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Helaas heeft Hoek tot Helder in 2018 door onvoldoende wind 

niet plaatsgevonden. Desalniettemin heeft de fondsenwerving 

wel plaats gevonden en dit is een mooi succes geworden.  
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Aan onze deelnemers, donateurs en 
belangstellenden 
 

Afgelopen jaar hebben wij ons bezig 
gehouden met de organisatie van de derde 
editie van Hoek tot Helder om met dit 
evenement door middel van peer-to-peer 
fundraising fondsen te werven voor de 
Hartstichting. Helaas heeft Hoek tot Helder niet binnen het windraam 
plaats kunnen vinden, doordat er geen geschikte dag voorbijkwam. Een 
deel van het werk en de gemaakte kosten zijn hierdoor helaas voor niks 
geweest, maar dit is uiteraard een scenario waar vooraf rekening mee 
gehouden wordt. 

De fondsenwerving die aan Hoek tot Helder verbonden is was wél een 
groot succes. Wij willen alle deelnemers, donateurs, vrijwilligers, 
sponsoren en iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen 
hiervoor ontzettend bedanken. 

Veranderingen binnen het bestuur 
Begin 2018 hebben Chris en Toine besloten hun bestuursfunctie bij 
Stichting Kite 4 Charity in overleg met Martijn neer te leggen. Martijn 
heeft de vrijgekomen vacatures verspreid onder (oud-)deelnemers en 
betrokkenen.  

De vrijgekomen functie van secretaris is vervuld door Celine van Amstel. 
Celine is vanaf het allereerste moment betrokken bij Hoek tot Helder en 
zeer waardevol voor o.a. de logistieke operatie. Zij heeft tijdens de 
eerste twee edities van Hoek tot Helder samen met Martijn de leiding 
over de productie van het evenement gehad. 
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De rol van voorzitter is vervuld door Pieter William Huvers. Na zijn 
deelname aan Hoek tot Helder 2017 is hij erg enthousiast geworden 
over het evenement en 
heeft sindsdien 
meegedacht en 
meegeholpen waar hij 
kon. Met een breed 
netwerk, bestuurlijke 
ervaring en oneindig 
enthousiasme is hij de 
uitgelezen persoon voor 
de functie Voorzitter. 

We zijn Chris en Toine zeer dankbaar voor de tijd die zij in Hoek tot 
Helder en Stichting Kite 4 Charity hebben gestoken, trots op het 
resultaat van de afgelopen twee edities dat met hen is bereikt en zijn blij 
dat we twee goede en enthousiaste bestuurders voor hen in de plaats 
hebben gevonden. 

Financiële highlights 
Ondanks dat het evenement in 2018 door het ontbreken van wind niet is 
doorgegaan is er wel een recordbedrag voor de Hartstichting opgehaald 
door onze deelnemers en donateurs. Aan het einde van het jaar stond 
de donatieteller op 345.713,28 euro. Hiervan is in 2018 al 325.000 euro 
bijgedragen aan de Hartstichting. De overige inkomsten uit donaties zijn 
gereserveerd om in 2019 over te maken aan de Hartstichting. 

Inclusief ‘in kind’ en ‘in cash’ sponsoring kwam er in totaal zelfs ruim 
€494.564,03 aan inkomsten binnen bij Stichting Kite 4 Charity en hebben 
we een mediawaarde voor Hoek tot Helder en de Hartstichting 
gegenereerd van ruim 180.000 euro waarmee de totale waarde van het 
evenement Hoek tot Helder op €674.564,03 uitkomt. 

Foto: William Pelgrim 
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Vooruitkijken 
Zoals eerder vermeld heeft de derde editie dit jaar niet plaatsgevonden, 
maar hij is zeker niet afgelast: Het evenement is uitgesteld tot het 
voorjaar van 2019. Het is de bedoeling dat de editie waarvoor de 
deelnemers in 2018 fondsen hebben geworven tussen 9 maart en 23 
juni 2019 gaat plaatsvinden. Uiteraard blijft onze website open staan 
voor donaties en we hopen dat het totaalbedrag van de 3e editie nog 
verder zal oplopen. 
Afhankelijk van de 
timing van de derde 
editie bepaalt het 
bestuur of er in 2019 
ook nog een vierde 
editie in het najaar 
komt met bijbehorende 
fondsenwerf 
campagne. 

