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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31 december 2017
€

31 december 2016

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Debiteuren
Liquide middelen

(2)

5.359

-

4.953

9.338

10.312

9.338
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31 december 2017
€

31 december 2016

€

€

€

PASSIVA
Bestemmingsreserve

(3)

Kortlopende schulden

(4)

Schulden aan leveranciers

3.195

8.459

7.117

879

10.312

9.338
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER2017

Baten
Directe lasten aan project

(5,6)
(7)

Bruto resultaat

2017

2016

€

€

15.045
19.397

14.917
5.714

-4.352

9.203

66
504
229
113

171
49
524

912

744

-5.264

8.459

Lasten
Exploitatiekosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

Resultaat

(8)
(9)
(10)
(11)
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JAARVERSLAG BESTUUR

In 2017 heeft Stichting Prachtmens haar missie vormgegeven door :
Het verkopen van ruim 325 boeken, waarvan er 150 stuks beland zijn bij de wachtruimtes van psychiaters en psychologen. Hierdoor is het bereik van onze boodschap
100-tallen malen groter dan het aantal boeken dat is verkocht.
Het aantrekken van twee ambassadeurs uit de Tweede Kamer zorgt er ook voor dat de aandacht voor depressie op politiek vlak vergroot is.
Het beschikbaar stellen van en het aanwezig zijn op 5 exposities waar op 1 van de exposities 300 mensen aanwezig waren heeft ervoor gezorgd dat veel mensen
kennis hebben kunnen nemen van de verhalen van mensen die aan depressies lijden
De initiatiefneemster van de stichting, Martine Sollie, heeft 8 lezingen gegeven over het boek "Licht over Donker", wat het gedaan heeft met de deelnemers aan dit
boek en voor de mensen die te maken hebben met mensen met een depressieve aandoening. Bij de lezingen waren 20 tot 250 mensen aanwezig per lezing.
Op Social Media is het aantal volgers gestegen tot 650 mensen.
Begin 2017 is de lancering van het boek "Licht over Donker" geweest op een evenement waar ruim 10 mensen aanwezig waren.
Eind 2017 is een veiling georganiseerd waarbij er stukken belangeloos door sponsoren van de stichting aangeleverd zijn. De opbrengst was ruim € 3.000.
Voor 2018 zal de aanzet gegeven worden voor een nieuw project, waarbij het nastreven van grotere verbondenheid in de samenleving en het verlagen van de stigma's
die op groepen rusten de belangrijkste speerpunten zijn. Allereerst zal hiervoor een project geselecteerd worden en vervolgens gekenen worden hoe dit project
verwezenlijkt kan worden.
De visie van het bestuur op de verwezenlijking is aan de ene kant de operationele kant en de andere kant de financiële kant. Met name zal in 2018 gekeken worden
naar fondsenwerving en subsidiëring.
Daarnaast zal een verdere bekendheid van het boek "Licht over Donker" nagestreefd worden door verkoop van boeken, deelnemen aan exposities en geven van
lezingen.
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