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Inleiding 
 
De Stichting StöppelKidsRally is in het leven geroepen om in 2018 de eerste ‘StöppelKidsRally’ te 
organiseren. De StöppelKidsRally wordt georganiseerd in nauwe samenspraak met de kinderafdeling 
van het Deventer Ziekenhuis en heeft tot doel om (chronisch) zieke kinderen een leuke dag te 
bezorgen. Hiervoor brengt de Stichting StöppelKidsRally eigenaren van exclusieve supercars samen 
met de kinderen om gezamenlijk een mooie rit door Salland te rijden. Op zaterdag 9 juni 2018 vindt 
deze rit plaats en alle betrokkenen zijn al druk doende om deze eerste StöppelKidsRally tot een 
succes te maken.  
De dag is geslaagd als wij de kinderen ’s middags tijdens de grande finale in het centrum van Raalte 
met een grote glimlach op gezicht als navigators in de supercars kunnen onthalen en de berijders zich 
direct weer aanmelden voor de rit van 2019.  
 
De rit zelf is een eenvoudige fotorit door mooi Salland met een actieve taak voor de kinderen, want zij 
moeten, vanzelfsprekend met steun van de berijder, de supercars aan de hand van foto’s de route 
laten volgen. En met supercars, bedoelen wij ook supercars, want de berijders van Ferrari’s, 
Porsches, Bentleys, Jaguars etc worden gevraagd om hun auto een dag ter beschikking te stellen van 
de StöppelKidsRally en de rit met een kind als gast/navigator te rijden. 
 
De Stichting StöppelKidsRally ijvert geheel belangeloos en met steun van het lokale/regionale 
bedrijfsleven en donateurs voor het welslagen van de dag. Als wij het voor elkaar krijgen om de 
kinderen zich één dag niet of minder ziek te voelen of er überhaupt niet aan denken, geven wij 
hiermee niet alleen de kinderen, maar ook de ouders/verzorgen een steuntje in de rug.  
 
Rob Aa 
 
Voorzitter Stichting StöppelKidsRally  
 
  



 

 

 

1. Missie/visie Stichting StöppelKidsRally 
 
Naar goed voorbeeld van de Zwolse BlauwvingerRally, heeft een aantal enthousiaste 
ondernemers/vrijwilligers in december 2016 het idee opgevat een soortelijke autorit te organiseren in 
Salland.  
Met de rit, de StöppelKidsRally’ beogen de initiatiefnemers (chronisch) zieke kinderen een dag te 
vermaken, zodat zij hun zinnen kunnen verzetten en zich een dag niet of minder ziek te voelen.  
De Stichting StöppelKidsRally brengt eigenaren/berijders van exclusieve auto’s en (chronisch) zieke 
kinderen samen. De exclusieve auto’s en hun berijders staan één dag ter beschikking van de 
(chronisch) zieke kinderen en rijden samen een door de Stichting StöppelKidsRally uitgezette route 
door mooi Salland. De Stichting StöppelKidsRally werkt hiervoor nauw samen met artsen/verplegend 
personeel van het Deventer Ziekenhuis. 
Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, is de StöppelKidsRally geen snelheidsrit, maar een 
gezelligheidsrit met exclusieve auto’s, supercars etc.  

1.1 Naamgeving 
 
De ‘stöppel’, het deel dat op het land achterbleef na de oogst van de rogge en gerst is onlosmakelijk 
verbonden met Raalte. De ‘Kids’ zijn de primaire doelgroep van de stichting en de ‘Rally’ is de rit die 
voor veel vertier moet zorgen. StöppelKidsRally! 

1.2 Doelstelling 
 
De Stichting StöppelKidsRally stelt zicht ten doel om jaarlijks voor (chronisch) zieke meisjes en 
jongens in de leeftijd 8 – 16 jaar en onder behandeling van een arts/specialist van het Deventer 
ziekenhuis, een bijzondere autorit te organiseren.  

1.3 Strategie 
 
De eerste StöppelKidsRally is gepland op zaterdag 9 juni 2018. In de volgende jaren is de rally 
gepland op de tweede zaterdag van juni en als zodanig opgenomen op de evenementenkalender van 
de Gemeente Raalte.  
Teneinde de gestelde doelen te realiseren is de Stichting StöppelKidsRally op 24 juli 2017 opgericht. 
De Stichting streeft louter ideologische doelen na een heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden 
hebben zich zoals vermeld laten inspireren door de BlauwvingerRally en onderhouden 
vriendschappelijke banden met de organisatie van de BlauwvingerRally en kunnen desgewenst een 
beroep doen op de daar aanwezige expertise en ervaring. 
 
Het bestuur komt maandelijks bijeen, vergadert en verdeelt de taken die nodig zijn voor de 
totstandkoming van de StöppelKidsRally. Van de vergaderingen wordt een kort verslag en actielijst 
bijgehouden. De bestuursleden en overige vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos in en ontvangen 
geen financiële/materiele vergoeding voor hun inspanningen.  
 
