ANBI informatie 2020 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.
Postadres:
Postbus 352, 8440 AJ Heerenveen.
Voor dagelijkse zaken is Rixt Veldman als bestuursondersteuner werkzaam, 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:
Piet Hoekstra
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:
Egbert van Hes
voorzitter
Margryt Gerritsma
secretaris
Klaasje Postma
lid
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 2020
Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen en jongeren met een beperking. Door middel van het
financieel ondersteunen van door derden georganiseerde projecten en door het honoreren van
individuele aanvragen wil het Foppe Fonds er aan bijdragen dat voor de kinderen en jongeren uit
onze doelgroep sporten toegankelijker wordt. Ook kinderen waarvan ouders/verzorgers door
financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten worden ondersteund.
Project 100 PK Onbeperkt in galop
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.
Project RaceRunner
Met de afronding van 100PK is het stokje overgedragen aan een nieuw project. Het Foppe Fonds
heeft de handen ineengeslagen met de stichting Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) 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 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.
Project G-zeilen
In samenwerking met Sport Fryslân is het Foppe Fonds in 2019 betrokken geraakt bij het project
G-zeilen. Binnen dit programma wordt de unieke mogelijkheid voor mensen met een
verstandelijke beperking geboden om deel te nemen aan de Sneekweek. In aanloop naar de
Sneekweek wordt het zeilen voor die doelgroep gestimuleerd door het geven van een gratis
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zeilcursus van 5 avonden en aansluitend een trainingswedstrijd. Het Foppe Fonds is de enige
partij die dit initiatief financieel ondersteunt en wel voor de periode 2019 tot en met 2021.
Fondswerving
De inkomsten zijn te verdelen in inkomsten uit eigen activiteiten, uit activiteiten van derden en
uit nalatenschappen. Die uit eigen activiteiten hebben een redelijk vaste omvang door de
opbrengst lezingen van Foppe de Haan en door het organiseren van de Foppe Open Golfdag.
De inkomsten uit activiteiten van derden hebben over de jaren een wisselend verloop en zijn tot
op zekere hoogte niet beïnvloedbaar. Hetzelfde geldt uiteraard voor de opbrengst uit
nalatenschappen.
In 2019 is het beleid erop gericht het Foppe Fonds duidelijker bij ondersteunde projecten in beeld
te brengen met de verwachting dat dit een positieve uitwerking op de inkomsten kan genereren.
Individuele aanvragen
Het Foppe Fonds stelt ook in 2020 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 2020 is in duizenden Euro’s als volgt:
Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties derden
Totaal baten

60
40
100
===
112===

Totaal te besteden aan doelstellingen
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Totaal kosten

14
27
41===

Resultaat

53===
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In het volgende overzicht staan de cijfers in duizenden euro’s van de afgelopen 5 jaar
weergegeven:
2015

2016

2017

2018

2019

Baten uit eigen fondswerving
Baten acties van derden
Totaal baten fondswerving

64
93
157

84
53
137

64
150
214

68
52
120

66
80
146

Rentebaten
Totaal baten

2
159
===
63
===
40
===
14
===
9
===
16
===
10
===
66
===

1
138
===
69
===
50
==
13
===
9
===
24
===
17
===
32
===

0
214
===
80
===
38
===
14
===
9
===
31
===
14
===
89
===

0
120
===
180
===
150
===
14
===
12
===
27
===
23
===
- 101
===

0
146
===
122
===
83
===
14
===
10
===
31
===
21
===
- 21
===

222
113

255
114

292
203

190
131

168
126

Besteed aan doelstellingen
In % van de baten
Wervingskosten
In % van totaal fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
In % van totaal fondsenwerving
Resultaat

Reserves
Waarvan vrij besteedbaar

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.
Voor geïnteresseerden is een exemplaar van de laatst vastgestelde jaarrekening met het oordeel
van de accountant daarbij ter inzage beschikbaar.
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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.
7. Doelstelling
Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen en jongeren voor wie sporten of spelen niet
vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders
door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Door te sporten of te spelen
krijgen kinderen energie en levenslust. Daarvoor zamelt het Foppe Fonds geld in om dit
vervolgens te besteden aan specifieke projecten of het voorzien in individuele aanvragen zodat
kinderen en jongeren met een beperking kunnen spelen en sporten. Door het geven van een
bijdrage kan het Foppe Fonds ervoor zorgen dat een kind weer straalt en plezier heeft. Zelfs als
het allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort te spelen!
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 2019 liep het RaceRunners project nog steeds en blijkt een groot succes te zijn. Het Foppe
Fonds zal ook in de komende tijd hieraan aandacht besteden en waar mogelijk bijdragen aan een
verdere zichtbaarheid van de RaceRunners, zowel in de atletiek als ook in het dagelijkse leven.
In 2018 zijn de eerste stappen gezet om het zeilen voor kinderen en jongeren uit onze doelgroep
in samenwerking met een aantal watersportverenigingen in Friesland en met Sport Fryslân op te

