Jaarverslag 2021

Fundashon Ambulans Deseo Korsou (FADK) is een non-profit organisatie. Iedereen binnen
FADK voert zijn of haar taak onbezoldigd uit. Door middel van donaties uit binnen- en buitenland, financiert FADK de laatste wens van een immobiele terminale patiënt én voeren die ook
uit.
Op 05 oktober 2021 is FADK bij Notaris Mr. M.F. Hu-A-Ng formeel opgericht. FADK staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Curaçao onder dossiernummer:
158754. FADK bankiert bij MCB Bank, het bankrekeningnummer aldaar is: 33446104.
FADK heeft een volledig bestuur, bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, tevens kan FADK beschikken over chauffeurs en verpleegkundigen.
FADK is zichtbaar op: Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. Daarnaast heeft FADK een eigen website: www.fadk.info. Zowel de website als de ‘socials’ worden actief bijgehouden.
Voor het vervoer van de patiënten maken wij gebruik van een chauffeur en ambulance van
Catharina's Care Foundation. Zij zijn dé vervoerder van medisch niet-kritische patiënten op Curaçao.
FADK heeft veelvuldig contact met de medewerkers van de Stichting Hospice Arco Cavent en de
hospice van Stichting Hamiëd. FADK heeft in 2021 al twee wensen uitgevoerd.
Financieel
Bij de start van FADK hebben wij gebruik gemaakt van het crowd funding platform Geef.NL. Op
dit platform en op basis van directe donaties is een startbudget van 7.206,00 NAfl. gerealiseerd.
Dank aan eenieder voor zijn of haar donatie! Onderstaand de financiële verantwoording voor
wat betreft onze uitgaven in 2021.
Rubriek

Bedrag

Kosten Stichting FADK

11,00 NAfl.

Kosten bestuur FADK

261,00 NAfl.

Representatiekosten FADK

504,00 NAfl.

Materiaalkosten FADK
Kosten wensen 2021 FADK
Totaal aan uitgaven in 2021

1.408,00 NAfl.
145,00 NAfl.
2.329,00 NAfl.

Nadere uitleg
Notaris heeft de kosten van de oprichting volledig gedoneerd.
Kosten voor bestuursvergaderingen.
Oprichtings- en Nieuwjaarsborrel (reservering) voor vrijwilligers en ambassadeurs.
Lakens, veiligheids- en schoonmaakmiddelen
en bedrijfskleding.
Consumpties tijdens het uitvoeren van de wensen en kleine kosten.
Het startsaldo voor 2022: 4.877,00 NAfl.

