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STICHTING Alles Kids Sliedrecht

Verslag van het bestuur

Het bestuur was als volgt samengesteld:

Joost Schelling - voorzitter tot 1 juli 2017

Inge Verboom-de Haan - voorzitter vanaf 1 juli 2017

Esther Nugter - secretaris

Natascha Stuger - penningmeester

Patricia Seltonrijch - lid

Sennet Kuyucu - lid van 1 maart 2017 tot 1 juni 2017

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 vijfmaal bijeen om de zaken van de Stichting te bespreken.

Na de oprichting zijn verschillende zaken in behandeling genomen, zoals inschrijving bij de Kamer 

van Koophandel, aanvraag ANBI-status, ontwerp logo, briefpapier, website en het samenstellen 

van zgn. feestpakketten.

In het verslagjaar werden alle aanvragen goedgekeurd, waarbij gebruik werd gemaakt van een 

feestje thuis, een workshop 4 kids en een Go kart in.
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Stichting Alles Kids Sliedrecht

2. Jaarrekening
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Stichting Alles Kids Sliedrecht

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatverdeling)

31-12-2017

€ €

Activa

Vaste activa

Materieële vaste activiva 1 -                    

Som der vaste activia -                    

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 2 -                    

Overlopende activa -                    

-                    

Liquide middelen 3 35.027          

Som der vlottende activa 35.027          

35.027          

Passiva

Stichtingsvermogen

Algemene reserve 4 35.027          

Bestemmingsreserves 5 -                    

35.027          

Kortlopende schulden 6 -                    

35.027          
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Stichting Alles Kids Sliedrecht

2.2 Staat van baten en lasten over 2017

2017

€

Baten 7

Donaties en giften 8 36.302             

Financiële baten 9 -                       

36.302             

Activiteiten t.b.v. de doelgroep 10 -141                 

36.161             

Exloitatielasten

PR Kosten 11 836                  

Kantoorkosten 12 154                  

Rente en kosten bank 13 72                    

Algemene kosten 14 72                    

Som der bedrijfslasten 1.134               

Netto resultaat 35.027             

Resultaatbestemming:

Algemene reserve 35.027             

35.027             

Sliedrecht, 18 maart 2018

Voorzitter Penningmeester Secretaris

I. Verboom N. Stuger E. Nugter - Jansen
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Stichting Alles Kids Sliedrecht

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De stichting heeft ten doel:

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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.

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.

Stichting Alles Kids is feitelijk en statutair gevestigd op Karekietstraat 15, te Sliedrecht, en is 

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68312229

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.

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 worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
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