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Voorwoord 

De Stichting is voor het derde jaar actief en dit is haar derde jaarrekening. 
De doelstelling van de Stichting is om aanstaande ouders, die niet financieel 
draagkrachtig zijn, te ondersteunen bij de eerste behoeften voor hun 
pasgeboren kind. 
De ondersteuning aan de ouder(s) bestaat uit een pakket met basis baby 
benodigdheden zoals kleding, hydrofiele doeken, beddengoed, 
verzorgingsproducten en een goodiebag met extra’s. De pakketten kunnen 
aangevraagd worden door zorgverleners zoals verloskundigen, huisartsen, 
maatschappelijk werkers etc. Zij kennen de persoonlijke situaties van hun 
clientèle het best en kunnen goed inschatten wie er hulp nodig hebben. 

De pakketten kunnen worden aangevraagd vanaf de 20ste week in de 
zwangerschap, zodat zorgen en stress voor het niet kunnen aanschaffen van 
benodigdheden worden weggenomen. In dit derde jaar zijn er 50 pakketten 
uitgegeven aan de doelgroep, in Apeldoorn en omgeving. Waarvan een 
aantal met spoed omdat de baby al geboren was en er niets in (zieken) huis 
was voor het kind.  

We zitten nu voor het tweede jaar op onze nieuwe lokatie. Het afgelopen jaar 
hebben we vooral gezocht naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen. 
Dankbaar zijn wij dat we deze vrijwilligers en een coördinator voor deze 
vrijwilligers hebben gevonden. Door deze vrijwilligers kunnen we verder met 
professionalisering. De donatie van de gemeente heeft hier ook aan 
bijgedragen. Door de donatie van de gemeente waren we in staat dozen aan 
te schaffen met ons logo. De pakketten gaan nu in zo een doos naar de 
doelgroep. 

BabyJump wordt voornamelijk voorzien van materiële donaties, de 
binnengekomen financiële donaties hebben we vooral gebruikt voor de huur 
van onze lokatie en een klein deel om pakketten te completeren.  Het 
afgelopen jaar hebben we 9 kraampakketten verkocht, dit helpt om een deel 
van de huur te kunnen betalen. Onze coördinator voor de vrijwilligers heeft 
contact gezocht met de verloskundigenpraktijken in en om Apeldoorn of zij 
bereid zijn deze kraampakketten te verkopen op hun praktijken. Zodat we 
volgend jaar met de verkoop van de kraampakketten de gehele huur kunnen 
dekken. 
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 Balans 

Balans per 
31-12-2021

Activa 01-01-2022 31-12-2022

Bankrekening Rabobank € 1.403,35 € 3.633,62

Spaarrekening € 0,00

Kas € 0,00

Totale activa € 1.403,35 € 3.633,62

Passiva

Reserves € 1.403,35 € 3.032,17

Beheerskosten € 0,00 € 601,45

Totaal passiva € 1.403,35 € 3.633,62
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Staat van de baten en de lasten 

Werkelijk 2021 Begroting 2021

Baten

Donaties € 3.325,00 € 240,00
Donatie inventaris
Terugstorten teveel betaalde 
bankkosten
Opbrengsten te grote kleding
Rente € 0,00
Teruggave belastingdienst
Financiëring
Verkoop kraampakketten € 127,48 € 0,00
Totale inkomsten € 3.452,48 € 240,00

Lasten

Aanschaf inventaris € 120,75 € 0,00
Notariskosten € 0,00
Bankkosten € 109,45 € 119,40
Aanschaf inhoud pakketten € 20,00
Verpakkingsmateriaal € 9,67 € 50,00
Huur € 492,00 € 492,00
Terug betalen input financiering € 0,00 € 0,00
Kvk
Reclame € 100,00 € 50,00
Webpagina/email € 96,67 € 87,00
Omzetbelasting € 68,00
Vrijwilligers € 164,50 € 50,00
Open dag € 0,00
Overig € 0,79 € 0,00
Levensmiddelen € 50,43 € 0,00

Totaal Uitgaven € 1.212,26 € 868,40

Resultaat € 2240,22 -€ 628,40
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Algemene toelichting 
Activiteiten  

Verzamelen en leveren van noodzakelijke babyspullen aan ‘toekomstige’ 
ouders die niet voldoende financiële draagkracht hebben. 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de geldende richtlijn 
van de KvK.  

Grondslagen voor de staat van 
baten en lasten 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het 
jaar. 
De stichting heeft met de huidige financiële verslaglegging een start 
gemaakt waarmee voor de komende jaren een prognose uitgewerkt kan 
worden en er continuïteitsreserve kan worden opgebouwd.  
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Verantwoording 

Apeldoorn, 28 februari  2022  

Stichting BabyJump  

Bestuur 

R.M. Visch    I.S. Molenaar   A.M. van Spijk 

Voorzitter    Penningmeester    Secretaris  
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