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Armoede betekent een cumulatie van problemen op verschillende domeinen die 
zich bovendien tegelijk aanbieden (Vranken & Deboyser, 2005). In de verhalen van 
al onze klanten horen we die verstrengeling  van problemen vaak, héél vaak. De 
klanten van Viktor Vitamientje zijn meestal niet actief op de arbeidsmarkt en 
hebben vaak een lage opleiding of geen. Hun financiële problemen beginnen 
meestal ook bij het niet afmaken van hun school of door scheiding. Ze hebben 
vaak op jonge leeftijd kinderen gekregen en kunnen de zorg niet combineren met 
werk. Dit hangt ook samen met of versterkt aanwezige gezondheidsproblemen.

Ouders in armoede hebben beperkte middelen om de kloof tussen wat ze 
nastreven, hun doelen, en de situatie waarin ze zich bevinden te overbruggen. Ze 
hebben weinig inkomen, weinig scholing en weinig toegang tot arbeid. Ook de hulp 
van hun sociale netwerk is niet of in mindere mate beschikbaar. Eenoudergezinnen 
vormen bij uitstek een categorie met een hoog armoederisico. Veel van deze 
gezinnen kampen met schuldenproblematiek.

Er staat in deze gezinnen niet altijd een warme maaltijd op tafel. Wegens 
geldgebrek krijgen kinderen niet dagelijks verse groenten of fruit, niet voldoende 
kleding, geen nieuwe schoenen en soms ook niet de medicijnen die ze nodig 
hebben. Kinderen uit arme gezinnen zouden lage schoolprestaties behalen 
(Duncan et al. 1995), achterblijven in hun cognitieve en emotionele ontwikkeling 
(Korenman et al. 1995) en vaker probleemgedrag vertonen (Koreman et al. 1995; 
McLeod et al. 1993) dan kinderen uit niet arme gezinnen.

Een op de negen minderjarigen in Nederland leeft in een huishouden dat moet 
rondkomen van een inkomen om of nabij het wettelijk sociaal minimum 
(bron: https://www.dekinderombudsman.nl/84/dossiers/armoede/). 

Inleiding: 
Armoede in Nederland

Jaarverslag 2016
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Ieder kind heeft recht op voldoende vitamines 
waarmee het fysiek en geestelijk gezond op kan 
groeien. Een kind ontwikkelt zich tot en met on-
geveer het 18e levensjaar enorm. Zowel fysiek als 
geestelijk verandert er veel in deze jaren. Voldoen-
de vitamines dragen onder andere bij aan een 
goede weerstand, sterke botten, het functioneren 
van organen, energie en concentratie. Daarnaast 
zorgt het voor een kleinere kans op ziekte of is het 
al voldoende om een ziekte de baas te worden.
      
Wanneer een kind vanaf het begin gezonde eet-
gewoonten aanleert, zal het ook later gezondere 
eetkeuzes maken. Tegenwoordig is één op de acht 
kinderen te zwaar. 

Slechts 1 procent van de kinderen tussen de 7 en 
19 jaar eet de aanbevolen hoeveelheid groente en 
slechts 5 procent eet de aanbevolen hoeveelheid 
fruit. Viktor Vitamientje vindt dit zorgwekkend en 
wil daar wat aan veranderen.  

 Doelstellingen    
  

Viktor Vitamientje heeft op de lange termijn het 
doel om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk 
ouders, die leven in een huishouden dat moet 
rondkomen van een inkomen om of nabij het wet-
telijk sociaal minimum, hun kinderen een gezonde 
toekomst kunnen bieden. Om ervoor te zorgen dat 
deze kinderen voldoende vitamines binnenkrijgen, 
voorziet Viktor Vitamientje deze gezinnen van we-
kelijks gratis groente en fruit.

 Doelgroep    
  

Viktor Vitamientje richt zich op gezinnen met 
kinderen van 6 maanden tot 16 jaar, wiens ouders 
leven in een huishouden dat moet rondkomen 
van een inkomen om of nabij het wettelijk sociaal 
minimum. Gezinnen die net buiten de boot vallen 
bij de Voedselbank en andere gemeentelijke voor-
zieningen, en hier dus geen pakket van ontvangen, 
komen in aanmerking.
 

