
1 
 

Jaarverslag 2016 Stichting Janneke Waalkens Foundation 

 

1. Gegevens 

De Stichting is opgericht op 23 februari 2016 (notaris de heer Wessel) 
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65490010 en het 
activiteiten nummer 94993. 
De Stichting kent 3 bestuursleden te weten de heer H. Waalkens (voorzitter), mevr. M. 
Gerrits (secretaris) en mevr. G. Dijkman (penningmeester) 
De Stichting heeft de ANBI status aangevraagd en verkregen en staat ingeschreven onder 
nummer 856133279 
 

2. Doel 

De Stichting stelt zich ten doel om meer kennis en vaardigheden te ontwikkelen over de 
begeleiding aan kinderen met het DOWN syndroom en kinderen met een andere 
verstandelijke beperking, bij medewerkers in de voorschoolse opvang en in het onderwijs. 
Dit wil de stichting bewerkstelligen door middel van scholing en voorlichting. 
De Stichting is opgericht om het werk van Janneke Waalkens voort te kunnen zetten. Janneke 
Waalkens was degene die met expertise en bevlogenheid zorg en onderwijs verbonden 
heeft, samen met het Martini ziekenhuis.  
 

3. Activiteiten 

1) Opening 
➢ De lancering van de Stichting heeft plaatsgevonden op 22 maart 2016 in het 

Martini ziekenhuis. Er waren ca 60 genodigden. Tijdens de opening is een 
zogenaamde gouden pot neergezet ten behoeve van giften van de 
genodigden. De giften bedroegen totaal ongeveer 1.400 euro.  

➢ Tijdens de opening is als “gedenkplaatje” voor Janneke Waalkens een stoel 
onthuld, vervaardigd door de leerlingen van de W.A. van Lieflandschool in 
Groningen 

2) PR 
De Stichting  een aantal PR middelen ingezet 

a. Een website ontworpen: jannekewaalkensfoundation.nl     
b. Flyers gemaakt en verspreid per mail. Daarnaast zijn er folders bij 

organisaties neergelegd en persoonlijk afgegeven 
c. Een comité van aanbeveling ingesteld van 2 leden, mevr. E. de Bont 

(hoogleraar UMCG) en de heer R. Weener (coördinator SWV PO 20.01) 
d. Een nieuwsbrief vervaardigd 

3) Instellen klankbordgroep 
Om producten, ideeën te genereren heeft de Stichting een klankbordgroep ingesteld 
van 2 leden. De klankbordgroep komt twee maal per jaar bijeen. 

4) Scholing/scholingskalender 
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➢ Workshops. In oktober 2016 is de workshop “IPad en onderwijs” uitgevoerd 
en in november de workshop “Scholing Downsyndroom. De deelname was 
kosteloos. De beide workshops zijn goed ontvangen.  

5) Voorbereiding jaarlijks congres 
Zoals in de scholingskalender 2016-2017 vermeld zal er een congres gehouden 
worden op 22 maart 2017, de geboortedatum van Janneke Waalkens. Het congres 
zal gehouden worden voor professionals in de voorschoolse opvang en in het 
basisonderwijs.  
 

4. Voorgenomen activiteiten in 2017 

a. Scholingskalender 2017-2018  
b. Jaarlijks congres op 22 maart 2017 

c. Voorbereiding voor het jaarlijks congres in maart 2018 met als thema … 
d. Uitvoering van workshops 
e. Voorlichting 
f. Het jaarlijks congres 2018 met als thema “Communicatie en Gedrag” 
g. Benaderen van fondsen/subsidieverstrekkers 

 
 

5. Toelichting op de Jaarrekening 2016 (bijlage) 

A. Inkomsten 
De inkomsten van de Stichting waren begroot op 10.100 euro. Het uiteindelijke resultaat 
is 15.361 euro geworden. Het resultaat is hoger dan verwacht door de donaties van de 
bedrijven. 

B. Uitgaven 
De uitgaven zijn beduidend lager dan begroot.  Daar zijn een aantal redenen voor: 

➢ Gadgets zijn aangeschaft in 2017 t.b.v. het jaarlijks congres 
➢ Door kosteloze inzet en door gebruik van mail zijn de kosten van de posten 

“postzegels/enveloppen, “website” en “flyers” lager uitgevallen 
➢ Scholing. Personele kosten t.b.v. de workshops hoefden niet betaald te 

worden. De workshopleiders hebben aangegeven dat zij kosteloos konden 
worden ingezet. De attenties die de stichting hen heeft gegeven staan 
vermeld onder de post “divers”. 

➢ Ten behoeve van de oprichting van de Stichting zijn eenmalig 360 euro 
opgenomen voor de kosten van de notaris en de kosten van de Kamer van 
Koophandel 

➢ Ten behoeve van de website, de nieuwsbrief, het optimaliseren van de 
adresbestanden is een vrijwilligerscontract afgesloten 
 

 

Bijlagen 

1. Jaarrekening cijfermatig 
2. Begroting 2017/2017-2018 


