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Stichting Sta Op Voor Kinderen
Postadres: Floris Versterstraat 3
8932 BR Leeuwarden
Telefoon: 06-36038132
KVK: 7756 4839
RSIN 8610 48 076
ING BANK: NL83 INGB 0009 5227 62

Het bestuur van Sta Op Voor Kinderen bestaat uit:
Secretaris: Erwin de vries
Penningmeester: Dirkje Doorenspleet
Voorzitter: Gesina van der Pols
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Balans

01 jan. 2021

Debet
Kantoorinrichting

1.400

Voorraad spullen

1.000

Bank

3.943

Spaarrekening

0

Kas

968

7.311

Credit
Reserve

2.500

Overschot

4.679

Nog te betalen kosten

132
7.311
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Winst en verliesrekening

Inkomsten

2020
Donaties
Verkoop spullen
Vodden
Oude metalen
Ambassadeurs, kerken
Gift in Kind

7.828
1.883
1.480
1.531
979
6.454

Totaal

Kosten:

20.154

Algemeen
Huur
Wervingskosten
Telefoon
Bankkosten
Teambuilding
Jaarrekening
Kilometers
Afschrijving

1.155
2.573
469
96
41
55
120
561
100

Totaal

5.171

Resultaat

Naar Projecten:

Stg Romana
Stg Tienda caraballo
Oekraïne project
NHL arm.Lab/sharebox

14.983
4.877
1.897
1.000
30

Totaal naar Projecten

7.804

Over of tekort

7.179
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Projecten
Stichting Romana

Stichting Romana is werkzaam in Deaj, een dorpje in het midden van Roemenië. Vanuit de
plaatselijke kerk in Deaj proberen we de lokale gemeenschap te ondersteunen. Samen met stichting
Romana zijn we bezig een keuken aan te bouwen aan het kerkje. In de keuken wordt drie keer per
week gekookt voor ouderen die hier zelf niet toe in staat zijn, en kinderen die in de kerk bijscholing
(soort van naschoolse opvang) krijgen. Na de bijscholing krijgen kinderen drie warme maaltijden per
week. Sta Op Voor Kinderen heeft bijgedragen aan de inrichting van de keuken, zo is er een groot
fornuis en koelkast aangeschaft. Voor 2021 staat de afwerking van de keuken nog op de planning. In
november hebben we voor ongeveer 125 kinderen een schoenendoos (door Nederlandse kinderen)
gevuld met schoolspulletjes, speelgoed, tandpasta/tandenborstel en een knuffel. De schoenendoos
moet kinderen motiveren om naar school te gaan en voelen als een steuntje in de rug van een ander
kind uit Europa (in dit geval uit Nederland). De knuffel staat voor 'met liefde gegeven'. Als laatste
hebben we een boodschappenactie georganiseerd voor deze gemeenschap. Zo hebben we
boodschappen ingezameld en gedoneerd geld meegegeven om plaatselijk boodschappen te kunnen
doen. Het hele jaar door zamelen we kinder- en winterkleding in voor dit dorpje. Zo hebben we
gezorgd voor warme kleding voor deze kwetsbare kinderen en gezinnen, lekkere warme sokken en
schoenen, (gebreide) sjalen en mutsen. Maar ook een aantal rollators en incontinentiematerialen voor
de oudere leden van deze gemeenschap. Van deze actie hebben honderden inwoners geprofiteerd,
waardoor ze beter in staat zijn om deze winter door te komen. Ook in 2021 zullen we nauw betrokken
blijven bij deze kinderen en gezinnen.

Projecten
Stichting Tienda caraballo

Donaties Donaties

Voor de Dominicaanse Republiek hebben we ook een schoenendoosactie opgezet. Vanwege de
transportkosten hebben we echter geen schoenendozen gebruikt maar broodzakken. Op het moment
dat de spullen voor de broodzakkenactie aangekomen waren op de Dominicaanse Republiek, zijn
100 broodzakken gevuld met de schoenendoos spulletjes. Zo hebben deze broodzakken hun weg
naar basisschoolkinderen gevonden. Naast de broodzakkenactie zamelen we structureel potten,
pannen en bestek in voor arme gezinnen in de Dominicaanse Republiek. Met hulp van stichting
Tienda Caraballo (zij verzorgen het transport en de distributie) zijn we in staat om vele gezinnen te
ondersteunen. We hopen ook voor 2021 deze gezinnen te kunnen blijven ondersteunen.

