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IanCare4Parents jaarverslag 2020
Wij zijn een stichting die de helpende hand biedt aan
ouders/verzorgers van heel zieke kinderen in het Prinses Máxima
Centrum in Utrecht. Onze vrijwilligers staan dan ook garant voor de
nodige ontspanning en een luisterend oor. U kunt hierbij denken aan
o.a. een heerlijke stoelmassage, een gezonde smoothie. Dit alles is
volledig gratis en komt recht uit hun hart!
Voorwoord:
Dit alles werd mogelijk gemaakt door giften, donaties van
particulieren en bedrijven. Dit jaarverslag is om volledig transparant
te zijn over de stichting IanCare4parents, want dat is wat we willen.
Iedereen die een donatie doet moet kunnen vertrouwen dat het geld
wordt besteed waarvoor het is bedoeld: de ouders/verzorgers van
ernstig zieke kinderen.

M.J. Nowee
Penningmeester
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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting IanCare4Parents, verwenzorg voor
ouders van zieke kinderen. In 2020 zijn wij in het Prinses Máxima Centrum in
Utrecht elke eerste zondag aanwezig om de ouders een stoelmassage, een
smoothie en een luisterend oor te geven. En dat er behoefte aan is dat blijkt uit
de vele aanmeldingen. Tot de lockdown in maart 2020 toen konden en mochten
wij geen massages meer geven.
Onze Stichting kan niet bestaan zonder onze vrijwilligers, wij danken hen dan
ook hartelijk voor hun tomeloze inzet.
Onze Stichting heeft de ANBI-status, hierdoor zijn wij door de belastingdienst
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en kunnen giften aan ons onder
bepaalde voorwaarden afgetrokken worden van de belasting. Ook is deze status
voor fondsen meestal een vereiste om een aanvraag in te kunnen dienen.

Doelstelling:
Verwenzorg geven aan ouders van ernstig zieke kinderen. Ieder jaar willen wij
een grote verwendag organiseren voor de aanwezige ouders in een ziekenhuis.
Wij bieden op die dag diverse behandelingen aan die gegeven worden door o.a.
kappers, schoonheidsspecialisten, visagisten, nagelstylistes, masseurs.
Namens het bestuur.
Het bestuur bestaat uit:

Yvonne de Groot

Voorzitter

Marie Nowee

Penningmeester

Jacqueline Thijssen

Secretaris
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Eind 2020 bestaat ons team uit 12 vrijwilligers waaronder gediplomeerde
stoelmasseurs en gastvrouwen/mannen.
1 stoelmasseur heeft helaas afscheid moeten nemen van onze stichting maar we
hebben ook 1 stoelmasseur mogen verwelkomen in ons team.

Weetjes IanCare4parents.
✓ Wij helaas maar 2 x in het Prinses Máxima Centrum konden masseren
door de lockdown en de 1,5 meter maatregel.
✓ Ons team bestaat uit 10 vrouwen en 2 heren.
✓ Wij gemiddeld 44 massages gegeven hebben.
✓ Wij ruim 66 sapjes hebben uitgedeeld.
✓ We een nieuwe Website hebben met dank aan Everytising Makers van
Reclame uit Rotterdam, die onze stichting een warm hart toedragen en
op hun kosten onze website onder handen hebben genomen.
✓ We om afspraken te maken voor de verwendagen contact hebben met
Meet-Amy die een registratiesysteem heeft ontwikkeld. Zo kunnen
ouders/verzorgers straks zelf een afspraak inplannen. Geheel
gesponserd.
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Jaarekening 2020
Stichting IanCare4parents
Omschrijving
Inkomsten
maxima vergoeding

Debet

Credit

€ 598,66

€ 598,66
Uigaven
bankkkosten
Vrijwilligers
Massage Maxima
Website
bestuurskosten
Diverse kst.
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Debet

Credit
€ 152,67
€ 650,83
€ 213,08
€ 0,00
€ 0,00
€ 61,35
€ 1.077,93

Balans 31 december 2020
Activa
Voorraad sleutelhangers

Passiva
150,00

Vermogen IanCare4parents

€ 3.414,88

Liquide middelen
Debiteuren maxima
banksaldo
Spaarrekening

0,00
253,94
3.010,94
3.264,88
3.414,88
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€ 3.414,88

