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Voorwoord  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Joy4Joep. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af 
over het gevoerde beleid en de daarbij behorende financiële cijfers. 
 
Het jaar 2020 gaat de boeken in als het jaar van de Covid-19 pandemie en alle beperkingen die daarbij 
kwamen kijken. Voor Joep en zijn familie leverde dit nogal eens uitdagingen op. De toegevoegde waarde 
van de stichting werd juist in deze moeilijke tijden zichtbaar! Zo hebben we onder meer kunnen 
ondersteunen in de aanschaf van speciale materialen om de lange periodes van lockdown door te komen. 
Ook toen de scholen weer open konden, maar Joep nog niet alle dagen naar school mocht, boden speciale 
lesmaterialen uitkomst. 
 
Als bestuur zijn we zeer dankbaar voor al die mensen die zich in het afgelopen jaar ingezet hebben om de 
wereld van Joep en zijn familie een beetje mooier te maken. Dank u wel! 
 
Wij kijken met veel vertrouwen naar de toekomst, waarin wij ons blijven inzetten voor een onbezorgde 
toekomst voor Joep en zijn familie. Wij hopen  daarbij ook komend jaar weer op uw bijdrage en 
betrokkenheid te mogen 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 negen 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 2020 was het bestuur van Stichting Joy4Joep als volgt samengesteld: 

 Mw. M.J. Bakema   voorzitter 

 Mw. M. Maas   secretaris 

 Dhr. A.J. de Quaasteniet penningmeester 

 Mw. A. Boon   bestuurslid 
 
Het bestuur heeft in 2020 driemaal vergaderd. Daarnaast heeft regelmatig telefonisch, WhatsApp- en e-
mailoverleg plaatsgevonden. 
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. 
 
Ontwikkelingen 2020 
Het bestuur had voor 2020 een aantal doelstellingen geformuleerd: 

 Op basis van een activiteitenkalender aan de slag te gaan met structurele fondsenwerving. 
o Diverse fondsenwervingsactiviteiten initiëren en ondersteunen 
o Bij activiteiten proactief donateurs werven 

 Te zorgen voor goede communicatie met achterban om zo de betrokkenheid 
bij de stichting te vergroten en in stand te houden. 

o Social media 
o Nieuwsbrief 
o Website 
o Relatiebeheer donateurs 

 
Onderstaand een overzicht van wat er terecht is gekomen van deze doelstellingen. 
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Corona 
We begonnen het jaar vol energie en plannen. En toen werd het maart 2020 en zag de wereld er door de 
Covid-19 pandemie heel anders uit. Ook voor Joy4Joep betekende dit dat door alle beperkende 
maatregelen veel van bovenstaande plannen in de ijskast moesten. We hebben vooral gekeken hoe we 
Joep en zijn familie zo goed mogelijk konden ondersteunen in deze pittige tijd. Ook hebben we op een 
creatieve manier gezorgd dat een aantal acties toch door konden gaan.  
 
Acties 
Er zijn diverse activiteiten georganiseerd ten behoeve van Joy4Joep. In het voorjaar was er de actie 
Joepkoek. Vrijwilligers hadden weckpotten met koekjesmix gemaakt die coronaproof werden verkocht. Er is 
een visitekaartje met het nieuwe logo gemaakt voor de stichting. Dit kaartje is aan de weckpotten van de 
Joepkoek actie gehangen en kan ook bij andere acties gebruikt worden. De actie heeft een schitterend 
bedrag opgeleverd: € 556,- 
 
Er zijn collectes gehouden in diverse kerken en rond Moederdag is een taartenactie georganiseerd. Deze 
jaarlijks terugkerende actie bracht weer een mooi bedrag op. Dankzij de enthousiaste bakkers en vele 

kopers mochten we € 362,50 in ontvangst nemen. 

Verder is er een statiegeldactie gehouden voor Joy4Joep bij Albert Heijn in ’s-Gravenzande. Dit heeft 
geresulteerd in een bijdrage van € 580. Ongelofelijk fijn! 
 
Slaapunit 
De slaapkamer van Joep die in december 2019 is geplaatst, had nog wat praktische aanpassingen nodig. 
Omdat de radiatoren in de winter gevaarlijk heet werden, zijn er twee ombouwen geplaatst. Dit tegen 
kostprijs, speciaal voor Joep. Deze kosten heeft de stichting op zich genomen. 
De oom van Joep heeft de aansluitende bestaande schuur geïsoleerd en er zijn zonnepanelen geplaatst op 
de unit. Dit om zoveel mogelijk de hogere energiekosten te dekken voor de slaapunit van Joep.  
 
