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Aan onze aandeelhouders 

Strategische &  financiële highlights 

Dit jaar is Stichting Diabest doorgegaan waarvoor we zijn opgericht. We hebben onze 

hoofdactiviteit, het lopen van een huttentocht wederom succesvol afgesloten, waarbij we 

een substantieel bedrag hebben opgehaald, ditmaal voor stichting Diabest zelf om 

financieel middelen ter beschikking te hebben om o.a. een buffer op te bouwen zodat de 

vrijwilligers/bestuur niet uit eigen middelen hoeven voor te schieten en we ons verder 

kunnen professionaliseren. Zo is er een AVG analyse gedaan, heeft Diabest zijn 

administratie AVG-geschikt gemaakt, is er een risicoanalyse gestart en heeft Diabest de 

ANBI status bereikt. Tenslotte hebben we gekeken naar scenario’s in de toekomst om onze 

strategie te toetsen en aan te scherpen. 

Financiële highlights 

Het opgehaalde geld van de lopers (aangemelde personen met diabetes) is grotendeels ten 

gunste van het beoogde doel gekomen. Ook is er een financieel stabielere positie van 

Diabest ontstaan, zodat de vooraf gemaakte kosten (reserveringen etc.) niet uit persoonlijke 

middelen van het bestuur betaald hoeven te worden. 

Highlights Stichting Diabest 

Dit jaar hebben we in Oostenrijk in het Virgental 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. Dit jaar hebben we vooral gebruikt om de strategische doelen uit te 

werken zoals verder professionaliseren, verwerven van sponsoring (om dit mogelijk te 

maken), netwerk uitbreiden, ANBI/AVG status. 

Vooruit kijken 

In 2019 gaan we de horizon verleggen naar Engeland om langs de kust van Cornwall te 

lopen. Het sponsordoel is verschoven naar een Diabest. Daarbij willen we naast het 

doorzetten van onze kernactiviteit de opgezette initiatieven afronden en ten gelde maken.  

Voorzitter Stichting Diabest: Marieke Wassink 

5 maart 2018 

Prachtige tocht in 

de Alpen! 
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Financieel overzicht 
 

 

Toelichting: 

- Kosten die gemaakt zijn, betreffen bankkosten, website beheer en het opvangen 

van uitgebleven of gemiste betalingen (misrekening Diabest).  

- Diabest heeft een doelstelling gehaald om geld in kas te hebben om reserveringen 

voor 2019 uit eigen middelen te kunnen betalen in plaats van door het bestuur 

persoonlijk, alsmede om een aanzet te kunnen doen om verder te 

professionaliseren. 

-  

Financieel overzicht Diabest 2018 [Euro] 
Omzet Diabest 2018 17281,55 

  

bijdrage deelnemers projecten 3085,25 

inkomsten sponsoring voor 31-12-2018 12696,3 

inkomsten sponsoring na 31-12-2018 1500 

  

Stichtingkosten 2018 -1336,6 

operationele kosten expeditie  -8805 

operationele kosten Ardennen -600 

  

Committed stichtingskosten 2018 na 31-12-2019 -1389 

Reserveringen voor toegezegde aktiviteiten -2900 

  

Balans Diabest 2018 5150,95 

Vermogen stichting (per 31-12-2017) 1457,8 

saldo per 31-12-2018 6813 

in kas 31-12-2018 86 

Vermogen stichting (per 31-12 januari 2018) excl. Commitments en 
reserveringen 6898 

Vermogen stichting (per 31-12 januari 2018) incl. Commitments en 
reserveringen 2609 
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Notities bij jaarrekening 

Schuld 

Geen 

Continuïteit van de stichting 

Geen bijzonderheden. 

Aandachtspunten 

Dit jaar hebben we een substantiële donatie gehad van BoerenMedical en Novo Nordisk 

(waarvoor dank), Stichting Diabest heeft o.a. hierdoor de operationele kosten kunnen 

afdekken.  

Rolverandering binnen bestuur 

geen 
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Publiciteit 2018 
1.1 BMagazine 

1.2 St.Anna; via de diabetespoli  

1.3 Website: www.diabest.nl 

1.4 Mond-tot-mond 

Stichting gegevens 
Stichting Diabest 

Boromir 7, 5663SJ, Geldrop 
KvK 66093007 
IBAN NL34RABO03102111661 

Tel 06-26824569 

www.Diabest.nl 

 


