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Bestuursverstag

Activiteiten verstagjaar

Resultaat activiteiten
Hierbij presenteren wij met veel trots het jaarverstag2020 van de Stichting Sintvooriederl. Ondank
de beperkingen van de Corona crisis kijken wij met een goed gevoel terug op2020. Hoopvol en vol
goede moed kijken wij uit naar de 2e hetft van het jaar 2021, waarin wij vanaf september witten
starten met onze voorbereidingen op een nieuw Sinterktaas seizoen. Ondanks dat ons huÍdige pakhuis

echt te ktein is, is de kans groot dat wij hier dit jaar zutlen blijven. Wij zijn als stichting welop zoek
naar een nieuw pakhuis, maar votgend jaar is de keuze hopelijk wat groter. Voor dit jaar witten wij
een 2e ruimte erbij huren, zodat ons logistieke proces op de andere locatie kan ptaats vinden. Dit is
niet ideaat, maar wij zijn gewend ftexibet te zijn onder de omstandigheden en hopetijk vinden wij in
2022 een geschikt pakhuis dat groot genoeg is om in verder te kunnen groeien.

Het COVID-19 virus heeft een enorme impact (gehad) op ons dagetijks leven en de economische en

sociaal-emotionete gevolgen worden steeds meer zichtbaar in2021. Door de toename van de

werktoosheid zutten meer gezinnen in financiti-ite moeitijkheden komen. Vooral op kinderen zaI dit
een enorme invtoed hebben. Het aantal aanvragen van voedselpakketten stijgt gestaag bij de
voedselbanken. De voedsel.banken zijn voor ons dan ook de graadmeter waar wij nauw naar kijken.
Juist NU is het enorm betangrijk dat de kinderen die dit jaar door de consequenties van het Corona

virus kennismaken met (nog meer) armoede, meer dan ooit, zich betangrijk en gezien voelen. Wij
proberen hen dat gevoel te geven, door aan hen te denken met Sinterktaas en hen te verblijden met
een mooi kadopakket.

Stichting Sintvooriederl werkt met meer dan 350 vrijwittigers. Wij zijn verantwoordelijk voor een

veitige, gebruikersvriendetijke en gezetlige werkpl.ek en ontmoetingsptek, (ons Sinterktaaspakhuis)
voor onze vrijwittigers, leveranciers en donateurs.

Door de toename van het aantal aanvragen via de voedselbanken zijn wij genoodzaakt eerder te
starten met de voorbereidingen. Wìj starten dit seizoen in september, met het ìnpakken van de
eerste cadeaus in het Sinterklaas pakhuis.

Vorig jaar hebben veel bedrijven en partìcutieren ons gesteund met financiële donaties, een
geweldige opbrengst waardoor we veel kinderen hebben kunnen verrassen met een mooi pakket.
Ook donaties in natura weten ons pakhuis steeds makketijker te bereiken, meer bedrijven vinden ons

en doneren graag overbodige en oude (of licht beschadigde) voorraden of merchandise. Ook de 1e

hetft van 2021 hebben wij veel donaties in natura mogen ontvangen, het overtreft onze
verwachtingen en zijn btij dat ons pakhuis de mogetijkheid geeft donaties het gehete jaar te kunnen
aannemen.
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Komend verstagjaar

Bestuurlijke voornemens en besluiten
Het jaarverstagTO20 laat zien dat Sintvooriedert doorgroeit en verder professionatiseert- Het laat
ook zien dat wij meer zijn dan een stichting waarin het eindproduct (het Sinterklaascadeau) centraal
staat, maar dat het unieke proces ons onderscheid van andere stichtingen. Wij zijn ambitieus en

witten binnen 5 jaar doorgroeien naar een tandetijke organisatie, om zoveet mogetijk kinderen te
kunnen bereiken.

Waarborgen van de continuitejt is dan ook essentieel om als stichting te kunnen btijven
voortbestaan.

Wij zijn vol motivatie om dit jaar zoveel mogetijk Nedertandse kinderen in 4 regio's in Nedertand
een mooie Sinterktaas te bezorgen.

De kadopakketten worden, zoats attijd met ZORG &' LIEFDE ingepakt. Daarnaast maken we de

cadeaus persoonl.ijk door een gedicht erbij (geretateerd aan de teeftijd) zodat 5 december voor
zoveel mogetijk kinderen in Nederland een hartverwarmende Sinterktaasavond wordt.

