Jaarrekening 2020

Vooraf
Op 24 september 2020 werd Stichting Spot ON 040 opgericht en werden we onder
nummer 80405312 ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is
861661369.
Vanaf 26 januari 2021 zijn we of cieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Bestuursleden
Mary Fiers (voorzitter)
Jochem Goedhals (penningmeester)
Albert Kivits (secretaris)
2020 was een opstart jaar.
We hebben de focus gelegd op de inhoudelijk ontwikkeling van ons initiatief en de
werving van vrijwilligers en kinderen en netwerken in Vaartbroek. De gestarte
fondsenwerving heeft geleid tot een eerste resultaat in 2021. De jaarrekening voor
2020 is dus nihil.

Winst- en verliesrekening 2020
Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving

€0

€0

Inkomsten gezamenlijke acties

€0

€0

Inkomsten uit subsidies

€0

€0

Overige inkomsten

€0

€0

Totale inkomsten

€0

€0
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Bestedingen
Kosten beheer en administratie

€0

€0

Besteed aan doelstelling

€0

€0

Toevoeging aan reserves

€0

€0

Onttrekking aan reserves

€-

€-

Totale kosten/bestedingen

€0

€0

Immateriële vaste activa

€0

€0

Materiele vaste activa

€0

€0

Vorderingen en overlopende activa

€0

€0

Liquide middelen

€0

€0

Totale activa

€0

€0

Reserves en fondsen

€0

€0

Langlopende schulden

€0

€0

Kortlopende schulden

€0

€0

Totale passiva

€0

€0

Balans per 31 december 2020
Activa

Passiva
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Ondertekend op 27 April 2021 te Eindhoven door:
Jochem Goedhals
Penningmeester

Abert Kivits
Secretaris

Mary Fiers
Voorzitter
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Jochem Goedhals:
Soms overkomt het leven je, toch?
Na mijn eerste kennismaking twee weken geleden, met een groepje jongeren
bij het jongerencentrum, reed ik een week later opnieuw naar het
jongerencentrum in Vaartbroek. Ik zou gaan kennismaken met Fatima. Net
op tijd liep ik het centrum in en kwam ik erachter dat Fatima in haar eigen
huis op mij aan het wachten was. Zonder na te denken stelde ik voor om haar
daar te ontmoeten. Ik zat al in mijn auto toen ik opeens twijfels kreeg…Waar
kom ik terecht? Weten de ouders wel van Spot On? Vinden ze het wel goed?
Voor ik het wist zat ik aan de tafel met Fatima, haar moeder en de buurvrouw
die optrad als tolk.
Het moment overkwam mij. Ik kreeg in sneltreinvaart het verhaal van Fatima
en haar familie te horen. Ik keek recht in de mooie bruine ogen van haar en ik
wist direct dat ik haar wilde helpen. Na iets meer dan een uur namen we
afscheid en hadden we afgesproken dat we de week erna zouden starten.
Inmiddels heb ik drie sessies met Fatima achter de rug. We hebben elkaar
beter leren kennen, en ook samen schoolwerk gedaan. We hebben
Nederlandse taal en grammatica gedaan, rekenen, maatschappijleer en om
heel eerlijk te zijn, het was best pittig. Wat doen wij mensen veel dingen op de
automatische piloot! Het was ontzettend uitdagend om verschillende
manieren te vinden om het uit te leggen of te oefenen. De leukste momenten
die we tot nu toe hebben gehad hadden te maken met het kijken van vloggers
die zij tof vindt. En het luisteren naar muziek die luistert. Het mooie aan dit
alles is dat het maar anderhalf uur per week kost en die tijd vliegt voorbij. Ik
kijk uit naar de volgende sessies die we samen gaan hebben en hoop heel
erg hard dat we snel meer kinderen vinden die door de Spotters geholpen
willen worden. En ik vermoed dat het voor zowel het kind als voor jou als
Spotter zoveel gaat brengen puur en alleen omdat je jezelf ook gaat
ontwikkelen en uitdagen door de dingen die je samen gaat doen.

5/5