 Missie

 Visie

Viktor Vitamientje wil ervoor zorgen dat ook ouders 
die leven in een huishouden dat moet rondkomen 
van een inkomen om of nabij het wettelijk sociaal 
minimum, hun kinderen een gezonde toekomst 
kunnen bieden. Om ervoor te zorgen dat deze kin-
deren voldoende vitamines binnenkrijgen, voorziet 
Viktor Vitamientje deze gezinnen van wekelijks 
gratis groente en fruit.
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 Ontstaansgeschiedenis 
Stichting Viktor Vitamientje 

Oprichtster Radka Kuijpers kwam in 2015 in con-
tact met een jong gezin met een zoontje dat moest 
rondkomen van € 85 per week. Daardoor kochten 
ze vaak goedkope, minder gezonde producten en 
kreeg hun zoontje onvoldoende vitamines binnen. 
Radka voelde zich bewogen door hun situatie en 
besloot om hen wekelijks te ondersteunen met een 
groente- en fruitpakket. Met Stichting Viktor Vita-
mientje wil zij dat voor mensen in dezelfde situatie 
mogelijk maken.
 
     

 Werkwijze    
  

Via internet kunnen gezinnen (of wellicht ook hulp-
verleners of andere mensen in hun omgeving) zich 
aanmelden via een online formulier voor wekelijks 
gratis groente- en fruit. Viktor Vitamientje neemt 
vervolgens contact op met het gezin en maakt een 
afspraak om langs te komen. Een vrijwilliger van 
stichting Viktor Vitamientje maakt dan kennis met 
het gezin en kijkt samen met hen naar ‘bewijs’ dat 
aantoont dat het gezin moet rondkomen van een 
inkomen om of nabij het wettelijk sociaal minimum 
en/of in aanmerking komt voor andere voorzienin-
gen.

Na een intake gesprek hoort het gezin of ze in aan-
merking komen voor wekelijks gratis groente en 
fruit. Meestal binnen 1 week ontvangt de ouder al 
een waardebon  van een supermarkt naar keuze in 
zijn of haar buurt. Hiermee betalen ze hun weke-
lijkse groenten en fruit. Ter controle sturen ze ons 
een kassabon (of een foto ervan) per WhatsApp. 

Nadat de ouder 6 kassabonnen heeft ingeleverd 
bij de administratieve vrijwilligers en het is 6 weken 
geleden dat de laatste waardebon aan de ouder is 
gegeven, ontvangt het gezin een nieuwe waarde-
bon via een vrijwillige bezorger. 

Wat betreft logistiek zijn we met alle klanten van 
Viktor overgestapt naar officiële waardebonnen 
van supermarkten Jumbo, Plus, Dirk en Albert 
Heijn in de waarde van 60 euro of meer, afhan-
kelijk van het aantal kinderen. Onze eigen waar-
debonnen van Stichting Viktor Vitamientje laten 
maken, bleek niet mogelijk. Kassasystemen van de 
supermarkten vormen de bottleneck. 

In het jaarverslag van 2016 betreurden wij dat 
de verbinding tussen de mensen van viktor vita-
mientje en de gezinnen niet tot stand komt. Daar 
hebben we in 2017 een onverwachte oplossing 
voor gekregen.
Contact met klanten (verbinding) gebeurt dan door 
vrijwilligers die intake gesprekken voeren in hun 
woonwijk, vrijwilligers die de administratie doen en 
contact met de gezinnen hebben via de telefoon 
en via whatsapp en vrijwilligers die de waardebon-
nen komen brengen. 
Aan het eind van 2017 heeft Viktor Vitamientje 4 
vrijwilligers.
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 Bestuursverslag    
  

Viktor Vitamientje heeft een bestuur bestaande 
uit Marleen Verhulst (secretaris), Mirjam Borg-
dorff (penningmeester), Marije Companjen (lid) en 
Radka Kuijpers (voorzitter). De dagelijkse werk-
zaamheden worden uitgevoerd dor Radka Kuij-
pers en daarnaast voert Dorith Ravelli backoffice 
werkzaamheden uit. Daarnaast werkt er 1 vrijwiliger 
op kantoor, 1 vrijwiliger doet intakegesprekken en 
2 vrijwilligers brengen de waardebonnen rond.  De 
stichting heeft de ANBI status.
      
Graag nemen we u mee in het leven van 1 van onze 
gezinnen om u zo veel mogelijk te laten begrijpen 
waarom ondersteuning van Viktor nodig is.

