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Voorwoord van de voorzitter  

 

Eind 2020 hebben we in Geleen een start gemaakt met de Stichting Ik Doe Mee! om kinderen in de 

omgeving van Geleen de kans te geven om mee te doen en verhalen te delen met hun vriendjes. 

Heel vaak zie je op een schoolplein, buiten op straat of op een veldje groepen kinderen die samen 

spelen. Als een volgend kind erbij komt, zie je ze aan komen rennen, heel hard roepend: “Ik doe 

mee!” 

Maar wat als meedoen nu niet zo vanzelfsprekend is? Wat als jij in de kring nooit eens kunt vertellen 

over iets speciaals wat je in het weekend of in de vakantie gedaan hebt of mee kunt met je vriendjes 

als ze een uitje hebben of net dat ene spel spelen. Roep je dan nog zo hard “Ik Doe Mee!”, of trek je 

je terug en verzin je iets zodat het niet opvalt dat het voor jou niet zo vanzelfsprekend is? 

Daar wil Stichting Ik Doe Mee! aan bijdragen door een wens in vervulling te laten gaan. Zodat er zo 

veel mogelijk kinderen heel hard kunnen roepen: “Ik Doe Mee!” 

 

 

 

Caroline Hamersma 
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Verslag van het bestuur 

 

Stichting Ik Doe Mee! is een stichting die er op gericht is om kinderen en gezinnen met kinderen uit 

de gemeente Sittard-Geleen, die leven in armoede, te laten merken dat ze ook mee doen. De 

stichting doet dat door wensen van deze kinderen, gericht op meedoen aan het sociale leven, in 

vervulling te laten gaan. 

We trachten dit doel te bereiken door: 

 Kapitaal verwerven door middel van jaarlijkse donatie van oprichter 

 Jaarlijks wensen in vervulling te laten gaan 

 Voorlichtingsactiviteiten gericht op bewustwording bij het publiek en de daarbij betrokken 

instanties 

 Door het werven van aanvullende donaties 

 En alles wat met bovenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn 

 

Eind 2020 gestart tijdens de Corona golf en in 2020 & 2021 o.a. de volgende activiteiten gedaan: 

 Dagtrips 

 Wensboom Sinterklaas i.s.m. Speelgoedbank De Grabbelton 

 Fietsen 

 Kasteel Limricht (maaltijden voor gezinnen in Corona tijd) 

 Jumbo boodschappen actie 

Hierbij wordt samengewerkt met intermediairs (o.a. gemeente Sittard-Geleen) om de juiste gezinnen 

te bereiken. 

 

De activiteiten van stichting Ik Doe Mee! kunnen gevolgd worden op Facebook: 

https://www.facebook.com/StichtingIkDoeMee 

 

https://www.facebook.com/StichtingIkDoeMee
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Organisatie 

 

Postadres: 

Stichting Ik Doe Mee! 

Frans Erenslaan 2 

6164 JH GELEEN 

info@stichtingikdoemee.com 

RSIN nummer: 861772404 

KVK nummer: 80715850 

Rekening nummer: NL56BUNQ2049223676 

 

Bestuur 

 

C. Hamersma – Voorzitter 

A. Mooij – Secretaris 

A. Hordijk – Penningmeester 

Het bestuur zal uit 3 natuurlijke personen bestaan, alle drie met evenveel zeggenschap over het 

vermogen van de stichting. Het bestuur zal bestaan uit een voorzitter, penningmeester en een 

secretaris. Ieder lid mag 1 van deze functies vervullen. Bij het ontstaan van een vacature in het 

bestuur zullen de overige bestuursleden daarin voorzien door het benoemen van een opvolger. 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding van de stichting voor hun werkzaamheden. 
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Jaarrekening 

In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag voor 2020 & 2021.  

Balans 2020& 2021 

 

 

  

Bedragen in € Balans 31/12/2020

Activa Passive

Liquide middelen 1.096,09€     Eigen Vermogen -903,91€       

Lening 2.000,00€     

Totaal 1.096,09€     1.096,09€     

Bedragen in € Balans 31/12/2021

Activa Passive

Liquide middelen 11.228,90€  Eigen Vermogen 11.228,90€  

Lening -€               

Totaal 11.228,90€  11.228,90€  

2020 Stichting ik doe mee

Lening 2.000,00€                                    

Giften 1.110,00€                                    

Totaal inkomsten 3.110,00€                                    

Geschenken -1.953,62€                                   

Kosten -60,29€                                         

Totaal uitgaven -2.013,91€                                   

Saldo 1.096,09€                                    
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Staat van baten en lasten 

 

 

In het startjaar 2020 is gebruik gemaakt van een lening om de Stichting op te starten. Door 

toezegging inzake donaties in 2021 was dit geen risico en zorgde dit voor een snelle start in de 

tweede golf van Corona waardoor de stichting in november en december fors wat activiteiten kon 

ontplooien.  

 

Bedragen in € Staat van baten en lasten 2020

Baten

Donaties 1.110,00€  

Totaal 1.110,00€  

Lasten

Kosten 50,00€        

Bankkosten 10,29€        

Geschenken:

Wensboom Sinterklaas 846,99€      

Boodschappentas Jumbo 747,80€      

Andere 358,83€      

Totaal 2.013,91€  

Resultaat -903,91€    
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In 2021 zijn de activiteiten verder toegenomen waarbij de doelstelling steeds is om juiste gezinnen 

te bereiken om te zorgen dat kinderen mee kunnen doen. Mede door de lastige omstandigheden 

door o.a. Corona maar ook vanwege het moeilijk in kaart krijgen van de gezinnen die hulp nodig 

hebben is er minder besteed dan is ontvangen aan donaties. Door het inzetten van meerdere 

intermediairs probeert de stichting meer gezinnen te bereiken. Tevens wordt verder getracht om de 

acties divers te maken en impactvol te zijn. 

 

 

Bedragen in € Staat van baten en lasten 2021

Baten

Donaties 26.100,00€  

Totaal 26.100,00€  

Lasten

Kosten -€               

Bankkosten 123,46€        

Geschenken:

Wensboon Sinterklaar 1.530,00€     

Kasteel Limbricht 1.500,25€     

Stichting Kindante 2.071,18€     

NS dagtripjes 3.102,00€     

Efteling & Toverland 1.257,45€     

Gaia Zoo 342,00€        

Fietsen 789,00€        

Diverse acties 3.251,85€     

Totaal 13.967,19€  

Resultaat 12.132,81€  


