Toelichting Jaarrekening 2016

Organisatie





Care for Family wordt geleid door Suzanne Hetyey met ondersteuning van 40 vrijwilligers en 15
maatschappelijke stagairs (middelbare scholieren).
Care for Family ondersteund in 2016 gemiddeld 185 gezinnen, individuen en vluchtelingen die
elke 14 dagen aanspraak maken op een uitgebreide voedseltas.
Waar nodig ondersteund Care for Family gezinnen binnen deze 14 dagen indien nodig.
Gemiddeld maken hier zo'n 30 a 40 gezinnen hier wekelijks aanspraak op.
In 2017 verwacht Care for Family wederom meer gezinnen en individuen te ondersteunen primair door het beschikbaar stellen van voedseltassen.

Toelichting staat van Baten & Lasten




Baten
- De baten over kalenderjaar 2016 bestaan volledig uit donaties ontvangen uit directe
giften, kerkelijke collectes, kleding verkoop en ontvangen rente van de spaarrekening.
Lasten
- De lasten over kalenderjaar 2016 komen grotendeels ten goede aan de
voedselpakketten voor klanten van de voedselbank.
- In tegenstelling tot kalenderjaar 2015 is de verhouding uitgaven aan voedselpakketten
t.o.v. de organisatie kosten (in positieve zin) verder toegenomen.
- Net als vorig jaar zijn er wederom omvangrijke donaties gedaan in de vorm van
voedselpakketten door stichtingen en kerkelijke gemeenschappen met een minimale
waarde van 10.000 euro. In achtneming van deze donaties, die een op een worden
doorgezet naar klanten van Care for Family, betekent dit dat meer dan 65% van elk
gedoneerde euro ten goede komt aan voedselpakketten en overige benodigdheden van
hulpbehoevende.
- Organisatiekosten zijn constant gebleven t.o.v. voorgaande jaren en kan worden
onderverdeeld in uitgaven ten behoeve van de vrijwilligers, benzinekosten, mobiele
kosten en webhosting.
- Uitgaven ten behoeve aan vrijwilligers bestaan uit kleine giften voor hun inzet.
Bestuursleden worden niet structureel gecompenseerd voor hun bijdrage aan de
stichting of in enige vorm meer dan overige vrijwilligers.

Toelichting balans
-

-

-

Activa van Care for Family bestaat grotendeels uit inventaris dat via donaties in 2013 in
bezit is gekomen. Deze bestaan uit een verzameling van kasten, stoelen, tafels, banken
die doel dienen in het inloophuis in Waddinxveen.
Afschrijvingen: rekening gehouden met de economische levensduur en eventuele
restwaarde, afhankelijk van het type inventaris, is in totaal voor 1250 euro aan
afschrijvingen genomen.
 Afschrijvingen zijn niet geactiveerd aangezien de onderliggende inventaris als
een gift in bezit is gekomen van de stichting en zodoende geen investering heeft
plaatsgevonden dat over de opvolgende jaren als lasten worden opgenomen.
Care for Family heeft geen leningen uitstaan of maakt aanspraak op uitgeleend geld.

