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Verslag van het bestuur

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Wielskracht. Een jonge
stichting met een heldere doelstelling:
Stichting Wielskracht is opgericht in november 2017. De aanleiding was de
betrokkenheid van de oprichters bij de persoonlijke situatie van Evert
Bloemert. In juli 2016 heeft Evert een dwarslaesie opgelopen door een
bedrijfsongeval.
Het hebben van een dwarslaesie heeft grote gevolgen. Toch kan iemand
met een dwarslaesie ook genieten van het leven, sporten en uitdagingen
aangaan, maar hier is vaak een flinke portie wilskracht en doorzettingsvermogen voor nodig.
Hier willen wij als stichting graag bij helpen.
De naam van de stichting is gerelateerd aan zowel de situatie van
dwarslaesie patiënten als de doelstelling van de stichting:
Wiel

> vaak zijn de patiënten rolstoelgebonden

Kracht > de wilskracht om vooruit te komen en als dwarslaesie
patiënt het welzijn te optimaliseren
Het jaar 2018 is de stichting vol energie begonnen met de fondsenwerving om de doelstelling te kunnen realiseren. Diverse activiteiten zijn
opgezet, van klein tot groot. In dit verslag is van elke activiteit een
beschrijving opgenomen.
In 2018 is ook de administratieve organisatie ingericht, een website
gebouwd en online gezet en is er veelvuldig gebruik gemaakt van social
media om publiciteit te genereren.
In dit jaarverslag presenteren wij de samenstelling van de stichting, de
activiteiten en de financiële verslaglegging.
Mocht u na het lezen van dit verslag nog vragen hebben dan kunt u gerust
contact opnemen met het bestuur via email:
info@stichtingwielskracht.nl

Marjanne Deuzeman
voorzitter
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De organisatie

Bestuur:
Het bestuur van Stichting Wielskracht bestaat uit 3 functionarissen:
Voorzitter:

Marjanne Deuzeman

Penningmeester en secretaris:

Johan Bloemert

Algemeen bestuurslid:

Fred Klosse

Het bestuur vergaderd gemiddeld 6x per jaar. Daarnaast is er regelmatig
contact via e-mail, telefoon en whatsapp.
Ambassadeur:
In 2018 heeft Evert Bloemert zich als ambassadeur ingezet voor de
stichting. Uit eigen ervaring weet hij als geen ander met welke
uitdagingen dwarslaesiepatiënten zoal te maken kunnen krijgen en hoe
men deze kan overwinnen.
Zijn vechtlust en doorzettingsvermogen probeert hij via de stichting over
te brengen op lotgenoten. Het bestuur is hier dankbaar voor en betrekt
Evert dan ook graag bij het reilen en zeilen van de stichting.
Activiteitencommissie:
De stichting kent een vaste kern van 4 tot 5 enthousiaste en gedreven
vrijwilligers die zich met name bezighouden met de opzet en uitvoering
van activiteiten. De commissieleden werken nauw samen met het bestuur.
Naast de vaste kern kan de stichting een beroep doen op meerdere
vrijwilligers die op ad-hoc basis hand- en spandiensten willen verrichten.
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Activiteiten

31-12-2017: frikandellenverkoop Oud en Nieuw
De eerste activiteit van de stichting was de frikandellenverkoop tijdens het
traditionele carbidschieten in de Gemeente Staphorst. Hoewel deze actie
feitelijk op 31 december 2017 plaatsvond kon de stichting in het nieuwe
jaar pas de balans opmaken.
Het financiële resultaat was nog bescheiden maar er was een basis gelegd
voor een vervolg! De (broodjes) frikandel vonden gretig aftrek en de
plannen voor een soortgelijke actie over een jaar werden direct gesmeed.

Januari t/m juni 2018: lege flessenactie
In de eerste helft van het jaar heeft de stichting een lege flessenactie
georganiseerd. Aan deze actie is relatief weinig ruchtbaarheid gegeven,
maar ondanks dat is er voor ongeveer 100 euro aan statiegeld verzameld!

09-03-2018: Bingo
Met medewerking van de plaatselijke middenstand, entertainer Marcel
Kroes en zaal Spoorzicht is op 9 maart een fantastische bingo
georganiseerd.
Prijzen werden beschikbaar gesteld door ondernemers uit Staphorst. De
voorverkoop van de kaarten vond plaats op verschillende locaties in het
dorp, deze kaarten werden ook belangeloos gedrukt door plaatselijke
drukker DC Grafimedia. De avond was een succes! De zaal was volledig
uitverkocht (200 kaarten). Er vond een verloting plaats, wat voor extra
inkomsten zorgde.
Een succesvolle avond, waar in het dorp nog lang over nagepraat werd.
Tijdens de evaluatie met bestuur en vrijwilligers is besproken om deze
activiteit zeker nog eens te organiseren.
November en december 2018: Verkoop snoeprollen
In de maanden november en december is de stichting actief geweest met
de verkoop van snoeprollen. De rollen werden kant en klaar ingekocht per
zakje van 10 stuks. Met name via mond-op-mond reclame en de
netwerken van de bestuursleden, activiteitencommissie en vrijwilligers zijn
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er in deze periode maar liefst 1050 zakjes snoep verkocht. Een ongekend
succes met een fraai financieel resultaat tot gevolg.
De verkoop is tot ongeveer half januari doorgegaan. Aan het eind van de
actie stond de teller op 1440 verkochte zakjes!

31-12-2018: frikandellenverkoop Oud en Nieuw
Op oudjaarsdag 2018 is er weer een frikandellenverkoop op touw gezet,
gelijk aan de actie van een jaar eerder. Deze keer is er vooraf echter meer
bekendheid aan gegeven, met name via social media. In een tijdsbestek
van ongeveer een halve dag gingen ruim 400 broodjes frikandel over de
toonbank! Tevreden carbidschieters en tevreden medewerkers en
vrijwilligers van de stichting.
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Balans per 31 december 2018

Balans per 31-12-2018
Activa
Liquide middelen

2018
10.329

2017
130

Passiva
Eigen vermogen

2018
10.329

2017
130

2018
4.024,35
116,34
208,39
394,50
56,30
51,20

2017

4.851,08

0,00

2018
5.708,63
9.341,85

2017
130,00

15.050,48

130,00

10.199,40

130,00

Resultatenrekening

Resultatenrekening 2018
Kosten
Inkoop acties
Bankkosten
Stichtingskosten
Sponsoring
Promotiemateriaal
Vrijwilligerskosten

Opbrengsten
Donaties
Acties

Resultaat
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