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Bestuursverslag
In 2021 zag het bestuur van Stichting Sail4Care zich voor een dilemma geplaatst.
Organiseren we in tijden van Corona wel of geen event. De beslissing om het event niet
te organiseren is niet gemakkelijk genomen. De twee goede doelen stichtingen die wij
uit de opbrengst van het event doneren zetten de verkregen middelen in voor
kwetsbare mensen uit de samenleving die het in tijden van Covid extra moeilijk
hebben.
toch hebben we na een lang beraad besloten het event, net als in 2020, niet door te
laten gaan. Belangrijke afwegingen hierbij waren;
1.
Kunnen we het event zo organiseren dat de veiligheid van de deelnemers
voldoende gewaarborgd is?
2.
Hebben we er voldoende vertrouwen in dat de Coronascrisis zodanig is
verminderd dat overheidsmaatregelen doorgang niet onmogelijk maken?
3.
De voorbereidingskosten zijn hoog. Als het event geen doorgang kan vinden
zijn de gemaakte kosten moeilijk terug te verdienen.
Voor 2022 schatten we bij het opmaken van de jaarrekening de kansen anders in.
We richten ons op een sail-event in september 2022. We hopen vele oud deelnemers
na twee verloren jaren weer te mogen ontvangen en een voor iedere deelnemer
knallend festijn te organiseren.
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Balans
(na resultaat bestemming)
31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

Activa
Liquide Middelen

6.121

6.530

Totaal Activa

6.121

6.530

6.107

6.517

14

13

6.121

6.530

Passiva
Eigen Vermogen
Kapitaal
Kortlopende Schulden
Te betalen bedragen
Totaal Passiva
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Staat van Baten en Lasten
€
Opbrengsten
Verkoop zeilboten en kadekaarten
Opbrengst Veiling
Giften

2021
€
0
0
0

Totaal opbrengsten
Lasten
Evenementkosten
Algemene kosten

€

2020
€
0
0
2.750

0

0
410

2.750

378
402
410

Uitkering aan goede doelen
Stichting Vrienden van Middin
Stichting Sailing kids

Resultaatbestemming
Toevoeging aan de Algemene Reserve

780

0
0

0
0
0

0

-410

1.970
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Toelichting op de Balans
Liquide Middelen
Dit betreft het saldo van een rekening courant aangehouden bij de Rabobank
Kapitaal
Het kapitaal bestaat uit een algemene reserve welke is gevormd uit de resultaten
van de Stichting, voor zover hiervoor geen bestemming is gevormd.
Kortlopende Schulden
Onder de te betalen bedragen zijn de bankkosten over de maand december voorzien
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Overige informatie
Voorstel Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten het resultaat te korten op de Algemene Reserve
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden.
Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur
Het Bestuur van Stichting Sail4Care heeft de jaarekening vastgesteld op 22 maart 2022
De heer Ruud van der Poel
Voorzitter Stichting Sail4Care

De heer Gert-Jan Bakkum
Penningmeester/Secretaris

wg 22-3-2022

wg 22-3-2022

Goedkeuring van de jaarrekening namens de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting Sail4Care heeft de jaarrekening goedgekeurd
op 8 maart 2021

De heer Ivo Opstelten
Voorzitter Raad van Toezicht

Mevr Nanda Overdevest
Lid Raad van Toezicht

w.g. 22 maart 2022

w.g. 22 maart 2022

De heer Stefan Komduur
Lid Raad van Toezicht

De heer Rick van der Poel
Lid Raad van Toezicht

w.g. 22 maart 2022

w.g. 22 maart 2022
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