JAARVERSLAG 2016

Verslag over de periode 1 januari t/m 31 december 2016

Doelen voor 2016:
We willen de stichting verder bekend maken, er zijn al meerdere koppelingen een feit. Er melden zich gestaag nieuwe kinderen aan, dit loopt volgens plan. Ook was ons plan er ﬁnancieel goed voor te staan, dit loopt
volgens plan. Er staan ook alweer veel leuke uitjes op de agenda voor
2017, leuke dingen doen met de kids blijft ook elk jaar een doel van de
stichting.
We hopen dat er in 2017 nog meer kinderen die er behoefte aan hebben
gebruik zullen maken van de Stichting! Dat is ons hoofddoel.
We hebben weer leuke uitjes gehad en geweldige donaties mogen
ontvangen in 2016:
We zijn naar Techniekmuseum het Heim geweest, hebben t-shirts gesponsord gekregen en vele andere donaties mogen ontvangen!
Een kleine greep uit acties van dit jaar kunt u lezen in dit jaarverslag. Voor
echt alles wat we dit jaar gedaan hebben kunt u kijken op buddiez.nl

2016 was weer een topjaar!
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De Enschedese Marathon
Danielle en Gert hebben meegelopen met de marathon voor de stichting!

Vermelding in Huis aan huis Enschede
Met dank aan Franklin Veldhuis stond er weer een vermelding van de stichting
in huis aan huis Enschede! De kids kregen een workshop incl vervoer aangeboden!
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Buddiez is druk bezig om een ANBIstatus te krijgen, mbv Wansink&Partner

In juli hebben we een superleuke dans
workshop gehad voor de kids!
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Uitje naar Techniekmuseum Het Heim
was een groot succes!

Fantastische donatie van Noaberpoort
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In november zijn we op RTV Oost geweest!!

Er zijn aan het einde van het jaar op de
valreep ook nog twee succesvolle koppelingen
geweest, dus we hebben het jaar goed
afgesloten!!
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In december hebben we op de valreep,
nog een fantastische donatie gekregen van
de St Nikolaas actie!!

We zijn druk bezig om de ANBI status te krijgen
met de stichting, in 2017 zal dit zeker rond zijn!!

Op naar een
fantastisch 2017!!
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