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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Olaf Sterkenburg

Guido Anninga

Jennifer Meerburg

Wouter Zijlstra

Nederland

0 , 5

1 0

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Skate4AIR

www.skate4air.nl

Noorddammerlaan 22, 1185ZA Amstelveen 

info@skate4air.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

1. De stichting heeft ten doel: 
a. het op alle mogelijke manieren ondersteunen van activiteiten en onderzoeken 
gericht op het verbeteren van de levensduur en levenskwaliteit van mensen die lijden 
aan de aandoening 'cystic fibrosis'. 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 2. De stichting streeft niet naar het maken van winst.

Het ophalen van geld voor onderzoek naar CF door het schaatsen van de alternatieve 
Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk en de Daylight Challenge in Zweden. 
Deze evenementen vinden jaarlijks eind januari / begin februari plaats. 
Gedurende de aanloop naar het evenement worden de deelnemers in clinics 
geïnformeerd over het doel, geholpen met tips rondom fondsenwerving en voorbereid 
op de schaatstocht zelf. Hiermee wordt betrokkenheid bij het goede doel verhoogd en 
gezorgd voor een goede onderlinge saamhorigheid. 
 
Skate4AIR is gestart in 2011 en heeft een ambitie uit te groeien tot een fenomeen in 
de schaatssport met een positief imago en hoge aantrekkingskracht op deelnemers, 
sponsors en donateurs. Hiermee moet Skate4AIR komende jaren in omvang van 
opgehaald sponsorgeld verder toenemen en een duurzame plek als fondsenwervende 
activiteit innemen. Skate4AIR wil net zo lang doorgaan tot het niet meer nodig is om 
geld in te zamelen voor onderzoek naar taaislijmziekte.

In Oostenrijk schaatsen de deelnemers 200 km (of een kortere afstand naar keuze) en 
in Zweden schaatsen de deelnemers zoveel mogelijk kilometers tussen zonsopkomst 
en zonsondergang. Met deze uitdagingen zamelen de deelnemers minimaal €750,- in. 
Dit doen zij door middel van donaties uit hun netwerk, het verkopen van S4A 
gerelateerde merchandise en andere fondsenwervende activiteiten. 

Daarnaast betalen deelnemers de eigen reis- en verblijfskosten met daarbije en 
vergoeding voor de organisatie.

Tot slot heeft Skate4AIR een aantal sponsors die het grootste deel van de 
organisatiekosten sponsort. 



03 van 06

1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

De bestuurders van Skate4AIR ontvangen geen vergoeding. Voor de organisatie wordt 
gewerkt met de inzet van ZZP'er, waarbij een uurtafief en urenbegroting wordt 
afgesproken. 

Door Covid-19 zijn de reguliere activiteiten geannulleerd. Daarvoor in de plaats zijn er 
een aantal virtuele events georganiseerd waar deelnemers aan mee konden doen. Er 
zijn 3 Move4AIR events georganiseerd. Daarnaast werd een speciale D-day 
georganiseerd. 

Jaarlijks wordt in overleg met het bestuur en de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 
besloten aan welke onderzoeken het ingezamelde geld van de komende editie wordt 
besteed. Na afloop van het boekjaar wordt er een toekenning gedaan aan de NCFS, 
zie vervolgens het project met deze bijdrage financiert en ook de voortgang van het 
project bewaakt. 

https://www.skate4air.nl/over-skate4air Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

25.000 13.964

0

223.685 -3.023

268.534

19.879 00

268.564 10.941

268.534

44.879 13.964

268.534

0

0

0

0

0

0

10.941

0

10.941

10.941

3 1 0 7 2 0 2 1

31-07-2021 31-07-2020 (*) 31-07-2021 31-07-2020 (*)

Door Covid-19 is het op het moment van het opstellen van de financiële verantwoording onduidelijk of de Skate4AIR Classic en de Daylight Challenge in 
2022 georganiseerd kunnen worden. Omdat deze onzekerheid financiële onzekerheid met zich meebrengt is er een extra reserve aangelegd ter hoogte 
van € 19.879. Het bedrag dat einde van het volgend boekjaar in deze reserve zit valt vrij ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Uitgaven uit deze 
reserve dienen unaniem door het bestuur van Skate4AIR goedgekeurd worden.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

0 0

0 0

215.918 540.672

215.918 540.672

51.900 74.203

0 0

0 0

0 0

0 0

267.818 614.875

2.994 195.958

0 0

270.812 810.833

2021 2020 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.

64.898

0

239.898

51.985

0

364.329

0

796.867

89.396

0

0

0

0

0

175.000

0

0

0

175.000

0

0

0

0

432.538

0

0

0

432.538

2021 2020 (*)

Open

Door Covid-19 is er in 2021 geen Skate4AIR Classic en Daylight Challenge 
georganiseerd. Om toch geld te werven voor onderzoek naar taaislijmziekte is er een 
alternatief evenement ontwikkeld. Move4AIR was heel succesvol, maar leverde minder 
op aan sponsorgeld dan de reguliere eventes. Hierdoor zijn de baten aanzienlijk lager. 
Omdat de baten naar verwachting achter zouden blijven is sterk gestuurd op het laag 
houden van de organisatiekosten. Zo is er aanzienljk minder personeelskosten, maar 
ook veel minder wervingskosten.

Onder wervingskosten zijn alle kosten meegenomen die te maken hebben met de 
organisatie van de events. Denk hierbij ook aan hotelkosten, vliegtickets en 
startbewijzen. De kosten hiervan worden door de deelnemers zelf betaald en zijn als 
baten als tegenprestatie voor het leveren van een product of dienst opgenomen. 

30.914 13.966


