Jaarverslag 2015
Inleiding
Stichting FARE Almere is opgericht op 27 september 2013. De Stichting heeft als doel om de ‘nieuwe armoede’ te
bestrijden binnen de stadsgrenzen van Almere. Dit doen we door te zorgen voor voedsel, eerstelijns huisraad en
praktische raad en daad op het gebied van schulden, werk en inkomen in de meest brede zin van het woord.
Daarnaast draagt de Stichting zorg voor begeleiding van deze mensen, waarna ze op ‘eigen’ benen kunnen staan.
In dit jaarverslag krijgt u een beeld van de activiteiten die plaatsgevonden hebben van 1 januari 2015 tot en met 31
december 2015. Voor het jaar 2016 zal een beleidsplan opgesteld worden, om een beeld te geven van onze plannen
in 2016.
Activiteiten
In 2015 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden. Van alle activiteiten is een korte samenvatting bijgevoegd
om een goed beeld te krijgen hiervan.


Geheel 2015: aanbieden eerstelijns huisraad, kleding en andere artikelen: via Social Media (in 2015
Facebook op Stichting Fare Almere (Clienten) en op Stichting Fare Almere) hebben we voor een groot aantal
personen eerstelijns huisraad, kleding en andere artikelen kunnen regelen. In 2015 is wederom duidelijk
geworden dat er een zeer grote groep van donateurs is die deze artikelen gratis ter beschikking stellen aan
Stichting FARE Almere. Zodat wij dit onze cliënten kunnen aanbieden. Als Stichting zorgen wij er voor dat de
cliënten/gezinnen die ook een voedselpakket van ons ontvangen, voorrang krijgen op de eerstelijns huisraad,
indien dit noodzakelijk wordt geacht. In 2015 hebben we wederom heel veel cliënten/gezinnen geholpen aan
eerstelijns huisraad.



Voedselpakketten: Als Stichting delen wij iedere maand een voedselpakket uit. De inhoud van een
voedselpakket is afgestemd op de gezinssamenstelling. We begonnen januari 2015 met 53 pakketten per
ronde en in december 2014 reikten we 53 pakketten per ronde uit. Daarnaast hebben we noodpakketten
uitgereikt. Door veel schommeling in afmelders, die naar VLA zijn gegaan, die tijdelijk een periode een pakket
nodig waren en zij die het weer redden om op eigen benen te staan is er geen overzicht in het totaal aantal
pakketten die vergeven zijn over 2015. Door middel van financiële donaties en donaties van levensmiddelen
worden de voedselpakketten gevuld.



Noodpakketten: Als Stichitng kregen wij vorig jaar meerdere keren de hulpvraag bij geen eten meer te hebben
en geen geld om boodschappen te kunnen doen, hierin hebben wij de vraag kunnen beantwoorden door
noodpakketten te maken. Deze werden gevuld met producten, die we mochten ontvangen bij winkelacties.



Hulp bij werk, schulden en inkomen: In 2015 hebben we ongeveer 65 cliënten/gezinnen hulp van ons
ontvangen die betrekking hadden op schulden, werk en inkomen. Deze hulp bestond uit het creëren van
overzicht met betrekking tot de schulden, het (laten) maken van betalingsregelingen, hulp bij het aanvragen
van uitkeringen en/of toeslagen. Daarnaast hebben in totaal 6 cliënten/gezinnen voor langere tijd persoonlijke
begeleiding gekregen.



Paasactiviteit: Tweede Paasdag 2015 hebben we 15 kinderen mogen verblijden met een leuke paasdag. Er
zijn verschillende leuke activiteiten geweest en er was limonade en koekjes . De Kemphaan had ons de
eieren gedoneerd voor deze activiteit.



Sinterklaasfeest: Op 22 november 2015 hebben we onze derde Sinterklaasfeest georganiseerd. In totaal
waren er 30 kinderen aanwezig van Stichting Fare Almere en een groep kinderen van Piet en CO. De
samenwerking tussen beide heeft geresulteerd in dat de organisatie, middelen en cadeaus zijn bekostigd
door particulieren en bedrijven, waardoor we als Stichting geen eigen middelen hebben hoeven in te zetten.
Het Sinterklaasfeest was een groot succes en zal een terugkerende activiteit zijn binnen de Stichting.



