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Bestuursverslag
Toelichting op de cijfers van 2021
Het eerste (verlengde) boekjaar wordt op 31 december 2021 afgesloten, waarbij de Stichting een positief resultaat heeft behaald
van € 3.035. Het voorstel is om dit resulaat geheel toe te voegen aan de reserves van de Stichting.
Alle baten over het jaar 2021 komen uit donaties van derden. Dit zijn zowel particuliere donaties als donaties gedaan door bedrijven
die zich betrokken voelen bij de doelstellingen van de Stichting.
Alle uitgaven zijn in het geheel te relateren aan het doel van de Stichting. De kosten bestaan uit betalingen voor uitjes en activiteiten
(o.a accommodatiekosten) voor patiënten en hun vrienden, waarbij we op een natuurlijke manier de mentale veerkracht trachten te
vergroten om het verdere ziekteproces aan te gaan (even een pauze even zichzelf en jong zijn). Daarnaast zijn er uitgaven gedaan
die verband houden met de oprichting en instandhouding van de Stichting in algemene zin gesproken.

Overige toelichting op het (eerste) boekjaar 2021 en overige zaken over het jaar 2022
We zijn met Stichting Xenia’s Wish enorm gegroeid het afgelopen boekjaar. Ondanks de corona maatregelen die nog steeds
aanwezig waren hebben wij als bestuur kansen en mogelijkheden gezocht om toch ons eerste evenement te organiseren.
Daarnaast zijn wij als bestuur gegroeid, hebben wij elkaar beter leren kennen en zijn we druk bezig met het optimaliseren van onze
Stichting.
Op 20 februari 2021 was het zover; ons eerste evenement. We hadden als bestuur een doel voor ogen, een evenement organiseren
ter nagedachtenis aan Xenia haar geboortedag. De datum werd gekozen, nu was het tijd voor de invulling van het programma.
We hebben in Baarle-Nassau een wandeltocht georganiseerd langs allerlei horecazaken en plekken die voor Xenia belangrijk waren.
Bij iedere stop was er iets te zien, te beluisteren of kon je iets nuttigen of kopen. De wandeltocht werd afgesloten in de Nederlandse
kerk van Baarle-Nassau met haar zelfgeschreven nummer en een vuurpijl. We kijken als bestuur trots terug op deze dag en hebben
een prachtig bedrag opgehaald door alle donaties waarmee we nieuwe Wishers activiteiten kunnen aanbieden vanuit onze Stichting.
Naast ons eerste evenement hebben we het afgelopen boekjaar activiteiten mogen verzorgen van Wishers. In deze periode
hebben we Wishers gehad in 2021 en 2 in 2022 die een weekend weg zijn geweest op vakantiepark RCN het Grote Bos,
gesponsord door de RCN. Bij iedere activiteit vragen we de Wishers om een feedback/evaluatie formulier in te vullen om onze
werkwijze te verbeteren.
We gaan een nieuw boekjaar in met een nieuwe werkvorm binnen ons bestuur. Voorheen organiseerden we vergaderingen met het
gehele bestuur van 7 personen. Voor het nieuwe boekjaar 2022 hebben we besloten een klein dagelijks bestuur te ontwikkelen.
Dit (dagelijkse) bestuur bestaat uit de secretaris, voorzitter en penningmeester. Het klein bestuur voert vergaderingen uit en neemt
beslissingen en geeft taken uit aan de andere 3 actieve leden en betrokken vrijwilligers. Zij worden ingezet om Wishers tijdens de
activiteit te begeleiden. Zo zijn de vergaderingen efficiënter wat naar verwachting een positief resultaat geeft in alle plannen die wij
in de toekomst hebben.
We werken toe naar nieuwe activiteiten van onze Wishers. Op dit moment zijn er 5 Wishers bij ons aangemeld en zijn we druk bezig met het
realiseren van activiteiten voor de Wishers. Daarnaast zijn we acties en ideeën aan het ontwikkelen om een nieuw evenement te organiseren.
Naast het organiseren van activiteiten voor de Wishers en de organisatie van evenementen, zijn we ons ook aan het verdiepen in passende merchandise
voor onze Stichting. We hebben in het afgelopen boekjaar geld besteed aan het aanschaffen van hoodies en T-shirts voor ons als
bestuursleden en actieve leden. Daarnaast hebben we pennen laten ontwikkelen en flyers waarmee we reclame maken voor onze Stichting.
We willen in het nieuwe boekjaar kijken of we in de begroting een bedrag vrij kunnen houden voor ontwikkeling van nieuwe merchandise.

Opgesteld door de penningmeester: Lidia Verheijen
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Balans per 31 december 2021

1.

(voor resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2021

(voor resultaatbestemming)
31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

31 december 2021
€
€

ACTIVA

PASSIVA

Vlottende activa

Eigen vermogen

Liquide middelen

Totaal activazijde

3.035

3.035

Kapitaal stichting
0 Resultaat lopend boekjaar

0 Totaal passivazijde

0
3.035

31 december 2020
€
€

0
0
3.035

0

3.035

0
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Winst- en verliesrekening over 2021 (periode 15 december 2020 t/m 31 december 2021) en begroting 2022

2021 (1e boekjaar)
€
€

2020
€

€

€

begroting 2022
€

Baten
Ontvangen donaties
Af: Kosten van ontvangsten (verblijfkosten)

3.814
349

0
0
3.465

5.000
4.000
0

1.000

Overige kosten
Kleine aanschaffingen
Juridische kosten
Algemene kosten
Kosten merchandise

9
130
0
132

0
0
0
0

0
0
550
150

271

0

700

3.194

0

300

Financiële baten en lasten

-159

0

-180

Resultaat na belasting

3.035

0

120

Bedrijfsresultaat

