
 

 

JAARVERSLAG EN JAARCIJFERS 2017 
 
Resultaat 2017 
Stichting Freecycling Almere heeft 2017 met € 7498,09 positief afgesloten 
 
Doelstelling 
De stichting stelt zich ten doel om minder draagkrachtigen te ondersteunen met eerste 

levensbehoeften, zoals levensmiddelen, kleding, goederen, noodzakelijke huisraad en diensten, 

waaronder uitdrukkelijk is begrepen, indien nodig, doorverwijzing naar (gemeentelijke) instanties en 

hulpverleners, en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Missie 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een brug te slaan tussen mensen die 

iets te bieden hebben en mensen die hiermee geholpen kunnen worden. Hierdoor willen wij mensen 

bewust maken dat participeren en naar elkaar omkijken een belangrijk gegeven is in onze 

samenleving. 

 

Ons uitgangspunt is het principe van “wat je weggeeft, krijg je terug” (de wet van oorzaak en gevolg). 

Dit principe omvat alles, zowel op het materiële als op het persoonlijke vlak. 

 

Projecten en Activiteiten 
In 2017 (01-01 t/m 31-12) hebben wij verschillende projecten gerealiseerd welke geheel in het teken 
stonden van het ondersteunen van minder draagkrachtigen.  
 

- Paaspakketten 
- Voorjaarspakketten 
- Sinterklaascadeaus 
- Kerstpakketten  
- Oliebollenbakken project 
- Nieuwjaarspakketten 
- Noodpakketten 
- Cliëntenpakketten (maandelijkse ondersteuning) 

 
Paaspakketten en voorjaarspakketten 
Door minder draagkrachtigen te ondersteunen hebben wij gedurende het jaar 2017 diverse 
paaspakketten en voorjaarspakketten uitgedeeld. Hierin zitten voornamelijk levensmiddelen. 
 
Maandelijkse ondersteuning voor cliënten 
Iedere maand worden onze vaste cliënten voorzien van een riant boodschappenpakket met daarin 
verse groente, fruit, vlees, vleeswaren en andere noodzakelijke boodschappen zoals wasmiddel, 



tandpasta, et cetera. Deze pakketten worden iedere maand tussen de 15e en de 20e gratis bij onze 
cliënten thuisbezorgd door Picnic. 
 
Noodpakketten 
Ook zijn er diverse noodpakketten uitgedeeld aan mensen die zijn aangemeld door derden of die zelf 
bij ons kwamen voor hulp. Na een gesprek met deze mensen zorgen wij er voor dat er een 
noodpakket wordt samengesteld en dat deze ook wordt thuisbezorgd. Noodpakketten zijn pakketten 
die binnen één dag worden geregeld. 
 
Sinterklaasproject 
Het Sint project bestaat uit cadeautjes voor kinderen van minder draagkrachtigen. In 2017 hebben 
we bijna 200 kinderen van minder draagkrachtigen blij kunnen maken met een Sinterklaascadeautje. 
Deze cadeautjes zijn verkregen door schenkingen van derden. Ook een groot deel van het 
verpakkingsmateriaal is verkregen uit sponsoring. 
 
Kerst- en nieuwjaarpakketten 
Ieder jaar, een week voor kerst, delen wij royale kerstpakketten uit aan mensen die met deze dagen 
geen eten in huis kunnen halen. Wij hebben dit jaar 150 goed gevulde kerstpakketten gerealiseerd 
met daarin voldoende om de maand december te kunnen overbruggen. Ook de nieuwjaarpakketten 
vielen onder dit project. 
 
Oliebollenbakken project 
Dit jaar hebben we voor de minder draagkrachtigen 1500 oliebollen gebakken. De ingrediënten 
hiervoor zijn gedoneerd door diverse leden van onze Facebookgroep. Op deze manier hebben wij 
150 gezinnen op 31 december blij kunnen maken met deze oudejaars lekkernij. 
 
Vers brood 
Iedere zaterdag halen wij gratis brood op bij een warme bakker. Dit brood is van de vorige dag maar 
nog buitengewoon goed om te eten. Er wordt een bericht op onze Facebookgroep geplaatst en de 
leden van deze groep kunnen dan mee loten op het brood. In principe krijgt iedereen die brood wil 
hebben ook brood. De ene keer minder dan de andere keer omdat we het brood dan zo eerlijk 
mogelijk verdelen. 
 
Ondersteunen en hulp  
Naast het maandelijkse ondersteunende pakket bieden wij ook hulp bij het zoeken en vinden van: 

- groot en klein huisraad; 
- witgoed; 
- dames-, heren-, baby- en kinderkleding; 
- babyuitzet; 
- keukenspullen. 

 
Wij helpen mensen ook met het op orde brengen van hun financiële wanorde. Eventueel kunnen wij 
ze doorverwijzen naar een budgetcoach die hen kan helpen en adviseren. Zo worden mensen 
begeleid naar een gezonde financiële situatie en geholpen met financiële zelfredzaamheid.  
 
Mochten wij ook maar het idee krijgen dat mensen professionele hulp nodig hebben dan verwijzen 
wij ze door naar maatschappelijk werk of een psycholoog 
 
Financiën 
Onze inkomsten hebben wij voor het grootste deel verkregen uit het verkopen van kleding en 
goederen op onze Facebook verkoop groep Ik Help mee. Een deel bestond ook uit financiële donaties 
van particulieren en bedrijven.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Balans 01-01-2017 t/m 31-12-2017 
 
Omschrijving Activa Passiva 

Kas 214,01  

Bank 5.361,98  

Verkopen algemeen  20.383,01 

Donaties  1.489,50 

Kruisposten 200,00  

Ondersteunende pakketten 8.300,43  

Verpakkingsmateriaal 183,46  

Website 114,54  

Saldo 7.498,09  

 21.872,51 21.872,51 

   
 
Winst & verlies 01-01-2017 t/m 31-12-2017 
 
Omschrijving Winst Verlies 

Representatie & Verteer 1.093,24  

Bankkosten 56,67  

Overige verkoopkosten 161,38  

Autokosten 4.270,93  

Kantoorbenodigdheden 513,37  

Portokosten 22,55  

Telefoon 60,00  

Accountants- en administratiekosten 1.263,00  

Saldo verlies  7.441,14 

 7.441,14 7.441,14 

 
 


