
 

 

Jaarverslag Stichting We4kids. 

1 oktober 2021 – 30 september 2022 

 

Afgelopen boekjaar is weer een succesvol jaar geweest voor de Stichting We4kids. Dankzij de 

geweldige samenwerking met Kiwanis Club Sittard heeft de Stichting We4kids een bedrag 

van €11.000 ontvangen. Het bestuur is uitgebreid en verjongt en we hebben aan meer 

projecten dan ooit een bijdrage kunnen leveren. 

Laat ik dan ook beginnen iedereen te bedanken voor de enorme support afgelopen jaar. 

Kiwanis Club Sittard heeft opnieuw een grote bijdrage geleverd, in het bijzonder Bas van 

Dongen in zijn rol als voorzitter van de commissie fundspending en Frank Heijmann als 

voorzitter van de commissie fundraising. Verder wil ik al de contactpersonen van de diverse 

instanties waar we contact mee hebben bedanken. Wat we zien is dat regelmatig contact 

helpt in het krijgen van nieuwe projecten en het vergroten van onze bekendheid. Een 

tastbaar resultaat van het laatste is dat we afgelopen jaar 2 keer de regionale pers hebben 

weten te halen. Mede hierdoor zijn we door voetbalclub Fortuna benaderd voor een mooi 

project. Hierover later meer. 

Daarnaast heeft Wil Peters die deel uitmaakt van ons bestuur de website actueel gehouden 

en regelmatig aangevuld met korte verhalen en foto’s van onze projecten. Hij heeft in januari 

2022 de aansprekende domeinnaam w4kids.nl weten te bemachtigen. Tot januari 2022 

moesten we het doen met de veel minder aantrekkelijk naam we4kids.eu. 

Onze penningmeester Peter van Sloun heeft naast het zorgvuldig uitvoeren van betalingen 

(soms best lastig met de huidige AVG regels) en het bijhouden van de boeken geregeld dat 

we over goed promotioneel drukwerk beschikken, dat komende periode nog verder 

geprofessionaliseerd zal worden.  

Als Stichtingsbestuur zijn we afgelopen jaar 3 keer fysiek bij elkaar geweest en hebben we 

elkaar goed kunnen vinden in een stroom van mails. Dit laatste met name om te zorgen voor 

snelle afwikkeling van aanvragen. Dit wordt zeer gewaardeerd door aanvragers! 

De beide secretarissen van de Stichting afgelopen jaar (oud Jan Jeurissen en nieuw Hakan 

Kapar) dank voor de zorgvuldige vastleggingen. Afgelopen jaar hebben we in totaal dertien 

projecten direct en/of indirect gesteund met een totale sponsoring van € 6.527,87 aan 

activiteiten. Daarnaast is geïnvesteerd voor vergroting van de naamsbekendheid van We4kids 

in marketing tools zoals een brochure en visitekaartjes. 

Dit jaar is een begin gemaakt om onze netwerken te vergroten. Hierbij is gebruik gemaakt 

van de Fundspendingcommissie van Kiwanis Club Sittard.   

Hieronder een kort resume van onze projecten afgelopen jaar. Voor meer achtergrond 

verwijs ik graag naar onze website https://we4kids.nl.  

Casus 1. Een gezin ondersteund (vader, moeder en drie kinderen) Familie zware periode 

achter de rug. Jongster kind heeft anderhalve maand in ziekenhuis gelegen. Daarnaast 

meerdere zware problematieken. Gezin heeft vijf dagen in een bungalow geweest bij het 

Vennenbos. Bijdrage door We4Kids €399,- 

https://we4kids.nl/
https://we4kids.nl/2021/12/01/uitje-vennenbos/


 

 

Casus 2. Een gezin ondersteund, waarvan de vier jonge kinderen veel problematieken 

kennen. Een aantal van de kinderen heeft PCD een vorm van taaislijmziekte. Gezin is zeer 

klein behuisd waardoor de nachtrust vaak in het gedrang komt. Voor dit gezin heeft We4Kids 

een bijdrage gedaan om het gezin een tweedaags verblijf in de Efteling te verblijven. Voor de 

ouders is een sauna bon geschonken om af en toe eens tot rust te komen. Bijdrage door 

We4Kids €590,-. 

Casus 3. Een gezin in moeilijke omstandigheden als gevolg van schuldsanering en 

verschillende problematieken met de kinderen van respectievelijk 13, 3 en 1 jaar. Voor dit 

gezin is een weekend Lommerbergen gesponsord. Bijdrage door We4Kids €497,-.  

Casus 4. Op 12 maart is een aantal leden van Kiwanis Club Sittard zelfwerkzaam geweest bij 

speeltuin De Roetsj. Naast de zelfwerkzaamheid werd een geldelijke steun gegeven voor 

nieuw geplaatste materialen en onderhoudsmiddelen in de speeltuin. We hebben daarmee 

veel kinderen en ook gezinnen kunnen helpen om dit jaar weer volop te kunnen genieten van 

de speeltuin. Sponsoring materialen door We4Kids ad €675,-. 

Op initiatief van Kiwanis Sittard hebben we gekeken of we iets konden betekenen voor 

gevluchte Oekraïners. Hiervoor zijn de onderstaande twee projecten gerealiseerd: 

Casus 5. Zwemactiviteit voor ongeveer 100 Oekraïners met afsluitend een BBQ bij Plinthos. 

Bijdrage door We4Kids €600,-. 

Casus 6. Een Star wars zomerkamp voor zo’n 50 kinderen (deels Oekraïens, deels autistisch) 

bijdrage door We4Kids €400,-. 