De doelgroep, de chronisch zieke kinderen die in het Deventer Ziekenhuis onder behandeling zijn, 
wordt in nauwe samenspraak met de artsen en verplegend personeel samengesteld. De kinderen 
moeten in staat zijn om een dag mee te rijden, moeten het bovenal zelf leuk vinden om deel te nemen 
en de ouders/verzorgers moeten er mee instemmen. Voor de eerste editie van de StöppelKidsRally 
gaat de organisatie uit van ± 35 deelnemende kinderen. Voor 2019 ± 40 en 2020 een maximum van 
50. 
De StöppelKidsRally voert van de startlocatie, het Deventer Ziekenhuis naar de lunchlocatie in Holten 
en vervolgens naar de finish in hartje Raalte. De uitgezette route is een eenvoudige ‘fotoroute’ 
zodat de kinderen zelf als navigator kunnen optreden. De auto’s rijden in groepjes van vijf dichtbij 
elkaar waardoor navigeren geen lastige opgave is. Onderweg is er nog een kleine activiteit 
waarmee de kinderen een prijsje kunnen winnen. De verkeersregels dienen te allen tijde in acht 
worden genomen door de deelnemers en de veiligheid van kind en berijder staan voorop. 
 



 

 

 

2. Huidige situatie 
 
De Stichting StöppelKidsRally is opgericht en de bestuursleden zijn thans voornamelijk actief met 
voorbereidende werkzaamheden, fondsenwerving, overleg met het Deventer Ziekenhuis, de 
Gemeente Raalte, Motorclub RAM Raalte, vrijwilligers en overige betrokken instanties en personen.  

2.1 Activiteiten van Stichting StöppelKidsRally 
 
De activiteiten zijn op korte termijn (Q3 en Q4 2017); het inrichten van de (financiële) organisatie, het 
uitzetten van de rit door Salland, verkrijgen van eventuele toestemming/vergunningen, het opzetten 
van de externe communicatie (website/Facebook), voeren van overleg met het Deventer Ziekenhuis 
en Gemeente Raalte. 
 
In Q1 2018 kan dan worden begonnen worden met (gestructureerde) fondsenwerving onder sponsors 
en donateurs, het vastleggen van berijders en hun exclusieve auto’s, vastleggen van locaties, indelen 
van vrijwilligers, vervaardigen van teamkleding en autobestickering en periodieke uitingen in 
lokale/regionale media, (kinder)website/intranet van het Deventer Ziekenhuis.  
 
Begin Q2 2018 moet het complete draaiboek klaar zijn en alle activiteiten/werkzaamheden zijn 
omschreven en dient de organisatie feitelijk klaar te zijn voor de rit op 9 juni 2018.  
De bestuursleden en betrokken vrijwilligers zetten zich hiervoor zelf in of doen een beroep op hun 
lokale/regionale/landelijke netwerk.  

2.2 PR van Stichting StöppelKidsRally 
 
De PR van het evenement verdient bijzondere aandacht omdat hiermee de kinderen 
geënthousiasmeerd moeten worden en zij zich aanmelden voor deelname, sponsors geworven 
moeten worden, het liefst voor langere periode en het evenement lokaal/regionaal bekendheid moet 
krijgen.  
De eigen website, de facebookpagina en lokale/regionale media dienen maximaal te worden ingezet 
voor de promotie van de StöppelKidsRally, het vestigen van een reputatie en het verwerven van een 
vaste plek op de evenementenkalender.  
De organisatie hoopt op een grote opkomst bij de grande finale in het centrum van Raalte en een 
warm welkom voor de StöppelKids. De Raalter winkeliers en het winkelend publiek kunnen tussen 
16:00 en 17:00 uur voor een groots onthaal zorgen.   . 
  



 

 

 

3. Toekomst 
 
De eerste editie van juni 2018 zal vanzelfsprekend worden geëvalueerd om het evenement in 2019 in 
ongewijzigde of gewijzigde vorm opnieuw te kunnen organiseren.  
Het basisdraaiboek moet voor de volgende jaren gebruikt kunnen worden en het heeft de voorkeur om 
berijders en sponsoren voor langere periode aan de Stichting StöppelKidsRally te binden. 

