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Algemeen jaarverslag 2020 
 
 
Bestuur 
Het Bestuur had per 31 december 2020 de volgende samenstelling: 
 
Voorzitter: 
Dhr. J.P.A. van der Tuin  Kastanjelaan 12          5071 CE   Udenhout 
Secretaris: 
Dhr. J.P. Loman  Ronkelskamp 69         9468 EN    Annen 
Penningsmeester: 
Dhr. J.P. van de Voort      Kuyperstraat 45          6823 EC    Arnhem     
Bestuurslid/Fondsenwerving: 
Dhr. G. ter Horst    Kopenhagenstraat 64 7559 WB    Hengelo  
       
Vergaderingen 
In 2020 hebben 10 bestuursvergaderingen plaats gevonden. In 2020 heeft het 
bestuur expliciet aandacht besteed aan het wel of niet doorgaan van de kampen en 
de communicatie daarover, fondsenwerving, digitalisering van opgaveformulieren en 
betalen op de website en de inrichting van Teams op Microsoft365 om in de 
toekomst makkelijker mensen uit te nodigen om mee te werken aan de organisatie. 
 
 
Vrijwilligers 
Naast het Bestuur zijn er ook vrijwilligers in verschillende commissies actief 
betrokken bij de organisatie van De Ruime Wind. We onderscheiden verschillende 
commissies die elk een contactpersoon in het Bestuur hebben. Hieronder worden 
kort de commissies en hun taken weergegeven. 
 
Commissie Zeiltrainingen 
De commissie is in 2010 van start gegaan met het organiseren van zeiltrainingen 
voor aspirant-instructeurs die worden klaargestoomd om – doorgaans na een jaar – 
te promoveren tot volwaardige zeilinstructeurs De commissie is zowel actief tijdens 
het vriendenweekend als daarbuiten. Afgelopen jaar zijn er geen trainingen geweest. 
 
Commissie Sponsoring 
Via deze commissie wordt geprobeerd om nieuwe bronnen van inkomsten te vinden, 
in de vorm van fondsen en bedrijven die zich in de missie en visie van de stichting 
kunnen vinden en een financiële bijdrage willen doen. Door middel van deze 
sponsorwerving, hopen we de financiële houdbaarheid van de stichting op de lange 
termijn te bestendigen. Dit verdient de aankomende jaren extra aandacht. Gerard ter 
Horst heeft zich in 2020 weer ingezet om onze stichting onder de aandacht van 
donateurs te brengen. Er wordt nagedacht over meer structurele vormen van 
sponsoring. 
 
Commissie Materiaal 
De Ruime Wind bezit materiaal dat tijdens de zeilkampen wordt gebruikt, zoals een 
stereo-installatie, surfplanken, kano’s, voetballen, badmintonspullen enzovoort.  
De commissie beheert het materiaal. 
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Onder de verantwoordelijkheid van de commissie wordt materiaal ontwikkeld om de 
avondprogramma’s van de zeilkampen vlekkeloos te laten verlopen. Draaiboeken 
voor allerlei spelen, zowel voor binnen als buiten, zijn beschikbaar. 
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Werving 
De werving van de deelnemers is in handen van het Bestuur. Het bestuur zoekt nog 
vrijwilligers voor deze taak. De werving loopt via een wervingsdraaiboek dat als 
leidraad dient bij de uitvoering van verschillende activiteiten.  
Als stichting streven wij ernaar om onze zeilkampen voor ieder kind toegankelijk te 
maken en een eventuele financiële drempel weg te nemen. In de praktijk betekent dit 
dat het overgrote deel van onze deelnemers uit gezinnen met lage inkomens 
afkomstig is. De financiële krapte waar deze kinderen mee te maken hebben in hun 
thuissituatie gaat vaak gepaard met andere problemen. Hoewel onze doelgroep 
hoofdzakelijk bestaat uit jongeren uit dergelijke, op veel vlakken, uitgedaagde 
gezinnen, trachten we de kampen met een derde aan overige, niet-doelgroep 
deelnemers te vullen, omdat deze diversiteit aan deelnemers in onze ervaring tot de 
meest succesvolle kampen leidt. De werving richt zich in eerste instantie op de 
deelnemers van vorig jaar. Daarnaast vindt werving plaats op diverse scholen voor 
(speciaal) voortgezet onderwijs en instanties voor Sociale Dienstverlening, zoals 
Jeugd en Gezin, de Sociale Dienst en buurt- en clubhuizen. De stichting is actief in 
de regio’s Twente en Zwolle. Daarnaast vindt werving plaats via Gemeentes, scholen 
en lokale voedselbanken.  
 
