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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 

In dit jaarverslag geven wij een impressie van het jaar 2019. Het jaar waarin de stichting 

haar vijfde verjaardag vierde. Ook het jaar waarin we een nieuw bestuurslid mochten 

verwelkomen. Christien Sickman, al jaren een vast hulp bij o.a. het opbouwen, kwam ons 

bestuur dit jaar versterken. Ook heeft Stichting Almelose Schoolsportdagen, vanwege het 

jubileumjaar, weer de nodige aandacht gekregen in de media. Dankzij onze partners en de 

steun/samenwerking van onze sponsoren heeft het bestuur in 2019 haar missie weer 

volbracht. 

Financiële highlights 

Vanwege het jubileumjaar zijn dit jaar de kosten hoger dan de opbrengsten. Er is hiervoor in 

de afgelopen jaren gespaard. Wij danken natuurlijk weer al onze Almelose sponsoren en 

het Sportbedrijf Almelo voor de sportstimuleringsbijdrage. Voor meer details verwijs ik u 

graag naar het financieel jaarverslag. 

Highlights stichting 

Met dank aan Nicole ter Harmsel, konden wij ook in 2019 weer rekenen op ruim 30 

sponsoren. Ook de partnerschappen met game- en gezondheidscentrum Funiefit en BVO 

Heracles Almelo werden in 2019 voor het vierde jaar voortgezet. Net als stichting Almelose 

Schoolsportdagen, hebben deze organisaties ook een gezonde en sportieve leefstijl voor de 

jeugd als missie. 

Op 6 en 7 juni 2019 namen er ruim 1350 basisschoolleerlingen deel aan de Almelose 

schoolsportdagen. De aanwezige sporters werden ook in 2019 weer gefotografeerd door 

Hans van Cronenberg. Op de site www.fotojucro.nl waren prachtige actiefoto’s te 

bewonderen. Bij deze een woord van dank aan ‘onze’ fotograaf.  

Anders dan andere jaren, werden alle prijzen dit jaar persoonlijk uitgereikt aan de prijs- 

en/of medaillewinnaars. De bestuursleden van stichting Almelose Schoolsportdagen gingen 

hiervoor alle basisscholen langs. Het hoogtepunt hierbij was de uitreiking van de hoofdprijs. 

 

Michel Maag, voorzitter stichting Almelose Schoolsportdagen.                    

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 

 

http://www.fotojucro.nl/
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Activiteiten 
De eerste activiteit van het nieuwe jaar was de lancering van onze nieuwe website. Deze is 

ontworpen door onze sponsor Microcenter. Daarna begon, als ieder jaar, de zoektocht naar 

sponsoren voor de lustrumeditie van 2019. De goodiebags en de prijsuitreiking zijn 

inmiddels al vanzelfsprekend en daarom werden er hier ook weer sponsoren voor gezocht. 

In de zoektocht naar een sponsor, die een fiets beschikbaar wilde stellen voor de meest 

gemiddelde leerling, kwamen we uit bij fietswinkel Chez Velo. Uiteindelijk werden er (naast 

onze hoofdsponsor) nog tweeëndertig sponsoren binnengehaald. Dit tot groot genoegen van 

het bestuur! Het feit dat de Almelose ondernemers ook in 2019 weer hun steentje bijdroegen 

aan de sportstimulering van de jeugd vinden wij fantastisch! 

 

Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2019 vonden de Almelose Schoolsportdagen weer plaats 

op het terrein van atletiekvereniging SISU. Tijdens de vier dagdelen werd er sportief 

gestreden om de prijzen en de medailles. Nadat alle individuele resultaten van alle 

deelnemers waren ingevoerd, werden de prijswinnaars via onze website bekend gemaakt. 

Eind juni  2019 werden  alle prijswinnaars op hun eigen school verrast met hun prijs en/of de 

medaille. Begin juli werd de hoofdprijs uitgereikt op basisschool De Wereldboom. 

Het bestuur kwam naast de sportdagen zelf, in 2019 officieel zeven keer bijeen in 

vergadering.  
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Publiciteit 

Facebookpagina 

De facebookpagina van stichting Almelose Schoolsportdagen heeft in 2019, 272 volgers. Op 

deze pagina probeert het bestuur de sponsoren een podium te geven, door regelmatig links 

te plaatsen of te benoemen in welke vorm zij de Almelose Schoolsportdagen ondersteunen. 

Het hele jaar door publiceren wij diverse ‘posts’ op deze pagina, maar vooral in de periode 

rondom de Almelose schoolsportdagen. In de maanden mei en juni is de facebookpagina 

druk bezocht. Tijdens de Schoolsportdagen posten we het laatste nieuws, de tussentijden, 

de te winnen prijzen, de deelnemende basisscholen en enkele foto’s.  

Media-aandacht 

In de maanden mei en juni 2019 werd in zowel de plaatselijke als de regionale krant volop 

aandacht besteed aan de stichting Almelose Schoolsportdagen. De uitreiking van de 

hoofdprijs kreeg begin juli aandacht in dagblad Tubantia. 

