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1.

Stichting De Sinterklaasbank

Rechtsvorm
Stichting de Sinterklaasbank (de “Stichting”) is op 19 mei 2006 bij notariële akte opgericht. De
meest recente statuten van de Stichting zijn in 2013 vastgesteld.
De Stichting is ingeschreven en haar statuten zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de
Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder nummer 32115885.
De Stichting is feitelijk gevestigd aan de Ceintuurbaan 255, 1402HL te Bussum.

Statutaire doelstelling
Het statutaire en feitelijke doel van de Stichting is het mogelijk maken van de
sinterklaasviering voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar, kinderen die vanwege
sociaaleconomische omstandigheden anders geen sinterklaasviering zouden hebben, door
middel van onder meer het verzorgen van nieuw, duurzaam en pedagogisch verantwoord
speelgoed.

Uitgangspunten
Als het doel van de Sinterklaasbank haar mission statement is, dan zijn de uitgangspunten de
wijze waarop dat doel bereikt moet worden. Deze uitgangspunten neemt de Stichting als
organisatie in ogenschouw als ze vragen moet beantwoorden als; met wie werkt ze samen;
hoe ziet zo een samenwerking er uit? Op welke manier werft ze fondsen? De uitgangspunten:
a.

de Sinterklaasbank is een organisatie van vrijwilligers;

b.

de Sinterklaasbank geeft vrijwilligers een platform en een leidraad (formule) om mee
te werken;

c.

de Sinterklaasbank beheert de formule en heeft de algehele controle;

d.

de vrijwilligers helpen mensen op nationaal en lokaal niveau;

e.

de Sinterklaasbank is een ANBI. Zij maakt geen winst, is geen commerciële
organisatie en haar bestuur krijgt geen bezoldiging; en

f.

de Sinterklaasbank respecteert de privacy van de kinderen die participeren in de
sinterklaasviering.

ANBI status
De Stichting is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (“ANBI”) en is in het
bezit van een ANBI-verklaring. De Stichting streeft er naar te allen tijde te voldoen aan de
vereisten die gelden voor het houden van de ANBI-status.
Het RSIN nummer van de Stichting is: 816125211.

Beleidsplan
De Sinterklaasbank heeft een actueel beleidsplan. Dit beleidsplan is op verzoek in te zien ten
kantore van de Stichting. Het plan is eveneens beschikbaar op de website van de Stichting:
http://sinterklaasbank.nl/Files/Upload/PDF/BeleidsplanSinterklaasbank2014_2017.pdf
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2.

Organisatie per 31 december 2014

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestond op 31 december 2014 uit de volgende leden:
Elisa Nuij

Voorzitter

Jacqueline Knapen

Penningmeester

Pieter van der Vorm

Secretaris

Rooster van aftreden
Conform de statutaire regeling worden bestuurders benoemd voor een periode van vier jaar.
Aftredende bestuurders kunnen onmiddellijk worden herbenoemd. Het huidige rooster van
aftreden is als volgt:
a.

Elisa Nuij per 30 mei 2016

b.

Jacqueline Knapen per 30 mei 2018

c.

Pieter van der Vorm per 30 mei 2017

Nico Olsthoorn heeft in 2014 zijn functie neergelegd en is door Jacqueline Knapen
opgevolgd. Nico heeft een volledige decharge ontvangen voor het door hem verrichte
bestuur.
Bezoldiging
De Sinterklaasbank bestaat dankzij de inzet van haar vrijwilligers en haar donateurs. Het
bestuur en de vrijwilligers voelen een sterke morele plicht om de verkregen middelen zoveel
als mogelijk bij de doelgroep te doen belanden. De Sinterklaasbank betaalt haar bestuur
geen bezoldiging en haar vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding. De Sinterklaasbank
vergoedt onkosten die door vrijwilligers en bestuurders zijn gemaakt in de uitoefening van de
functie. Slechts redelijke kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt worden vergoed onder
overleg van bewijs van betaling.
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3.

