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Voorwoord en inleiding 

In  2019,  vierden  we  ons  10  jarig  jubileum.  Wat  ooit  begon  met  het  
organiseren van een toertocht voor het goede doel is inmiddels uitgegroeid tot 
een  aansprekende  Stichting  die  veel  mooie  wensen  heeft  verwezenlijk  in  de  
Achterhoek. Met een mooie, enthousiaste en grote groep vrijwilligers, met een 
tomeloze  energie,  worden  projecten  en  evenementen  gerealiseerd,  om  zo  
kinderen  uit  de  Achterhoek,  blij  te  maken.  Want  dat  is  waar  Kanjers  voor 
Kanjers voor staat.    

De  Tristan  Hoffman  Challenge  zorgt  voor  (sportieve)  naamsbekendheid,  
betrokkenheid en de grootste bijdrage om lokale projecten te bekostigen.  
Na tien  jaar zich belangeloos te hebben  ingezet voor de Challenge, zal Tristan 
Hoffman dit jaar voor de laatste keer het startschot geven.  Maar de Challenge 
gaat door, ook na 2019, en wel onder de naam Kanjer Mountain Challenge. 

Daarnaast  zetten  de  vrijwilligers  zich  in  voor  het  Kanjer  Sportevent,  
Mountainbike   Jeugdclinics   en   de   Kanjer   Dirt   Challenge,   een   bootcamp 
evenement waaraan inmiddels 500 kinderen en ouders veel plezier aan beleven. 
We zijn trots dat we met onze fondswerving, zonder enige vorm van subsidie, 
ook op de lange termijn onze doelstellingen kunnen blijven realiseren. 

Kanjers  voor  Kanjers  krijgt  meer  naamsbekendheid.  De  komende  jaren  willen  
we  ons  meer  profileren  in  ons  gehele  werkgebied  en  de  naamsbekendheid 
verder uitbouwen.  

Steeds meer aanvragen komen binnen en dat sterkt ons in de gedachte dat we 
op  de  goede  weg  zitten.  Met  een  steeds  complexere  en  terugtrekkende  
overheid, is onze rol belangrijk om kinderen laagdrempelig te helpen en blij te 
maken. Dat kan soms simpel met een paar voetbalschoenen, en soms kost dat 
meer energie. We geven geen geld maar willen met hulp onze bijdrage leveren 
om de wensen te realiseren. En daar ligt onze kracht! 

Kanjers voor Kanjers is succesvol en hiervoor willen we iedereen bedanken voor 
de afgelopen jaren en de jaren die we tegemoet gaan. Super #samensterk. 

Het bestuur van Kanjers voor Kanjers. 
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Doelstelling 

Met in acht name van het volgende: 

Artikel 31  van het Verdrag  Inzake de Rechten van het Kind.  ‘Ieder  kind heeft 
recht  op  vrije  tijd,  op  spelen  en  op  deelname  aan  culturele  en  artistieke 
activiteiten.' 

heeft Stichting Kanjers voor Kanjers (SKVK) de volgende doelstelling opgesteld: 

Het genereren van middelen door middel van sport en spel voor het steunen 
van projecten ten behoeve van het welzijn van het kind, in het bijzonder op het 
gebied van sport en spel. 

Visie 
Sport  en  spel  zijn  belangrijk  voor  ieder mens. Het  draagt  bij  aan  een  goede 
gezondheid.  Met  regelmaat  sporten  werkt  preventief  tegen  lichamelijke 
aandoeningen en psychische problemen. De ontspanning en actieve  levensstijl 
dragen  tevens bij aan de kwaliteit van  leven. Voor kinderen heeft het verder 
een positieve uitwerking op de ontwikkeling en zelfontplooiing, zowel mentaal 
als  fysiek.  Bij  groepssporten  en  spel  levert  de  teamgeest  een  belangrijke 
bijdrage aan de algemene acceptatie en voorkoming van uitsluiting van het kind 
in het dagelijks leven. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen. 

Spel  is elke geestelijke en  lichamelijke activiteit waaraan  je plezier beleefd en 
waar  je  aan deel  kunt  nemen. Buiten de positieve uitwerking op het  fysieke 
gestel (opbouw van vaardigheden) is het goed voor de emotionele ontwikkeling. 
Door te  leren omgaan met teamgenoten en tegenstanders en het  ‘winnen en 
verliezen',  krijgt  het  kind meer  zelfrespect,  zelfvertrouwen  én  vertrouwen  in 
anderen. 

