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Bestuursverslag

In 2022 besloten het bestuur van Sail4Care om ondanks de nog heersende Corona 

voor het organiseren van het Event te kiezen. Voor de zekerheid werd een datum in

september gekozen in plaats van de gebruikelijke maand mei.

Na een mooie zomer werd voor 12 september, onze eventdag, de eerste herstachtige

dag voorspeld. Op de dag van het event hebben we wedstrijdelement te laten vervallen.

De schippers konden zo dichter bij de haven blijven en daarmee de veiligheid vergroten.

Tijdens het zeilevent waaide op de werf zo hard dat de opgestelde keuken naar binnen

werd verplaatst. Aan boord van de schepen hebben de deelnemers hier weinig van 

gemerkt en 's avonds op de werf verliep de catering op rolletjes.

Slecht weer haalt ook iets goeds naar boven. Het bracht zowel op de zeilschepen als 

aan boord van het partyschip een grote saamhorigheid onder de deelnemers.

De sfeer op de afterparty was beter dan ooit tevoren.

Ook financieel was het event een groot succes. Uiteindelijk hebben we € 33.500 aan 

de goede doelen kunnen doneren. Ook verbeterde onze bankpositie zodanig dat we een 

buffer  hebben gerealiseerd waaruit de vooruit te dekken organisatiekosten  kunnen

worden gedekt.

Het bestuur van Stichting sailing Kids maakte tijdens het event een mooi gebaar.

Zij boden aan de ontvangen donatie te willen inzetten voor een zeilevent voor kinderen

van Middin. 

Sail4Care kan alleen zo succesvol worden georganiseerd dankzij de deelname van de 

schippers, de inzet van vele vrijwilligers, onze sponsoren en uiteraard de velen die

op het event aanwezig zijn. Wij willen ieder hiervoor danken en hopen ook de volgende

jaren op jullie steunen te mogen rekenen.
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Balans
(na resultaat bestemming)

31 december 2022 31 december 2021

€ € € €

Activa

Liquide Middelen 9.601 6.121

Totaal Activa 9.601 6.121

Passiva

Eigen Vermogen

Kapitaal 9.186 6.107

Kortlopende Schulden

Te betalen bedragen 415 14

Totaal Passiva 9.601 6.121
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Staat van Baten en Lasten

€ € € €

Opbrengsten

Verkoop zeilboten en kadekaarten 39.300 0

Opbrengst Veiling 11.590 0

Giften 12.450 0

Totaal opbrengsten 63.340 0

Lasten

Evenementkosten 26.192 0

Algemene kosten 569 410

26.761 410

Uitkering aan goede doelen

Stichting Vrienden van Middin 30.000 0

Stichting Sailing kids 3.500 0

33.500 0

Resultaatbestemming

Toevoeging aan de Algemene Reserve 3.079 -410
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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 

en een reservering voor nog verwachte eventkosten 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 21 februari 2023

De heer Ruud van der Poel De heer Gert-Jan Bakkum

Voorzitter Stichting  Sail4Care Penningmeester/Secretaris

21 februari 2023 21 februari 2023

Goedkeuring van de jaarrekening namens de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Sail4Care heeft de jaarrekening goedgekeurd 

op 22 maart 2022

De heer Ivo Opstelten

Voorzitter Raad van Toezicht

22 maart 2023

De heer Stefan Komduur De heer Rick van der Poel

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

22 maart 2023 22 maart 2023

Pagina 6


