
Jaarverslag 
2015 

De missie van onze stichting is het stimuleren van sport en 

beweging om een gezonde en actieve leefwijze van de Almelose 

jeugd te bevorderen. 
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Voorwoord 

Strategische highlights 

U leest alweer in het tweede jaarverslag van de stichting Almelose Schoolsportdagen. In dit 

jaarverslag geven wij een impressie van ons tweede stichtingsjaar. Een jaar waarin wij 

samen met vele Almelose ondernemers verder hebben gewerkt aan de naamsbekendheid 

van onze stichting. Dankzij de samenwerking en steun van onze sponsoren zijn wij ook in 

2015 weer in staat geweest om onze doelstellingen te behalen en daarbij te blijven werken 

aan de missie van de stichting. 

Financiële highlights 

Met dank aan onze hoofdsponsor, een sportstimuleringsbijdrage van het Sportbedrijf Almelo 

en de schoolagenda-actie heeft de stichting een financiële buffer gekregen. In 2015 is ook 

geïnvesteerd in onze naamsbekendheid en sportstimulering. Voor meer details verwijs ik u 

graag naar het financieel jaarverslag. 

Highlights stichting 

De stichting kende meerdere hoogtepunten in 2015. Het eerste hoogtepunt was het 

afsluiten van het driejarige contract met onze hoofdsponsor Multimedia Center. Ook waren 

de bestuursleden zeer trots op onze schoolagenda 2015-2016, die in een oplage van 2000 

stuks verspreid is onder de deelnemers, vrijwilligers en sponsoren.  

In twee dagen tijd ruim 1350 basisschoolleerlingen met veel plezier aan het sporten te zien, 

wordt door de bestuursleden weer als het echte hoogtepunt van 2015 gezien. Tenslotte 

moet de allereerste prijsuitreiking van eind juni 2015 nog benoemd worden.  Alle nummers 

1, 2 en 3 van de individuele onderdelen werden gehuldigd met een medaille. Samenvattend 

kunnen we stellen dat het 2015 wederom een goed jaar was voor onze stichting. 

Vooruit kijken 

Ook voor het komende jaar heeft het bestuur van de stichting Almelose Schoolsportdagen 

zichzelf weer enkele doelen gesteld. Deze staan beschreven in het deel ‘Conclusies en 

ambities’.  

 

Michel Maag  

Voorzitter stichting Almelose Schoolsportdagen 

10 februari 2016 

Sporten en 

bewegen moet 

als 

vanzelfsprekend 

zijn voor de 

Almelose jeugd. 

Plezier beleven 

aan het sporten 

en bewegen en 

inzien dat dit een 

positief effect 

heeft op de 

gezondheid, het 

sociale relaties 

tussen mensen 

bevordert en dat 

het mensen leert 

omgaan met 

waarden en 

normen 
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Activiteiten 
De eerste activiteit van de bestuursleden in 2015 was het vinden van adverteerders en 

sponsoren voor de schoolagenda 2015/2016, die in een oplage van 2000 stuks gratis 

zouden worden uitgereikt aan de deelnemers, leerkrachten en vrijwilligers van de Almelose 

schoolsportdagen van 2015. Tijdens deze zoektocht, kwamen we in contact met Lars 

Elferink van Multimedia Center. Hij werd erg enthousiast van het verhaal achter onze 

stichting en besloot om zich de komende drie jaar als hoofdsponsor aan de stichting te 

verbinden. Een fantastisch gebaar. 

Vele sponsoren volgden en in mei werden er 2000 schoolagenda’s gedrukt met maar liefs 

75 sponsoren. De bestuursleden waren zeer trots. Zowel op de schoolagenda zelf, alsmede 

het feit dat zo vele Almelose ondernemers bereid waren om hun steentje bij te dragen aan 

de sportstimulering van de jeugd. 

Enkele sponsoren hadden ook voor prijzen gezorgd. Kortingsbonnen, vrijkaartjes en ook 

fysieke prijzen (o.a. een korfbalpaal en een trainingspak) waren te winnen op de diverse 

individuele atletiekonderdelen.  

Om leerlingen te stimuleren om zich op de sportdag voor te bereiden, werd er een 

fotowedstrijd gehouden, waarbij de winnaars een tablet van onze hoofdsponsor konden 

winnen voor de eigen groep. 

Op donderdag 4 en vrijdag 5 juni 2015 werden, onder zomerse omstandigheden, de 

Almelose schoolsportdagen van 2015 gehouden met 1354 deelnemers van 25 verschillende 

Almelose basisscholen. Met dank aan de gastvrijheid en de hulp van de vrijwilligers van 

atletiekvereniging SISU, de 160 vrijwillige juryleden en de vaste groep GOPOA-leden, werd 

ook de editie van 2015 weer een succes. De waterflesjes en de watersproeiers brachten de 

nodige verkoeling op beide dagen. 

Na afloop ontvingen alle deelnemers een goodiebag met daarin o.a. de schoolagenda, een 

zweetbandje met het logo van de stichting en diverse artikelen en flyers van enkele 

sponsoren. 

Nadat alle individuele resultaten van alle deelnemers waren ingevoerd, konden de 

prijswinnaars via onze site bekend worden gemaakt. Op donderdagavond 18 juni werden 

alle nummers één tot en met drie van de atletiekonderdelen, gehuldigd voor het pand van 

onze hoofdsponsor op de Woonboulevard Ook werden er deze avond diverse andere prijzen 

uitgereikt.     

