
ANBI status 

Stichting Fieke is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Aan het zijn van ANBI zijn een aantal voorwaarden 
verbonden, waaronder het publiceren van bepaalde gegevens. De voor Stichting Fieke relevante gegevens zijn: 

- Naam: Stichting Fieke
- RSIN nummer: 857792519
- KVK: 69229058
- Contactgegevens:
- Vincent van Goghstraat 20

5753 CT Deurne
- info@stichtingfieke.nl

Doelstelling: 

Het doel van Stichting Fieke is: het vervaardigen van Dekentjes (Fieke-dekentjes) voor de NICU afdeling in het 
ziekenhuis in Veldhoven en alle NICU afdelingen in Nederland en het verrichten van alle verdere handelingen, die 
hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van vele vrijwilligers, donaties en sponsors 
alle NICU afdelingen in Nederland te bevoorraden van de Fieke-dekentjes.  
De Stichting heeft geen winstoogmerk.  

Beleidsplan:  

De missie van Stichting Fieke is alle ouders van extreem prematuren kindjes te voorzien van Fieke-pakketjes. 

Strategie 
Om de doelstelling te kunnen bereiken zijn de volgende punten van belang: 

Trouwe vrijwilligers die thuis op vrijwillige basis de Fieke-pakketjes maken en opsturen, dit om de 
constante stroom aan pakketjes te kunnen realiseren. 
Materialen, goederen of diensten. Denk hierbij aan de stoffen en fournituren die nodig zijn om de 
geurdoekjes en dekentjes te naaien of enveloppen/ inpakpapier voor de verzending van de pakketjes. 
Financiële bijdrage om de onkosten van de Stichting te kunnen voldoen. Denk hierbij aan kosten voor 
‘basis-doekjes’, verzending, stichting, reizen, communicatie, marketing, evenementen (‘naaidagen’) etc. 
Tijd voor de organisatie en aansturing van alle vrijwilligers. 

Activiteiten 
Persoonlijk contact met de kersverse ouders of betrokkenen die de stichting benaderen met een aanvraag 
voor een ‘Fieke-pakketje’ of die een ervaring met ons willen delen. 
Naaien van ‘Fieke-pakketjes’ en frequent contact (onder meer over instructie, verzending, etc.) met nieuwe 
en trouwe naaisters die vrijwillig de pakketjes voor de stichting naaien. 
Fieke pakketjes verzendklaar maken volgens voorschriften van het ziekenhuis (wassen en verpakken). 
Contacten leggen met andere ziekenhuizen en verbinding creëren tussen ziekenhuizen om ervaringen te 
delen. 
Creëren van media-aandacht voor Stichting Fieke om (naams)bekendheid te vergroten. 
Werving van sponsoren en/ of donaties bij verenigingen, social communities, fondsen of serviceclubs. 
Ieder jaar organiseert Stichting Fieke een ‘naai-mee-voor-Fieke dag’, om trouwe vrijwilligers te blijven 
motiveren en nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren. 
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Bestuurssamenstelling/ namen van bestuurders: 

Het bestuur van Stichting Fieke bestaat uit 3 personen en is onbezoldigd. Het bestuur is onafhankelijk en heeft een 
onafhankelijke voorzitter 

Voorzitter:  Bart Welten 
Penningmeester: Meike Welten-Adriaans 
Secretaris:  Lieke Adriaans 

Beloningsbeleid: 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig 
vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten. (uit statuten gehaald) 



Financiele verantwoording: 

Winst- en verliesrekening Stichting Fieke 2021

Debet Credit
Vaste activa € - Eigen vermogen € 3.693,35

Liquide middelen € 3.693,35 Langlopende schulden € -
Vlottende activa € - Kortlopende schulden € -

Totaal debet € 3.693,35 Totaal credit € 3.236,95

Toelichting balans 

Liquide middelen  
Alle liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting 

Eigen vermogen   
Het vermogen zal geheel worden besteed om het doel de stichting te 
realiseren

Winst- en verliesrekening Stichting Fieke 2019

Debet Credit
€ 3.236,95 

 € 3.236,95 

 € 2.522,04
 € 2.522,04 

 € 170,07
  € 146,40
  € 215,10
  € 531,57
 
 € 382,46 
 € 175,68
 € 558,14 

 € 3611,75 

Donaties 

Totaal baten

Materiaal vergoeden/inkopen 
Kostprijs van de omzet  

Reclame/promotie 
Reiskosten 
Verzendkosten  
Verkoopkosten  

Conrtibuties en abbonementen 
Overig kosten  
Algemene kosten  

Totaal kosten

Resultaat  € -374,8 
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