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Aan onze aandeelhouders
Strategische & financiële highlights
2019 Dit jaar is Stichting Diabest opnieuw doorgegaan waarvoor we zijn
opgericht. We hebben onze hoofdactiviteit, ditmaal een tocht langs de kust van
Engeland, een gedeelte van de Cornwall kustroute. Ditmaal hebben we Stichting
Robopump gesponsord met de lopers, specifiek de closed loop pomp van Robin
Koops. Daarbij is Diabest geholpen door Novo Nordisk en Onemed om onze
dromen waar te maken.
2020 Corona-jaar. Ondanks de voorbereidingen die we al in een vergevorderd
stadium hadden hebben we deze editie moeten afblazen. Daarbij hebben we ook
onze sponsors gevraagd geen bijdrage te doen, maar uit te stellen naar 2021.
Toch hebben we onze verplichtingen moeten nakomen, betalingen voor
huttentocht en Ardennenweekend moeten afschrijven. Gelukkig hebben we in
eerdere jaren een buffer kunnen genereren, waardoor we dit hebben kunnen
opvangen. Donatie aan Robopump heeft ook dit jaar plaatsgevonden, net als een
klein evenement om de donatie/reunie te vieren (gelukkig nog voor Coronauitbraak).

Financiële highlights
2019: 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.
2020: zie hierboven.

Highlights Stichting Diabest
2019: Dit jaar hebben we in Engeland met een grotere groep dan voorgaande
jaren een gedeelte van de Cornwall kustroute gelopen, waarbij zelfs onze
begunstigd doel aanwezig was ind e vorm van Robin Koops. Daarnaast 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. Aangezien de kustroute zich minder goed leende voor grote
groepen, hebben we ondersteuning gehad van 2 koks (vrijwilligers) die ons
fantastisch hebben ondersteund tijdens de reis inclusief het vervoer tussen de
kampeerplaatsen.
2020: gelukkig heeft de stichting als team goed doorgedraaid en hebben we de
tegenslag van Corona efficient aangepakt. Voorbereidingen zijn gestaakt, kandidaten (die
zich al hadden aangemeld) zijn geïnformeerd, reserveringen zijn geannuleerd/verzet waar
mogelijk. Helaas is 1 bestuurslid ivm persoonlijke ambities uit het bestuur getreden, de rol
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van secretaris is daardoor overgenomen door een ander bestuurslid. Mede door Corona
hebben we als bestuur ook besloten de ambities hierbij te laten.

Vooruit kijken
Dit jaar, 2021, pakken we de draad gewoon weer op. We hebben een corona-proof (bubble)
scenario uitgewerkt waarbij we vanuit een vast lokatie onze aktiviteiten gaan uitzetten.
Hierbij hebben we de aanmeldingen van 2020 opnieuw benaderd, en hebben we voldoende
aanmeldingen om met hernieuwde energie aan de slag te gaan. Leuk daarbij te vermelden
is dat we 2 koks op vrijwillige basis, net als 2019, weer mogen verwelkomen voor de
verzorging van de deelnemers.

Voorzitter Stichting Diabest: Marieke Wassink
31 mei 2021
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Financieel overzicht Diabest 2019
Omzet 2019
bijdrage deelnemers projecten
inkomsten sponsoring lopers

[Euro]
25313,31
7421,9
4741,41

sponsoring Diabest

13150

S ch ngkosten 2019

-2002

opera onele kosten expedi e

-13508,88

opera onele kosten Ardennen

-735,27

Reserveringen
Balans Diabest 2019

-1400
9067,16

Vermogen s ch ng (per 31-12 januari 2018)

6811

Vermogen s ch ng (per 31-12 januari 2019)

17379,83

saldo per 31-12-2019

17379,83

Contanten 31-12-2019

Financieel overzicht Diabest 2020

0

[Euro]

Omzet 2020
saldo start 2020

17369,88

saldo eind 2020

9610,55

Betaling goed doel 2019 (S ch ng Robopump)

-4000

Sponsoring Diabest 2020

327,6

Onkosten Diabest

-4107

Omzet 2020

-7598,4

Toelichting 2019:
-

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

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

voor 2019 uit eigen middelen te kunnen betalen in plaats van door het bestuur
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persoonlijk, alsmede om een aanzet te kunnen doen om verder te
professionaliseren.

Toelichting 2020:
•

Naast de kosten die gemaakt zijn zoals in 2019 (zie hierboven), is door Corona
geen beroep gedaan op onze sponsors, terwijl er wel extra onkosten waren (zoals
het vooruit financieren van overnachtingslokaties Ardennen en Alpen).
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Notities bij jaarrekening
Schuld
Geen

Continuïteit van de stichting
Geen bijzonderheden.

Aandachtspunten
2019: 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.
2020: Het adres van Diabest is veranderd dankzij de verhuizing van de voorzitter &
penningmeester.
Rolverandering binnen bestuur
2019: geen
2020: uittreding Silvia Noordermeer (secretaris), taak overgenomen door Marleen Wassink.
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Publiciteit 2019
1.BMagazine
2.St.Anna; via de diabetespoli
3.Website: www.diabest.nl
4.Mond-tot-mond

Publiciteit 2020:
1.St.Anna; via de diabetespoli
2.Website: www.diabest.nl
3.Mond-tot-mond

Stichting gegevens
Stichting Diabest
Papenvoort 35, 5663AD, Geldrop
KvK 66093007
IBAN NL34RABO03102111661
Tel 06-26824569
www.Diabest.nl

