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Voorwoord van de voorzitter
Officiële oprichting
De Stichting is op 03 april 2019 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan het
bevorderen van het maatschappelijk bewustzijn over, en handvatten te bieden voor een
leefstijl waarin kwaliteit van leven, gezondheid, natuur en dierenwelzijn centraal staan.
Je kunt prima genieten van de goede dingen van het leven zonder dat dit ten koste gaat
van mens, natuur en dier.
Maatschappelijke vraagstukken op gebied van mens, natuur en dier worden onderzocht.
Huisdieren die uit de broodfok komen, (medische) verzorging en voeding nodig hebben,
mensen die onvoldoende financiële middelen hebben voor voedsel, daklozen die op straat
blijven omdat zij een huisdier hebben die niet mee naar de opvang mag, de plastic footprint,
van fast fashion naar slow fashion, van cure naar preventie, en van geen voorzieningen voor
COPD patiënten in de laatste fase naar een deskundige, zorgzame en daartoe uitgeruste
omgeving. Oplossingen worden vanuit de eigen cirkel van invloed ontwikkeld en
geïmplementeerd, waarbij samenwerking wordt gezocht.
In het jaar van de oprichting, 2019, zijn kleinschalige (coffee) meet ups georganiseerd om
het netwerk te vergroten en het gesprek aan te gaan met de omgeving. De stichting beschikt
sinds 04 augustus 2019 over een eigen bankrekening. De kosten voor oprichting van de
stichting en inkoop van diverse feel good items voor goede doelen verkoop waren de hoogste
investeringen. Het jaar 2019 is grotendeels besteed aan de opzet van de business case voor
een zorg en verpleeglocatie voor mensen met een ernstige longaandoening, later benoemd
tot COPD Huis JAN. Lopende de business case zijn plannen ontwikkeld voor het werven van
donaties en sponsoren om de aanloopkosten te financieren in 2020.
Effect pandemie
In april 2020 zou de eerste activiteit, te weten een sponsorloop over het strand (Den Haag)
plaatsvinden. Op 16 maart 2020 werden de eerste overheidsmaatregelen getroffen vanwege
de Covid-19 pandemie. Deze waren van dien beperkende aard dat geplande activiteiten
waaronder de strandloop, en gedurende de zomer alle donaties wervende activiteiten, alsook
de charity gala’s in zijn geheel zijn komen te vervallen. Merchandising bedoeld voor de
diverse activiteiten is daardoor onverkocht gebleven. De donaties zijn hierdoor in 2020 niet
alleen achtergebleven, maar ook door een terugloop in donaties is het tempo in de
vorderingen voor het COPD Huis aanzienlijk gereduceerd. Activiteiten op gebied van
preventie, duurzaamheid en dierenwelzijn zijn nagenoeg stil komen te liggen. De focus is
verlegd naar online netwerken, donaties werven en verkoop van merchandising. Dit is
bijzonder moeilijk gebleken. Er kwamen druppelsgewijs donaties binnen maar onvoldoende
om de aanloopkosten voor COPD Huis JAN te kunnen bekostigen. De inzet voor de plastic
footprint uit zich in de merchandising. Wanneer mensen of bedrijven deze aanschaffen
steunen zij niet alleen het milieu, maar dragen zij ook niet bij aan dierenleed, investeren zij
in de eigen gezondheid alsook aan de realisatie van COPD Huis JAN. De stichting heeft zich
ingespannen voedsel en dekens in te zamelen voor het Haags Dierencentrum voor de herfst
2020.
Samenvatting
De stichting heeft aan al haar doelen in 2020 een bijdrage kunnen leveren, zij het niet in die
mate waarin het voornemens was, en waarop de activiteitenplanning ingesteld was met inzet
van de vrijwilligers. Door de Covid-19 pandemie is de inspanning groter geworden maar de
opbrengsten vele malen minder. Toch kijkt het bestuur terug op een succesvolle
maatschappelijke bijdrage in 2020.

Stana van Ginkel

3

1.

Verslag van het bestuur

Het bestuur is in 2020 één maal voor de Covid-19 pandemie en één maal tijdens de Covid-19
pandemie op het strand bijeen geweest onder de geldende voorwaarden van de overheid. De
rest van de overleggen hebben online plaatsgevonden.

