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Deze verantwoording bevat:
•
•
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het actuele verslag van uitgeoefende activiteiten
de balans per 31-12-2020
de winst- en verliesrekening over 01-01-2020 tot en met 31-12-2020 en
de toelichting, welke tezamen het financieel overzicht van 01-01-2020 tot en met 31-12-2020
vormen

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting.
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Verslag van uitgeoefende activiteiten
In juni 2019 is Stichting Take a Break opgericht met als doel om mensen die geconfronteerd worden
met een ernstige ziekte te helpen bij het realiseren van een wens. De doelstelling voor 2020 was om
actief te werken aan naamsbekendheid en aan het realiseren van wensen.
Begin 2020 zijn er diverse contacten gelegd met zorgverleners vanuit onder andere het LUMC en
hospice Xenia te Leiden. Ook is er kennis gemaakt met bijvoorbeeld Stichting ALS Nederland en
Stichting Ambulancewens.
In het eerste kwartaal is ook het eerste concrete verzoek binnengekomen voor ondersteuning bij het
uitvoeren van een wens. Helaas moest de uitvoering hiervan door de coronacrisis tot nader order
worden uitgesteld. Door deze pandemie zijn de activiteiten sowieso op een laag pitje komen te
staan. Als eerste uiteraard omdat de betrokkenen vaak over een zwakke gezondheid beschikken,
maar ook omdat de ‘Break’ toch vaak een component heeft die gepaard gaat met reizen, horeca of
andere aspecten van ontspanning die simpelweg niet beschikbaar waren/zijn. Omdat de Stichting
financieel wel gezond is en zij toch ook haar doelstelling wil behalen, is halverwege 2020 door het
bestuur unaniem besloten om een eenmalige donatie van €5000,- te doen aan Stichting
Ambulancewens. Hiermee zijn indirect toch weer wensen in vervulling gegaan.
In de tweede helft van het jaar zijn er wel weer aanvragen binnengekomen, waarvan er uiteindelijk
enkele zijn uitgevoerd en waarvan er nog een paar in behandeling zijn of in afwachting zijn van tijden
waarin meer mogelijk is.
De financiële gezondheid van de stichting is gewaarborgd door de structurele bijdrage van de
initiatiefnemers. Ook zijn er enkele particuliere donaties binnengekomen en ontving Take a Break in
2020 nog een bijdrage via Rabo Clubsupport. Door de beperkte hoeveelheid aanvragen verkeert de
Stichting per einde 2020 in een goede financiële gezondheid.
Aan de kostenkant probeert het bestuur zo efficiënt mogelijk te opereren; de enige grote kostenpost
die niet gerelateerd is aan de uitvoering van wensen is gerelateerd aan de bouw van de website.
Samenvattend bracht 2020 door de coronacrisis niet wat we gehoopt hadden, maar als Stichting
Take a Break staan we klaar om dat in de komende jaren in te halen.

Het bestuur

Korte toelichting Activa
•

De enige post onder de activa zijn de liquide middelen die de Stichting heeft, welke de
resultante zijn van de giften minus de kosten met betrekking tot het jaar 2020.

Korte toelichting Passiva
•

•

Het vermogen van de stichting is per einde 2020 ruim € 42.000. Dit is dus een toename van
bijna € 16.700 ten opzichte van 2019 doordat er minder is uitgegeven aan het vervullen van
wensen dan verwacht
Er is nog één overlopende post bestaande uit een nog te betalen factuur

Korte toelichting Winst- en Verliesrekening
•
•

De omzet bestaat volledig uit giften.
De kosten bestaan uit:
o Een bedrag van € 7.730 wat besteed is aan de doelstelling van de stichting
o De koten samenhangend met de bouw (eenmalig) van de website ad € 2.300 –
inclusief onderhoud
o Overige kosten zoals bijvoorbeeld bankkosten en de kosten voor een online
boekhoudprogramma

