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BESTUURSVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN HANDICART 2021 
 

De stichting is opgericht op 24 oktober 1997. 
 
De stichting heeft tot doel: 

Het bevorderen van de doelstelling en het ondersteunen van het werk van de statutair te Utrechtse 
Heuvelrug gevestigde stichting: Stichting Handicart of haar rechtsopvolger. 
 

1. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het verlenen van materiële steun aan Stichting Handicart, 
zoals het aantrekken, beheren en verstrekken van giften, kredieten, leningen en andere financiële middelen 
en ook het verwerven van donaties, giften en dergelijke ten behoeve van Stichting Handicart en voorts al 
datgene te doen wat rechtstreeks of zijdelings met dit doel verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles genomen in de ruimste zin des woords.  

 
De stichting beoogt niet naar winst te streven.  
 
Missie 
De stichting wil daar waar nodig het werk van Stichting Handicart of haar rechtsopvolger ondersteunen en promoten. 
 
Doelstelling en strategie 
Zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten van de Stichting Vrienden van Handicart heeft de stichting tot doel 
bevorderen van de doelstelling en het ondersteunen van het werk van de statutair te Maarn gevestigde stichting: 
Stichting Handicart of haar rechtsopvolger.  
 
Stichtingsbestuur en directie 
In 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen:                                                                                
Voorzitter                                                                                      T.M. Witteveen 
Penningmeester                                                                             H.H. Claus 
Lid       G.T. te Braak 
Lid       W. de Bruijn 
Lid       D.A. Mulder 
Lid                                                                                                     Th.M.J.G.E. Schreinemacher 
Lid                                                                                                      H.Y. Wijkstra 
Lid                                                                                                      W.P. Zelsmann 
Directie is gevoerd door                                                               Th.D. Stenfert Kroese 
 
Personeel en organisatie 
Stichting Handicart heeft geen personeel in dienst. Uitvoerende secretariële en administratieve taken worden 
betrokken van derden. 
 
Vestigingsplaats 
De stichting is statutair gevestigd in Maarn. 
 
Stichtingsvermogen 
De stichting zet haar vermogen in om haar doelstellingen te realiseren. 
 
Begroting 
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Gelet op de beperkte functie die door het bestuur van de stichting aan de begroting wordt toegekend, wordt het 
opnemen van de begroting in de staat van baten en lasten niet zinvol geacht. Op grond hiervan is een begroting en 
toelichting hierop achterwege gelaten. 

 
Bestemming exploitatieresultaat 2021 
In de bestuursvergadering, te houden op 28 juni 2022, zal de jaarrekening over 2021 worden vastgesteld. Het 
exploitatieoverschot over 2021 bedraagt € 334.736. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve “Continuïteit Stichting Handicart”.  
 
Algemeen 
In 2021 bestond Stichting Vrienden van Handicart 24 jaar. Stichting Vrienden van Handicart is actief in 
fondsenwerving. In de huidige tijd en in de huidige maatschappij is geven aan goede doelen niet meer 
vanzelfsprekend.  Mensen willen terecht weten wat er met het geld gedaan wordt en waar het geld blijft. Met actuele 
voorlichting worden de donateurs waar mogelijk op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting.  
 
Bestuur 
In 2021 zijn er geen bestuursleden toegetreden of afgetreden. 
 
In januari 2022 bereikte het bestuur het droeve bericht dat het bestuurslid de heer D.A. Mulder ernstig ziek was. In de 
bestuursvergadering van 11 juni 2020 trad de heer D.A. Mulder als lid toe van het bestuur van Stichting Handicart. Na 
een kort en moedig gedragen ziekbed is hij op 19 februari 2022 overleden. Het bestuur is hem dankbaar voor zijn inzet 
en zal zijn inbreng en altijd positieve geluid node missen. 
 
Nadat de golfbanen op 11 mei 2020 banen weer opengingen heeft de golfsport te maken gekregen met een 
explosieve groei. Stichting Vrienden van Handicart merkte dat het op veel golfbanen, door het opheffen van een deel 
van de restricties, weer mogelijk was wedstrijden ten bate van Stichting Vrienden van Handicart te organiseren. Er 
werden meer dan 100 wedstrijden georganiseerd die bij elkaar € 109.648 opbrachten (2020: € 57.588). 
 
