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Woord van de voorzitter
In januari 2016 is door 5 enthousiaste mensen de stichting smile on a face opgericht. De
oorsprong bevond zich bij twee van de bestuursleden die tijdens hun reizen naar Thailand
zijn geraakt door het goede werk van de Father Ray Foundation. Zij zagen mogelijkheden om
vanuit Nederland deze Foundation en mogelijk andere goede doelen in Thailand financieel te
ondersteunen. De stichting Smile on a Face werd vervolgens opgericht om deze
ondersteuning mogelijk te maken.
Door inzichtelijke doelen te bepalen, zoals de aankoop van een rolstoel, probeerden we het
publiek warm te maken om te doneren. Door diverse donatiemogelijkheden hebben we
laagdrempelig een publiek kunnen bereiken.
In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de acties, inkomsten en donaties. Zowel in
verhaal, foto’s als in cijfers.

1.

Verslag van het bestuur

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de oprichting van de Stichting en het
verkrijgen van naamsbekendheid. Na het feitelijk oprichten van de stichting is er een website
en een Facebook pagina aangemaakt. Er is een samenwerkingsverband aangegaan met de
module van geefgratis.nl en met sponsorkliks.
Tevens is er overeenstemming bereikt met de Father Ray Foundation in Thailand over de
bestedingen van de donaties. 2 Maal per jaar wordt de Foundation bezocht op eigen kosten
van het bestuur. Tijdens deze bezoeken bekijken we waar de donaties aan zijn besteed en
wordt overlegd waaraan behoefte is voor volgende donaties.
De Stichting is erkend als ANBI. De daartoe gevraagde gegevens en verslagen staan
gepubliceerd op de website.
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1.2

Activiteiten

In het eerste jaar heeft de Stichting eenmaal een maaltijd gesponsord voor 130
straatkinderen.
Daarnaast is een elektrische rolstoel aangeschaft voor een van de studenten van de Father
Ray Foundation. De student die de rolstoel heeft mogen ontvangen heeft intussen haar studie
afgemaakt en heeft nu een baan. Ze gebruikt de rolstoel om naar haar werk te gaan en heeft
nu een eigen inkomen. Door dit eigen inkomen zal zij in de toekomst in staat zijn om zelf een
nieuwe rolstoel aan te schaffen als dit nodig mocht zijn.
De stichting vindt het belangrijk kinderen te helpen zodat ze uiteindelijk zelfvoorzienend zijn.
Met de aanschaf van deze rolstoel is dat doel zeker behaald.

2.

Toekomst

In het komende jaar gaan we door met het inzamelen van geld om kinderen een kans te
bieden die ze anders niet zouden krijgen.
Er is behoefte aan meer elektrische rolstoelen maar er is ook behoefte aan educatie middelen
voor blinde studenten. Schooluniformen zijn nodig en de keuken waar voor honderden
kinderen gekookt wordt moet ook hoognodig gerenoveerd worden. Maar het gaat niet alleen
om grote materiële zaken. Er is benzine nodig om de kinderen naar school te brengen en er
zal gegeten moeten worden. De kinderen zijn, net als alle kinderen die wat meer geluk
hebben gehad in het leven, elk jaar jarig en ieder kind krijgt op zijn of haar verjaardag een
verjaardagscadeau.
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Gelukkig zijn wij niet de enige stichting die hen helpt en samen met de andere stichtingen
verspreid over de hele wereld gaan wij door om deze kinderen een gelukkig heden en een
nog betere toekomst te bieden.

2.2

Activiteiten

In het komend jaar zullen we geld inzamelen via de kanalen die we reeds tot onze
beschikking hebben:
 De informatie op de website
 Promoten van het gebruik van sponsorkliks; commissie voor de Stichting op onlinebestellingen
 Onder de aandacht brengen van de Stichting via Facebook
 Mondeling mensen motiveren tot donaties
 Mogelijkheden voor sponsoracties nagaan en mensen hiervoor motiveren
In de bestuursvergaderingen van 2017 gaan we zoeken naar meer mogelijkheden om
donaties te verkrijgen.

3.

Organisatie

Stichting Smile on a Face is 27 Januari 2016 opgericht en heeft haar zetel in Breda.
De stichting staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 65204824 en
heeft per bovenstaande datum de ANBI status van de belastingdienst verkregen. Het Fiscaal
nummer van de stichting is 856019410.

3.1

Bestuur

Het bestuur is opgebouwd uit onderstaande personen. Er zijn het afgelopen jaar geen
wisselingen geweest en er worden geen wisselingen verwacht. Het bestuur is onbezoldigd.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Mw. D. van Velthoven
Dhr. D. Macleod
Mw. C. Scheele
Mw. M. Stevens
Mw. K. Rijnders
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4.

Jaarrekening

Jaarrekening 2016
2016

2015

Inkomsten
Inkomsten via Geef donatie module

€

415,48

€

0,00

Inkomsten via stortingen

€

1.881,26

€

0,00

Inkomsten via bestel sites

€

361,60

€

0,00

Overige inkomsten

€

0,00

€

0,00

Totale inkomsten

€

2.658,34

€

0,00

Kosten elektrische rolstoel

€

1.888,00

€

0,00

Kosten maaltijd straatkinderen

€

100,00

€

0,00

Toevoeging aan reserves

€

670,34

€

0,00

Onttrekking aan reserves

€

Totale kosten/bestedingen

€

2.658,34

€

0,00

Liquide middelen

€

670.34

€

0,00

Totale activa

€

670.34

€

0,00

Reserves

€

670,34

€

0,00

Totale passiva

€

670,34

€

0,00

Bestedingen

-

€

-

Activa

Passiva

Extra kosten gemaakt in 2016 zoals:
-

Postzegels
Drukken van T-shirts voor sponsoren
Webhosting
Bankkosten

zijn door leden van het bestuur zelf betaald en daardoor niet opgenomen in het financieel
jaarverslag.
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