Jaarverslag
2019
Helaas heeft Hoek tot Helder in 2018 door onvoldoende wind
niet plaatsgevonden. Om die reden hebben we het evenement
verschoven naar het najaar van 2019. 2019 gaf ons wel een
geschikte dag en na 1,5 jaar wachten hebben we de derde
editie van de tocht der tochten dan toch nog kunnen varen. In
2019 hebben zich geen nieuwe deelnemers ingeschreven en
ook de fondsen waren voor het overgrote deel al in 2018
binnen gekomen. Hierdoor was 2019 financieel gezien geen
succesvol jaar, sportief gezien wel.
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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. De deelnemers
werving en organisatie was al in 2018
gestart, alleen gaf 2018 ons onvoldoende
wind waardoor de editie is verplaats naar het najaar van 2019. De peerto-peer fundraising en de uitgaven voor de 3e editie heeft hierom
gespreid over twee jaar plaatsgevonden. Een deel de gemaakte kosten
zijn hierdoor helaas dubbel geweest en een deel van het werk voor niets.
Ondanks, of beter, dankzij het ontbreken van wind heeft de
fondsenwerving die aan de derde editie van Hoek tot Helder verbonden
is door kunnen lopen tot het ongekende eindbedrag van 375.524 euro.
Hierdoor is de derde editie de meest succesvolle editie van Hoek tot
Helder ooit. Het overgrote deel van de inkomsten is echter in 2018
gevallen waardoor 2019 op zichzelf financieel een minder succesvol jaar
is.
Wij willen alle deelnemers, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en
iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen hiervoor
ontzettend bedanken.

Financiële highlights
Ondanks dat de er met de derde editie een recordbedrag is opgehaald is
het jaar 2019 financieel minder succesvol dan aan de tellerstand op de
website doet vermoeden. Dit komt doordat het overgrote deel aan
fondsen al in 2018 is binnen gekomen en overgemaakt aan de
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Hartstichting voor belangrijk onderzoek en AED’s langs de Nederlandse
kust. Aan het einde van 2018 stond de donatieteller op 345.713,28 euro.
Hiervan is op 15 november 2018 al 325.000 euro bijgedragen aan de
Hartstichting. Op 23 december 2019 zijn de overgebleven en verder
opgelopen fondsen van in totaal 50.000 euro ook aan de Hartstichting
overgemaakt.

Vooruitkijken
Zoals eerder vermeld heeft de derde editie in 2018 niet plaatsgevonden,
maar is deze verplaatst naar het najaar van 2019. Nu de derde editie
achter de rug is, komt vanzelfsprekend de 4e editie aan de beurt. Vooraf
heeft de organisatie besloten om uit te breiden naar 450 deelnemers die
allen minimaal 1000 euro sponsorgeld meebrengen. Inmiddels is de
verkoop van de tickets voor de 4e editie gestart en in 1.22 uur was het
evenement uitverkocht.
Met deze aantallen hopen we in 2020 450.000 euro op te halen voor
onderzoek naar hart- en vaatziekten. De voortekenen wijzen erop dat
2020 financieel een groter succes wordt dan ooit tevoren. Het is enkel
nog even wachten wat voor effect de coronacrisis op de economie en de
evenementenbranche heeft en dus ook op Hoek tot Helder.
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Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen! In 2019 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,
BeachInn, Luctor et Emergo en Cafetaria Zeezicht), 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 2019 op € 31.460,96 uitgekomen. Door de
lage inkomsten hebben we dit jaar ook minder bij kunnen dragen aan de
Hartstichting dan in 2017 en 2018. Hier is vooraf rekening mee
gehouden.
Door het doelbestedingsreserve uit 2018 hebben we over 2019 toch €
50.000,- overgemaakt aan de Hartstichting. De resterende € 1188,26 op
de bankrekening worden gereserveerd om de kosten in het begin van
2020 mee te kunnen dragen.
In 2019 is een groot gedeelte van de kosten voor de derde editie
gevallen. De totale kosten dit jaar bedragen € 66.894,24 hiervan is €
16.894,24 besteed aan de organisatie van het evenement. Dit is te
vinden in de jaarrekening onder ‘kosten fondsenwerving’.
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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.
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2019

2018

Liquide middelen

€ 1.188,26

€ 36.621,54

Totaal

€ 1.188,26

€ 36.621,54

ACTIVA

PASSIVA
Bestemmingsreserve Hartstichting

€ 20.713,28

Bestemmingsreserve kosten Hoek tot Helder

€ 1.188,26

€ 15.908,26

Totaal

€ 1.188,26

€ 36.621,54

Het “Bestemmingsreserve kosten Hoek tot Helder” uit 2019 is
meegenomen naar 2020 om alle kosten, ook aan het begin van 2020,
wanneer er nog geen inkomsten binnen komen, te kunnen betalen.
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BATEN

Werkelijk 2019

Begroot 2019

Werkelijk 2018

€ 31.460,96

€ 30.000,00

€ 365.043,68

Waarvan inkomsten donaties

€ 31.460,96

€ 30.000,00

€ 345.713,28

Waarvan inkomsten tickets

€-

€-

€ 15.994,28

Waarvan inkomsten merchandise

€-

€-

€ 3.336,12

Baten van bedrijven

€-

€-

€ 25.500,00

Overige baten

€-

€-

€-

€ 31.460,96

€ 30.000,00

€ 390.543,68

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 325.000,00

Wervingskosten

€ 16.894,24

€ 15.209,68

€ 29.620,72

Som van de lasten

€ 66.894,24

€ 65.209,68

€ 354.620,72

€ -35.433,28

€ -35.209,68

€ 35.922,96

Baten van particulieren

Som van de baten

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Hartstichting

Saldo van baten en lasten

Reserves op 1 januari
Bestemming saldo van baten en
lasten:

€36.621,54

€ 698,58

Bestemmingsreserve Hartstichting
Overig reserve (kosten Hoek tot
Helder)

€-

€ 20.713,28

€ 1.188,26

€ 15.209,68

Reserves op 31 december

€ 1.188,26

€ 36.621,54
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2019

Begroot 2019

2018

2017

Doelbestedings %

74,74%

76,68%

91,65%

84,66%

% kosten fondsenwerving

53,70%

51%

7,58%

15,34%

Kosten
De kosten ten opzichte van de totale inkomsten zijn in 2019 hoog
uitgevallen. De inkomsten voor de 3e editie zijn voor het overgrote deel in
2018 binnen gekomen en overgemaakt aan de Hartstichting, maar
doordat het evenement in 2019 plaats vond zijn de kosten door blijven
lopen en doorgeschoven naar 2019.

Doelbesteding
Het totaal bedrag dat we met de 3e editie hebben overgemaakt aan de
Hartstichting bedraagt € 375.000,-. Er is in 2018 namelijk € 325.000,over gemaakt en in 2019 nog eens € 50.000,-. Voor het jaarverslag van
2019 telt enkel de € 50.000,- mee.
Er is een bedrag apart gehouden om doorlopende kosten ook in 2020 te
kunnen voldoen. Totaal is het reserve dat mee genomen wordt naar
2020 € 1188,26.
In 2019 komt de doelbesteding uit op 74,74%, dit is lager dan de
afgelopen jaren.
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Het bestuur
Pieter William Huvers
Voorzitter

Celine van Amstel
Secretaris

Martijn van Dijk
Penningmeester
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