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VOORWOORD 

Het jaar 2020 en 2021 was voor de Kanjers voor Kanjers een in alle 
aspecten opnieuw een bijzonder jaar. In maart 2020 werden we voor de 
eerste keer geconfronteerd met Corona. Een pandemie met een enorme 
impact op ons dagelijks leven en daarmee ook de activiteiten Kanjers voor 
Kanjers. Al meer dan 10 jaren hebben we ons ingezet met meer dan 50 
vrijwilligers, om invulling te geven aan de doelstelling van onze stichting, 
namelijk ondersteuning van projecten die het welzijn van kinderen 
bevorderen, waarvoor bewegen niet vanzelf sprekend is, in het bijzonder 
op het gebied van sport en spel. En ineens lag alles stil. 

Gezien de impact van het virus was al snel duidelijk dat we geen invulling 
konden geven aan al onze fonds wervende acties. Helaas zijn ook in 2021 
alle fonds wervende acties afgelast c.q. opgeschort.   

Mondjesmaat werd in 2020 een beroep gedaan op Kanjers voor Kanjers 
voor ondersteuning. Gelukkig kwam in 2021 de projectaanvragen weer 
opgang en hebben een groot aantal kinderen blij kunnen maken.  

Respect en dank voor al onze vrijwilligers, die op hun eigen manier een 
bijdrage leveren aan de doelstellingen van Kanjers voor Kanjers. Ieder 
naar eigen kunnen en beschikbaarheid, maar allemaal super gemotiveerd 
en enthousiast in  hetgeen waar ze voor staan.  

Samen met onze sponsoren, die mede zorg dragen voor de jaarlijkse vaste 
kosten, zetten wij ons in om voor de lange termijn onze doelstellingen te 
realiseren. Door de pandemie hebben we in 2020 en 2021 ook onze 
sponsoravond niet kunnen organiseren. Als de omstandigheden het 
toelaten willen we in 2022 opnieuw een sponsoravond organiseren, voor 
al onze sponsoren.  

Wij hebben vertrouwen in de toekomst waarin we met onze 
ambassadeurs, vrijwilligers, deelnemers en alle andere betrokkenen 
samen ons in blijven zetten voor kinderen in de regio. Kinderen dicht bij 
huis blij maken. Dát is wat Kanjers voor Kanjers voor ogen heeft. Wij hopen 
dat wij ook weer op u mogen rekenen om ons gemeenschappelijke doel te 
bereiken. 

 

Bestuur Kanjers voor Kanjers 
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DOELSTELLING   

1. De stichting heeft ten doel de ondersteuning van projecten die het 
welzijn van kinderen bevorderen, in het bijzonder op het gebied van sport 
en spel en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 
kunnen zijn.         

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

 het jaarlijks organiseren van een of meerdere (sport) 
evenement(en) zodat middelen gegenereerd  worden om de 
doelen te kunnen verwezenlijken;     

 het jaarlijks organiseren van een (sport)evenement voor de jeugd 
om de jeugd te enthousiasmeren en stimuleren te gaan sporten; 

 het verkrijgen van (regionale) bekendheid zodat initiatieven zoals 
sponsorlopen, spinningmarathons en andere (sport) evenemen-
ten Stichting Kanjers voor Kanjers kiezen als goed doel;  

 het verhogen van de bekendheid zodat donaties van bedrijven en 
particulieren ontvangen zullen worden.  
   

 

ORGANISATIE 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: 

  In functie per: 
Maarten Overkemping Voorzitter 01-07-2020 
John Theissen Secretaris 09-04-2009 
Ronald Brockötter Penningmeester 01-10-2012 
Adrie Knoops  01-01-2020 
Daniëlle Stokkers  01-09-2017 
Marjon Walvoort  01-10-2019 

 

Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd, zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten. 

De stichting kent geen toezichthoudend orgaan. Wel kent de stichting te 
volgende commissies:   

a. Project Commissie 

b. Kanjer Mountain Challenge Commissie 

c. Achterhoek Sport Event Commissie 

d. Sponsor Commissie 

e. Communicatie Commissie 

f. Kanjer Dirt Challenge Commissie 

h. Technische Commissie 
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Naast de vele vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten voor de Kanjers voor Kanjers, zijn er ook 
ambassadeurs die zich voor onze stichting inzetten. In 2019 waren dit; 

 

 Tristan Hoffman, ploegleider  
 Robert Gesink, wielrenner  
 Thijs van Amerongen, veldrijder  
 Stef Dusseldorp, autocoureur 
 Jelle van Gorkum, BMX’er 
 Geert Jan Wassink, hardloper 
 Loes Gunnewijk, wielrenster 
 Aniek van Koot, tennisster 
 Demi Vermeulen, amazone 

 

 

 

Andressa  is meervoudig gehandicapt en kan niet praten, maar droomt al jaren van 
een echt ‘bruiloftsfeest’ op haar 21e verjaardag.  

