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Voorwoord

ECCA Foundation is een vrij nieuw stichting die haar activiteiten pas begint in 2022. Daarom is er zeer

weinig te melden in het jaarverslag. Echter zullen de eerste activiteiten van ECCA Foundation in mei

2022 beginnen in Vlaardingen. Het project waarmee begonnen wordt heet Mik Mak: werelgilde. Mik

Mak zorgt ervoor dat statushouders die een bepaalde ambacht beheersen maar niet toekomen om

deze te verwezenlijken geholpen worden. ECCA Foundation werkt samen met verschillen zorg,

welzijns, culturele en sociale instanties om ruimte en materialen te vinden voor ambachtslieden.

Hiervoor is een bedrag van 4.000,- Euro gereserveerd door Kade40 in Vlaarding, waar ECCA

Foundation de pilot van Mik Mak gaat runnen. Momenteel zijn er 6 statushouders aangemeld die

met ons samen willen werken.

Toekomst

ECCA wilt in de toekomst verschillende sociaal-culturele en kunstzinnige activiteiten organiseren. Dit

wilt ECCA Foundation doen door cross-sectorale samenwerkingen aan te gaan met zorg & welzijn,

educatie en zakelijke wereld. Tevens wordt er momenteel gewerkt aan een site:

www.ecca-foundation.com en een webshop. De statushouders die hun ambachten uitoefenen door

project Mik Mak, kunnen hun creaties verkopen via onze webshop. Tevens werken we aan het

verkopen van ambachtelijke en natuurlijke producten. In de toekomst zal er teven een focus komen

op het verkopen van de volgende producten fermenteren, olijfolie, zeep en oliën.

Organisatie
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Activiteiten SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties

Bevorderen en scheppen van kansen en van ontwikkelingsmogelijkheden –zowel

persoonlijk als collectief- voor individuen en voor verschillende maatschappelijke

doelgroepen; Bevorderen van onderwijs, opleiding, scholing en educatie.
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Jaarrekening
Jaarrekening

 2021

Inkomsten

Inkomsten uit eigen fondsenwerving €        4000,00

Inkomsten gezamenlijke acties €        0,00

Inkomsten acties van derden €        0,00

Inkomsten uit subsidies €        0,00

Inkomsten uit beleggingen €        0,00

Overige inkomsten €        115,01

Totale inkomsten  €     4.115,01

Bestedingen

Kosten werving baten €        0,00

Kosten beheer en administratie €        22,40

Besteed aan doelstelling €        0,00

Toevoeging aan reserves €        0,00

Onttrekking aan reserves €               -

Totale kosten/bestedingen  €     22,40

Activa

Immateriële vaste activa €     0,00

Materiele vaste activa €     0,00

Vorderingen en overlopende activa €     0,00

Liquide middelen €   4.092,61

Totale activa  4.092,61



Passiva

Reserves en fondsen €     4092,00

Langlopende schulden €     0,00

Kortlopende schulden €     0,00

Totale passiva  €   4.092,61

Verantwoording

Het bedrag van 4.000,- EURO  is door Kade40 gereserveerd voor het project Mik Mak

Vlaardingen van ECCA Foundation. De gelden zijn momenteel bij Kade40. Kade40 heeft het

geld gesubsidieerd gekregen van Gemeente Vlaardingen. Wanneer het project in mei 2022

start, zal het geld beschikbaar gesteld worden voor ECCA Foundation. Overige inkomsten

zijn donaties gedaan door de penningsmeester. De bestedingen hebben vooral te maken

met maandelijkse kosten voor onze rekening bij Bunq (bank).

BTW

Onze producten en diensten zijn van BTW vrijgesteld.

Handtekening voorzitter

Hüseyin Sahin

Handtekening penningsmeester

Akin Yalcin




