Stichting Het Vierde Geschenk
Balans per 31 december 2019

Activa

31-12-2019

Vlottende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Overige vorderingen
Liquide middelen

31-12-2018

€ 3.414

€ 771

€0

€ 309

€ 16.845

€ 7.039

€ 20.259

€ 8.119

2019

2018

€ 10.962
€0
€ 10.962

€0
€0
€0

€ 4.811
€ 6.151

€0
€0

€ 491
€ 18
€ 95
€ 383
€ 987

€0
€ 16
€7
€ 282
€ 305

€ 5.164

-€ 305

Staat van baten en lasten over 2019

Opbrengsten van:
Ontvangen donaties
Opbrengsten van verkopen
Totaal opbrengsten
Kosten uitvoering
doel van de stichting

Uitvoeringskosten stichting
Reiskosten
Bloemen en bedankjes
Bankkosten
Overige kosten
Totaal der kosten
Resultaat
(wordt toegevoegd aan
bestemmingsreserve)

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Continuïteitsreserve
Algemene reserves
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen

31-12-2019

31-12-2018

€0
€0
€ 4.859
€ 4.859

€0
€0
-€ 305
-€ 305

€ 15.400

€ 8.424

€ 20.259

€ 8.119

Contactgegevens:
Stichting Het Vierde Geschenk
Kortgenestraat 54, 5045 RM Tilburg
RSIN 8602.21.878
Nummer KVK 75282569
info@hetvierdegeschenk.nl

Doelstelling
Stichting Het Vierde Geschenk heeft ten doel de bestrijding van kinderarmoede,
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
Bestuurssamenstelling vanaf 1-1-2020
Mevrouw Hennie van Schooten, voorzitter
De heer Karel Bergmans, secretaris
De heer Paul Spapens, penningsmeester
Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting Het Vierde Geschenk ontvangen geen
beloning voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden. Onkosten
gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet
bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Activiteitenverslag
De activiteiten van de stichting bestaan uit het organiseren van evenementen waaronder
het evenement "Het Vierde Geschenk", De Koningenintocht en het oprichten van een Speelgoedbank.
Op 5 januari 2019 is de eerste Koningentocht georganiseerd.
Bijzonderheden bij het 1e boekjaar
De Stichting is officieel opgericht op 4 juli 2019. De organisatie van de intocht 2019 het verzamelen
van geldmiddelen, etc. is (als voorloper op de stichting) beheerd door de Stichting Beheer van de
Hasseltse kapel, met ondersteuning vna Kapel OL Vrouw Ter Nood en het Peerke Donderspaviljoen.
Verkort Beleidsplan
Het beleid van de stichting is er op gericht om jaarlijks een aantal activiteiten te
organiseren ten behoeve van de bestrijding van kinderarmoede.
In 2020 wordt de koningenintocht georganiseerd op 5 januari 2020.
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester en de inkomsten
en het vermogen worden beheerd door de bestuursleden.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten
opgemaakt en aangeboden door het bestuur.

Tilburg, 30 juni 2020.

