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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Joy4Joep. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af
over het gevoerde beleid en de daarbij behorende financiële cijfers.
Eind 2018 heeft een aantal wisselingen plaatsgevonden in het bestuur en is de stichting met nieuw elan aan
de slag gegaan. Er is een heldere koers voor de komende twee jaar geformuleerd en op alle fronten zagen
we daar in 2018 al de eerste resultaten van.
Als bestuur kijken wij met veel vertrouwen naar de toekomst. Wij maken ons hard voor een onbezorgde
toekomst voor Joep en zijn familie en hopen daarbij ook komend jaar weer op uw bijdrage en
betrokkenheid te rekenen!
Namens het bestuur van Stichting Joy4Joep,
Mariëlle Bakema, voorzitter
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Bestuursverslag
Stichting Joy4Joep
Joep Jonkers is door een val van de trap blijvend meervoudig beperkt geraakt. Stichting Joy4Joep is in juli
2012 opgericht om zijn ouders financieel te ondersteunen in de zorg voor Joep. In het bijzonder als het zorg
betreft die buiten de zorgverzekering of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt.
Het statutaire doel is als volgt beschreven:
De stichting heeft ten doel het financieren van kosten ter zake de invaliditeit van Joep Jonkers welke de
financiële draagkracht van zijn ouders te boven gaan dan welke niet vergoed worden uit anderen hoofde.
De stichting heeft zich daarbij ten doel gesteld –waar mogelijk - materialen die door de stichting zijn
aangeschaft maar niet meer door Joep gebruikt (kunnen) worden, door te geven aan andere kinderen met
een beperking. Zo reikt het effect van de stichting verder dan Joep en zijn familie.
Joep is nu acht jaar en door alle steun kan hij dingen beleven, leren en van veel dingen genieten. Door zijn
beperkingen op gebied van verstandelijk vermogen, visus, prikkelverwerking en zijn fysieke vermogens
ervaart Joep dagelijks veel frustratie. We hopen het dagelijks leven voor hem zo vorm te geven dat hij regie
en zelfstandigheid kan ervaren.
Stichting Joy4Joep is volledig afhankelijk van giften.
Bestuur
In 2018 was het bestuur van Stichting Joy4Joep als volgt samengesteld:





Mw. M.J. Bakema
Mw. M. Maas
Dhr. A.J. de Quaasteniet
Mw. G.J. Boon

voorzitter*
secretaris
penningmeester
bestuurslid

* Mw. Bakema heeft Mw. S.W.M. Arts-van Berkel in december 2018 opgevolgd als voorzitter. In diezelfde
maand zijn tevens mw. Maas en mw. Boon toegetreden tot het bestuur en heeft dhr. P.M. de Quaasteniet
afscheid genomen.
Het bestuur heeft in 2018 tweemaal vergaderd. Daarnaast heeft regelmatig telefonisch, WhatsApp- en emailoverleg plaatsgevonden.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
Verslag 2018
Het bestuur heeft in 2018 diverse verzoeken ontvangen van de ouders van Joep voor financiële
ondersteuning. Het betrof dan zaken als aangepaste kleding en schoenen, brillen, kauwmateriaal, een
onrustband en een babyfoon. Daarnaast heeft de stichting voorzien in noodzakelijke reiskosten (medische
redenen) en de vakantie van Joep.
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In totaal heeft de stichting in 2018 € 3.121,00 (2017 € 2.435,00) uitgekeerd aan de ouders van Joep.
Een overzicht van de uitgaven in 2018:
Reiskosten
Vakantie Joep
Aangepaste kleding/schoenen
Brillen
Onrustband
Babyfoon
Kauwmateriaal
Diversen
Totaal

€ 314,00
€ 710,00
€ 483,00
€ 856,00
€ 268,00
€ 189,00
€ 138,00
€ 163,00
€ 3.121,00

Dit alles werd mogelijk gemaakt door vaste donateurs en giften van onder andere de diaconieën 's
Gravenzande, De Nieuwe Rank en de diaconie Honselersdijk.
De wens leefde al langer om de stichting ‘nieuw leven in te blazen’. Met de komst van drie enthousiaste
nieuwe bestuursleden is een divers bestuursteam gevormd waarin ieder vanuit zijn eigen talenten, kennis
en ervaring bijdraagt aan de doelstelling van de stichting.
Dat heeft eind 2018 nog geresulteerd in een heldere vergaderopzet, een nieuwe activiteitenlijst en
duidelijke doelen voor het nieuwe jaar. Eén van de belangrijkste doelen op korte termijn is het realiseren
van passend vervoer voor Joep en zijn familie, bij voorkeur in de vorm van een eigen rolstoelauto. De
eerste aanzet voor een plan van aanpak daarvoor is datzelfde jaar nog gemaakt.
Koers 2019
In 2018 is een start gemaakt met het leggen van een goede basis voor de komende jaren. In 2019 wordt
deze basis verder uitgebreid. Zo gaat het bestuur aan de slag met de volgende zaken:
 Het leggen van een goede basis voor PR en communicatie:
o Nieuw logo
o Actieve inzet social media (ook via de website)
o Vernieuwen website
o Actiever benaderen lokale media waar mogelijk
 Het uitwerken van het actieplan rolstoelauto:
o Acties: zowel zelf als in samenwerking met derden organiseren
o Fondsenwerving
o Werven meer structurele donateurs
o Ondersteunen ouders bij WMO-traject, gesprekken met maatschappelijk werk etc.
 Relatiebeheer:
o Twee jaarlijks bedanken van donateurs en relaties
o Nieuwsbrief

4

Jaarverslag Stichting Joy4Joep 2018

Jaarrekening
Balans per 31 december 2018 (na verwerking van batig saldo) in €
31-12-2018

31-12-2017

4.810

4.457

ACTIVA
Vlottende activa

Liquide middelen
Totaal vlottende activa

4.810

4.457

TOTAAL

4.810

4.457
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Balans per 31 december 2018 (na verwerking batig saldo) in €
31-12-2018

31-12-2017

PASSIVA
Eigen vermogen

4.810

4.457

TOTAAL

4.810

4.457
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Staat van baten en lasten 2018 in €
2018

2017

LASTEN
Uitkeringen
Kosten

voordelig resultaat boekjaar

TOTAAL

3.121
Bank
Reiskosten
PR

120
314
20

2.435
131
188
0

454

319

353

1.450

3.928

4.204
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2018

2017

Donaties

3.925

4.170

Rente

3
3.928

34
4.204

BATEN

TOTAAL

3.928

4.204

Waarderingsgrondslagen
De grondslagen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaand verslagjaar.
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voor de staat van baten en lasten wordt het kasstelsel gehanteerd.
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Toelichting balans

Liquide middelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening

1.014
3.796
4.810

Kapitaal
Stand 1-1-2018
Voordelig saldo 2018
Stand 31-12-2018

4.457
353
4.810
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Overige gegevens

Het bestuur van Stichting Joy4Joep te Leimuiden heeft de jaarrekening goedgekeurd en vastgesteld tijdens
de bestuursvergadering van 6 september 2019.
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