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Voorwoord  
Sinterklaas Belcrum zorgt er ieder jaar weer voor dat Sinterklaas op bezoek kan komen in de 
Belcrum.  
Helaas kon Sinterklaas het afgelopen jaar niet op de gebruikelijke manier naar de Belcrum komen 
wegens de coronamaatregelen. 
In 2021 hebben we hem toch naar de Belcrum kunnen laten komen op een andere manier met een 
theatervoorstelling. 
 
Wij hopen in 2022 Sinterklaas weer op de oude vertrouwde manier te kunnen verwelkomen in de 
Belcrum. 
 
Wij zijn een Stichting die bestaat dankzij de inzet van haar vrijwilligers en haar donateurs. Wij hopen 
ook volgend jaar weer op hen te kunnen rekenen! 
 
 

De stichting  
Stichting de Sinterklaas Belcrum (de “Stichting”) is op 31 oktober 2018 bij notariële akte opgericht.  
De Stichting is ingeschreven en haar statuten zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder KvKnummer 72989335. 
De Stichting is feitelijk gevestigd aan de Leeuwerikstraat 75, 4815 CS te Breda. 
 
Het beleidsplan voor 2021 is beschikbaar op de website van de Stichting. 
 

Bestuur 
Er heeft in geen wijziging plaatsgevonden in het bestuur van de Stichting. 
Het bestuur van de Sinterklaas Belcrum bestond op 31 december 2020 uit de volgende leden: Karin 
Grootens(voorzitter), Edwin Tholhuijsen (secretaris), Desie Grootens (penningmeester). 

 

Bezoldiging 

Sinterklaas Belcrum bestaat dankzij de inzet van haar vrijwilligers en haar donateurs. Het 
bestuur en de vrijwilligers voelen een sterke morele plicht om de verkregen middelen zoveel 
als mogelijk bij de doelgroep te doen belanden. Sinterklaas Belcrum betaalt haar bestuur geen 
bezoldiging.  
Sinterklaas Belcrum vergoedt onkosten die door vrijwilligers en bestuurders zijn gemaakt in de 
uitoefening van de functie. 

Werkzaamheden 
Sinterklaas Belcrum tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van een 
sinterklaasfeest, intocht, festiviteiten alsmede een eventuele uittocht. 
De zondag na de aankomst van Sinterklaas in Nederland wordt de aankomst in de Belcrum gevierd. 
Sinterklaas komt met zijn boot aan op de Veilingkade in de Haven van de Belcrum. Waar alle 
kinderen uit de wijk (en daar buiten) met hun ouders Sinterklaas kunnen verwelkomen. De haven is 
vrij en gratis toegankelijk. Na de aankomst vindt er een intocht in de wijk plaats. Sinterklaas en zijn 
pieten lopen een route door de wijk. Het einde van de route is bij het buurthuis van de wijk. Daar is 
nog een feestmiddag met Sinterklaas en zijn pieten. Voor de kinderen is er een cadeautje en wat 
lekkers.  
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Jaarrekening 

    2021  2020 

Inkomsten      
Inkomsten uit eigen fondsenwerving 
(sponsoring en collecte)     €                  -    €                 -    

Inkomsten uit subsidies (wijkraad)    €        561,00    €                 -  

Inkomsten uit kaartverkoop    €        353,50   €                 -    

Overige inkomsten    €                  -    €                 -    

Totale inkomsten     €        930,46    €                 -    

      

      
Bestedingen      
Kosten beheer en administratie    €        157,67   €         225,06  

Besteed aan doelstelling    €     1.520,18    €                 -    

Toevoeging aan reserves    €               -    €                 -  

Onttrekking aan reserves    €        747,39      €                 -    

Totale kosten/bestedingen     €     1.677,85    €          225,06  

      
Activa      
Immateriële vaste activa    €                 -      €                 -    

Materiele vaste activa    €                 -      €                 -    

Vorderingen en overlopende activa    €                 -      €                 -    

Liquide middelen    €      2013,09      €       2.985,54   

Totale activa     €      2013,09        €       2.985,54 

      
Passiva      
Reserves en fondsen    €     1.457,59    €      2.760,48  

Langlopende schulden    €                 -      €                 -    

Kortlopende schulden    €                 -      €                 -    

Totale passiva     €   1.457,59    €    2.760,48  

      
 
 


