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SJAAK PACH STICHTING 

De vrijwilligers 
In 2021 is wederom de reis door de coronamaatregelen niet doorgegaan. Alle dan 
ingeschreven vrijwilligers zijn tijdig afgemeld en gevraagd hun enthousiasme vast te 
houden om zich weer aan te melden voor de reis van 2022 waarin de stichting haar 
40-jarig bestaan zal vieren. 

De werving van vrijwilligers vindt normaliter plaats via de bij de stichting al bekende 
vrijwilligers. Vrijwilligers verkrijgen wij ook met medewerking van ROC Eindhoven. 
Bij aanmelding van een nieuwe vrijwilliger vindt een kort interview plaats waarna, bij 
de aanmeldingsformulieren, verdere schriftelijke instructies worden meegestuurd. 
Het bestuur is zich bewust dat er vooraf aan de reis geen informatiebijeenkomst 
gehouden kan worden omdat de vrijwilligers van alle delen van het land komen. 
Vooraf aan de reis worden de reis- en begeleidingsinformatie verstrekt. Bij aanvang 
van de vaarvakantie vindt er een informatie/instructie bijeenkomst plaats aan boord 
van het schip, waarbij alle vrijwilligers aanwezig moeten zijn. Daarbij wordt onder 
ander aandacht gegeven aan: 
- tilinstructie en het gebruik van de tillift en verdere arbo gerichte adviezen. 
- specifieke aspecten van de verzorging 
- adviezen bij het begeleiden van gehandicapte deelnemers 
- bijzonderheden van het recreatie programma 
Bij elke reis worden de nieuwe vrijwilligers gekoppeld aan ervaren vrijwilligers. 
Deze ervaren vrijwilligers kunnen dan assistentie verlenen waar nodig is. 
Tijdens de reis zijn de voorzitter en een bestuurslid verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van de vrijwilligersgroep. Dit is bekend bij alle vrijwilligers. 

Activiteiten 
In 2021 namen de vrijwilligers van de stichting deel aan vele activiteiten om 
zodoende meer bekendheid te krijgen en om het financiële draagvlak te vergroten. 
De stichting ontplooide activiteiten rondom: 

Wervingsactie donateurs 
Benaderen bedrijfsleven/serviceclubs. Vermelding in de Dikke Blauwe 
Fondsenwerving, zoals vriendenloterij etc.... 

De commissie fondsenwerving is door het opstappen van M.Melchers voor als nog 
inactief. De activiteiten worden nu overgenomen door het huidige bestuur. Wij zijn 
naarstig op zoek naar aanvulling. 
De commissie fondsenwerving ontvangt ondersteuning van de voorzitter en de 
penningmeester van de stichting. 

PR van de Stichting 

Ook in 2021 heeft het Bestuur activiteiten ontplooid om zijn naamsbekendheid te 
vergroten. Zo verschenen er artikelen in De Telegraaf en in het Noord-Hollands 
Dagblad . Er is ook een vermelding in de Dikke Blauwe. 
Zo blijven wij ook actief op het internet d.m.v. eigen website 
www.sjaakpachstichting.n1 en facebook. 
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SJAAK PACH STICHTING 

BESTUURSVERSLAG 2021 

Inleiding 

De Sjaak Pach Stichting, vakantie voor het lichamelijk gehandicapte kind, is in 1982 
opgericht. De stichting heeft als enig doel het jaarlijks organiseren van een 
vaarvakantie voor lichamelijk gehandicapte kinderen en jongeren. Het gaat om een 
vaarvakantie met het vakantieschip "Prins Willem Alexander". Het streven is ernaar 
om de reis in de laatste volle week van de maand juli te laten plaatsvinden. 
Deelname aan de vaarvakantie staat open voor kinderen en jongeren in de leeftijd 
tot 35 jaar 
De stichting probeert d.m.v. eigen acties, activiteiten, donateurs, giften e.d., gelden 
bijeen te brengen om zo haar financiële draagvlak zo groot mogelijk te houden. 
Behalve dat de vakantieganger veel plezier beleeft, is het ook de bedoeling dat 
ouders/verzorgers een week rust genieten, met de wetenschap dat hun kinderen 
onder deskundige begeleiding een week plezier hebben. 

