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Inleiding
Dit is het derde jaarverslag van Stichting EckStra. Ondanks dat ook in 2021 Corona aanwezig
was, zijn we gegroeid in naamsbekendheid. Steeds meer hulpverleners weten ons te vinden
en krijgen we steeds vaker specifieke vragen voor een bon. Zo hebben we een bon kunnen
geven voor fietslessen, een bon voor sportkleding voor een kind, en hebben we heel veel
mensen een dagje uit in de zomer aan kunnen bieden! We kregen hier ook leuke reacties en
foto’s op terug.

Hiernaast kinderen die een dagje naar het Dolfinarium
zijn geweest.

Niet alleen weten hulpverleners ons te vinden, ook zijn we in contact gekomen met stichting
Felini. Het is goed om van elkaars bestaan op de hoogte te zijn en zo te kunnen
samenwerken. Met de kerst hadden zij kerststukjes over die wij weer konden weggeven.
Door onze zomeractie zijn we in contact gekomen met de lokale kerken en hoorden we van
de actie vakantiegelddelen. Wie weet wordt ook dit contact in de toekomst uitgebreid.
Pact samsam is van ons bestaan op de hoogte en we hopen in 2022 op hun website te staan.
Ook zijn we in contact gekomen met een dame die wel wat hulp kon gebruiken om haar
woning verder in te richten. In samenwerking met indebuurt033 en onze stichting konden
we haar een handje helpen zodat ze haar leven weer wat fleur kan geven.
Tot slot hebben we gekozen voor een ander logo. Door de vorm en kleurkeuze hopen we dat
we aansprekend zijn en blijven!
Een heel bewogen jaar en we zien uit naar 2022!
Namens het bestuur,
Ina Terpstra
Secretaris van Stichting EckStra
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Hoofdstuk 1 Organisatie
In dit hoofdstuk komen de missie en visie van Stichting EckStra aan bod. Daarnaast stelt het
bestuur zich voor. Het is van belang om meteen te vermelden dat alle leden van de Stichting
geheel vrijwillig werken. Zij ontvangen hier geen (financiële of andersoortige) beloning voor.
Iedere donatie gaat dus direct naar de mensen waarvoor het bedoeld is.
1.1

Missie en visie

Wij willen omzien naar kwetsbare mensen in de samenleving. We willen graag mensen een
positieve ervaring meegeven zodat zij er weer tegen aan kunnen. Op deze manier willen we
bereiken dat mensen een steuntje in de rug ervaren. Dit doen wij door het organiseren van
verschillende activiteiten zoals een attentie met de kerstdagen, dagje uit of een andere
passende activiteit.
In de toekomst hopen we dit uit te kunnen breiden met het aanbieden van vakanties. Een
korte vakantie of een dagje uit heeft vaak een positief effect en haalt de druk van de ketel.
Het maakt mensen sterker en weerbaarder, maar ook optimistischer over de toekomst.

1.2

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen. Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers
betrokken bij de Organisatie. Met elkaar hebben we hart voor mensen die het minder
getroffen hebben en willen we ons inzetten voor onze naaste. Met elkaar komen we
regelmatig bij elkaar om de stichting verder vorm te geven en acties te bedenken en deze
vervolgens uit te voeren.
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Functie

Naam

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Willem Terpstra
Ina Terpstra
Aletta van Eck
Jeannet Bramer
Lotte Blom

Hoofdstuk 2

Acties

In dit hoofdstuk kijken we terug met welke projecten we bezig zijn geweest.

2.1

netwerk verbreden

We zijn in 2021 vooral verder gegaan met contacten leggen met verschillende lokale
organisaties in Amersfoort. Zo hebben we o.a. gesprekken gehad bij de Voedselbank in
Amersfoort, Indebuurt 033 Schothorst-Zielhorst en Humanitas. Via hen hebben we weer
aanvragen gekregen van mensen waar een extraatje heel welkom is.

