Jaarverslag
2016
Het eerste [half] jaar van Stichting Kite 4 Charity is succesvol te
noemen. De uitgaven zijn beperkt gebleven en boven
verwachting hoog. Hierdoor heeft de Hartstichting 46.000 euro
mogen ontvangen van de deelnemers, donateurs en het bestuur
vanuit Stichting Kite 4 Charity.

Stichting Kite 4 Charity
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Aan onze deelnemers, donateurs en andere
belanghebbenden

Aan onze deelnemers, donateurs en
andere belanghebbenden
Afgelopen jaar hebben wij 1 fondsenwervend evenement
georganiseerd om geld op te halen voor onderzoek naar
hart- en vaatziekten. Wij vertrouwen erop dat de
Hartstichting dit, met haar kennis en ervaring, goed weet te
besteden.
Hoek tot Helder was in alle opzichten een groot succes. Wij willen alle deelnemers,
donateurs, vrijwilligers, sponsors en iedereen die op welke manier dan ook heeft
bijgedragen bedanken.

Financiële highlights
Wij hebben de kosten laag kunnen houden en de baten proberen te maximaliseren. Door
samenwerking met partners die het evenement met geld danwel in natura hebben
gesponsord is Hoek tot Helder zowel in uitvoering als in financieel opzicht een succes
geweest. Dit heeft in combinatie met 60 enthousiaste deelnemers en meer dan 1600 gulle
donateurs, geleid tot een bedrag van €46.000 euro dat vanuit Stichting Kite 4 Charity is
overgemaakt op rekening van de Hartstichting.

Vooruit kijken
Hoek tot Helder is inmiddels uitgebreid geëvalueerd. We hebben besloten na het succes
van 2016, het evenement in 2017 wederom te organiseren. Het limiet voor het aantal
deelnemers wordt verhoogd van 60 naar 100. Dit zal de financiële prestaties verbeteren.
Daarnaast worden er organisatorisch aan aantal dingen veranderd wat het evenement nog
leuker zal maken.
Dhr. Antonius Cornelis Henricus de Klerk

Dhr. Martijn Adrianus van Dijk

Voorzitter Stichting Kite 4 Charity

Penningmeester Stichting Kite 4 Charity

31 oktober 2016

31 oktober 2016

Dhr. Chris Dingemanse
Secretaris Stichting Kite 4 Charity
31 oktober 2016
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Financieel overzicht
Financieel gezien is 2016 een mooi jaar geweest voor stichting Kite 4 Charity. Er is sinds de
oprichting op 14 juli 2016 één evenement georganiseerd waarvan de netto baten €47.196,48
bedragen. Hiervan is €46.000 over gemaakt aan de Hartstichting. Dit resulteert in een
resultaat van € 302,35 dat gereserveerd wordt om in 2017 mee van start te kunnen gaan.
De kosten van het evenement zijn voor zover mogelijk gedragen door het inschrijfgeld en de
bedrijven die het evenement gesponsord hebben. Door sponsoring in geld of natura hebben
deze bedrijven ervoor gezorgd dat het geld ingezameld door de deelnemers en donateurs
voor 96,2% is overgemaakt aan de Hartstichting.

Jaarrekening
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Jaarrekening
Overzicht financiële situatie
Op de sponsorteller van www.hoektothelder.nl is een bedrag van €47.808,- af te lezen. Aan
de donateur is bij het doen van een donatie gevraagd om mee te betalen aan de transactie
kosten. Dit is voor de donateur een vrijwillige keuze en voor ons een middel om de teller zo
transparant mogelijk te houden. Niet iedere donateur heeft mee betaald aan de transactie
kosten. De transactiekosten die niet door de donateurs zijn betaald zijn ingehouden van het
totale sponsorbedrag. Dit heeft geleid tot het volgende financiële overzicht.

Totale inkomsten Kite 4 Charity
Waarvan donaties
Waarvan sponsoring
Waarvan inschrijfgeld

€ 51.170,68
€ 47.070,68
€ 1.700,00
€ 2.400,00

Totale kosten Kite 4 Charity
Kosten organisatie HtH
Onkosten bestuur
Kosten beheer en administratie
Doelbesteding Kite 4 Charity

€ 50.276,55
€ 4.876,55
€ 0,€ 0,€ 46.000,-

Resultaat Kite 4 Charity 2016

€ 302,94

Overzicht van cashflows
Bij oprichting van Stichting Kite 4 Charity heeft de Hartstichting 500 euro geïnvesteerd in de
oprichting. Hiervoor heeft notaris C.A. de Zeeuw van Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn
advocaten en notarissen statuten opgesteld en de inschrijving bij de KVK gerealiseerd. De
Hartstichting heeft nog eens 600 euro geïnvesteerd voor de website www.hoektothelder.nl.
Deze investering is gedaan omdat Stichting Kite 4 Charity fondsen werft voor de
Hartstichting.
Het bedrag dat te vinden is onder Doelbesteding Kite 4 Charity bedraagt € 46.000,- en is
overgemaakt aan de Hartstichting. Er is een bedrag apart gehouden zodat volgend jaar de
eerste rekeningen betaald kunnen worden. Dit bedrag bedraagd € 302,94.
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Contactinformatie
Toine de Klerk
Voorzitter

Martijn van
Dijk
Penningmeester

Gegevens
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