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Financieel Jaarverslag 2019
Inleiding

Voor u ligt het financieel jaarverslag
2019 van Micky’s Foundation. Dit verslag
dient te worden gelezen in combinatie
met het algemene Jaarverslag Micky’s
Foundation 2019. In 2019 hebben totaal
4 projecten plaatsgevonden.
Dankzij de gulle giften van onze donateurs,
sponsoren en subsidieverstrekkers kunnen
deze projecten gefinancierd worden.
Hierdoor is het in principe mogelijk om
voor elk project twee gespecialiseerde
therapeuten naar Aruba te halen, die drie
maanden lang een groep van tussen de
30-35 kinderen in hun eigen omgeving
behandelen. De continuïteit van de
projecten is van groot belang voor het
behalen van de behandeldoelen. Wij zijn
dan ook heel dankbaar voor alle financiële
steun die onze stichting in 2019 heeft
ontvangen!

In 2019 hebben we van de volgende
donateurs giften ontvangen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Impact Holding - Government of Aruba
Hertz Car Rental Aruba
Stichting Fonds Kind & Handicap
Den Haag (Voorheen STINAFO)
Rotary Club of Aruba
Stichting Wereldwijd voor Kinderen
België
Kiwanis Club of Palm Beach Aruba
De Palm Corporation
Garage Centraal
Stichting Windkracht 10
ADP Corporation
Mr and Mrs Ponson anniversary
guest donations
Stekelenburg onderzoeks buro Breda
Fysiotherapie Kootstra Nuenen
RBC Bank Aruba
Mevrouw Ingwersen
Meneer en mevrouw Ponson
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Balans
De stichting streeft altijd naar een
ruime positieve balans, die voldoende
ruimte biedt om tenminste de volgende
3 projecten te kunnen financieren.
Op deze manier blijft de continuïteit
gewaarborgd.

Het bedrag aan vooruitbetaalde kosten
op de balans per eind 2019 bestaat uit de
vooruitbetaalde huur van een huurwoning,
de bijbehorende borg en de tickets van de
therapeuten die begin januari 2020 arriveerden
voor het eerste project van 2020. Deze kosten
komen derhalve ten laste van het resultaat van
2020. Hieronder ziet u de balans:

Dec 31, 19

Dec 31, 18

Bank

100.683

63.291

Overige vlottende activa

100.683

63.291

Vooruitbetaalde kosten

11.541

5.919

11.541

5.919

112.224

69.210

112.224

69.210

Nog te betalen posten

0

1.000

Vooruitbetaalde donaties

0

10.000

0

11.000

Verm ogen

58.210

57.170

Netto resultaat

54.014

1.040

Totaal eigen vermogen

112.224

58.210

112.224

69.210

Alle bedragen in AWG
ACTIVA
Lopende activa

Totaal lopende activa
TOTAAL ACTIVA
Alle bedragen in AWG
PASSIVA
Kortlopende schulden

Totaal kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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Resultatenrekening
Micky’s Foundation heeft in 2019
een veel groter bedrag aan donaties
ontvangen dan in 2018. Dit komt vooral
door een grote donatie uit een fonds
voor sociale doeleinden van de overheid,
Impact Holding, van AWG 50.000.
Verder zijn er wederom grote en kleine
donaties ontvangen van een aantal
vaste donateurs, zonder welke Micky’s
Foundation haar projecten niet zou
kunnen voortzetten.
In 2019 heeft Superfood Plaza Care Program
tijdens de maand juli donaties ingezameld
voor Micky’s Foundation, wat een bedrag van
AWG 36.960 heeft opgeleverd. Dit bedrag is
niet in de jaarcijfers opgenomen omdat het
niet aan Micky’s Foundation is overgemaakt
maar aan stichting CEDE Aruba, die de
gelden zullen beheren. Superfood Plaza
Care Program heeft deze vorm van donatie
bepaald om te waarborgen dat de gelden
aan zinvolle projecten worden besteed.
Micky’s Foundation kan aanspraak maken
op het genoemde bedrag voor specifieke
projecten, nadat degelijke onderbouwing
en verantwoording aan CEDE is verstrekt.
Binnen Micky’s Foundation is besloten de
gelden te gebruiken voor de huisvesting van
de therapeuten gedurende 2020. Een eerste
deel is onder genoemde voorwaarden door
CEDE Aruba in april 2020 goedgekeurd en
overgemaakt.

In 2019 zijn evenveel projecten uitgevoerd
als in 2018. Echter 2019 zijn er vier volledige
projecten van elk drie maanden uitgevoerd.
De operationele kosten van de therapie zijn
daardoor vergelijkbaar met die van 2018. Voor
het donatie programma van Superfood Plaza is
wat extra materiaal aangeschaft voor promotie
van de stichting.
In 2019 zijn de kosten voor de werkbezoeken
van de voorzitter niet ten laste van de stichting
gebracht. In het algemeen jaarverslag wordt
nadere verantwoording gedaan van deze
werkbezoeken.
De donaties in natura bestaan uit de
tegenwaarde van de door Hertz ter beschikking
gestelde auto’s. Deze zijn verantwoord bij de
reis- en verblijfkosten van de therapeuten.
Daarnaast waren er nog donaties in de vorm
van bijvoorbeeld ontwerpen van marketing
materiaal.
Met het positieve resultaat van 2019 heeft de
stichting een gezond financieel boekjaar achter
de rug. Het overschot aan donaties in 2019
zal de verwachte terugval in 2020, vanwege
de huidige crisis, hopelijk voldoende kunnen
opvangen. Op de volgende pagina vindt u de
resultatenrekening.
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Resultatenrekening

Jan - Dec 19

Jan - Dec 18

122,200

61,238

41,440

53,670

163,640

114,908

12,000

12,000

193

4,361

Therapeuten daggeldvergoeding

17,927

17,715

Therapeuten reis- en verblijfkosten

74,795

74,831

2,354

2,959

107,269

111,866

56,371

3,042

10

125

Overige kosten

382

792

Prom otie en PR

1,633

850

332

235

2,357

2,002

54,014

1,040

Alle bedragen in AWG
Resultatenrekening
Inkom sten
Donaties
Donaties in natura - tw v
Totaal inkom sten
Uitgaven
Bijdrage kosten werving & acquisitie
Reis- en verblijfkosten bestuur

Therapie hulpm iddelen
Totaal uitgaven
Netto inkom en
Overige uitgaven
Bankkosten

Representatiekosten
Totaal overige uitgaven
Netto Resultaat

5

JA A RCIJFERS

2019

Bankrekeningnummer
Arubabank 2570960190
www.mickysfoundation.com