Financiële steun 
Om de kampprijs zo laag mogelijk te kunnen houden is De Ruime Wind elk jaar actief 
met het werven van fondsen. In 2020 hebben wij van de volgende instellingen een 
financiële bijdrage mogen ontvangen:  

* Gemeentelijke Sociale Dienst Zwolle 
* De Lions Club Hengelo 

 
* Verschillende hervormde diaconieën uit Twente 
* De Fuldauerstichting Hengelo 
* Dispuut Bodaicea 
* Persoonlijke donaties en voor het eerst ook donaties via de website 

 
Kadertraining en vrijwilligersweekend 
Er heeft geen vrijwilligersweekend plaatst gevonden en er is daardoor ook geen 
kadertraining geweest. Verschillende vrijwilligers hebben zelf het initiatief genomen 
om eind augustus een dag samen te zeilen. 
 
Zeilkampen 
In 2020 zijn geen zeilkampen georganiseerd. Dit was extra pijnlijk voor de jongeren 
voor wie dit het laatste jaar zou worden dat ze mee konden.  
 

Locatie 
De locatie is overgenomen door nieuwe eigenaren. Henk Kuiper heeft afscheid 
genomen. De afspraken die gemaakt zijn voor 2020 zijn door de nieuwe eigenaar 
(https://www.lindenbeekwatersport.nl/) overgenomen.  
 
 
Beleidsvorming veiligheid 
 
In 2019 is een veiligheidsplan dat door Rick Tuinman en Job van der Tuin gemaakt. 
Wij hebben dit plan helaas nog niet in de praktijk kunnen gebruiken in 2020. 
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Vooruitblik 2021 
 
In 2021 zal de stichting de Ruime Wind met inachtneming van 
veiligheidsmaatregelen betreffende de Coronacrisis weer twee zeilkampen 
organiseren in de periode 17 juli t/m 31 juli 2021. Wij zullen geen Vriendenweekend, 
maar “Vriendendagen” organiseren in het weekend van 8 en 9 mei, zodat er geen 
overnachting hoeft plaats te vinden. 
Een deel van het bestuur heeft kennis gemaakt met de nieuwe eigenaren van de 
accommodatie die nu “Lindenbeek Watersport” is gaan heten. Met de nieuwe 
eigenaren is overeengekomen dat de helft van het vorig jaar betaalde voorschot 
meegenomen wordt naar dit jaar. We zullen afspraken moeten gaan maken over de 
opslag van onder andere de tafeltennistafel. 
In 2021 zal het bestuur bezig gaan met de voorwaarden die nodig zijn voor een ANBI 
status. Verder zullen we kijken naar kostenbesparingen als het opzeggen van de 
Postbus en het verminderen van portokosten door minder brieven en meer e-mails te 
versturen. 
  
Voor 2021 zullen wij in onze werving wat meer aandacht hebben voor het aantrekken 
van niet-doelgroep deelnemers, aangezien het aandeel van deze groep deelnemers 
de afgelopen jaren beduidend lager lag dan het gewenste derde deel van het totaal 
aantal deelnemers aan onze kampen. 
De wervingsstrategie ten opzichte van nieuwe vrijwilligers is onveranderd. We zullen 
waarschijnlijk een tekort aan instructeurs hebben en snel nieuwe vrijwilligers moeten 
inwerken. 
De sponsorcommissie zal nieuw leven moeten worden ingeblazen. Op dit moment 
berust deze taak helemaal bij Gerard ter Horst, die dit heel goed doet, maar 
aangegeven heeft dat hij graag het stokje zou willen overdragen.  Wij zullen de 
komende jaren alternatieve inkomensbronnen nodig hebben. 
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Financieel jaarverslag 2020 
 
Woord van de penningmeester 
 
De jaarrekening van 2021 wijkt natuurlijk sterk af van die van andere jaren. 
Aan de ene kant hebben we weinig inkomsten binnengekregen, maar hebben 
we ook geen kampen georganiseerd en dus veel minder kosten gemaakt. 
 
