Jaarverslag Stichting Kinderfonds Midden-Limburg 2015
Bestuurszaken
In 2015 zijn de gegevens voor de website vervolledigd met het toevoegen van een financieel
jaarverslag ( opgesteld door accountantskantoor bpv, Roermond ) en het beleidsplan.
Het bestuur is dit jaar 7 keer bij elkaar in vergadering geweest en we kunnen spreken van een druk
en succesvol jaar voor het Kinderfonds.
Bovendien zijn aan het eind van 2015 de eerste stappen naar een samenwerking met de
landelijke stichting Het Vergeten Kind gezet. Een en ander zal een vervolg krijgen in 2016.
Dag zonder koekje
Na een gedegen voorbereiding vond van 1-8 mei 2015 de actie "Dag Zonder Koekje" plaats. In
veel horecazaken in de Roermondse binnenstad, Weert en Nederweert, kregen de klanten en
kaartje bij hun kopje koffie in plaats van een koekje. Het bedrag van het koekje werd door de
horecaondernemer gestort op de rekening van het Kinderfonds.
Deze actie is mede door het door Holbox gesponsorde drukwerk en natuurlijk de medewerking van
de horeca ondernemers een groot succes geworden met een opbrengst van bijna € 3.500,00.
Deze actie willen we ook in 2016 weer in de eerste week van mei laten plaatsvinden.
Zomer donaties
In de zomer werden de kinderen van Wilskracht en Exodus (Ouders Kind Detentie-project) verrast
met een cadeaubon, waar ze bij de Action iets naar eigen keuze voor uit konden zoeken. De
kinderen van Wilskracht kregen een cadeaubon ter waarde van € 10,00 en de kinderen van
Exodus een bon ter waarde van
€ 5,00 en daarnaast een bijdrage van € 5,00 per kind voor het jaarlijkse dagje uit, dat Exodus
organiseert.
Roermondse uitdaging
20 November organiseerde de Roermondse Uitdaging voor de tweede keer " De Beursvloer" waar
ook het Kinderfonds zich presenteerde. Enerzijds om op zoek te gaan naar projecten waar we een
(financiële) bijdrage aan zouden kunnen leveren, maar ook om andere verenigingen in staat te
stellen hun clubkas te vullen door samen met het Kinderfonds amandelstaven te verkopen en de
opbrengst te delen. De Roermondse uitdaging heeft voor het Kinderfonds vijf mooie matches
opgeleverd.
December donaties
Ook deze decembermaand wilden we weer wat extra's doen voor onze doelgroep kinderen.
Op 11 december overhandigden bestuursleden Karin Straus en Wim Cox 38 kerstshoppers aan de
reclassering Roermond voor de kinderen van het Ouder Kind Detentie project van Stichting
Exodus, De shopper was gevuld met specifieke levensmiddelen voor kinderen zoals allerlei "echt"
broodbeleg als pindakaas, hagelslag, jam, maar ook snoep, koekjes, zoutjes. Voor de kinderen tot
6 jaar doneerde de Jumbo in Heel nog een Sinterklaasboek en voor de kinderen tot 12 jaar een
ijsmuts. Bovendien kregen alle kinderen ook nog een rol zacht wc-papier van de Jumbo.
Zaterdag 12 december was het de beurt aan bestuursleden Geert Teeuwen, Hubert Mackus en
Astrid Kwak om 163 shoppers te overhandigen in Reuver voor de kinderen van Wilskracht.
Vrijdag 18 december werd 's ochtends in Maasbracht een cheque overhandigd van € 2.500,00
aan de Kledingbank Limburg, zodat ook dit jaar weer kinderondergoed , sokken, maillots, pyjama's
enz. gekocht kan worden.
's Middags overhandigden bestuurslid Astrid Kwak en adviseur Aschwin Kwak bij Moveoo enkele
kerstshoppers gevuld met spelletjes, knutselspullen, puzzels voor de kinderen die daar op dit
moment verblijven. Helaas verblijven er in de crisisopvang op dit moment meer kinderen dan
volwassenen. De ruimtes binnen Moveoo zijn hier (nog) niet op ingericht en de gevulde tassen
waren meer dan welkom.

Amandelstavenactie
Donderdag 17 december mochten we weer aanwezig zijn bij de Navenant Kalenderparty, waar we
wederom amandelstaven verkocht hebben. Daarnaast zijn we actief geweest met de verkoop van
amandelstaven in onze eigen netwerken. In totaal zijn er in 2015 ruim 1700 amandelstaven
verkocht ten behoeve van het Kinderfonds.
Losse donaties
Stichting Kinderfonds Midden-Limburg krijgt steeds meer naamsbekendheid en bijval bij ons goede
doel. Zo heeft Mw. Nijskens van Live & Give uit Horn 125 Euro opgehaald voor het Kinderfonds.
Een ondernemer uit Nederweert, die anoniem wil blijven, stortte een bedrag van € 2.500,00.
Hiervan konden voor 10 gezinnen met jonge kinderen waarde cheques aangeschaft worden. De
eerste set waarde cheques werd woensdag 23 december overhandigd door onze voorzitter Hubert
Mackus.
En dat goed voorbeeld goed volgen doet, blijkt wel uit het feit, dat een tweede ondernemer zich
heeft gemeld om op deze wijze het project in Nederweert te ondersteunen.
Ook dit jaar heeft Gogive kerstpakketten uit St. Joost Stichting Kinderfonds Midden-Limburg weer
toegevoegd als mogelijk goed doel om aan te doneren voor de medewerkers van klanten die dit
liever willen dan een kerstpakket. We zijn benieuwd wat dat dit jaar weer heeft opgeleverd.