Verslag van de voorzitter

Algemeen.
Stichting de Sinterklaasbank bestond in 2012 vijf jaar en heeft toen bijna 1.300 kinderen
kunnen verblijden met hun wenscadeau. Het jaar 2014, het zevende jaar waarin de
Sinterklaasbank bestond, heeft de Stichting zo goed als 4.000 kinderen kunnen verblijden.
Een aantal waar we natuurlijk weer ontzettend trots op zijn! Een dergelijk succes behaal je
niet alleen. In de eerste plaats zijn wij trots op de inzet van onze vrijwilligers en de
vrijgevigheid van onze donateurs. Trots zijn we voorts voor de samenwerking met de
onderstaande instanties:
Landelijk:
Stichting Het Vergeten Kind (voorheen de Guusje Nederhorst Foundation), Kinderen
geselecteerd door Zuidweg & Partners, die ondernemers en mkb-bedrijven in financiële
problemen steunt, De Voedselbanken, Blijf van Mijn Lijfhuizen, Stichting Leergeld, Stichting
Schuldhulpmaatje
Groningen:
Voedselbank Noordenveld Leek
Noord Limburg:
Voedselbank Limburg Noord & crisisopvang
Westland /Haaglanden:
Voedselbank Naaldwijk, Voedselbank Hoek van Holland, Voedselbank Maassluis,, Stichting
Wende Den Haag e.o., OBS de Leeuwerikshoeve, Timon (locatie Talita – Houten )
Zeeland:
Voedselbank Zierikzee / Schouwen Duivenland
Deventer:
Buurtcoaches, Maatschappelijke dienstverlening de Kern, Gespecialiseerde thuisbegeleiding
Carinova, Carinth, Bijzonder Zorgteam, Bewindsvoerderskantoor Degen, Financiële
Hulpverlening, Meldpunt bijzondere zorg Deventer
Amsterdam:
Home-Start, Jeugdhulpverleningsinstantie Altra, Welzijnsorganisatie Swazoom, noodlijdende
kinderen via bewindvoering Amsterdam
Almere:
William Schrikker Groep
Rijnmond:
Voedselbank Drechtsteden
Veenendaal:
Vitras Veenendaal, Voedselbank Veenendaal, kwintes tienermoederhuis, schuldhulpmaatje,
en via enkele basisscholen
Arnhem:
Moviera Oosterbeek, Voedselbank Nederveluwe (Oosterbeek, Doorwerth, Renkum en
Wageningen) en Rijnstad schuldhulpverlening te Arnhem
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Nijmegen:
Maatschappelijk werk Nijmegen (NIM)
Zeewolde:
Stichting de Arme Kant van Zeewolde (AKZ), Voedselbank, Basisz groep, Tienermoederhuis
IJmond:
De Blijfgroep IJmond en Alkmaar, Dak en Thuislozenopvang Alkmaar, Socius Beverwijk
(maatschappelijk werk)
Barneveld en Voorthuizen:
Hulp aan elkaar
Gooi en Omstreken:
Voedselbank Gooi en Omstreken, Leger des Heils, Stichting Leergeld
Naarden/Bussum:
Voedselbank Naarden-Bussum
Friesland:
Voedselbank lemmer, Schuldhulpsanering Sneek. Voedselbank Balk