Casus 7. Een gezin uit Sittard in moeilijke omstandigheden met verschillende problematieken 

een midweek geregeld bij Oostappen vakantiepark. We4Kids heeft het bedrag ad €420,- 

geregeld. 

Casus 8. Via gemeente verzoek ontvangen om voor 2 kinderen uit Born een bijdrage te doen 

voor deelname aan het zomerkamp van de Zaterdagmiddag-club. Ouders konen dit niet 

betalen voor hun kinderen vanwege een schuldsaneringstraject. Bijdrage door We4kids 

€180,-. 

Casus 9. Op 6 juli is de buitenspeeldag na een uitstel van 2 jaar (door Corona) gehouden 

voor kinderen uit Limbrichterveld en Hoogveld. We hebben daarvoor in 2020 een sponsoring 

gedaan ad €250,-. Het doel was om kinderen te laten genieten van het buitenspelen. 

Casus 10. Een gezin in moeilijke omstandigheden hebben een dagje Drievliet met 

aansluitend familiebezoek in Den Haag aangeboden. De kosten voor de tickets de tank- en 

parkeerkosten bedroegen om en nabij €200,-. Kosten voldaan door We4Kids. 

Casus 11. Via de organisatie van Blijfhuis een verzoek tot sponsoring van een dagje uit naar 

het Steinerbos voor kinderen en hun moeders die in het Blijfhuis verblijven. We4Kids heeft 

een donatie gedaan ad €750,- om het uitstapje naar Steinerbos mogelijk te maken.  

Casus 12. Op 20 juli werd We4kids Fortuna benaderd met bericht dat we kinderen mochten 

aandragen voor gratis seizoen abonnementen. Stichting We4kids heeft om het feest 

compleet te maken gezorgd voor Fortuna sjaals voor al deze kinderen en hun begeleiders. 

Bedrage €125,-. 

Casus 13. Tot slot support aan het het lustrumproject van Kiwanis Sittard de sponsoring van 

een groot aantal aan te schaffen kinderboeken en boekenkasten t.b.v. de taalschool en het 

https://we4kids.nl/2021/12/11/we4kids-helpt/
https://we4kids.nl/2022/07/12/midweek-landal-de-lommerbergen/
https://we4kids.nl/2022/09/17/star-wars-weekend-plinthos-geleen/
https://we4kids.nl/2022/09/30/midweek-oostappen/
https://www.facebook.com/zamiddagclub/
https://www.facebook.com/Hoogveld.Sittard/posts/5120835184695732
https://we4kids.nl/2022/07/14/dagje-drievliet/
https://we4kids.nl/2022/09/01/uitstap-naar-steinerbos-vanuit-het-blijfhuis/
https://we4kids.nl/2022/09/01/seizoenskaarten-fortuna-voor-kansarme-kinderen/
https://we4kids.nl/2022/10/17/gelijke-kansen-voor-leerlingen-kc-sittard-door-boekengift/


 

 

Kindcentrum. Dit project is een diepte-investering, omdat het kansarme kinderen een beter 

toekomstperspectief geeft om succesvol te zijn. Immers als de Nederlandse taal goed wordt 

beheerst dan nemen de kansen toe op een betere opleiding e wellicht ook een betere positie 

op de arbeidsmarkt. Door Kiwanis Sittard is het besluit genomen om ter gelegenheid van hun 

lustrum €2.000,- te sponsoren uit de sociale kas. In de uitbreiding van dit project naar de 

Gemeente Stein heeft we4kids geparticipeerd voor €375,-. 

Ook dit jaar heeft er weer een kascontrole plaats gevonden met externe personen afkomstig 

uit Kiwanis club Sittard. Deze kascontrole heeft plaats gevonden waarbij geen op- of 

aanmerkingen zijn gemaakt. Eerdere aanbevelingen zijn volledig geïmplementeerd. Ter 

verdere verbetering van de transparantie zullen volgend jaar enkele rubrieken aan het 

financiële verslag worden toegevoegd. 

Dankzij de ruime instroom van middelen ten bedrage van €16.217,62 en ondanks de 

eveneens ruime uitstroom van middelen van € 7.241,70 is het eigen vermogen van de 

Stichting substantieel gestegen van begin van dit boekjaar circa €15.650,- naar zo’n €24.630,- 

einde boekjaar. Een mooi resultaat. Bij een jaarlijkse uitstroom van ongeveer €8.000,- hebben 

we dus dekking voor om en nabij 3 jaar.  

Komende periode willen we vooral gebruiken om naast de reeds bestaande fundraising 

activiteiten ook regelmatige geldstromen binnen te halen in de vorm van donaties, 

schenkingen e.d. De afgelopen jaren zijn we hierin – zonder specifiek daarop te sturen - 

succesvol gebleken. De ANBI-status van Stichting We4Kids komt hierbij enorm van pas. 

Een bijzondere vermelding dienen we te maken over de Wensboom. Vanuit de Wensboom is 

wederom een mooi bedrag opgehaald (€4.027), dat in samenspraak met Rotary Sittard zal 

worden besteed. 

Het spreekt voor zich dat de bestuursleden van de stichting geen onkosten in rekening en 

ook geen vergoedingen ontvangen. Voor het cijfermatige deel van het jaarverslag verwijs ik 

U verder naar de pagina met de Jaarrekening op onze website. 

Ook 2022 - 2023 zal weer een enerverend jaar worden voor We4kids, mede ingegeven door 

verslechterende economische omstandigheden verwachten wij dat de vraag naar onze 

diensten verder zal toenemen. 

Dit betekent automatisch ook weer uitdagingen aan de inkomsten kant. Maar we hebben er 

zin in en weten waarvoor we het doen! 

 

Namens Stichting We4kids 

 

Voorzitter  

Harrie Hox 