Door  het  organiseren  van  (sport)evenementen  ten  bate  van  het  goede  doel 
krijgt sport en spel een extra dimensie. Het geeft extra voldoening doordat er 
persoonlijk  een  bijdrage  geleverd  wordt  aan  de  minder  bedeelden  in  de 
maatschappij.  Deelname  aan  een  dergelijk  evenement  geeft  het  gevoel  van 
saamhorigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Als deelnemer geeft het je 
het gevoel dat je er als persoon echt toe doet. Door een bijdrage te leveren aan 
(regionale)  projecten  wil  Kanjers  voor  Kanjers  zich  inzetten  voor  minder 
bedeelde,  zieke  en/of  gehandicapte  kinderen.  Kinderen  die  niet  in  staat  zijn 
sport en spel op een goede manier te beleven hebben onze speciale aandacht. 
Voor hen willen we een (aangepaste) oplossing zoeken zodat sport en/of spel 
ook voor hen (weer) tot de mogelijkheden behoort. 
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Missie 
Kanjers voor Kanjers wil een bijdrage  leveren aan regionale projecten, die het 
welzijn  van  het  kind  bevorderen  en/of  ondersteunen.  Projecten  rond  sport 
en/of spel hebben een voorkeur maar zijn geen voorwaarde. Ook projecten op 
een  ander  niveau  ten  bate  van  het welzijn  van  het  kind  kunnen  onze  steun 
ontvangen. 
Kinderen blij maken, dat is wat waar Kanjers voor Kanjers voor staat. 

Activiteiten 
 Kanjers voor Kanjers organiseert jaarlijks (sport)evenementen. Hiermee

genereren we geld om onze doelen te kunnen verwezenlijken.

 De stichting organiseert jaarlijks (sport)activiteiten voor de jeugd om ze

te enthousiasmeren en stimuleren te gaan sporten.

 Door (regionale) bekendheid te krijgen hopen we dat  initiatieven zoals

sponsorlopen,  spinning  marathons  en  andere  (sport)evenementen

Stichting Kanjers voor Kanjers zal kiezen als goed doel.

 Door  bekendheid  te  krijgen,  hopen we  donaties  te mogen  ontvangen

van  bedrijven  en  particulieren waardoor we onze  doelstelling  kunnen

verwezenlijken.

Regio	
Kanjers  voor  Kanjers  wil  haar  doelstellingen  verwezenlijken  binnen  de  11 
gemeenten van de Achterhoek. Dit is de streek in het oosten van Nederland in 
de provincie Gelderland en beslaat het gebied tussen de IJssel in het westen, de 
Oude  IJssel  in het zuidwesten, de Duitse grens  in het zuiden en oosten en de 
Overijsselse streken Salland en Twente in het noorden.  
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Organisatie 

Kanjers  voor  Kanjers  is  gevestigd  in  de  gemeente  Aalten  en  heeft  als  
werkgebied de Regio Achterhoek. 

Bestuur 
Het  bestuur  van  SKVK  bestaat  uit  7  personen.  Deze  bestuursleden  hebben  
zitting voor een periode van 3  jaren. Zij zijn herbenoembaar voor een nieuwe 
periode  van  3  jaren,  met  onbeperkte  verlenging.  Voor  de  
bestuurswerkzaamheden ontvangen de bestuurders geen beloning.  

De samenstelling van het bestuur bestaat uit: 

• Voorzitter Maarten Overkemping
• Secretaris, John Theissen

• Penningmeester, Ronald Brockötter

• Projecten coördinatoren, Daniëlle Stokkers en Adri Knoops

Het bestuur van SKVK vergadert maandelijks, middels een voor aanvang van elk 
jaar op  te stellen bestuur vergaderschema. De voorzitter  leidt de vergadering 
aan de hand van de vooraf rondgestuurde agenda door de secretaris. 

Beloningsbeleid 
Bestuurders, ambassadeurs en vrijwilligers voeren hun werkzaamheden uit op 
vrijwillige basis zonder enige beloning.  