 

Foto: Cees van der Weele 
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Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen! In 2018 waren dit in het 
bijzonder: 

Onze deelnemers, de donateurs, de vrijwilligers en fotografen die het 
gehele windraam stand-by hebben gestaan, gemeentes waarvan we 
medewerking hebben genoten, de strandpaviljoens die het gehele 
windraam stand-by hebben gestaan (Beachclub Royal, Jumpteam, KSN 
Noordwijk, HighTide Surf & Food, Luctor et Emergo, Storm aan Zee en 
Factor 30), YoungCapital, Dockbite, DHG, Mobiel.nl, Slingshot, Mystic, 
Print Productions Scheveningen, Walt Wonder Schmidt, Eventproducent, 
Wake up Cable, Lieuwe, Liquid Force, Interbest, Tracermount, 
Sportzeker, Vakantiehuis Zonnestralen, Gabbag, Green Led Wall, Van 
den Berg Surf, Strandhuisjes.nl, Riemann/Viemedia, BLOW 
Beachhouse, Ten en Kiteboarschool.nl. 

Namens het bestuur, 

Dhr. Pieter William Huvers  
Voorzitter Stichting Kite 4 Charity 
28 februari 2018 

Mevr. Celine van Amstel 
Secretaris Stichting Kite 4 Charity 
28 februari 2018 

Dhr. Martijn Adrianus van Dijk 
Penningmeester Stichting Kite 4 Charity  
28 februari 2018
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Financieel overzicht 
De totale inkomsten zijn in 2018 met 663% gestegen ten opzichte van 
2016 en met 274% ten opzichte van 2017. We hebben mede door de 
stijging in inkomsten ook meer kunnen bijdragen aan onderzoek naar 
Hart- en vaatziekten dan in de voorgaande jaren. Nog nooit zijn de 
inkomsten zo hard gegroeid als in 2018. 

Totaal hebben we € 345.713,28 aan donaties ontvangen hiervan is eind 
2018 €325.000,- overgemaakt aan de Hartstichting. De overige € 
20.713,28 zijn gereserveerd voor doelbesteding in 2019.  

De kosten van het evenement zijn gedragen door het inschrijfgeld en de 
bedrijven die het evenement gesponsord hebben. Door sponsoring in 
geld of natura hebben deze bedrijven ervoor gezorgd dat het geld 
ingezameld door de deelnemers en donateurs voor 100% overgemaakt 
kan worden aan de Hartstichting. 
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Jaarrekening 
De sponsorteller op onze website hoektothelder.nl en de ontvangen 
donaties lopen vaak iets uiteen. Dit komt door het volgende: Aan de 
donateur wordt wanneer er een donatie wordt gedaan gevraagd om mee 
te betalen aan de transactie kosten. Dit is voor de donateur een 

vrijwillige 
keuze en voor 
ons een 
middel om de 
teller zo 
transparant 
mogelijk te 
houden. Deze 
inkomsten 
worden door 
de 
betaalprovider 

ingehouden en dit geld wordt niet bij de donatieteller opgeteld. Hiermee 
worden via de betaalprovider de kosten voor de website en de 
transacties betaald, deze inkomsten en kosten staan hierdoor niet op de 
balans. Niet iedere donateur heeft mee betaald aan de transactie kosten 
en hierom wijken het teller bedrag en de werkelijk ontvangen donaties 
van elkaar af. De transactiekosten die niet door de donateurs zijn 
betaald zijn zo goed mogelijk gecompenseerd uit het inschrijfgeld om 
ervoor te zorgen dat het bedrag dat de teller aangeeft uiteindelijk 
overeenkomt met het bedrag dat Stichting Kite 4 Charity overmaakt aan 
de Hartstichting. 

  

Foto: Jan Peter Popta 
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 2018 2017 
ACTIVA   
   
Liquide middelen  € 36.621,54   € 698,58  

     

Totaal  € 36.621,54   € 698,58  

 
  

PASSIVA 
  

Bestemmingsreserve Hartstichting  € 20.713,28   € -    

Bestemmingsreserve kosten HTH 3  € 15.908,26   € 698,58  

 
  

Totaal   € 36.621,54   € 698,58  

 
 

Het “Bestemmingsreserve kosten HTH3” uit 2017 is meegenomen naar 
2018 en is nu wederom ondergebracht in “Bestemmingsreserve kosten 
HTH3”. Dit reserve wordt gebruikt om de overige organisatie kosten van 
de derde editie van Hoek tot Helder in 2019 te kunnen dragen.  
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BATEN  Werkelijk 2018   Begroot 2018  Werkelijk 2017  

