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Samenstelling bestuur en organisatie
Het bestuur van de stichting is sinds juli 2018 als volgt samengesteld:
Mevrouw P. Lander
voorzitter
De heer J. Bloom
secretaris
De heer R.Leeuwis
penningmeester

Op 3 maart 2018 is de oprichter van Pallieter, de heer R.M.H.(Rein) Lander overleden. Zijn overlijden is een grote schok
voor Pallieter en is in 2018 (en ook al in 2017) natuurlijk van grote invloed geweest op de activiteiten van Pallieter.
Tot zijn overlijden was Rein bestuurslid fondsenwerving voor Pallieter, een functie die in zijn genen zat. Geld ophalen voor
het ernstig zieke kind en het gezin. Een glimlach toveren op het gezicht van dat zieke kind, dat was waar Rein het voor deed.
Het hele jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van het afscheid van Rein.
Rein had eind 2017 al aangegeven, te willen stoppen met zijn activiteiten, vanwege zijn ernstige ziekte. Hij wilde dit doen
met een groots feest in 2018, waarbij de donatie aan diverse goede doelen centraal zou staan. Intentie hierbij was dat
Pallieter een groot deel van het geld investeert in projecten waarvoor het bedoeld is en dat Pallieter door kan gaan met het
financieren van dergelijke projecten, maar dan mogelijk op wat kleinere schaal.
Voor de feestavond stond de muziek van Johnny Cash, gespeeld door de band Def Americans, centraal en zo kreeg dit feest
het thema ´Pallieter goes (Johnny) CASH!´
Helaas heeft Rein dit feest dus niet meer mee mogen maken. Op uitdrukkelijk verzoek van Rein is dit feest wel doorgegaan
en heeft op 25 augustus 2018 plaatsgevonden. Het was een groots feest, waarbij ca. € 130.000 aan de diverse projecten van
de volgende instanties is geschonken: Stichting vrienden van CityKids. Stichting Kruimeltje, OpenDoor, Pallieterburght,
Prinses Maxima centrum voor kinderoncologie, Rein Lander Huis, Villa Joep, Villa Pardoes, IJsselland ziekenhuis en
kinderhospice ZonnaCare.

Voor een impressie van het feest wordt verwezen naar: https://www.pallieterhelpt.nl/pallieter-goes-johnnycash
Na dit feest is het bestuur van Pallieter gaan beraden op de manier hoe Pallieter door zal gaan. Want dat Pallieter door zal
gaan, dat stond al vast, dat hebben we met Rein besproken. De eerste contouren vormen zich. We willen komen tot een
soort continue stroom van projecten. Voor het eind van een jaar kunnen organisaties concrete projecten voor het komende
jaar indienen. Het bestuur van Pallieter besluit welke projecten gesteund worden en zet daar specifieke fondsenwerving op
in. Hierin zullen ook de mogelijkheden van sociale media (facebook –LinkedIn) gebruik gaan worden. Wim Stoffelen heeft
zich bij Pallieter aangemeld om juist dit onderdeel van de fondsenwerving op gang te brengen en hierin te adviseren. Wim
heeft ook het initiatief genomen om met twee teams van Pallieter deel te nemen aan de ‘de Villa Pardoes-Winterrun’. Zo
haalden we nog bijna € 6.000 op voor het verblijf van Pallietergezinnen bij Villa Pardoes.
De wond van het grote verlies van Rein is nog lang niet gedicht, maar het bestuur van Pallieter gaat er alles aan doen om
Pallieter in de geest van Rein en dan met een modern tintje, voort te zetten.
e

In 2018 werd het bestuur in het 1 kwartaal nog secretarieel ondersteund door mevr. P. Lander.
Het bestuur heeft 6 keer vergaderd in het jaar 2018.
Over het eerste kwartaal 2018 zijn aan het bestuurslid fondsenwerving en de secretarieel medewerker een
onkostenvergoeding ter grootte van de onbelaste vrijwilligersbijdrage uitbetaald. Bij de vorming van het nieuwe bestuur is
besloten geen onkostenvergoeding meer uit te keren
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Activiteiten in 2018
Zoals hierboven al aangegeven stond 2018 volledig in het teken van he afscheid van Rein. Toch hebben wij ook in 2018 de
nadruk kunnen leggen op een plezierige en succesvolle samenwerking met diverse organisaties. Met zijn allen kunnen we
meer bereiken:
- verdere intensivering van de samenwerking met Villa Pardoes. Daarnaast heeft Pallieter ook de samenwerking

