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INLEIDING

Doel
De Stichting Kleinood heeft ten doel:
Het verlenen van hulp aan gezinnen en personen in nood voor wat betreft huisvesting,
handicap (lichamelijk, zintuiglijk en/of verstandelijk) en waar mogelijk scholing.
Voorwaarde is dat het gezin of de persoon zelf de hulp niet kan bekostigen.
Het betreft personen of gezinnen in derdewereldlanden in Azië, Afrika, Midden- en Zuid
Amerika en enkele voormalige Oostbloklanden.
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door investering en/of bemiddeling
naar derden voor het verlenen van hulp in natura of aanvullende financiering. Aanvragen
voor een bijdrage kunnen uitsluitend worden ingediend door medewerkers van de Stichting
Amarant Groep. Daarnaast is één van de voorwaarden dat ter plaatse een contactpersoon
aanwezig is die zich verantwoordelijk voelt voor de realisatie van een initiatief en het
afleggen van verantwoording.
Vermogen
In het eerste lid van artikel 3 van de statuten van de stichting staat opgesomd hoe de
stichting haar vermogen vormt en wel als volgt:






bijdrage van de Stichting Amarant, gevestigd te Tilburg
bijdragen van medewerkers van de Stichting Amarant
subsidies en donaties
verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking en gift
alle andere verkrijgingen en baten

Een korte terugblik
De Stichting is oorspronkelijk een initiatief van de raden van bestuur van de Stichting
Amarant (nu Stichting Amarant Groep) en de woningcorporatie WonenBreburg.
Uitgangspunt was dat beide organisaties jaarlijks een bijdrage van € 3.000,-- zouden geven
en dat getracht zou worden dit bedrag te verhogen door middel van bijdragen van de
medewerkers van beide organisaties.
Uiteindelijk heeft WonenBreburg besloten niet structureel te participeren en geen voordracht
te doen voor de benoeming van een bestuurslid, zoals aanvankelijk het plan was.
De formele oprichting van de stichting heeft plaatsgevonden op 28 februari 2008.
De stichting is door de fiscus aangemerkt als een “algemeen nut beogende instelling”
(A.N.B.I.). Dit houdt in dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.
De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17221483.
IBAN: NL44RABO0130165891.
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Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur ultimo 2018 was als volgt:
naam

functie

woonplaats

mevrouw (Ans) J.A.M. van Beerendonk
mevrouw (Ellen) H.M.W. van Gestel
de heer (Hans) J.P.A. Geerts

voorzitter
secretaris
penningmeester

Tilburg
Tilburg
Molenschot

GANG VAN ZAKEN IN 2018
Naast het ondertekenen van het jaarverslag 2017 is Stichting Kleinood in 2018 één maal in
vergadering bijeen geweest. Tijdens deze vergadering zijn geen nieuwe aanvragen in
behandeling genomen.
Er is wel een besluit genomen over de in 2017 door Silvia Smaling ingediende aanvraag voor
de Ombir Foundation in Nepal.
Ombir Foundation is opgericht door Mick Brocker, die in Kathmandu de zorg heeft over elf
weeskinderen en bezig is met de bouw van een weeshuis. Omdat Silvia aan de bouw van
het weeshuis een steentje wil bijdragen heeft zij een aanvraag bij Stichting Kleinood
ingediend.
Tijdens een gesprek met Silvia is uitgelegd dat Stichting Kleinood geen bijdrage levert aan
stenen, een gedeelte van het gebouw, maar projecten financiert met een kop en een staart,
zoals bijvoorbeeld ten behoeve van de inrichting, inventaris, spelmateriaal of iets dergelijks.
Stichting Kleinood zal een aanvraag hiervoor honoreren en heeft Silvia geadviseerd om een
nieuw verzoek, voorzien van een begroting, in te dienen.
Op 20 augustus 2018 heeft Silvia een mail gestuurd met het verzoek om een bijdrage voor
de inrichting van de kinderkamers. De bouw van het nieuwe huis is bijna klaar. Stichting
Kleinood heeft deze aanvraag gehonoreerd met een bedrag van € 2.500,=.
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Overige zaken die in 2018 aan de orde zijn gekomen bij Stichting Kleinood:
 In het personeelsblad de Spotlight nummer 20 van april 2018 heeft een artikel van
Stichting Kleinood gestaan, dit om de naamsbekendheid te vergroten.
 Marloes Vriens, communicatiemedewerker Marketing, Communicatie & Zorgverkoop
heeft Stichting Kleinood benaderd of zij interesse heeft in spullen en promotiemateriaal
dat overblijft met de komst van de nieuwe huisstijl van Amarant. Stichting Kleinood heeft
aangegeven geen interesse te hebben.
 Twee medewerksters hebben bij Stichting Kleinood geïnformeerd waaraan een aanvraag
moet voldoen. Zij overwegen een aanvraag in te dienen voor projecten in Rwanda en
Lombok. In 2018 heeft Stichting Kleinood van hen nog geen aanvraag ontvangen.
 Patricia Delvers (medewerkster Logeerhuis ’t Dijkje) heeft Stichting Kleinood benaderd
met de vraag of Amarant afgeschreven medische hulpmiddelen en gereedschappen
heeft die een tweede leven kunnen krijgen bij een project in Bosnië. Stichting Kleinood
heeft navraag hiernaar gedaan bij de afdeling Ergotherapie en het Onderhoudsbedrijf,
maar daar zijn op dit moment geen afgeschreven spullen beschikbaar. Dit is meegedeeld
aan Patricia met de mededeling dat zij wel een aanvraag bij Stichting Kleinood kan
indienen voor het project in Bosnië. Door persoonlijke omstandigheden heeft Patricia nog
geen aanvraag ingediend, maar zij is voornemens om dit alsnog te doen.
 Stichting Amarant helpt Ghana heeft Stichting Kleinood verzocht om een afspraak om
een mogelijke samenwerking te bekijken. Een eerste overleg is gepland in januari 2019.
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FINANCIËN
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
31-12-2018

31-12-2017

Activa

31-12-2018 31-12-2017
Passiva

Vorderingen op korte termijn

€

2 €

Liquide middelen

€

21.305 €

Totaal activa

€

21.307 €

€

21.295 €

20.852

20.859 Schulden op korte termijn

€

12 €
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20.864 Totaal passiva

€

21.307 €

20.864

4 Eigen vermogen

Toelichting
Het bedrag van € 2,- bij de vordering op korte termijn betreft de rente over 2017 die in januari
2018 ontvangen is.
De liquide middelen bestaan uit het saldo van de betaalrekening ad € 211,- en € 21.094,-. De
schuld op korte termijn van € 12,- betreft de bankkosten over december 2018 die in 2019
werden betaald.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018
Baten

2017

Bijdragen / ontvangen giften
Rente

€
€

3.080 €
2 €

3.000
4

Totaal baten

€

3.082 €

3.004

Giften
Bestuurs- en bankkosten

€
€

2.500 €
139 €

2.000
191

Totaal lasten

€

2.639 €

2.191

Resultaat

€

443 €

813

Lasten

Toelichting
Van de Raad van Bestuur van de Amarant Groep werd de jaarlijkse gift van € 3.000,ontvangen. Daarnaast is voor € 80,- aan giften ontvangen. Het positieve resultaat over 2018
ad € 443,- is toegevoegd aan het eigen vermogen dat thans € 21.295,- bedraagt.
Tilburg, 17 januari 2019

J.A.M. van Beerendonk

H.M.W. van Gestel
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J.P.A. Geerts

