Jaarverslag 2021
Goede doelen 2021: Familiehuis Daniel Den Hoed, Bravis Ziekenhuis Roosendaal, Bravis Ziekenhuis
Bergen op Zoom
Eind 2020 heeft Stichting Vrienden van Siem besloten om de goede doelen voor het jaar 2021 gelijk
te houden als voor 2020 ofwel in 2021 heeft de Stichting zich wederom ingezet voor Familiehuis
Daniël den Hoed Kliniek, Bravis Ziekenhuis Roosendaal en Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom. Op 19
februari 2022 heeft de Stichting de cheque uitgereikt aan de drie organisaties voor totaal € 52.500.
Dit betreft het bedrag voor de jaren 2020 en 2021.
In 2021 diende Vrienden van Siem wederom creatief te zijn met het organiseren van activiteiten
vanwege de nog steeds aanwezige coronacrisis. Ondanks de coronacrisis heeft Vrienden van Siem
een mooi activiteitenjaar 2021 weten te realiseren door het coronaproof en creatief opzetten van
activiteiten zoals de moeder- en vaderdagactie, de grote online loterij, de online EK-poule, diverse
kerstacties en nog tal van kleine activiteiten waarbij tevens diverse ondernemers en particulieren
zich weer optimaal hebben ingezet. Tevens kon de voerbalschool in oktober 2021 weer plaatsvinden
waaraan ons goede doel was gelinkt.
Afgeronde projecten 2021
Vanwege de coronacrisis hebben we in 2021 geen projecten kunnen afronden zodat per 31
december 2021 de volgende projecten nog dienen te worden gerealiseerd inzake goede doelen voor
2022:
Radboud UMC 2017:
Sophia Kinderziekenhuis 2019:
Daniël den Hoed Kliniek 2020-2021:
Bravis Roosendaal 2020-2021:
Bravis Bergen op Zoom 2020-2021:

leestafel met touchscreen
inrichting/aankleding familiekamer
diverse materialen
inrichten / aankleden kamers
inrichten / aankleden kamers

Van de bestuurstafel
In 2021 hebben er geen wijzigingen plaats gevonden in het bestuur van de Stichting.

Stichting Vrienden van Siem
gevestigd te St-Annaland
Jaarcijfers 2021

Balans 31-12-2021

Activa

31-12-2021
€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Nog te vorderen bedragen

16.300
16.300

Liquide middelen

84.218

100.518

Passiva

31-12-2021
€

Bestemmingsreserve

€

100.518

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

0
0

100.518

Winst-en-verliesrekening over 2021

2021
€
Netto-opbrengst activiteiten
Donaties / giften

€

26.650
5.850

Brutomarge

32.500

Operationele kosten
Representatiekosten
Verzekeringen
Rentekosten
Algemene kosten
Som der bedrijfskosten
Resultaat

1.380
750
100
2.219
4.449
28.051

Het positieve resultaat 2021 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve en zal ten goede
komen aan het Familiehuis Daniël Den Hoed te Rotterdam, Bravis Ziekenhuis Bergen op
Zoom en Bravis Ziekenhuis Roosendaal

