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1

Algemeen

Stichting Net Niet Genoeg heeft als doel:
- Aan de inwoners van Schiedam die financieel “net niet genoeg
hebben” of anderszins hulpbehoevend zijn, onder andere de klanten
van de Voedselbank Schiedam, net dat beetje extra te geven, waar
zij zelf geen mogelijkheid toe hebben;
Dit vult Stichting Net niet Genoeg in door voor haar doelgroep:ongeacht de
status, herkomst of gezinssamenstelling;
- Minimaal twee maal per jaar een Net Niet Genoeg Dag te
organiseren;
- Een luisterend oor te bieden ;
- Voor de kinderen een Sinterklaasfeest met cadeautjes te
organiseren;
En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
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2

Jaarverslag:
Van het bestuur

Schiedam, 21 februari 2015
2.1

Inleiding
De stichting, met als doelstelling de inwoners van Schiedam die letterlijk
net niet genoeg hebben, te voorzien van net dat beetje meer, heeft het
afgelopen jaar de volgende activiteiten georganiseerd: Twee Net Niet
Genoeg Dagen, een dagje uit voor de doelgroep, een Schoenenactie,
Sinterklaas en wederom de Eindejaarsactie. Ruim 700 mensen zijn tijdens
één of meer van deze dagen voorzien van gratis kleding, speelgoed en
woonaccessoires en konden even ontsnappen aan de dagelijkse
beslommeringen.
Op organisatorisch vlak was 2014 een dynamisch jaar, waarin de vliegende
start van 2013 is geconsolideerd en uitgebouwd, terwijl ook de basis is
verstevigd. De groei van de stichting heeft geleid tot het besluit om het
bestuur uit te breiden. Tevens heeft één van de zittende bestuursleden
afscheid genomen.
Het is de stichting in 2014 wederom gelukt om mensen in Schiedam die net
niet genoeg hebben op een aantal momenten net dat beetje meer te
bieden.
Met dank aan een trouwe ploeg vrijwilligers, een groeiend aantal sponsors
en donateurs en de medewerking van bedrijven en instanties uit Schiedam
en omstreken, kijkt de stichting terug op een succesvol jaar.

2.2

Positionering
In 2013 heeft de stichting duidelijk haar positie bepaald binnen de
gemeente Schiedam. De doelstelling om deze positie te behouden en te
verstevigen, stond ook in 2014 bij het bestuur hoog op de agenda. De eigen
identiteit, missie en visie waren hierbij het uitgangspunt. De stichting is zich
ervan bewust dat zij deze positie alleen vast kan houden door te blijven
investeren in haar uitstraling naar de buitenwereld.

2.3

Vrijwilligers
De stichting heeft geen medewerkers in dienst. De activiteiten en projecten
van de stichting worden volledig
door vrijwilligers gerealiseerd.
Ook bestuur bestaat geheel uit
vrijwilligers.
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In 2014 werkte de stichting met 22 vaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers
helpen bij het sorteren van alle ontvangen spullen. Daarnaast helpen zij op
de Net Niet Genoeg Dagen en het Sinterklaasfeest met diverse
werkzaamheden. Van de ontvangst tot de kledinguitgifte, van het schenken
van koffie en thee tot het begeleiden van kinderen in de knutselhoek.
De stichting stelt voor alle activiteiten een projectgroep samen, waarin
minimaal één bestuurslid zitting heeft, als ook één of meerdere vrijwilligers.
2.4

Communicatie

2.4.1

Logo- en huisstijlontwikkeling

De huisstijl van de stichting komt
op steeds meer plaatsen terug en
is voor steeds meer mensen
herkenbaar. Met de lachende
gezichten straalt de stichting haar
positieve benadering uit. Het logo
legt de nadruk op ons doel om de
mensen net dat beetje extra te
bieden, waar zij zelf niet de
mogelijkheid toe hebben.
2.4.2

Website en social media

De website van de stichting, www.netnietgenoeg.nl, heeft begin 2014 een
make-over gekregen. Daardoor sluit de website nu beter aan bij het imago
van de stichting. De website biedt algemene informatie over de stichting,
haar doelgroep en de activiteiten van de stichting.
De stichting Net Niet Genoeg maakt actief gebruik van social media voor
het laatste nieuws van en over de stichting. Ook voor onderwerpen
waarmee de stichting bezig is zijn Facebook en Twitter effectieve kanalen.
Inmiddels heeft Net niet Genoeg ruim 600 volgers op Facebook en de
berichten worden goed bekeken.
Beide media dragen er aan bij dat er een goede binding is met de
achterban.
2.4.3

