
   
    

Jaarverslag 
2020 
Hoek tot Helder 4 laat door Corona helaas nog even op zich 

wachten en staat nu gepland voor het voorjaar van 2021. 

Uiteraard rekening houdend met en in afwachting van de 

maatregelen waarmee Covid-19 wordt bestreden. 

Desalniettemin heeft de fondsenwerving van HTH4 voor een 

groot deel in 2020 plaatsgevonden en breekt dit alle oude 

records. Hierdoor hebben we in 2020 een grote bijdrage 

kunnen leveren aan de Hartstichting in hun missie hart- en 

vaatziekten te verslaan. 

 

 

 

Stichting Kite 4 Charity 
   Tel 06 21653289 
       

Burgemeester knappertlaan 43 
3116BB Schiedam 

www.hoektothelder.nl 
info@hoektothelder.nl 

    



  Inhoudsopgave 
    

 

 

Inhoud 
Aan onze deelnemers, donateurs en belangstellenden .................................................. 2 

Financieel overzicht ........................................................................................................ 5 

Jaarrekening ................................................................................................................... 6 

Het bestuur ...................................................................................................................... 9 

 

 

 



Pg. 02  
Aan onze deelnemers, donateurs en 

belangstellenden  
   

 

Aan onze deelnemers, donateurs en 
belangstellenden 
 

2020 was een heftig jaar voor iedereen. 
Desalniettemin begon het jaar voor Hoek tot 
Helder fantastisch met een record-
uitverkooptijd van 1 uur en 22 minuten op 3 
februari 2020 terwijl het aantal beschikbare 
startbewijzen werd verhoogd van 300 naar 450. 

Vanaf eind februari was Corona onder ons en vanaf eind maart bevond 
Nederland zich in de intelligente lockdown. Dit had direct consequenties 
voor onder andere de evenementenbranche en dus ook ons evenement 
en de daarbij horende fondsenwerving. Deze laatste stortte op dat 
moment volledig in en alle commerciële activiteiten werden voor een 
(toen nog) onbekende periode ‘on hold’ gezet. Natuurlijk was er, zeker 
aan het begin, veel onduidelijkheid en werden er in 2020 Coronaregels 
toegevoegd, gewijzigd en weer ingetrokken. Hierdoor bleef de hoop om 
Hoek tot Helder toch te organiseren levend. 

In aanloop naar de 4e editie in het najaar van 2020 hebben we de 
draaiboeken continue aangepast zodat het evenement op aangepaste 
wijze en Coronaproof georganiseerd kon worden. Helaas liet de wind in 
de eerste periode van het windraam op zich wachten en besloot de 
regering dat alle evenementen, ongeacht hoeveel mensen, buiten en 
binnen, per 14 oktober verboden werden door het herinvoeren van de 
lockdown. 
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Financiële highlights 
Ondanks Corona, maar dankzij onze trouwe community hebben we in 
financiële zin een waanzinnig jaar gehad en hierdoor een recordbijdrage 
kunnen leveren aan de Hartstichting.  

In februari kwam er, tot het moment dat Corona roet in het eten gooide 
ruim 150.000 euro aan sponsorgeld bij ons binnen en zijn we qua 
sponsorgeld in heel 2020 ruim over de 500.000 euro geëindigd. 

Na de door Corona veroorzaakte dip kwam de fondsenwerving eind juni 
weer wat meer op gang en hebben onze deelnemers en donateurs, in 
onze beste maand augustus, een grote inhaalslag gemaakt door meer 
dan 220.000 euro aan sponsorgeld te werven. 

Vooruitkijken 
We hopen dat Corona dit voorjaar onder controle is en dat Hoek tot 
Helder 4 binnen ons nieuwe windraam van 1 april t/m 30 juni kan 
plaatsvinden. Uiteraard zijn we hiervoor afhankelijk van de verschillende 
gemeentes en instanties die ons voorzien van een ontheffing of een 
vergunning, Corona en natuurlijk de wind. 

Idealiter organiseren we in 2021 twee edities waarbij HTH4, zoals 
hierboven te lezen, in het voorjaar moet plaatsvinden en HTH5 in het 
najaar. Het exacte windraam voor het najaar is nog niet bekend. 
Wanneer het niet lukt HTH4 in het voorjaar te organiseren schuift deze 
editie automatisch door naar het najaar en zal een 5e editie in 2021 
helaas uitblijven. Tickets voor een 5e editie komen pas online als HTH4 
heeft plaatsgevonden.  
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Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen! In 2020 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 voor ons klaar 
stonden, YoungCapital, Dockbite, DHG, Mobiel.nl, Slingshot, Ride 
Engine, Waterland, Print Productions Scheveningen, Walt Wonder 
Schmidt, Eventproducent en Gabbag. 

