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Voorwoord
Met trots presenteren wij ons eerste jaarverslag voor het jaar 2020.
Het jaar waarin de wereld onaangenaam verrast werd door COVID19. Het virus creëerde een uitdaging
voor de opstart van onze stichting en tegelijkertijd werd ook de noodzaak van stichtingen zoals Bobbie
Foundation nog eens benadrukt.
Naar verwachting zal de coronacrisis leiden tot blijvende economische schade en langdurige effecten
op de arbeidsmarkt. Het virus heeft reeds een groei van problemen veroorzaakt zoals werkloosheid,
onderwijsachterstand en armoede, daarbij neemt de kansenongelijkheid toe. Uit cijfers van Stichting
Leergeld Apeldoorn-Voorst blijkt dat er in 2020 een groei van 7,7% is geweest in het aantal kinderen die zij
in hun bestand hebben en daarmee kunnen ondersteunen.
Het doel van Bobbie Foundation om kinderen, die leven in armoede (in Apeldoorn e.o.), te kunnen
ondersteunen met een blij moment hebben wij in 2020 op verschillende manieren waar kunnen maken.
Ons doel om 10.000 euro aan donaties te werven waarmee 500 kinderen geholpen konden worden is met
€ 47.000,- en meer dan 1.400 leuke momenten/ cadeaus ruim overschreden.
In dit jaarverslag blikken wij financieel en inhoudelijk kort terug op wat wij in het jaar 2020 hebben
gerealiseerd.
Ontzettend dankbaar zijn wij voor onze ambassadeurs en donateurs. Zonder hun hulp en betrokkenheid
kunnen wij dit mooie werk niet realiseren. Daarom namens alle kinderen die we hebben mogen
ondersteunen heel veel dank.
Namens het bestuur van stichting Bobbie Foundation,
Chantal Simons, voorzitter

Apeldoorn, maart 2021
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MISSIE & VISIE
Bobbie Foundation heeft als doel het werven van fondsen en het (financieel) ondersteunen van kinderen
in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar uit, in financiële nood verkerende, gezinnen in Nederland. Daarbij ligt
in het begin de focus op de Gemeente Apeldoorn.
Deze kinderen wil Bobbie Foundation tot steun zijn en hen jaarlijks wat onbezorgde momentjes bezorgen,
waarin ze kunnen genieten van bijvoorbeeld een leuk cadeau, mooie spulletjes voor school of een
moment van beleving. De Foundation richt zich op deze kinderen omdat zij niet verantwoordelijk zijn voor
de benarde financiële situatie waarin zij leven, maar er wel onder lijden.
Ons motto:

donate for a smile!

Hulp Bobbie Foundation
Bobbie Foundation verstrekt cadeautjes, bonnen of entreetickets die wij verdelen in 5 categorieën/
projecten: verjaardag, vakantie, beleving, school en maatschappelijk. Hiervoor maken wij gebruik van een
donatiemenu die de donateur helpt om gericht te doneren.

Doelstelling
De doelstelling van de Bobbie Foundation is tweeledig. Het probleem armoede kunnen wij niet oplossen
maar wij willen de kinderen (en daarmee de ouders) graag mentaal een steuntje in de rug geven: door
ze te laten voelen dat er mensen zijn die met hen mee leven en ze even een onbezorgd moment te geven.
Daarnaast is ons doel om met zoveel mogelijk donateurs meer begrip te creëren en mensen oproepen
zich in te zetten voor kinderen in gezinnen in Nederland die het financieel zwaar hebben.

Organisatie
Op dit moment bestaat de stichting uit 3 vrijwillige bestuursleden, zij zijn eindverantwoordelijk voor de
activiteiten die de stichting onderneemt.
Bestuur
Chantal Simons
Lianne Tijmes
Petra Troost		
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Bestuur Bobbie Foundation
Petra, Lianne & Chantal

Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
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Werkwijze

Ambitie

Om zoveel mogelijk kinderen, passend in de doelgroep, te verblijden met een cadeau en/ of leuk moment,
passen wij de volgende werkwijze toe:

In 2020 hebben wij onze ambitie, het werven van € 10.000 en het ondersteunen van 500 kinderen meer
dan waargemaakt. Onze ambitie is ook om 100% van iedere donatie te besteden aan het doel.

