
 

Jaarverslag van de stichting Sjaak Foundation over 2017. 

2017 is een jaar geweest met de bekende activiteiten zoals o.a. de seniorenmiddag Terug in de Tijd, 
elke 14 dagenverse  bloemen in hospice de Margriet, bezoeken door groepjes senioren aan Museum 
Vlaardingen.  De uitgaven bleven ongeveer op hetzelfde niveau als de uitgaven van 2016. De 
inkomsten stegen echter door nieuwe sponsoren en een flinke donatie, omdat de stichting Sjaak 
Foundation het goede doel was van het (Vlaardingse) Glazen Huis eind 2016. De Sjaak Foundation is 
binnen Vlaardingen een begrip geworden. Het is gemakkelijker geworden om fondsen te werven. 
Buiten de donatie van het Glazen Huis zijn er donaties geweest van Albert Heijn, Terdu Holding, 
Koninklijke  Dirkzwager en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. (projectgericht). Hierdoor  stegen  
de reserves met ruim € 3.200,-.  De financiële basis was al goed in 2016 maar is verder verbeterd in 
2017. Er is een gezonde basis om in 2018 veel activiteiten te kunnen ondersteunen.   

De activiteiten van 2017 zullen in 2018 veelal worden voortgezet zoals Terug in de Tijd. Ook zullen 
de vaarten met de fluisterboot weer op het programma staan. 

 In het begin van 2018 heeft de stichting een zeer grote groep  van +/- 150 mensen naar het circus 
laten gaan. De financiële ondersteuning is betaald vanuit de opgebouwde reserves en dankzij een 
flinke korting, gegeven door Circus Renz. Verder is het plan als vanouds om activiteiten te 
ondersteunen als er zich kansen voordoen welke binnen de doelstellingen van de stichting passen. 

 

Baten    Kosten    
Verjaardag € 210  Kosten  Kerstmarkt € 625 
Kerstmarkt € 773  Betalingsverkeer € 152 
Fonds Schiedam Vlaardingen € 1.500  Zomer terras Terug in de Tijd € 1.442 
Vaste sponsoren € 490  Kosten Terug in de Tijd € 3.227 
AH lege flessen € 298  Museum Vlaardingen € 173 
Terdu Holding B.V. € 250  Balder Theater € 350 
Verjaardag Gerard € 610  Kosten Website € 160 
Opbrengst Glazen Huis € 4.703  Jaar bloemen De Margriet € 350 
Sponsor bijdrage Dirkzwager € 875      
Totale baten 2017 € 9.709  Totale kosten 2017 € 6.479 

 