gezocht met organisaties die min of meer dezelfde doelgroep heeft als Pallieter. Naast Villa Pardoes betreft die
OpenDoor uit Loon op Zand, Stichting Vrienden van CityKids en Stichting Kruimeltje uit Rotterdam.
- Pallieter gaat het mooiste kindgerichte zorgproject in Rotterdam ondersteunen: de herinrichting van de
Heilige Familiekerk in Rotterdam Noord tot een gezondheidscentrum voor het ernstig (chronisch) zieke kind
waarin ook een kinderhospice komt.
- en natuurlijk ondersteunt Pallieter ook het nieuwe initiatief van CityKids: het Rein Landerhuis in Spijkenisse.
Wij vinden het mooi om te kunnen vermelden dat diverse sponsors van Pallieter ook direct projecten steunen
van de hierboven genoemde instanties waar wij intensief mee samenwerken. In 2018 gaat het om bijna
€40.000 (exclusief sponsoring in natura) voor de volgende instanties:
Stichting Kruimeltje

€ 10.000

Villa Pardoes

€ 10.000

Open Door

€ 16.500

Totaal

€ 36.500

Financiële positie
De stichting heeft ultimo 2018 een vrij besteedbare reserve van € 73.859 (ultimo 2017 € 200.649). Het beleid is, om voor
projecten waaraan financiële ondersteuning wordt toegezegd, sponsoren te vinden.
Gezien de beperkte omvang van de organisatiekosten wordt niet met een begroting gewerkt. De kosten worden tot het
noodzakelijke minimum beperkt, zodat de middelen zo veel mogelijk aan projecten kunnen worden besteed.
Over 2018 bedroegen de kosten van eigen sponsorwerving en beheer en organisatie € 13.502 tegenover € 14.551 in 2017.

Activiteiten 2019
Het jaar 2019 zal vooral in het teken staan van de verdere ontdekkingstocht naar een Pallieter zonder Rein. We willen als
Pallieter doorgaan met het financieren van projecten voor het ernstig zieke kind en het gezin, maar dan mogelijk op wat
kleinere schaal. We willen ons vooral richten op de organisaties waarmee we al intensief samenwerken, maar blijven
uiteraard open staan voor jonge, nieuwe initiatieven.
In 2019 zullen veel van de projecten die bij het afscheid van Rein zijn toegekend, opgeleverd worden. Ook zullen in 2019
aantal nieuwe projecten worden ondersteund:
Voor 31 augustus 2019, precies een jaar na het afscheidsfeest van Rein, staat weer een Capelse verwendag gepland. Een
dag vertier voor gezinnen met een ernstig ziek kind of met een kind met een beperking.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018

31-12-2017
€

€

ACTIVA
Materiele vaste activa

1

Vorderingen en overlopende activa

2

Liquide middelen

0

3.500

10.580

14.867

218.025

234.783

TOTAAL

228.605

249.649

228.605

253.149

PASSIVA
Reserves en fondsen
Overige reserves

3

Kortlopende schulden

4

TOTAAL

73.859

200.649
73.859

200.649

154.746

52.500

228.605

253.149

Vastgesteld op 3 juni 2019 in Capelle aan den IJssel,

P. Lander
Voorzitter

J. Bloom
Secretaris

R. Leeuwis
Penningmeester
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018
€

2017
€

€

€

BATEN
Eigen fondsenwerving

5

22.358

24.560

Subsidies

6

736

1.610

190

867

0

0

Rentebaten
Overige baten
Som der baten

23.284

27.036

LASTEN
Besteed aan doelstelling

7

136.572

58.080

Kosten eigen fondsenwerving

8

10.566

9.089

Kosten beheer en administratie

9

2.937

Som der lasten
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

5.462
150.074

72.630

-126.790

-45.594

-126.790

-45.594

Bestemming saldo:
Toevoeging/onttrekking overige reserves
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TOELICHTING

ALGEMEEN
De stichting heeft ten doel:
De bevordering van palliatieve zorg en verbetering van kwaliteit van leven van ernstig ongeneeslijk zieke kinderen en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.
Onder de doelgroep vallen ook chronisch zieke en gehandicapte kinderen, alsmede het gezin waartoe deze kinderen
behoren.
De activiteiten van de stichting richten zich geheel op fondsenwerving ter verwezenlijking van haar doelstelling.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving,
meer specifiek de Richtlijn 650 Jaarverslaggeving fondsenwervende instellingen.
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden.
BATEN EN LASTEN
Het resultaat van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen netto-opbrengsten en de kosten hiervan over het
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Toegezegde bijdragen aan projecten worden verwerkt in het jaar van toezegging.
OVERIGE KOSTEN
De overige kosten worden berekend op basis van de verkrijgingsprijzen.
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
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