Het leven van Naima kantelde toen haar man en 
zijzelf werkloos werden. De spanningen in het 
gezin met drie kleine kinderen namen toe. Haar 
man nam zijn toevlucht in drugs en betaalde de 
vaste lasten niet meer. Naima wist dit niet, ze heeft 
haar baan opgegeven om er voor de kinderen te 
zijn. Haar man dichtte het ene gat met het andere 
en de schulden stapelden zich op. Naima verliet 
haar man in 2016. Het lukte haar niet om zelf een 
betaalbare woning te vinden en ze kwam in de 
particulieren sector. Ze had weinig hulp van haar 
familie, omdat zij haar scheiding niet goedkeurden. 
Op het moment van het aanvragen van allerlei ge-
meentelijke voorzieningen werd ze geconfronteerd 
met schulden die op haar naam zijn gemaakt. Haar 
man, ondertussen wel werkend aan zijn verslaving, 
nam geen enkele verantwoordelijkheid. De schuld 
bij het ziekenfonds groeide gestaag. De schuld bij 
DUO kon ze ook niet betalen. Van haar uitkering 
kon ze alleen haar veel te hoge huur betalen en 
ook bij Eneco is er schuld ontstaan. Bij diverse 
familieleden had ze bedragen openstaan.

De aanhoudende onzekerheid of ze genoeg eten 
in het huis zou hebben voor de kinderen en stress 
of er niet een onverwachte uitgave aan komt en 
de machteloosheid dat ze niet uit haar schulden 
zou komen, zorgden voor gevoelens van afhanke-
lijkheid. Naima werd vermoeid, boos, apathisch en 
wanhopig.

“het is echt moeilijk om rond te komen. Soms 
moeten we gewoon brood eten met thee. Meer kan 
niet. Het geld is niet zo veel. 
Het enigen wat goedkoop is zijn die kippen. Dus 
dat koop ik wel. Maar verder kan ik niet zo veel 
dingen kopen. Fruit koop ik bijvoorbeeld maar eens 
in de twee weken of zo.”
“dat vind ik af en toe erg. Want ik wil natuurlijk ook 
veel liever dat ze fruit eten en dat ze lekker kunnen 
eten. Maar het zit er vaak niet in dat ik dat allemaal 
voor ze kan kopen.” 

Naima ontvangt van Viktor Vitamientje een waar-
debon van 12,50 euro per week om groente en fruit 
van te kopen voor haar kinderen. Het is niet veel, 
maar Naima is er blij mee. Kinderen hebben elke 
dag een appel mee naar school, en omdat het fruit 
op hun school verplicht is, zijn ze niet anders dan 
andere kinderen. 

Een hele reeks gevoelens gaan samen met het 
leven in armoede: schaamte, schuldgevoelens, 
uitzichtloosheid, afhankelijkheid, gekwetst zijn, 
zich misbruikt voelen (zelfs in en door de hulp-
verlening), machteloosheid, eenzaamheid en zich 
vastklampen aan een gezinsleven, gevoelens van 
wantrouwen. een gebrek aan zelfvertrouwen, jezelf 
niks waard vinden, ongeloof in het kunnen of een 
laag zelfwaarde gevoel (Vansevenant, Driessens & 
Van Regenmortel, 2008:82)

Het bestuur van Stichting Viktor Vitamientje is blij 
dat onze bijdrage het leven van Naima een beetje 
leefbaarder maakt.

“Het is echt moeilijk 
om rond te komen. 
Soms moeten we 
gewoon brood eten 
met thee”
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 Fondsenwerving en communicatie
            
Viktor Vitamientje gebruikt de website www.viktorvitamientje.nl en facebook.
Op de website staan een paar donatieopties. Men kan eenmalig een zelfgekozen bedrag overmaken of 
wekelijks een gezin ondersteunen met € 10, € 15 of € 20.
Men kan ook diverse producten kopen via de webshop en het uitgegeven bedrag verhogen met een zelfge-
kozen donatie. 
De heren van de ronde tafel hebben 2000 euro gedoneerd voor de gezinnen uit Schiedam.
Het bedrag dat sponsors/donateurs geven komt volledig ten goede aan groente- en fruitpakketten. De 
donaties worden gebruikt voor het aankopen van waardebonnen van diverse supermarkten, voor kosten 
die vrijwilligers met zich mee brengen en voor drukwerk als enveloppen en briefpapier. 