Rolstoelauto 
In 2019 hebben we dankzij steun vanuit verschillende particulieren, kerken en bedrijven een rolstoelauto 
voor Joep kunnen aanschaffen. De wegenbelasting voor een rolstoelauto ligt echter hoger dan die voor een 
reguliere auto. De stichting heeft besloten het verschil tussen die twee bedragen voor haar rekening te 
nemen om Joep’s moeder hiermee financieel te ontlasten. 
 
Relatiebeheer 
Relatiebeheer is een vast punt op de agenda geworden. Zonder de steun van sponsors en donateurs kan de 
stichting Joep en zijn familie niet helpen. In juni is een bedankje aan de donateurs gestuurd en in december 
ontvangen alle relaties een kerstgroet. Daarnaast wordt tweemaal per jaar een nieuwsbrief gestuurd, 
waarin een update gegeven wordt over Joep en actueel nieuws vanuit het bestuur wordt gedeeld. 
 
 
Koers 2021 
Het bestuur heeft besloten de doelen van 2020 te handhaven voor 2021. Naar verwachting zullen de 
effecten van de Covid-19 pandemie pas in de tweede helft van 2021 langzaam afnemen. Dit heeft 
onherroepelijk gevolgen voor de fondsenwervingsmogelijkheden. Ondanks de tegenslagen blijft het 
bestuur zoeken naar creatieve mogelijkheden om de doelstellingen te realiseren binnen de grenzen van de 
beperkingen. 
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Financieel verslag 2020 

Het bestuur heeft in 2020 diverse verzoeken ontvangen van de ouders van Joep voor financiële 

ondersteuning. Het betrof dan zaken als aangepaste kleding en schoenen en kauwmateriaal. Daarnaast 

heeft de stichting voorzien in noodzakelijke reiskosten (medische redenen) en de vakantie van Joep.  

In totaal heeft de stichting in 2020 € 4.115,= uitgekeerd aan de ouders van Joep.  

 

Een overzicht van de uitgaven in 2020: 

Reiskosten € 1.172,00 

Vakantie Joep € 750,00 

Aangepaste kleding € 1.041,00 

Ondersteuning i.v.m. COVID 19 € 293,00 

Helm € 80,00 

Kauwmateriaal € 107,00 

Schoenen € 347,00 

Diversen € 325,00 

Totaal € 4.115,00 
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Jaarrekening  

 

Balans per 31 december 2020 (na verwerking van batig saldo) in € 

        31-12-2020  31-12-2019  

      ACTIVA      

      Vlottende activa     

      Liquide middelen 8.339            7.307  

      Totaal vlottende activa  8.339  7.307 

      TOTAAL   8.339  7.307 
 

   

          

          

          

          

          

Balans per 31 december 2020 (na verwerking batig saldo) in € 

 

  31-12-2020  31-12-2019  

      PASSIVA      

      Overige reserve  5.339  7.307 

     

Bestemmingsreserve  3.000  0 

     

      TOTAAL   8.339  7.307 
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Staat van baten en lasten 2020 in € 

        

  2020   2019  

LASTEN       

       

Uitkeringen   2.943   8.239 

       

Kosten Bank 119   119  

 Reiskos-
ten 

1.172   723  

       

   1.291   842 

       

Batig saldo boekjaar   1.032   2.497 

       

       

TOTAAL   5.266   11.578 
 

       

        

        

  2020   2019  

BATEN       

       

Donaties  5.265   11.578  

       

Rente  1   0  

  5.266   11.578  

       

TOTAAL   5.266   11.578 

 

 

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 in € 

 

    

Liquide middelen    

    
Rabobank betaalrekening  617  

Rabobank spaarrekening  7.722  

Saldo 31-12-2020  8.339  
    
Overige reserve    
    
Saldo 1-1-2020  7.307  
Toevoeging aan Bestem-
mingsreserve 

 -3.000  

Batig saldo 2020  1.032  

Saldo 31-12-2020  5.339  
    
Bestemmingsreserve    
    
Saldo 1-1-2020  0  
Dotatie uit Overige reserve  3.000  
Saldo 31-12-2020  3.000  
    
    

 

Het bestuur heeft  in de vergadering ter vaststelling van de jaarrekening 2020  besloten een bestemmings-

reserve te vormen, welk  is gevormd ten laste van de overige reserve. De bestemmingsreserve dient voor 

de mogelijk noodzakelijke aanpassingen aan de woning gelegen aan de de Konnighstraat 13 te ‘s Graven-

zande (woonadres Joep). 
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Overige gegevens 

 

Het bestuur van Stichting Joy4Joep te Leimuiden heeft de jaarrekening goedgekeurd en vastgesteld tijdens 

de bestuursvergadering van 28 mei 2021. 


