Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Pole Position van het jaar 2019.
2019 was wederom een mooi en bijzonder jaar. We hebben afgelopen jaar de 300 e wens
gepasseerd en een mooie samenwerking met een grote sportbond en een buitenlandse
voetbalclub gerealiseerd. Daarnaast zag de 1e hockeydag het levenslicht.
Ook hebben we bestaande zaken gecontinueerd of uitgebreid. De 2e tennisdag was weer een
enorm succes, de Urban Pole Vault series kregen een passend vervolg en financieel was het
een stabiel jaar.
Toch zijn er nog genoeg zaken die verbetering behoeven. Zo zullen we in 2020 op
verschillende vlakken verder professionaliseren. Met name op het gebied van
fondsenwerving en social media is nog winst te behalen.
We kijken met veel plezier en trots terug op 2019 en zijn wij vol vertrouwen om ook van
2020 een even succesvol jaar te maken. Een succes wat niet gerealiseerd kan worden door al
onze lieve vrijwilligers die zich door het jaar heen voor ons inzetten. Het is dankzij hen dat
wij ieder een stukje beter worden.

Het jaar in vogelvlucht

Kwartaal 1:
•
•
•
•

Wensdag Jimmy met Roy Korving
Wensdag Jan bij het Nederlands FedCup team
2e jaars studente Linda Koning (Sport, Management & ondernemen) voltooit haar
stage met een 8.
De officiële samenwerking met de KNLTB komt tot stand

Kwartaal 2:
•
•
•
•

•

De wens van Jamel gaat in vervulling als hij achter de schermen mee mag kijken bij
onze ambassadeur Jochem Kamphuis.
Lucie gaat als VIP naar “haar” club Roda JC
Ciska beleeft haar droomdag als zij een training en wedstrijd van de volleybaldames
mee mag maken.
De Urban Pole Vault Series 2019 vinden plaats in Alphen aan den Rijn, Apeldoorn en
Wormerveer met Stichting Pole Position als mede-organisator en centrale goede
doel. 32 atleten uit 11 landen nemen deel aan het spektakel.
Patrick gaat een dag racen op circuitpark Zandvoort

Kwartaal 3:
•
•
•

We slaan de handen ineen met FC Sankt Pauli om de komende 5 jaar mooie
buitenlandse voetbalwensen te vervullen
De 1e Stichting Pole Position hockeydag is een feit. 14 helden beleven een prachtige
dag bij HC Den Bosch met onze ambassadrice Maartje Krekelaar.
Eline bezoekt een wedstrijd van Ajax in de Amsterdam ArenA

Kwartaal 4:
•
•
•

De samenwerking met FC Sankt Pauli krijgt vorm als de 1e helden naar Hamburg
afreizen voor een onvergetelijk weekend.
De 2e Stichting Pole Position tennisdag is een feit. Ruim 36 helden vechten op een
zeer sportieve manier een mooie strijd met elkaar uit
De laatste individuele wensdag voor 2109 komt op naam van John, Hij bezoekt een
wedstrijd van Feyenoord.

Transparantie:
Het bestuur hecht veel waarde aan transparantie van alle activiteiten van de stichting. Om
dit te onderstrepen plaatst het bestuur het meest recente jaarverslag, begroting en jaarplan
op de website.
Met deze openheid tracht het bestuur maximaal inzicht te geven in de status van de
stichting. Mochten derden behoefte hebben aan inzicht in andere documenten zoals notulen
van bestuursvergaderingen dan kunnen zij zich daarvoor wenden tot het bestuur.

Communicatie:
Het bestuur communiceert intern middels mail, app en telefonisch. Daarnaast werd er
iedere 2 maanden “fysiek” vergaderd in bijzijn van het voltallige bestuur. Deze frequentie zal
in 2020 gehandhaafd worden. Extern communiceert het bestuur via de website en social
media. Richting vrijwilligers communiceert het bestuur via mail, app en telefonisch.

Dit jaarverslag is opgesteld d.d. 09-02-2020 en geaccordeerd door alle op dat moment
zittende bestuursleden.

