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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 2017 twee activiteiten georganiseerd, de Kidsrun (en 

dorpsloop) en de Kr8 van 8.  

In 2017 zijn er geen organisatorische wijzigingen geweest. 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 resultaat in 2017 bedraagt ruim € 6.500. Dit is voornamelijk het gevolg van een 

onverwachte subsidie. Hierdoor heeft de stichting weer een kleine financiële buffer 

opgebouwd. 

Het vinden van sponsoring en subsidies voor ‘De Kr8 van 8’ bleek erg lastig. Het 

doorgaan van deze activiteit is ook in gevaar geweest. Door een bijdrage van de 

deelnemers en van de scholen is de activiteit doorgegaan. Het bestuur heeft besloten om 

‘De Kr8 van 8’ volgend jaar niet te organiseren. 

De Kidsrun was een succes. In 2018 zal Stichting De Kr8 van Sport zich beperken tot het 

organiseren van De Kidsrun. 

Namens het bestuur van de stichting De Kr8 van Sport,  

 

 

Paul Verkleij Patrick de Bourgraaf Rein van Soest 

(voorzitter) (secretaris) (penningmeester) 

Leusden, januari 2018. 
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