REKENING EN VERANTWOORDING 2019

Stand van zaken eind 2019
Het saldo van de rekening van de foundation was op 1 januari 2019 EUR 13.691,91 en op 31
december 2019 EUR 602,18
Rekening en verantwoording
stand rekening per 1/1/2019

€ 13.691,92
Bij

af: kosten ABN
af: donatie vrienden van Rijnstate
bij: vrienden van Yvonne
bij: overige donaties
stand rekening per 31/12/2019

af
€ 138,59
€ 17.000,00

€ 1.081,00
€ 2.967,85
€ 602,18

Fondsenwerving
De foundation heeft zich in 2019 met name bezig gehouden met het werven van fondsen.
Daarnaast is zwaar ingezet op de naamsbekendheid van de foundation. Daartoe zijn de
volgende activiteiten ontplooid in 2019:
 Er is een facebookpagina en een account op Instagram. Hierop zijn alle bestuursleden
te vinden;
 Op de website van www.notareas.nl is een tab geplaatst met informatie over de
foundation, zulks conform de richtlijnen van de belastingdienst om in aanmerking te
blijven komen voorde ANBI status;
 In 2020 zal er een nieuwe website worden gelanceerd, een eigen website van de
Foundation, te weten www.yedwfoundation.nl;
 In 2019 is een nieuwe doneermodule geactiveerd namelijk “ambassadeur van de
foundation”. Een ambassadeur doet een eenmalige donatie aan de stichting van
tenminste EUR 250 en wordt met naam en toenaam vermeld op de website;
Naast “ambassadeur van de foundation” bestaat ook de donatiemodule “vriend van Yvonne”.
Een vriend van Yvonne committeert zich voor 5 jaar aan de foundation door jaarlijks een
storting te doen van EUR 47 aan de foundation. Het wordt de donateur makkelijk gemaakt
doordat hij, na het ondertekenen van het formulier, een Tikkie toegestuurd krijgt om de
donatie te doen.
Kosten in 2019
De kosten van de foundation beperken zich tot het betalen aan ABN AMRO bank van een
maandelijks bedrag voor het aanhouden van een zakelijke rekening. De totale kosten aan
ABN AMRO Bank bedroegen in 2018 EUR 138,59.

Verder zijn er geen kosten gemaakt. De Foundation streeft ernaar om alle kosten gesponsord
te krijgen zodat de donaties netto aan het statutaire doel van de foundation kunnen worden
gespendeerd. De kosten voor het in stand houden van de website van de Foundation worden
gesponsord door André Hilberink (www.denetwerkadviseur.nl) en de website wordt gemaakt
en gesponsord door Marjon Tas (www.marjontas.nl) Alle overige kosten, zoals bijvoorbeeld
drukwerk, worden gesponsord door Mireille de Waij (www.notareas.nl).
Opbrengsten in 2019
In 2019 is er een aantal donateurs die een grote schenking hebben gedaan. Daarnaast konden
we in 2019 al vijfentwintig “vrienden van Yvonne” noteren naast een aantal eenmalige
donaties. Tot slot gaat er van elke akte die bij MDW Notareas & Estateplanning gepasseerd
wordt, één euro naar de Foundation.
Donatie
In 2019 is een bedrag van EUR 17.000 gedoneerd aan “vrienden van Rijnstate” welk bedrag
is besteed aan het project “implementatie van sneldiagnostiek eGFR mutaties bij longkanker”.

