
 

 

JAARVERSLAG EN JAARCIJFERS 2018 
 
Resultaat 2018 
Stichting Freecycling Almere heeft 2018 met € 8.096.16 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 2018 (01-01 t/m 31-12) hebben wij verschillende projecten gerealiseerd welke geheel in het teken 
stonden van het ondersteunen van minder draagkrachtigen.  
 

- Themapakketten 
- Verzorgingspakketten 
- Sinterklaasproject 
- Kerstpakketten 
- Oliebollenproject 
- Ondersteunende- en noodpakketten 
- Brood project 
- Verjaardagpakketten 
- Kinderfietsactie Almere 

 
Themapakketten 
Door minder draagkrachtigen te ondersteunen hebben wij gedurende het jaar 2018 diverse 
themapakketten gerealiseerd. Onder themapakketten kan worden gedacht aan bepaalde seizoenen 
of gebeurtenissen. (Pasen, lente, grote voorjaarsschoonmaak, school, vakantie, Valentijn, zomer, 
herfst, winter, vader- en moederdag, dierendag) 
 
 
 



 
Verzorgingspakketten 
De inhoud van deze pakketten bestaan voornamelijk uit items die betrekking hebben op de 
persoonlijke verzorging. 
 
Sinterklaascadeaus 
Het verzorgen van cadeaus voor kinderen van minder draagkrachtigen. 
 
Kerstpakketten 
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, inclusief de jaarwisseling. 
 
Oliebollenbak project 
Dit jaar hebben we voor de minder draagkrachtigen 1000 oliebollen gebakken. De ingrediënten 
hiervoor zijn gedoneerd door diverse leden van onze Facebookgroep. Op deze manier hebben wij 
100 gezinnen op 31 december blij kunnen maken met deze oudejaars lekkernij. 
 
Ondersteunende- en noodpakketten 
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 Jumbo. Ook zijn er noodpakketten uitgedeeld aan mensen die zijn 
aangemeld door de wijkteams, maatschappelijk werk, budgetcoaches en derden. Ook melden 
mensen zich zelf bij ons voor hulp. Na een gesprek met deze mensen, eventueel in het bijzijn van de 
maatschappelijk werker, iemand van het wijkteam of de budgetcoach, 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 en welke gevuld zijn met de belangrijke levensmiddelen maar 
ook met de duurdere boodschappen zoals wasmiddelen et cetera.  
 
Broodproject 
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.  
 
Verjaardagspakketten 
Gezinnen die de verjaardag van hun kinderen niet kunnen vieren kunnen een beroep doen op de 
stichting. Wij kijken samen wat mogelijk is en wat wij kunnen betekenen om het kind en/of de 
kinderen toch een mooie verjaardag te geven. 
 
Kinderfietsactie Almere 
In samenwerking met Sander Heijmen van KIFA Almere hebben wij op onze Facebookgroep in 2018 
diverse kinderen blij kunnen maken met een fiets. KIFA knapt oude maar nog goede fietsen op. 
Hierbij wordt allereerst gelet op veiligheid. Er worden wekelijks fietsen gratis weggegeven aan 
minima gezinnen met kinderen. 
 
Ondersteunen en hulp  
Naast het maandelijkse ondersteunende pakket bieden wij ook hulp bij het zoeken en vinden van: 

- groot en klein huisraad; 
- wit- en bruingoed; 
- 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 de indruk 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 t/m 31-12-2018 
 
Omschrijving Activa Passiva 

Kas 39.56  

Bank 1.344,47  

Inkomsten   32.854.12 

Kruisposten  1.011.74 

Ondersteuning 23.179.55  

Verpakkingsmateriaal 289,77  

Website 916,35  

Saldo 8096.16  

 33.865.86 33.865.86 

   
Winst & Verlies 01-01-2018 t/m 31-12-2018 
 
Omschrijving Verlies Winst 

Reclame en advertentiekosten 440,43  

Representatie en relatiegeschenken 1565.77  

Bankkosten 229,83  

Overige verkoopkosten 89,13  

Autokosten 4.893,78  

Kantoorbenodigdheden 509,49  

Porti 26,05  

Telefoon 122,00  

Accountants- en administratiekosten 2.356,02  

Betalingsverschillen 7,60  

Saldo verlies  10.240,10 

 10.240,10 10.240,10 

 


