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Algemeen
Oprichting en inschrijving
De stichting Warme Beer is opgericht op 22 november 2011 en ingeschreven in het
stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54006724. Het vestigingsadres
is Barisakker 98 te Nuenen. Stichting Warme Beer is een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Het fiscaal nummer is 8511.13.497.
Doelstelling
In februari 2010 onderging Tomas Bonewald een stamceltransplantatie na een aantal zware
chemokuren om de leukemie in zijn lichaam te bestrijden. De transplantatie had het gewenste
effect: na een moeilijke periode in zijn leven, kon Tomas weer als gezond door het leven gaan.
Tomas koestert nog steeds warme herinneringen aan de knuffel die zijn pijn verzachtte tijdens
zijn behandelingen. Die knuffel, gevuld met tarwekorrels en lavendel, is op te warmen in de
magnetron. Eigenlijk zou ieder kind op een oncologische afdeling zo’n ‘warme beer’ moeten
hebben, vond Tomas. Zo is het gekomen dat in 2011 Stichting Warme Beer werd opgericht, na
enkele kleinschaligere acties om geld in te zamelen voor de aanschaf van warme knuffels. De
stichting is goed voor 400 warme beren per jaar. Tomas is de voorzitter.
De doelstelling van Stichting Warme Beer is het ondersteunen van mensen, met name van
(ernstig) zieke kinderen en hun gezinnen om hun pijn en verdriet te verlichten, onder andere door
middel van het uitdelen van knuffels in ziekenhuizen. De stichting beoogt niet het maken van
winst.
Samenstelling bestuur
Het bestuur van Stichting Warme Beer is ultimo 2017 als volgt samengesteld:
T.F. Bonewald

- Voorzitter

A.C. Bonewald

- Penningmeester

A.C.J.C. Linders

- Secretaris

M.M. de Kok-Teurlings- Lid
L.G.E. Baggen-Sino

- Lid

L.J. van den Dries

- Lid

Het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de geleverde werkzaamheden.
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Jaaroverzicht
Ook in juni en december van 2017 deelde de stichting warme knuffels en sponsorpakketjes uit in
alle kinderoncologische centra van Nederland; circa 450 dit jaar. Dit is mogelijk gemaakt door
een groeiende groep sponsors, ambassadeurs en vrijwilligers. Tevens zijn in 2017 weer vanuit
diverse initiatieven giften ontvangen, in totaal € 6.377, een daling van € 408 ten opzichte van
2016.
Daarnaast is in 2016 een start gemaakt met de ‘vrienden van de stichting’ waarbij via
automatische incasso jaarlijks een bijdrage wordt geleverd van een of enkele beren. In totaal zijn
er nu 14 vrienden.
Er is een tweedaagse appelflappenactie gehouden samen met Albert Heijn in het centrum van
Nuenen. Om giften binnen te krijgen hebben diverse acties plaatsgevonden. Er is een concert
verzorgd door Paul Wijmans die een opbrengst van € 350 heeft opgeleverd. De stichting OudPrinsen zorgden voor een cheque van € 1.000 en carnavalsvereniging De Vergulde Lampenkamp
doneerde een bedrag van € 1.111,11. Daarnaast heeft basisschool De Rietpluijm middels acties
€ 122 gedoneerd, de Rabobank met Steuntje in de Rug € 345 en ontvingen we een schenking van
€ 1.500.
Nieuwe plannen voor 2018
Stichting Warme Beer timmert ook in 2018 aan de weg om het leven van kinderen op
oncologische afdelingen en dat van hun ouders, broertjes en zusjes iets aangenamer te maken.
Naast de reguliere doelstelling om 500 warme beren en pakketjes te bezorgen zal de promotie
van de stichting verder vormgegeven gaan worden.
Door promotie- en netwerkactiviteiten zal de bekendheid van de stichting verder vergroot
worden, waardoor er meer gelden ter beschikking komen die gebruikt kunnen worden voor de
realisatie van haar doelstelling. Medio 2018 zullen de activiteiten van de stichting worden
ondergebracht bij Vereniging Ouders, Kinderen, Kanker (VOKK). Hiermee hopen we de
continuïteit en beschikbare capaciteit beter te waarborgen. Hiermee zal Stichting Warme Beer
worden geliquideerd.
Bestuur Stichting Warme Beer
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Balans
Staat van baten en lasten
Toelichting op de balans en de staat van
baten en lasten
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Balans per 31 december 2017

Activa
31.12.2017
€

31.12.2016
€

295

295

3

22

Liquide middelen

12.414

12.398

Totaal

12.712

12.715

Vlottende activa
Voorraden

Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa
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Passiva
31.12.2017
€

31.12.2016
€

12.702

12.705

10

10

12.712

12.715

Stichtingsvermogen
Stichtingsvermogen

Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal
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Staat van baten en lasten over 2017

2017
€

6.211
5
0
35

Totale lasten
Exploitatieresultaat
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

€

€

6.377

Baten
Kostprijs van de baten
Kantoorkosten
Kosten naamsbekendheid
Algemene kosten

2016

Resultaat

9

6.785
5.716
195
364
6

6.251

6.280

126

505

3
-132

Som der financiële baten en lasten

€

22
-128
-129

-106

-3

399

Toelichting
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaand jaar. Ten einde voor de vergelijkbaarheid zijn daar waar nodig de
cijfers voor 2016 geherrubriceerd.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale
waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, danwel lagere marktwaarde. Voor
een eventuele incourantheid van voorraden wordt een voorziening getroffen.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Grondslagen voor de baten en lasten
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transactie worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de balans
ACTIVA
Vlottende activa
Voorraden

Voorraden zilveren beertjes
Voorraden kaarsenkaarten / dierenkaarten
Voorraden petjes

31.12.2017
€

31.12.2016
€

110
95
90
295

110
95
90
295

3
3

22
22

10.614
1.787
13
12.414

11.642
543
213
12.398

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Rente

Liquide middelen
Rabobank spaarrekening
Rabobank betaalrekening
Kas

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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PASSIVA
Stichtingsvermogen
€
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

12.705
-3

Stand per 31 december

12.702

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
Rente en kosten bank
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31.12.2017
€

31.12.2016
€

10
10

10
10

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten

Ontvangen giften
Opbrengsten gehouden acties

2017
€
4.746
1.631
6.377

2016
€
3.222
3.563
6.785

5.659
552
6.211

4.881
835
5.716

5
0
34
39

195
363
6
699

0
0
363
363

0
0
363
363

3
3

22
22

133
133

128
128

Kostprijs van de baten
Inkopen warme beren
Kosten voor gehouden acties

Overige kosten
Kantoorkosten
Kosten naamsbekendheid
Algemene kosten
Kosten naamsbekendheid
Kosten kaartjes en stickers
Bedrukken T-shirts
Promotiemateriaal

Som der financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente spaarrekening

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten bank
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Overige gegevens
Bestemming van het resultaat
Het negatieve resultaat ad € 3 wordt onttrokken aan het stichtingsvermogen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen.
Vaststelling jaarrekening 2017
De jaarrekening 2017 is in de bestuursvergadering van … door het bestuur vastgesteld.
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