1.2

Activiteiten

Coffee Meet Up’s
Er is één coffee meet up geweest bij de Bijenkorf die €45,- aan donaties heeft opgeleverd. Er
hebben drie online coffee meet ups plaats gevonden die samen €25,- aan donaties hebben
opgeleverd. Aan deze coffee meet ups zijn geen kosten voor de stichting verbonden.
Netwerk Ontbijt en/of lunch
Er heeft éen netwerk ontbijt plaats gevonden bij Rituals Cosmetics, deze heeft geen donaties
opgeleverd, maar ook geen geld gekost. Er heeft éen netwerk lunch plaats gevonden op het
strand, deze heeft €100,- aan donaties opgeleverd, en geen geld gekost.
Sociale media
Er zijn diverse acties op sociale media geweest om donaties en free exposure te krijgen, en
om merchandising te verkopen. Het doel was voldoende financiële middelen bijeen te krijgen
om de aankomende kosten van de accountant en de notaris te kunnen voldoen ten behoeve
van de business case voor COPD Huis JAN, maar ook om dieren in nood te voorzien van
(medische) verzorging, voeding, en onderdak.
COPD Huis JAN
Er zijn gesprekken gevoerd met ziekenhuizen, patiënten, fondsen, zorgkantoor, de
gemeente, notaris, accountant, procesbegeleider, investeerders, banken, en
projectontwikkelaars. De business case is gefinaliseerd en in november 2020 is contact
gezocht met de notaris om de oprichting van het huis te onderzoeken.
Dieren in nood
De stichting heeft geen activiteiten kunnen organiseren. Wel heeft de stichting haar netwerk
kunnen bewegen handdoeken, dekens en eten in te zamelen om te doneren aan het Haags
Dierencentrum. De donaties van de zakelijke bijeenkomsten zijn geschonken aan medische
kosten voor dieren in nood in Nederland en België die dit aanwenden voor dieren in binnen
en buitenland.
Preventie
Vanuit het medisch netwerk is in het begin van de Covid-19 pandemie samengewerkt om
kwetsbare huishoudens in Den Haag te voorzien van desinfectans dat gebruikt kon worden
in het huishouden. Dit is uitgebreid met het leveren van desinfectans aan twee
verpleeghuizen, en het verstrekken van mondkapjes, brillen en handschoenen aan
thuiszorgmedewerkers. Er is samengewerkt met twee artsen, de GGD, Welzijnswerk, en de
Participatiekeuken.
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2.

Toekomst

Lock down, avondklok, gesloten winkels, tijdelijke en gehele opening, en terug naar
gedeeltelijke of volledige sluiting. De focus ligt op gezond blijven, bewust eten en leven,
voor dierbaren, waaronder dieren, zorgen in afwachting van vaccinatie of een andere exit
strategie, of een combinatie. Maar ook op het houden van gesprekken met mogelijke
investeerders, de gemeente, het zorgkantoor, ziekenhuizen en overige verkennende
gesprekken voor de realisatie van COPD Huis JAN.
Voor 2021 is het doel de juridische structuur voor COPD Huis JAN te hebben vastgesteld en
vastgelegd. En met de gemeente en projectontwikkelaar tot overeenstemming te komen
waar en wanneer het huis kan worden gebouwd. De accountant dient de exploitatiebegroting
te valideren. Dit is een vereiste voor de bank om de rekening courant mee aan te gaan voor
de te ontvangen zorggelden en de kosten die moeten worden voldaan. De aanloopkosten
worden door Stichting Food Board Nederland ingezameld, beheerd en voldaan hangende de
oprichting van COPD Huis JAN.