Het bestuur kwam in 2015 officieel zeven keer bijeen in vergadering of overleg.  
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Publiciteit 

Facebookpagina 

Gedurende het jaar werden op verschillende momenten ‘posts’ op facebook geplaatst van 

de stichting Almelose Schoolsportdagen. Middels facebook proberen wij ook onze 

sponsoren publiciteit te geven door bijvoorbeeld de door sponsoren beschikbaar gestelde 

prijzen te vernoemen. Een belangrijke actie in 2015 was onze fotowedstrijd waarin scholen 

werden opgeroepen om een actiefoto te maken van het oefenen voor de schoolsportdagen 

met daarin het logo verwerkt van onze hoofdsponsor en deze te mailen naar ons. Uit de 

ingestuurde foto’s werd een top 3 gekozen en gepost op facebook. De foto met de meeste 

likes won een tablet.    

Media-aandacht 

In mei en juni 2015 werd in, zowel de plaatselijke als de regionale krant, aandacht besteed 

aan de stichting Almelose Schoolsportdagen en dan vooral aan de sportdagen. 

Eigen website 

Om alle ambities van de stichting daadwerkelijk vorm te kunnen geven, werd in november  

2014 onze eigen website gelanceerd.  In 2015 is de website meer gevuld en interactiever 

geworden. Zo moest de aanmelding voor 2015 door de scholen via de website verlopen, zijn  

prijswinnaars bekend gemaakt via de website en zijn alle uitslagen en foto’s te vinden op 

www.almeloseschooldagen.nl. De site werd in 2015 dus regelmatig bezocht.  

 

http://www.almeloseschooldagen.nl/
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Externe contacten 

Atletiekvereniging SISU 

Sinds begin deze eeuw worden de Almelose schoolsportdagen gehouden op het terrein 

van atletiekvereniging SISU aan de Kolthofsingel 44 in Almelo. Dankzij de hulp van de 

vrijwilligers en de gastvrijheid van SISU kunnen de sportdagen onder perfecte 

omstandigheden ieder jaar plaatsvinden. Het bestuur is erg blij met deze gastheer. 

De sponsoren 

Naast de financiële giften van onze sponsoren, zorgden ook enkele sponsoren voor flesjes 

water en een gezond tussendoortje. Daarnaast stelden enkele sponsoren prijzen ter 

beschikking voor de diverse sporttonderdelen. In 2015 had de stichting (mede dankzij de 

uitgifte van de schoolagenda) exact vijfenzeventig sponsoren. Sinds januari 2015 heeft de 

stichting een hoofdsponsor. Met dank aan “Multimedia Center” kunnen wij de organisatie 

van de Almelose Schoolsportdagen tot en met 2017 blijven garanderen.  

Het bestuur dankt alle sponsoren voor het vertrouwen in en hun bijdrage aan onze stichting 

in 2015.  

De vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers zou dit evenement geen kans van slagen hebben. De 160 ouders, 

grootouders, broers of zussen, waren de juryleden bij de sport- en spelonderdelen tijdens 

de sportdagen. Daarnaast zorgt een vaste ploeg vrijwilligers al jaren voor de catering en de 

jurering van de 800 meter loop.  

 

Geen 
Almelose 
schoolsport-
dagen zonder 
onze 
hoofdsponsor 

"Multimedia 
Center" 
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Financiën 2015 
 Rekening Debet (+) Credit (-) Saldo 

 SALDO 01-01-2015   € 3.279,47 

1. Bankkosten 2015 € 1,61 € 139,48  

2. Sponsoring 2015 € 10.350,00   

3. Donaties 2015    

4. Catering (SISU)  € 624,50  

5. Representatiekosten 
(o.a. schoolagenda’s, 
flyers, opmaak website en 
enveloppen) 

 € 9.230,05  

6. Telefoonkosten  € 20,00  

7. Portokosten  € 14,66  

8. Materiaalkosten sportdag  € 351,94  

     

 TOTAAL € 10.351,61 € 10.380,63  

     

 SALDO 31-12-2015   €3.250,45 
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Conclusies en ambities 
Het bestuur heeft de volgende ambities voor de komende jaren. 

- De stichting zorgt er jaarlijks voor dat er voldoende financiële middelen en 

sponsoring in natura worden gevonden om de Almelose leerlingen een 

onvergetelijke sportdag te bezorgen. 

 

- In de komende jaren wil de stichting bewerkstelligen dat de Almelose 

Schoolsportdagen een begrip worden/blijven. De traditionele schoolsportdagen 

moeten jaarlijks in juni door vele basisschoolleerlingen bezocht kunnen worden. 

 

- De stichting wil de komende jaren een mooi netwerk opbouwen met Almelose 

ondernemers. 

 

- De stichting wil leerlingen uitdagen en stimuleren om (meer) te gaan bewegen en 

(samen) te sporten. 

Samenvattend kan gezegd worden dat het bestuur van stichting Almelose Schoolsportdagen 

een zeer positief gevoel heeft overgehouden aan het jaar 2015. Wij hopen onze ambities in 

de komende jaren met heel veel plezier uit te kunnen voeren in het belang van de sportende 

Almelose jeugd. 
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Contactinformatie 
Het bestuur van stichting Almelose Schoolsportdagen 

 

Michel Maag 

Voorzitter 

  

Miranda van het Reve 

Secretaris 

 

    

 

Sabine Rotman 

Penningmeester 

 

 

 

Jan Hammink 

Bestuurslid 

 

Huib Snoeijer 

Bestuurslid 

  

Gerlinda Fikken 

Bestuurslid 

 

Contactgegevens 
Stichting Almelose Schoolsportdagen 

Zeven Bosjes 123 
7609 GB Almelo 
06-18373073 

www.almeloseschoolsportdagen.nl 

stichting@almeloseschoolsportdagen.nl 

 


