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Dit hoofdstuk biedt een inzicht in de volgende belangrijke zaken: Een omschrijving van de stichting, haar 
oprichting, vormgeving en invulling, haar doelstelling en de daaruit voortvloeiende doelen. 
 

1.1   Oprichting 
De Flexim Foundation is op 3 juli, 2018 opgericht in 
Dordrecht. De stichting is voortgekomen uit  een 
initiatief van een aantal medewerkers binnen de 
organisatie Flexim Netherlands.   
 
De Flexim Foundation zet zich in voor diverse 
kwetsbare groepen binnen en buiten de 
Nederlandse samenleving. Zij helpen deze 
kwetsbare groepen bij het verbeteren van hun 
levenscondities en het vergroten van een 
toekomstperspectief.                    

                                                                                                             
Afbeelding 1: Officieel oprichtingsmoment van de Flexim Foundation. 

1.2   Doelstelling 
Om te kunnen waarborgen dat iedere betrokkene bij de stichting hetzelfde doel voor ogen heeft, heeft de 
stichting een doelstelling opgesteld welke verheldert wat dit doel betreft.  
 
Voortvloeiend uit de doelstelling zijn verschillende doelen voortgekomen. Ook deze worden weergegeven 
in deze paragraaf ter verheldering. De doelstelling van de Flexim Foundation luidt als volgt:  
 
“De Flexim Foundation stelt zich ten doel de levenscondities en toekomstmogelijkheden van kwetsbare 
groepen (in de Nederlandse samenleving en daarbuiten) te verbeteren. De Flexim Foundation tracht dit 
doel te bereiken door financiële ondersteuning van en actieve bijdrage aan de uitvoering van projecten 
conform het gestelde doel.” 
 
De doelstelling wordt bereikt door de volgende, daaruit voortvloeiende doelen:  

 
o financiële middelen te werven via sponsoring en giften; 

o continuïteit te waarborgen vanuit Flexim Netherlands; 

o werkgevers te motiveren om tijd/arbeid en kennis beschikbaar te stellen door vrijwilligerswerk van 

hun werknemers; 
o particulieren alsmede instanties in te zetten voor het verwerven van de middelen alsmede 

beschikbaar stellen van arbeid; 

o medewerkers en klanten van Flexim aan te sporen zich in te zetten bij de activiteiten van de 

foundation. 

 
1.3   Doelgroep 
Zoals de doelstelling al kort omschrijft, richt de Flexim Foundation zich met name specifiek op een 
bepaalde doelgroep.  
 
De doelgroep van de organisatie is een groep mensen in de samenleving die niet zelfredzaam is, 
eenzaam is, een lichamelijke of psychische handicap heeft of op of onder de armoedegrens leeft. 
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1.4   Het bestuur 
Er is, ter aansturing van de stichting een bestuur gevormd. De bestuursleden en adviseur werken allen 
geheel onbezoldigd.  
 
Het dagelijkse bestuur van de stichting wordt gevormd door:  
 

o dhr. Q.A.J.M. Tak, voorzitter;  
o dhr. R.G. Bruins, secretaris; 
o Mw. P. van Veldhuizen, penningmeester; 
o Mw. C.A.F. Verstelle, algemeen bestuurslid. 

 
1.5   Het beleidsplan 
Het Beleidsplan van de Flexim Foundation is beschikbaar op de website van de stichting. De algemene 
gegevens van stichting zijn inzichtelijk gemaakt in de onderstaande tabel: 
 
Algemene gegevens: 
 

Naam:  Stichting Flexim Foundation 

KvK-nummer: 72094443 

Adres: Wolwevershaven 30P 3311AW Dordrecht 

Telefoonnummer: 078-6111030 

E-mailadres: communicatie@fleximfoundation.com 

Website: www.fleximfoundation.com 

IBAN: NL08 BUNQ 2206 9860 19 

RSIN nummer: 858983552 

ANBI-beschikking: Sinds 23 oktober 2018 

 
Het volgende hoofdstuk zal een inzicht verschaffen in de financiën van de stichting. Ook wordt er een 
verantwoording afgelegd over deze financiële zaken.  
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2.   Financiële verantwoording 
 

Dit hoofdstuk biedt inzage in de volgende financiële zaken: De balans van de organisatie, deze is 
opgemaakt op 31 december, 2018, de winst- en verlies rekening, deze geldt ook voor het jaar 2018 en 
laatste wordt er een toelichting gegeven op beiden financiële overzichten.  
 
2.1   Balans  
Onderstaande tabel biedt een overzicht in de balans, opgemaakt per december van het jaar 2018. 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
2018 2018 

  
VASTE ACTIVA                                               €0 EIGEN VERMOGEN 

Reserves 
Overige reserves                                       €9.173 

  
VLOTTENDE ACTIVA                                     €0 LANGLOPENDE SCHULDEN                            €0 
  
LIQUIDE MIDDELEN  KORTLOPENDE SCHULDEN                           €0 
BUNQ NL08BUNQ2206986019                  €9.173  
  
  
                                                                  €9.173                                                                   €9.173 

 

2.2   Winst- en verliesrekening 
Onderstaande tabel biedt inzage in de winst- en verliesrekening van de stichting, over het jaar 2018. 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 
 

                                                                      2018 
Baten: 
Inkomsten / giften                                                                             €16.442 
 
Totale bedrijfsopbrengsten                                                                                                         €16.442 
 
Donaties                                                                                            -€5.000 
Kosten en acties                                                                                -€1.989 
Kantoorkosten                                                                                      -€224 
Bankkosten                                                                                            -€56 
 
SOM van de lasten    -€7.268 
 
 
Saldo van baten en lasten  €9.173 
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2.3   Toelichting Balans en Winst & Verliesrekening 
Deze paragraaf weergeeft een toelichting op het balansoverzicht en de winst- en verliesrekening. De 
financiële verantwoording is gepresenteerd op basis van het kasstelsel.  
 
