Stichting Kinderfonds Midden Limburg Jaarverslag 2014
In 2014 is het bestuur 6 keer in vergadering bijeen geweest.
De in 2013 ingezette weg naar een naamswijziging van de stichting
en de bijbehorende statuten, worden in de vergadering van 5 juli
geëffectueerd. De nieuwe naam is Stichting Kinderfonds MiddenLimburg, afgekort KML.
KML is ANBI gecertificeerd. Via de website wordt nadere informatie
verstrekt.
Van de opbrengst van de amandelstavenactie in december 2013 is €
1.500,00 aan de stichting Wilskracht gedoneerd. Dit werd in de vorm
van een cheque overhandigd in april.
In het najaar werd een financiële bijdrage gegeven aan de stichting Exodus voor hun jaarlijkse
uitstapje. De stichting Exodus begeleidt kinderen van gedetineerden tijdens hun bezoek aan de
ouder in gevangenschap.
Maandag 29 september zijn voorzitter Hubert Mackus en bestuurslid Wim Cox op werkbezoek
geweest bij de Kledingbank Limburg. Naar aanleiding hiervan heeft de stichting besloten een
donatie te doen. Op vrijdag 21 november vindt, na een rondleiding, de overhandiging plaats van
een cheque van € 2.500,00 voor de aanschaf van kinderondergoed, -pyjama's, -maillots, -sokken
en -kniekousen.
Eind oktober heeft het bestuur enkele mensen en hun partners uitgenodigd voor een etentje als
bedankje voor het werk dat zij (bijna) belangeloos voor de herpositionering en naamswijziging van
onze stichting hebben gedaan. De bestuursleden en hun partners hebben zelf voor hun eten
betaald.
Ook in 2014 heeft KML in december op het Munsterplein gestaan voor de verkoop van
amandelstaven. Om herkenbaar te zijn voor het winkelend publiek en tegen de kou hebben de
bestuursleden zelf een bodywarmer met KML logo aangeschaft. Daarnaast is er een nieuwe
banner aangeschaft. Helaas viel de opbrengst dit jaar wat tegen. Daarentegen was de verkoop
tijdens de Navenant Kalender party een groot succes. Ook het Roermonds Mannenkoor stak een
helpende hand uit met de verkoop van amandelstaven, wij krijgen een deel van de opbrengst.
Volgend jaar weer, heren?
In het kader van de Kerstgedachte, heeft KML voor de kinderen van stichting Wilskracht een
verzorgingspakket samengesteld, bestaande uit handdoek, washand, tandenborstel, tandpasta,
zeep en shampoo. De voor ons zo normale zaken als wassen en je tandenpoetsen, schiet er door
geldgebrek vaak als eerste bij in. Brood op de plank staat toch op nummer 1 van de
levensbehoeften, een nieuwe tandenborstel of shampoo staat vaak onderaan.
Vanuit Exodus, die de begeleiding verzorgen van de kinderen die 1x per maand op bezoek mogen
bij hun vader in detentie, was er gevraagd om speel- spelmateriaal voor met name de jongere
kinderen. Voor het bezoek stelt de gevangenis de gymzaal ter beschikking. Geen echte gezellige
ruimte om met je vader te zijn zeker als er naast wat knutselspullen en een voetbal verder niets is.
Aan dit verzoek hebben we graag voldaan; spelletjes, vloerpuzzels, poppen, poppenwagens,
speelgoedauto's, zachte ballen en nog veel meer. We hebben er voor alle gezinnen meteen een
amandelstaaf bij gedaan.
Op vrijdag 19 december zijn we eerst naar het kantoor van de Reclassering gereden om daar het
speelgoed voor de kinderen te overhandigen, daarna gingen we door naar Reuver waar inmiddels
een hele hoop dozen en tassen waren afgeleverd met de verzorgingssetjes. Alles is in grote dank
ontvangen.

De stichting KML is toegevoegd aan het lijstje van goede doelen bij GOGIVE.
Bij dit bedrijf kunnen werknemers een kerstpakket uitkiezen of hun tegoed schenken aan een goed
doel. Wij zijn zeer benieuwd naar de opbrengst.