Kerstactiviteit: Al onze cliënten hebben naast het reguliere voedselpakket een extra kerstpakket ontvangen.
Alle 53 kerstpakketten zijn gevuld met donatie's van particuliere giften. De cadeaus voor zowel de
volwassenen als de kinderen zijn door andere donateurs en bedrijven gesponsord. In het kerstpakket zat een
ontbijt, lunch, iets voor de borrel en diner.
Dit jaar konden wij onze groep vrijwilligers ook een mooie gevulde kerstpakket geven als dank je wel voor hun
inzet. Deze is mede gevuld door de donatie’s van particuliere giften en inkoop vanuit de Stichting zelf.



Hulp bij andere, niet reeds genoemde problematiek: In 2015 hebben we meerdere gezinnen doorgestuurd
naar Maatschappelijk Werk. Daarnaast hebben wij 20-30 aanvragen ontvangen voor hulp in de vorm van een
voedselpakket van verschillende organisaties, zoals het Leger des Heils, Gezinscoach Almere, Vitree,
Humanitas en Philadelphia Zorg.



Vers producten: Als Stichting hebben wij van verschillende bedrijven bijna wekelijks brood en bolletjes
ontvangen. Onze cliënten ontvingen dit bij hun voedselpakket of konden dit tussentijds ophalen bij een van de
drie afhaalpunten in Almere.



Winkelactie’s: Wij mochten als Stichting afgelopen jaar bij een aantal winkels staan om producten te mogen
ontvangen. Deze producten hebben wij ter aanvulling in onze vaste voedselpakketten aan onze cliënten
kunnen aanbieden. Hiermee zijn ook verschillende noodpakketten gevuld, waar we dit jaar meerdere
aanvragen voor ontvingen.

Financiële verantwoording
De Stichting heeft in 2015 geen enkele subsidie ontvangen. De financiële middelen die wij in 2015 tot onze
beschikking hadden hebben we ontvangen van particuliere donateurs, giften en een aantal bedrijven. In 2015 is
duidelijk geworden dat wij een vaste kern van particuliere donateurs hebben mogen verwelkomen. Deze vaste kern is
gestaag gegroeid en daar zijn wij zeer dankbaar voor. Daarnaast zijn we verder gegaan met het inzamelen van oud
papieren ijzer om extra inkomsten te genereren. Mede ook frituurvet inzamelen.
Verder hebben wij in 2015 levensmiddelen mogen ontvangen van zowel particuliere donateurs als bedrijven. Ook
mochten wij bij winkels staan om producten in ontvangst te mogen nemen van het winkelende publiek. Al deze
levensmiddelen zijn in de voedselpakketten en in de noodpakketten terecht gekomen.
In onderstaand overzicht is goed zichtbaar dat het overgrote deel van onze inkomsten ten goede is gekomen aan
onze cliënten. De grootste uitgavenpost was de inhoud van onze maandelijkse voedselpakketten.
Binnen de Stichting werken we met uitsluitend vrijwilligers. Deze vrijwilligers komen wij tegemoet met het vergoeden
van de km-vergoeding. Daarbij zijn zij verplicht km-lijsten in te leveren. Aan de hand van deze lijsten krijgen zij hun
vergoeding per maand.










Administratiekosten: kantoorartikelen, portokosten enzovoorts.
Huisvestingskosten: de huur van de opslagloods die we huren in verband met opslag van met name
eerstelijns huisraad.
Overige kosten: kosten die te maken hebben met de Stichting in het algemeen.
Algemene kosten: attenties bij geboorten, huwelijken en ziekte (lief en leed)
Donaties: de financiële donaties die wij in 2013 van particuliere donateurs en bedrijven hebben mogen
ontvangen.
Verkopen overig: de opbrengsten van kledingbeurzen, verkoop van gedoneerde goederen enzovoorts.
Inkomsten recycling: de opbrengst van het inleveren van oud papier en ijzer.

Kolommenbalans
Periode 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Omschrijving
Kas
ING Bank 6184546
Spaarrekening
Kruisposten
Kledingdag
Donaties
Bijdrage voedselpakket
Vodden-ijzer-papier
Verkoop spullen
Knipdagen
Inkomsten veilingen
Stage vergoeding
Donatie kinderactiviteiten
Donatie kerst
Giften
Winkel/Statiegeld-actie
Bezorgservice
Website kosten
Voedselpakketten
Km-benzine-parkeer
Bankkosten
Huisvestingskosten
Kantoor kosten
Overige kosten
Totaal
Resultaat
Totaal Generaal

Stichting Fare Almere
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Debet Credit
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923,6
171,5
908
44
443
205
2900
453,24
19
471,1
4072,42
902,33
143,04
2020,99
1301,08

Verlies en Winst Kas
Debet Credit
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