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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 

Met trots presenteer ik u het eerste jaarverslag van de stichting Almelose 

Schoolsportdagen. In dit jaarverslag geven wij een impressie van ons eerste stichtingsjaar. 

Wij zijn hierbij veel dank verschuldigd aan de organisatie ‘het Almeloos Feestje’ en enkele 

Almelose ondernemers. Dankzij hun steun en vertrouwen in het bestuur van de stichting 

kunnen wij jaarlijkse onze doelstellingen behalen en daarbij blijven werken aan de missie 

van de stichting. 

Financiële highlights 

Dankzij het eerder genoemde ‘Almeloos Feestje’ heeft de stichting een mooi startkapitaal 

gekregen. Hiermee is eind 2014 volop geïnvesteerd. Dankzij het donatiefonds van de 

Rabobank, een sportstimuleringsbijdrage van het Sportbedrijf Almelo en de 

sponsorbijdragen vanuit het Almelose bedrijfsleven, staan wij er financieel goed voor. Voor 

meer details verwijs ik u graag naar het financieel jaarverslag. 

Highlights stichting 

De hoogtepunten van 2014 zijn natuurlijk de sportdagen zelf. De schoolsportdagen op 4 en 

5 juni 2014 zijn goed en sportief verlopen. De sportende jeugd en de fantastische hulp van 

de vele vrijwilligers maakten de eerste editie van de Almelose Schoolsportdagen als 

stichting, tot een groot succes. 

Vooruit kijken 

Net als bij het sporten zelf, stelt ook het bestuur van de stichting zichzelf doelen voor het 

komende jaar. Deze staan beschreven in het deel ‘Conclusies en ambities’.  

Michel Maag 

Voorzitter stichting Almelose Schoolsportdagen 

9 juni 2015 

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 
Na de succesvolle editie van de Almelose schoolsportdagen van 2013 werd er tijdens de 

eerste bijeenkomst van 2014 natuurlijk gesproken over de financiën. Immers de editie  van 

2013 werd mogelijk gemaakt door de vele donaties van het Almelose bedrijfsleven. Grote 

dank waren wij hiervoor verschuldigd aan hoofdsponsor Ermasport en het Sportbedrijf 

Almelo. De commissie moest dus weer op zoek naar sponsoren. De opzet was om 

structurele inkomsten te genereren, middels een hoofdsponsor voor meerdere jaren. En zo 

werden vele Almelose bedrijven aangeschreven. 

Eind maart 2014 werd een delegatie van de commissie uitgenodigd voor een bijeenkomst 

van ‘het Almeloos Feestje’. Deze heren organiseren sinds enkele jaren de openingswedstrijd  

van Heracles Almelo tegen een Almelose selectie op het terrein van avc Heracles aan de 

Bornsestraat. Tevens willen zij met dit evenement ieder jaar een plaatselijk goed doel 

financieel ondersteunen. Zij vonden de Almelose Schoolsportdagen een prima passend doel 

voor 2014. Het nadeel was alleen dat de commissie geen officiële status had. Zij gaven aan 

om de commissie te willen steunen in het opzetten van een eigen stichting. 

Op 14 mei 2014 tekenden de commissieleden op het notariskantoor van VWZ-notarissen 

voor de oprichting van stichting Almelose Schoolsportdagen.  Het prachtige logo van de 

stichting is, evenals het nieuwe diploma, ontworpen door Arjan Riksmanspoel. 

Op donderdag 5 en vrijdag 6 juni 2014 werden de Almelose schoolsportdagen 2014 

gehouden met 1277 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 het wederom een geslaagd evenement.  

Op zaterdag 5 juli 2014 was het bestuur op uitnodiging aanwezig om, in de rust van de 

openingswedstrijd van Heracles Almelo tegen de Almelose selectie,  een cheque te 

ontvangen die als startkapitaal diende voor de stichting.  

Tijdens de bijeenkomst van augustus werden tevens de eerste ambities voor het jaar 2015 

genoteerd. Om deze ambities waar te maken, werd begonnen met de profilering van onze 

stichting. Als eerste werd Yvonne Oude Luttikhuis benaderd om een website voor de 

stichting op te zetten. Tevens werd er door haar een flyer gemaakt, waarop de 

mogelijkheden vermeld werden om onze stichting financieel te steunen.  

Het bestuur kwam naast de sportdagen zelf,  in 2014 officieel zeven keer bijeen in 

vergadering.  
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Publiciteit 

Opzet Facebookpagina 

De eerste actie van de stichting was het aanmaken van een eigen Facebookpagina op 22 

mei 2014. De eerste foto’s van het tekenen van de akte en de aankondiging van de 

Almelose Schoolsportdageneditie 2014, werden gewaardeerd.  

Media-aandacht 

In mei 2014 werd zowel de plaatselijke als de regionale krant aandacht besteed aan de 

oprichting van de stichting Almelose Schoolsportdagen. 

Rondom de sportdagen in juni 2014, werd nogmaals de aandacht van deze regionale en 

plaatselijke krant gezocht. 

Eigen website 

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

september 2014 begonnen met de profilering van onze stichting. Als eerste werd er 

opdracht gegeven aan Yvonne Oude Luttikhuis om een website voor stichting Almelose 

Schoolsportdagen op te zetten. Ook werd zij gevraagd om een flyer van onze stichting te 

ontwerpen. Hierop werden de mogelijkheden vermeld om de stichting te sponsoren.  
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Externe contacten 

Het Almeloos Feestje  

Het bestuur van het Almeloos Feestje zijn een enorme inspiratiebron geweest voor de 

bestuursleden van onze stichting. Dankzij de connecties en de financiële hulp hebben zij 

de stichting een prima start gegeven.  

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 ERMA-sport, Sportbedrijf Almelo, Mutasport, Jazet Sign & 

Print, Beha metaal, WTT en Riwald recycling, zorgden de ING-bank, Drankenservice André 

Knol en Bolletje voor flesjes water en gezond tussendoortje. Tevens had Heracles Almelo 

voor alle sportieve deelnemers een cap beschikbaar gesteld. 

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.  

Drukkerij Algrafo 

In september 2014 vonden de eerste gesprekken plaats met drukkerij Algrafo. In deze 

gesprekken werden de mogelijkheden besproken voor het maken van een eigen 

schoolagenda. In deze schoolagenda konden Almelose sponsoren hun logo en/of 

advertenties plaatsen.  

Tevens zorgde Algrafo voor het drukken van onze flyers, de enveloppen met ons logo en 

de opmaak van de advertenties op de brieven naar de basisscholen en de vrijwilligers. 

Typ hier het 
bijschrift. 
 

Geen 
sportdagen 
zonder de 
hulp van 'het 
Almeloos 
Feestje', 
Atletiekvere-
niging SISU, 
onze 
sponsoren 
en de 
vrijwilligers. 
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Financiën  
 Rekening Debet (+) Credit (-) Saldo 

1. Startkapitaal  
(14 mei 2014) 

568,68   

2. Bankkosten 2014  52,86  

3. Sponsoring 2014 1064,60   

4. Donaties 2014 2900,00   

5. Catering SISU  464,20  

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

 676,80  

7. Telefoonkosten  9,95  

8. Portokosten  41,05  

9. Materiaalkosten sportdag  8,95  

     

 TOTAAL € 4.533,28 € 1.253,81  

     

 SALDO 31-12-2014   € 3.279,47 
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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 2014. 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 

Tel 06-18373073 

www.almeloseschoolsportdagen.nl 

almeloseschoolsportdagen@gmail.com 
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