Bestuur verslag 2017

Stichting Sint voor elk Kind Lelystad, mei 2017

Toen begin 2015 burgemeester Margreet Horselenberg aan de Rotaryclubs in Lelystad een beroep
deed voor hulp voor een bijzondere doelgroep van kinderen in Lelystad, hebben we niet kunnen
denken hoe snel, soepel en succesvol we met elkaar, Gemeente Lelystad, diverse serviceclubs, en
sponsoren de Stichting Sint voor elk Kind tot een succes konden maken.
Met enthousiasme en een warm hart van hen die aangesproken werden om mee te doen als
bestuurder, sponsor of vrijwilliger werd het eerste Sinterklaasfeest in 2015 voor kinderen die leven
in gezinnen op bijstandsniveau, een groot succes. Ook 2016 werd gekenmerkt door warme
belangstelling en grote inzet van ieder. Die lijn zetten we graag voort in 2017 en alle jaren daarna.
We bereikten ca 50% van de kinderen die tot de doelgroep behoren, dus is er nog veel te doen.
Op het behaalde resultaat zijn we trots. Het geeft energie om er mee door te gaan!
Franc Heijke
Voorzitter Sint voor elk Kind Lelystad
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Introductie
Stichting Sint voor elk kind richt zich op kinderen van gezinnen die leven op (of onder)
bijstandsniveau in Lelystad. Veelal komen zij niet toe aan culturele en sociale activiteiten en raken
daarmee sociaal geïsoleerd. Deze kinderen missen kansen en kunnen bijvoorbeeld niet meedoen met
tradities zoals Sinterklaas. In Lelystad gaat het om zo’n 1700 kinderen van 0 – 12 jaar, waarvan 1200
in de leeftijd van 2 - 10 jaar.
Margreet Horselenberg (oud-burgemeester van Lelystad 2006-2016) heeft bijzondere aandacht voor
deze speciale groep kinderen en nodigde enkele maatschappelijke partners, waaronder Rotary, JCI
Flevoland en Theater Agora uit om in samenwerking met andere organisaties en bedrijven ook voor
deze kinderen een geslaagd Sinterklaasfeest mogelijk te maken. Niet alleen een bezoek van de
Goedheiligman en een mooi cadeau maar juist ook een culturele belevenis.
Hieruit volgde de oprichting van Stichting Sint voor elk kind in juni 2015, waarbij bestuursleden en
vele vrijwilligers geheel onbetaald hun diensten en inzet leveren.
De visie van Sint voor elk Kind Lelystad:
Wij geloven dat elk kind in Lelystad in staat moet worden gesteld deel te kunnen nemen in de
maatschappij voor zijn/haar ontwikkeling, voor plezier, samen zijn, contact en eigenwaarde.
Meedoen, culturele en creatieve ontwikkeling is belangrijk voor ieder kind, ongeacht afkomst,
inkomen of maatschappelijke positie.
Het bestuur bestaat uit:
Franc Heijke, voorzitter
Wilco Noteboom, penningmeester
Maaike van der Voort, secretaris
Foekje van Dijk, lid
Joke Hoekstra, lid
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 635 66 419, RSIN 855 295
107.
Introductie
In 2017 organiseerde de stichting het derde Sinterklaas evenement in de Agora. Ook dit keer was het
een succes.
Aantal deelnemers
Gezinnen kunnen zich na uitnodiging op naam door de Gemeente Lelystad aanmelden via de website
van Sint voor elk Kind, of via een schriftelijk antwoordformulier. Zij worden hiervoor ca. 6 weken
vooraf geïnformeerd over het evenement.
Het aantal aanmeldingen van kinderen en hun ouders voor het feest op 2 december 2017 betrof 500
kinderen. De Grote Zaal van Theater Agora bood voldoende plaats voor kinderen en hun ouders die
genoten van de vrolijke sfeer en de belevenissen met ‘De later als je groot band’ band.
Er zijn ruim 500 cadeaus uitgedeeld, gerangschikt naar leeftijd van de kinderen, van 3 tot en met 10
jaar.
De enthousiaste burgemeester, Ida Adema, heeft ook haar volle medewerking aan Sint voor elk Kind
gegeven. Op de feestdag bleek zij bij de bezoekers bijna even populair voor een selfie te zijn als
Sinterklaas.
Financiën
Ook financieel bleek 2017 een goed jaar voor de stichting.
Door giften en sponsoring zijn alle kosten ruimschoots gedekt en is er een reserve gevormd voor het
volgende jaar. De inkomsten zijn afkomstig van zowel particulieren, als bedrijven. Medio 2017 is er
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een Ideal module geïnstalleerd op de website waardoor doneren makkelijk werd voor eenmalige
