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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  

Jaarlijks organiseert de stichting De Kr8 van Sport de Kidsrun Leusden. Dit is een 

hardloopevenement in en rond het winkelcentrum De Hamershof te Leusden. Het 

evenement is gratis toegankelijk voor de kinderen van de basisscholen in Leusden en 

Achterveld. Als gevolg van de maatregelen met betrekking tot de Corona pandemie heeft 

de editie van 2020 geen doorgang kunnen vinden. 

Doordat de stichting weinig vaste kosten heeft en het Fonds Samenlevingsinitiatieven 

Leusden een donatie heeft gedaan ter dekking van de vast kosten zijn de financiële 

gevolgen beperkt. 

Het resultaat over het jaar 2020 bedraagt € 80 verlies. De reserves zijn voldoende om dit 

verlies te dragen. 

Het is op dit moment nog onduidelijk of de Kidsrun Leusden 2021 wel doorgang kan 

vinden. 

Namens het bestuur van de stichting De Kr8 van Sport,  

 

 

Rein van Soest 

(penningmeester) 

Leusden, januari 2021. 
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Onderstaand treft u de balans aan per ultimo 2020. Ter vergelijking is ook de balans per 

ultimo 2019 weergegeven. 
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Onderstaand treft u de resultatenrekening over 2020 aan. Ter vergelijking is ook de 

resultatenrekening over 2019 weergegeven.  

 

 