Nieuwsbrief

De stichting heeft dit jaar slechts één maal een informatiemail verzonden
aan haar sponsors en donateurs.
De stichting erkent dat dit te weinig is. Wel is er gewerkt aan de inrichting
van een nieuwsbrief mailing. Deze zal met ingang van 2015 worden ingezet,
zodat sponsors en donateurs ten minste 2 x per jaar informatie krijgen over
de actualiteiten rondom de stichting.
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2.5

Fondsenwerving, donaties en sponsoring
Stichting Net Niet Genoeg is volledig afhankelijk van giften en sponsors. Dit
geldt zowel voor de spullen die wij uitdelen als ook voor alle overige kosten,
waaronder: huur, inventaris, administratie enzovoort.
De stichting Net Niet Genoeg kan rekenen op een aantal vaste sponsors,
waaronder een supermarkt, een internationaal opererend ingenieursbedrijf,
de sociale werkplaats en een groeiend aantal lokale winkeliers. Dankzij deze
sponsors kan de stichting haar kosten tot een minimum beperken.
Voor de financiering van de activiteiten is steeds aanvullende financiering
noodzakelijk. Stichting Net Niet Genoeg kiest daarbij voor een
actiespecifieke werving. In 2014 zijn een drietal fondsen aangeschreven die
allen positief op het verzoek hebben gereageerd.
De stichting is zich ervan bewust dat zij moet voldoen aan de soms hoge
eisen die fondsen aan een verzoek stellen. De fondsen- en sponsorwerving
is belegd bij de daartoe aangewezen bestuursleden.
Door het jaar heen, tijdens acties en via tips van vrijwilligers ontvangt de
stichting donaties. Deze giften versterken de balans.

2.6

ANBI-status

Stichting Net Niet Genoeg heeft per 21 februari 2013 de ANBI-status
toegekend gekregen. Dit houdt in dat donaties aan Stichting Net Niet
Genoeg aftrekbaar zijn van de belasting.
In 2014 zijn de richtlijnen voor het verkrijgen en behouden van de ANBIstatus aangescherpt. Stichting Net Niet Genoeg voldoet aan alle eisen om
de ANBI-status te behouden.
2.7

Professionalisering

Stichting Net Niet Genoeg vindt het belangrijk dat haar vrijwilligers hun
taken en verantwoordelijkheden goed kunnen uitvoeren. De stichting
ondersteunt derhalve de vrijwilligers door hen gericht cursussen en
workshops aan te bieden.
Omdat de stichting regelmatig grote groepen mensen ontvangt, is besloten
om, in samenwerking met het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam, een
interne cursus Bedrijfshulpverlening te organiseren. Twaalf vrijwilligers,
waaronder 2 bestuursleden, hebben deze cursus in 2014 gevolgd en allen
zijn geslaagd. Een veilig gevoel voor zowel de stichting als voor de
bezoekers. De cursus werd aangeboden door het Servicepunt Vrijwilligers
Schiedam.
Ook hebben 2 vrijwilligers een cursus Spreken in het openbaar gevolgd.
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Het bestuur is zich ervan bewust dat vrijwilligers de motor van de stichting
zijn en derhalve is er in 2014 tijd en aandacht besteed aan de ontwikkeling
van een passend vrijwilligersbeleid.
2.8

Samenstelling van bestuur
De samenstelling van het bestuur heeft in 2014 verschillende
ontwikkelingen doorgemaakt. Na vertrek van één van de zittende leden, is
er binnen en buiten de stichting geworven voor aanvulling en verbreding
van het bestuur. Dit heeft geleid tot de toetreding van twee nieuwe
bestuursleden, één met een basis als vrijwilligster, de ander komt van
buiten. Met de nu gerealiseerde mix heeft het bestuur een stevige binding
met de vrijwilligers en een reflecterende blik van buiten.
Er is bewust voor deze constructie gekozen, zodat het bestuur altijd beide
invalshoeken heeft en de impact van beslissingen op vrijwilligers goed kan
worden ingeschat.
Binnen het nieuwe bestuur zijn de taken en verantwoordelijkheden
verdeeld, waarbij een competentiegerichte en evenwichtige belasting het
uitgangspunt is.
Het bestuur van de Stichting Net Niet Genoeg is bij het vaststellen van het
jaarverslag als volgt samengesteld:
Natasja Westmaas
Miriam van der Meer
Jurriaan Steenaert
Marjolijn Wessling

