Jaarverslag en jaarrekening stichting Vrienden van THD
September 2016 tm december 2017
Oprichting en doelstelling
In september 2016 is bij notariële akte de stichting Vrienden van de
Telefonische Hulpdienst opgericht. De stichting is gevestigd te Utrecht.
De stichting heeft tot doel: het financieel ondersteunen van de
Stichting Telefonische Hulpdienst Utrecht, daartoe de benodigde
financiële middelen bijeen te brengen en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen
winstoogmerk.
Vergaderingen
Het bestuur is een aantal keren bij elkaar geweest. In deze
vergaderingen zijn o.a. besproken:
oprichtingsakte, communicatie, deskundigheidsbevordering en
fondsenwerving.
Daarnaast zijn er overleggen geweest met de directeur en een
afvaardiging van het bestuur.
Communicatie
Met behulp van een externe is de webpagina voor de vrienden
vormgegeven. Ook zijn er flyers en kaartjes gedrukt.
Daarnaast heeft de voorzitter een bericht in ‘de luisterpost’ (is interne
nieuwsbrief) geplaatst. Ook werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van
bestuur, staf, medewerkers en vrijwilligers een en ander uiteengezet
over de vriendenstichting.
Deskundigheidsbevordering
De voorzitter is naar een training crowdfunding geweest. Dit is als zeer
zinvol beoordeeld.
Fondswerving
Diverse diaconieën zijn aangeschreven en eind van 2017 is de eerste
opbrengst hiervan op de rekening bijgeschreven. Daarnaast werden
fondsen benaderd vanuit de directie van de THD die diverse project
voorstellen heeft ingediend.
Bestuursamenstelling
Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen.
Dhr. A.J. Modderkolk, voorzitter
Mw. J.C.A. Kuijf-Kurver, secretaris/penningmeester
We zijn op zoek naar 3e bestuurslid.
Jaarrekening
Op de volgende bladzijde is de balans en verlies en winstrekening te
vinden over de periode van de oprichting tot en met 31 december
2017.

Jaarrekening Vrienden van THD

Balans:

31-12-17

21-09-2016

activa:
ING -829

1238,14

0,00

Totaal

1238,14

0,00

eigen vermogen

1238,14

0,00

Totaal

1238,14

0,00

Passiva

Jaarrekening 2017

Inkomsten:
Startkapitaal
overige giften

500,00
790,65

Totaal opbrengsten
Uitgaven:
deskundigheidsbevordering
bankkosten

1290,65

-45
-7,51

Totaal uitgaven

-52,51

Resultaat 2017

1238,14

