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Voorwoord 
Voor u ligt het bestuursverslag van 2016 van MFLjunior. Dit jaar stond in het teken van de oprichting 

van de stichting. In april is de stichting opgericht bij de notaris. Om dit voor elkaar te krijgen hebben 

we meermaals met elkaar vergaderd, hebben we de notaris de oren van het hoofd gevraagd, hebben 

we hulp gekregen bij het opzetten van de website en pas toen was de Stichting Mijn Financiële Leven 

voor Junioren een feit. Met de oprichting van de stichting hebben we MFLjunior een ‘gezicht’ 

gegeven.  

Het afgelopen jaar hebben we ons voornamelijk gericht op het neerzetten van de organisatie. 

Ruan de Haas 

Pieter Oorlog 

Anton Tetteroo 

 

2016 in vogelvlucht 
In 2016 hebben we vrijwilligers om ons heen verzameld, die zich (gaan) bezighouden met de website, 

de communicatie en fondsenwerving. Ook hebben we veel contacten gelegd met organisaties in de 

financiële branche. Veel van deze organisaties ondersteunen MFLjunior door het leveren van kennis 

en kunde, sommigen door donaties in geld. Uit dit netwerk komen ook veel aanmeldingen van 

gastdocenten binnen. 

In 2016 hebben meer dan 15 gastdocenten interesse getoond om binnenkort het MFLjunior 

programma aan te bieden op scholen. We hebben contacten gelegd met 8 gemeenten die 

belangstelling hebben getoond om MFLjunior aan de scholen in hun gemeente aan te bieden. 

Van de zomer hebben de sociale media aandacht gekregen. De website is verbeterd en de facebook 

en twitter zijn geïntroduceerd. 

In oktober hebben we MFLjunior gepresenteerd op de ‘gewoon goed doen’ beurs, een beurs over 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

We hebben in dit eerste jaar als stichting in 3 klassen gastlessen gegeven, daardoor zijn al 90 

leerlingen beter voorbereid op hun toekomst. Uit de evaluatie zijn goede punten naar voren 

gekomen om in 2017 een nog beter programma te kunnen bieden. De certificaten zijn met een 

feestelijk tintje aan de leerlingen uitgereikt, waarbij zelfs een springkussen was gesponsord. 

Er is overleg met een organisatie over het medegebruik van hun planningssoftware die specifiek is 

ingericht voor hun planningsbehoefte, die nagenoeg met onze behoefte overeen komt. 

Het lesprogramma is aangepast op basis van eerdere evaluaties. 

 

 

 



Bestuursverslag 2016 

p. 3 / 4 

2016 in cijfers 
Staat van inkomsten en uitgaven 

Ontvangsten 

Donaties € 260,- 

Lening oprichters  1.100,- 

 --------------------- 

Totaal ontvangsten € 1.360,- 

 

Uitgaven 

Oprichtingskosten € 784,95 

Bankkosten  19,90 

 --------------------- 

Totaal uitgaven € 804,85 

 

Netto ontvangsten € 555,15 

 

Balansoverzicht per 31 december 2016 

Activa 

Banktegoed € 555,15 

 --------------------- 

Totaal activa € 555,15 

 

Passiva 

Lening van oprichters € 1.100,- 

Stichtingsvermogen  -544,85  

 --------------------- 

Totaal passiva € 555,15 

 

Naast de kosten die zijn gemaakt, heeft MFLjunior ook te maken gehad met sponsoring. Zo zijn de 

kosten voor de website en het lesmateriaal dit jaar gesponsord. Er zijn toezeggingen voor donaties, 

maar die worden pas verantwoord als de betaling is ontvangen. 
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Begroting 2017 
Ontvangsten 

Donaties € 3.000,- 

 --------------------- 

Totaal ontvangsten € 3.000,- 

 

Uitgaven 

Algemene kosten € 50,- 

Bankkosten  100,- 

Lesmateriaal  2.500,- 

Lening oprichters  500,- 

 --------------------- 

Totaal uitgaven € 3.150,- 

 

Netto uitgaven € 150,- 

 

Voor 2017 wordt er vanuit gegaan dat er wederom veel zaken gesponsord worden. Voor de website 

zijn al toezeggingen ontvangen. Voor diverse werkzaamheden hebben zich vrijwilligers gemeld. 

- - - x - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Mijn Financiële Leven voor Junioren 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65834968 

De actuele contactgegevens staan op: www.MFLjunior.nl 