Cadeaus en momenten, de projecten
Voor de invulling van projecten; de cadeaus en leuke momenten, laat het bestuur laat zich inspireren
door de behoefte, trends en thema’s van het moment. Daarbij staan de volgende waardes centraal:
kwaliteit, nieuw en zelf een keuze kunnen maken.

Er zijn ruim 1400 ‘blije momenten’ weggegeven aan kinderen in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar die opgroeien
in een situatie met een minimaal besteedbaar inkomen. Voor Apeldoorn bestaat de doelgroep uit
ongeveer 3000 kinderen van 4 tot 18 jaar. Ruim 60% van deze groep kinderen is bekend bij Stichting
Leergeld Apeldoorn-Voorst.

Promotie
Voor de promotie van de projecten, teneinde donaties te werven om de projecten te kunnen uitvoeren,
zet Bobbie Foundation haar eigen bestuur in. Het bestuur gebruikt haar netwerk om zowel de stichting als
de specifieke projecten onder de aandacht te brengen en te motiveren tot doneren. Middelen die nodig
zijn voor promotie, waaronder o.a. vormgeving, drukwerk, foto-/ videomateriaal en geschenken worden
gefinancierd door de bedrijven van bestuursleden Chantal Simons (Kop op!) en Lianne Tijmes
(Indeseyen).

Door de inzet van sociale en lokale media en de betrokkenheid van ons netwerk, donateurs en
ambassadeurs heeft Bobbie Foundation dit eerste jaar bekendheid gekregen en zijn we een betrouwbare
partij geworden.

Donaties
Bobbie Foundation wil het doneren tastbaar te maken door heel gericht in te zetten op projecten.
Precies weten wat je met welk bedrag geeft aan hoeveel kinderen, creëert beleving en voldoening bij de
donateur. Bobbie Foundation maakt gebruik van een donatiemenu wat de donateur helpt om gericht te
doneren; je weet precies waar jouw geld naar toe gaat. Het uitgangspunt is om iedere donatie 100% te
besteden aan het doel; daarin zijn we heel transparant.

We hebben als stichting ook bij mogen dragen het project ‘Zomerschool’ van Stichting Leergeld
Apeldoorn-Voorst. 5 Kinderen konden wij naar de Zomerschool sturen en alle 40 deelnemers kregen een
boekenpakket van ons cadeau bij aanvang én een cadeau bij de diploma-uitreiking plus het diploma zelf.
Een bijzondere ervaring met groei bij de kinderen en veel blije gezichten bij zowel de kids als hun ouders.

Inkoop cadeaus en momenten
Bobbie Foundation vraagt in beginsel niet om gratis hulp. Wij streven ernaar om met de ontvangen
donaties, middels een zo laag mogelijke investering, zo veel mogelijk kinderen te kunnen ondersteunen.
Bij de partijen met wie wij samenwerken doen wij een beroep op hun betrokkenheid bij armoede onder
gezinnen in Nederland.
Het bereiken van de kinderen uit de doelgroep
Een ontzettend belangrijk onderdeel van onze stichting is het op een juiste manier in contact komen
met de kids uit de doelgroep. Hiervoor kunnen wij een beroep doen op Stichting Leergeld-Apeldoorn
Voorst. Met de ‘Leergeldformule’; huisbezoek, inventarisatie, bemiddeling, een financieel vangnet plus een
follow-up en nazorg, beschikt Leergeld over een waardevolle database van gezinnen in Apeldoorn e.o.
die leven in armoede. Voor ieder project geven wij bij Leergeld aan wat de doelgroep is (jongens en/
of meisjes, leeftijd, etc.) en voor hoeveel kinderen het project beschikbaar is. Afhankelijk van het project
wordt dit aantal afgestemd op óf de beschikbare middelen óf het aantal kinderen dat wij kunnen bereiken.
Bobbie Foundation zorgt voor de middelen waarmee naar de betreffende groep gecommuniceerd wordt.
Leergeld zorgt dat vouchers voor het betreffende project bij de uitgelote kinderen terecht komen. Uit
privacyoverwegingen krijgt Bobbie Foundation verder geen gegevens van de gezinnen zelf.