Artikel 3, lid 5 van de statuten luidt; 
“De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 
wel  recht  op  vergoeding  van  de  door  hen  in  de  uitoefening  van  hun  functie 
gemaakte kosten.” 
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Commissies 
Voor  verschillende  aandachtsgebieden  heeft  het  bestuur  een  commissie  
benoemd. Bij iedere commissie hoort een aangewezen “commissie coördinator” 
welke periodiek verslag uit brengt aan het bestuur en eindverantwoordelijk  is 
voor het functioneren naar behoren van zijn/ haar commissie(leden).  

De volgende commissies zijn actief; 
• Project Commissie

• Sponsor Commissie

• Technische Commissie

• Communicatie Commissie

• Jeugd MTB Commissie

• Kanjer Sportevent Commissie

• Kanjer  Mountain  Challenge  Commissie  (t/m  2019:  Tristan  Hoffman 
Challenge Commissie)

• Kanjer Dirt Challenge Commissie

Ambassadeurs 
Voor  de  promotie  van  haar  doelstellingen  en  activiteiten,  maakt  de  Stichting  
gebruik van ambassadeurs. Dit zijn;  

‐ Tristan Hoffman 
‐ Stef Dusseldorp 
‐ Jelle van Gorkom 
‐ Gert‐Jan Wassink 
‐ Loes Gunnewijk 
‐ Thijs van Amerongen 
‐ Aniek van Koot 
‐ Demi Vermeulen 
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Organogram 

Bestuur 
-  Maarten Overkemping
-  John Theissen
-  Ronald Brockötter 
-  Daniëlle Stokkers 
-  Adri Knoops 

Ambassadeurs 

Secretariaat 
- John Theissen

Evenementen

Kanjer 
Sportsevent 

Kanjer Mountain 
Challenge 

Kanjer Dirt Challenge 
- Kitty Tolkamp

Jeugd MTB Clinics 
- Jacco van Wijngaarden 

Technische 
Commissie 

Sponsor 
Commissie 

- John Theissen/
Maarten Iddink

Communicatie 
Commissie 
Sandra Winkelhorst

Project 
Commissie 

-Daniëlle Stokkers 
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Projecten 

Inleiding 

Stichting  Kanjers  voor  Kanjers  kent  donaties  toe  aan  projecten  die  bijdragen 
aan de realisatie van onze doelstelling: “Kinderen dicht bij huis blij maken. Dát 
is wat Kanjers voor Kanjers voor ogen heeft.”  
De stichting wil een bijdrage leveren aan kleinschalige, regionale projecten, die 
het welzijn van het kind bevorderen en/of ondersteunen. Projecten rond sport 
en/of  spel  hebben  een  voorkeur,  maar  zijn  geen  voorwaarde.  Ook  andere 
projecten ten bate van het welzijn van het kind kunnen onze steun ontvangen.    

Kanjers voor Kanjers hanteert voor de toekenning van donaties geen blauwdruk 
waarin  precies  staat  aangegeven  waaraan  donaties  wel  en  niet  worden 
toegekend. Wel  geeft  de  beschrijving  van  de  drie  aandachtsgebieden  kind, 
welzijn, sport en spel richting aan welke projecten gedacht kan worden.  

Kind 
SKVK ondersteunt projecten voor de jeugd in de leeftijdscategorie t/m 21 jaar.  

Welzijn  
SKVK vindt het belangrijk dat een bijdrage geleverd wordt aan de kwaliteit van 
het  leven  in  de  vorm  van  het  verbeteren  van  de  fysieke  en/of  psychische 
gezondheid/gesteldheid, het bieden  van mogelijkheden  voor ontwikkeling  en 
zelfontplooiing,  in het bijzonder voor kinderen voor wie dit, om welke  reden 
dan ook, niet zo vanzelfsprekend is. 

Sport en Spel 
Sport  en  spel  dragen  bij  aan  een  goede  gezondheid. Met  regelmaat  sporten 
werkt  preventief  tegen  lichamelijke  aandoeningen  en  psychische  problemen. 
Voor  kinderen  heeft  het  een  positieve  uitwerking  op  hun  ontwikkeling  en 
ontplooiing, zowel mentaal als fysiek, en draagt het bij aan hun zelfvertrouwen. 
Kanjers  voor  Kanjers  streeft  ernaar  zelf  geld  te  genereren  door middel  van 
sportevenementen én wil dat ook graag inzetten ten behoeve van sport en spel 
projecten en activiteiten.     

