bestuur			

De heer J.H.B. Averdijk,
voorzitter
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www.ekiko.nl

