
1. Naam organistaie Stichting Nicolette

2. RSIN nummer 821350225

3. KvK nummer 27356675

4. Website www.stichtingnicolette.nl

5. Contactgegevens Stichting Nicolette
Kwekerslaan 7
’s-Gravenzande
Postadres:
Antwoordnummer 20042
2680 VE ’s-Gravenzande

e-mail info@stichtingnicolette.nl

Contact personen:
Anne-Mieke en Teun Berkel
tel. 0174-422990
Mob. 06-53735563

6. Doelstelling

7. Beleidsplan

8. Bestuurders

9. Beloningsbeleid

10, Veslag Stichting Nicolette heeft in 2013 ,ondanks de moeilijke economische 
periode, een succesvol jaar gehad.

           
      

         
  

     
       

 

           

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden als bestuurder. Eventuele noodzakelijke onkosten 
voor de Stichting worden op declaratiebasis vergoed. Wel kan door 
het bestuur besloten worden in voorkomende gevallen een 
vrijwilligersvergoeding toe te kennen aan vrijwilligers die zich 
structureel voor de stichting inzetten.

Het zonder winstoogmerk bevorderen en stimuleren
 van initiatieven ter bevordering van de geestelijke en lichamelijke 
gezondheid en kwaliteit van kinderen met een beperking in het 
Westland.

Stichting Nicolette organiseert zelfstandig (sportieve) activiteiten om 
geld in te zamelen ten behoeve van de
doelstellingen. Het beleid is erop gericht dat er zo min mogelijk 
kosten worden gemaakt en een deel van de diensten in natura 
worden verleend door sponsoren. Ook giften en donaties zijn een 
belangrijke bron van inkomsten.

Anne-Mieke Berkel:
Teun Berkel:
Reinier Persoon:
Cor van Trigt:

Voorzitter
Secretaris
Sponsor commissie
Financiële administratie

http://www.stichtingnicolette.nl/


         
    

Er hebben 6 kinderen therapie mogen volgen op Curacao en deze 
zijn positief verlopen(zie dagboeken op de website)

Stichting Nicolette haalt het benodigde geld binnen via zelf 
georganiseerde acties zoals:
-Ladies Night, Fietstocht en Spinning marathon
maar ook door deelname aan braderieën,jaarmarkten en 
kerstmarkten 

Ook ontvangen wij het hele jaar door donaties van mensen en 
bedrijven.
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140€          

4.331€      
57.707€    

62.178€    

Passiva

62.178€    

62.178€    

79.397€    
588€          

79.985€    

46.257€    
Kosten fondsewerving middels eigen acties 17.191€    

4.928€      
68.376€    

11.609€    

Rabobank
Rabobank spaarrekening

Stichting Nicolette - Jaarrekening 2013  - Balans

Stichting Nicolette - Jaarrekening 2013 - resultaatrekening

Opbrengsten
Opbrengsten fondsenwerving 

Uitgekeerde reis en therapie kosten
Kosten

Rentebaten

Totaal activa

31-12-2013

31-12-2013
Eigen vermogen

Eigen vermogen stichting Nicolette
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Resultaat
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