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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Pole Position over het jaar 2016 

2016 was wederom een jaar waarin we als stichting gegroeid  We hebben 

meer mooie wensen mogen vervullen dan In voorgaande jaren en maken nog 

bijna dagelijks mee dat we groeien In omvang en professionaliteit. Daarnaast 

hebben we een voltallig en goed functionerend bestuur, meer vrijwilligers aan 

ons weten te binden en hebben we voldoende sponsorinkomsten vergaard. Dat 

alles zou  mogelijk  geweest zonder de Inzet van onze vrijwilligers  

 met hart en  Inzetten om de stichting tot een succes te maken. 

 willen dan ook als Inleiding op  jaarverslag van de gelegenheid gebruik 

maken om hen te bedanken voor hun Inzet en de hoop  te spreken dat  

met even veel enthousiasme 2017 met ons In willen gaan. Een jaar waar  erg 

naar uitkijken omdat er vele mooie zaken staan te gebeuren. 

Bestuur Stichting Pole Position; 

Robin Talsma 

Tessa  

 Lutters 

 van Gelder 



Doelstellingen 

In het jaarplan 2016 heeft de stichting een aantal doelstellingen geformuleerd 

welke we In  hoofdstuk willen evalueren. 

Wensen 

De stichting had  ten doel gesteld om zoveel mogelijk wensen te 

organiseren waaraan maximaal 4 mensen per wens deel konden nemen. 

In totaal  er 23 wensen verdeeld over 12 wensdagen. Alle wensen  naar 

tevredenheid verlopen. Kwaliteit van de wens hlijft daarbij belangrijker dan 

kwantiteit. 

De wensen  vervuld  

-  Rotterdam 

- ABN AMRO tennistoernooi 

- Sparta Rotterdam 

- Worldcup schaatsen 

- EK Atletiek 

- Haarlem Honkbalweek 

- EK honkbal 

-  

- Manege   Grunsven 

- NK afstanden en sprint (schaatsen) 

 



Fondsenwerving 

De Club van 25 was In 2016 verbonden als hoofdsponsor van de stichting. Naast 

een donatie van de afzonderlijke clubs heeft de Club In Zaandam een 

sponsorveiling georganiseerd waarvan de opbrengst volledig ten goede Is 

gekomen aan de stichting. 

Daarnaast Is er een benefietconcert georganiseerd In LUX, Nijmegen op 

Initiatief van ambassadrice Marlt Trienekens. Een concert wat een kleine 3000 

euro heeft opgeleverd voor de stichting. 

Verder  er door het jaar heen verschillende eenmalige giften 

 

Een andere belangrijke "Inkomstenbron"  giften In natura. Zo hebben 

verschillende organisaties toegangskaarten en arrangementen ter beschikking 

gesteld en hebben ondernemers  de regio Nijmegen prijzen gedoneerd voor 

een loterij tijdens het benefietconcert en heeft LUX  locatie voor het 

benefietconcert ter beschikking gesteld aan de stichting 

 

    



Het bestuur hecht veel waarde aan transparantie van alle activiteiten van de 

 Om  te realiseren plaatst het bestuur de (financiële) jaarplannen  en 

-verslagen en het beleidsplan volledig op de website. Het bestuur hecht er zeer 

veel waarde aan dat al deze documenten voor ledereen Inzichtelijk  

Met deze openheid hoopt het bestuur maximaal Inzicht te geven In de situatie 

van de stichting en daarmee professionaliteit en betrouwbaarheid als partner 

 te stralen. 

Communicatie 

Het bestuur communiceert Intern vla mali, app en telefonisch. Daarnaast heeft 

het bestuur In 2016  vergaderd. Een frequentie welke In 2017 

gehandhaafd zai worden. 

Extern communiceert het bestuur vla de website en social media over de 

activiteiten van de stichting. 

Overige behaalde resultaten 

•  Website: De stichting beschikt over een eigen website 

 

•  Social media: De stichting Is actief op Facebook, Twitter en Linkedin. 

•  Huisstijl: In 2014 Is er door Andrea           rn  

een professionele hulsstijl ontwikkeld voor de stichting. Deze Is In 2016 

geüpdatet 
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•  Ambassadeurs: Naast Nouchka Fontijn, Robin Haase en Marit Trienekens 

hebben Rianna Galiart en Maartje Krekelaar zich in 2016 als 

ambassadrice verbonden aan de stichting. 

• Stageplaatsen : ln 2016 hebben 2 VWO studenten hun maatschappelijke 

stage volbracht  de stichting. Een vervolg zal er komen In 2017 

wanneer 3 HvA studenten een  stage gaan lopen binnen de 

stichting. 
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Financieel overzicht 

Op de volgende pagina's vind u het financiële overzicht met daarbij {waar 

noodzakelijk) een toelichting. 

Overzicht van baten en lasten 

Baten 

Inkomsten totaal via sponsoring / donaties 3742,23 

Lasten 

Website onderhoud en beheer 162,78 

Bankzaken 101,39 

PR materialen / drukwerk 176,41 

Telefoonkosten 337,06 

Lidmaatschap Club van 25 363,00 

Bedankjes voor vrijwilligers 327,78 

Wensen 2020,47 

Overige kosten 1319,19 

Som der lasten 4808,08 

Saldo  



Balans per 31 december 

Activa 

31-12-2015 

Vaste activa 

Vlottende activa 

Debiteuren 

Vorderingen 

Liquide middelen bank 

Liquide middelen kas 

€ 0 

€ 0 

€ 0 

€ 2075,64 

€ 0 

31-12-2016 

€0 

€ 2531 

€ 0 

€ 1026,79 

€ 0 

Passiva 

Eigen vermogen 

Stichtingskapitaal € 2075,64 

Kortlopende schulden €  O 

Langlopende schulden €  O 

€ 1026,79 

€ 0 

€ 0 
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Dit plan Is opgesteld op 23 januari 2017 door het voltallige bestuur waarbij alle bovengenoemde 

zaken naar waarheid zijn weergegeven. 

 van Gelder, Voorzitter 

Robin Talsma, penningmeester 

Ninon Lutters, secretaris 

Tessa Nooij, lid 
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