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Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de stichting De Kr8 van Sport, ingeschreven in de kamer van 

koophandel onder nummer 53057473, (statutair) gevestigd te Leusden. De stichting de 

Kr8 van Sport heeft een ANBI status en is geregistreerd onder RSIN nummer 

850726840. 

Dit jaarverslag is opgemaakt door de penningmeester van de stichting. Er is geen 

controle gedaan door een externe accountant. 

De stichting De Kr8 van Sport heeft als doel: 

a. sportstimulering bij kinderen van de acht groepen van de basisscholen 

b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk is of kan zijn  

Om dit doel te bereiken zijn er in 2016 twee activiteiten georganiseerd, de Kidsrun (en 

dorpsloop) en de Kr8 van 8. Van beide activiteiten is een apart verslag gemaakt dat aan 

dit jaarverslag is toegevoegd. 

In januari 2016 is het voltallige bestuur van de stichting De Kr8 van Sport vervangen. 

Een nieuw bestuur is aangesteld en zij hebben de organisatie van bovenstaande 

evenement gestart. Voor de organisatie van de evenementen en de uitvoering is er hulp 

in geroepen van derden. De stichting heeft zelf de fondswerving gedaan om de 

activiteiten te kunnen bekostigen. 

Het is lastig gebleken om voldoende geld in te zamelen. De korte voorbereidingsperiode 

maakte het extra lastig om voldoende middelen in te zamelen. Het gevolg is dat het 

financieel resultaat over het boekjaar 2016 iets meer dan € 600,00 negatief is. Dit op 

een omzet van ca. € 12.500,00. Het verlies is opgevangen uit de bestaande reserves. 

Voor 2017 is het daarom belangrijk om voldoende fondsen te werven voor de organisatie 

van de verschillende activiteiten. Vanwege de smalle financiële basis heeft het bestuur 

besloten om de activiteiten in 2017 te beperken tot de zelfde als in 2016; de Kidsrun (en 

dorpsloop) en de Kr8 van 8. 

Namens het bestuur van de stichting De Kr8 van Sport,  

 

 

Paul Verkleij Patrick de Bourgraaf Rein van Soest 

(voorzitter) (secretaris) (penningmeester) 

Leusden, januari 2017.  
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Balans per 31 december 2016 (na verwerking van het resultaat) 

Activa 2016 
 

Passiva 2016 

     

Vaste Activa 
  

Eigen vermogen 
 

Vaste Activa 0 
 

Algemene Reserve 423 

     
Vlottende Activa 

  
Vlottende Passiva 

 
Debiteuren 0 

 
Crediteuren 0 

Liquide middelen 435 
 

Overlopende passiva 15 

Overlopende activa 3 
   

     
Activa Totaal 438 

 
Passiva Totaal 438 

 

Resultatenrekening over het jaar 2016 

Lasten 2016  Baten 2016 

   
  

Kidsrun 5.849  Sponsoring en Donaties 11.750 

De Kr8 van 8 7.200  Deelnemersbijdragen 806 

Adminstratiekosten 162  Rente 18 

   
  

Lasten Totaal 13.211  Baten Totaal 12.574 

   
  

   Resultaat -636 

 

Toelichting 

Alle bedragen zijn in Euro. Sponsoring in natura is opgenomen in het resultaat tegen de 

geschatte waarde in het economisch verkeer. 

Het resultaat is ten laste van de algemene reserve gebracht. Hierdoor is de algemene 

reserve verminderd tot een bedrag van € 423. 
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Kidsrun en Dorpsloop Leusden 

 

Op 25 mei 2016 was de Kidsrun en Dorpsloop Leusden, 

georganiseerd door Stichting de Kr8 van Sport. Dit was 

alweer de 3e editie van dit jaarlijkse evenement, dat een 

vaste plek heeft verworven op de Leusdense sportagenda. 

 

Met ruim 600 deelnemers uit de groepen 3 t/m 8 van de 

basisscholen was de belangstelling onder de kinderen weer 

groots!   

De school die het klassement over alle groepen wederom heeft 

gewonnen is: basisschool ‘t Palet!! 

 

Na afloop van de Kidsrun was er ook dit jaar weer de dorpsloop 

die dit jaar voor het eerst deel uit maakte van het loopcircuit van 

Amersfoort en omgeving.; Run#033. In deze loop van 5 km. 

stonden ruim 100 hardlopers aan de start! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsors: 

De Kidsrun en Dorpsloop 

Leusden zijn mede mogelijk 

gemaakt door onze sponsors 

en donateurs: 

 Aako BV 

 Adam Northern Europe BV 

 Afas Software 

 Stichting De Boom 

 Ironmanager 

 Jumbo Wahle 

 Paul3Sports 

 Persista 

 Rienks Arbodiensten BV 

 Runnersworld 

 Fonds Samenlevings-

initiatieven Leusden 

 Van Schoonhoven Infra 

 Stichting Sportieve 

Naschoolse Opvang (SNO) 

 Verhoeve Advies BV 

 Westburg BV 

 Westmarkt BV 

 

Kosten: 

Ten behoeve van onze 

sponsors volgt hier een 

opgave van de gemaakte 

kosten. Dit betreft een 

voorlopige opgave.  

In ons jaarverslag zullen de 

definitieve kosten worden 

verantwoord. 

 

Organisatiekosten  200  

Tijdsregistratie  2.850  

Parcours  1.000  

Presentjes  950  

Vrijwilligers  500  

Overige kosten  350  

Totaal  5.850 
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De Kr8van8:  

Dit sportkennismakingproject voor groep 8 kinderen werd al voor 

de 6e keer georganiseerd door de Stichting De Kr8vansport. In 

een vier-weken durend sportprogramma maken de kinderen 

kennis met twee takken van sport per week die zij niet in een 

reguliere sportles op school doen.  

 

 

Ook dit schooljaar hebben alle basisscholen uit Leusden en 

Achterveld hieraan deelgenomen.  

 

De uitvoering van dit sportproject vond plaats bij Theo Meijer 

Sport. De invulling van het sportprogramma wordt verzorgd door 

trainers van Theo Meijer Sport en de buurtsportcoaches.  

Ook in 2017 kunnen de groep 8 kinderen deze sportieve ervaring 

weer opgaan doen! 

 

Sponsors: 

De Kr8van8 is mogelijk 

gemaakt door onze sponsors 

en donateurs: 

 Aako BV 

 Adam Northern Europe BV 

 Buurtsportcoaches/ 

Sportbedrijf Leusden 

 Ironmanager 

 Paul3Sports  

 Fonds Samenlevings-

initiatieven Leusden 

 Stichting Sportieve 

Naschoolse Opvang (SNO) 

 Theo Meijer Sport 

 Westburg BV 

 Westmarkt BV 

 

Kosten: 

Ten behoeve van onze 

sponsors volgt hier een 

opgave van de gemaakte 

kosten. Dit betreft een 

voorlopige opgave.  

 

In ons jaarverslag zullen de 

definitieve kosten worden 

verantwoord.  

 

Organisatiekosten 300  

Accommodatie en 

instructeurs 7.200 

Totaal  7.500 

 

 

 

 

 

 

 

 