Voor 2019 was de kampprijs € 245,--. We zullen deze voor 2021 verhogen 
naar €250,-- per deelnemer.  De eigen bijdrage voor degenen die onder een 
subsidieregeling vallen blijft € 30,- omdat het om een symbolische bijdrage 
voor die gezinnen gaat. Gevolg is wel dat er meer geld vanuit subsidies zal 
moeten komen. We zullen dit jaar zien wat de werkelijke kosten per 
deelnemer zullen zijn. 
 
De gemeente Zwolle heeft de subsidie voor in 2020 overgemaakt en is zeer 
ondersteunend geweest. Verder hebben verschillende organisatie donaties 
gedaan.  
 
In 2020 is nog een achterstallige betaling aan de oude eigenaar van de 
accommodatie gedaan.. Om de Kosten en Baten in de toekomst zo inzichtelijk 
mogelijk te maken, worden alleen de uitgaven en inkomsten die terug te 
vinden zijn op de betaal- en spaarrekening van 2020 opgenomen. Er zal door 
middel van een voetnoot bij een post aangeven worden dat deze uit een 
ander jaar komt. 
 
Omdat enkele structurele subsidies zijn weggevallen en wij slecht kunnen 
anticiperen op donaties die we krijgen, zullen we de continuïteitsreserve van 
1, 5 keer de kosten van de resultatenrekening strikt aan moeten houden. 
Hierdoor kan een geplande zeilweek in ieder geval dat jaar doorgaan. 
De vervangingsreserve voor materiaal houden wij aan voor het geval het 
materiaal in één keer vervangen moet worden. Zolang materiaal nog meegaat 
zullen we dit niet vervangen. 
 
 
Vooruitblik  
 
In 2021 zullen we de kosten per kind opnieuw moeten bepalen aan de hand 
van de nieuwe prijzen voor de accommodatie en de zeilboten.  
 
Kascommissie 
 
De kascommissie, bestaande uit Pieter Dekker van Xi advies BV Nieuw 
Buinen en Annet Tomasini van Kunst op de Bult Arnhem, zullen het 
jaarverslag 2020 samen met de bankrekening van de Ruime Wind 
controleren. 
Hiervoor is een kascommissieformulier beschikbaar dat ondertekend door de 
kascommissie aan dit jaarverslag zal worden toegevoegd. 
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Balans per 31 december 2020 
  31/12/2020 31/12/2019 
(in Euro’s)    
 

 
 

Vaste activa  
 

Bezittingen (kano’s e.d.) €             1,00     €   1,00         

 
    
   

Vlottende activa      
 

 

 
    
   

Liquide middelen  
 

Debiteuren       
ING €   30.240,92 €  17.672,49 
ING Zakelijke spaarrekening €       190,70 €       190,70 
ING Vermogens spaarrekening €  30.360,03 €  30.350,63 
 

 
 

 
€   60.791,65     €  48.212,82  

    
    
   

Totaal activa €  60.792,65 €  48.213,82 
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Passiva 2020 
 

  2020 2019 
(in Euro’s)    

     

Reserves    
  Continuïteitsreserve (= 1,5 x totaal kosten RR.)* € 31.749,00 € 29.330,53 
  Reservering subsidie 

Zwolle 
    

  Bestemmingsreserves  - 
  Vervangingsreserve:   
   Kano's 5*300   €    1.500,00 €    1.500,00 
   Canadezen 2*700 

 
€    1.400,00 €    1.400,00 

   Aanhanger  €    5.000,00 €    5.000,00 
   Geluidsinstallatie  €    1.000,00 €    1.000,00 
   Pingpongtafel €       500,00 €       500,00 
Fondsen 

  
   

  Bestemmingsfondsen -  - 
Voorzieningen    

  
  

€ 41.149,00 € 38.730,53 
     
Eigen vermogen    
  Algemene reserve €    7.075,22 €    6.202,75 

  Resultaat boekjaar €  12.568,43   €     -559,46 

  
 