-5-

pakken. In 2019 is het wedstrijd G-zeilen dat gekoppeld is aan de Sneekweek door het Foppe
Fonds ondersteund. Ook voor 2020 en 20121 is hiervoor een toezegging gedaan.
Onze ambassadeurs Rixt van der Horst, Tristan Bangma, Alyda Norbruis en Lutz Jacobi hebben
bij meerdere evenementen aangetoond een belangrijke schakel te zijn tussen het fonds en de te
bereiken doelgroep. Het bestuur wil de ambassadeurs daarom wederom hartelijk danken voor hun
inzet. Rixt, Tristan en Alyda zijn 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.
Naast voornoemde projecten heeft het fonds ook in 2019 weer kunnen voorzien in diverse
individuele aanvragen. Onder andere is bijgedragen aan de aanschaf van diverse elektrische
sportrolstoelen. Daarbij zien we dat meerdere gebruikers van de sportstoelen uit het destijds
uitgevoerde 100-rolstoelen project hun stoel tot op de draad hebben versleten en nu weer een
aanvraag doen. Een herhaling waar we blij mee zijn. Ook heeft het fonds financieel kunnen
bijspringen bij de organisatie van diverse sportevenementen ten behoeve van de doelgroep.
Het stemt tevreden om aan zoveel zaken voor onze doelgroep iets te kunnen betekenen.
Ook in 2019 mocht het Foppe Fonds weer diverse giften, donaties en legaten ontvangen.
Daarnaast hebben diverse (sport)verenigingen het Foppe Fonds aangewezen als goed doel voor
speciale goede doelen-dagen. Het is en blijft geweldig om te zien dat bedrijven, serviceclubs,
verenigingen en particulieren zich willen inzetten voor het Foppe Fonds en daarmee omkijken
naar ‘onze’ kinderen en jongeren die zo hard een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een
steuntje dat het Foppe Fonds in veel gevallen kan geven dankzij de steun van gulle gevers.
Traditiegetrouw vond in het najaar het jaarlijkse Foppe Open golfevent plaats. Een in meerdere
opzichten geslaagd evenement, waarbij gezelligheid, sportiviteit en inzet voor het goede doel
hand in hand gingen. Met als uiteindelijk resultaat een bruto opbrengst van ruim € 35.000 voor
het Foppe Fonds. Een geweldig bedrag, dat mede mogelijk is gemaakt door alle deelnemers,
sponsoren en onze jaarlijkse gastheer de Golf & Countryclub Lauswolt.
Het bestuur van het Foppe Fonds bedankt de Raad van Toezicht voor haar werkzaamheden voor
het toezichthouden, maar vooral voor het meedenken in 2019. Een toezichthoudend en
meedenkend orgaan is voor een stichting als het Foppe Fonds onmisbaar en houdt het bestuur
scherp.
Foppe de Haan heeft zich in 2019 wederom veel ingezet voor het Foppe Fonds. De betrokkenheid
van Foppe bij het fonds, het bestuur en vooral bij de kinderen en jongeren waar het fonds zich
sterk voor maakt, werkt enthousiasmerend en motiverend. Daarvoor wil het bestuur Foppe
hartelijk bedanken.
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9. Financiële verantwoording
De staat van baten en lasten 2019 van Stichting Foppe de Haan Fonds is per activiteit als volgt:
€

€

Bestedingen 100PK project
Bestedingen G-zeilen
Bijdragen aan individuele aanvragen
Totaal bestedingen

15.711
14.648
91.463

Kosten eigen fondswerving en projecten
Kosten beheer en administratie
Lasten algemeen

14.440
30.886

121.822

45.326

Totaal van de lasten

167.148

Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties van derden
Totaal van de baten

65.631
80.071
145.702

Nadelig resultaat ten laste van de reserves

21.446
======

Balans per 31 december 2019
Activa
€
Vorderingen
Liquide middelen

250
216.423

Totaal

216.673

Passiva
Reserves
Overige schulden

168.415
48.258

Totaal

216.673
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