2.2

Activiteiten

Free Exposure
Omdat overheid en fondsen het COPD Huis niet kunnen financieren is alle aandacht
gevestigd op free exposure via de media en het houden van een inzamelcampagne om de
benodigde aanloopkosten van in totaal €250.000,- bijeen te krijgen. Hiermee kunnen de
notaris, fiscaal jurist, procesmanager en accountant worden bekostigd. Zij kunnen alle
wettelijk vereiste documenten opstellen die nodig zijn voor de realisatie van het huis.
Subsidies zijn er niet omdat het huis een nieuw initiatief in de zorg is.
Erkend Leerbedrijf
Het vinden van stageplaatsen voor jongeren om de studie af te kunnen ronden is een
maatschappelijk probleem. De stichting heeft gekeken naar haar eigen cirkel van invloed en
heeft in november 2020 besloten erkend leerbedrijf te worden. In 2021 is er plaats voor 1
stagiair 3e jaar Marketing & Communicatie van februari t/m juli voor een Instagram project
voor de stichting. Van 15 april t/m september is er plaats voor twee 1e jaar stagiaires, zij
zullen een Instagram project uitvoeren voor COPD Huis JAN. De studenten stemmen met
elkaar de acties af waardoor zij leren samen te werken vanuit twee organisaties.
Hybride Leerprojecten
De stichting werkt samen met MBO Rijnland aan een hybride stage. Vanaf september t/m
december 2021 zal een hele klas een challenge houden voor COPD Huis JAN.
Dieren in nood
Lokale initiatieven die zorgen voor medicijnen, medische ingrepen, voeding, verzorging,
onderdak en plaatsing voor mishandelde, verwaarloosde dieren spotten wij in binnen- en
buitenland. De stichting kan vanuit haar cirkel van invloed bijdragen door kleding die niet
meer gewenst en nog in bijzonder goede staat is, te koop aan te bieden. De stichting draagt
zo bij aan haar doelstelling voor een duurzame leefstijl. De opbrengst wordt onder aftrek
van noodzakelijke kosten als waspoeder, verpakking en portokosten in zijn geheel
geschonken aan dieren in nood.
Soulfood
Samen met leerlingen sport, leefstijl, kok, voeding en diëtetiek, initieert de stichting
wekelijks koken met voeding van het seizoen. Voor armen, eenzamen, en iedereen die te
druk is om zelf gezond te koken. De leerlingen worden begeleid door deskundigen uit de
voeding en diëtetiek, leefstijl, zorg, en welzijnswerk. Er wordt samengewerkt met lokale
ondernemers en scholen. Om de kosten te dekken zullen fondsen worden aangeschreven.
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3.

Organisatie

De ANBI-status wordt voor 2021 aangevraagd. De stichting vraagt deze aan om grote
sponsoren aan te kunnen trekken. De gegevens van de stichting treft u onderstaand.

3.1

Bestuur

De stichting bestaat uit vijf bestuursleden die zijn benoemd in 2019. Het bestuurswerk is
onbezoldigd.
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

3.2

mevrouw
mevrouw
de heer
mevrouw
mevrouw

Stana van Ginkel
Ingrid van Rijn
Tolga Zivali
Martine Bos
Dr. Karen Freijer

Werknemers

De stichting heeft geen werknemers, wel vrijwilligers. Het aantal verschilt per activiteit.
In 2019 had de stichting vijf vrijwilligers. In 2020 liep dit op tot twintig. Geen van de
vrijwilligers ontvangt bezoldiging.
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4.

Jaarrekening

Balans 2020

Balans 2019

Activa

Activa

Liquide Middelen
Bank rekening

Liquide Middelen
Bank rekening

Totaal

2.258,19
2.258,19

1.105,51

Totaal

1.105,51

4.219,85
1.961,66

Rekening Courant

3.906,34

2.258,19

Totaal

Passiva

Passiva

Rekening Courant
Resultaat Cumulatief
Totaal

Resultaat Cumulatief

Resultaten rekening

Resultaten rekening

Kosten

Kosten

-2.800,83
1.105,51

Porto
Kantoor
Inkoop
Overige
Verenigingskosten

345,80
7,50
460,95
117,38
2.775,86

Porto
Kantoor
Inkoop
Overige
Verenigingskosten

182,48
286,54
1.092,26
729,12
2.290,60

Totaal

3.707,49

Totaal

4.581,00

Opbrengsten
Verkoop
Donaties

Opbrengsten
465,01
4.081,65

Totaal

Resultaat 2020

Verkoop
Donaties

4.546,66

790,00
990,17
Totaal

839,17

Resultaat 2019
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1.780,17

-2.800,83

5.

Begroting

In 2021 zijn de volgende te verwachten en te maken kosten:

Kosten
Notaris
Accountant
Accountant/jurist
Procesbegeleider
Porto
Kantoor
Inkoop
Overige
Verenigingskosten
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

18.000,00
12.000,00
40.000,00
27.000,00
5.000,00
3.000,00
6.000,00
500,00
4.500,00

Opbrengsten
Verkoop
Donaties

€ 16.000,00
€ 100.000,00

Totaal € 116.000,00

€116.000,00
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