Bestuur 

In het jaar 2021 deed zich een bestuur mutatie voor. Bestuurslid M.L. Melchers heeft 
onder dankzegging haar plaats overgedragen aan Dhr A. Meijer, met vele jaren 
ervaring als een van de vrijwilligers van de stichting. 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Naam Functie Sinds Herbenoemd Aftreden 
M.E. Burger Voorzitter 01-07-1993 01-01-2018 01-01-2023 
3. van Leeuwen Secretaris 01-03-1997 01-01-2018 01-01-2023 
C. Ekkebus Penningmeester 20-03-2003 20-03-2018 20-03-2023 
L.S.M. Raijmann Bestuurslid 22-03-2004 22-03-2019 22-03-2024 
E.H.M. de 3ongh-Smeets Bestuurslid 30-11-2006 30-11-2021 30-11-2026 
A.Meijer Bestuurslid 02-11-2021 02-11-2026 

De bestuursleden, vervullen buiten de Sjaak Pach Stichting geen nevenfuncties voor 
andere vergelijkbare organisaties 

Donateurs, giften 

De stichting probeert het donateurenbestand te vergroten via de vele vrijwilligers die 
het doel van de stichting een warm hart toedragen. 
Er is geen actie geweest om de donateurs te benaderen omdat de reis van 2021 door 
coronapandemie niet door zou gaan. 
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SJAAK PACH STICHTING 

De vaartocht 
Door de corona maatregelen is de bootreis van 2021 wederom geannuleerd. 
Helaas hebben wij alle deelnemers, en alle vrijwilligers, moeten teleurstellen. Wij 
hopen elkaar in 2022 weer te zien aan boord van de "Prins Willem Alexander". 

Vooruitzicht 2022 

Het bestuur hoopt dat in 2022 de coronapandemie onder controle is en dat er weer 
ruimte is om de vaarvakantie te laten plaatsvinden. 
Het bestuur zal proberen een reis te organiseren binnen de Nederlandse wateren met 
begin- en eindpunt Arnhem. Na twee geannuleerde reizen zullen wij er een extra 
feestelijke reis van maken mede ook door de viering van het 40-jarig bestaan van de 
stichting 
Deze reis zal zijn voor kinderen en jongeren tot 35 jaar. Er kunnen zich 40 
deelnemers aanmelden. Er zal wederom gebruik gemaakt worden van het 
vakantieschip "Prins Willem Alexander". De reis zal plaatsvinden van 24juli t/m 29 
juli 2022. 
Met de hulp van vele vrijwilligers zal het bestuur van de stichting haar werk 
voortzetten om het financiële draagvlak verder uit te breiden. Natuurlijk denkt het 
bestuur daarbij aan het uitbreiden van het donateurenbestand, het interesseren van 
het bedrijfsleven voor haar doelstelling en het blijven zoeken naar sponsoren. Door 
het stijgen van de prijzen van o.a. de huurprijs van de boot en de btw kosten, is het 
bestuur genoodzaakt hier haar volledige aandacht aan te geven en te besluiten tot 
een verhoging van de deelnemerskosten. 
In juli 1998 ontving de stichting de "Verklaring van geen Bezwaar" van het Centraal 
Bureau Fondsenwerving in Amsterdam. Met genoegen kunnen wij vermelden dat de 
geldigheid van deze verklaring iedere keer is verlengd. Met ingang van 2016 is dit 
omgezet. Wij zijn in het bezit van het "CBF certificaat Erkend Goed Doel" 

Bovenal echter blijft het streven van de stichting om de kinderen en jongeren te 
laten genieten van een onvergetelijke vakantie. 

Julianadorp, januari 2022 
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1 	BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

Vorderingen 

31 december 2021 31 december 2020 

Overige vorderingen en overlopende 
activa 

122.242,00 15.389,00 

Liquide middelen 48.390,00 43.537,00 

TOTAAL ACTIVA 170.632 58.926 

PASSIVA 

31 december 2021 31 december 2020 

Continuiteits reserve 161.068 58.915 

Kortlopende schulden 9.564 11 

TOTAAL PASSIVA 170.632 58.926 
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2 	 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

Fondsenwerving 

Wekelijk 
2021 

Begroot 
2021 

Werkelijk 
2020 

Baten: 

-Baten van particulieren 693 2.500 2.493 
-Baten van bedrijven 5.350 2.250 4.726 
-Baten van loterijorganisaties 97.574 
-Baten van andere organisaties 
zonder winststreven 1.000 750 
-donaties, giften en schenkingen 5.250 8.000 
*Som van de geworven baten 104.616 10.750 15.219 