 Ondersteuning 2017

31 gezinnen hebben zich in 2017 aangemeld voor een groente- en fruitpakket
46 gezinnen ontvangen in 2017 een waardebon om gratis groente en fruit te ontvangen
Dat maakt dat  87 kinderen van 6 maanden tot 16 jaar, wiens ouders leven in een huishouden dat moet 
rondkomen van een inkomen om of nabij het wettelijk sociaal minimum, in heel 2017 dagelijks verse groen-
te en fruit aten.
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 FINANCIEEL 
VERSLAG 2017
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Capelle aan den IJssel, 17 mei 2018

Geacht bestuur,

Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

1. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 alsmede de overige gegevens van de stichting 
Viktor Vitamientje te Rotterdam samengesteld, een en ander op basis van de ons verstrekte gegevens en in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelij-
ke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

In dit financieel verslag 2017 is naast de financiële positie en enige beknopte analyses van de resultaten, de 
jaarrekening 2017 opgenomen. 

2. Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij het navolgende over-
zicht, gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Stichting Viktor Vitamientje
t.a.v. het bestuur
Kerkstraat 27
3171 GD  Rotterdam 
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                                                                 -- 

A. Balans per 31 december 2017 
(Na voorstel resultaatbestemming) 

 
Stichting Viktor Vitamientje 

 
 

2017 2016 
____________________ ____________________ 

   €    € 
____________________ ____________________ 

 
 
ACTIVA 
 
Vaste activa 
 
❑ Kantoorinventaris - - 

_______ _______ 
 
Totaal vaste activa - - 
 
 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
❑ Vorderingen en overlopende activa - - 

________ ________  
 
Liquide middelen 

 
 
❑ Liquide middelen 2.059 4.989 

_______ _______ 
 
Totaal vlottende activa 2.059 4.989 

________ ________ 
 
Totaal activa 2.059 4.989 

======== ======== 
 
 
 
 
 

2017 2016 
____________________ ____________________ 

€    € 
____________________ ____________________ 

 
 
PASSIVA 
 
Reserve 
 
❑ Continuïteitsreserve 2.059 4.989 

_______ _______ 
 

2.059 4.989 
 
 
Kortlopende schulden en  overlopende passiva 
 
❑ Crediteuren - - 
❑ Overige schulden en overlopende passiva - - 

_______ _______ 
 

- - 
________ ________ 

 
Totaal 2.059 4.989 

 A. Balans per 31 december 2017
(Na voorstel resultaatbestemming)
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                                                                 -- 

A. Balans per 31 december 2017 
(Na voorstel resultaatbestemming) 

 
Stichting Viktor Vitamientje 

 
 

2017 2016 
____________________ ____________________ 

   €    € 
____________________ ____________________ 

 
 
ACTIVA 
 
Vaste activa 
 
❑ Kantoorinventaris - - 

_______ _______ 
 
Totaal vaste activa - - 
 
 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
❑ Vorderingen en overlopende activa - - 

________ ________  
 
Liquide middelen 

 
 
❑ Liquide middelen 2.059 4.989 

_______ _______ 
 
Totaal vlottende activa 2.059 4.989 

________ ________ 
 
Totaal activa 2.059 4.989 

======== ======== 
 
 
 
 
 

2017 2016 
____________________ ____________________ 

€    € 
____________________ ____________________ 

 
 
PASSIVA 
 
Reserve 
 
❑ Continuïteitsreserve 2.059 4.989 

_______ _______ 
 

2.059 4.989 
 
 
Kortlopende schulden en  overlopende passiva 
 
❑ Crediteuren - - 
❑ Overige schulden en overlopende passiva - - 

_______ _______ 
 

- - 
________ ________ 

 
Totaal 2.059 4.989 

                                                                 -- 

A. Balans per 31 december 2017 
(Na voorstel resultaatbestemming) 

 
Stichting Viktor Vitamientje 

 
 

2017 2016 
____________________ ____________________ 

   €    € 
____________________ ____________________ 

 
 
ACTIVA 
 
Vaste activa 
 
❑ Kantoorinventaris - - 

_______ _______ 
 
Totaal vaste activa - - 
 
 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
❑ Vorderingen en overlopende activa - - 

________ ________  
 
Liquide middelen 

 
 
❑ Liquide middelen 2.059 4.989 

_______ _______ 
 
Totaal vlottende activa 2.059 4.989 

________ ________ 
 
Totaal activa 2.059 4.989 

======== ======== 
 
 
 
 
 

2017 2016 
____________________ ____________________ 

€    € 
____________________ ____________________ 

 
 
PASSIVA 
 
Reserve 
 
❑ Continuïteitsreserve 2.059 4.989 

_______ _______ 
 

2.059 4.989 
 
 
Kortlopende schulden en  overlopende passiva 
 
❑ Crediteuren - - 
❑ Overige schulden en overlopende passiva - - 

_______ _______ 
 

- - 
________ ________ 

 
Totaal 2.059 4.989 
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 B. Staat van baten en lasten over 2017

