Financieel en secretarieel jaarverslag Stichting-FAN 2021

Door: Marieke van Driel (Penningmeester) en Han Bergsma (Voorzitter)
Datum: 01-05-2022

Secretarieel
Op 10 juni2021 werd Stichting-FAN opgericht door Han Bergsma. In het bestuur: Han Bergsma
(voorzitter), Bart-Jan Schuman (Secretaris), Marieke van Driel (Penningmeester) en Glenn Wijntjens
(algemeen bestuurslid).
Onderstaand het ontworpen logo waar de de stichting voor gekozen heeft. In de opgestelde statuten
staan veel afspraken die voor de oprichting uitvoerig zijn besproken. Daarnaast is afgesproken elke
eerste maandag van de maand met het bestuur te vergaderen via zoom. Van deze datum kan in
overleg worden afgeweken.
In deze vergaderingen wordt de voortgang van de stichting besproken. Zo is er een beleidsplan
opgesteld voor een AMBI status aanvraag. Ook is er een website tot stand gekomen, de inrichting
daarvan was een veel besproken onderwerp, in de zin van waar wij voor staan en betrokkenen hier
over willen informeren.
Op 11 september 2021 vond het eerste event plaats waar Stichting-FAN een rol had: de FAntastische
fietstocht. Zie voor een uitgebreid verslag van deze dag: https://stichting-fan.nl/2021/09/18/3723/.
Samenvattend is er die dag veel geld gedoneerd aan Stichting-FAN en het evenement heeft voor
naamsbekendheid gezorgd.
De mogelijkheden voor een soort gelijk event in 2022 zijn besproken. De organisatie in 2022 op
dezelfde locatie wordt waarschijnlijk lastig maar voor 2023 is wel hoop.
Voor 2022 staat onder andere op de agenda: de organisatie van een tweede evenement, het
vaststellen van criteria om financiële bijdragen vanuit de Stichting-FAN te beoordelen, uitbreiden van
het netwerk en op welke wijze ons te positioneren in het wereldwijde veld van FA onderzoek waar
wij mogelijk een financiële bijdrage in kunnen leveren.

Figuur 1 Het logo van Stichting-FAN.

Financieel
Al vrij snel na de oprichting zijn de voorzitter en de penningmeester naar het ING kantoor gegaan om
een zakelijke rekening voor de stichting aan te vragen.

Figuur 2 De Kasstroom in 2021, op de x-as data in het formaat jjjjmmdd en op de y-as bedragen in euro.

Sinds 1 juli 2021 is het vermogen van Stichting-FAN gegroeid naar €58.062,46 op 31 december 2021.

Financiën Stichting-FAN 13-08-2021 tot 31-12-2021
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Figuur 3 De financiën in 2021 opgedeeld in 6 categorieën op de x-as op de y-as de bedragen in euro.

De ‘Donaties pubquiz’ zijn afkomstig uit 2020 toen De FAntastische fietstocht niet door kon gaan
door Corona. Er is toen een online pubquiz georganiseerd.
De ‘Donaties overig De FAntastische fietstocht’ bestaat uit vijf componenten:
1. Een donatie van €40.500 door Stichting Rollen voor Spieren . Deze stichting is opgericht door de
Nederlandse FA’er Glenn Wijntjes. Deze stichting haalt op verschillende manieren geld op voor FA.

2. Een donatie van €7.000 door de Belgische FA’er Frank van Linden. Frank ontving vele donaties
door een boek uit te geven over zijn leven.
3. De opbrengst (€500) van de veiling van een sport T-shirt van paralympisch kampioen Jetze Plat.
4. Vele donaties van mensen die niet bij De FAntastische fietstocht aanwezig waren maar wel een
donatie deden ter ere van dit evenement.
5. Een donatie van Stichting Mountainbike Promotie Nuenen om belangeloos de kosten van de Tshirts op zich te nemen (€1.250).
De ‘Donaties deelnemers De FAntastische fietstocht’ zijn afkomstig van de 139 deelnemers die vaak
minimaal €25 doneerden.
De ‘Kosten De FAntastische fietstocht’ bestaan voor een klein deel uit consumptiebijdragen voor de
deelnemers. Het grootste deel van deze kosten werd echter gedoneerd door TML Dommelstreek en
niet bij Stichting-FAN gemeld. Het grootste deel van de kosten bestaat uit de T-shirts voor de
deelnemers.
De ‘Donaties Stichting-FAN’ bestaan veelal uit donaties van particulieren om een startkapitaal te
voorzien.
De ‘Kosten van Stichting-FAN’ zijn zo goed als €0, mede omdat Notariaat Valkenburg ons belangeloos
statuten en de oprichting heeft gedoneerd. Han Bergsma heeft de kosten voor inschrijving bij de Kvk
op zich genomen en ook zijn er nog geen kosten voor de ING rekening. In 2022 gaat dit veranderen
naar €9,90 aan maandelijkse kosten en de kosten voor betalingsverkeer.