Overige Baten: 
-Bijdragen doelgroep aan bootreis 0 19.000 0 
-Rente 5 0 0 
-Opbrengsten bar 0 900 0 
Som der baten 104.621 30.650 15.218 

Lasten: 
Besteed aan doelstelling 
-Totale kosten bootreis 0 41.150 0 
*Besteding doelstelling 0 41.150 0 

Buitengewone last 
- oninbare vordering 0 400 

Werving baten 
-Kosten eigen fondsenwerving 15 500 494 
-Kosten fondsenwerving 3e 849 

Beheer en Administratie 
-Uitvoeringskosten 1.604 1900 1.796 
Som der lasten 2.468 43.550 2.290 

Resultaat toevoeging aan 
continuïteits reserve 102.153 -12.900,00 12.928 
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3 	TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2021 

3.1 	ALGEMEEN 

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen 
nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 
hebben. Misten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen iniden zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn "Kleine 
Fondsenwervende Instellingen"(RJK C20) 

3.2 	GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BELANS 

Vorderingen, liquide middelen en schulden 

De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarden. Voor 
zover luidend in vreemde valuta worden de bedragen omgerekend tegen de koers per balansdatum. 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Baten uit eigen fondsenwerving 

De baten uit eigen fondsenwerving worden gevormd uit de opbrengst van derden ontvangen 
bedragen via mailingsacties, giften en acties van derden 

Besteed aan doelstelling 

Dit betreffen kosten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de opbrengsten. 
Dit jaar is er niets besteed aan de doelstelling doordat door de COVID de reis niet door kon gaan. 

Uitvoeringskosten 

De uitvoeringkosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Rentebaten en -lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betreking hebbende rente-
opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen gelden. 

Contnuiteitsreserve 

Door de opbrengsten van de Telegraaf puzzelactie is onze reserver flink gestegen, wij dienen deze 
opbrengst te besteden aan onze doelstelling de komende jaren.De reserve dient ter dekking van de 
op te vangen te korten voor de komende 5 jaar. Het is de laatste jaren (voor Covid) gebleken dat de 
lasten waren dan de baten. 

Vanwege de COVID pandamie zijn er geen kosten voor de doelstellinge gemaakt, het resultaat van 
2021 wordt aangewend voor als reserve om toekomstige tekorten op te vangen voor 5 jaar. 
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3.3 	 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

Overige vorderingen 

31-12-2021 31-12-2020 
E 

Waarborgsom huur 113 113 
Vooruitbetaalde boothuur 15.272 15.272 
Nog te vorderen rente 5 4 
Nog te ontvangen acties derden 106.852 
Nog te ontvangen doelstelling bijdragen 

122.241 15.389 

Liquide middelen 

Rabo verenigingspakket 292 716 
Rabobank bedrijfstelerekening 48.098 42.821 
Kas 0 0 

48.390 43.537 

PASSIVA 
31-12-2021 31-12-2020 

Continuiteitsreserve 
Stand per 1 januari 58.915 46.386 
Resultaat lopend boekjaar 102.153 12.529 
Stand per 31 december 161.068 58.915 

Kortlopende schulden 
31-12-2021 31-12-2020 

Bankkosten 12 11 
Te betalen kansspelbelasting 2021 9.052 
Vooruit betaalde bijdrage deelnemer 2022 500 

9.564 1.761 
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3.4 	TOELICHTING OP DE UITVOERINGSKOSTEN OVER 2021 

Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming 

Totaal 	Begroot 	Totaal 
2021 2021 2020 

Huisvestingskosten 901 900 868 
Contributies en abonnementen 303 270 265 
Kantoor- en administratiekosten 162 490 425 
Verzekeringen 238 240 238 

1.604 1.900 1.796 

3.5 	TOELICHTING LASTENVERDELING OVER 2021 

Kosten doelstelling 
Publ. en communicatie 
Huisvestingskosten 
Verzekeringen 
Contributies & abonnementen 
Kantoor-en algemene kosten 

Doelstelling 
Vaarvakantie 

2021 

Werving 
Eigenfondsen 
werving 

baten 
Acties 
derden 

Beh. & adm. Totaal 2021 

0 0 
15 849 864 

901 901 
238 238 
303 303 
162 162 

0 15 849 1.604 2.468 
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