                                                                 -- 

 
B. Staat van baten en lasten over 2017 

 
Stichting Viktor Vitamientje 

 
 

2017 Begroot 2016
 

__________ __________ __________ 
€ € € 

__________ __________ __________ 
 
Baten 
Giften van particulieren 6.649 19.000 18.922 
Giften van organisaties/bedrijven 12.600 8.000 12.540 
Rentebaten - - - 

__________ __________ __________ 
 
Som der baten 19.249 27.000 31.642 

__________ __________ __________ 
 
Lasten  
Besteed aan doelstelling 19.489 22.578 22.408 
Organisatiekosten 2.690 4.742 6.717 
Rentelasten - - - 

__________ __________ __________ 
 
Som der lasten 22.179 27.320 29.125 

__________ __________ __________ 
 
 
Resultaat - 2.930 - 320 2.337 

========== ========== ========== 
 
 
Toekenning/onttrekking aan: 
Continuïteitsreserve - 2.930 - 320 2.337 

========== ========== ========== 
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 C.a. Toelichting op algemene zaken
  

1.  Algemeen

De stichting is opgericht op 25 juni 2015. 

2. Doelstelling 

De stichting heeft als doel het verzorgen van groente en fruit voor ieder kind met ouders in (geld)nood en 
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de 
organisatie.
De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
 

3.  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts 
verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verantwoord indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Actie-opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Nalatenschappen 
worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten worden ontvangen.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Jaarlijks wordt beoordeeld of er sprake is 
van een bijzondere waardevermindering.

De grondslagen voor de financiële verslaggeving zijn niet gewijzigd. 

4.  Reserve

De reserve wordt gedefinieerd als de som van de bezittingen minus de som van de verplichtingen met het 
oogmerk de continuïteit van de Stichting te dienen.
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 C.b. Toelichting op de balans

                                                                 -- 

 
C.b. Toelichting op de balans 

 
Stichting Viktor Vitamientje 

 
 
 
 
 
 
Materiële vaste activa 
 
Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt: 

 
Kantoor- 

Inventaris Totaal 
__________ __________ 

 
 
Boekwaarde per 1 januari - - 
Aanschaffingen - - 
Afschrijvingen - - 

__________ __________ 
 
Boekwaarde per 31 december - - 

========== ========== 
 
 

 
 
 
 
De materiële vaste activa worden aangewend voor de bedrijfsvoering. Investeringsuitgaven groter dan € 450,- worden 
geactiveerd. Alle investeringen worden in 5 jaar (20% per jaar) afgeschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.viktorvitamientje.nl 20

 C.b. Toelichting op de balans

                                                                 -- 

C.b. Toelichting op de balans 
 

Stichting Viktor Vitamientje 
 
 
 
 
 
 

2017       2016 
__________ __________ 

€ € 
__________ __________ 

 
Vorderingen en overlopende activa  
 
Nog te ontvangen giften - - 
Nog te ontvangen rente - - 
Overige vorderingen en overlopende activa - - 

__________ __________ 
 

- - 
========== ========== 

 
 
 
Liquide middelen 
 
Kas - - 
NL02 RABO 0305 1202 12 2.059 4.989 

__________ __________ 
 

2.059 4.989 
========== ========== 

 
 
Reserve 
 
 
Continuïteitsreserve 
Stand per 1 januari 4.989 2.652 
Resultaatbestemming - 2.930 2.337 

__________ __________ 
 
Stand per 31 december 2.059 4.989 

========== ========== 
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 C.b. Toelichting op de balans

                                                                 -- 

C.b. Toelichting op de balans 
 

Stichting Viktor Vitamientje 
 

 
 
 
 
 
 
Conform de VFI-richtlijn “Financieel Beheer Goede Doelen” mag een continuïteitsreserve worden aangehouden van 
maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. 
Het Bestuur acht de vorming van een continuïteitsreserve noodzakelijk voor de dekking van de risico’s op korte termijn 
en om zeker te stellen dat Viktor Vitamientje ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
 
De hoogte van de kosten van de werkorganisatie zijn als volgt berekend: 
 2017 2016

 
__________ __________

 
€ €

 
__________ __________ 

 
Personeelskosten 390 - 
Huisvesting kosten - - 
Marketing- & Communicatiekosten 537 3.026 
Algemene organisatiekosten 1.763 3.691 