Voorzitter
Penningmeester & Vice-voorzitter
Secretaris
Vrijwilligersadministratie

Het bestuur van de stichting Net Niet Genoeg ontvangt geen vergoeding
voor haar werkzaamheden, met uitzondering van kosten die zij
redelijkerwijs heeft gemaakt voor de uitvoering van haar werkzaamheden.
2.9

Huisvesting
Sinds 1 juni 2013 is de stichting “definitief” gevestigd in de voormalige
bibliotheek aan het Bachplein te Schiedam. Dit pand, onderdeel van het
voormalige wijkcentrum “De Blauwe Brug”, wordt door de stichting gehuurd
en betreft tijdelijk gebruik. De Blauwe Brug staat op de nominatie voor
sloop en het is nog niet bekend waar de stichting zich tegen die tijd zal
kunnen vestigen.
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3

Jaarverslag:
Activiteiten en positionering

De stichting Net Niet Genoeg heeft in 2014 de succesvolle aanpak en route
van 2013 voortgezet. Resultaat is een versteviging van de positie en een
groeiende naamsbekendheid. Mede doordat het werkgebied van de stichting
strak is afgebakend tot Schiedam, is er een goede samenwerking met
instellingen en organisaties in omringende gemeenten, waaronder
Vlaardingen en Delft. Inmiddels is er ook een samenwerking opgezet met
Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta en de Ronde Tafel Schiedam.
3.1

Net Niet Genoeg Dagen
De stichting Net Niet Genoeg heeft in 2014 wederom twee Net Niet Genoeg
Dagen georganiseerd. Tijdens deze dagen kunnen inwoners van Schiedam
die letterlijk net niet genoeg hebben bij de stichting terecht voor gratis
kleding, speelgoed en woonaccessoires.
Daarnaast waren er leerling-kappers van het Zadkine College aanwezig voor
een gratis knipbeurt. Tijdens de Net Niet Genoeg Dag in oktober 2014
waren er tevens professionele kappers aanwezig. Een mooie combinatie van
ervaring en vernieuwing. Nieuw was ook de aanwezigheid van
hulpverlenende instanties die de gasten van informatie voorzien op allerlei
gebieden: van juridische bijstand tot persoonlijke ondersteuning.
De stichting heeft ruim 1.200 gasten ontvangen tijdens de Net Niet Genoeg
Dagen. Deze gasten werden aangemeld via de Voedselbank Schiedam, BGS
en basisschool Het Meesterwerk.

3.2

Sinterklaas-actie
Op 19 november 2014 heeft
de stichting voor 145
kinderen in de leeftijd 0 – 10
jaar een groot
Sinterklaasfeest
georganiseerd. Sinterklaas
kwam langs met 8 zwarte
Pieten en elk kind kreeg een
nieuw en een tweedehands
cadeautje. Natuurlijk kregen
de kinderen ook een zakje
snoepgoed mee. Voor de
ouders was er in een aparte
ruimte een bioscoop ingericht.
Naast kinderen waarvan de ouders zijn aangesloten bij de Voedselbank
Schiedam, waren er ook 35 kinderen aangemeld via Stichting
Vluchtelingenwerk Maasdelta.
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3.3

Nevenactiviteiten
Naast de basisactiviteiten van de stichting, de Net Niet Genoeg Dagen en de
Sinterklaas actie, heeft de stichting in 2014 een aantal nevenactiveiten
uitgevoerd:

3.3.1

Maasboulevardfeest
Op uitnodiging van de Ronde Tafel Schiedam heeft Stichting Net Niet
Genoeg tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement in Schiedam een
“Altijd Prijs Loterij” georganiseerd. Daarnaast was er een kraam ingericht
met spullen van de stichting. Doel was om de naamsbekendheid van de
stichting te vergroten en om inkomsten te genereren voor de stichting.