Jaarrekening Stichting Vrienden van Handicart 2021 
In 2021 was het bedrijfsresultaat positief en bedroeg € 334.736 (2020: € 90.199) Deze stijging is voor een groot deel 
het gevolg van de (goede) beleggingsresultaten (+ € 183.315), hogere inkomsten bij de Handicart golftoernooien (+ € 
52.060) en een stijging  van de donaties en schenkingen (+ € 131.030). 
 
Daar tegenover staat de jaarlijkse schenking aan Stichting Handicart in 2021 € 37.705 hoger uitviel. Dit was het gevolg 
van een kostenstijging bij Stichting Handicart van € 125.877. 
 
Zonder de waardestijging van de beleggingsportefeuille zou het resultaat over 2021 een stuk lager zijn uitgevallen.  
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Tarieven Stichting Handicart 
Stichting Handicart en Stichting Vrienden van Handicart realiseerden in 2021 samen een positief resultaat. Beide 
stichtingen hebben geen winstoogmerk. De hieronder genoemde maatregelen komen beide ten goede aan de 
doelstelling van Stichting Handicart en hebben een drukkend effect hebben op het resultaat. 
 
Doordat de inkomsten bij Stichting Vrienden van Handicart uit bijdragen en donaties ieder jaar meestijgen met het 
groeiende aantal pashouders is besloten de jaarlijkse registratiekosten die € 5,00 per jaar bedragen te laten vervallen.  
 
Ook is besloten de kosten voor de huur van Handicarts te verlagen wanneer er in één Handicart twee pashouders 
plaatsnemen. Het tarief was € 4,50 voor iedere pashouder en wordt in 2022 verlaagd naar € 3,00 voor iedere 
pashouder. 
 
Baten 
De baten namen zoals eerder gemeld toe tot € 1.402.866 (2020: € 1.235.513). Dit als gevolg van een stijging van de 
donaties en schenkingen. Bijzonder hierbij is een legaat dat Stichting Vrienden van Handicart ontving van de heer J.H. 
Strous.  
 
J.H. Strous 
In 2021 kreeg de stichting bericht dat J.H. Strous, lid van Golfclub Oude Maas, een deel van zijn vermogen aan 
Stichting Handicart heeft nagelaten. De exacte omvang van het legaat is nog niet bekend maar het betreft een 
aanzienlijk bedrag. De exacte omvang van het bedrag is nog niet bekend. In 2021 ontving de stichting alvast een 
voorschot van € 37.000. De heer Strous heeft aan zijn schenking geen verdere voorwaarden verbonden met 
betrekking tot de besteding daarvan. 
 
Besloten is een deel van dit geld ter beschikking te stellen aan de golfclub Oude Maas waar de heer Strous bij leven lid 
was. Dit onder de voorwaarden dat dit geld gebruikt wordt voor de aanleg van een buggy pad waar in de winter o.a. 
gebruik van kan worden gemaakt door golf spelende pashouders van de stichting. 
 
Ook wordt een deel van dit legaat gereserveerd voor doeleinden die de pashouders van de stichting ten goede komen 
en passend zijn binnen haar doelstellingen. Hierbij wordt gedacht aan de bouw van stallingsruimte voor golfkarren en 
aan de aanleg van paden voor golfkarren. De voorwaarden waaronder een dergelijke aanvraag kan worden gedaan 
zullen nader bekend worden gemaakt. 
 
Lasten 
Vanwege het hogere verlies in 2021 van Stichtging Handicart zal in 2021 meer besteed worden aan de doelstelling. Dit 
bedrag bedraagt nu € 1.152.008 (2020: € 1.096.786).  
 
Beleggingen 
In 2017 is een beleggingsstatuut opgesteld. Hierin wordt het besluit vastgelegd dat Stichting Vrienden het deel van het 
vermogen dat is bestemd voor investeringen op langere termijn kan gaan beleggen. Het gekozen beleggingsprofiel is 
neutraal. Hierbij werd het maximaal te beleggen bedrag vastgesteld op één miljoen euro.  
 
 
In 2018 is aan een particuliere vermogensbeheerder de opdracht gegeven dit bedrag te beleggen volgens het 
daarvoor opgestelde beleggingsstatuut. De belegging is ondergebracht bij Binck Bank N.V.  
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Bijdragen, donaties en schenkingen 
De ingezette acties om de geconstateerde daling van het aantal donaties en de daarmee gepaard gaande daling van 
de inkomsten een halt toe te roepen, hebben de laatste jaren hun resultaat afgeworpen. In 2021 is het aantal donaties 
echter iets teruggelopen. 
 