__________ __________ 
 
Totaal 2.690 6.717 

========== ========== 
 
X 1.5 4.035 10.075 

========== ========== 
 
De continuïteitsreserve blijft binnen de grenzen van de VFI-richtlijn “Financieel Beheer Goede Doelen” 
 
 
Kortlopende schulden 
 
Crediteuren - - 
Overige schulden en overlopende passiva - - 

__________ __________ 
 
Totaal - -

 
========== ========== 

 
 
Overige schulden en overlopende passiva 
 
Nog te betalen algemene organisatiekosten - - 
Nog te betalen marketingkosten - - 
Vooruit ontvangen bedragen - -

 
__________ __________ 

 
- - 

========== ========== 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
De Stichting heeft geen verplichtingen die niet uit de balans blijken. 
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 C.c. Toelichting op de staat van baten en lasten

                                                                 -- 

C.c. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

Stichting Viktor Vitamientje 
 
 
 
 
 
 

2017 Begroot 2016
 

__________ __________ __________
 

€ €
 

__________ __________ __________ 
 
Giften van particulieren 6.649 19.000 18.922 
Giften van organisaties/bedrijven 12.600 8.000 12.540 
Rentebaten - - - 

__________ __________ __________ 
 
Som der baten 19.249 27.000 31.462 

========== ========== ========== 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten met betrekking tot doelstelling 19.489 22.578 22.408 

__________ __________ __________ 
 
Besteed aan doelstelling 19.489 22.578 22.408 

========== ========== ========== 
 
Algemene organisatiekosten 
 
 

 
Personeelskosten  
Opleidingskosten personeel - - - 
Vrijwilligersvergoeding 390 - - 

__________ __________ __________ 
 

390 - - 
========== ========== ========== 

 
 
 
Huisvestingskosten 
Huur- en servicekosten - - - 
Energie - - - 
Schoonmaakkosten - - - 
Overige huisvestingskosten - - - 

__________ __________ __________ 
 

- - - 
========== ========== ========== 
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 C.c. Toelichting op de staat van baten en lasten

                                                                 -- 

C.c. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

Stichting Viktor Vitamientje 
 
 
 
 

2017 Begroot 2016
 

__________ __________ __________ 
€ € 

__________ __________ __________ 
 
 
Marketing- & Communicatiekosten  
Reclame/advertentiekosten 217 - 3.026 
Congressen - - - 
Overige marketing & communicatiekosten 320 - - 

__________ __________ __________ 
 

537 - 3.026 
========== ========== ========== 

 
Algemene organisatiekosten  
Telefoon en porti 170 - 1.143 
Administratiekosten 1.391 - 1.300 
Juridische kosten - - - 
Automatiseringskosten 1 - 170 
Bank- en girokosten 190 - 155 
Kantoorkosten 11 - 381 
Drukwerk - - 542 
Contributies en abonnementen - - - 
Overige - - - 

__________ __________ __________ 
 

1.763 4.742 3.691 
========== ========== ========== 

 
__________ __________ __________ 

 
Algemene organisatiekosten 2.690 4.742 6.717 

========== ========== ========== 
 
 
Rente banken - - - 
Rente lening O/G - - - 
Overige rente lasten - - - 

__________ __________ __________ 
 
Rentelasten - - - 

========== ========== ========== 
 

__________ __________ __________ 
 
Som der lasten 22.179 27.320 29.125 

========== ========== ========== 
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 Overige gegevens
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 Overige gegevens

Statutaire regeling omtrent bestemming resultaat

In de statuten is geen bijzondere bepaling opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat. 

Resultaatbestemming

Het resultaat over het jaar 2017 word derhalve toegevoegd aan de continuïteitsreserve van de Stichting. In 
de toelichting op de balans is dit gespecificeerd.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor 
de Stichting.
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 Bijlage: begroting 2018

                                                                 -- 

Begroting 2018 
 

Stichting Viktor Vitamientje 
 
 

 
 

 Baten  2018 
__________  

€  
Giften particulieren en bedrijven 100.000 
Rentebaten - 

__________ 
 
Som der baten 100.000 

========== 
 
 
 
 
Lasten 2018 

__________  
€  

Besteed aan doelstelling 89.233 
Algemene organisatiekosten 1.141 
Rentelasten - 

__________ 
 
Som der lasten 90.374 

========== 
 
 
 
Saldo 9.626 

========== 
 
 
 
 
Besteed aan doelstelling in % van som der baten 89.2 % 
 
Organisatiekosten in % van som der baten 1.1 % 
 
 


