Financieel jaaroverzicht 2019
Stichting ééndiabetes
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Inleiding
Stichting ééndiabetes is op 3 januari 2013 opgericht door drie jongvolwassenen met type 1
diabetes, ontstaan uit het gevoel dat er voor hen iets ontbrak. Online was er niet veel te
vinden voor jongvolwassenen met type 1. Van daaruit ontstond het begin van Stichting
ééndiabetes: een Facebookgroep en een kleine blog. Het begon als een hobby en is
uitgegroeid tot een goed lopende organisatie waar veel jongvolwassenen met type 1
diabetes informatie en steun vinden. Inmiddels is Stichting ééndiabetes uitgegroeid tot een
stichting die écht meedoet in de diabeteswereld. Op 3 januari 2018 heeft het bestuur van
Stichting ééndiabetes hun stokje overgedragen aan een nieuw jong bestuur, om een nieuwe
frisse wind door Stichting ééndiabetes te blazen. In de loop der jaren heeft de Stichting haar
koers verbreed. We zijn actief op verschillende social media kanalen zoals Facebook,
Instagram en Youtube. We schrijven een nieuwsbrief. We zijn betrokken bij ziekenhuizen,
organisaties en medisch-technische bedrijven in binnen en buitenland, geven lezingen,
workshops en presentaties aan verschillende doelgroepen en doen verschillende relevante
projecten voor de doelgroep. In dit document is het financiële jaaroverzicht van Stichting
ééndiabetes te vinden.

3

Balans (t/m 31-12-2019)
Activa
Banksaldo
Totaal

€ 13.825,72

Passiva
Eigen vermogen

€ 13.825,72

€ 13.825,72

Totaal

€ 13.825,72

Winst- & Verliesrekening 2019
Uitgaven
Rekening
1000
2000
4000
7000

Beschrijving
Stichting
Uitgaven magazine
Kosten
Bankrekening
Website

Saldo
€ 367,89
€ 13,00
€ 119,39

Totaal uitgaven

€ 582,78

Winst/verlies van
W&V Rekening

€12.447,22

Inkomsten
Rekening
1001
1002
2001

Beschrijving
Sponsoring
Donaties
Subsidie magazine
2020

Saldo
€ 0,00
€ 30,00
€ 13.000,00

Totaal inkomsten

€13.030,00

€ 82,50
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Verantwoording uitgaven
1000 – Stichting
Algemene kosten van de stichting. Dit bedraagt voornamelijk vergaderkosten, reiskosten
van- en naar evenementen, kosten voor producten zoals visitekaartjes en kosten voor
vrijwilligers.
2000 – Magazine
Stichting ééndiabetes gaat in 2020 een diagnosemagazine uitgeven. Enkele kosten (met
name vergaderkosten) zijn hiervoor al in 2019 gemaakt.
4000 – Bankrekening
Het betreft de kosten die jaarlijks gemaakt worden voor de bankrekening van Stichting
ééndiabetes.
7000 – Website
Kosten voor Wordpress en de domeinnaam.

Verantwoording inkomsten
1001 – Sponsoring
In 2019 heeft de stichting geen geld van sponsoren ontvangen.
1002 – Donaties
Het betreft donaties van particulieren die graag de stichting willen ondersteunen.
2001 – Subsidie magazine
Met het idee om een magazine uit te geven voor jongvolwassenen met een recente diagnose
van type 1 diabetes, heeft Stichting ééndiabetes ‘Het Beste Diabetesidee 2019’ gewonnen.
Met deze wedstrijd stelt het Diabetes Fonds individuen en organisaties in staat om een
subsidie van hen te ontvangen, om het idee uit te voeren. In het najaar van 2019 hebben we
een deel van de betreffende subsidie ontvangen. De subsidie wordt alleen gebruikt voor
kosten die verbonden zijn aan de ontwikkeling van het magazine. Hoewel de subsidie in
2019 ontvangen is, zullen de kosten voor het magazine met name in 2020 gemaakt worden.
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Nawoord
Afgelopen jaar heeft Stichting ééndiabetes vooral aandacht besteed aan het onderhouden
van de website, en het geven van presentaties en workshops aan jongvolwassenen met type
1 en/of zorgverleners. Daarnaast heeft het jaar vooral in het teken gestaan van het uitwerken
van het idee om een diagnosemagazine uit te geven. In 2020 zal dit plan daadwerkelijk
uitgevoerd worden en willen we het magazine gaan verspreiden over diabetespoli’s in alle
Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast hopen we in 2020 actief aan de slag te gaan met
ideeën voor nieuwe projecten.

A. Jacobs – Voorzitter
S. van Beem – Secretaris
Stichting ééndiabetes
Keucheniusstraat 9b
3038SJ Rotterdam
06-31342731
info@eendiabetes.nl
www.eendiabetes.nl
KvK: 56846851
IBAN: NL66RABO0179180274
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