donateurs.
Publiciteit
De lokale media omarmen het thema Sinterklaas en van Sint voor elk kind. Ook bij bedrijven en
particulieren wordt het thema immer positief ontvangen. Gebleken is dat het principe van
Sinterklaas, een feest voor kinderen, en het meemaken van een culturele beleving door ieder een
warm hart wordt toegedragen.
Het uitgangspunt is dat zichtbaarheid belangrijk is voor het verkrijgen van aandacht en middelen.
Door persberichten, nieuwsbrieven en social media brengen wij onze activiteiten over het voetlicht.
Bij het publiceren van foto’s tijdens de activiteiten stellen wij ons terughoudend op in verband met
de mogelijke wens voor anonimiteit van de doelgroep (bijstandsgerechtigden).
Partners
De belangrijkste partners voor Sint voor elk Kind zijn de Gemeente Lelystad, en Theater Agora.
De Gemeente verzorgt de selectie van de bezoekers, nodigt hen uit, en coördineert het verzenden
van toegangsbewijzen, onder strikte toepassing van privacy.
Theater Agora en haar medewerkers zetten zich kosteloos in om de voorstellingen mogelijk te
maken, en alles organiseren wat daar nodig is. Concern voor Werk is een belangrijke partner bij het
opslaan en verpakken van de cadeaus. Ook zij dragen belangeloos bij aan het succes.
Daarnaast ontvangt de stichting bijdragen van sponsoren, bedrijven en particulieren, in natura of in
geld. Door de samenwerking met Chocolaterie Brouwer heeft de Stichting ruim vierduizend
chocolade letters kunnen verkopen met een extra marge voor de stichting. Waterschap
Zuiderzeeland deed de eerste grote bestelling waarna vele organisaties volgden. Ook spreken we
dank uit aan Bakkerij Prins die ieder jaar opnieuw een attentie aanbiedt ten behoeve van de vele
vrijwilligers die bijdragen aan het succes van de feestdag, en aan MTH accountants voor het opstellen
van de jaarrekening. We danken ook JTL jeugdtheater vereniging in Lelystad. Zij is ieder jaar weer
van de partij met zwarte pieten en andere Sinterklaas elementen.
Vrijwilligers
Het vinden van vrijwilligers is vanaf de eerste keer dat de festiviteit werd georganiseerd moeiteloos
verlopen. Ook in 2017 hebben ca 100 vrijwilligers bijgedragen aan het inpakken van de cadeaus, het
goed georganiseerd uitgeven ervan tijdens het feest aan ruim 500 kinderen. Zij verzorgen ook het
ompakken van pepernoten, de lunches, het begeleiden van ouders en kinderen, het schoonmaken
van het theater na afloop etc. Ook het bestuur van onze stichting verricht haar taken vrijwillig, en
zonder vergoeding.
Vooruitblik
Voor het werven van inkomsten zal de stichting opnieuw samenwerken met Chocolaterie Brouwer
voor de verkoop van chocolade letters, en met Bakkerij Prins. Het jaarlijks huiskamer concert bij de
voorzitter en andere relatie activiteiten zullen opnieuw worden opgepakt ter verhoging van de
inkomsten. Het evenement 2018 wordt gehouden op zaterdag 1 december, wederom in de Agora.
Bestuur
Het bestuur is uitgebreid met een zetel die verbonden is aan de gemeente Lelystad, ingevuld door
Joke Hoekstra. Penningmeester Jan Gras heeft zijn functie overgedragen aan Wilco Noteboom, en
bestuurslid Marlou Boot, met als aandachtsgebied draaiboek en vrijwilligers, heeft haar functie
overgedragen aan Foekje van Dijk. Het bestuur is in de nieuwe samenstelling reeds bijeen geweest en
werkt met enthousiasme aan de volgende editie van Sint voor elk Kind.
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Financieel jaarverslag
Stichting Sint voor Elk Kind

2017

Bezittingen
Bankstand
Nog te betalen kosten

Schulden
28.170
-6.030

Continuïteitreserve

22.140

22.140

22.140

Staat van baten en lasten 2016

Opbrengsten
Donaties en giften

22.204

Kosten
Kosten kado's kinderen
Kosten voorstellingen
Automatisering/website
Promotiekosten
Bankkosten

6.113
1.396
1.850
517
153
10.029

Resultaat boekjaar

12.175

De gehele jaarrekening van de stichting is op aanvraag beschikbaar voor de liefhebber. Indien men
een digitale kopie wilt ontvangen kan er contact opgenomen worden met het bestuur.
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