Wij zijn enorm trots op a[ onze vrijwittigers die dit elk jaar weer mogetijk maken!

Den Haag,

Naam bestuurders
E.N. BLom

Handtekening
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Stichting Sintvooriederl, te's-Gravenhage

Balans per 3l december 2020

Activa

(Na voorste I r esu ltaatbestemmi ng) 31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

30.000

30.000

19.181

49.181

Vlottende activa

Voorraden
Gereed product en
handetsgoederen

Liquide middeten

Totaal

30.000

30.000

40.312

70.312
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StichtÍng Sintvooriederl, te's-Gravenhage

Passiva

( Na voorstel r esu ltaat bestemmi ng)

Eigen vermogen
Stichtingsreserve

Totaal

31-12-2020 31-12-7019

€€ € €

49.181

49.181

49.181

70-312

70.312

70.312
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Stichting Sintvooriederl, te's-Gravenhage

Staat van baten en lasten over 2020

Netto-omzet

Som der exploitatiebaten

Kostprijs van de omzet

Ove ri ge bedrijf skosten
Overige personeetsgerelateerde kosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Auto- en transportkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Som der exploitatielasten

Resultaat

Resultaatbestemming
Stichtìngsreserve

Bestemd resultaat

Begroting 2020 2020 2019

€

273.500

€

248.416

EL

122.413

223.500

704.000

248.416

216.074

790
4.362

122.413

213.647

500
4.750

100
1.750
3.800

1.208
4.726
1.098

68
3.273
2-062

03;
024

5

1

214.900 227.285 226.077

8.ó00 21.131 -103.664

57.781 21.131 -103.664

57.781 21.131 -103.664
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Stichting Sintvooriederl, te's-Gravenhage

Algemene toelichting

Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
lnschrijvingsnummer Kamer van Koophande[

Stichting Sintvooriederl
Stichting
's-Gravenhage
59075783
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st'ichting Sintvooriederl, te's-Gravenhage

Toelichting op balans

Voorraden

Gereed product en handetsgoederen

Totaal

Liquide middeten

Banktegoeden

Totaat

Eigen vermogen

Stichtingsreserve

Stand 1 januari
Onttrekkingen via baten en lasten

Stand 3l december

31-12-2070 31-12-2019

€ cg

30.000 30.000

30.000

31-12-2070 31-12-2019

€ €

40.312 19.181

40.317 19.181

2020 2019

€ E!

152.845
-103.664

00030

49.181
21.131

70.312 49.181

70.312 49.181

11 Samenstetlingsverktaring afgegeven



Stichting Sintvooriederl, te's-Gravenhage

Toelichtíng op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

Netto-omzet
Donaties in natura
Donaties bedrijven en instellingen
Donaties particulieren
Overige

Som der exploitatiebaten

Kostprijs van de omzet
Speetgoed
Snoepgoed
lnpakpapier
Kosten vrijwittigers
Overige

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

Overi ge bedrijfskosten

Overige personeetsgeretateerde kosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Auto- en transportkosten
Kantoorkosten
Atgemene kosten

Totaal

2020 2'019

€ cg

1 80.000
44.590
73.876

91.093
24.O73

7.197
50

248.416 122.413

248.416 122.413

206.660
4.369

831

1.465
317

729
777
928
049
591

2

216.074 213.647

32.342 -91.229

2020 2.019

€ €

790
4.362

1.208
4.726
1.098

68
3.273
2.067

5.035
1.024

11.211 12.435
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Stichting Sintvooriederl, te's-Gravenhage

Overige toelichtingen

Werknemers

Gemiddeld aantal werknemers over periode

fte fte

Werkzaam binnen Nedertand
Werkzaam buiten Nederland

Totaal

Gebeurtenissen na batansdatum
Stichting Sintvooriederl is opgericht op 25 oktober 2013 en heeft als doel om de traditie van de

sinterklaasviering ook mogetijk te maken voor kÍnderen in Nedertand van gezinnen of huishoudens

die over minder of onvotdoende financië,te middelen of ruimte beschikken voor aanschaf van bij
sinterklaasviering en pakjesavond behorende cadeautjes'

De stichting heeft een ANBI status.

2020 2019

Ondertekening
Den Haag, 6 juli7021
Naom

E.N. Btom
Voorzitter

S.E. van der Veer
Penningmeester

J. van Halem
Bestuurslid

H.M. van der
Geest-Snìjders
Secretaris

Hondtekening
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