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Strategie
Doelstelling:
In januari van 2019 raakte Sjinkie Knegt ernstig gewond toen hij de houtkachel in zijn huis
aanstak. Zijn kleding vloog in brand en daar hield hij ernstige brandwonden aan over. Sjinkie
Knegt belandde met zijn verwondingen in het ziekenhuis waar hij later in januari een
huidtransplantatie aan zijn beide benen onderging. Dat was nodig om zijn huid daar beter te
laten herstellen. Voor de operatie werd huid van zijn bovenbeen gebruikt. De rest van de
brandwonden op het lichaam van Sjinkie kunnen op eigen kracht herstellen.
Naar aanleiding van dit ernstige ongeluk en de ervaringen die Sjinkie en zijn familie hierbij
hebben opgedaan, is de Stichting Sjinkie Foundation opgericht. De Sjinkie Founation helpt
mensen met brandwonden hun dromen en ambities waar te maken (hoe klein of hoe groot deze
ook mogen zijn). Hierbij wordt sport en bewegen als middel ingezet. Want iedereen verdient
het om behandeld te worden als een topsporter. De Sjinkie Foundation wil dit doel bereiken
door slachtoffers die in het ziekenhuis belanden in de eerste twee weken hun dromen te laten
uitspreken om hun vervolgens te helpen deze doelen te realiseren.
Hierop zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
- Het herstellen van de eigen waarde
- Mensen weer laten doen wat ze deden voordat ze brandwonden hadden
- De lat weer/nog hoog durven te leggen
- Eigen dromen waarmaken
De statutaire doelstelling van Stichting Sjinkie Foundation sluit volledig aan bij deze
doelstellingen. De statutaire doelstelling zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten van de
Stichting luidt als volgt:
“De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met
brandwonden, het organiseren van activiteiten zowel op regionaal, nationaal en/of
internationaal gebied, waarbij aandacht wordt gevraagd voor en/of besteed aan mensen met
brandwonden en het bieden van hulp aan en/of het begeleiden van mensen met brandwonden
onder meer door het geven van voorlichting en/of deskundige begeleiding, zowel nationaal als
internationaal.”
De bovenstaande doelstelling is ook als zodanig beschreven bij de Kamer van Koophandel.
Winstbestemming en liquidatiesaldo:
Stichting Sjinkie Foundation heeft geen winstoogmerk. Alle baten van de stichting worden
rechtstreeks aangewend voor het doel van de Stichting. In art. 2 lid 3 van de statuten is dan
ook opgenomen:
“De stichting heeft geen winstoogmerk.”
In artikel 14 lid 5 van de statuten is tevens opgenomen dat de Stichting bij ontbinding al haar
vermogen zal overdragen aan:
“- een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling als de
stchting;
of
- een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt
en die een soortgelijke doelstelling als de stichting heeft.”
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Beleid
Toekomstige projecten:
Er zullen diverse activiteiten georganiseerd worden vanuit de stichting. Deze activiteiten zullen
zich richten op de doelgroep t/m 12 jaar en de doelgroep t/m 18 jaar. Tijdens deze activiteiten
zal Sjinkie Knegt een prominente rol vervullen.
Werving van gelden:
De benodigde gelden voor het verwezenlijken van de doestellingen van de stichting zullen
verkregen worden door middel van donaties en legaten. Ook zal de stichting een kring van
ondernemers rondom de stichting vormen (vriendkring). Daarnaast zal voor september 2020
een bidbook worden aangeboden aan de VriendenLoterij.
Beschikken over het vermogen van de stichting:
De bestuurders van de stichting zullen niet beschikken over het vermogen van de stichting alsof
het hun eigen vermogen is. Er is een driehoofdig bestuur met ieder één stem. Geen van de
bestuurders hebben een doorslaggevende stem. De bevoegdheid tot het besturen van de
stichting is daarmee gelijk verdeeld over het driehoofdige bestuur. Deze bepalingen zijn ook
als zodanig opgenomen in de statuten van de stichting.
Het vermogen van de stichting zal besteedt worden conform de doelstellingen van de stichting.
Geen van de bestuurder kan zelfstandig beslissingen maken ten aanzien van de specifieke
besteding van gelden van de Stichting. Alle bestedingen die gefinancierd worden uit het
vermogen van de stichting dienen met een meerderheid van stemmen door het bestuur
goedgekeurd te worden.
Vermogen van de instelling:
Het vermogen van de stichting zal beperkt blijven tot een bedrag welk minimaal noodzakelijk is
voor de stichting om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen. De stichting streeft ernaar
binnengekomen gelden zo spoedig mogelijk in te zetten voor haar statutaire doelstellingen.

