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Algemene informatie
Algemeen
Stichting ‘Winnen doen we Samen’ is gelieerd aan DESTIL B.V. en opgericht om door middel van
sportevenementen geld in te zamelen voor het goede doel. De Belastingdienst heeft de stichting met
ingang van 18 juni 2013 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verleend.
Bedrijfsgegevens
Naam:

Stichting Winnen doen we Samen

Adres:
Postcode:
URL:
RISN nummer:
KvK nummer:
Contactpersoon:
Email:
Telefoon:

Laurent Janssensstraat 101
5048 AR Tilburg
www.mysterymountain.nl / www.expeditiejunior.com
8529.36.989
58233792
Linda van Doorn
wdws@destil.nl
013-4653007 / 06-51186701

Doel
De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van verscheidene evenementen, welke
evenementen de tegenprestatie zijn voor de door de donateurs/deelnemers ingezamelde financiële
bijdragen. In het voortraject van het evenement zullen diverse benefietactiviteiten door de stichting
en/of donateurs/deelnemers worden georganiseerd en voorts het verrichten van al hetgeen daaruit
voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn dan wel al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft met het
verwezenlijken van haar doel geen winstoogmerk.
Momenteel verwezenlijkt de stichting haar doelstelling door middel van het organiseren van de
evenementen ‘Mystery Mountain’ en ‘Expeditie Junior’.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
René Kars
Voorzitter
Job van Vliet
Penningmeester
Richard Vinke
Secretaris
Linda van Doorn
Lid
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Er is geen beloningsbeleid aanwezig voor het bestuur van de stichting. De stichting verricht haar
activiteiten door medewerking van vrijwilligers.
Beleidsplan
De hoofdlijnen van het beleidsplan worden als volgt omschreven:
De stichting is opgericht om door middel van het organiseren van sportevenementen geld in te
zamelen voor het goede doel. De stichting zet zich in voor ‘Orange Babies’ en vanaf de editie van 2016
mogen deelnemers aan de Mystery Mountain ook geld inzamelen voor een persoonlijk doel, mits dit
doel in het bezit is van een ANBI status.
De stichting organiseert jaarlijks twee wielerevenementen om haar doel te verwezenlijken. Deze
evenementen worden gefinancierd met financiële bijdragen van deelnemers en sponsoren. Op de
internet site wordt inzicht gegeven in de besteding van de financiële bijdrage en de samenhangende
kosten voor de organisatie.
Het beheer van het vermogen van de stichting is de verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt
intern verzorgd.
Het vermogen of de opbrengsten worden alleen aangewend voor de doelstelling. De stichting heeft
met het verwezenlijken van haar doel geen winstoogmerk.
Verslag activiteiten
Op de website is een verslag te vinden van de uitgeoefende activiteiten van het jaar 2016.
Financiële verantwoording
De financiële verantwoording omvat een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting
hierop. Er wordt verantwoording afgelegd over het jaar 2016 waarin de evenementen hebben
plaatsgevonden. De verantwoordingsperiode omvat de periode van voorbereiding tot en met de
financiële afsluiting van de evenementen.
Tilburg, 27 juni 2017

R. Kars
Voorzitter
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Balans over 2016
(na resultaatbestemming)
A c t i v a

Vorderingen
Liquide middelen (1)

2016

2015

8.453

19.281

8.453 19.281
............. ............

Totaal activa

8.453

19.281
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P a s s i v a

Eigen vermogen (2)
Bestemmingsreserve

2016

2015

8.453

19.281

8.453 19.281
............... ............

Totaal passiva

8.453

19.281
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Staat van baten en lasten over 2016
2016
Baten
Baten uit eigen fondswerving (3)

164.072

Lasten
Besteed aan de doelstelling (4)
Besteed aan beheer en organisatie (5)

135.548
39.352

Totale Lasten

174.900
.

