Jaarverslag 2017

1. Inleiding
In overeenstemming met de preambule bij de statuten geef dit verslagg iniihtt in tet beleid vagn de
stihtting, in de toenenning vagn procehten en in de titgagven over tet cagagr 017.a Dit verslagg is
goedgenetrd door tet bestttr vagn de stihtting en is te vinden op wwwastihttingtetnisbloemanla
2. Beleid & actviieiien
Het bestttr teef iiht in 017. vooragl gerihtt op een:
–
regulier overleg met de leiding vagn de iorginstelling over wensen, plagnnen en nosten
–
digitale nieuwsbrief voor (potentiele) sponsoren, fagmilie en medewerners
–
najaarsacte voor een agagntagl spehiagle procehtena
Leidragagd bic dit overleg is de preagmbtle tit 0173, wagagrin de doelen vagn de stihtting, de wernwicie
vagn tet bestttr en de opiet vagn de fnagnhiële veragntwoording iicn geformtleerd, titgagagnde vagn
professionagliteit, vertrotwen en toegagnnelicnteida Een honhrete licst met wensen, ingebraghtt door de
iorginstelling, stond diverse maglen in 017. op de aggendaga
De website vagn de stihtting en de pagginag over de lopende procehten & agagnvraggen wordt agls redelicn
informagtief ervagrena De introdthtie vagn een digitagle nietwsbrief, met oaaga aghttele informagtie over de
nietwcagagrsaghtie 017., betenent een belagngricne stagp voortit in de hommtnihagtie over de stihttinga
Dagagrnagagst agtendeerde de iorginstelling tagagr eigen aghtterbagn tertagagldelicn op tet bestagagn en tet
belagng vagn de stihtting getnisbloema
De nagcagagrsaghtie iorgde eind 017. voor een agagntagl extrag donagties, met een totagagl vagn 3a.90 Etro,
wagagrdoor een agagntagl “tagrtewens-procehten” vagn de iorginstelling op norte termicn gefnagnhierd of in
gagng geiet ntnnen wordena
Het bestttr is vertetgd dagt steeds meer donagtetrs de stihtting weten te vinden met een eenmaglige
of een regtliere shtenninga Zoagls gebrtinelicn betrent tet bestttr eventtele wensen vagn de
donagtetrs in tagagr agfwegingen en bespreent dit wagagr nodig met de iorginstellinga
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3. Aanvragen, reserveringen en beialingen
Het bestttr teef in tet agfgelopen cagagr . nietwe agagnvraggen voor een fnagnhiële bicdragge ontvagngena
Met de opbrengst vagn de nagcagagrsaghtie wags tet bestttr in stagagt om in 017. een bedragg vagn 6a665
Etro te reserveren voor 4 procehtena Dit betref:
 een spehiagagl btdget voor plagnnen vagn de 4 ttiien
3a000 Etro
 renovagtie vagn de Flowform
a8.0 Etro
 bicdragge tabava cagagrfeesten
4.5 Etro
 bicdragge tabava mtiienagvonden
3 0 Etro
Dagagrnagagst teef tet bestttr in 017. voor 4 procehten een bedragg vagn 17a.017 Etro titbetagagld op notag a
Dit betref:
 Sport&Spel bic Maggentag
.40 Etro
 Lief&leed-Potce voor vricwilligers
50 Etro
 St Jagns Feest en Kersteest 017.
.5 Etro
 Woensdaggagvond agtelier (nagbetagling vagn 0176)
436 Etro
4. Besiemming eindsaldo
Het bagnnsagldo per 317 deh 017. (9a1738 Etro) iagl nagagr verwaghtting begin 0178 grotendeels worden
besteed agagn de lopende procehten, gepresenteerde plagnnen en reserveringen (.a440 Etro)a
Dagagrnagagst is er een vagste reservering ten betoeve vagn de hontintuteit vagn de stihtting (17a000 Etro) a
Het restagnt (698 Etro) is beshtinbagagr voor aglgemene en htlttrele doelena
5. Financieel overzichi
Alle fnagnhiële overdraghtten vinden bagnhagir plagagtsa Vaagn aglle titgagven iicn reneningen, bonnen of een
agndere veragntwoording beshtinbagagra Er iicn geen nagsgeldena Bic de opstelling vagn de cagagrhicfers wordt
titgegagagn vagn een vagste reserve tabava de hontintuteit vagn de stihtting vagn 17000 Etroa
Het fnagnhieel verslagg 017. is goedgenetrd door de nagshommissie 0178, bestagagnde tit twee
desntndige otders/verwagntena
De innomsten/titgagven iicn agls volgt sagmen te vagten (in Etro):

Inkomsien 2017

Uiigaven 2017

Sagldo 017 cagn

6a646

Shtenningen

546

Nagcagagrsaghtie

3a.90

Procehten 017.

Kosten bagnn
Kosten website
Toiaal

10.982

Toiaal

Sagldo 317 deh

1704
39
1.844
9a1738

2
Stichting Teunisbloem
Jaarverslag 2017

17a.017

6. Besiuur en kascommissie
Het bestttr vagn de stihtting getnisbloem wags in 017. agls volgt sagmengesteld:
Pagtlag Shtretrs, Lagren (nt), vooriiter (DB)
Robert vagn Biclert, Btsstm, sehretagris/penningmeester (DB)
Magricne Hoenderdos, Driebergen, eindredaghtetr Nietwsbrief (DB) ,
Nagn vagn Leetwen, de Bilt, lid
Beppo vagn Leetwen, Groningen, lid
Nagn vagn Leetwen is lid sinds de oprihtting in 17995 en teef in 017. besloten tet bestttr verlagtena
Het ttidige bestttr is tagagr ieer ernentelicn voor tagagr wagagrdevolle inbrenga Per 17 cagntagri 0178 neemt
Ben Grobben tagagr plagagts ina
De nagshommissie 017., bestagagnde tit Magr Denner en Ben Grobben, beoordeelde tet boencagagr 0176a
Per 17 cagntagri 0178 neemt Nagnyag Ragdemagner de plagagts in vagn Ben Grobbena De nagshommissie 0178
beoordeelt tet boencagagr 017.a

Stchtng Teunisbloem
Postagdres/sehretagriagagt:
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Gooiberg 90, 17406 SP Btsstm
tetnisbloem@xs4agllanl
wwwastihttingtetnisbloemanl
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tanava stihtting getnisbloem te Btsstm
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Ahtiviteiten:
Kagmer vagn Kooptagndel
Stagtttagire agdres:
ANBI beshtinning:

17 september 17995
Stetnfondsen op tet gebied vagn geiondteidsiorg ; SBI-hode 94993
Ingeshtreven onder ntmmera 417178.835
Btntlagagn 66, 39.17 JE Driebergen-Ricsenbtrg
Fishagaglntmmer 804.a94a364
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