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Balans per 31 december 2021 
 
(voor resultaatbestemming)    31.12.2021    31.12.2020 

    €    € 
         

Actief         

         
Vaste activa         

Materiele vaste activa    -    - 

         
Vlottende activa         

         
Debiteuren  -    -   

        - 
         

Liquide middelen    9.395    9.030 
         

    9.395    9.030 

         

Passief         

         
Stichtingsvermogen         

         

Stichtingsvermogen  8.529    501   
Resultaat  366    8.529   

    9.395    9.030 

         
Kortlopende schulden         

         
Crediteuren  -    -   

         
         

    9.395    9.030 
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Winst- en verliesrekening over 2021 
 

   2021    2020 

    €    € 

         

Baten  
 

     
 

         
Donaties    8.935    11.815 

          

    8.935    11.815  
          

Lasten  
 

      
 

 
 
 

      

Kosten koffers en inhoud    8.450    3.170  

    3.170    0  

         
         

Financiële baten en lasten    (119)    (116) 

Resultaat  
 

 366    8.529 
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Toelichting 

Algemeen 

De Stichting Ekiko West-Overijssel, statutair gevestigd te Diepenveen (OV), is op 6 november 2019 

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 op 31 december 2021 uit de volgende personen: 

• Maria Hertsenberg, voorzitter; 

• Maarten Trompetter, secretaris; 

• Esther Lucassen, penningmeester; 

• Ellen Koning, lid PR; 

• Marie Louise Trompetter, lid; 

• Wendy Veurtjes, lid; 

• Wies Brinkhof, lid 

2021 in het kort 

Evenals in 2020 heeft Corona behoorlijk wat invloed gehad op de activiteiten van Ekiko. Er waren 

geen braderieën waar we ons konden presenteren, evenmin activiteiten op scholen met Ekiko als 

goede doel. Gelukkig hebben we wel een aantal sponsoren die ons financieel gesteund hebben, 

particulieren en Rotary en Lions clubs. En Naif–care heeft een grote hoeveelheid baby-

verzorgingsproducten gedoneerd. De 6-wekelijkse bestuursvergaderingen konden gewoon doorgaan, 

een enkele keer op afstand via Teams. Wendy Veurtjes en Wies Brinkhof hebben ons bestuur 

versterkt. 

Wat is er in 2021 gedaan: 

Er is veel energie besteed aan het contact leggen en promoten van Ekiko en de koffers bij de 

instanties die in deze regio uithuisplaatsingen regelen, en die met name in Zwolle gevestigd zijn. 

Dat heeft goed resultaat gehad: William Schrikker groep, Pactum, Leger des Heils, Trias en Veilig 

Thuis Zwolle hebben koffers besteld en zijn enthousiast om ze uit te delen. De koffers blijven we 

(tegen kostprijs) betrekken van Ekiko Twente en de bevoorrading verloopt via Diepenveen. In totaal 

zijn er in 2021 84 koffers uitgegeven, en hebben we nog 17 koffers in voorraad.  

De (te) grote koffers die we van firma Van Os gekregen hadden konden we afleveren bij een 

asielzoekerscentrum in Arnhem. 

De PR voor Ekiko heeft continu onze aandacht. Onder andere is een artikel over Ekiko verschenen in 

het blad Hart voor Hellendoorn en Nijverdal. 
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De plannen voor 2022: 

• Samen met Ekiko Twente het PR plan verder uitwerken 

• Zoeken naar sponsoren, bijv. werkgevers, bedrijven. 

• Contact leggen met pleegouders over ervaringen met Ekiko koffer, als feedback en om zo 

mogelijk te gebruiken bij PR 

Begroting 

Over het boekjaar 2021 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. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Opbrengsten van goederen worden opgenomen bij aflevering. De kostprijs van deze goederen wordt 

aan dezelfde periode toegerekend. 
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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 2021 

Conform het besluit genomen in de bestuursvergadering is het resultaat 2020 toegevoegd aan het 

stichtingsvermogen. 

Het bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2021 te doteren aan het eigen vermogen. Dit 

voorstel is als zodanig verwerkt in de balans. 

 

Ondertekening 

 

Namens het bestuur     

 

Mevrouw M. Hertsenberg,  

Voorzitter 

 

 

www.ekiko.nl 


