
Jaarverslag 
2021 

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 2021. Wederom een bijzonder jaar. 

Een jaar waarin we nog steeds te maken hadden met de corona-maatregelen. Juist in deze 

tijd is het voor kinderen belangrijk om contacten te onderhouden met leeftijdsgenoten en 

voldoende beweging te krijgen. Om die reden besloten we als bestuur om de Almelose 

Schoolsportdagen in een aangepaste vorm aan te bieden, conform de geldende 

maatregelen. Hierdoor hebben minder leerlingen kunnen deelnemen, maar hebben wij toch 

weer veel leerlingen kunnen laten genieten van een sportieve ochtend/middag. Met dank 

aan de groepsleerkrachten en de vrijwilligers van Sisu heeft het bestuur in 2021 op deze 

manier haar missie weer volbracht. 

Financiële highlights 

Vanwege het sobere karakter van de sportdagen en het feit dat ook onze sponsoren te 

midden van een crisis verkeren, hebben wij geen beroep gedaan op onze sponsoren. Wij 

hebben er voor gekozen om onze financiële reserves aan te spreken. Wij danken natuurlijk 

in ieder geval de gemeente Almelo en het Sportbedrijf Almelo voor de 

sportstimuleringsbijdrage. Voor meer details verwijs ik u graag naar het financieel 

jaarverslag. 

Highlights stichting 

Op 3 en 4 juni 2021 namen er ruim 800 basisschoolleerlingen deel aan de Almelose 

schoolsportdagen. De aanwezige sporters werden ook in 2021 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, waren er dit jaar geen prijzen te winnen. Door de andere invulling 

van het programma dit jaar en doordat er door corona geen sponsorgelden binnen zijn 

gekomen, zijn wij tot dit besluit gekomen.  

 

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 
Gelukkig hebben we dit jaar kunnen besluiten om de Almelose Schoolsportdagen wel door 

te laten gaan. Omdat het vorig jaar ook al niet door kon gaan vanwege de corona epidemie. 

Op donderdag 3 en vrijdag 4 juni 2021 vonden de Almelose Schoolsportdagen weer plaats 

op het terrein van atletiekvereniging SISU. Dit jaar vanwege corona in aangepaste vorm. De 

leerlingen van de verschillende basisscholen maakten met hun eigen groep en begeleider(s) 

een ronde langs zeven verschillende sportonderdelen. Op die manier was het mogelijk om 

volgens de geldende maatregelen de sportdag veilig vorm te geven. De reacties waren erg 

positief.  

Het bestuur kwam naast de sportdagen zelf, in 2021 officieel zes keer bijeen in (online-) 

vergadering. 
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Publiciteit 

Facebookpagina 

De facebookpagina van stichting Almelose Schoolsportdagen heeft in 2021, 294 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. Op deze manier proberen wij kinderen, scholen te 

stimuleren en te enthousiasmeren voor de sportdagen én om juist in deze tijd het belang van 

bewegen onder de aandacht te brengen. In de maanden mei en juni is de facebookpagina 

regelmatig bezocht. Tijdens de Schoolsportdagen posten we het laatste nieuws, de 

deelnemende basisscholen en enkele foto’s.  

Media-aandacht 

In juni werd er op de voorpagina van het Almelo’s Weekblad een artikel geplaatst over het 

doorgaan van de Almelose Schoolsportdagen in aangepaste vorm. Na de schoolsportdagen 

werd een tweede artikel geplaatst met als titel: Schoolsportdagen Almelo groot succes! 

De website 

Onze website www.almeloseschoolsportdagen.nl werd ook in 2021 regelmatig bezocht. 

Anders dan andere jaren konden dit jaar de aanmeldingen niet via de website plaatsvinden, 

maar moesten ze telefonisch worden doorgegeven. Dit vanwege de aangepaste vorm. Via 

de website was het deelname overzicht en de uitleg van de onderdelen te downloaden. 

Omdat er geen prijzen te winnen waren, werd er dit jaar voor het eerst geen lijst met 

prijswinnaars geplaatst op de website. Sinds 2015 wordt namelijk al een ‘eeuwige ranglijst’ 

bijgehouden van de zeven individuele atletiekonderdelen. We hopen deze lijst in 2022 weer 

aan te kunnen vullen. Wel zijn er foto’s te vinden van de sportdagen. 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 2021 weer onder 

aangepaste omstandigheden plaatsvinden, met inachtneming van de coronamaatregelen. 