Kleinschalig 
Het  standaard  bedrag  dat  aangevraagd  kan  worden  is  €  2.500.  Voor  het 
indienen van projecten met een hoger bedrag dient er een fiat van het bestuur 
te komen. 
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Aanvraagprocedure 
Stichting  Kanjers  voor  Kanjers  wil  graag  de  volgende  informatie  van  de 
aanvrager ontvangen: 

 Een  brief  waarin  de  aanvrager  kort  en  duidelijk  in  eigen  woorden

weergeeft  om welke  doelgroep  het  gaat  en wat  het  project  inhoudt,

met een duidelijke vermelding van naam, adres en telefoonnummer van

de contactpersoon;

 Een uitgebreidere projectomschrijving;

 Een begroting van de kosten;

 Een financieringsplan (hierin staat aangegeven hoe de aanvrager denkt

het project  te  financieren, evenals  informatie over  lopende aanvragen

bij andere fondsen en eventueel overheidsinstellingen);

 Een  overzicht  van  aangeschreven  fondsen  c.q.  instanties  (subsidie

mogelijkheden) en de wervingsresultaten tot nu toe

Behandeling 
Kanjers voor Kanjers behandelt de binnengekomen aanvragen als volgt:  

 De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld;

 Binnen  twee  weken  na  ontvangst  wordt  een  ontvangstbevestiging

gestuurd;

 Als de aanvraag heeft voldaan aan de voorwaarden, wordt de aanvrager

hiervan op de hoogte gesteld;

 Met de aanvrager wordt de uitvoeringsstrategie besproken;

 Wanneer een aanvraag < € 2.500,00  is, en de aanvraag goedgekeurd  is

door de Project Commissie, wordt een samenvatting overlegd aan het

bestuur;

 Het  bestuur  besluit  bij  de  eerstvolgende  vergadering  of  het  project

volledig, dan wel gedeeltelijk gehonoreerd wordt

 Kort daarna wordt de aanvrager van de beslissing op de hoogte gesteld;

 De looptijd is gemiddeld 2 maanden

Overleg Project Commissie  
De  binnengekomen  aanvragen  worden  in  het  maandelijkse  overleg  van  de 
Project  Commissie,  voorafgaand  aan  het  maandelijkse  bestuursoverleg, 
besproken. De aanvraag wordt getoetst aan de criteria. 

Als de aanvraag volledig is, laat de projectcoördinator, de aanvrager weten dat 
de aanvraag  in behandeling wordt genomen tijdens het eerstvolgende overleg 
van  de  Project  Commissie.  De  Project  Commissie  stelt  een  advies  op  per 
aanvraag  o.b.v.  in  hoeverre  de  aanvraag  aan  de  criteria  voldoet  voor  de 
bespreking in het bestuur overleg.  
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Wanneer  de  aanvraag  niet  voldoet  aan  de  doelstelling(en)  van  SKVK,  zal  de 
projectcoördinator  dit  aan  de  aanvrager  terugkoppelen  en  de  aanvraag 
afwijzen. 

Fiattering door bestuur  
Door  het  bestuur  wordt  jaarlijks  een  budget  vastgesteld  voor  de  reguliere 
projecten. Binnen dit jaarbudget is de Project Commissie bevoegd om invulling 
te geven aan aanvragen die binnen komen. De doelstelling  is om elke maand 
minimaal 1 project te realiseren met een maximum omvang van 1/12 deel van 
het jaarbudget.  
Het bestuur neemt een besluit over de aanvraag, als deze meer bedraagt dan  
€ 2.500. Het besluit van het bestuur wordt vastgelegd in de notulen. 

Na  goedkeuring  van  een  aanvraag,  worden  twee  commissieleden  aan  een 
project toegewezen waarvan 1 de projectleider is. Hij/zij neemt contact op met 
de aanvrager om een gesprek in te plannen: kennismaking, details doornemen 
en het traject uitleggen. 
Elk  project  wordt  afgesloten met  een  feestelijke  uitreiking  waarvoor,  in  de 
meeste gevallen, de vrijwilligers, het cyclingteam en de ambassadeurs worden 
uitgenodigd.  



