
ANBI informatie 2018 Stichting Foppe de Haan Fonds 
 
 

1. Naam  
 
De officiële naam van de stichting is Stichting Foppe de Haan Fonds, maar de stichting is vooral 
bekend als het Foppe Fonds. 
 
 

2. RSIN nummer 
 
Het RSIN nummer van de stichting is 816109333 
 
 

3. Contactgegevens 
 
De statutaire zetel van de stichting is gemeente Heerenveen. 
Bezoekadres: Fok 72, 8441 BR Heerenveen.  
Postadres: Postbus 352, 8440 AJ  Heerenveen. 
 
Voor dagelijkse zaken is Rixt Veldman als bestuursondersteuner aangesteld, zij is te bereiken via 
nummer 06-12343803 of via mailadres info@foppefonds.nl.  
 
 

4. Bestuurssamenstelling 
 
Informatie met betrekking tot Bestuur en Raad van Toezicht 
 
De stichting kent een bestuur. Deze bestuurt de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid 
voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van haar projecten, activiteiten en de financiële 
richtlijnen. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Yke Faber   voorzitter 
Syb Tilstra   secretaris 
Jan de Jong   penningmeester 
Netty Posthumus  lid 
Erik Pereboom  lid 
 
In 2010 is een Raad van Toezicht ingesteld die tot taak heeft het toezicht houden op het beleid 
van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting, alsmede het uitoefenen van 
een aantal taken en bevoegdheden die in de statuten zijn genoemd. De raad van toezicht bestaat 
uit de volgende personen: 
Sjoerd Feenstra  voorzitter 
Egbert van Hes  secretaris 
Klaasje Postma  lid 
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Annet van der Hoek lid 
Henk Gemser   lid 
 
De leden van het bestuur en van de Raad van Toezicht ontvingen geen bezoldiging of 
kostenvergoeding.  
 
De leden van het bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven de volgende principes: 

-     Binnen de stichting Foppe de Haan Fonds dient de functie ‘toezicht houden’(vaststellen of 
goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) 
duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel ‘uitvoering’. 

-     De stichting Foppe de Haan Fonds dient continu te werken aan een optimale besteding 
van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de 
doelstelling. 

-     De stichting Foppe de Haan Fonds streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, 
met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van 
wensen, vragen en klachten. 

 
 

5. Beleidsplan 2018 
 
Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen en jongeren met een beperking. Zij wil door middel 
van het organiseren van projecten en het voorzien in individuele aanvragen ten behoeve van haar 
doelgroep er aan bijdragen dat voor deze kinderen en jongeren sporten toegankelijker wordt.  
 
100 PK onbeperkt in galop project 
In maart 2018 is dit project afgerond, meer dan 100 ruiters zijn in het zadel geholpen. We zijn er 
van overtuigd dat dit project nog een lang na-ijl effect zal hebben, mede omdat de betrokken 
maneges hebben aangegeven ook na afronding van het project te zullen blijven samenwerken om 
paardrijden laagdrempelig en toegankelijk te houden voor de doelgroep. Het Foppe Fonds blijft 
(op de achtergrond) het paardrijden een warm hart toe dragen, al is het alleen maar omdat 
amazone Rixt van der Horst nog altijd onze trotse ambassadrice is. 
 
Ambassadeurs 
In 2017 hebben wij twee nieuwe ambassadeurs mogen verwelkomen: Tristan Bangma en Alyda 
Norbruis. Tristan en Alyda zijn paralympische wielrenners en behoren tot de absolute wereldtop. 
Beide zijn paralympisch kampioen en hebben diverse medailles gewonnen op grote internationale 
wedstrijden. Maar vooral zijn zij topsporters die laten zien dat het hebben van een beperking geen 
belemmering hoeft te zijn om (top)sport te bedrijven en dromen te realiseren. Daarmee zijn zij 
een geweldig voorbeeld voor de doelgroep van het Foppe Fonds en wij zijn er trots op dat zij zich 
als ambassadeurs aan het Foppe Fonds willen verbinden.  
 