.  
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KANJERS JEUGDCLINICS 

Ook met onze jeugdclinics hebben we veel kinderen blij kunnen maken. Een 
groep van enthousiaste begeleiders, motiveert de Achterhoekse jeugd om 
actief kennis te maken met de fietssport. De nieuwe generatie fietsers, 
waarvan er inmiddels enkelen lid zijn geworden van een wielervereniging.  

Door de Corona maatregelen hebben in 2020 een beperkt aantal clinics 
kunnen verzorgen. Helaas zijn er in 2021 geen jeugdclinics verzorgd. 
Gelukkig konden we bijspringen met het ter beschikkingstellen van ons 
materieel aan de Fietsival Doetinchem.  

De helft van de sponsoropbrengst van het fietsival werd aan Kanjers voor 
Kanjers geschonken, waarvoor we iedereen dankbaar zijn. 

 

 

  

 

Nieuwe 
menwagen voor 

Stichting Paarden 
Gehandicapten 

Ondanks het 
mistroostige weer op 

zaterdag 16 maart 2019, 
was het groot feest in de 

schuur aan de 
Schurinkweg in Groenlo. 

De officiële 
ingebruikname van de 

nieuwe speciale 
menwagen werd 

feestelijk gevierd met 
taart, koffie en Ranja. 

Daarna werd er een ritje 
gemaakt met de nieuwe 

wagen.  

Dat het regende kon 
niemand deren. Het 
plezier was er niet 

minder om. 
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KANJER DIRT CHALLENGE 

Ook de Kanjer Dirt Challenge is een evenement dat uitgroeit tot een 
geweldige sportieve dag voor de Achterhoekse jeugd. Onder begeleiding 
van vele vrijwilligers werd op het terrein van de ZAMC in Zelhem, door 500 
kinderen een klim- klauter- en modderparcours afgelegd met de nodige 
hoogtemeters. Het inschrijfgeld van alle deelnemers is bestemd voor één 
van de projecten van Kanjers voor Kanjers.  

In 2020 en 2021 hebben we de Kanjer Dirt Challenge in verband met de 
Corona pandemie moeten verschuiven naar 2022. 

 

 

   

 

 

Hanneke Lamers geeft 
muziektherapie vanuit het 

hart! 

 

Een koffer met kleine 
instrumenten, haar 

accordeon en aanvoelen 
wat de kinderen 

aankunnen en toelaten!  

Dat is hoe Hanneke telkens 
weer een feestje maakt van 
de muziekmomenten die zij 

kinderen laat beleven. Ze 
komt thuis bij kinderen, zo 

alsook bij Ilse. 
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KANJER MOUNTAIN CHALLENGE 

In 2020 waren alle pijlen gericht op de eerste editie van de Kanjer Mountain 
Challenge. Dit fonds wervende evenement dat in het verleden de naam 
droeg van onze ambassadeur Tristan Hoffman, was met meer dan 75 
deelnemers klaar voor de nieuwe start. Helaas heeft de Corona pandemie 
ook een streep door deze editie gezet.  

Ook in 2021 hebben we de Challenge in verband met de onzekere situatie 
moeten doorschuiven naar 2022.  

De organisatie heeft het draaiboek klaar liggen voor de beklimming van de 
Paso Cavia in de Italiaanse Dolomieten.  

 

 

Deelnemers 2019 

   

 

 

  

 

 

Na 10 jaar wordt de Tristan 
Hoffman Challenge 

omgedoopt naar de Kanjer 
Mountain Challenge. 

Een nieuwe naam met 
nieuwe elan, maar met 

dezelfde doelstelling, nl. 
samen de uitdaging 
aangaan en samen 

presteren en samen feest 
vieren. 

En dat alles voor het goede 
doel Kanjers voor Kanjers. 
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KANJERS SPORT EVENT 

Ook het Kanjer Sport Event heeft in 2020 en 2021 geen doorgang kunnen 
vinden.  

Gezien het groot aantal deelnemers was het niet verantwoord om deze fiets- 
en wandeltocht te organiseren.  

 

.  

De flyer van het sportevent 2021   
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Acties derden en giften 

Gezien de onzekere tijd, zijn de verschillende acties door derden, in 2020 
en 2021 niet doorgegaan.  

Wel ontvingen we giften van bedrijven die een jubileum vierden of een 
nieuwe locatie openden, maar ook van particulieren die in plaats van 
kerstkaarten, ons dit jaar een bedrag doneerden. Grote of kleine bijdragen, 
we zijn iedereen erkentelijk die op welke manier dan ook maar heeft 
bijgedragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van onze 
Stichting. We willen iedereen daarvoor hartelijk bedanken.  
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BESTEDING AAN DE DOELSTELLING 

De Corona pandemie was sterk van invloed op de projectaanvragen in 2020. 
Op eens viel alles stil….. Ook de kinderen uit onze doelgroep hadden op dat 
moment te maken met de maatregelen en gezien de situatie was het 
aanvragen van hulp van Kanjers voor Kanjers even geen prioriteit. 