12 

Jaarverslag en jaarplan 

Jaarverslag: 

In  het  jaarverslag worden  de  gerealiseerde  doelstellingen,  afgezet  tegen  het 
jaarplan,  onderbouwd met  financiële  cijfers  en  een  door  het  bestuur  op  te 
stellen conclusie/ samenvatting.  

Stichting Kanjers  voor Kanjers  is door de  fiscus benoemd  tot  “Algemeen Nut 
Beoogde  Instelling  (ANBI)  en  dient  op  grond  hiervan  de  richtlijnen  in  het 
jaarverslag op te nemen. Dit zijn: 

- de werkzaamheden die Kanjers voor Kanjers verricht

- de manier waarop Kanjers voor Kanjers geld wil werven

- het beheer van het vermogen van Kanjers voor Kanjers

- de besteding van het vermogen van Kanjers voor Kanjers

Jaarplan: 

Voor het verwezenlijken van de doelstellingen wordt er door het bestuur een 
vooruitblik (jaarplan) opgesteld  in het  jaarverslag.  In deze vooruitblik staan de 
doelstellingen voor het komende kalenderjaar, zoals; 

 het aantal te realiseren projecten, eventueel verdeeld naar categorie en

regio

 De begroting van de verwachte middelen en de begrote uitgaven.

 Overzicht van de geplande activiteiten

 Plannen over het vrijwilligersbeleid

Dit jaarplan wordt door het bestuur in de maandelijkse vergadering gemonitord 
op  voortgang.  Van  het  jaarplan  kan,  middels  een  bestuursbesluit,  worden 
afgeweken.  

Het  jaarverslag  en  het  jaarplan,  worden  door  het  bestuur  beoordeeld  en 
vastgesteld, binnen zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar.  



13 

Aandachtsgebieden 

Fondswerving en sponsorbeleid 

Om  haar  projecten  te  financieren  is  Kanjers  voor  Kanjers  actief  in 
fondsenwerving  en  het  zoeken  van  sponsoren.  Ten  behoeve  van  deze  taak 
werkt Kanjers voor Kanjers met een Sponsor Commissie. 

De  Sponsor  Commissie  vergadert  maandelijks  en  maakt  notulen  van  de 
bijeenkomsten.  Tevens  hanteert  men  een  actielijst,  waarbij  het  uitgezette 
beleid  wordt  gemonitord.  Maandelijks  wordt  verslag  uitgebracht  in  de 
bestuursvergadering. 

Voor  kosten  die  gepaard  gaan met  fondswerving  en  sponsorbeleid,  stelt  het 
bestuur een budget ter beschikking, dat in lijn ligt met de doelstellingen van de 
Stichting.  

Vrijwilligersbeleid 

Vrijwilligers  zijn  voor  Kanjers  voor  Kanjers  onmisbaar.  Ten  aanzien  van  het 
handhaven en uitbreiden van het vrijwilligersbeleid wordt de voorzitter belast 
met de taken die direct, dan wel indirect met de vrijwilligers hebben te maken.  

De taken en bevoegdheden van de verschillende vrijwilligers zijn beschreven en 
dienen duidelijk kenbaar gemaakt te worden bij het aanstellen van elke nieuwe 
vrijwilliger.  

Tweemaal  per  jaar  vindt  er  een  vrijwilligersvergadering  plaats.  In  deze 
vergadering  worden  alle  aspecten  van  de  stichting  belicht  en  besproken. 
Tevens  wordt  het  jaarplan  en  het  jaarverslag  tijdens  de  eerste 
vrijwilligersvergadering van het jaar besproken. 

Elke  nieuwe  vrijwilliger  krijgt  een  intakegesprek.  Dit  houdt  in  dat  er  een 
(persoonlijk) gesprek plaats vindt met de voorzitter. Daarna zal de coördinator 
van  de  commissie waar  de  vrijwilliger  zich  voor  heeft  aangemeld  afspraken 
maken  rond  de  introductie.  Na  de  introductieperiode  (doorgaans  1 maand) 
wordt de vrijwilliger opgenomen in de vrijwilligerslijst.  
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Communicatie 

Professionele  communicatie  draagt  bij  aan  de  verwezenlijking  van  onze 
organisatiedoelstellingen en geeft duidelijkheid over de rol van communicatie. 
We  vinden  een  goede  communicatie  een  belangrijk  onderdeel  binnen  SKVK. 
Hiervoor  is een communicatieplan opgesteld. Dit plan beschrijft de  interne en 
externe speerpunten voor communicatie. 

