STICHTING PALLIETER
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

JAARVERSLAGGEVING 2020

Stichting Pallieter
Capelle aan den IJssel

31 juli 2021

BESTUURSVERSLAG

Samenstelling bestuur en organisatie
Het bestuur van de stichting is sinds juli 2018 als volgt samengesteld:
Mevrouw P. Lander
voorzitter
De heer J. Bloom
secretaris
De heer R. Leeuwis
penningmeester

Bij dit onderdeel staan wij ook altijd even stil bij onze oprichter Rein Lander.
Op 3 maart 2018 is Rein Lander de oprichter van Pallieter overleden. Tot zijn overlijden was Rein bestuurslid
fondsenwerving voor Pallieter, een functie die in zijn genen zat. Geld ophalen voor het ernstig zieke kind en het gezin. Een
glimlach toveren op het gezicht van dat zieke kind, dat was waar Rein het voor deed.
En dat is waar we het nog steeds voor doen. Na het overlijden van Rein heb we als bestuur afgesproken om er alles aan te
doen om Pallieter in de geest van Rein en dan met een modern tintje, voort te zetten.
Wij zijn dankbaar voor de steun van onze Vrienden, de gemeente Capelle, alle donateurs en natuurlijk van alle vrijwilligers
die ons op zoveel manieren helpen.
Het bestuur heeft in 2020 3 keer vergaderd (2 x ‘live’ en 1 x via ‘Zoom’).
De bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoedingen.
Activiteiten in 2020 (doorkijkje 2021)
In ons jaarverslag van 2019 schreven wij over de activiteiten voor 2020 het volgende:
In 2020 bestaat Pallieter 20 jaar. We wilden dat groots vieren met een extra feestelijke Capelse Verwendag. Helaas weten
wij inmiddels dat het jaar 2020 in het teken zal staan van het Coronavirus en dat deze activiteit helaas geen doorgang kan
vinden. We gaan kijken naar wat dit jaar nog wel mogelijk is. We hopen dat het Sinterklaasfeest op 16 november 2020 nog
wel doorgang kan vinden.
Helaas is ook het Sinterklaasfeest in 2020 niet doorgegaan. En zo werd 2020 een jaar zonder echte activiteiten. Wel hebben
de zomeractiviteiten van CityKids gesponsord via lekkere muffins voor alle kinderen dankzij onze trouwe sponsor Bakkerij
Klootwijk.
Op sponsoring gebied hebben we gelukkig wel wat moois te melden.
We zijn trots dat we op het shirt vermeld staan bij alle jeugdelftallen en het 2e elftal van v.v. Capelle. In het seizoen 20202021 was voetballen bijna niet mogelijk en konden er ook geen (sponsor wervende) acties voor ons gedaan worden. We
hopen dat we in het seizoen 2021-2022 meer zichtbaar zullen zijn en dat v.v. Capelle weer een aantal ludieke acties gaat
doen.
Hoewel de Capelse Verwendag ook in 2021 niet door kan gaan, zien we toch al wel wat meer mogelijkheden voor dit jaar. In
juli 2021 is de vakantieweek in Villa Pardoes doorgegaan. En we hebben online goochelworkshops gehad van Magic Care. In
het najaar staan de volgende activiteiten op de agenda: Twee Ukkepukconcerten i.s.m. met Musical Souvenir en Stichting
Ukkepuk concerten én het Sinterklaasfeest i.s.m. Bungelland. We hopen uiteraard van harte dat deze evenementen kunnen
doorgaan.
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Financiële positie
De stichting heeft ultimo 2020 een vrij besteedbare reserve van € 87.687 (ultimo 2019 € 64.437). Het beleid is om voor
projecten waaraan financiële ondersteuning wordt toegezegd, sponsoren te vinden.
Gezien de beperkte omvang van de organisatiekosten wordt niet met een begroting gewerkt. De kosten worden tot het
noodzakelijke minimum beperkt, zodat de middelen zo veel mogelijk aan projecten kunnen worden besteed.
Over 2020 bedroegen de kosten van eigen sponsorwerving en beheer en organisatie € 2.202 tegenover € 4.535 in 2019.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31-12-2020

31-12-2019
€

€

ACTIVA
Materiele vaste activa

1

Vorderingen en overlopende activa

2

Liquide middelen

0

0

4.000

7.820

243.287

205.533

TOTAAL

247.287

213.353

247.287

213.353

PASSIVA
Reserves en fondsen
Overige reserves

3

Kortlopende schulden

4

TOTAAL

87.687

64.437
87.687

64.437

159.600

148.916

247.287

213.353

Vastgesteld op 31 juli 2021

P. Lander
Voorzitter

J. Bloom
Secretaris

R. Leeuwis
Penningmeester
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020
€

2019
€

€

€

BATEN
Eigen fondsenwerving

5

25.435

44.764

Subsidies

6

598

690

59

0

0

0

Rentebaten
Overige baten
Som der baten

26.092

45.454

LASTEN
Besteed aan doelstelling

7

640

50.340

Kosten eigen fondsenwerving

8

1.964

3.945

Kosten beheer en administratie

9

238

590

Som der lasten
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

2.842

54.875

23.250

-9.421

23.250

-9.421

Bestemming saldo:
Toevoeging/onttrekking overige reserves
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KASSTROOMOVERZICHT

2020

2019

€

€

€

€

Inkomsten fondsenwerving

28.554

37.645

Subsidies

12.548

690

Rente

59

Totaal inkomsten

190
41.161

Besteed aan doelstellingen
Overige uitgaven
Investeringen
Totaal uitgaven
Mutatie

Stand per 1 januari
Mutatie
Stand per 31 december

5

38.525

640

48.222

2.767

2.795

0

0
3.407

51.017

37.754

-12.492

205.533

218.025

37.754

-12.492

243.287

205.533
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TOELICHTING

ALGEMEEN
De stichting heeft ten doel:
De bevordering van palliatieve zorg en verbetering van kwaliteit van leven van ernstig ongeneeslijk zieke kinderen en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.
Onder de doelgroep vallen ook chronisch zieke en gehandicapte kinderen, alsmede het gezin waartoe deze kinderen
behoren.
De activiteiten van de stichting richten zich geheel op fondsenwerving ter verwezenlijking van haar doelstelling.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving,
meer specifiek de Richtlijn 650 Jaarverslaggeving fondsenwervende instellingen.
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden.
BATEN EN LASTEN
Het resultaat van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen netto-opbrengsten en de kosten hiervan over het
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Toegezegde bijdragen aan projecten worden verwerkt in het jaar van toezegging.
OVERIGE KOSTEN
De overige kosten worden berekend op basis van de verkrijgingsprijzen.
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
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