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

Algemeen
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 (secretaris penningmeester).
Het bestuur is onbezoldigd.
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Bestuursverslag
Mijlpalen 2018
Dit jaar heeft de focus gelegen op het selecteren van het eerste onderzoek.
Selectie 1e onderzoek
De eerste stap was het uitschrijven van een onderzoeks-aanvraag onder kinderartsen. Het
ontwikkelen van inschrijfformulieren, afstemmen van een scoringsmethodiek en natuurlijk het
verspreiden van de uitgangspunten & voorwaarden onder zoveel mogelijk kinderartsen. Maar liefst
10 aanvragen hebben we medio 2018 mogen ontvangen.
Na een uitgebreide vergadering over alle inzendingen met de MWAR, het stellen van aanvullende
vragen én een tweede selectieronde onder de drie voorkeursinzendingen is er unaniem gekozen voor
‘De Approach Studie’: een onderzoek naar de effecten van langdurig antibioticagebruik bij jonge
kinderen met terugkerende luchtweginfecties. 10% van alle kinderen in Nederland kampt zo vaak
met luchtweginfecties dat dit een belemmering vormt voor hun ontwikkeling. Deze kinderen krijgen
vaak langdurig antibiotica voorgeschreven. Steeds meer wordt duidelijk dat het gebruik van
antibiotica op de lange termijn nadelige effecten met zich meebrengt.
De laatste stap, was het contractueel vastleggen van de gemaakte afspraken met de onderzoekers,
wat we eind 2018 hebben afgerond.
Bestuursleden & Medisch Wetenschappelijke Adviesraad (MWAR)
In 2018 is Prof. Dr. Hans van Goudoever, Hoofd Emma Kinderziekenhuis in het UMC te Amsterdam
tot de MWAR toegetreden.
Per 1 januari 2019 is tot het bestuur is toegetreden: Mevr. Corine d’Haans,
Sv Die Haghe
Voetbalclub sv Die Haghe, heeft Kiddy Goodpills als stichting voor de komende jaren geadopteerd
en zal de stichting helpen aan een grotere naamsbekendheid.
Ambities voor 2019:
Fundraising:
Onze doelstelling is om dit jaar €200.000 op te halen, door:
-

Sponsoravonden
Aanmelden bij Filantropie desks & offices (die klanten adviseren welke goede doelen te
steunen)
Inventarisatie & benaderen van stichtingen/instanties die kinderen & gezondheid
ondersteunen

Onderzoek:
-

Opstarten van de Approach studie en financiering van de benodigde €150.000,Selecteren tweede onderzoek
Desk research om omvang probleem beter te kunnen definiëren en te vertalen naar een
pitch deck

Awareness:
-

-

Creëren van awareness bij alle belanghebbenden (ouders, politiek etc)
Vinden van (bekende) ambassadeurs
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Stichting Kiddy Goodpills te Ouderkerk aan de
Amstel

Balans per 31 december 2018
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA
31-12-2018

31-12-2017

58.364

59.390

58.364

59.390

58.364

59.390

58.364

59.390

Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen

1

Totaal activazijde

PASSIVA
Reserves en fondsen
Overige reserves

2

Totaal passivazijde
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Stichting Kiddy Goodpills te Ouderkerk aan de
Amstel

Staat van baten en lasten over 2018

Donaties
Lasten
Overige lasten

2018

2017

3

1.024

61.000

4

2.051

1.610

-1.027

59.390

Saldo van baten en lasten
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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
De belangrijkste activiteiten van de 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 het bestuur, 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
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
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 2018
Activa
Vlottende activa
1 Liquide middelen
31-12-2018

31-12-2017

58.364

59.390

2018

2017

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

59.390
-1.026

59.390

Stand per 31 december

58.364

59.390

ING Bank

Passiva
2 Overige reserves
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Stichting Kiddy Goodpills te Ouderkerk aan de
Amstel

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
3 Donaties
2018

2017

Donaties particulieren

1.024

61.000

4 Overige lasten
Promotiekosten
Kantoorkosten
Bankkosten

1.550
222
279

1.538
72
-

2.051

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

MdK/EP/163192
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J.J. Arts
Penningmeester

