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Inleiding
Hierbij treft u aan de jaarrekening van de Stichting Vrienden van de Kindertelefoon over het jaar
2019.
De Kindertelefoon heeft per 1 maart 2019 een nieuwe directeur gekregen in de persoon van Roline
de Wilde. Zij heeft zich na haar komst vooral gericht op het op orde krijgen van
bedrijfsvoeringszaken en de goede werking van de ondersteunende systemen. Daarna zijn er
campagnes opgezet om de bekendheid van De Kindertelefoon bij kinderen en jongeren te
vergroten. De voorlichtingscampagnes zijn succesvol verlopen. Dat heeft ertoe geleid dat de vraag
sterk is toegenomen. Er kwamen meer bellers en chatters. De belangrijkste prioriteit was om deze
extra vraag te kunnen opvangen zonder de wachttijden te laten oplopen. Dat is gebeurd door, onder
meer, het flexibeler organiseren van de capaciteit en het versneld opleiden van extra vrijwilligers.
Tegen deze achtergrond was er geen gelegenheid om de aanbevelingen uit het onderzoek van de
Vriendenstichting naar oud-vrijwilligers op te pakken of om met de Vriendenstichting nieuwe
projecten te starten. Er heeft alleen een verkenning plaatsgevonden naar een bijdragen van de
Vriendenstichting aan het ontwikkelingen van gastlessen volgens een nieuw concept.
De Vriendenstichting heeft de donaties die zijn ontvangen in 2019 daarom beschikbaar gehouden
voor projecten in komende jaren.
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Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting was in 2019 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

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

geboren 30-10-1950
geboren 21-08-1953
geboren 21-08-1953
geboren 13-03-1972
geboren 02-06-1956
geboren 13-03-1972

t/m: 31 december 2019
vanaf 1 januari 2020
t/m: 31 december 2019
vanaf: 1 januari 2020
t/m: 31 december 2019
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Balans per 31 december 2019
Activa

Passiva

ING Zakelijke rekening
ING Zakelijke spaarrekening

€ 2.897,29
€ 40.675,64

Totaal

€ 43.572,93

Eigen vermogen

€ 43.572,93

€ 43.572,93

Toelichting op balans
Zakenlijke Rekening: betreft NL31 INGB 0000 0065 43
Saldo per 1 - 1 - 2019
€ 2.828,16
Ontvangen donaties
€
841,11
Betalingen projecten Kindertelefoon
€
262,50
Algemene uitgaven 2018
€
509,48
Saldo per 31-12-2019

€

2.897,29

69,13

Zakenlijke Spaarrekening: betreft NL31 INGB 0000 0065 43
Saldo per 1 - 1 - 2019
€ 40.662,22
Ontvangen rente
€
13,42
Saldo per 31-12-2019

€ 40.675,64

Eigen vermogen:
Het eigen vermogen van de Vriendenstichting is in 2019 toegenomen met

€

82,55

Toelichting:
Donaties
Uitgaven
Rente spaarrekening
Totaal

€
€
€
€

841,11
-771,98
13,42
82,55
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Staat van baten en lasten over 2019
Baten
Donaties
Particulier
Organisaties

€

841,11

Rente

€

13,42

Totaal baten

€

854,53

€

337,00

€
€

147,08
25,40

€

262,50

Totaal lasten

€

771,98

Resultaat over 2019

€

82,55

€
€

791,01
50,10

Lasten
Bestuurskosten
Etentje bestuur
Representatie
Bankkosten
Website
Hosting
Bijdragen aan Stichting De Kindertelefoon
Onderzoek oud-vrijwilligers

€
€

220,00
117,00

€

25,40

€

262,50

Toelichting:
Het onderzoek onder oud-vrijwilligers is afgerond in 2018, uitgevoerd door
Scompany, onderdeel van de Hogeschool Utrecht. Van Scompany is in 2019
nog 1 factuur binnengekomen voor de uitvoering van dit project.
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