5

Sjinkie Foundation BACK ON TRACK

Beheer van het vermogen van de stichting
Balans
De Stichting Sjinkie Foundation is op 24 december 2019 opgericht. Haar eerste boekjaar loopt
tot 31 december 2020. Na afloop van elk boekjaar zal een door een gecertificeerd accountant
goedgekeurde jaarrekening opgesteld worden waarin een overzicht wordt gegeven van de
bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven van de stichting. Deze gegevens zullen jaarlijks
in dit deel van het beleidsplan worden gepubliceerd.

Winst- en verliesrekening
De Stichting Sjinkie Foundation is op 24 december 2019 opgericht. Haar eerste boekjaar loopt
tot 31 december 2020. Na afloop van elk boekjaar zal een door een gecertificeerd accountant
goedgekeurde jaarrekening opgesteld worden waarin een overzicht wordt gegeven van de
bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven van de stichting. Deze gegevens zullen jaarlijks
in dit deel van het beleidsplan worden gepubliceerd.
Kostenstructuur van de instelling
De verwachting bestaat dat de inkomsten naar verhouding als volgt zullen worden besteed aan
hun doel:
- 5 % aan wervingskosten van de stichting
- 5 % aan beheerskosten van de stichting
- 90 % aan de uitvoering van de doelomschrijving van de stichting
Vergoeding bestuurders
De bestuurders van Stichting Sjinkie Foundation verrichten hun werkzaamheden voor de
stichting uit liefdadigheid. Zij ontvangen dan ook geen honorarium of onkostenvergoeding voor
hun werkzaamheden.
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Bestuur
Het bestuur van de Stichting Sjinkie Foundation bestaat uit de volgende drie bestuurders:
- De heer S. Knegt
- De heer J. van Erve
- De heer J. Visser
Sjinkie Knegt
Sjinkie Knegt (Bantega, 5 juli 1989) is een Nederlands shorttracker. Zijn beste afstanden zijn
de 1000 meter, de 1500 meter en daarnaast is hij de afmaker van het aflossingsteam. Knegt
staat bekend om zijn spectaculaire inhaalacties en het 'telescoopbeen' waarmee hij soms pas
op de streep zijn concurrenten passeert. Op de Olympische Winterspelen van 2010 in
Vancouver, Canada, maakte Knegt zijn olympische debuut. Op de Olympische Winterspelen
van 2014 in Sotsji, Rusland, behaalde hij op de 1000 meter, als eerste Nederlander, een
olympische shorttrackmedaille: brons. Verder behaalde hij op de Olympische Winterspelen van
2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea, zilver op de 1500 meter Daarnaast werd hij op de
wereldkampioenschappen shorttrack 2014 wereldkampioen met de aflossingsploeg en won hij
op de wereldkampioenschappen shorttrack 2015 de indviduele allround wereldtitel. Knegt is
daarnaast drievoudig Europees kampioen allround. In 2012, 2015 en 2018.
Jan van Erve
Jan van Erve heeft zijn commerciële sporen verdiend in de sportwereld. Hij is jaren lang
commercieel/statutair directeur geweest van voetbalclub sc Heerenveen en is sinds 2012
zelfstandig ondernemer geworden met als hoofdactiviteit sponsorwerver in de sport- en
cultuursector. Jan heeft een groot netwerk in Noord-Nederland maar opereert ook in de rest
van Nederland. Sport is emotie en dat is de basis om verbindingen te maken en daar voelt hij
zich prima bij.
Hans Visser
Hans Visser werkt als belastingadviseur vanuit Drachten, maar adviseert klanten door het hele
land. Affiniteit met de sportwereld bracht hem ertoe om zich te verdiepen in de advisering van
topsporters. Topsporters de ruimte geven om zich volledig in te kunnen zetten voor hun sport,
dat is waar hij energie van krijgt.
Bevoegdheden bestuurders
De bestuurders van de stichting zullen niet beschikken over het vermogen van de stichting alsof
het hun eigen vermogen is. Er is een driehoofdig bestuur met ieder één stem. Geen van de
bestuurders hebben een doorslaggevende stem. De bevoegdheid tot het besturen van de
stichting is daarmee gelijk verdeeld over het driehoofdige bestuur. Deze bepalingen zijn ook
als zodanig opgenomen in de statuten van de stichting.
Het vermogen van de stichting zal besteedt worden conform de doelstellingen van de stichting.
Geen van de bestuurder kan zelfstandig beslissingen maken ten aanzien van de specifieke
besteding van gelden van de Stichting. Alle bestedingen die gefinancierd worden uit het
vermogen van de stichting dienen met een meerderheid van stemmen door het bestuur
goedgekeurd te worden.
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