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Algemeen  
 
Oprichting 
De Stichting voor Elkaar aan de Slag (VEADS) is opgericht op 1 juni 2012. Het betreft een 
fondsenwervende instelling. De Stichting is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. 
De Stichting is bekend onder de naam en het logo van Missie X-mas deze naam en logo behoren 
toe aan A.A.J.C. de Rouw de initiatiefneemster. 
 
Doelstellingen 
Het doel van de Stichting is het vervullen van en het ondersteunen bij de vervulling en de 
realisatie van wensen, van al dan niet, kwetsbare personen en het ondersteunen van andere ideële 
organisaties, ongeacht hun rechtsvorm. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door 
het leggen van contacten, het onderhouden en uitbreiden van een netwerk, het bieden van 
ondersteuning bij de realisatie van projecten allen in de ruimste zin van het woord. De stichting 
heeft geen winstoogmerk. 
 
De hoofdactiviteit van de Stichting VEADS is de uitvoering van Missie X-mas. Daarnaast zal 
het bestuur gedurende het hele jaar wensen van mensen, die een steuntje in de rug verdienen, 
proberen uit te voeren. Dit gebeurt door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat per december 2013 uit: 
Voorzitter (per 21 mei 2012) : Bart Eigeman  
Penningmeester: Arnold Reijnen 
Secretaris (per 21 mei 2012) : Ilona Jansen 
Bestuurslid: Jan- Willem van de Akker 
 
Verslag van de activiteiten 2014 
Gedurende het jaar 2014 heeft de Stichting veel uitgevoerd en georganiseerd nl. de kerst cd 
opgenomen, benefietconcert opgezet, Missie X-Mas wijktoer, NL doet glamourdag voor 
40 kinderen, kastelen dag, deelname aan de kerstcreatiebeurs, het houtenhuisje op het 
kerkplein, Santarun voor het jongerencentrum, vrijwilligersavond met diner, 
seniorenbrunch voor 73 personen, het uitdelen van 725 kerst-suprise pakketten. Daarnaast 
is de Stichting VEADS een erkend leerbedrijf geworden en is er een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
 
Tijdens Missie X-Mas 2014, de vierde Missie X-Mas (voor de derde maal uitgevoerd 
onder de verantwoordelijkheid van de Stichting VEADS) zijn: 

- Ruim 725 surprisepakketten uitgedeeld (2013: 400) 
- Wijktour Missie X-Mas langs 13 locaties met als afsluiting Het Winterparadijs 
- Veel media-aandacht 
- Meewerkende partners o.a. Boschtion, Hervioncollege, Duhamel College, Koning 

Willem 1 college, Emmausparochie, Jongerencentrum de Poort, Maerlant college, 
Inloopschip, Meer met Elkaar en Anderen, actieve ondersteuning door voormalig 
wethouder Eigeman en wethouder Jeroen Weyers.  

 
De baten voor Missie X- Mas 2014 inclusief subsidie van de gemeenten en sponsoring in 
goederen bedragen in 2014 € 14.129. De lasten inclusief de uitgifte van surprisepakketten 
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€ 12.490. Het saldo actie Missie X- Mas 2014 bedroeg € 1.639 positief (2013: € 519 
negatief). 
 
 Toekomstplannen en beleid 2015 

- Voor het jaar 2015 staat een wijktour op het programma dit maal zal de tour korter 
zijn maar wordt gestreefd naar een hogere opbrengst door een professionalisering 
van het sponsorbeleid. 

- De beleidstaken voor het bestuur zijn voor 2015 het schrijven van een PR en 
communicatieplan, het schrijven van een sponsorplan, het beoordelen en realiseren 
van ingediende wensen, het werven en beheren van de inkomsten, toezien op de 
juiste besteding van de middelen, een draaiboek voor de wijktour opstellen. 

 
Het beleid van de Stichting VEADS is de ondersteuning van initiatieven om wensen van 
mensen te vervullen. Die daartoe zelf nauwelijks in staat zijn. Dit komt tot uiting door de 
uitvoering van de actie Missie X- Mas in de maanden november en december met als 
belangrijk onderdeel de wijktour. De stichting voert zelf niet uit maar brengt vraag en 
aanbod bij elkaar en schakelt haar netwerk in en slaat bruggen. Integriteit, transparantie en 
een open communicatie zijn erg belangrijk voor de Stichting. Tijdens de wijktour worden 
geld en goederen ingezameld om die vervolgens uit te delen aan de gezinnen die dat nodig 
hebben. De Stichting heeft betrouwbare deskundige partners die helpen bij de selectie van 
de gezinnen. Alle handelingen en acties van de stichting worden verantwoord in de 
jaarrekening welke gepubliceerd wordt op de website. 
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Begroting 2015 

(in euro's)

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 21.000 25.514
Subsidies van derden en overheden 4.000 2.500
Rentebaten uit beleggingen 0 0
Overige baten 0 0