Namens het bestuur, 

Dhr. Pieter William Huvers  
Voorzitter Stichting Kite 4 Charity 
2 februari 2020 

Dhr. Emiel Alexander Geelen 
Secretaris Stichting Kite 4 Charity 
2 februari 2020 

Dhr. Martijn Adrianus van Dijk 
Penningmeester Stichting Kite 4 Charity  
2 februari 2020
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Financieel overzicht 
De totale inkomsten in 2020 bedragen € 599.523,29. Hiervan is € 494.583,75 
overgemaakt aan de Hartstichting. Naast dit bedrag is er door onze sponsor Mobiel.nl 
nog een extra bijdrage direct aan de Hartstichting gedaan. Hierdoor is er door Hoek tot 
Helder in totaal € 500.000,- bij de Hartstichting binnen gekomen. 

Omdat het evenement nog niet heeft plaatsgevonden hebben we het overige deel van 
het productiebudget gereserveerd voor de nog te organiseren 4e editie in 2021. Ook 
een nog openstaand deel van de transactiekosten over 2020 worden hiermee betaald. 
Daarnaast is er ook een deel, ruim € 39.000,- gereserveerd om in 2021 alsnog aan de 
Hartstichting over te maken. Dit hopen we nog verder aan te vullen met de 4e editie om 
in 2021 een extra gift, voortkomend uit de 4e editie, van minimaal € 50.000,- te kunnen 
doen. Het uitgangspunt is om alle door onze deelnemers opgehaalde sponsorgelden 
voor 100% aan de Hartstichting over te maken. Dit was in 2020 ruim € 522.000,-.  
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Jaarrekening 
 

 

 

  

Balans Stichting Kite 4 Charity    
 2020 2019 2018 
ACTIVA    
    
Liquide middelen  €79.399,27   €1.188,26   €36.621,54  

     

Totaal  €79.399,27   €1.188,26   €36.621,54  

    
PASSIVA    
    
Bestemmingsreserve Hartstichting  €39.399,27   €20.713,28  
Bestemmingsreserve kosten Hoek tot Helder 4  €40.000,00   €1.188,26   €15.209,68  

    
Totaal   €79.399,27   €1.188,26   €35.922,96  
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BATEN 
Werkelijk 

2020 
Begroot 

2020 
Werkelijk 

2019 
 Werkelijk 

2018  

Baten van particulieren  €561.273,29  €485.100,00   €31.460,96   €365.043,68  

Waarvan inkomsten donaties  €522.690,89  €450.000,00   €31.460,96   €345.713,28  

Waarvan inkomsten tickets  €25.100,00   €25.000,00   -     €15.994,28  

Waarvan inkomsten merchandise  €4.000,00   €3.600,00  -     €3.336,12  

Waarvan bijdrage transactiekosten   €9.482,40   €6.500,00    
Baten verkregen via partners  €38.250,00   €33.000,00  -     €25.500,00  

Overige baten -    -    -    - 

Som van de baten  € 599.523,29  €518.100,00   € 31.460,96   € 390.543,68  

     
LASTEN     
Besteed aan doelstellingen     
Hartstichting  €494.583,75   €450.000,00   €50.000,00   €325.000,00  

     
Wervingskosten (kosten Hoek tot 
Helder)  €26.728,53   €68.000,00   €16.894,24   €29.620,72  

Som van de lasten  €521.312,28  
 

€518.000,00   €66.894,24   €354.620,72  

     
Saldo van baten en lasten  €78.211,01   €100,00   €-35.433,28 €-35.922,96  

     
Reserves op 1 januari €1.188,26  €1.188,26  €36.621,54  €698,58  

     
Bestemming saldo van baten en 
lasten:     

Bestemmingsreserve Hartstichting €39.399,27  - 
 

-    €20.713,28  
Overig reserve (kosten Hoek tot 
Helder) €40.000,00  €1.288,26  €1.188,26  €15.209,68  

Reserves op 31 december €79.399,27  €1.288,26  €1.188,26  €36.621,54  
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 2020 2019 2018 

Doelbestedings % 94,87% 74,74% 91,65% 

% kosten fondsenwerving (CBF) 4,46% 53,70% 7,58% 

 

Kosten en doelbesteding 
Ondanks dat we onder andere een nieuwe website en app hebben ontwikkeld zijn de 
kosten relatief laag uitgevallen (4,46%) en hebben we het overgrote deel (94,87%) van 
alle inkomsten, dus inclusief tickets en eventsponsoring van onze partners, kunnen 
overdragen aan de Hartstichting. Uiteraard moeten er in 2021 nog kosten worden 
gemaakt om de 4e editie daadwerkelijk te organiseren, deze zijn gereserveerd. 
Hiernaast is er ook een deel gereserveerd om in 2021 met eventuele aanvullingen 
voortkomend uit HTH4 alsnog aan de Hartstichting te doneren.  

Zowel de inkomsten als de doelbesteding zijn ruim boven de initiële begroting 
uitgekomen. Hiernaast verwachten we voor de 4e editie in totaal minder kosten te 
maken dan aanvankelijk begroot was. 
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