Later in 2020 herstelde zich dit weer en kwam de aanvraag voor hulp weer op 
gang. In 2020 hebben we 29 aanvragen ontvangen, waarvan we er 24 hebben 
kunnen honoreren. Dit was ten opzichte van 2019, een halvering van het 
aantal projecten. Ondanks de crisis is er in 2020 € 67.000 (2019: € 110.000) 
aan onze primaire doelstelling besteed.  

In 2021 ontvingen we beduidend meer aanvragen. We vermoeden dat er een 
inhaaleffect is geweest. Favoriet waren de één op één zwemlessen en de 
klimdagen in het Klimbos in Ruurlo, maar ook de Kanjers Drive True en het 
‘Kanjerfestijn’ tijdens het Achterhoek hippisch festijn werden druk bezocht. 
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VOORUIT BLIK 

Uiteraard willen we binnen onze regio projecten blijven realiseren voor het welzijn van kinderen. Hiervoor is geld 
nodig, en door de ervaring die we inmiddels hebben opgebouwd bij de organisatie van de evenementen, is er 
een goede en gezonde basis om vooruit te kijken.  Dat we geen geld geven maar zelf betrokken zijn in de 
besteding en uitvoering van de projecten, is een reden voor sponsoren om ons te blijven steunen.  

Met de Kanjer Mountain Challenge, Kanjers voor Kanjers Sportevent en de Kanjer Dirt Challenge, hebben we 
evenementen die hun waarde hebben bewezen. Sport en Spel om anderen, waarvoor het niet zo 
vanzelfsprekend is, te laten spelen. Ook de jeugd MTB jeugdclinics voor het komende jaar 2022 zijn al gepland, 
en als de omstandigheden het toelaten, verwachten we opnieuw een grote belangstelling.  

Nieuwe op het programma staat een in samenwerking te organiseren voetbaltoernooi voor G-teams uit de regio. 
In samenwerking met BVO De Graafschap wordt er in onze regio een G-voetbaltoernooi georganiseerd, zodra 
dit gezien de omstandigheden weer veilig kan. 

Communicatie en uitstraling blijft een aandachtspunt ook voor de komende jaren vinden we het belangrijk dat 
onze doelgroep ons weet te vinden. In 2022 willen we verder bouwen aan een uniforme uitstraling en een 
communicatie die dicht bij onze doelgroep staat. De website zal worden verbeterd en er komt nog meer aandacht 
voor de Social Media. 

                     

Projecten en besteding: 
Voor de realisatie van de projecten, zetten we in een jaarbudget voor 2022 van € 100.000. De projectcommissie 
is door het bestuur gefiatteerd om projecten tot een omvang van € 2.500 te realiseren, die binnen onze 
doelstelling vallen. Projecten die een grotere bijdrage vragen, worden mede door het bestuur gefiatteerd.  

We zien veel aanvragen ontstaan, daar waar overheden zich terug trekken. Als deze aanvragen aan onze 
doelstellingen voldoen, willen we daar graag een rol in vervullen.  Toch merken we dat onze doelgroep nog 
onvoldoende de weg naar Kanjers voor Kanjers weet te vinden. Voor 2022 willen we blijven proberen om daar 
verbetering in te realiseren door middel van acquisitie, relatiebeheer en samenwerking.  
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TOT SLOT 

De jaren 2020 en 2021 gaan de boeken in als een bijzondere periode, en dat geldt niet alleen voor onze Stichting 
Kanjers voor Kanjers. De Corona Pandemie heeft ons laten inzien dat we als mens kwetsbaar en fragiel zijn. 
Dat perspectief sterkt ons nog meer in het verwezenlijken van onze doelstellingen voor een speciale groep 
kinderen, voor wie sport en spel niet vanzelfsprekend is.  

Uit reacties horen we dat we nog steeds op de goede weg zitten, en dat sterkt ons om dit prachtige werk te 
blijven doen. Toch moeten we kritisch blijven en onze primaire doelstelling goed in het oog houden, om onze 
Stichting vooruit te kunnen helpen. Daar waar door regelgeving soms essentiële voorzieningen voor kinderen 
om te kunnen bewegen, niet haalbaar zijn, willen wij als Kanjers voor Kanjers een steentje bijdrage om  het 
welzijn van kinderen te bevorderen, in het bijzonder op het gebied van sport en spel. 

We bedanken alle vrijwilligers, ambassadeurs, sponsoren en iedereen die ons ondersteunt, hartelijk.  

 

 

Het bestuur. 
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Voor vragen: 

Kanjers voor Kanjers 

De Pas 40 

7123 AG AALTEN 

E-mail: info@kanjersvoorkanjers.nl  

Telefoon:06-23 573 718 