€  19.643,65 €    5.643,29 
  

 
   

  
 

   
  

 
   

Vlottende passiva 
 

   
  Huurboten Kuiper Watersport  

(Betaald 24-3-2020) 
 

€ 3.840,00 

  
  

   

Totaal passiva €   60.792,65 €  48.213,82 

Controle     €      60792,65 €    48.213,82 

      
 
 
*1,5 x fictieve kosten 2020=1,5 x 21.160 
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Resultatenrekening 2020 
  

 2020 2019 
(in Euro’s)       

Opbrengsten: 
 

    

Eigen bijdragen: Zeilkampen   €   3.325,00 
 

Vriendenweekend   €   2.271,90 

Subsidies: Gemeente Zwolle      €  10.251,00      €   2.271,90 

  Gemeente Hengelo       €      750,00 

 Gemeente Borne   €      860,00 

  Voedselbank Hellendoorn   €      215,00 

    Gemeente Haaksbergen 
St. Welzijn Tubbergen 

       €      645,00 
     €      490,00 

- 
Donaties: Giften/ donaties derden     €          50,00 €      125,00  

 Donaties website  €           79,30 - 

 Fam. vd Brink  - €      964,00 

 Lions Club Hengelo  €      3000,00 - 

 Fuldauerstichting  €      2475,00 - 

 Dispuut Bodicea  €        250,00 - 

  Hervormde diaconiën 
Twente 

 €      2517,72 - 

  Donatie Vrijwilligers  €          80,00       €        80,00   

Bankrente 
 

 - - 

Verkoop truien 
Terug Voorschot 

 
 - 

- 
€         27,50 
€       308,29  

  
 

    

Totaal opbrengsten  €18.703,02  
 

    €  19.553,69 

  
 

    

Kosten: 
 

    

Activiteiten: Zeilkampen  €    4.840,00      € 16.037,15 

 Vriendenweekend       €   2.644,35 

Algmeen: Postbus en Porto  €      278,64 €      613,60 

 Drukwerk en reclame    

 Betalingsverkeer  €      139,15 €      179,81 

  Algemene bestuurskosten  €      316,31 €      146,00 

  Kosten ICT  €      209,74 €      105,26 

  Vervanging materiaal+ 
Stalling en Onderhoud 

 €      350,75 €      386,98 

     

Totaal kosten 
 

 €   6.134,59  € 20.113,15 

  
 

    

Resultaat    €12.568,43   €  -559,46 
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Afrekening zeilkampen 2020 

 

* Ter bepaling van de continuïteitsreserve 

  Totaal 2020 Totaal 2019 
(in Euro’s) 

 
Geen kampen in 2020 

 

Aantal deelnemers: 0 61  
 

 

Kosten*:               Fictief* 
 

 
 

 

Accommodatie + €      11.400 €    10.391,50 
Boot huur  

 

Bus kosten €        1.860 €      1.790,00 
Reiskosten vrijwilligers  - 
Levensmiddelen €         3.150 €      3.000,00 
Verzekeringen €           475          €         457,00 
Overige kosten kampen:  €         200,00 
Kosten Stichting €         4.275 €      4.274,65  

 
 

Totaal* €       21.160 €    20.113,15  
 

 

Kosten per deelnemer  € 330  
 

 

Opbrengsten:  
 

 
 

 

Eigen bijdragen  €     3.325,00 
Retour voorschotten  €        108,29 
Bijdrage Gem. Hengelo,   €        750,00 
Haaksbergen en Borne  €      1505,00 
Bijdrage Gem. Zwolle  €     9.492,00 
Bijdrage Voedselbank 

 
 €        200,00 

Donatie vrijwilligers  €        964,00 
Donaties derden  €        910,00 
Donatie Diaconieën  - 
Bijdrage Vriendenweekend  €     2.271,90 
Merchandise  €          27,50 
bankrente  -  

 
 

Totaal       €  19.553,69   
 

 

Opbrengsten per deelnemer  € 321  
 

 

Exploitatieoverschot  € -559,46  
 

 

Exploitatieoverschot per deelnemer  € -9,17 


