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Afgelopen jaar was weer een turbulent jaar met veel nieuwe activiteiten
grotendeels samen met Kiwanis Sittard Fundspending.
Het primaire plan van de stichting was afgelopen jaar gericht op verhogen van
onze bekendheid en het daarmee vergroten van de bron van inkomsten.
Dit is wonderwel goed gelukt en zal zijn vervolg komend jaar krijgen.
Zowel individuen als ook bedrijven zoals Jan Linders en Intratuin weten ons
inmiddels te vinden.
Daarnaast vinden ons ook steeds meer instanties met probleemgevallen die
voldoen aan de criteria van We4kids.
Ik zal eerst de belangrijkste resultaten van de fondswervingsactiviteiten
benoemen om vervolgens kort in te gaan op de bestedingen en enkele
investeringen die we als We4kids gedaan hebben.

Fondswerving.
Allereerst was er een grote donatie geregeld door Leon Poels bij zijn afscheid
van zijn werkzaam leven. In het totaal ontvingen we meer dan 80 donaties
voor een bedrag van meer dan E 6.500 nog te verhogen met een speciale
bijdrage van het jeugdfonds van de Smoke Eaters ad E 1250 onder
vermelding Poels.
Tevens ontvingen we van 2 privé personen die een jubileum te vieren hadden
E 1230
Dit kon nog aangevuld worden met de opbrengsten uit hoofde van onze
bijdrage rondom de kerstactiviteit, “ de Wensboom “ ad E 1415. Deze activiteit
wordt samen met Rotary Sittard al enkele jaren succesvol rondom de
kerstdagen uitgevoerd. Samen met Rotary Sittard wordt voor deze
kerstboomactie gelden, binnen we4kids een passende bestemming gevonden.
Geheel nieuw is dat wij benaderd zijn door het Goede Doelenfonds van Jan
Linders. D.m.v. verkoop van artikelen kunnen we We4kids promoten en
gelden inzamelen die door de Stichting verdubbeld worden.
Een voorlopige tussenstand leert dat we hier inmiddels meer dan E 1250
ontvangen hebben met nog een mogelijke verdubbeling voor het einde van het
jaar.
De promotie heeft geleid tot een vergelijkbaar aanbod van Intratuin dat loopt
tot kerst van dit jaar.

Last maar zeker niet least heeft de activiteit van de Kiwanisclub Sittard
Sittarday night fever een netto resultaat van meer dan E 6.300 opgebracht dat
geheel in de kas van We4kids is gevloeid.
Al met al inkomsten van meer dan E 17.975 voor onze Stichting. Een geweldig
resultaat waarmee we vele kinderen gelukkig gaan maken komende periode.

Bestedingen.
Zoals bekend is de doelstelling van We4kids mn gericht op het ondersteunen
bij individuele problemen. Hierbij maken we dankbaar gebruik van ons nog
steeds groeiende netwerk van andere zorginstellingen zoals Odigos,
gemeentelijke sociale dienst, Armenbestuur, Vincentius, pastoraat Sinti,
voedselbank, De Engele e.d.
Afgelopen jaar heeft dit geleid tot een 8 tal aanvragen waarvan er 5 zijn
gehonoreerd, 2 zijn aangehouden en een derde is door overlijden van de
begunstigde helaas niet doorgegaan.

Gemiddeld wordt per activiteit E 500 besteed omdat we zoveel mogelijk
kinderen gelukkig willen maken.
Lastig blijft het om de juiste personen te vinden. Onder andere maakt de
juridische regelgeving inzake de AVG het komende jaren niet makkelijker,
ondanks dat we o.b.v. statistieken weten dat er minstens 2000 kinderen onder
het welstandsniveau leven in onze Gemeente.
Dankzij de tussenpersonen lukt het goed om de anonimiteit te waarborgen.
Komende jaar zullen we gebruiken om de website te verbeteren en de
bekendheid van de stichting verder te vergroten.
Inmiddels hebben we promotiemateriaal zoals T-shirts, brochures e.d.
aangeschaft om dit te realiseren.
Tevens is een voorzichtig begin gemaakt met een donatiesysteem gebaseerd
op de ANBI status van de stichting We4kids.
Door verhuizing naar Italië is onze penningmeester Math Jennekes vervangen
door Peter van Sloun.
Math dank en Peter welkom.
Jan Jeurissen bedankt voor al je werk voor de stichting evenals Bas van
Dongen voor de fijne samenwerking met Kiwanis Sittard Fundspending.
Dat komend jaar weer een mooi jaar mag worden waar we weer veel kinderen
kunnen helpen met support van oude en nieuwe ondersteunende
organisaties.
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