RaceRunner project 
Met de afronding van 100PK is het stokje overgedragen aan een nieuw project. Het Foppe Fonds 
heeft de handen ineengeslagen met de NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 
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Kind, en de Dirk Kuyt Foundation. Doel van de samenwerking is het stimuleren van 
RaceRunning bij atletiekverenigingen. De racerunner is een ‘driewieler’ waarmee kinderen 
atletiek kunnen beoefenen. Het Foppe Fonds stelt geld ter beschikking zodat kinderen en 
jongeren met een beperking kunnen sporten, sámen met hun valide leeftijdgenoten. Daarnaast zal 
het fonds zal haar netwerk inzetten om hiermee (een deel van) de aanschafprijs voor de 
atletiekverenigingen te financieren. Meer informatie over dit project is te vinden op: 
www.foppefonds.nl.  
 
Individuele aanvragen 
Het Foppe Fonds stelt ook in 2018 gelden beschikbaar voor individuele aanvragen van of namens 
kinderen en jongeren met een beperking voor wie financiële ondersteuning noodzakelijk is om te 
kunnen sporten.   
 
 
De goedgekeurde begroting 2018 is in duizenden Euro’s als volgt: 
 
Baten uit eigen fondswerving          64 
Baten uit acties derden           150 
Totaal baten              214 
 
Totaal besteed aan doelstellingen          80 
 
Wervingskosten            14 
Kosten beheer en administratie         31 
Totaal kosten              45 
 
Resultaat                      89 
                == 
Het resultaat wordt geheel aan de algemene reserves toegevoegd. 
 
In het volgende overzicht staan de cijfers in duizenden euro’s van de afgelopen 5 jaar 
weergegeven: 
 
         2013 2014 2015 2016 2017 
 
Baten uit eigen fondswerving       95  74      64   84  64 
Baten acties van derden       18  14      93      53   150 
Totaal baten fondswerving                       113      88    157    137  214 
 
Baten deelnemers rolstoelen                      0    170       0              0      0 
Rentebaten                  3              3              2              1      0 
Totaal baten                            116          261    159     138  214 
                        ===          ===        ===         ===          === === 
Besteed aan doelstellingen                            79           230          63       69  80  
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                         ===          ===        ===         ===          ===  
In % van de baten        68            88            40           50    38 
                                                                  ===          ===        ===         ===          === === 
Wervingskosten                        2            12            14         13    14 
                            ===        ===         ===          ===  === 
In % van totaal fondsenwerving  2           14         9           9    21 
                        ===          ===        ===         ===          === === 
Kosten beheer en administratie                    17          19        16         2  31 
                          ===          ===         ===         ===        === 
In % van totaal fondsenwerving                  15            22            10         17    14 
                        ===          ===         ===         ===          === === 
Resultaat                           9             -1             66          32  89 
                        ===          ===         ===         ===          === === 
Reserves                                                     157         156          222           255  292 
Waarvan vrij besteedbaar                           114         113          113          114  203 
           
 
Het eigen vermogen van de stichting wordt aangewend ten behoeve van de doelstelling van de 
stichting. Het is in feite de opgebouwde spaarpot die het mogelijk maakt om bij tegenvallende 
fondsenwerving de gedane toezeggingen volledig na te komen.  
Gezien de intentie van het bestuur om het voordelig resultaat 2017 geheel aan de doelstellingen te 
besteden, is het als toevoeging aan de reserves toegevoegd.  
 
Voor geïnteresseerden is een exemplaar van de laatst vastgestelde jaarrekening met het oordeel 
van de accountant daarbij ter inzage beschikbaar. 
   