Maatschappelijke projecten
De blije momenten zijn uitgebreid met maatschappelijke projecten zoals een hele belangrijke: Menstruatiearmoede. Het aantal donaties en de mate van betrokkenheid hierop is enorm geweest.

Samenwerken
Naast een samenwerking met Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is er ook samengewerkt met Stichting
Feestneus, De Speelgoedbank en het Leger des Heils. Samenwerking is belangrijk om ‘dubbelop’ te
voorkomen en een goede verdeling onder de doelgroep te waarborgen. Zo hebben wij de ‘verjaardagsdoos’ van Stichting Feestneus in ons menu opgenomen en hebben we de Speelgoedbank kunnen helpen
met een nieuw assortiment kinderboeken.

Uitvoering van projecten
Voor de uitvoering van een project, dus bijvoorbeeld het ophalen, opslaan, verpakken en uitgeven of versturen van de items aan de kinderen zet Bobbie Foundation haar eigen bestuur (vrijwillig) in. Daarnaast
werkt de stichting ook op dit punt weer samen met partijen die hierin kosteloos of tegen minimale inkoop
kunnen ondersteunen.
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Financiën
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Naast persoonlijk inzet van het bestuur, vrijwilligers en ambassadeurs zijn er geldmiddelen nodig om te
kunnen voldoen aan de hulpvraag.
Onze voornaamste bronnen zijn (particuliere) donateurs en geld gevende stichtingen.
Donateurs
Dit zijn particulieren en bedrijven die met bedragen onder de 500,- bijdragen aan de stichting.
Ambassadeurs
Een ambassadeur draagt bij aan de stichting middels een jaarlijkse donatie of in natura. Voor het jaar
2020 hebben wij ons met name gericht op ondersteuning in natura door lage inkoop, kosteloze diensten
en het beschikbaar stellen van diensten en ruimte.
Voor de komende jaren willen wij ons ook meer gaan richten op een financiële vaste en jaarlijkse bijdrage
van ambassadeurs die een continuïteitsreserve van de stichting mede kunnen waarborgen.
Geld gevende stichtingen
Zijn stichtingen waarvan de doelen aansluiten op Bobbie Foundation en ons financieel ondersteunen bij
projecten waarvoor wij projectplannen voor indienen. Voor 2020 waren dit: Het Boekenpakket, De Zomerschool en het Menstruatieproject.

220 menstruatiepakketten voor 12 maanden
een mooie start voor 2021!!

13 verjaardagsdozen
€ 46
.000

11 kids in 2021 naar bobbies leesclub
december

300 bioscoopkaartjes
40 gafe cadeau’s en diploma’s
voor kids van de zomerschool

Ons eerste grote project:

december
project
menstruatiearmoede

oktober

project
kansgelijkheid

september

project
bobbies leesclub

augustus

3.000 boeken voor 500 kids!

10 gebruikte laptops

juli
project
boekenpakket

juni

februauri

50 kaartjes voor de

Ambassadeurs		 18%
Donateurs			21%
Geld gevende stichtingen
61%

koningin julianatoren

5 kids naar de apenheul

juli
door promotie van Bobbie
wordt er de eerste maand

€1.100,- aan donaties ontvangen

mei

Succesvolle kickoff

260 rituals pakketten

5 kids kunnen 6 weken
naar zomerschool

augustus

1 fiets

De verdeling van ontvangen donaties over deze 3 groepen is bij benadering als volgt:

voor tieners

december
project
rugtas

cadeau, ballonnen, traktatie, etc

maart

Bobbie foundation kan van start!
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BALANS

Staat van baten en lasten

							31 december 2020
31 december 2019
			
			
		
			
Vlottende activa			
Vorderingen				€ 688,84					
			
			
Liquide middelen			
Banken		 			€ 24.314,61 					
			
TOTAAL ACTIVA			
		
€ 25.003,45 		
-

							31 december 2020
			
						
		

ACTIVA

			
			
			
			
Reserves			
Continuiteitsreserve			
€ 4.696,1 1
Bestemmingsreserve			€ 19.789,90
Nog uit te betalen giften 		
€
517,44
			
TOTAAL PASSIVA			
		

BATEN

Uit fondsenwerving		
€ 47.051,87
			
Totaal Baten				 		€ 47.051,87 				

LASTEN

		
Besteed aan de doelstelling		
€ 22.377,41
Besteed aan beheer & administratie €
188,45
			
