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Balans per 31 december 2018
(voor resultaatbestemming)

Toelichting

31.12.2018
€

31.12.2017
€

Actief
Vaste activa
Materiele vaste activa

-

Vlottende activa
Debiteuren

-

-

Liquide middelen

1

71.520

58.108

71.520

58.108

Passief
Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen
Resultaat

2
58.108
13.412

69.313
-/- 11.205
71.520

58.108

Kortlopende schulden
Crediteuren

-

71.520
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Winst- en verliesrekening over 2018
Toelichting

2018
€

2017
€

3

33.918

15.151

33.918

15.151

1.907
9.342
6.730
2.370
20.349

24.645
200
1.591
26.436

(156)

(72)

13.412

(11.205)

Baten
Sponsoring en giften

Lasten
Ekiko op maat + wensen jubileum
Inkoop koffers en inhoud
Kosten jubileumfilm en magazine
Afschrijvingen
Overige kosten

4

Financiële baten en lasten

5

Resultaat
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Toelichting
Algemeen
De Stichting Ekiko, statutair gevestigd te Delden, 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 in 2018 uit de volgende personen:
•

de heer J.H.B. Averdijk, voorzitter;

•

de heer C. Al, penningmeester;

•

mevrouw F.R. Susanna, secretaris;

•

mevrouw M.E.M. Lammertink;

•

mevrouw A. Weijermars;

•

mevrouw N. Ikink;

•

mevrouw J. Westendorp.

2018 in het kort
e

In 2018 heeft Stichting Ekiko haar 1 jubileum gevierd. Dat is gedaan met de uitgifte van een
jubileummagazine dat grotendeels door sponsoren is gefinancierd. Daarnaast hebben kinderen die
uit huis zijn geplaatst een wens kunnen doen. Met behulp van sponsoren heeft Ekiko een aantal van
die wensen in vervulling laten gaan.
In 2018 is Ekiko ook verhuisd van de opslag in Zenderen naar een opslagruimte in Delden. Verder
namen twee bestuursleden afscheid en zijn twee nieuwe bestuursleden verwelkomt.
In 2018 werden 36 koffers uitgegeven.

Begroting
Over het boekjaar 2018 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.

Geen accountantscontrole op toegepast

Pagina 5 van 10

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.

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) Liquide middelen

Rabobank (betaalrekening)
Rabobank (spaarrekening)
Kas

31.12.2018
€

31.12.2017
€

7.296
64.224
0
71.520

6.897
51.211
0
58.108

2) Stichtingsvermogen
€
Stand per 31 december 2017
Resultaat bestemming
Stand per 31 december 2018
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Toelichting op de onderscheiden posten van de verlies-en-winstrekening
3) Sponsoring en giften
Leoclub Oldenzaal krokettenactie

5.000

Van Heek, donatie afscheid

5.000

Donatie Ladies Circle Twickel

4.674

Donatie Inner Wheel Vriezenveen

4.000

BDO

2.250

Sinc Goede Doelen

2.000

Gemeente Hengelo, kerstmarkt

1.453

St. Plechelmusschool, donatie

1.202

Lionsclub Wierden donatie wensen

1.000

Kiwanis Almelo

750

Stichting 2017, gift namens medewerkers Nedap

500

Dr. Schaepmanstichting kerstbijeenkomst

500

H. Hartstra stichting kerstgift 2018

500

Algemeen nut Hengelo wensen

500

Kunstveiling Wierden

475

Donatie basisschool Het Galjoen

422

Inzameling basisschool De Welp Markelo

386

De Heik donatie wens 2 fietsen

360

Gift Jose Iliohan

310

Donatie 3 koffers De Regenboog

300

Donatie HHM Enschede

260

Gift Wouter Witzel Eurovalve

250

Nijsingh sponsoring wensen

250
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Collecte kinderkerstfeest PG Delden

243

Collecte kinderkerk Pancratius Tubbergen

240

Gift Postuma

200

Communicantjes Oldenzaal

141

Soaltkloetn’s c.c. Boekelo, donatie

103

Donatie C.F. Homans Praktijkvennootschap BV

100

Duijvestein

100

Opbrengst kerstmarkt Hengelo

96

Diaconie Prot. Gem. collecte Usselo

90

Diaconie Angerlo-Doesburg

88

Nominatie Roos van Elisabeth 2017

50

S.M. Turk, aankoop spel Dixit

50

Vrouwen van Nu

30

G.E. Folmer

30

Vat en Keur, donatie koffer

10

Giftbox kermis Oldenzaal

5
33.918

4) Overige kosten
2018

2017

1.006

394

Kosten vrijwilligers

730

493

Verzekering

364

364

Verhuizing en inrichting magazijn

209

36

61

150

2.370

1.591

Drukwerk en hosting website

Overige kosten
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5) Financiële baten en lasten
2018

2017

Rentebaten

13

82

Bankkosten

(169)

(154)

(156)

(72)
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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 2018
Conform het besluit genomen in de bestuursvergadering is het resultaat 2017 toegevoegd aan het
stichtingsvermogen.
Het bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2018 te doteren aan het eigen vermogen. Dit
voorstel is als zodanig verwerkt in de balans.

Ondertekening
Namens het bestuur

De heer J.H.B. Averdijk,
Voorzitter

www.ekiko.nl
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