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Balans per 31 december 2019
(voor resultaatbestemming)

Toelichting

31.12.2019
€

31.12.2018
€

-

-

Actief
Vaste activa
Materiele vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren

-

-

Liquide middelen

1

66.154

71.520

66.154

71.520

Passief
Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen
Resultaat

2
71.520
-/- 5.366

58.108
13.412
66.154

71.520

Kortlopende schulden
Crediteuren

-

66.154
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Winst- en verliesrekening over 2019
Toelichting

2019
€

2018
€

3

48.116

33.918

48.116

33.918

50.955
300
951
1.107
53.313

9.342
1.907
6.730
2.370
20.349

(169)

(156)

(5.366)

13.412

Baten
Sponsoring en giften

Lasten
Inkoop koffers en inhoud
Ekiko op maat + wensen jubileum
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 uit de volgende personen:
•

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

•

de heer C. Al, penningmeester;

•

mevrouw G. Ligtenberg, secretaris;

•

mevrouw A. Weijermars;

•

mevrouw N. Ikink;

•

mevrouw J. Westendorp.

2019 in het kort
In 2019 heeft Stichting Ekiko haar werkgebied uitgebreid naar West Overijssel (omgeving Deventer).
Daar is een zelfstandige stichting opgericht met een eigen bestuur en financiële middelen.
In 2019 bleek er nauwelijks vraag naar Ekiko op Maat. Daar is Ekiko dan ook mee gestopt. Ad hoc
kan nog wel een beroep op haar gedaan worden.
Ekiko heeft in 2019 ook ingezet op de bekendheid bij Jeugdzorgorganisaties die in Twente werkzaam
zijn. Dat heeft geleid tot een explosieve toename van het aantal koffers dat is uitgegeven. In 2019
heeft Stichting Ekiko in Twente 243 koffers uitgegeven. Dat aantal is zo groot dat het een
substantiële druk op haar financiële middelen legt.
Verder namen twee bestuursleden afscheid en is een nieuw bestuurslid verwelkomd. Daarnaast
namen twee vrijwilligers van de kofferploeg afscheid.

Begroting
Over het boekjaar 2019 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.
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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

31.12.2019
€

31.12.2018
€

9.925
56.229
0
66.154

7.296
64.224
0
71.520

2) Stichtingsvermogen
€
Stand per 31 december 2018
Resultaat bestemming
Stand per 31 december 2019
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Toelichting op de onderscheiden posten van de verlies-en-winstrekening
3) Sponsoring en giften
Ladiescircle Oostenwind

31.500

Elastiekenkoers

4.500

Toppoint

4.460

Innerwheel, bridgedrive Wierden

1.500

Apostolische genootschap Delden en Hengelo

1.500

Bazaar vrije school Zevenster

1.100

Donatie medewerkers Nedap

1.000

SDL donatie

501

Stichting kinderkleding en speelgoedbeurs Enschede

400

Baaken

300

People Creating Value Resources B.V.

250

Kledingbeurs Hoge Hexel

215

A.D. Postema donatie

200

Diaconie

175

Edo Broos De Financieel Deskundige

150

Mw. Westendorp

150

W. van de Vis/Slettenhaar

100

G.E. Folmer donatie

60

M. ten Berge compensatie spel

20

I.E. Smit donatie

25

R.M. Smit donatie

10
48.116
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4) Overige kosten
2019

2018

Kosten bestuur en vrijwilligers

561

730

Verzekeringen

364

364

Drukwerk en hosting website

182

1.006

Verhuizing en inrichting magazijn

-

209

Overige kosten

-

61

1.107

2.370

5) Financiële baten en lasten
2019

2018

Rentebaten

6

13

Bankkosten

(175)

(169)

(169)

(156)
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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 2019
Conform het besluit genomen in de bestuursvergadering is het resultaat 2018 toegevoegd aan het
stichtingsvermogen.
Het bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2019 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

Geen accountantscontrole op toegepast

Pagina 9 van 9

