Jaarverslag 2021
1

Inhoudsopgave
Algemeen
Bestuurssamenstelling
Doelstelling & Historie
Jaarverslag van het bestuur

3
4
5
6&7

Jaarrekening
Balans per 31 december 2021
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

2

8
9

Algemeen
Stichting Favendo (opgericht 16 november 2018) wil zoveel mogelijk geld
kunnen doneren aan goede doelen met een ANBI certificaat en/of CBF
Erkend Goed Doel Logo.
Het bedrijf Jaytex Products BV stelt jaarlijks een deel van haar winst ter
beschikking aan Favendo om dit aan goede doelen te kunnen doneren en
het is de bedoeling dat er ook andere donoren gevonden gaan worden die
net als wij enthousiast worden over hetgeen wat Favendo mogelijk maakt.
Het is voor de 5 bestuursleden van Favendo belangrijk dat het geld naar
relatief kleinere persoonlijke projecten gaat: Favendo wil graag zelf in
contact komen met de mensen achter de goede doelen en betrokken
blijven bij de besteding van de donatie. Daarom richten we ons vooral op
doelen binnen Nederland.
De nadruk zal liggen op doelen die gericht zijn op zorg en innovatie voor
met name kinderen en ouderen.
Bij de projecten willen we het verschil zien tussen zomaar een gift en er
daadwerkelijk iets mee doen.

Geven is beleven!
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Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door:

Jacqueline Hoogendijk
Voorzitter

Pauline Bossaert
Penningmeester en secretaris

Shirley Nederhof
Bestuurslid

Daniëlle van der Hoeven
Bestuurslid

Timo van der Hart
Bestuurslid

Tot nadere toelichting zijn we graag bereid!
Het bestuur voert haar taken belangeloos uit en met veel inzet en
bevlogenheid.
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Doelstelling
Stichting Favendo heeft als doelstelling zoveel mogelijk geld kunnen
doneren aan goede doelen met een ANBI certificaat en/of CBF Erkend
Goed Doel Logo.
De nadruk ligt op relatief kleinere projecten en doelen binnen Nederland
die gericht zijn op zorg en innovatie voor met name kinderen en ouderen.

Historie
Stichting Favendo is een onafhankelijke stichting, opgericht op 16
november 2018 door Jacqueline Hoogendijk en haar echtgenoot Bart van
der Hart. Zij zijn eigenaar van Jaytex Products BV en hebben haar winsten
de laatste jaren sterk zien toenemen. Vanuit die achtergrond vonden de
oprichters het tijd worden om een deel van die jaarlijkse winsten te gaan
doneren aan goede doelen. Daarmee wordt uiting gegeven aan de
maatschappelijke betrokkenheid van Jaytex Products BV.
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Jaarverslag van het bestuur
Begin 2021 hadden we niet kunnen bedenken dat het wederom een zwaar
jaar voor onze doelen zou worden. Het hele jaar door weer de anderhalve
meter samenleving, mondkapjes, lockdowns, evenals de extra druk die op
de zorg kwam voor het tweede achtereenvolgende jaar. Ook de meeste
van onze doelen hebben er erg last van gehad. Er waren zeer beperkte
mogelijkheden om bijvoorbeeld via evenementen geld binnen te halen
Favendo was in de gelukkige omstandigheid dat haar hoofdsponsor ook
dit jaar het toegezegde bedrag heeft uitbetaald, zodat we verder konden
gaan met het zoeken en verblijden van diverse nieuwe maar ook weer onze
vertrouwde doelen.
De Brandwondenstichting, Stichting Vier het Leven, Metakids en
Zeldzame Ziekten Fonds zijn voor ons inmiddels vertrouwde terugkerende
organisaties en wij hebben ze dan ook weer in 2021 kunnen verblijden met
een donatie.
Mooie nieuwe doelen zijn er gevonden zoals Stichting YvYa met de Early
Warning Scan, wat een prachtige revolutionaire ontwikkeling is voor
borstkankerscreening. Stichting Oopoeh was erg geholpen met onze
donatie voor de campagne Baasjes Zoeken en het project Tackle Your Tics
van Stichting Gilles la Tourette loopt ook goed. En gelukkig heeft Stichting
Gilat kindervoorstellingen in het kinderziekenhuisziekenhuis kunnen
verwezenlijken met een donatie.
Kleinere donaties zijn er ook gedaan zoals de 2 fietsen voor het
Trainingshuis Fontein, het muziekorgel aan Zorgboerderij BuitenGewoon,
de knuffelaapjes aan het Sophia kinderziekenhuis, de parasols voor
Wooninitiatief Zonneberg en niet te vergeten het inloophuis Adamas waar
we zelfs persoonlijk kennis konden maken.
Er zijn zoveel mooie doelen en we kunnen het geld maar één keer uitgeven
en dit was ook het eerste jaar in ons 3-jarig bestaan dat we moeilijke
keuzes moesten maken. De mogelijke doelen weten ons inmiddels te
vinden, waardoor we veel aanvragen krijgen en helaas doelen moeten
teleurstellen. Los van het budget dat we elk jaar hebben, zijn er ook
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aanvragen voor donaties die niet altijd binnen onze missie liggen qua
schenking.
We zijn erg trots op wat we tot nu toe bereikt hebben. We gaan door met
dit mooie werk; we hebben een fantastisch enthousiast bestuur die
allemaal zin hebben in 2022, want er staan weer mooie projecten in het
vooruitzicht!

Jacqueline Hoogendijk
Voorzitter Stichting Favendo
Januari 2022

7

Balans per 31 december 2021

8

Specificatie en verdeling kosten
naar bestemming

9