Baten van particulieren  € 365.043,68   € 211.250,00  € 100.013,21  

Waarvan inkomsten donaties  € 345.713,28   € 200.000,00   € 94.513,21  

Waarvan inkomsten tickets  € 15.994,28   € 11.250,00   € 5.500,00  

Waarvan inkomsten merchandise  € 3.336,12   € -     € -    

 
   

Baten van bedrijven  € 25.500,00   € 25.000,00   € 4.500,00  

Overige baten  € -  € -    € 1.125,26  

 
   

Som van de baten  € 390.543,68   € 236.250,00   € 105.638,47  

 
   

LASTEN 
   

 
   

Besteed aan doelstellingen: 
   

Hartstichting  € 325.000,00   € 200.000,00   € 94.000,00  

 
   

Wervingskosten (kosten Hoek tot 
Helder) 

 € 29.620,72   € 36.250,00  € 11.242,83  

       

Som van de lasten  € 354.620,72   € 236.250,00  € 105.242,83  

 
   

Saldo van baten en lasten  € 35.922,96   € -     € 395,64  

 
   

Reserves op 1 januari  € 698,58  
 

 € 302,94  
Bestemming saldo van baten en 
lasten: 

   

Bestemmingsreserve Hartstichting  € 20.713,28  
 

€ - 

Bestemmingsreserve kosten HTH3  € 15.209,68     € 395,64  

Reserves op 31 december  € 36.621,54  
 

 € 698,58  
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 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 
Doelbestedings-% 91,65% 84,66% 89,32% 
Kosten-% 7,58% 15,34% 10,64% 

 

Kosten 

De kosten ten opzichte van de totale inkomsten zijn in 2018 gezakt van 
10,64% in 2017, naar 7,58% in 2018. De procentuele daling in uitgaven 
komt door de forse toename aan de inkomsten kant. De uitgaven in 
euro’s zijn evenredig aan het aantal deelnemers gegroeid. 

  

Grafiek 1 
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Doelbesteding 
Het bedrag dat besteed is aan de doelstelling bedraagt € 325.000, - en is 
op 15 november 2018 in een keer overgemaakt aan de Hartstichting. 
Hiervan wordt onderzoek naar hart- en vaatziekten gefinancierd en 
worden 64 AED’s aangeschaft waar de gehele Hollandse kust hartveilig 
mee wordt gemaakt. In grafiek 2 is de groei in doelbesteding ten 
opzichte van 2016 en 2017 te zien. Er is een bedrag apart gehouden om 
de kosten die het evenement in het voorjaar met zich mee gaan brengen 
te voldoen én er is een doelbesteding reserve achter gehouden om na 
de derde editie samen met de in 2019 ontvangen donaties voortkomend 

uit de derde editie van Hoek tot Helder aan de Hartstichting over te 
maken. Totaal is het reserve dat mee genomen wordt naar 2019 
€36.621,54.  

In 2018 is 94,01% van alle donaties aan de doelstelling besteed. We 
streven er echter naar om de donaties voor 100% over te maken door in 
2019 het “Bestemmingsreserve Hartstichting” met de in 2019 ontvangen 
donaties door Hoek tot Helder 3 ook volledig over te maken aan de 
Hartstichting. De inkomsten uit tickets en sponsoring van het evenement 

Grafiek 2 
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worden gebruikt om de kosten van het evenement te dekken. Deze zijn 
wel onderdeel van de totale inkomsten van €390.543,68 het 
doelbestedingspercentage zoals dit bij fondsenwervende organisaties 
wordt berekend komt dit jaar uit op 91,65%. Dit is ruim 2% hoger dan in 
2017 en het hoogst 
behaalde 
doelbestedingspercentage 
van Stichting Kite 4 
Charity ooit.  

Foto: Inez Vree 
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Waarde van het evenement 

Naast de totale inkomsten is er in totaal € 104.020,35 bijgedragen aan 
het evenement en de fondsenwerving door het beschikbaar stellen van 
middelen en diensten door verschillende bedrijven en particulieren. De 
media-aandacht rondom Hoek tot Helder heeft nog eens 180.000 euro 
aan mediawaarde opgeleverd. Hiermee komt de totale waarde van Hoek 
tot Helder in 2018 op €674.564,03 uit. De stijging hiervan is tenopzichte 
van voorgaande jaren minder hard toegenomen dan de totale inkomsten. 
Dit is te wijten aan de mediaandacht die nauwelijks is toegenomen 
tenopzichte van 2017 doordat het evenement niet heeft plaatsgevonden 
in 2018. 