Het bestuur is dan ook zeer tevreden met SISU als gastheer. 

De sponsoren 

Zoals gemeld waren er geen sponsoren dit jaar. De gemeente Almelo stelde voor het eerst 

sinds 2014 het sportveld ter beschikking. Hiervoor dank.  

Na het vertrek van bestuurslid Huib Snoeier, is Femke Keupink toegetreden tot het 

bestuur. Zij is werkzaam voor het Sportbedrijf Almelo en vervult diverse taken voor de 

stichting.   

Het bestuur hoopt in 2022 weer een beroep te kunnen doen op onze partners en 

sponsoren.   

De vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers zou dit evenement geen kans van slagen hebben. In 2021 werd er 

i.v.m. corona zo min mogelijk gebruik gemaakt van vrijwilligers. De groepen leerlingen 

werden begeleid door de eigen leerkrachten/begeleiders bij de verschillende 

sportonderdelen. Een woord van dank aan de vrijwillige ouders en leerkrachten. Ook willen 

de scholen bedanken voor hun flexibele inzet. 

Geen 

sportdagen 

zonder de 

hulp van 

SISU, 

onze 

sponsoren 

en de 

vrijwilligers
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Financiën 2021 
. 

 

  

 
Rekening Debet 

(+) 
Credit (-
) 

Saldo 

 
SALDO 01-01-2021 

  
 

€1303,52 

1. Bankkosten 2021 
 

€ 114,00 
 

2. Sponsoring 2021 - 
  

3. Donaties 2021 € 400,00 
  

4. Catering SISU 
 

€ 205,00 
 

5. Representatiekosten 

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

 
€ 363,00 

 

6. Telefoonkosten 
 

- 
 

7. Portokosten 
 

€ 71,56 
 

8. Materiaalkosten sportdag 
 

- 
 

9. EHBO 
 

- 
 

10. Vrijwilligersvergoeding 
 

€ 125,00 
 

 
TOTAAL € 400,00 € 878,56 

 

 
SALDO 31-12-2021 

  
€824,98 
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Conclusies en ambities 
Het bestuur is zeer verheugd dat er in 2021 toch gesport kon worden door de Almelose 

basisschoolleerlingen. Helaas kon dit niet door alle leerlingen en ook niet op de ‘traditionele 

wijze’, maar toch. Zoals eerder gemeld werd de creativiteit van het bestuur, inzake de 

aangepaste vorm, erg gewaardeerd door de aanwezige leerkrachten. Zij gaven aan dat zij, 

net als de leerlingen, wel weer toe waren aan een educatief (of in dit geval: sportief) 

uitstapje met de groep. Met deze positieve feedback zijn we natuurlijk zeer content.  Het 

bestuur is dan ook voornemens om het werk van de stichting voort te zetten. Het bestuur 

heeft de volgende ambities voor de komende jaren. 

- In 2022 willen we graag weer de traditionele sportdagen organiseren met twaalf 

onderdelen, en daarmee dus de volle twee uur sporten in ere herstellen. Ook hopen 

we weer meer dan 1200 leerlingen te ontvangen. 

 

- In 2022 willen we kijken of we enkele onderdelen kunnen aanpassen om de 

sportiviteit nog meer te stimuleren.   

 

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

(samen) te sporten. 

 

Samenvattend kan gezegd worden dat het bestuur van stichting Almelose 

Schoolsportdagen, ondanks de geldende beperkingen, een goed gevoel heeft 

overgehouden aan het jaar 2021. 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 

 

 

 

Christien Sickman 

Bestuurslid 

 

 

 

 

 

Femke Keupink 

Afgevaardigde  

Sportbedrijf Almelo 

 

 

 

Gerlinda Fikken 

Bestuurslid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 
Stichting Almelose Schoolsportdagen 

De Jan van Gent 7 
7609 JX Almelo 

www.almeloseschoolsportdagen.nl 

stichting@almeloseschoolsportdagen.nl 


