
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

JAARVERSLAG EN FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING PILOTS FOR CHARITY 
 Roosendaal juni 2022  

 

 

 

1. Inleiding  

Stichting Pilots For Charity is in 2020 opgericht en heeft haar zetel in Roosendaal. Het bestuur 

bestaat ten tijde van de oprichting uit drie leden. De meeste bestuursactiviteiten vinden plaats in de 

panden van de bestuursleden. De activiteiten die door de Stichting worden georganiseerd vinden op 

diverse plekken plaats. Zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen zijn activiteiten mogelijk. 

Samen zetten de bestuursleden zich in om de doelen van de stichting te verwezenlijken en de 

belangen van zowel de stichting als degenen die de stichting willen helpen te behartigen.  

 

2. Beschrijving activiteiten 2021 

In samenwerking met NPO 3FM en het Rode Kruis was in december 2020 deelgenomen aan NPO 3FM 

Serious Request. Stichting Pilots for Charity heeft de webshop voor de landelijke actie opgezet en 

beheerd. Ook zijn alle producten door de stichting ontwikkeld, aangekocht en verzonden.  

De opbrengst hiervan komt ten goede aan het Rode Kruis. Dit geld is in 2021 overgemaakt. 

Ook is het geld dat wordt opgehaald middels de blikken actie ontvangen. 

Naast de afronding van 3FM Serious Request is begonnen met het aanbieden van VR experience aan 

kinderen die in het ziekenhuis verblijven. Vrijwilligers geven een pilotenervaring/droomvlucht aan 

kinderen waarmee ze ontzorgd worden.  

De vrijwilligers gaan met behulp van een custom made vliegtuig trolley en VR techniek naar de 

kinderen toe. Er worden diverse ziekenhuizen bezocht en ook het aantal vrijwilligers neemt toe.  

In verband met deze activiteiten is er ook voor gekozen om de doelomschrijving in 2022 ruimer op 

te zetten. Dit zal in 2022 worden afgerond.  
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3. Financiele verantwoording 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021        

(na winstbestemming)         

           

ACTIVA          

     31-12-2021      31-12-2020    

   €  €  €  €  
VLOTTENDE ACTIVA         

           

Kortlopende vorderingen         

      0     

Debiteuren  0          

Totaal vorderingen    0     0   
Liquide middelen         

Bank spaarrekening  497     38.376     

           

           

             

     497    38.376  

           

Totaal activa    497     38.376   

           

PASSIVA           

     31-12-2021      31-12-2020    

   €  €  €  €  
Eigen vermogen          
Geplaatst/gestort 
aandelenkapitaal 1     1     

Winstreserves  496    31.873     

             

     496    31.874   

           

Kortlopende schulden         

BTW   0    6.503     

     0    6.502   

           

Totaal passiva    497     38.376   

           

 

 

Over 2021 is er meer uitbetaald dan ontvangen. Echter hierbij moet nog het volgende worden 

opgemerkt.  

 

Dat heeft voornamelijk zijn oorsprong in de afwikkeling van de actie met NPO 3FM Serious Request 

actie die op 31 december 2020 nog niet was afgerond. Op 31 december 2020 was er ruim 71 

duizend euro aan omzet (incl. btw) gerelateerd aan de NPO 3FM actie. De uiteindelijke winst, ruim 20 

duizend euro, is in 2021 aan het Rode Kruis gedoneerd. 



 

De losse donaties in 2021 nemen wel toe ten opzichte van 2020. Deze trend zet zich in de eerste 

helft van 2022 voort. 

 

Dit verslag is opgesteld door de penningmeester, de heer drs. D.H.L. van Meijgaarden. Bij eventuele 

vragen kan contact worden opgenomen met het bestuur.  
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