 

Grafiek 3 
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Hoogtepunten 
 

Het afgelopen jaar hebben naast het recordbedrag en ondanks Hoek tot 
Helder niet is doorgegaan wel een aantal hoogtepunten bereikt. De 
resultaten waar we het meeste trots op zijn staan hieronder; 

Hoek tot Helder uitverkocht in iets meer dan 2 uur 
Voor de derde editie waren er ruim 3x zoveel tickets beschikbaar als in 
2017. Ondanks de toename in het aantal tickets was de derde editie 
uitverkocht in 2 uur en 5 minuten. Dat was een prachtig compliment van 
onze deelnemers, want dit hadden we natuurlijk nooit verwacht. Dit 
enthousiasme zie je ook terug aan de succesvolle 
fondsenwervingscampagne. Met deze snelle uitverkooptijd is Hoek tot 
Helder het snelst 
uitverkopende 
evenement voor 
goede doelen in 
Nederland. 

Groei van 663% 
Uiteraard draait Hoek 
tot Helder naast de 
uitdaging ook om het 
maatschappelijke 
doel. Het is daarom fantastisch dat we in 2018 een recordbedrag over 
hebben kunnen maken aan de Hartstichting. Dit recordbedrag is onder 
andere te danken aan een groei van 663% ten opzichte van 2016 en 
274% ten opzichte van 2017 aan totale inkomsten. Hoek tot Helder is 
hiermee het snelst groeiende evenement voor goede doelen in 
Nederland. En het evenement met de hoogste opbrengst ooit voor de 

Foto: Egbert Snijder 
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Hartstichting. Met drie edities heeft Hoek tot Helder in totaal iets meer 
dan een half miljoen euro aan fondsen geworven voor de Hartstichting.  

Hartveilige kustlijn en onderzoek 
Van een deel van de opbrengst zijn inmiddels 64 AED’s aangeschaft 
waarmee de hele Hollandse kustlijn ‘hartveilig’ wordt. Hiermee draagt 
onze inzet per direct bij aan de doelstellingen van de Hartstichting. De 
overige donaties worden besteed aan onderzoek dat de Hartstichting 
financiert. 

De Hoek tot Helder app 
In samenwerking met onze sponsor Dockbite en Martijn van der Plaat 
hebben we een hele mooie app gelanceerd. Met de app kunnen we 
tijdens het evenement de locatie van deelnemers bekijken. Dit draagt 
direct bij aan de logistieke operatie en verhoogd de veiligheid en 
vindbaarheid van onze deelnemers. Naast de organisatie kunnen de 
KRNM, de Reddingsbrigade, de Kustwacht, de gemeentes en mensen 
thuis ook deze locaties zien via: live.hoektothelder.nl 
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Hoek tot Helder merchandise 
In 2018 zijn er voor het eerst Hoek 
tot Helder petten truien en T-shirts 
verkocht met het Hoek tot Helder 
logo. Door samenwerking met Print 
Productions Scheveningen hebben 
we het tegen kostprijs aan kunnen 
bieden, want de Hoek tot Helder 
merchandise heeft als doel meer 
bekendheid te genereren en niet om 
winst te maken. Er zijn door onze 
deelnemers in 2018 156 items 
gekocht. 

Billboards langs de snelweg 
Tijdens de fondsenwervingsperiode hebben we dankzij Interbest 
campagne kunnen voeren langs de Nederlandse snelwegen. Dit heeft 
niet direct tot extra 
donaties geleid, maar 
wel voor extra 
bekendheid van het 
evenement. De 
campagne was te zien 
van 9 tot en met 15 juli 
van 05.00 tot 07.00 
van 10.00 tot 16.00 en 
van 19.00 tot 01.00 bij 
Utrecht knooppunt 
Lunetten A12/A27, Amsterdam Coentunnel A10, Zaltbommel A2, 
Dordrecht A16, Hardinxveld A15, Veghel A67, Zoetermeer A12 en van 
16 tot en met 20 juli heel de dag bij Schiphol A4
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Het bestuur 
 

 

 

Pieter William Huvers  
Voorzitter 
 

 
 

Celine van Amstel 
Secretaris 
 
 
 
 

 

Martijn van Dijk 
Penningmeester 
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Gegevens Stichting Kite 4 Charity 
 
Stichting Kite 4 Charity 
Borgesiusstraat 103A 
3038 TG, Rotterdam 
 
KVK nr. 66481988 
 
Tel 06 83 20 21 53 
www.hoektothelder.nl 
 

     