De website 

Onze nieuwe website www.almeloseschoolsportdagen.nl werd ook in 2019 weer vaak 

bezocht. Evenals vorige jaren moest de aanmelding voor de scholen via deze site 

plaatsvinden. Naast het aanmelden zijn o.a. het deelnameoverzicht en de uitleg van de 

onderdelen te downloaden. Verder werden de te winnen prijzen en de uiteindelijke 

prijswinnaars bekend gemaakt via de website.  

Op deze website wordt sinds 2015 een ‘eeuwige ranglijst’ bijgehouden van de zeven 

individuele atletiekonderdelen. Ook zijn er foto’s te vinden van de sportdagen en de 

prijsuitreikingen. Hiermee is onze website tevens een prachtig podium voor onze sponsoren, 

die hier ook allemaal met logo en link te vinden zijn.  

 

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

Atletiekvereniging SISU 

Sinds 2001 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 konden de sportdagen ook in 2019 weer onder 

perfecte omstandigheden plaatsvinden. Het bestuur is dan ook zeer tevreden met SISU als 

gastheer. 

De sponsoren 

In 2019 kregen wij de steun van 33 sponsoren. Naast de financiële giften, ontvingen wij 

ook flesjes water en een gezond tussendoortje. Verder stelden enkele sponsoren prijzen 

ter beschikking voor de diverse sportonderdelen. Het jaar 2019 was alweer het vijfde jaar 

van onze hoofdsponsor “Multimedia Center”. Onze dank hiervoor gaat uit naar Lars 

Elferink. Verder willen we hier ook graag een speciale aandacht voor goodiebag-sponsor 

ETC. Alle deelnemers kregen dit jaar van ETC een fietslampje cadeau. Tenslotte willen wij 

ballensponsor SKOR nog benoemen. SKOR stelde namelijk voor elke deelnemende 

school een SKOR-bal beschikbaar.  

Het bestuur bedankt verder ook alle andere partners en sponsoren voor het vertrouwen in 

en hun bijdrage aan de stichting in 2019.  

De vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers zou dit evenement geen kans van slagen hebben. We zijn de ruim 160 

(groot)ouders, die fungeerden als juryleden bij de sport- en spelonderdelen, hiervoor dan 

ook zeer dankbaar. Daarnaast zorgt een vaste ploeg vrijwilligers van Gepensioneerde 

OPOA-leerkrachten al jaren voor de catering en de jurering van de 800 meter-loop. Ook 

naar hen gaat weer grote dank uit met hun inzet voor de Almelose Schoolsportdagen. 

Verder stelde het bedrijf Timberland ook weer meerdere vrijwilligers beschikbaar.  

Wederom onze dank aan alle vrijwilligers in 2019. 

Geen 

sportdagen 

zonder de 

hulp van 

SISU, 

onze 

sponsoren 

en de 

vrijwilligers
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Financiën 2019 
. 

 Rekening Debet (+) Credit (-) Saldo 

 SALDO 01-01-2019   €6263,63 

1. Bankkosten 2019 
 

€ 190,35  

2. Sponsoring 2019 € 3500,00   

3. Donaties 2019 € 5,00   

4. Catering SISU  € 636,00  

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

 € 4587,38  

6. Telefoonkosten  -  

7. Portokosten  -  

8. Materiaalkosten sportdag  € 306,33  

9. EHBO  € 95,00  

10. Vrijwilligersvergoeding  € 400,00  

 TOTAAL € 3505,00 € 6215,06  

 SALDO 31-12-2019   €3553,56 
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Conclusies en ambities 
Evenals vorige jaren, kregen de bestuursleden vele positieve reacties van leerkrachten, 

vrijwilligers en deelnemers van de jubileumeditie van 2019. Hier zijn we natuurlijk zeer 

erkentelijk voor en stimuleert ons om het werk van de stichting voort te zetten. Het bestuur 

heeft de volgende ambities voor de komende jaren. 

- De stichting zorgt jaarlijks voor voldoende financiële middelen en sponsoring in 

natura om de Almelose leerlingen een onvergetelijke sportdag te bezorgen. 

 

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

Schoolsportdagen een begrip wordt in Almelo. De traditionele schoolsportdagen 

moeten jaarlijks in juni door zoveel mogelijk basisschoolleerlingen bezocht kunnen 

worden. 

 

- De stichting wil de komende jaren een groter 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 

evenals de vorige jaren, een prima gevoel heeft overgehouden aan het jaar 2019. Wij hopen 

dan ook dat we onze ambities in de komende jaren met hetzelfde plezier kunnen blijven 

uitvoeren 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 

 

 

 

 

 

Christien Sickman 

Bestuurslid 

 

 

 

Gerlinda Fikken 

Bestuurslid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 
Stichting Almelose Schoolsportdagen 

De Jan van Gent 7 
7609 JX Almelo 

www.almeloseschoolsportdagen.nl 

stichting@almeloseschoolsportdagen.nl 