 

6. Beloningsbeleid 
 
De Stichting is qua omvang een kleine organisatie. Er is geen personeel in dienst. De 
ondersteunende en secretariële werkzaamheden worden door Rixt Veldman onder de naam 
Rixtregel’t als ZZP-er verricht. Voor deze werkzaamheden wordt een vergoeding betaald op basis 
van de bestede uren.  
Mede-oprichter en initiatiefnemer Foppe de Haan is zeer nauw bij de stichting betrokken in de 
vorm van het onderhouden van contacten, het verzorgen van lezingen en het initiëren en 
organiseren van fundraising activiteiten; daarnaast is hij het gezicht naar de aanvragers bij het 
fonds. Foppe de Haan doet dit alles om niet. Als vergoeding voor de daarbij te maken kosten 
wordt van de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding gebruik gemaakt.  
 
De stichting kent een bestuur en een Raad van Toezicht. De leden van het bestuur en de Raad van 
Toezicht ontvangen geen vergoeding.  
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7. Doelstelling 
 
De stichting heeft ten doel het vormen van een fonds waaruit gelden beschikbaar worden gesteld 
voor activiteiten ten behoeve van hulpbehoevende kinderen. De activiteiten zijn met name gericht 
op het motiveren en ontwikkelen van kinderen, bijvoorbeeld via sport en spel. 
 
Genoemde doelstelling wordt op twee manieren gerealiseerd te weten; 

1. door het honoreren van individuele aanvragen van verenigingen en stichtingen alsook van 
hulpbehoevende kinderen  

2. door het selecteren, initiëren en realiseren van een project waarbij hulpbehoevende 
kinderen worden benaderd om deel te nemen en hun leven door sport en spel te verrijken 

 
 

8. Verslag uitgeoefende activiteiten 
 
In 2017 is volop gewerkt aan  het 100PK onbeperkt in galopproject. Het doel van dit project was 
om –in samenwerking met vijf participerende maneges- voor kinderen en jongeren met een 
beperking paardrijden structureel mogelijk te maken. Het doel was 100 ruiters en dat is 
ruimschoots gehaald! Tezamen met de deelnemende maneges is ingezet op meer bekendheid en 
publiciteit, om zodoende de therapeutische en sportieve werking van paardrijden onder de 
aandacht te brengen van de doelgroep, maar ook van scholen voor speciaal onderwijs, 
zorginstellingen, therapeuten en artsen. Daartoe hebben de maneges diverse activiteiten 
georganiseerd en activiteiten ontplooid. Na het succesvolle Symposium in oktober 2016 wist men 
het fonds te vinden. Doel was om tijdens dit symposium met name artsen, therapeuten en andere 
deskundigen kennis te laten maken met (de therapeutische werking van) paardrijden voor 
kinderen met een beperking.  
 
Eind 2017 is het Foppe Fonds een nieuw project gestart: RaceRunning. Samen met de NSGK 
draagt het fonds financieel bij in de aanschaf van RaceRunners bij atletiekverenigingen, met als 
doel om kinderen en jongeren met een beperking mee te laten sporten in de reguliere 
atletieksport. 
 
Naast de projecten heeft het Foppe Fonds ook in 2017 weer in de nodige individuele aanvragen 
mogen en kunnen voorzien. Onder andere is geld beschikbaar gesteld voor een aantal 
sportrolstoelen, het blijkt dat men het Foppe Fonds daarvoor nog altijd weet te vinden. 
 
 

9. Financiële verantwoording 
 
De staat van baten en lasten 2017 van Stichting Foppe de Haan Fonds is per activiteit als volgt: 
 
             €   € 
Bestedingen 100PK project        7.294 
Onderhoud rolstoelen         0 
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Bijdragen aan individuele aanvragen      73.036 
Totaal bestedingen             80.330 
 
Kosten eigen fondswerving en projecten     13.783 
Kosten beheer en administratie       30.667 
Lasten algemeen             44.450 
 
Totaal van de lasten            124.780 
 
Baten uit eigen fondswerving        64.150 
Baten uit acties van derden        149.740 
Baten uit beleggingen         0 
Totaal van de baten             213.890 
 
Voordelig resultaat(reserves)           89.110 
                ===== 
 


