Jaarverslag 2020
Goede doelen 2020: Familiehuis Daniel Den Hoed, Bravis Ziekenhuis Roosendaal, Bravis Ziekenhuis
Bergen op Zoom
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 18 januari 2020 heeft het bestuur van Vrienden van Siem de
nieuwe goede doelen voor 2020 bekend gemaakt, te weten het Familiehuis Daniel den Hoed te
Rotterdam, Bravis Ziekenhuis te Roosendaal en Bravis Ziekenhuis te Bergen op Zoom. Het jaar 2020
zou het 10-jarig jubileumjaar moeten worden van de Stichting met diverse speciale activiteiten
rondom het jubileum zoals op de nieuwjaarsreceptie uiteengezet. Helaas konden vele geplande
activiteiten geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis. Ondanks de coronacrisis heeft Vrienden
van Siem het jaar 2020 weten af te sluiten met een mooie donatie van € 21.750 voor de drie
genoemde zorginstellingen. Dit is gerealiseerd door het coronaproof en creatief opzetten van nieuwe
activiteiten zoals de moeder- en vaderdagactie, de grote online loterij, diverse kerstacties en nog tal
van klein activiteiten waarbij tevens diverse ondernemers en particulieren zich weer optimaal
hebben ingezet. Hiernaast hebben wij weer de nodige donaties mogen ontvangen. Het goede doel
2021 zal wederom gelinkt worden aan de drie zorginstellingen waarvoor we ons ook in 2020 hebben
ingezet. De totale cheque voor 2020 en 2021 zal dan ook op de nieuwjaarsreceptie van begin 2022
worden uitgereikt.
Afgeronde projecten 2020
Vanwege de coronacrisis hebben we in 2020 geen projecten kunnen afronden zodat per 31
december 2020 de volgende projecten nog dienen te worden gerealiseerd inzake goede doelen voor
2020:
Radboud UMC 2017:
leestafel met touchscreen
Sophia Kinderziekenhuis 2019: inrichting/aankleding familiekamer

Van de bestuurstafel
In 2020 hebben er geen wijzigingen plaats gevonden in het bestuur van de Stichting. We hebben wel
diverse nieuwe leden voor de activiteitencommissie mogen verwelkomen.
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Balans 31-12-2020

Activa

31-12-2020
€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Nog te vorderen bedragen

12.225
12.225

Liquide middelen

66.075

78.300

Passiva

31-12-2020
€

Bestemmingsreserve

€

77.650

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

650
650

78.300

Winst-en-verliesrekening over 2020

2020
€
Netto-opbrengst activiteiten
Donaties / giften

€

25.723
1.300

Brutomarge

27.023

Operationele kosten
Representatiekosten
Verzekeringen
Rentekosten
Algemene kosten
Som der bedrijfskosten
Resultaat

982
655
130
1.730
3.497
23.526

Het positieve resultaat 2020 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve en zal ten goede
komen aan het Familiehuis Daniel Den Hoed te Rotterdam, Bravis Ziekenhuis Bergen op
Zoom en Bravis Ziekenhuis Roosendaal

