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Dit is een uitgave van:
Stichting Steenwiekertoornrun
P.a.

Burg. G.W. Stroinkweg 83
8343 XL Zuidveen

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 08196672
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Inleiding
Stichting "Steenwiekertoornrun" is op 15 mei 2009 opgericht, met als
doelstelling: mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking,
jaarlijks een onvergetelijke dag te bezorgen.

Met deze doelstelling in het achterhoofd is ook in 2015 weer een rit
georganiseerd voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking. Ruim 100 vrijwilligers ontvingen op zaterdag 1 augustus de
ruim 60 gasten om met hen een tourrit te maken door de kop van
Overijssel en Drenthe. Vanaf ca. 10.00uur vertrok een stoet van 69 Trikes
en zijspanmotoren, aangevuld met volgvoertuigen voor een rit van ca.
95km. Tijdens de lunch te Ossenzijl werd iedereen een rondvaart
aangeboden door het natuurgebied “de Wieden”.
Onderweg werden rijders en gasten getrakteerd op diverse stops om de
inwendige mens te verzorgen. Na afloop ontving een ieder ook nog een
aandenken aan de dag.
In dit financiëel jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de
inkomsten versus de uitgaven over het kalenderjaar 2015.
De stichting Steenwiekertoornrun organiseerde in 2015 slechts één
evenement. Tevens zijn de geldstromen relatief klein en overzichtelijk.
Derhalve is er voor gekozen dit verslag niet in boekhoudkundige kreten op
te stellen, maar in voor iedereen begrijpelijke posten onder te verdelen.
Na de cijfermatige opsomming volgt een omschrijving van de posten en
nog wat aanvullende informatie.
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Inkomsten en uitgaven (credit en debet):
INKOMSTEN
Banksaldo per januari 2015:

€ 3585

Saldo kas per januari 2015:

€

Inkomsten uit sponsorwerving:

€ 3785

Inkomsten uit giften:

€

14

Eigen bijdrage gasten:

€

750

Prijs “beste idee 2015” Rabobank

€

500

Totaal

€ 9127

493

UITGAVEN
Kosten t.b.v. onderhouden stichting:

€

360

PR:

€

485

Directe kosten t.b.v. de run:

€ 1624

Totaal

€ 2469

Totaal budget na de run:

+€ 6658

Bezit (activa):
De stichting Steenwiekertoornrun bezit een 40tal verkeersregelaarshesjes,
wat spandoeken en herkenbare kleding. Totaal bedrag van deze goederen
is ca. € 500,-

Bedragen zijn afgerond op hele Euro’s.
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De posten zijn als volgt opgebouwd:
Omdat uit voorgaande jaren is gebleken dat de inkomsten maar net genoeg waren om de
run kostendekkend te kunnen organiseren is, evenals in 2014 besloten dat elke gast
(iemand met een beperking die op uitnodiging van de stichting deelneemt aan de run)
een kleine bijdrage van €10,-p/p moet betalen. Hierdoor moet de financiële situatie van
de stichting iets gunstiger uitvallen, opdat er reserves opgebouwd kunnen worden om
een financiële tegenvaller te kunnen incasseren.
Onder uitgaven t.b.v. onderhoud stichting zitten kosten als inschrijving Kamer van
Koophandel, Rabobank, internet, portokosten.
Onder PR zitten kosten als drukwerk (flyers, posters, visitekaartjes, programmaboekjes),
div. attenties die namens de stichting zijn verstuurd/vergeven.
Direkte kosten t.b.v. de run zijn de kosten die gemaakt werden bij de horecagelegenheden waar wij te gast waren. Ook de kosten voor de vergunningen van de
gemeenten die wij passeerden zijn hierin onder gebracht. Alle deelnemers hebben aan
het einde van de dag ook diverse aandenkens aan de dag mogen ontvangen.
Alle medewerkers werkten op basis van vrijwilligheid mee aan de run. Er werden geen
vergoedingen/lonen uitgekeerd aan medewerkers of bestuursleden.
Naast de financiële steun is de stichting ook voor een groot deel afhankelijk van
materiële steun. Deze steun loopt uit één van kortingen op aankopen, tot het
beschikbaar stellen van tijd of materieel. Zonder deze steun zal de stichting naar
schatting € 1500,- extra aan onkosten kwijt zijn.
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