In 2019 werden 24.797 donaties ontvangen, dat aantal liep in 2020 op naar 27.568. Geconstateerd wordt dat dit 
aantal in 2021 licht terugliep naar 27.449. Hiervoor zijn geen direct aanwijsbare oorzaken. Het is goed denkbaar dat de 
coronacrisis hierbij een rol heeft gespeeld. Door de geldende restricties waren er minder onderlinge contacten op de 
golfbanen mogelijk. Hierdoor is het lastiger geweest voor onze vrijwilligers om fondsen te werven.  
 
Inkomsten uit bijdragen, donaties en schenkingen 
Het totaalbedrag aan donaties en schenkingen bedroeg in 2021 € 1.283.540 (2020: € 1.152.510). Deze stijging met 
ruim € 131.000 is voor een deel het gevolg van een toename van de schenkingen met ruim € 55.000 en voor een deel 
door een toename van de donaties en bijdragen met ruim € 75.000. 
 
Schenkingen 
Zoals eerder genoemd is een legaat ontvangen van de heer J.H. Strous. Daarbij waren er, als in eerdere jaren, weer 
golfbanen die een schenking deden aan de stichting. Het totaalbedrag van deze schenkingen was in 2021 bijna € 
31.000. Hier worden de volgende golfclubs genoemd: (Prise d ’Eau € 4.500, ’t Sybrook € 3.315, Het Rijk van Nijmegen € 
3.000, De Turfvaert € 3.000, Rosendaelsche € 2.563, Delfland € 2.190 en Almeerderhout € 1.044. Bijzonder is zeker 
ook de gift van € 1.745 die werd ontvangen bij de opheffing van de vereniging Golfclub Land van Thorn. 
 
Toernooiopbrengsten 
Vanwege de coronacrisis nam de opbrengst in 2020 uit de toernooien af.  Gelukkig was het in 2021 mogelijk om weer 
bijna als vanouds wedstrijden ten bate van Stichting Handicart te organiseren.  
Dankzij de inzet van velen bedroeg de totale opbrengst in 2021 € 109.648 (2020: € 57.588).  
 
Impact van de coronacrisis op Stichting Handicart 
De uitbraak van het coronavirus heeft het eerste jaar direct invloed gehad op Stichting Vrienden van Handicart. Direct 
na de aankondiging van de beheersmaatregelen moest de stichting besluiten de jaarlijkse wedstrijden die gehouden 
worden ten bate van Stichting Handicart op een laag pitje te zetten.  
 
In 2020 en in 2021 moest besloten worden de regiofinales en de landelijke finale niet te organiseren. Dit had als 
gevolg dat voor het organiseren van de regiofinales en de landelijke finale geen kosten zijn gemaakt.  
 
Er werden in 2021 minder ballen ingekocht omdat er een deel van de ballen uit 2020 nog niet gebruikt was. Besloten 
werd om die eerst te gebruiken. Hiermee rekening houdend zijn er voor 2021 minder golfballen besteld. 
 
 
 
Stichting Vrienden van Handicart is opgericht om Stichting Handicart te ondersteunen. De verwachting is dat de 
schenking die Stichting Vrienden van Handicart jaarlijks zal moeten toenemen om de exploitatie van de stichting 
kostendekkend te houden. 
 
Stichting Vrienden van Handicart heeft voldoende liquide middelen om haar steun de komende jaren voort te zetten.  
 
Er is gezien de huidige situatie geen sprake van gerede twijfel of ernstige onzekerheid over het voortbestaan van 
Stichting Vrienden van Handicart. 
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Stichting Vrienden van Handicart 
 
 
 

Maarn, 28 juni 2022          
 
 
    

Voorzitter    Penningmeester  Bestuurslid 
 
 
 
 

W.P. Zelsmann   H.H. Claus   G.T. te Braak 
 
 
 
 

 
Bestuurslid    Bestuurslid   Bestuurslid 
    
 
 
 

W. de Bruijn    L. Vlug    Th.M.J.G.E. Schreinemacher 
  
  
 
 
 

Bestuurslid    Bestuurslid   Directeur 
 
 
 
 
 

T.M. Witteveen   H.Y. Wijkstra   Th.D. Stenfert Kroese 
 