Totaal Lasten		 				€ 22.565,86 		
			

PASSIVA

BOBBIEFOUNDATION

31 december 2019

-

Saldo			 				€ 24.486,01 					

€ 25.003,45 		

-
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toelichting op de BALANS

toelichting op de Staat van baten en lasten

							31 december 2020
							

31 december 2019

							31 december 2020

Vorderingen			

BATEN

Nog te ontvangen giften		
€ 688,84					
				
			
RABO Bank
			€ 24.314,61 					
							€ 25.003,45		-

Reserves

4.696,11 		

-

Bestemmingsreserve					
Verjaardagscadeau
		
€
3,56
Menstruatie armoede 		
€ 13.254,42
Donatie Leesclub
		
€ 1.730,60
Spellenpakket 			
€
76,65
Vakantiecadeau
		
€ 1.903,21
Schoolspullen 			
€
105,00
Schooltas
			
€ 1.167,60
Tweedehands fiets
		
€
148,25
Uitje speelparadijs
		
€
80,00
Decembercadeau
		
€
374,75
Kerstcadeau
			
€
17,50
Donatie Bioscoop uitje 		
€
3,25
Donatie Vrij Bedrag Golfladies
€
614,80
Donatie 6-gangen menu
€
310,00
Donatie voor Transactiekosten Mollie €
0,31

				

Besteed aan de doelstelling

UITGAVE GIFT AAN STICHTING		
€ 1.425,00
UITGAVE GIFT VAKANTIECADEAU		
€ 15.605,74
UITGAVE GIFT BIOSCOOP		
€ 2.700,00
UITGAVE GIFT DECEMBERCADEAU
€ 2.191,67
UITGAVE GIFT VERJAARDAGSCADEAU
€ 455,00
							€ 22.377,41		-		

							€ 19.789,90 		-

nog te betalen giften

		
1 grote fiets aan Leergeld 		
€ 175,00
Extra rituals pakketten 			
€ 342,44
							
			
					 		

beheer & administratie
€

517,44

€ 25.003,45 		

-

Continuïteitsreserve
De stichting streeft er naar een Continuïteitsreserve aan te houden van minimaal € 4.000,00 bertkend op
een gift van € 20,00 aan 200 kinderen.
Bestemmingsreserve
De stichting hanteert een donatiemenu waarmee donateurs gericht kunnen doneren. De ontvangen
gelden worden besteed - en gereserveerd voor - giften passend binnen het menu item.
BOBBIEFOUNDATION

		

Donantie vrij bedrag		
€ 6.121,11
Donatie Verjaardagscadeau		
€ 458,56
Donatie Menstruatie armoede		
€ 13.254,42
Donatie Leesclub		
€ 1.730,60
Donatie spellenpakket		
€
50,00
Donatie Vakantiecadeau		
€ 17.508,95
Donatie Schoolspullen		
€
105,00
Donatie Schooltas		
€ 1.167,60
Donatie Tweedehands fiets		
€
148,25
Donatie Uitje speelparadijs		
€
80,00
Donatie Decembercadeau		
€ 2.566,42
Donatie Kerstcadeau		
€
17,50
Donatie Bioscoop uitje 		
€ 2.703,25
Donatie Vrij Bedrag Golfladies		
€
614,80
Donatie 6-gangen menu		
€
310,00
Donatie voor Transactiekosten Mollie €
68,28
Donatie voor Vergoeding Bankkosten €
120,48
Donatie Digitale Collectebus		
€
26,65
					 		€ 47.051,87 		-

Liquide middelen

			
			
Continuiteitsreserve 				 €

31 december 2019
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Bankkosten		
		
€
120,48
Transactiekosten Mollie		
€
67,97
							€
188,45
			
		 				€ 24.486,01 		
			

Saldo

-

Beheer en administratie
Bankkosten worden gedragen door Indeseyen, deze post is terug te vinden onder Baten bij ‘Donatie
voor Vergoeding Bankkosten’. Transactiekosten betreft kosten die worden ingehouden door het betaalplatform Mollie voor een online betaling via de website van bobbiefoundation.nl, op een bedrag dat door
een donateur is betaald.
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