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Voorwoord
We leven in Nederland in een heel welvarend land, maar die welvaart is niet gelijk over alle
Nederlanders verdeeld. Ongeveer 900.000 mensen leven in armoede, dat wil zeggen: ze lijden geen
honger zoals in derdewereldlanden, maar er is te weinig geld voor kleding, (gezond) eten en
huishoudelijke apparaten. Onder hen zijn volgens recent bekende cijfers bijna 220.000 kinderen
Stichting Alles Kids Sliedrecht is in maart 2017 Opgericht op initiatief van betrokken burgers en
ondersteuning vanuit de gemeente Sliedrecht. Tegelijkertijd met het oprichten van deze stichting is
de Stichting Van Haaftenfonds ontbonden. Het op dat moment aanwezige vermogen is door het
bestuur van dit fonds aan Alles Kids Sliedrecht overgedragen, zodat er een vliegende start kon
worden gemaakt.
Ook in Sliedrecht zijn er signalen van diverse kinderen die niet of onvoldoende kunnen
meekomen vanwege de financiële situatie van hun ouders(s). Enerzijds door schulden van de
ouders, anderzijds door een te laag inkomen maar ook door (blijvende) invaliditeit of ziekte.
Wat de reden ook is, wij willen deze kinderen de kans geven een zo plezierig mogelijke jeugd
te kunnen hebben. Kunnen meedoen en meekomen met de kinderen in de klas is ons streven
voor hen. Zo hopen we een vroegtijdig sociaal isolement te bestrijden
Ontstaan vanuit de passie en bewogenheid met hen die door een beperking al zo vaak
moeite hebben om mee te doen in de samenleving.
Stichting Alles Kids Sliedrecht heeft in 2020 zijn vierde jaar in haar bestaan mogen beleven.
Het was een bewogen jaar waar we te maken kregen met de negatieve effecten van het
Covid virus.
Hierdoor konden de feestjes buitenshuis niet doorgaan en werd er alleen gebruik gemaakt
van de boodschappenpakketten voor feestjes thuis.
Dit alles kunnen we nog steeds realiseren vanuit de gelden die de stichting tot zijn
beschikking heeft aangevuld met activiteiten subsidie van de gemeente. Gelukkig kon men
ons nog steeds vinden en konden wij de kinderen blij maken op hun verjaardag met een
slagroomtaart, de verjaardagsboodschappen met veel lekkers én een cadeautje. We hopen
dat na wederom een jaar met veel beperkingen mensen ons blijven steunen en weten te
vinden als stichting.

Iedereen die ons een warm hart toedraagt bedanken wij voor de steun en hulp het
afgelopen jaar. Zonder jullie kunnen wij namelijk niets. Wij bedanken jullie allen voor de
steun en liefde die wij heel 2020 van jullie mochten ontvangen.
Mogen wij ook rekenen op een prachtig 2021, waarin uw giften, diensten en sponsoring
ons in staat stellen om de stichting weer een bijzonder jaar te laten beleven? Alvast
bedankt!
Zodat we hopelijk in 2021 weer veel jarige kinderen kunnen laten stralen.
Peter Visser
Voorzitter stichting Alles Kids Sliedrecht
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Verslag van het bestuur
Stichting Alles Kids Sliedrecht is in maart 2017 opgericht en heeft als doel om kinderen in de
leeftijd tot en met 15 jaar een gezellige verjaardag te laten vieren als dat – om welke reden
dan ook – in de bestaande (thuis)situatie, niet mogelijk is.
• Het bestuur bepaalt aan de hand van de schriftelijke aanvraag of, en zo ja, op welke wijze
uiting wordt gegeven aan dit voornemen.
• In het verslagjaar kwam het bestuur zevenmaal bijeen om de zaken van de Stichting te
bespreken.
• Het bestuur was als volgt samengesteld:
Peter Visser
Esther Nugter
Natascha Stuger
Jantine van Wijngaarden
Annet Visser

- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- lid, vanaf februari 2018
- lid, vanaf september 2018

• Er werd ook een nieuwe vrijwilliger aangetrokken nl:
Delia Brouwers- Philip - vrijwilliger, vanaf maart 2019
• In het verslagjaar werden acht aanvragen goedgekeurd en één feestje ging niet door
vanwege externe factoren.
• Er werd vijf keer gebruik gemaakt van een boodschappenpakket voor een feestje thuis, twee
keer een creatief feestje via Workshop 4 kids en één keer een feestje bij de wereld van Liz in
Dordrecht.
• Het bestuur onderhoudt contact met de gemeente Sliedrecht om van gedachten te wisselen
over het Armoedebeleid, heeft contact met lokale aanbieders van feestjes, heeft gekeken naar
sponsor mogelijkheden, onderhoudt contact met de Stichting Leergeld en probeert onder de
aandacht te blijven via sociale media.
• In 2019 is ook het Comité van Aanbeveling aangevuld en bestaat inmiddels uit Alexander
Veerman, Joris van Wijngaarden en Inge Verboom.
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2. Jaarrekening
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatverdeling)

31-12-2020
€

€

31-12-2019
€

€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activiva

1

Som der vaste activia

-

-

-

-

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

2

-

-

Liquide middelen
Som der vlottende activa

3

-

35.050
35.050

33.466
33.466

35.050

33.466

Passiva
Stichtingsvermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Kortlopende schulden

4
5

6

33.466
-

35.050
35.050

33.466

-

-

35.050

33.466
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020

2020
€

2019
€

644
3
647

Baten

7

Subsidie
Donaties en giften
Financiële baten

8
9
10

2.500
2
2.502

Activiteiten

11

-552

-408

1.950

239

59
49
119
138

127
48
119
320

Exploitatielasten
Huisvestingskosten
PR-kosten
Onkosten vrijwilligers
Kantoorkosten
Rente en kosten bank
Algemene kosten

12
13
14
15
16
17

Som der bedrijfslasten

Netto resultaat

Resultaatbestemming:
Algemene reserve

365

614

1.584

-375

1.584
1.584

-375
-375

Sliedrecht, 14 januari 2021

Peter Visser
Voorziter

Esther Nugter
Secretaris

Natascha Stuger
Penningmeester
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Alles Kids is feitelijk en statutair gevestigd op Karekietstraat 15, te Sliedrecht, en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68312229

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De stichting heeft ten doel:
De Stichting heeft ten doel de situatie van kinderen en tieners in Sliedrecht te verlichten en te zorgen
dat ze een ‘zo normaal mogelijke’ jeugd kunnen hebben, door (zoveel mogelijk in natura)
ondersteuning te bieden aan zoveel mogelijk gezinnen in Sliedrecht die in armoede leven, waarbij de
aandacht uitgaat naar kinderen van nul (0) tot en met vijftien (15) jaar.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
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