4. Organisatie 
 
Stichting StöppelKidsRally 
Secretariaat; Mw. Ellis Fleer 
Holteveensweg 3a 
8105 SW  LUTTENBERG 
info@stoppelkidsrally.nl 
M 0623 925067 
 
KvK 69641447 
BTW id nr. NL857953278B01 
RSIN 857953278 
IBAN NL21RABO0323070981 
BIC RABONL2U 
ANBI status (in aanvraag)  
Website: www.stoppelkidsrally.nl 
Facebook 

4.1 Bestuur 
 
Het bestuur is onbezoldigd, onafhankelijk en zet zich belangeloos in voor Stichting StöppelKidsRally. 
Elke bestuurder heeft één stemHet huidige bestuur wordt gevormd door: 
 
Voorzitter:   dhr Rob Aa 
Penningmeester: dhr Johan Schoonhoven 
Secretaris:   dhr René Nijboer 
Bestuurslid:  mevr. Ellis Fleer 
Bestuurslid:  dhr Roy Schulten 
Bestuurslid:  dhr Harry in de Wal 
Bestuurslid:  mevr. Lisa Drenth 

4.2 Werknemers 
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De vrijwilligers voeren de werkzaamheden voor de 
stichting kosteloos uit. Eventueel gemaakte kosten worden, voor zover deze aantoonbaar bijdragen 
aan de doelstellingen van Stichting StöppelKidsRally, wel vergoed.   

  

mailto:ellis@ellisfleer.nl
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5. Financiën  
 
De Stichting StöppelKidsRally is voor de financiering van haar activiteiten volledig afhankelijk van 
sponsoren, giften, donaties, subsidies en de bijdragen van het bestuur. 
 
De huidige kosten betreffen de aanloopkosten, zijn nog gering en worden vergoed uit de bijdragen van 
de bestuursleden. Door het aanbieden van sponsorpakketten hoopt de stichting enkele sponsors aan 
zich te binden om de organisatiekosten in 2018 te kunnen voldoen.  
De Stichting StöppelKidsRally heeft geen winstoogmerk en de baten komen volledig ten goede aan 
het doel van de Stichting StöppelKidsRally. Er wordt een minimaal noodzakelijk vermogen 
aangehouden om de continuïteit te waarborgen. 
 
De ANBI status (in aanvraag) zal er toe bijdragen dat sponsoren de activiteiten van de Stichting 
steunen.  
 
De eigenaren van de exclusieve auto’s dragen hun eigen kosten voor deelname en kunnen optreden 
als sponsor/donateur.  
 
De totale kosten voor de eerste editie zijn geraamd op ± € 15.000,-. Een eventueel batig saldo in 2018 
zal worden gebruikt om de volgende editie(s) te financieren.  
 
Bij eventuele liquidatie/beëindiging van de activiteiten van de Stichting StöppelKidsRally zal een batig 
saldo worden aangewend om een organisatie met een soortelijk doel te ondersteunen. Het saldo zal 
nimmer worden uitgekeerd aan de bestuurders of andere betrokkenen. 
 
 
 
 
  



 

 

 

Bijlage - concept begroting 
 

 

Concept begroting Stichting StöppelkidsRally Raalte

KvK 69641447

# deelnemers

BATEN 2018 2019 2020

Omzet sponsoring bedrijven 3.500,00€     5.000,00€      5.500,00€     

Omzet sponsoring particulieren 1.000,00€     1.500,00€      2.000,00€     

Donaties & giften 1.000,00€     1.100,00€      1.300,00€     

Bijdragen bestuur 5.000,00€     3.500,00€      3.000,00€     

Omzet sponsoracties 1.000,00€     1.000,00€      1.000,00€     

Overige bijdragen Rabobank fonds) 2.500,00€     2.000,00€      2.000,00€     

Bijdrage DZ 500,00€        500,00€         500,00€        

Som van de baten 14.500,00€  14.600,00€   15.300,00€  

LASTEN

Catering ontvangst 500,00€        600,00€         750,00€        

Catering lunch 750,00€        900,00€         1.150,00€     

Catering diner 100 5.000,00€     5.000,00€      5.000,00€     

Catering onderweg 500,00€        580,00€         700,00€        

Teamkleding 1.500,00€     1.250,00€      1.250,00€     

Deelnemerskleding 1.100,00€     1.250,00€      1.500,00€     

Fotograaf 250,00€        250,00€         250,00€        

Fotoboek 500,00€        500,00€         500,00€        

Entertainment 1.000,00€     1.000,00€      1.000,00€     

Bankkosten 120,00€        120,00€         120,00€        

Verzekeringen 200,00€        250,00€         275,00€        

Notariskosten -€              -€                -€              

KvK kosten 50,00€          50,00€            50,00€          

Website 250,00€        150,00€         150,00€        

Drukwerk 500,00€        500,00€         500,00€        

PR & Marketing 1.000,00€     750,00€         750,00€        

Kosten bestuur 500,00€        500,00€         500,00€        

Kosten vrijwilligers 500,00€        500,00€         500,00€        

Kosten sponsorwerving 200,00€        200,00€         200,00€        

Som van de lasten 14.420,00€  14.350,00€   15.145,00€  

Saldo Baten-Lasten 80,00€          250,00€         155,00€        