Hoogtepunten
Consolidatie landelijke dekking:
De Stichting heeft verder gewerkt aan een landelijke dekking, dat wil zeggen vrijwilligers die
actief zijn in nagenoeg alle regio’s van Nederland. Via Zuidweg en Partners is een selectie
gemaakt van noodlijdende gezinnen uit klein MKB en ZZP uit heel Nederland.
Vanzelfsprekend blijft de Sinterklaasbank altijd op zoek naar mogelijkheden om haar bereik te
vergroten maar wil ook kritisch blijven om te waarborgen dat alleen de echte
hulpbehoevenden geholpen worden. Een van onze speerpunten voor 2015 zal dan ook het
zoeken naar de verborgen armoede worden.
Samenwerking Intertoys
Intertoys heeft ook dit jaar ons op landelijk niveau kunnen ondersteunen met de logistiek. De
samenwerking met Intertoys was in 2014 wederom een succes.
Sint Express tour:
In de lijn van de wens van een landelijke dekking was de wens om ook op nationaal niveau
een evenement te (laten) organiseren. Gezien de regionale opzet van de Sinterklaasbank kan
de Sinterklaasbank zoiets niet alleen. In 2014 hebben Stichting het Vergeten Kind, voorheen
de Guusje Nederhorst Foundation, de Sinterklaasbank en diverse andere organisaties,
ondernemingen en instellingen de handen ineengeslagen en de Sint Express tour mogelijk
gemaakt. De Sinterklaasbank heeft voor de 785 aan de tour deelnemende kinderen hun
wenscadeau bekostigd.
Huisstijl - website:
Een van de doelstellingen 2014 van de Sinterklaasbank was het ontwikkelen van een nieuwe
website in de nieuwe huisstijl. Dit project zal voor de Sinterklaasviering 2015 zijn afgerond.
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Organisatie
Raad van advies
De Stichting heeft een informele raad van advies ingesteld. De opdracht van de raad van
advies is om als klankbord te dienen voor het bestuur. De raad van advies bestaat uit (zeer)
ervaren vrijwilligers die hun tijd en ervaring ter beschikking stellen gedurende het jaar, naast
het organiseren van de jaarlijkse Sinterklaasviering. Bij de totstandkoming van het nieuwe
bestelproces voor 2015 is de raad van advies al nauw betrokken geweest, almede bij de
nieuwe verlanglijst.
Wisseling penningmeester
Nico Olsthoorn heeft in 2014 het stokje overgedragen aan Jacqueline Knapen. Nico zal
werkzaam blijven als vrijwilliger van de Sinterklaasbank. Het bestuur wil nogmaals Nico heel
hartelijk danken voor zijn tomeloze inzet en enthousiasme als bestuurder van de stichting.
Nico is een vrijwilliger van het eerste uur en zijn ervaring en inzet blijven een verrijking voor
de Sinterklaasbank, vandaar dat het bestuur zo ontzettend blij is met het feit dat Nico als
vrijwilliger en regiocoördinator werkzaam zal blijven.
Vooruitblik 2015
We verwachten in 2015 ongeveer 3.000 tot 3.500 kinderen te kunnen helpen. Groei op zich is
niet het hoofddoel voor 2015. Wij zullen dit jaar extra aandacht aan de selectie van de
deelnemende kinderen besteden. Wij willen er zeker van zijn dat de middelen ook terecht
komen bij de kinderen die het echt nodig hebben. Het is ons opgevallen dat meerdere
instanties dezelfde (transparante) doelgroepen benaderen waardoor deelnemende kinderen
vanuit meerdere instanties geholpen worden. Het is onze keuze om juist dan op zoek te gaan
naar die kinderen die nog niet worden geholpen.
Ook willen we ons blijven inzetten voor de viering van Sinterklaas, compleet met het invullen
van een verlanglijstje, het kiezen van een echt gewenst nieuw cadeau, liedjes, pepernoten,
uitpakken, en misschien zelfs een feestje met een bezoek van de Goedheiligman en zijn
Pieten. Kortom alles wat het feest van Sinterklaas uniek maakt. Echter wij zullen ook in 2015
mensen nooit verplichten uit hun anonimiteit te komen. De keuze om een intieme 5 december
avond met alleen het gezin te vieren behoort ook in 2015 weer tot de mogelijken.
Ter ondersteuning van de acquisitie dit jaar willen we zogenaamde Sinterklaasbankjes
introduceren. Dit zijn collectebussen in de vorm van ons logo die kunnen worden geplaatst in
de sinterklaasperiode.
Dankwoord
Wij zijn een Stichting die bestaat dankzij de inzet van haar vrijwilligers en haar donateurs. Het
is hartverwarmend om te zien hoe mensen ons initiatief steunen, op allerlei verschillende
manieren, en er voor willen zorgen dat een kind niet naast de pakjesboot valt. Daarbij past
alleen maar een gevoel van grote dankbaarheid.
Het gaat te ver om hier iedereen individueel te bedanken. Verder in het jaarverslag hebben
wij een overzicht opgenomen van diegenen die wij met naam kunnen, willen en mogen
bedanken. Voor die mensen, organisaties en instanties, alsmede voor al diegenen die
hebben gewerkt in anonimiteit op de achtergrond: BEDANKT!
Elisa Nuij
voorzitter
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4.

