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Rapportage jaarrekening 2017 

 
Algemeen 

 
Stichting Wensjes is een vrijwilligersorganisatie die hulp biedt aan mensen in armoede in Almere-

Buiten. De doelgroep bestaat uit huishoudens met een zeer laag werkelijk  besteedbaar inkomen (na 

aftrek van schulden bijv.). Vaak zijn dit mensen die in isolement leven, psychische problemen hebben, 

en ook op andere terreinen dan de financiën hulp behoeven: stille armoede, vaak ongezien. Wensjes 

signaleert en brengt in beeld. Wij omarmen ze en proberen ze weer op weg te helpen. 

De hulp bestaat deels uit noodhulp, -voedsel en kleding- als er zich plotseling een crisissituatie 

voordoet, terwijl de bestaande instanties (nog) niet direct kunnen inspringen. Vaak komen mensen 

ook bij Wensjes terecht op doorverwijzing van andere instanties, zoals de wijkteams. Wensjes verwijst 

waar mogelijk door naar andere hulpinstanties.  

Wensjes probeert degenen die hulp nodig hebben weer op weg te helpen naar een menswaardig 

bestaan. Een luisterend oor is daarvoor erg belangrijk, en laagdrempelige toegang ook. Daarom is er 

een inloop, worden dagactiviteiten georganiseerd, wordt gekookt, en is er het Wensjes-atelier.  

 

 

Deze jaarrekening is goedgekeurd door het bestuur per 01-06-2018 
 

Voorzitter;   Jan van der Schaar 

Secretaris;   Sharon de Kok-La Mark 

Penningmeester;  Pascalle Helling-Top 

Algemeen Bestuurslid;  Simone de Ridder 
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   Stichting Wensjes    

   Balans per    

   31-12-2017    

       

       2017 2016  

 Activa      

 Vlottende activa:     

 Liquide middelen   €      24.732,00   €        3.786,00   

 Investeringen     

 Voorraden   €        6.785,00   €        5.000,00   

 Debiteuren   €                  -     €                  -     

 Vooruitbetaalde kosten    

 Overige     €                  -     €                  -     

 Totaal van vlottende activa   €      31.517,00   €        8.786,00   

       

 Vaste activa:     

 Aandelen en andere investeringen  €                  -     €                  -     

 Minus geaccumuleerde afschrijvingen        

 Netto vaste activa   €                  -     €                  -     

       

 Overige activa:     

 Goodwill    €                  -     €                  -     

 Totaal van overige activa  €                  -     €                  -     

       

 Totale Activa    €      31.517,00   €        8.786,00   

       

 Verplichtingen en eigen vermogen    

 Lopende verplichtingen    

 Crediteuren   €        1.067,00   €                  -     

 Overige    €                  -     €                  -     

 Totaal van lopende verplichtingen  €        1.067,00   €                  -     

       

 Lange termijn verplichtingen    

            

 Totaal van lange termijn verplichtingen:  €                  -     €                  -     

       

 Eigen vermogen     

       

 Overige Reserves   €      30.450,00   €        8.786,00   

 Totaal van eigen vermogen:  €      30.450,00   €        8.786,00   

       

 Totaal Passiva  €      31.517,00   €        8.786,00   
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 
 

Het resultaat over 2017 bedraagt € 21.664 tegenover het resultaat van € 3.576 over 2016. De 

resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 

       
      2017   2016   

Baten      €                 10.973   
Donaties    €                 26.898  87,3%   
Opbrengsten en giften  €                   3.897  12,7%   
Totaal Baten    €                 30.795  100,0%  €                 10.973  100,0% 

       

       
Lasten       
Overige kosten   €                   5.422  17,6%  €                   7.229  65,9% 

Inkopen    €                   3.497  11,4%  €                          -   
Bankkosten   €                      214  0,7%  €                      132  1,2% 

Overige     €                          -  0,0%  €                          -  0,0% 

Totaal Lasten   €                   9.133  29,7%  €                   7.361  67,1% 

       

  Exploitatieresultaat  €                 21.662  70,3% 3.612 32,9% 

       

Baten 
Inkomsten zijn afkomstig van schenkingen (ontvangen donaties).  

Daarnaast hebben we opbrengsten en giften ontvangen via ons Atelier. Lees hiervoor de uitgebreide 

omschrijving terug in ons jaarverslag. 

Kosten  
De kosten hebben betrekking op de inkopen voor o.a. spullen voor het Atelier, bingo avonden etc. 

Onder de overige kosten valt de huur, verzekeringen, kantoorbenodigdheden en het telefonie 

abonnement en nog enkele overige algemene kosten.  

Exploitatieresultaat 
Wij hebben het bedrag van het exploitatie resultaat 2017 opgenomen als reserves (samen met het 

vermogen van 2016) onder Eigen vermogen in de voorgaande balans. Op deze manier hebben we 

reserves voor Noodhulp, huur van ons lokaal en inkopen voor ons Atelier voor 2018 gereserveerd.  