Saldo van baten en lasten voor bestemming
Bestemming van het saldo

(10.828)
10.828

Saldo van baten en lasten na bestemming
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-

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend
aan het jaar waarin het evenement is georganiseerd. De financiële verantwoording is opgesteld
overeenkomstig de grondslagen van de stichting.
Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en
cheques.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen beslaat het vermogen van de stichting. Het eigen vermogen bestaat volledig tot
de beschikking van de stichting en wordt bestemd ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Bestedingen aan doelstelling
De bestedingen in het kader van de doelstelling zijn toegerekend aan het jaar waarop het
evenement betrekking heeft en betreffen bestedingen die reeds zijn uitgekeerd.
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Toelichtingen
Liquide middelen (1)
De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

Eigen vermogen (2)
Bestemmingsreserve
2016
Beginsaldo
Bestemming
Eindsaldo

2015

19.281
(10.828)

4.757
14.524

8.453

19.281

Het saldo van de baten en lasten wordt geheel aangewend ten behoeve van de doelstelling van de
stichting.

Baten uit eigen fondswerving (3)
De baten uit eigen fondswerving bestaan uit:
2016
Baten deelnemers
Baten sponsoren

124.822
39.250

Totaal baten

164.072

Besteed aan de doelstelling (4)
De bestedingen aan de doelstelling bestaan uit:
2016
Mystery Mountain 2016
Expeditie Junior 2016
Orange Babies Gala 2016

115.325
14.223
6.000

Totaal bestedingen doelstelling

135.548

De stichting heeft een bedrag van € 6.000 gedoneerd ten behoeve van het ‘Orange Babies Gala
2016’.
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Onze goede doelen (vervolg 4)
Tijdens Mystery Mountain mogen onze deelnemers een eigen goede doel aandragen, naast ons
eigen doel Orange Babies hebben we in 2016 de volgende goede doelen gesteund:
Only Friends
Kika
KWF Kankerbestrijding
Orange Babies
Prinses Beatrix Spier Fonds
Nationaal MS fonds
Duchenne Heroes
Stichting van het kind
Villa Pardoes
CF Stichting
Fondsgehandicaptensport
Epilepsiefonds
Look good feel better
Cliniclowns
Stichting Stepping Stone Liberia
Stichting Homeofhope4all
Stichting DaDa
Dierentehuis Midden-Holland
Simavi
SOS Kinderdorpen
Spieren voor spieren
Lazy Sonnie Afternoon
HDKT Radboutoncologiefonds
The Ocean Clean up
Stichting Goal
Straatkinderen van Kathmandu
te Castricum
Stichting ALS
Totale opbrengst

€ 10.985,20
€ 950,00
€ 10.700,00
€ 65.010,00
€ 475,00
€ 478,00
€ 1.900,00
€ 475,00
€ 4.686,30
€ 705,00
€ 475,00
€ 789,00
€ 513,00
€ 2.325,00
€ 518,00
€ 790,00
€ 1.680,50
€ 1.075,00
€ 1.025,00
€ 575,00
€ 545,00
€ 1.000,00
€ 950,00
€ 475,00
€ 495,00
€ 4.080,00
€ 1.650,00
€ 115.325,00

De opbrengst van Expeditie Junior 2016 is
volledig gedoneerd aan Stichting Orange Babies.
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Besteed aan organisatie en beheer (5)
De bestedingen aan organisatie en beheer bestaan uit:
2016
Beheer
Organisatie

1.989
37.363

Totaal bestedingen doelstelling

39.352

Personeelsleden
Bij de stichting zijn geen werknemers werkzaam.

Overige Gegevens
Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de wijze zoals benoemd in de staat van
baten en lasten. Dit voorstel is reeds verwerkt in deze financiële verantwoording.

Mededeling ontbreken accountscontrole
De stichting is vrijgesteld van accountantscontrole overeenkomstig de vereisten in Titel 9 BW 2.
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