3.3.2

Schoenenactie
Met dank aan diverse bijdrages van particulieren én in samenwerking met Spring
Foundation Vlaardingen en Scapino Nederland heeft de stichting in november 2014
166 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar van nieuwe schoenen voorzien.
De kinderen mochten 1 paar nieuwe schoenen uitzoeken tot een maximum van
€ 40,00 per paar per kind.

3.3.3

Dagje uit
In augustus 2014 zijn 150 personen, waarvan 97 kinderen, door stichting Net Niet
Genoeg uitgenodigd voor een uitje naar de Pannenkoekenboot in Rotterdam. Met
een bus van VDM Tours zijn alle mensen in 3 ritten naar en van de
Pannenkoekenboot gebracht. Dit alles werd financieel mogelijk gemaakt door de
Ronde Tafel R’46 uit Schiedam, die hiervoor een bowlingtoernooi hadden
georganiseerd.

3.3.4

Eindejaaractie LookTV en Radio Schiedam
Ook in 2014 was stichting Net Niet Genoeg het goede doel van de
eindejaarsactie van LookTV en Radio Schiedam. Zij maken de laatste vijf
dagen van het jaar 24 uur per dag
live radio en televisie en proberen
daarmee zoveel mogelijk aandacht
te geven aan een goed doel. Ook
dit keer werd geprobeerd om voor
elk huishouden aangesloten bij de
Voedselbank een tas
levensmiddelen in te zamelen. Dat
waren in 2014 200 huishoudens.
Op 2 en 8 januari 2014 zijn er 2 x
204 goedgevulde big shoppers bij
de drie uitgiftepunten van de
Voedselbank afgeleverd. Tijdens
de actie is een geldbedrag
opgehaald dat is ingezet voor de
actie.

3.4

Samenwerking met andere organisaties en instellingen
De stichting vindt het belangrijk om samen te werken met andere
stichtingen en maatschappelijke organisaties;
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Dit geven we invulling door:
 Communicatie naar de doelgroep via Stichting Voedselbank
Schiedam;
 Doneren van restanten Net Niet Genoeg Dag aan andere stichtingen,
zoals Spring Foundation Vlaardingen, stichting Pintilie (Roemenië),
Salomo (Macedonië) en stichting Elivia (kinderkledingbank);
 Activiteiten ontwikkelen voor en met Stichting Vluchtelingenwerk
Maasdelta;
 Support van en samenwerking met het Servicepunt Vrijwilligers
Schiedam.
3.5

2014 In Cijfers

Aantal gasten per
jaar

Net Niet Genoeg Dagen: 1.200 personen;
Dagje Uit: 150 personen;
Sinterklaas: 200, waarvan 150 kinderen;

Aantal donaties
(goederen) per
jaar

Aantal dagen open
per jaar
Verwerkte kilo’s
kleding per jaar
Verwerkte
hoeveelheid
speelgoed per jaar
Verwerkte
hoeveelheid
woonaccessoires
per jaar
Resultaat
Eindejaarsactie

Schoenenactie: 200, waarvan 160 kinderen.
Ca. 800 donaties op locatie, ca. 15 - 20 donaties die
worden opgehaald;
Tijdens de Eindejaarsactie ca. 200 donaties op
locatie.
104 dagen per jaar.
Ruim 25.000 kilo.
1 verhuiswagen vol.

Ruim 1 verhuiswagen vol.

220 ruim gevulde big shoppers met levensmiddelen;
220 tassen met appeltaartmix + appels;
€ 1.850,00 aan geldelijke donaties
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3.6

Positie
De stichting Net Niet Genoeg heeft inmiddels een sterke positie in Schiedam
op het gebied van ondersteuning van inwoners die letterlijk net niet genoeg
hebben. Mede dankzij de grote eindejaarsactie in 2013 en 2014 van lokale
televisiezender LookTV is de naamsbekendheid van de stichting enorm
gestegen.
De stichting is zich ervan bewust dat zij zal moeten blijven werken aan haar
positionering en naamsbekendheid. Dit doet de stichting door een duidelijke
focus op Schiedam en de mensen die net niet genoeg hebben. Daarbij zet
Net Niet Genoeg in op samenwerking met andere voor de doelgroep actieve
organisaties en kiest ze haar activiteiten zorgvuldig. In combinatie met een
bedrijfsmatige aanpak, heeft de stichting zo een unieke plaats in Schiedam
verworven.
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4

De jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving ‘organisaties zonder winststreven’. De jaarrekening is opgesteld in
euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een
andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Stichting Net Niet Genoeg zamelt kleding en goederen in om deze gratis te
verstrekken aan de doelgroep. Dit is reden om aan de tijdelijk bij Net Niet Genoeg in
beheer zijnde middelen geen waarde toe te kennen in de balans.
De Balans van 2014, de resultatenrekening, een financieel overzicht per project en
de begroting van 2015 zijn opgenomen in de bijlage. Hier is volstaan met de
totaalsaldi en een toelichting.
Activa
Voorraden
Saldo

4.1

€ 0,00
€ 15.559,70

Passiva
Reserveringen
Saldo

€ 0,00
€ 15.559,70

Toelichting
In vergelijking met 2013 zijn de inkomsten met € 6.000,00 gestegen. Voor de
basisactiviteiten en de Schoenenactie heeft de stichting een beroep gedaan op
fondsen. De overige activiteiten en vaste lasten zijn gefinancierd vanuit donaties,
sponsoring en de restantenverkoop na de Net Niet Genoeg dagen.

4.1.1

Algemene donaties:
In 2014 heeft Stichting Net Niet Genoeg, net als in 2013, donaties
ontvangen van zowel bedrijven als particulieren. Vanuit basisscholen zijn er
ook activiteiten uitgevoerd waarbij de opbrengst in zijn geheel of
gedeeltelijk ten goede is gekomen aan de stichting.
Algemene donaties omvatten alle giften en bijdragen welke stichting Net
Niet Genoeg heeft ontvangen die niet gebonden zijn aan specifieke
activiteiten. De inkomsten uit algemene donaties zijn in 2014 gegroeid.

4.1.2

Fondsen
Met dank aan een drietal fondsen, te weten Fonds DBL, G.Ph. Verhagen
Stichting en Sint Laurensfonds, heeft stichting Net Niet Genoeg alle
activiteiten met een positief resultaat kunnen afsluiten. Het gaat hierbij om
de beide Net Niet Genoeg Dagen, het Sinterklaasfeest en de Schoenenactie.
De inkomsten via fondsenwerving zijn in 2014 lager vanwege een reëlere
begroting dan in het voorgaande jaar en hier op aangepaste
steunverzoeken.

4.1.3

Sponsoring
Het positieve resultaat is zeker ook te danken aan de trouwe sponsors. In
2014 hebben deze sponsors met name in goederen en diensten hun
bijdrage geleverd aan het resultaat. Daarnaast heeft de stichting inkopen
kunnen doen met een kortingspercentage. Deze korting is niet in geld
opgenomen op de resultatenrekening (zie bijlage “De jaarrekening in
cijfers”).
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4.1.4

Huur
Ook in 2014 is de stichting gehuisvest in de voormalige bibliotheek aan het
Bachplein 589 te Schiedam. Stichting Net Niet Genoeg betaalt hiervoor een
maandelijkse huur, inclusief het gebruik van water en stroom.

4.2

Reserveringen

Het pand waarin de stichting op dit moment is gehuisvest, staat op de
nominatie voor sloop, waardoor de stichting genoodzaakt is uit te kijken
naar een nieuwe locatie. Hiervoor heeft de stichting, sinds zij haar intrek
heeft genomen in haar huidige pand, een reserve opgebouwd. Deze zal in
2015 als reservering op de balans worden opgenomen. De reservering is op
dit moment nog onvoldoende om een mogelijke verhuizing te bekostigen.
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5

Visie op 2015

Stichting Net Niet Genoeg wil in 2015 vooral zorgen dat de stichting
professionaliseert. Hiertoe is in 2014 een begin gemaakt met het opstellen
van beleidsstukken.
Ook de naamsbekendheid en positie in Schiedam blijft hoog op de agenda
staan.
Bij alles zal gebruik worden
gemaakt van het reeds
bestaande netwerk, maar
vooral ook door ook in 2015
wederom twee succesvolle
Net Niet Genoeg Dagen te
organiseren, alsmede een
Sinterklaasfeest.
De stichting heeft zichzelf tot
doel gesteld om in 2015
tenminste één extra activiteit
te organiseren. Hierbij denkt
de stichting aan een herhaling van de succesvol verlopen Schoenenactie
van 2014.
De eerstvolgende Net Niet Genoeg Dag staat gepland voor 11 april 2015.
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6

