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Inleiding
Hierbij treft u aan de concept jaarrekening van de Stichting Vrienden van de Kindertelefoon over het
jaar 2015. Het bestuur van de stichting zal deze bespreken in haar aankomende vergadering.
2015 was voor De Kindertelefoon en daarmee voor de vriendenstichting een overgangsjaar. In het
kader van de decentralisatie van de Jeugdzorg is de financiering van De Kindertelefoon overgedragen
aan de gemeenten. Omdat een voorziening als De Kindertelefoon niet per gemeente kan worden
georganiseerd zijn de lokale stichtingen voor De Kindertelefoon gefuseerd tot een landelijke stichting
die via de VNG wordt gefinancierd. Deze nieuwe organisatie is in 2015 gevormd.
De nieuwe landelijke stichting De Kindertelefoon heeft nieuw beleid geformuleerd en heeft andere
prioriteiten in haar taken. In 2016 zullen deze worden vertaald naar de gewenste samenwerking met
de stichting Vrienden van de Kindertelefoon. In 2015 kon de vriendenstichting daarom geen nieuwe
activiteiten ontplooien.
Een praktisch gevolg van de nieuwe organisatie van De Kindertelefoon is dat het bezoeken van
evenementen en het geven van lessen op scholen (voorlopig) is gestopt. Daarmee vervielen de
redenen om de bus in te zetten die de vriendenstichting door middel van fondsenwerving voor De
Kindertelefoon had aangeschaft. De bus is in 2015 aangehouden in afwachting van definitieve
beleidsbepaling bij De Kindertelefoon. Wanneer er in 2016 wordt besloten tot activiteiten waar de
bus voor kan worden ingezet dan zal de vriendenstichting deze behouden. Is dat niet het geval, dan
zal deze worden verkocht om middelen vrij te maken voor andere projecten bij De Kindertelefoon.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting was in 2015 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:

de heer B.E. Feijtes
mevrouw T. Noteboom
de heer E.A.J. van der Zalm
de heer S.F.C. Schols
mevrouw W.C.M.M. van de Ven

geboren 30-10-1950
geboren 12-11-1960
geboren 02-06-1956
geboren 13-03-1972
geboren 06-05-1947
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Balans per 31 december 2015
Activa

Passiva

ING Zakelijke rekening
ING Zakelijke spaarrekening
Bestelbus

€ 8.523,36
€ 40.304,93
€ 10.000,00

Totaal

€ 58.828,29

Eigen vermogen
Verplichtingen

€ 58.828,29
€
-

€ 58.828,29

Toelichting op balans
Zakenlijke Rekening: betreft NL31 INGB 0000 0065 43
Saldo per 1 - 1 - 2015
€ 4.026,24
Ontvangen donaties
€ 7.433,71
Uitgaven 2015
€ -2.936,59
Saldo per 31-12-2015

€

8.523,36

Zakenlijke Spaarrekening: betreft NL31 INGB 0000 0065 43
Saldo per 1 - 1 - 2015
€ 39.971,14
Ontvangen rente
€
333,79
Saldo per 31-12-2015

€ 40.304,93

Toelichting:
In afwachting van een definitieve bestemming is de bestelbus geactiveerd op de balans tegen een
waarde van € 10.000. Dat is minder dan de aanschafkosten in 2014, als gevolg van de betaalde BTW,
de waardevermindering door de toegenomen leeftijd van de bus en doordat de inrichting zeer
specifiek is gemaakt voor gebruik door De Kindertelefoon. Voor andere eigenaren heeft deze
inrichting niet direct waarde.
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Staat van baten en lasten over 2014
Baten
Donaties
Via Stichting De Kindertelefoon
Particulier
Organisaties
Rente

€

7.433,71

€

333,79

€

7.767,50

€

404,08

€

2.417,11

Bankkosten

€

115,40

Totaal lasten

€

2.936,59

Resultaat over 2014

€

4.830,91

€
€
€

993,18
1.170,00
5.270,53

Totaal baten

Lasten
Bestuurskosten
Afscheidscadeau bestuurslid
Bloemen bij ziekte bestuurslid
Jaarlijks etentje bestuur
Kosten bus
Motorrijtuigenbelasting
Verzekering
Onderhoud en reparaties
Brandstof

€
€
€

€
€
€
€

121,38
47,70
235,00

411,00
1.103,22
858,86
44,03

Toelichting:
Het positieve resultaat over 2014 ad € 4.830,91 is bijna geheel terug te voeren op 3 grote eenmalige
donaties: € 1.000 van een particulier, € 5.000 van de Dominicanessen en een verzameldonatie van De
Kindertelefoon ad € 993,18.
Het grootste deel van de uitgaven had betrekking op belasting, verzekering en het onderhoud van de
bestelbus. Behalve enkele kleine reparaties ten behoeve van de APK moest de accu van de bus
worden vervangen.
Gezien het feit dat de nieuwe landelijke stichting De Kindertelefoon nog geen projectaanvragen kon
indienen bij de vriendenstichting zijn er geen activiteiten en dus ook nauwelijks activiteitenkosten
geweest over 2015. De bestuurskosten waren zeer beperkt. Voor het afscheidscadeau van een
bestuurslid zijn de kosten voor bloemen tweemaal betaald en de kosten voor een boekenbon nog
niet geboekt. Beide zullen worden gecorrigeerd in 2016 (saldo -/- € 10,69)
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