Oekraïne project

In de Oekraine hebben we een revalidatiecentrum voor gehandicapte jongeren kunnen ondersteunen.
Al een aantal jaren wordt gewerkt aan dit centrum. In 2020 kregen we de vraag om het laatste traject
mede te ondersteunen. De bovenste verdieping van dit complex moest nog afgewerkt worden
(vloerbedekking, wanden stukken, schilderwerk etc.) Uiteindelijk heeft Sta Op Voor Kinderen hier nog
€1000,- aan kunnen bijdragen. In februari 2021 zal dit project afgerond zijn. Op onze website kun je
dan het eindresultaat bewonderen.

NHL arm.Lab/sharebox

Met Het armoedelab van NHL-Stenden in Leeuwarden zijn we in gesprek over ondersteuning van de
groep mensen die onder, op of net boven de armoedegrens leven. In de eerste plaats doen zij
onderzoek naar hoe wij als stichting het best kunnen bijdragen aan dit armoedevraagstuk, zonder dat
we andere organisaties in de weg zitten. We hopen hier in 2021 een goede start mee te kunnen
maken. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of Sta Op Voor Kinderen kan bijdragen middels
'Sharebox' een concept van Rosa Nab. Sharebox is een box (kast, doos, kist etc) in een
gemeenschap in Leeuwarden. Als je als inwoner van deze gemeenschap iets over hebt kun je dit
delen in de sharebox, een ander die iets nodig heeft mag putten uit de sharebox, hier zijn geen kosten
aan verbonden. Sta Op Voor Kinderen wil graag bijdragen door goederen (huisraad in de breedste zin
van het woord) te doneren aan Sharebox. Op die manier hopen we een positieve bijdrage te kunnen
leveren aan het armoedevraagstuk in Leeuwarden.
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Financiële verantwoording
Verplichtingen

Sta Op Voor Kinderen heeft een huurcontract met de Gemeente Leeuwarden.
De huur bedraagt € 611,- per maand. Het huurcontract loopt af op 15 oktober 2021 en wordt
stilzwijgend voortgezet voor een aansluitende periode van 1 jaar.

Continuíteitsreserve
Om aan het huurcontract te voldoen en om calamiteiten te kunnen opvangen, lijkt een reserve
van € 2.500,- voldoende. Bij de eerstvolgende bestuurvergadering zal dit opnieuw
worden beoordeeld.
De reserve wordt niet belegd, maar gaat naar een spaarrekening.
De maximaal toegestane reserve is 1,5 maal de jaarlijkse kosten.
2020
Reserve begin boekjaar:
0
Toevoeging lopend boekjaar
2.500
Reserve einde boekjaar
2.500

Projecten, financieel

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel geld en goederen naar de doelen zijn gegaan.
Start
Einde
Geld
GIK
Totaal alle jaren
Stg Romana
Stg Tienda caraballo
Oekraïne project
NHL arm.Lab/sharebox

Uitgaven
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Beheer en administratie
Totaal

april 2020
april 2020
nov. 2020 feb. 2020
nov. 2020

2.000
850
1.000

2.877
1.047
30

4.877
1.897
1.000
30

4.877
1.897
1.000
30

3.850

3.954

7.804

7.804

2020 %uitgaven
7.804
60,1
469
3,6
4.702
36,2
12.975
100

gewenst
75%
5%
20%
100

In dit overzicht zijn alle uitgaven weergegeven zoals zij werkelijk zijn besteed.
Er is dus geen sprake van het eerst doorbelasten van allerlei beheerstkosten naar projecten,
om daarna met een heel gunstig percentage voor de dag te komen.
Sta Op Voor Kinderen weet dat dit heel gebruikelijk is bij de meeste collega-goede doelen,
maar voor ons zijn dit de eerlijke, echte cijfers.
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Activiteiten
Kringloopwinkeltje

Sinds oktober 2020 heeft Sta Op Voor Kinderen een kringloopwinkeltje in de oude Christelijke
Technische School in Leeuwarden. Aan de Floris Versterstraat 3 hebben we een directe ingang. We
krijgen allerlei kringloopgoederen gedoneerd van belangstellende mensen die onze stichting graag
ondersteunen. Daarnaast doneert 'Richard Ruimt Op' (een onderneming in Leeuwarden die woningen
opruimt) huisraad welke we weer in onze kringloopwinkel te koop kunnen aanbieden. Zo hebben we
een goed gevulde winkel en krijgen gebruikte goederen een tweede kans.

Kleding inzameling

Ingezamelde kleding wordt gesorteerd. Wij krijgen veel kleding die niet geschikt is voor kinderen of
niet geschikt voor de winter (zoals zomerkleding). De kleding die wij niet transporteren naar
Roemenië, verkopen we aan een organisatie die deze kleding een tweede kans geeft in andere
gebieden in de wereld, zo kun je je voorstellen dat onze zomerkleding naar Afrika gaat omdat het
daar wel nuttig ingezet kan worden. De opbrengst van verkochte kleding en vodden wordt gebruikt
om onze doelen te ondersteunen.