Colofon

Dit document is vastgesteld op 21 februari 2015 te Schiedam door het
bestuur van Stichting Net Niet Genoeg.
Hoewel de inhoud met zorg is samengesteld, kan het zijn dat u
onduidelijkheden in dit document aantreft. Wij stellen het erg op prijs als u
ons dat laat weten.
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1

Bijlage

De jaarrekening in cijfers

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving ‘organisaties zonder winststreven’. De jaarrekening is opgesteld in
euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een
andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Stichting Net Niet Genoeg zamelt kleding en goederen in om deze gratis te
verstrekken aan de doelgroep. Dit is reden om aan de tijdelijk bij Net Niet Genoeg in
beheer zijnde middelen geen waarde toe te kennen in de balans.
1.1

Balans 2014
Activa
VASTE ACTIVA
Investeringen

0.00

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

0.00

Debiteuren

0.00

Saldo NL19RABO0109549961
Saldo Kas
Saldo NL38RABO3633318186

5.411.16
721.39
9.427.15
_____________
15.559.70

Passiva
VREEMD VERMOGEN
Crediteuren

0.00

Leningen en schulden

0.00

ONDERNEMINGS-VERMOGEN
Reserveringen
Eigen vermogen

0.00
15.559.70
_____________
15.559.70

Pagina 17 van 23

Jaarverslag 2014

NL19RABO0109549961

Kas

NL38RABO3633318186

1.2

BIJ

AF

Saldo

36 807.81

31 396.65

5 411.16

BIJ

AF

Saldo

1 738.12

1 016.73

721.39

BIJ

AF

Saldo

23 877.15

14 450.00

9 427.15

BIJ

AF

Saldo

28 369.59

28 369.59

0.00

0.00

59.06

-59.06

0.00

102.87

-102.87

0.00

7 865.18

-7 865.18

0.00

23.03

-23.03

0.00

1 818.80

-1 818.80

0.00

128.39

-128.39

0.00

79.80

-79.80

0.00

1 114.64

-1 114.64

0.00

1 665.24

-1 665.24

0.00

711.38

-711.38

0.00

184.05

-184.05

0.00

66.14

-66.14

0.00

111.33

-111.33

0.00

274.32

-274.32

63.90

0.00

63.90

0.00

175.50

-175.50

63.90

14 379.73

-14 315.83

Resultatenrekening

Interne overboekingen

Accountant- & administratie
Bankkosten
Diversen
Gereedschappen/machines
Huisvesting
Inventaris
Kantoorbenodigdheden
Kilometervergoeding
Materialen (geen inkoop)
Donaties en giften
Reclame & advertenties
Reis- & verblijf (geen studie)
Relatiegeschenken
Telefoon, internet en fax
Verkopen
Verzekeringen
Winst & Verlies

Pagina 18 van 23

Jaarverslag 2014

Leningen
0.00

0.00

0.00

Toelichting op de resultatenrekening
In vergelijking met 2013 zijn de inkomsten met € 6.000,00 gestegen. De inkomsten
uit eigen fondsenwerving zijn € 2.000,00 gedaald. Een bewuste keuze van de
stichting, daar de uitgaven in 2013 lager bleken dan begroot. Derhalve heeft de
stichting ervoor gekozen om in 2014 bij de fondsen lagere bedragen aan te vragen.
De inkomsten uit algemene donaties daarentegen is met ruim € 1.000,00 gestegen.
De stijging van inkomsten uit algemene donaties is een stijgende lijn die in 2013
begon en die in 2014 door bleef zetten. Stichting Net Niet Genoeg blijft via media
aandacht vragen voor het armoedeprobleem in Schiedam, wat mede de basis is voor
deze stijging.
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2

Bijlage:

Projectenoverzicht

Elk project heeft eigen inkomsten en uitgaven, welke hierna gespecificeerd worden.
2.1

