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Stichting Kiddy Goodpills
Binnenweg 12A
1191 AA Ouderkerk aan de Amstel

Algemeen
Oprichting stichting
Blijkens de akte d.d. 13 december 2016, verleden voor notaris mr. Frans Bart Dudok van Heel werd de
stichting per genoemde datum opgericht.

Doel stichting
De stichting heeft ten doel het stimuleren en mogelijk maken van veilige, werkzame en toepasbare
medicatie voor zieke kinderen. Het crëeren van bewustwording met betrekking tot de onderliggende
problematiek en de mogelijke oplossingen daarvoor, al hetgeen met het vorenstaande verband houdt
of daartoe bevordelijk kan zijn.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door mevrouw V.C. Kranenburg-Barth (voorzitter), mevrouw I.A.A.
Franckaert-van Engelen (secretaris), de heer J.J. Arts (penningmeester) en mevrouw E.H. van Gool-van
Putten (bestuurder).
Het bestuur is onbezoldigd.
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Bestuursverslag
Mijlpalen 2017
Eerste sponsoren voor effectieve start
Gedurende het jaar hebben we al €60.000,- aan sponsoring ontvangen en hebben professionals ons
pro-bono ondersteunt. Een heel klein deel hiervan was nodig voor de oprichting van de stichting, onder
andere voor de ontwikkeling van communicatie materialen & het inrichten van alle ICT. In
samenwerking met communicatie bureau DEAR hebben we een naam bedacht en een mooie huisstijl
ontwikkeld. Ook is er een website gebouwd, die momenteel wordt voorzien van een online doneer
module. Het overgrote deel van de gelden gaan we gebruiken voor concrete onderzoeken, die komend
jaar geselecteerd worden.
Informatieavond voor geïnteresseerden
4 oktober jl. hebben we onze eerste informatieavond gehouden waar we aan een select gezelschap het
nut en de noodzaak van de stichting hebben toegelicht. Met grote verbazing en interesse heeft
iedereen aangehoord waarom het zo belangrijk is om kindermedicatie beter te maken. Velen van de
aanwezigen hebben direct aangegeven ons te willen helpen. Echt fantastisch!
Bestuur & CvA uitgebreid
Naast de oprichters Valerie Barth & Emeliet van Gool, zijn er twee nieuwe bestuursleden aan de
stichting toegevoegd. Jaap Arts als Penningmeester en Ilse Franckaert als Secretaris. Onze persoonlijke
motivatie om ons voor de stichting in te zetten, lichten we op de website toe.
In de afgelopen periode hebben we maar liefst zes leden aan ons Comité van Aanbeveling toe mogen
voegen. Zij zijn belangrijke ambassadeurs die ons op verschillende vlakken adviseren en steunen in het
bereiken van ons doel, toepasbare, veilige én werkzame kindermedicatie voor alle zieke kinderen.
Experts in Medisch Wetenschappelijke Advies Raad
We hebben een Medisch Wetenschappelijke Advies Raad geformeerd met 6 fantastische
artsen/professoren. Hiermee combineren we kennis en ervaring uit gespecialiseerde centra in
Rotterdam, Nijmegen en Utrecht. In de praktijk -én nu ook samen met ons- werken zij er dagelijks aan
om kindermedicatie beter te maken.
Ambitie in 2018: start 1e onderzoek
2017 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het leggen van een goede basis: de oprichting van de
stichting en het opzetten van de organisatie. Het begin van 2018 zal in het teken staan van het
opstarten van ons eerste onderzoek. We zijn met zowel de artsen/professoren, alsmede een aantal
prominenten uit het bedrijfsleven, bezig om het onderzoeksplan te schrijven. We streven ernaar een
oplossing te vinden om een aantal belangrijke kernissues, in één keer voor meerdere medicijnen, te
gaan onderzoeken. Daarnaast willen we een aantal specifieke kindermedicatie onderzoeken
selecteren. De 2e helft van het jaar zal de focus op het binnen halen van de financiering voor deze
projecten liggen.
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Stichting Kiddy Goodpills te Ouderkerk aan de
Amstel

Balans per 31 december 2017

ACTIVA
€
Vlottende activa
Liquide middelen

1

Totaal activazijde

31-12-2017
€

€

13-12-2016
€

59.390

-

59.390

-

59.390

-

59.390

-

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen

2

Totaal passivazijde

4

Stichting Kiddy Goodpills te Ouderkerk aan de
Amstel

Staat van baten en lasten
over de periode 13 december 2016 tot en met 31 december 2017
13-12-2016 / 31-12-2017
€
€
Donaties
Lasten
Overige lasten
Saldo van baten en lasten

5

3

61.000

4

1.610
59.390

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Kiddy Goodpills te Ouderkerk aan de
Amstel

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Kiddy Goodpills is feitelijk en statutair gevestigd op Binnenweg 12A, 1191 AA te Ouderkerk
aan de Amstel en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67473741.
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Kiddy Goodpills bestaan voornamelijk uit het stimuleren en mogelijk
maken van veilige, werkzame en toepasbare medicatie voor zieke kinderen.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij het opstellen van het jaarverslag dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn
voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het totaal van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de donaties en alle aan het
verslagjaar toe te rekenen uitgaven. De uitgaven worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen. Het netto resultaat wordt verantwoord in het jaar waarin deze is
gerealiseerd.
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Stichting Kiddy Goodpills te Ouderkerk aan de
Amstel

Toelichting op de balans per 31 december 2017
Activa
Vlottende activa
1 Liquide middelen
31-12-2017
€
59.390

ING Bank

13-12-2016
€
-

Passiva
2 Stichtingsvermogen
2016 / 2017
€
59.390
59.390

Stand per 13 december
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december
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Stichting Kiddy Goodpills te Ouderkerk aan de
Amstel

Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 13 december 2016 tot
en met 31 december 2017
3 Donaties
13-12-2016 / 31-12-2017
€
61.000

Donaties particulieren

4 Overige lasten
Promotiekosten
Kantoorkosten

1.538
72
1.610

Ouderkerk aan de Amstel,
Ondertekening bestuur:

V.C. Kranenburg-Barth
Voorzitter

I.A.A. Franckaert-van Engelen
Secretaris

E.H. van Gool-van Putten
Secretaris penningmeester

SvK/DvD/159940
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J.J. Arts
Penningmeester

