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1.Verslag van het bestuur
Stichting Kruimeltje is opgericht op 22 december 2016.
De stichting heeft als doel het financieel en materieel ondersteunen van zorg intensieve kinderen en
jong volwassenen die intensieve en/of palliatieve zorg en/of begeleiding nodig hebben en voorst al
hetgeen in de ruimste zin met een ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
Het kind en de jongvolwassene staan hierbij centraal waarbij ook het gezin niet uit het oog verloren wordt. Het
gaat hierbij om ondersteunen van activiteiten en materiaal, die niet vanuit het reguliere (zorg)budget
gefinancierd kunnen worden.
Door al die kinderen en hun ouders, te bereiken, die vaak in hun jonge leven al zoveel doorzettingsvermogen
hebben moeten laten zien, hoopt de Stichting humor en levenslust te stimuleren, en vele harten te raken.
Daarnaast heeft de Stichting ten doel activiteiten te (doen) organiseren waardoor zelfredzaamheid en
weerbaarheid van het kind en jongvolwassene en zijn omgeving daadwerkelijk vergroot wordt. Daarnaast wil
de Stichting de directe omgeving stimuleren om hieraan ook mee te werken. De Stichting heeft niet ten doel
het maken van winst.

Tot aan 31 december 2016 hebben de activiteiten van de Stichting zich beperkt tot:





De oprichting door Ligthelm @ Dekker Notarissen te Rotterdam.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67.53.68.75.
Het aanvragen van de ANBI-status.
Het afsluiten van een overeenkomst met Bulldog Media voor bouw en de hosting van de
website van Stichting Kruimeltje.

Hiervoor zijn voor 31 december 2016 verplichtingen aangegaan voor een totaal bedrag van
€ 1184,38.
Het bestuur heeft in 2016 een keer telefonisch vergaderd op 23 december 2016 en het beleidsplan
2016-2017 goedgekeurd.

2.Toekomst
2017 zal voor Stichting Kruimeltje in het teken staan van het realiseren van de doelstelling van de
Stichting en het opstellen van een jaarplan daartoe.
Op 23 januari 2017 heeft het bestuur besloten zich in te zetten voor de fundraising voor de
kindvriendelijke inrichting van de Heilige Familiekerk te Rotterdam. Deze kerk zal worden
gerestaureerd en worden omgevormd tot een kindergezondheidscentrum met een veelheid aan
functies.
Op 13 mei 2017 heeft Stichting Kruimeltje een succesvol fundraisingdiner georganiseerd waarbij een
eerste opbrengst kon worden opgetekend van € 369.000.
Tevens zal het bestuur activiteiten ondernemen op het gebied van onderwijs voor chronisch zieke
kinderen en het verzorgen van stageplekken voor jongvolwassenen met een beperking.

3.Organisatie
Samenstelling bestuur
Op 31 december 2016 bestond het bestuur uit;
Gert van Essen (voorzitter/penningmeester)
Mariëtta Kats- Dura
Nicoline Cornelissen - van Rappard (secretaris)
Op 28 februari 2017 is René van Buuren toegetreden tot het bestuur.
Het bestuur is onafhankelijk en heeft een onafhankelijk voorzitter.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.
De Stichting heeft geen werknemers in dienst.
Voor grotere evenementen werkt de Stichting met vrijwilligers en wordt zij bijgestaan door
werknemers van CityKids B.V. waar ook Mevrouw Nicoline Cornelissen – van Rappard werkzaam is.

4. Jaarrekening 2016

5.Begroting 2017
De Stichting heeft nog geen begroting voor 2017 opgesteld.
Het evenement van 13 mei jl. heeft zoals eerder vermeld € 369.000 opgebracht. Op het moment van
het opmaken van deze jaarrekening worden de eindafrekeningen van dit evenement opgemaakt. Het
bestuur is zeer verheugd en dankbaar dat donateurs van Stichting Kruimeltje een indrukwekkend
financiële impuls hebben gegeven ter realisering van de doelstellingen van de Stichting.

