Financieel overzicht 2016
Stichting Vrienden van CityKids

Samen Sterk voor zorg intensieve kinderen en hun gezinnen!

Van Oldenbarneveltplaats 442
3012 AP Rotterdam
http://mkdvcitykids.nl/stichting-vrienden-citykids/
bestuur@stichtingcitykids.nl
010 4673105 / 06 40419929
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1. Verslag van het bestuur
Stichting Vrienden van CityKids is op 12 mei 2016 opgericht.
Het doel van de Vrienden Stichting is het financieel en materieel ondersteunen van (zorg) activiteiten
en vergroten van ontwikkelmogelijkheden voor kinderen die zorg en behandeling ontvangen binnen
de Medisch Kindzorg Instelling CityKids. Het gaat hierbij niet om exploitatiedoeleinden op te vangen
maar alleen om het ondersteunen en initiëren van extra uitjes en (ontwikkelingsgerichte) activiteiten
en het aanvragen van ontwikkelingsgericht materiaal dat niet vanuit het reguliere (zorg)budget
gefinancierd kan worden.
CityKids had voor deze extra's al een aantal sponsors aan zich weten te binden die o.a. de
snoezelkamer, de buitenspeelplaats en speciale zit- en stavoorzieningen mogelijk gemaakt hebben.
Alle donateurs kunt u terug vinden op onze website http://mkdvcitykids.nl/donateurs/. Zo is de
Vrienden Stichting ontstaan. Door deze extra voorzieningen en hulpmiddelen krijgen de kinderen
van CityKids zoveel meer ontwikkelingsmogelijkheden en levensplezier.
Deze kinderen met intensieve zorgvragen hebben op allerlei gebied extra steun en begeleiding nodig.
Niet alleen tijdens de dagopvang en dagelijkse behandeling maar ook daarbuiten. Ouders en hun
omgeving zullen altijd paraat en extra alert moeten zijn om de veiligheid en ontwikkeling van het
kind te kunnen waarborgen. Dat is echt een hele intensieve verantwoordelijkheid waar de
medewerkers van CityKids het gezin graag in ondersteunen.
Stichting Vrienden van CityKids wil meer activiteiten en projecten initiëren en stimuleren die het
individuele kind de mogelijkheid biedt om zich optimaal te ontwikkelen. Zij wil dit graag samen doen
met ouders, stichtingen en andere organisaties, die zich zeer betrokken voelen bij deze kwetsbare
doelgroep kinderen.
Ouders maken zich grote zorgen of hun jonge kind met beperking en/of zorgvraag veilig en liefst `zo
gewoon mogelijk` op kan groeien opdat hun kind een fijne veilige en waardige plaats krijgt in onze
samenleving. Door het beschikbaar komen en stellen van die extra middelen en activiteiten wordt de
zelfredzaamheid, weerbaarheid en het zelfvertrouwen van deze kinderen vergroot en kan deze groei
en ontwikkeling hen helpen bij het vinden van hun plaats in onze maatschappij.
De visie van de medewerkers van CityKids om bijzondere kinderen de aandacht en ruimte te geven
om zich te ontwikkelen en volop mee te doen, ondersteunt de Vrienden Stichting daarom van harte!
In 2016 hebben de activiteiten van de Stichting zich tot:





De oprichting door Ligthelm @ Dekker Notarissen te Rotterdam.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66017890.
Het vormgeven en bekend maken van de Stichting, o.a. via de website van CityKids,
www.mkdvcitykids.nl
Het opstarten van fondsenwerving voor extra's, zoals een digitaal schoolbord, een handicap
specifieke zit- en stavoorzieningen, ontwikkelingsgericht materiaal en een hoog laag bed.

Het bestuur van Stichting Vrienden van CityKids heeft in 2016 twee maal vergaderd. De
communicatie gaat grotendeels per mail en via de telefoon.

2. Toekomst
2017 staat voor Stichting Vrienden van CityKids in het teken van het bekender maken van de
Stichting bij vrijwilligers, ouders, sponsors, iedereen die "onze" kinderen meer kwaliteit van leven
willen geven.
Zo hoopt de Stichting ook een aantal enthousiaste mensen toe te voegen tot haar bestuur zodat de
daadkracht ook groter wordt en we de kinderen en hun gezin nog beter kunnen ondersteunen.
Daarnaast is een andere samenstelling van het bestuur nodig daar CityKids groeit en eind 2018 gaat
verhuizen naar de Heilige Familiekerk in Rotterdam Noord. Eind 2017 wordt gestart met de
restauratie en de herinrichting van de Heilige Familiekerk tot een gezondheidscentrum voor het
ernstig (chronisch) zieke kind met een veelheid van zorgfuncties.

3. Organisatie
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit drie leden, die zonder beloning en op basis
van vrijwilligheid, de stichting besturen, te weten:
mevrouw A.E. Korthals – Stemerding (voorzitter),
mevrouw A.E.F. van der Wees (penningmeester) en
mevrouw N.E. Cornelissen - van Rappard (project manager van Medisch Kindzorg Instelling CityKids)
en vooralsnog secretaris.
De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

4. Jaarrekening 2016

BATEN
Eigen fondsenwerving
Som der baten
LASTEN
Besteed aan doelstelling
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

16.610,54
16.610,54

1.141,18
40,79
1.181,97
_____________
15.428,57

Toelichting:
De Stichting heeft in 2016 fondsen benaderd voor de aanschaf van een digitaal schoolbord en
handicap specifieke zit- en stavoorzieningen. Deze zijn begin 2017 aangeschaft en betaald. In 2016
zijn een speciaal bed en ontwikkelingsgericht materiaal aangeschaft.

