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Ook in 2021 werd Groot Hart geplaagd door de berperkingen die 
Corona de maatschappij oplegde. Grote race-evenementen werden 
vrijwel niet meer gehouden en maandenlang mocht er op de circuits 
zelfs niet gereden worden.
Toch kon de stichting, gewend aan de situatie, veel meer dan in het 
eerste jaar dat het virus onze maatschappij teisterde, met enige 
regelmaat in aktie komen. Tussen de lockdowns door hielden we 
zeven middelgrote evenementen op het circuit van Zandvoort 
waarbij we tientallen gezinnen en bijna 200 kinderen op een veilige 
en verantwoorde manier rondreden in een echte raceauto bestuurd 
door een echte coureur op een echt circuit . Juist in deze moeilijke 
tijden werd dat meer dan ooit op prijs gesteld, zowel door de 
gezinnen, de coureurs, de raceteams als onze eigen groep van 
vrijwilligers.

Waar een bezoek aan het circuit niet mogelijk was kwam Groot Hart 
in aktie met de zogenaamde VIP-ritten, waarbij we een ziek iemand 
thuis verrasten voor een ritje in een de Radical-raceauto van de 
stichting. Ook die activiteit kende in vergelijking met 2020 een 
opleving en de bedoeling is die de komende tijd verder uit te 
breiden.

Ook achter de schermen zat de stichting niet stil. Er werden allerlei 
samenwerkingen opgezet die Groot Hart in de toekomst meer 
stabiliteit moeten geven. Zo werden de banden met Circuitpark 
Zandvoort verder aangehaald en werd er contact gelegd met 
raceorganisatoren als Rensportschool Zandvoort en DNRT. 
Organisatorisch hoopt Groot Hart het komende jaar een stap te 
zetten in verdere professionalisering van de organisatie. Dat moet er 
ook voor zorgen dat de financiering van de activiteiten 
gestructureerder tot stand komt.
Een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar moet in 2022 het 
licht zien zodat we in de toekomst zowel binnen als buiten de racerij 
nog meer bekendheid krijgen als de enige organisatie die met echte 
raceauto’s zieke kinderen rondrijdt en hen helpt hun angsten te 
overwinnen.
Al met al kan de stichting met trots terugkijken op hoe we het 
tweede coronajaar zijn doorgekomen, mede door de inzet van een 
klein leger vrijwilligers, donateurs en partners.



BALANS PER 31 december

ACTIVA
Vaste Activa
Renaut Master VV-096-G 7.754 10.454
Flightcase voor in de Renault 819 1.171
Website 797 1.128
Koffieapparaat 240 337

9.611 13.090
Vorderingen
- Debiteuren 2.989     17.056    

- Overlopende posten 1.961     1.931      

- BTW afdracht 2.306     2.875      

7.256        21.861    

Vlottende activa
- Liquide middelen 72.758   71.650    

72.758      71.650    

Totaal Activa 89.624      106.600  

PASSIVA

Reserves
- Continuïteitsreserve 90.142   102.845  

90.142      102.845  

Kortlopende schulden
- Crediteuren -2.478    1.931      

- Overlopende passiva 1.961     1.825      

-517          3.756      

Totaal passiva 89.624      106.600  

Als gevolg van het niet tonen van decimalen kunnen er kleine afwijkingen in de totalen optreden

2021 2020



STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
Donaties en sponsoring 36.876        30.708    
Sponsoring Radical 1.825          25.000    
Inkomsten benefietevenement -              -           

38.701    55.708                           

Lasten
Kosten circuitdagen 1.767          -           
Kosten benefietevenement 10.437        -           
Kosten Groot Hart reis -              -           

12.205    -                                  

Autokosten
Autokosten 7.245          5.669      
Aflossing Radical 22.925        25.000    
Fiscaal niet aftrekbare kosten 159             

Afschrijvingskosten  
Afschrijving auto 2.700          2.700      
Afschrijving inventaris 779             779          

Algemene kosten
Promotiekosten 2.428          70            
Verzekeringen 823             532          
Bankkosten 155             152          
Algemene kosten 1.986          1.762      

39.199    36.664                           

Bijzondere baten en lasten -              -           
-           -                                  

Saldo baten en lasten -12.703   19.044                           

Als gevolg van het niet tonen van decimalen kunnen er kleine afwijkingen in de totalen optreden

2021 2020


