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Financieel Jaarverslag 2021

Inleiding 
Voor u ligt het financieel jaarverslag 
2021 van Micky’s Foundation. Dit verslag 
dient te worden gelezen in combinatie 
met het algemeen jaarverslag van dat 
jaar. In 2021 hebben in totaal 4 projecten 
plaatsgevonden.  Als gevolg van de 
wereldwijde covid-19 pandemie die na 2020 
ook in 2021 het gehele jaar merkbaar was, 
is de opbrengst van de acquisitie drastisch 
terug gelopen. Hierdoor zijn de inkomsten 
in beide jaren relatief laag geweest en is 
de financiële buffer die de stichting voor 
fenomenen als de COVID-pandemie moest 
beschermen, bijna geheel verdwenen. 

Waar in 2020 de daling in donaties en 
subsidies al was ingezet, zien we in 2021 dat 
die daling nog sterker werd. Als gevolg van de 
economische malaise doneerden een groot deel 
van het Arubaanse bedrijfsleven en daaraan 
gerelateerde charity organisaties een stuk 
minder of helemaal niet. Vaak was de intentie er 
nog steeds om een donatie te doen, maar was 
de boodschap dat het een jaar was uitgesteld, 
tot er weer gezonde bedrijfsresultaten werden 
geboekt. Een grote uitzondering hierop was 
Hertz Car Rental. Zij zijn ons zowel in 2020 als 
in 2021 blijven steunen met de sponsoring van 
2 auto’s per project. Hiervoor zijn we dan ook 
bijzonder dankbaar. 

Dankzij de opgebouwde buffer in de jaren 
voorafgaand aan de COVID-pandemie, de 
jaarlijkse subsidie van Fonds Kind & Handicap 
en een paar kleinere donaties konden dit 
jaar toch alle projecten gefinancierd worden. 
Hierdoor konden we toch de financiële 
slagvaardigheid behouden om voor elk project 
twee gespecialiseerde therapeuten naar Aruba 
te halen, die drie maanden lang een groep 
van tussen de 40-45 kinderen in hun eigen 
omgeving behandelden. De continuïteit van de 
projecten is van groot belang voor het behalen 

van de behandeldoelen. Wij zijn, ondanks de 
economische malaise als gevolg van de pandemie, 
dan ook heel dankbaar voor alle financiële steun, 
hoe gering ook die onze stichting in 2021 heeft 
ontvangen! 

In 2021 hebben we van de volgende donateurs 
giften/subsidies ontvangen:

• Hertz Car Rental Aruba  

• Fonds Kind & Handicap  Den Haag  

• Rotary Club of Aruba  

• Garage Centraal

• Familie Pinedo

• Familie De Bruijn

• Familie Van der Windt

• De heer H. Daryanani

• De heer E. F. Aartsen

• De heer Wilfrido Medina

• Atlas Kidtech

• Revalidatie centrum Groot Klimmendaal 

Doetinchem
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Balans

De stichting heeft altijd gestreefd naar een 
ruime positieve balans die voldoende is om ten 
allen tijden met de op dat moment beschikbare 
financiële middelen, tenminste de volgende 
3-4 projecten te kunnen financieren. Op 
deze manier blijft continuïteit gewaarborgd. 
Maar met de gevolgen van de wereldwijde 

economische malaise als gevolg van de covid-19 
pandemie en de lockdown op Aruba in ogenschouw 
genomen is de drastische afname van giften en 
donaties een feit geworden. Ten opzichte van het 
jaar 2020, waar de daling al was ingezet, is die daling 
in 2021 nog sterker geworden. 

Alle bedragen in AWG 
Dec 31, 

2021 
 

Dec 31, 
2020 

ACTIVA 
     

 
Lopende Activa 

   

   
Liquide Middelen 

   

   
Kas 201 

 
0 

   
Bank 39.985 

 
107.904 

   
Totaal Liquide Middelen 40.186 

 
107.904 

       

   
Overige Vlottende Activa 

   

   
Vooruitbetaalde kosten 12.928 

 
9.950 

   
Totaal Vlottende Activa 12.928 

 
9.950 

    
  

 
  

 
Totaal Lopende Activa 53.114 

 
117.854 

TOTAAL ACTIVA 53.114 
 

117.854 

       
       Alle bedragen in AWG 

   PASSIVA 
    

 
EIGEN VERMOGEN 

   

  
Vermogen 117.854 

 
112.224 

  
Netto resultaat huidig boekjaar -64.740 

 
5.630 

 
Totaal Eigen Vermogen 53.114 

 
117.854 

TOTAAL PASSIVA 53.114 
 

117.854 
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Resultatenrekening

In 2021 is er in vergelijking met het jaar 
2020 weer 1 project meer georganiseerd. 
Daardoor zijn er weer meer projectkosten 
gemaakt. Door de afname van het aantal 
donaties tijdens en na de lockdown, tezamen 
met de toegenomen projectkosten in 2021, 
sluit de stichting het boekjaar 2021 met een 
behoorlijk negatief resultaat af. 

De donaties in natura bestaan uit de tegenwaarde 
van de door Hertz Car Rental ter beschikking 
gestelde auto’s (8) en de gedoneerde hulpmiddelen 
door Atlas Kidtech en Groot Klimmendaal die eind 
2021 naar Aruba zin verscheept. 

Met het negatieve resultaat van 2021 heeft de 
stichting een minder gezond financieel boekjaar 
achter de rug. Dit betekent niet dat er dusdanig 
gebrek is aan financiële middelen om ons 
voorbestaan te kunnen garanderen. Maar eerder 
dat er in 2022 hard aan het werk moet worden 
gegaan op het gebied van acquisitie om zowel de 
oude als ook nieuwe sponsoren en subsidienten 
aan te schrijven en het fondsenwervingsplan 
op die manier te diversifiëren. Met een aantal 
subsidietoekenningen in het vooruitzicht, waarvan 
een enkele al is ontvangen kan de stichting al met 
meer vertrouwen de rest van 2022 tegemoet zien.
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Resultatenrekening

Alle bedragen in AWG Jan - Dec 21 
 

Jan - Dec 20 

INKOMSTEN 
   

 
Donaties 36.948 

 
95.127 

 
Donaties in natura t.w.v. 30.781 

 
39.160 

Totaal INKOMSTEN 67.729 
 

134.287 

     OPERATIONELE UITGAVEN 
   

 
Bijdrage kosten werving & acquisitie 12.000 

 
11.000 

 
Therapeuten daggeldvergoeding 29.106 

 
22.651 

 
Therapeuten Reis-en verblijf 80.681 

 
91.271 

 
Therapie Hulpmiddelen 8.401 

 
573 

Totaal OPERATIONELE UITGAVEN 130.188 
 

125.495 

  
  

 
  

Netto Inkomen -62.459 
 

8.792 

     OVERIGE UITGAVEN 
   

 
Accounting 1.500 

 
625 

 
Bankkosten 530 

 
1 

 
Notariskosten 0 

 
828 

 
Kantoorkosten 188 

 
0 

 
Promotie en PR 63 

 
1.580 

 
Overige Kosten 0 

 
128 

Totaal OVERIGE UITGAVEN 2.281 
 

3.162 

  
  

 
  

Netto Resultaat -64.740 
 

5.630 

 



Bankrekeningnummer
Arubabank 2570960190

www.mickysfoundation.com