Oude metalen

Sta Op Voor Kinderen zamelt oude metalen in. Dit doen we onder andere met hulp van de Horeca in
Leeuwarden, zij verzamelen de kroonkurken en doppen van flessen die wij normaalgesproken elke
week bij hen ophalen. We hopen hier snel weer mee te kunnen starten, zodra de horeca weer open
mag (Coronacrisis). Ook ontvangen we oude metalen van Kringloopwinkel Grou, elke twee weken
halen we daar oude metalen op. En dan zijn er nog mensen die thuis oude metalen verzamelen en dit
bij ons kringloopwinkeltje inleveren. Met vrijwilligers worden al deze metalen gesorteerd op soort
waarna het verkocht wordt aan Van der meulen Metaal in Leeuwarden. De opbrengst van verkoop
van al deze metalen wordt gebruikt ter ondersteuning van de doelen van Sta Op Voor Kinderen.

Donateurs van geld

In 2020 hebben meerdere mensen zich structureel verbonden aan onze stichting. Zij geven
overwegend maandelijks automatisch (via een incasso) een financiële bijdrage. Via de website kun je
een automatissche incasso in gang zetten. Sta Op Voor Kinderen is dankbaar dat zij ons structureel
ondersteunen. Samen met hen zijn wij in staat kwetsbare kinderen en gezinnen te ondersteunen,
samen te werken aan een betere toekomst voor hen.

Kerken

In 2020 hebben diverse kerken een financiele bijdrage afkomstig uit een collecte gegeven. Helaas is
door Corona deze mogelijkheid wat onderbelicht gebleven Toch heeft de opbrengst van deze kerken
bijgedragen aan het tot stand komen van het revalidatiecentrum in de Oekraine. Wij zijn dankbaar
voor deze ondersteuning. Hopelijk zal 2021 weer meer ruimte bieden om collectief via de kerken in
Nederland bij te dragen aan ons werk.

Ambassadeurs

An Knook (Beauty YouTuber) is vanaf de eerste dag een grote steun, dankzij haar inzet heeft
'Mudmasky' (een bedrijf die gezichtsmaskers verkoopt) besloten om onze stichting maandelijks
financieël te ondersteunen. We hopen ook in 2021 op mooie en nieuwe samenwerkingen met
personen en bedrijven die Sta Op Voor Kinderen een warm hart toedragen.

Giften in Goederen (GIK)

Sta Op Voor Kinderen ontvangt wekelijks allerlei goederen, huisraad en kleding. We sorteren altijd
eerst op wat bruikbaar is in een van de projecten die onze stichting ondersteunt. Dit kan Sharebox
zijn, maar ook een van de projecten in het buitenland. Op het moment dat je een goed doneert aan
Sta Op Voor Kinderen, wordt dit goed een gift. Als we dit goed transporteren naar een project in het
buitenland (of doneren aan Sharebox), geven we hier een reële waarde aan. Deze waarde vind je
terug in de jaarcijfers.
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Begroting beheerskosten
De te verwachten beheerskosten zijn als volgt berekend:
Omschrijving
Huur
Promotie
Telefoon
Bankkosten
Teambuilding
Kilometers
Huishouding
Website en jaarrekening
Vrijwilligersvergoeding

per maand per jaar
611
12
15
100
50
788

7.332
1.000
144
180
200
1.200
600
200
10.856

Voor de inkomsten zijn we afhankelijk van tientallen donateurs.
Dit kunnen we moeilijk begroten omdat we niemand vastleggen.
Als we naar de groep incasso-donateurs kijken, kunnen we die inkomsten
met enige zekerheid inschatten.
Incasso donateurs

per maand per jaar
250
3.000

Het bestuur en de beleidsbepalers doen hun werk met veel liefde zonder
hier een vergoeding voor te krijgen.
De enige vergoeding die wordt verstrekt is 19 cent per kilometer voor
het gebruik van de bestelbus van "Richard Ruimt Op".
In de toekomst kan er mogelijk een vrijwilligers vergoeding komen wanneer iemand
bovengemiddeld werk verricht voor de stichting. Het bestuur weegt dit af en neemt hier
dan een beslissing over.
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Inventaris
giften afs 2020
Kantoorinrichting
in 2020
Restwaarde 500

1.500

1.500

2021 afs 2021

2021

100

1.400

200

1.200

100

1.400

200

1.200

Er wordt 20% per jaar afgeschreven met een restwaarde

Mutatie voorraad
begin
Voorraad spullen

mutatie eind 2020
2020
0

1.000

1.000

0

1.000

1.000
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