Verslag van de penningmeester

Algemeen
De groei van de Sinterklaasbank heeft zich in 2014 verder voortgezet. De naamsbekendheid
en sympathie voor ons goede doel heeft zich wederom vertaald in de gulle wijze waarop
particulieren, bedrijven en instellingen onze stichting hebben ondersteund door het doneren
van geldbedragen. Hierdoor konden wij onze plannen bekostigen en nog meer kinderen uit
onze doelgroep blij maken met een nieuw – en zelf uitgekozen sinterklaascadeau.
Dit jaar is er een optimale balans tussen de inkomsten en de uitgaven van de
Sinterklaasbank. Ruim 90% van het in 2014 ontvangen bedrag aan schenkingen is
aangewend voor de aanschaf van cadeaus voor de kinderen uit onze doelgroep.
Ten opzichte van 2013 is het aantal kinderen dat een cadeau heeft ontvangen toegenomen.
In 2014 hebben ongeveer 3800 kinderen een cadeau ontvangen, hiervoor is een bedrag van
ongeveer €90.000,- uitgegeven.
Ter vergelijking: in 2013 waren dit ongeveer 2800 kinderen , hieraan is een bedrag van
ongeveer €60.000,- uitgegeven.
Voor 2015 is de verwachting dat Stichting de Sinterklaasbank tussen de 3500 en 4000
kinderen blij kan maken met een nieuw en zelf uitgekozen sinterklaascadeau.
Hiervoor zal een bedrag van om en nabij de €100.000,- benodigd zijn.
Omdat in 2014 de aangeschafte cadeaus betaald konden worden uit de in dat jaar ontvangen
donaties en de Stichting nauwelijks overige kosten maakt, zijn de reserves nagenoeg gelijk
gebleven. De reserves worden aangehouden om tegenvallende inkomsten of onverwachte
groei van het aantal kinderen op te vangen.
Begroting 2014
In het jaarverslag 2013 is aangegeven dat de verwachting voor 2014 was dat ongeveer 35004000 kinderen een cadeau zouden ontvangen. De hiermee gemoeide kosten zijn destijds
begroot op €112.500.Op 5 december 2014 hebben ongeveer 3.800 kinderen een cadeau van de Sinterklaasbank
ontvangen. Hier is ruim € 90.000,-- aan uitgegeven. Door scherp in te kopen zijn de kosten
voor de cadeaus ruim binnen het budget gebleven.
Inkomsten 2014
De mogelijkheid om via IDeal, een donatie aan de Sinterklaasbank te verrichten, is ook in
2014 zeer succesvol geweest. Dit succes is grotendeels te danken aan de ondersteuning die
wij ook dit jaar hebben ontvangen van het bedrijf Meetrix, dat via haar website
www.lootjestrekken.nl de Sinterklaasbank wederom als “goed doel” heeft gekozen. Iedereen
die van deze website gebruik maakte werd attent gemaakt op het bestaan van onze stichting
en doorgeleid naar onze website. Dit heeft wederom een mooi bedrag opgeleverd.
Omdat de Sinterklaasbank de privacy bescherming van zowel de kinderen als van de
donateurs érg hoog in het vaandel hebben staan vermelden wij nergens namen. Instellingen
die aan ons willen doneren worden hierop ook van tevoren op gewezen. Indien gewenst kan
er een vermelding op de website gedaan worden van acties die individueel worden
ondersteund.
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Uitgaven 2014
Mede door de samenwerking met Intertoys en natuurlijk de grote inzet van alle vrijwilligers is
het mogelijk voor de Sinterklaasbank om ruim 95% van iedere gedoneerde euro aan een
nieuw zelfgekozen cadeau te besteden voor de kinderen uit onze doelgroep.
Zoals in de jaarrekening 2014 -die tevens op de website is gepubliceerd- valt te zien, zijn de
bedrijfskosten van de Stichting de Sinterklaasbank zeer laag. Deze bedragen in 2014 tussen
de 2 en 3 % van de in 2014 ontvangen inkomsten.
Balans 2014
Het eigen vermogen van de Sinterklaasbank laat in 2014 een lichte stijging zien, van
€237.233 naar €247.000.
Begroting 2015
De verwachting voor 2015 is dat de groei van het aantal kinderen zich zal stabiliseren. Wij
hopen tussen de 3.000 en 3.500 kinderen blij te kunnen maken. Daarvoor is ongeveer
€ 100.000 nodig. De bedrijfskosten zullen in 2015 licht stijgen in verband met de investering
in de zogenaamde ‘Sinterklaasbankjes’. De verwachting is echter dat hiermee een fors
bedrag aan donaties wordt opgehaald, zodat deze zichzelf in 2015 zullen terugbetalen.

Mr. Jacqueline Knapen

Penningmeester
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