Organisatie van de Communicatie 
De  Communicatiecoördinator  is  het  eerste  aanspreekpunt  binnen  de 
Communicatie  Commissie  en  voert  de  regie  op  de  realisatie  van  de 
verschillende  communicatiedoelstellingen.  Daarnaast  is  de 
Communicatiecoördinator  bestuurslid  en  neemt  vanuit  deze  rol maandelijks 
zitting in de bestuursvergadering.  

De  Communicatie  Commissie  overlegt  regelmatig,  kort  na  de  bestuurs‐ 
vergadering  en  rapporteert  aan  het  bestuur.  De  Communicatiecoördinator 
bepaalt of onderwerp  in de bestuursvergadering behandeld dienen te worden 
en zorgt voor de goede samenhang met andere commissies en een juiste timing.  

De  Communicatie  Commissie  informeert  het  bestuur  regelmatig.  Voorstellen 
waarvoor  besluitvorming  in  het  bestuur  noodzakelijk  is,  worden  ter 
goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. 

De speerpunten voor de Communicatie Commissie zijn: 
• Geïntegreerde communicatie
• Zorgvuldige communicatie
• Realiseren van spontane naamsbekendheid in de regio Achterhoek
• Optimaal functioneren van organisatie door inzet interne  communicatie
• Realiseren optimale wisselwerking Sponsor Commissie en

Communicatie Commissie
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Beleid 

Beleid korte termijn 

Het beleid ten aanzien van de korte termijn wordt beschreven in het jaarplan. 
Onder korte termijn wordt verstaan zaken die binnen een periode van 12 tot 18 
maanden spelen.  

Het beleid voor de korte termijn is gericht op:  

 Vernieuwen sponsorcontracten Kanjer Mountain Challenge

 Nieuwe Sponsor arrangementen beschrijven en schriftelijk vastleggen in

een sponsorovereenkomst.

 Uitbreiden naamsbekendheid binnen onze regio.

Beleid op lange termijn  

Het beleid voor de lange termijn is gericht op:  

 Beleid ontwikkelen voor structurele fondsenwerving

 Uitbreiden van activiteiten

 Uitbreiden van te realiseren projecten

 Vrijwilligersbeleid verder optimaliseren

 Samenwerking met organisaties die gelijke doelen nastreven
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Tot slot 

Sinds  het  bestaan  van  de  Kanjers  voor  Kanjers  zijn  er  veel  projecten 
gerealiseerd. Dat betekent dat we veel kinderen in de regio blij hebben kunnen 
maken, waardoor  ieder op zijn eigen manier kan genieten van de wens om te 
bewegen.  

Dat willen we  voor de  kinderen uit de buurt blijven doen, ook na  2019. We 
beseffen ons dat beleid en structuur binnen onze stichting belangrijk is voor het 
realiseren van onze doelstelling.  

Financieel zijn we een gezonde stichting. We hebben een continuïteitsreserve 
gevormd,  waardoor  we  er  zeker  van  kunnen  zijn  dat  we  aan  onze 
verplichtingen kunnen blijven voldoen. Het overige vermogen van de Stichting 
Kanjers  voor  Kanjers  is  bestemd  voor  projectaanvragen  van  een  grotere 
omvang.  De  middelen  worden  nimmer  langdurig  belegd,  maar  op  een 
spaarrekening gereserveerd.  

Wij  hebben  vertrouwen  in  de  toekomst  waarin  we  met  onze  vrijwilligers, 
ambassadeurs  en  alle  betrokken  sponsoren  ons  blijven  inzetten  voor  de 
kinderen  in onze regio. Wij hopen dat we  in de toekomst op  iedereen kunnen 
blijven  rekenen,  om  voor  de  komende  jaren  ons  gemeenschappelijk  doel  te 
bereiken. 