2.2

Acties

In 2021 hebben we 38 gezinnen (in totaal 102 personen) een extraatje kunnen brengen.
Meestal was dit in de vorm van een boodschappen bon waar toch de meeste behoefte aan
bleek te zijn. Maar ook hebben we een vrouw een bon kunnen geven voor fietslessen en een
gezin een bon voor sportkleding voor de kinderen. Er was ook een gezin die heel graag weer
eens naar de KFC (Kentucky Fried Chicken) wilde met de kinderen. Hier hebben we ook in
voorzien. Daarnaast hebben we nog met onze zomeractie 29 gezinnen een dagje uit kunnen
bieden. De wensen voor een dagje uit waren heel divers. Dolfinarium, Nemo, Burgers Zoo,
dagje uit met de trein en Adam look out (zie foto, genieten van een lunch en uitzicht over
Amsterdam) om er een paar te noemen.

Met de kerst hebben we kerstpakketten gebracht naar gezinnen waar
we het afgelopen jaar waren geweest. Mensen waren blij verrast en het
was mooi om ze dit aan te kunnen bieden.
Ook hebben we in samenwerking met Stichting Present een tiental adressen
overgenomen waar zij geen match voor hadden gevonden. Deze tien
gezinnen kregen van ons een kerstpakket.
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Ook hebben we voor het eerst oliebollen verkocht. Deze konden
besteld worden en op 30 december opgehaald worden. Dit was een
groot succes. We hebben ongeveer 300 oliebollen gebakken en
daarnaast nog zelfgemaakte jam en zelfgemaakte vogelhuisjes
verkocht

De (digitale)kerstavonddienst van de gezamenlijke kerken in Vathorst (Amersfoort Noord)
hield weer een (online)collecte. Deze kwam geheel ten goede aan onze stichting.
Ook van de Lichtkring in de wijk Zielhorst kregen wij een mooi collectebedrag.

Hoofdstuk 3 Financiën
3.1

jaarrekening

Inkomsten:
Actie opbrengsten
Giften
Totaal

€ 814,31
€ 4.394,50
€ 5.208,81

Uitgaven:
Algemene kosten
Bankkosten
Doeluitgaven:
Totaal

€ 190,44
€ 199,55
€ 4.231.73
€4.621,72

Resultaat 2021:

€5.208,81 —€4.621,72

Beginsaldo 01-01-2021
Resultaat 2021
Eindsaldo 2021

€ 2.165,74
€
587,09
€ 2.752,83

3.2

=

€587,09

Toelichting jaarrekening

Stichting EckStra had in 2021 weer een goed jaar. De inkomsten uit giften waren in 2021
hoger dan het vorige jaar. Van Albert Heijn ontving de stichting weer de opbrengst van de
statiegeldactie. Verder was er weer een mooi bedrag binnengekomen uit de collecte van de
gezamenlijke Kerstnachtdienst van vier kerken in Vathorst. En er was een opbrengst van een
collecte van een kerk in Zielhorst. Ook waren er inkomsten door speciale acties zoals het
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verkopen van zelfgemaakte jam, gedurende het zomerseizoen, een oliebollenactie en het
verkopen van vogelhuisjes aan het eind van het jaar.
De totale inkomsten in 2021 bedroeg € 5.208,81.
Met deze inkomsten heeft Stichting EckStra in 2021 een bedrag van € 4.231,73 besteed aan
de doelgroep. De mensen uit de doelgroep kregen hulp in de vorm van verschillende
cadeaubonnen en geld voor bijvoorbeeld het kopen van boodschappen, sportkleding voor
kinderen, een bureau, een oventje of andere benodigdheden. In de zomer is er geld besteed
aan gezinnen om een dagje uit te gaan. En aan het eind van het jaar hebben mensen en
gezinnen iets voor de kerst ontvangen. De bankkosten bedroeg € 199,55 en aan algemene
kosten is € 190,44 uitgegeven. De totale uitgaven bedroeg € 4.621,72.
Ook in 2021 was er een positief resultaat, namelijk € 587,09. Op 31-12-2021 staat een
bedrag van € 2.752,83 op de bankrekening voor de doelgroep van Stichting EckStra.

3.3
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ondertekening bestuur

Aan stichting EckStra
pia Emiclaerhof 220
3823 ETAMERSFOORT
Hierdoor verklaren
ondergetekenden dat de
administratie van uw stichting over het jaar 2021 is
gecontroleerd en dat
bij die gelegenheid is
geconstateerd dat alle inkomsten en alle uitgaven
volledig
en juist
zijn
geadministreerd
en
verantwoord.
Amersfoort, 28 februari 2022

Jaap Lagerweij
Eric van Breda

