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“We zijn een
stichting!”

Aan onze aandeelhouders
Strategische highlights
Dit jaar is Stichting Diabest opgericht, nadat in 2015 op persoonlijke titel een huttentocht
gelopen is in combinatie met sponsoring van een diabetes gerelateerd doel. We hebben
onze hoofdaktiviteit, het lopen van een huttentocht succesvol afgesloten waarbij we een
substantieel bedrag hebben opgehaald, ditmaal voor Inreda, om de ontwikkeling van de
closed-loop sensor (kunstmatige alvleesklier) te versnellen.

Financiële highlights
Via sponsoring buiten de lopers om hebben we de stichting kunnen oprichten, een website
(www.diabest.nl) en promotiemateriaal kunnen aanschaffen. Het opgehaalde geld van de
lopers (aangemelde personen met diabetes) is volledig ten gunste van het beoogde doel
gekomen.

Highlights Stichting Diabest
Buiten de oprichting hebben we natuurlijk de Stubaier Hohenweg gelopen samen met 6
lopers (met diabetes). Daarbij hebben we een voorbereidingsweekend gedaan (weekend
midden April). Tenslotte komt het bestuur ongeveer 1x per maand bij elkaar om de
voortgang en lopende zaken te bespreken.

Vooruit kijken
In 2017 willen we een nieuw (ander) diabetes gerelateerd doel sponsoren door middel van
hetzelfde concept. Ditmaal wordt er een huttentocht gelopen (September 2017) in het
Stubaier Alpen gebied, een andere dan 2016. Wederom gaat het om mensen met diabetes
die insuline afhankelijk zijn. Daarbij oriënteert de stichting zich op het opgehaalde geld te
investeren in een goed doel dat op zijn beurt kan bijdragen aan de bekendheid of netwerk
van Stichting Diabest. Daarbij wordt er gekeken naar de mogelijkheid van een financiële
buffer om individuele voorfinanciering te voorkomen en eventuele verdere
professionalisering vorm te geven.

Voorzitter Stichting Diabest: Marieke Wassink
4 februari 2017
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Financieel overzicht
Dit jaar is de opbrengst van Diabest geïnvesteerd in Diabest (oprichting en
promotiemateriaal), de opbrengsten van de lopers is 1:1 ten gunste van het goede doel
gekomen. Daarbij is er cashflow geweest om reis naar Oostenrijk te faciliteren.

Omzet
inkomsten diabest
bijdrage deelnemers operat. kosten
Inkomsten diabest tbv sponsordoel
Nog in kas
BEDRIJFSKOSTEN
operationele kosten expeditie
Sponsoring Inreda
Balans Diabest 2016

1 jan 2016
10282,94
1800
3927,44
4655,5
115
-1860,77
-3891,55
-4655,5
90,12

Toelichting operationele kosten:
-

Kosten die Diabest gemaakt heeft zijn naast oprichting (notaris/KvK) ook besteed
aan oprichting website en promotiemateriaal (banner/shirts).
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Notities bij jaarrekening
Schuld
Geen (voorfinanciering uit private middelen door A.C.Wassink terugbetaald binnen boekjaar)

Continuïteit van de stichting
Geen bijzonderheden.

Aandachtspunten
Dit jaar hebben we een substantiële donatie gehad van BoerenMedical (waarvoor dank),
Stichting Diabest heeft o.a. hierdoor kunnen starten. Daarbij zijn donaties die aangemerkt
zijn met bestemming Diabest (met akkoord betreffende donateurs). Hiermee hebben we de
operationele kosten van DIAbest kunnen afdekken.
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Publiciteit 2016
1.1 BMagazine
1.2 St.Anna
1.3 Website: www.diabest.nl
1.4 Mond-tot-mond
1.5
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Contactinformatie
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