25.000 28.014

Lasten:
Besteed aan doelstelling kerstcreatiebeurs 400 386
Besteed aan projecten 5.000 2.758
Besteed aan Missie X-Mas / houten huisje 15.000 12.490

20.400 15.634

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 0 0
Kosten gezamenlijke acties 0 0
Kosten acties derden 0 0
Kosten verkrijging subsidies 0 0
Kosten beleggingen 0 0

Kosten beheer en administratie 2.500 6.402
Som der lasten 2.500 6.402
Som der baten en lasten 2.100 5.978

Begroting 2015 Werkelijk 2014
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014

Activa
(in euro's)

Vaste Activa

Materiële vaste activa
Inventarissen 74 147

Vlottende activa

Vlottende activa
Voorraden 0 0
Vorderingen 285 714
Liquide middelen 7.752 1.472

Totaal activa 8.111 2.333

31 december 2014 31 december 2013
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Passiva
(in euro's)

Reserves
Continuiteitsreserve 5.000 0
Overige reserves 2.370 1.391

7.370 1.391

Fondsen
Bestemmingsfondsen 0 0

Kortlopende schulden 741 942

Totaal passiva 8.111 2.333

31 december 2014 31 december 2013
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

(in euro's)

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 25.514 17.258
Baten uit acties derden 0 5.167
Subsidies van derden en overheden 2.500 2.500

23.514 24.925

Lasten:
Kostprijs projecten 15.634 20.163
Kosten beheer en administratie 6.402 5.281

17.536 25.444

Som der baten en lasten 5.978 -519

2014 2013
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TOELICHTING ALGEMEEN 

Waarderingsgrondslagen 
 
Algemene grondslagen 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een 
voorziening voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald door middel van individuele beoordeling 
der posten. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd op de nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan 
deze ter vrije beschikking. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn gewaardeerd op 
de nominale waarde. 
 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden aan het 
verslagjaar toe te rekenen kosten. 
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
Winsten worden verantwoord in het jaar, waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar, waarin deze voorzienbaar zijn. 
 
Financiële baten en lasten 
De rentebaten en rentelasten in de verslagperiode betreffen van derden ontvangen respectievelijk aan 
derden betaalde interest. 
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TOELICHTING OP BALANS 
 

(in euro's)

Materiele vaste activa
Inventaris
Beeldreclame banner 95 95
Banner Missie X mas 125 125

220 220

Aanschafwaarde 220 220
Cumulatieve afschrijvingen 73 0
Boekwaarde per 1 januari 147 220

Mutaties boekjaar
Investeringen 0 0
Afschrijvingen 73 73

73 73

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen 146 73
Boekwaarde per 31 december 74 147

31 december 2014 31 december 2013

 
Vorderingen

Nog te ontvangen donatie/nog te storten 0 713
Nog te ontvangen opbrengst Loterij 35 0
Nog te ontvangen opbrengst Kerst CD 250 0

285 713

 
Liquide middelen

Rabobank 7.752 1.473
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(in euro's)

Continuïteits-reserve

Saldo per 1 januari 0 0
Uit baten en lasten 5.000 0
Saldo per 31 december 5.000 0

Overige reserves

Saldo per 1 januari 1.391 1.910
Uit baten en lasten 979 -519
Saldo per 31 december 2.370 1.391

2014 2013

 

(in euro's)

Overige schulden

Te betalen kosten 741 870
Te betalen declaraties 0 72

741 942

31 december 2014 31 december 2013
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

(in euro's)

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving
Opbrengst X-mas / houten huisje 11.629 0
Opbrengst Santa Run 500 0
Opbrengst Kerstbeleving-beurs 1.014 0
Opbrengst Loterij 2.517 0
Opbrengst Kerst CD 4.756 0
Donaties in natura 4.500 15.664
Sponsoring algemeen 450 0
Giften kerstcreatiebeurs 0 550
Donaties 148 1.044

25.514 17.258

Baten uit acties van derden
Donaties Missie X- Mas 0 1.242
Donaties/sponsoring algemeen 0 3.925

2014 2013

 
 
Som der lasten

Kostprijs projecten
Inkoop X-mas / houten huisje 12.490 19.926
Inkoop Santa Run 0 0
Inkoop Kerstbeleving-beurs 386 237
Inkoop Loterij 1.460 0
Inkoop Kerst CD 1.180 0
Inkoop Surprise Room 118 0

15.634 20.163

Kosten beheer en administratie
Kantoor huur 4.500 4.500
Afschrijvingskosten inventaris 73 73
Kantoorinrichting 0 79
Verzekeringen 157 0
Declaraties 419 29
Drukwerk 0 250
Kantoorkosten 189 0
Representatie kosten 69 0
Reclamekosten 174 0
Website en overige verkoopkosten 671 251
Kantinekosten 45 0
Bankkosten 105 99

6.402 5.281  
 
’s-Hertogenbosch, 
Namens VEADS 
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