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Financieel verslag 2020.

Terugblik op dat rare 2020 en vooruitblik op 2021.

Onze ambities waren begin 2020 niet anders dan de jaren ervoor: 
zoveel gezinnen als mogelijk een onvergetelijke dag bezorgen. Er 
stonden een aantal raceweekenden op de kalender waarbij wij acte 
de presence zouden geven. En toen kwam corona…

Ook bij ons viel alles stil. En elke dag, elke week, elke maand was het 
weer afwachten waarop we ons toch nog konden gaan richten in dit 
rare jaar. Gaan er toch nog evenementen door? Wat kunnen wij 
dan, rekening houdend met de dan geldende coronamaatregelen? 
Wat mogen we? Maar er kwamen geen raceweekenden, geen grote 
evenementen.

Toch zaten we niet stil: we zijn op bezoek geweest met onze Radical 
bij verschillende instellingen, verspreid over het land. Een filmpje 
van ons bezoek aan De Blauwe Kamer in Breda staat op onze 
website. Ook gingen we langs bij Diego, ooit een van onze eerste 
passagiers. Hij stapte weer in en hij blikte ook nog eens terug op zijn 
ervaringen indertijd. Ook hiervan staat een filmpje op de website. 
Kleinschalige acties, steeds met inachtneming van de op dat 
moment geldende coronamaatregelen.

De Kale Kabouter Kart Kub ging door de coronacrisis ook niet door, 
maar de voortekenen waren goed: bijna zestig inschrijvingen, een 
record. Wat in het vat zit verzuurt niet: zodra het kan pakken we 
ook dit evenement weer op. 

En er gebeurde meer achter de schermen, dat allemaal gauw 
zichtbaar zal zijn: nieuwe kleding voor onze vrijwilligers, een nieuwe 
hospitality-unit voor op de circuits, een nieuwe website. 

In 2020 heeft de stichting een positief resultaat laten zien. In 2021 
zal dankzij sponsoring van Jumbo supermarkten de Radical volledig 
in het bezit zijn van de stichting. Een geweldig gebaar van Frits van 
Eerd en zijn bedrijf.

Het is kortom tijd voor veel live-events in 2021. Laten we er het 
beste van hopen! Wij zijn er klaar voor.



BALANS PER 31 december

ACTIVA
Vaste Activa
Renaut Master VV-096-G 10.454 13.154
Flightcase voor in de Renault 1.171 1.522
Website 1.128 1.458
Koffieapparaat 337 434

13.090 16.569
Vorderingen
- Debiteuren 17.056    -          

- Overlopende posten 1.931      1.848      

- BTW afdracht 2.875      2.637      

21.861      4.485      

Vlottende activa
- Liquide middelen 71.650    63.746    

71.650      63.746    

Totaal Activa 106.600    84.799    

PASSIVA

Reserves
- Continuïteitsreserve 102.845  83.801    

102.845    83.801    

Kortlopende schulden
- Crediteuren 1.931      998         

- Overlopende passiva 1.825      -          

3.756         998          

Totaal passiva 106.600    84.799    

2020 2019



STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
Donaties en sponsoring 30.708        45.393    
Sponsoring Radical 25.000        25.000    
Inkomsten benefietevenement -              30.000    

55.708    100.393  

Lasten
Kosten circuitdagen -              16.850    
Kosten benefietevenement -              11.835    
Kosten Groot Hart reis -              13.759    

-           42.444    

Autokosten
Autokosten 5.669          2.549      
Aflossing Radical 25.000        25.000    

Afschrijvingskosten  
Afschrijving auto 2.700          2.700      
Afschrijving inventaris 779              480          

Algemene kosten
Promotiekosten 70                1.209      
Verzekeringen 532              3.622      
Bankkosten 152              114          
Algemene kosten 1.762          4.838      

36.664    40.512    

Bijzondere baten en lasten -              -           
-           -           

Saldo baten en lasten 19.044    17.438    

2020 2019