Net Niet Genoeg Dagen

NNG Dag 1

Niet
betaald

BIJ

AF

Saldo

BIJ

AF

Saldo

Zakelijke inkomsten/uitgaven

0.00

2262.94

-2262.94

0.00

0.00

0.00

Interne overboekingen

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prive inkomsten/uitgaven

3750.00

0.00

3750.00

0.00

0.00

0.00

TOTAAL

3750.00

2262.94

1487.06

0.00

0.00

0.00

NNG Dag 2

2.2

Betaald

Betaald

Niet
betaald

BIJ

AF

Saldo

BIJ

AF

Saldo

Zakelijke inkomsten/uitgaven

0.00

4000.25

-4000.25

0.00

0.00

0.00

Interne overboekingen

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prive inkomsten/uitgaven

3782.67

0.00

3782.67

0.00

0.00

0.00

TOTAAL

3782.67

4000.25

-217.58

0.00

0.00

0.00

Dagje Uit
Betaald

2.3

Niet
betaald

BIJ

AF

Saldo

BIJ

AF

Saldo

Zakelijke inkomsten/uitgaven

0.00

3449.65

-3449.65

0.00

0.00

0.00

Interne overboekingen

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prive inkomsten/uitgaven

3449.65

0.00

3449.65

0.00

0.00

0.00

TOTAAL

3449.65

3449.65

0.00

0.00

0.00

0.00

Schoenenactie
Betaald

Niet
betaald

BIJ

AF

Saldo

BIJ

AF

Saldo

22.58

5120.98

-5098.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prive inkomsten/uitgaven

3813.39

0.00

3813.39

0.00

0.00

0.00

TOTAAL

3835.97

5120.98

-1285.01

0.00

0.00

0.00

Zakelijke inkomsten/uitgaven
Interne overboekingen
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2.4

Sinterklaas
Betaald

2.5

Niet
betaald

BIJ

AF

Saldo

BIJ

AF

Saldo

Zakelijke inkomsten/uitgaven

0.00

1126.96

-1126.96

0.00

0.00

0.00

Interne overboekingen

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prive inkomsten/uitgaven

1380.00

0.00

1380.00

0.00

0.00

0.00

TOTAAL

1380.00

1126.96

253.04

0.00

0.00

0.00

Eindejaarsactie
Betaald

Bank

Niet
betaald

BIJ

AF

Saldo

BIJ

AF

Saldo

50.00

269.03

-219.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prive inkomsten/uitgaven

695.00

0.00

695.00

0.00

0.00

0.00

TOTAAL

745.00

269.03

475.97

0.00

0.00

0.00

Zakelijke inkomsten/uitgaven
Interne overboekingen

Noot: de inkomsten welke in 2015 zijn ontvangen én de inkomsten uit kas zijn niet in dit
overzicht opgenomen.
Betaald

Kas
Zakelijke inkomsten/uitgaven
Interne overboekingen

Niet
betaald

BIJ

AF

Saldo

BIJ

AF

Saldo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prive inkomsten/uitgaven

785.00

302.26

482.74

0.00

0.00

0.00

TOTAAL

785.00

302.26

482.74

0.00

0.00

0.00
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3

Bijlage:

Begroting 2015

2 Net Niet Genoeg Dagen
Ondergoed
Boodschappen t.b.v. gasten
Boodschappen t.b.v. vrijwilligers
Evenementenverzekering
Transportkosten
Knutselmaterialen
Goodiebags
Beveiliging
Bedankjes
Kappers

1.000
500
500
175
500
300
1.500
350
100
3.000

Totaal

7.925

Het Grote Net Niet Genoeg
Sinterklaasfeest
Cadeaus
Sinterklaas en Pieten
Strooigoed

1.000
300
100

Totaal

1.400

Dagje Uit
200 personen à € 14,00
Busvervoer

2.800
1.100

Totaal

3.900

Schoenenactie
200 kinderen à € 40,00
Busvervoer
Totaal

8.000
500
8.500
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Overige kosten
Exploitatiekosten

Reserveringen

Huur 12 maanden
Stichtingskosten

2.000
500

Toekomstige huisvesting
Continuïteitsreserve
Professionalisering vrijwilligers
Onvoorzien

2.000
2.000
500
1.000

Totaal

8.000

Voor activiteiten die nog niet gepland zijn, zal de stichting per project een separate
begroting opstellen.
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