Toelichting Balans 
De liquide middelen staan, zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 
 
Toelichting Winst- en verliesrekening 
Inkomsten / giften: Waar gesproken wordt over inkomsten en / of giften, betreft het financiële bijdragen 
van donateurs van zowel particulieren als bedrijven.  
 
Giften in natura: Naast de financiële bijdragen die door de Stichting zijn ontvangen, hebben tevens diverse 
giften in natura plaatsgevonden. Voor de volgende projecten waren deze als volgt: 
 

o Algemeen: 
- Kosteloos ter beschikking stellen van support op het gebied van IT, Marketing en Finance; 

Flexim Netherlands B.V. 
 

o Tour de Flexim 
- Kosteloos ter beschikking van een camper door de Rabobank 
- Kosteloos voorzien in lunch en versnaperingen voor fietser en begeleiding: Go Café 

Rotterdam 
 

o Kerstdiner 
- Kosteloos ter beschikking stellen van de locatie en dranken: Bar Beton Utrecht 
- Kosteloos ter beschikking stellen van dranken: Janson Dranken Vlaardingen 
- Kosteloos ter beschikking stellen van etenswaren en dranken t.b.v. kerstpakketten, 

Rabobank 
 
Donaties: Op datum 15 oktober 2018 is een gift gedaan aan Stichting Breath (ANBI stichting) met als doel 
een bijdrage te leveren bij het realiseren van een kinderopvanghuis in Malinivka, Oekraïne.  
 
Tevens zal in het voorjaar 2019 een fysieke bijdrage worden geleverd door vrijwilligers in de vorm van 
schilderwerk en andere benodigde werkzaamheden. Zie voor nadere toelichting ook de website van de 
stichting. 
 
Het volgende, derde hoofdstuk biedt nader inzicht in de projecten en sponsoracties.  
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3.   Toelichting Projecten & sponsoracties 
In totaal zijn er in het jaar 2018 twee sponsoracties uitgevoerd, namelijk: De sponsoractie ‘Tour de Flexim’ 
en het project ‘Kerstdiner’. Dit hoofdstuk geeft hiervan een omschrijving en sfeerimpressie. 
 
3.1   Sponsoractie: ‘Tour de Flexim’ 
Op 30 augustus 16:00 uur is gestart met een estafette fietstocht vanuit Lausanne (Zwitserland) met als 
doel binnen 48 uur aan te komen in Hoek van Holland. Hiermee is getracht sponsorgeld op te halen voor 
de diverse projecten die vanuit de Foundation gesponsord gaan worden. Sponsoren hadden hierbij de 
mogelijkheid aan te geven voor welk doel het sponsorbudget beschikbaar gesteld zou worden. Na een 
tocht van 955 kilometer kwamen zaterdag 1 september om 16.00 uur de fietsers en het supportteam aan 
in Hoek van Holland. Hiermee is €12.122,- ingezameld voor twee projecten. Door de sponsoring van 
Flexim Netherlands B.V. en Focus FM BV kon gegarandeerd worden dat de sponsor opbrengsten voor 
100% besteed zou worden aan het project. 
 
Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit evenement en in het bijzonder alle 
donateurs! Voor een impressie, zie onderstaande foto’s en de bijgevoegde link: 
https://www.youtube.com/watch?v=NtKh9aSO6xk  
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3.2   Project kerstdiner 
Op 17 december 2018 is bij Bar Beton (kantoorlocatie Flexim Netherlands BV) te Utrecht een kerstdiner 
georganiseerd voor ruim 10 gezinnen met jonge kinderen die zich door financiële beperkingen geen 
kerstdiner kunnen veroorloven. Door een chic diner in een prachtige restauratieve omgeving aan te 
kunnen bieden, zijn deze gezinnen (veelal na jaren) uit eten geweest en hebben ze een fantastische 
avond gehad.  
 
Naast een persoonlijk gesprek met de Kerstman hebben de gezinnen ook foto’s meegekregen en zijn ze 
getrakteerd op een uitgebreid kerstpakket. Alle inzet (koks, bediening, afwas, voorbereiding, inkopen etc.) 
zijn door medewerkers van Flexim Netherlands BV en FGB Facility Group BV  gerealiseerd. 
 
Zie onderstaande foto’s voor een kleine impressie van dit prachtige project! 
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Dankwoord  
De Flexim Foundation bestaat dankzij de inzet van haar vrijwilligers en haar donateurs. Het blijft 
hartverwarmend om te zien hoe mensen ons initiatief steunen, op allerlei verschillende manieren. Daarbij 
past alleen maar een gevoel van grote dankbaarheid. Het gaat te ver om hier iedereen individueel te 
bedanken, maar bij deze BEDANKT! 
 

 


