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Verslag van het bestuur
Inleiding
De SAAN Foundation is een initiatief van de familie Joop en Irma Saan. Het gaat de familie goed
en middels deze stichting willen ze goede doelen ondersteunen. De drie zussen Claudia, Linda
en Barbara hebben samen met hun broer Jordi deze stichting in december 2016 opgezet.
Doel
In de statuten is het doel als volgt omschreven: “De stichting heeft ten doel het bevorderen van
het algemeen maatschappelijk welzijn, door middel van het initiëren, steunen en uitbouwen
van projecten op het gebied van o.a. welzijn, onderwijs, bescherming van natuur en milieu,
gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, een
combinatie van deze doelen, het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen
nut beogende instelling en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”
De stichting streeft geen winst na.
Beleid
Jaarlijks worden een aantal doelen en/of projecten gekozen welke de stichting specifiek willen
steunen. Per doel wordt beschreven waarom dit doel gekozen is. Voor één van deze doelen
zullen we een actieve rol spelen als vrijwilliger, om te helpen bij de actie of er wordt een
wervingsactie opgezet. Het opgehaalde bedrag zal worden verdubbeld door de stichting.
Bestuur & Commissie
De stichting heeft een bestuur, bestaande uit vijf bestuurders, en een commissie, ingesteld
door het bestuur welke bestaat uit familieleden.
Het bestuur
De bestuursleden zijn:
Voorzitter:
Linda Saan
Penningmeester:
Ewout van Heiningen
Secretaris:
Marijke Stolk
Lid:
Peter Jeukens
Lid:
Lex Tange
Het bestuur is in 2020 door het Coronavirus-pandemie en de bijbehorende maatregelen
tweemaal digitaal bijeengeweest om de donaties te accorderen en het jaarverslag goed te
keuren.
Commissie
Tijdens de commissie vergaderingen worden de verschillende donatie mogelijkheden
besproken. De commissie is in 2020 twee keer bijeengeweest.
De commissie leden zijn:
•
•
•
•

Claudia van Heiningen- Saan
Jordi Saan
Linda Saan
Barbara Saan

•
•
•
•
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Ewout van Heiningen
Franca Hendriks
Irma Saan
Joop Saan

Inkomsten
Van Koninklijke Saan B.V.is een bijdrage ontvangen van totaal € 100.000. Met de directie van
Koninklijke Saan is afgesproken dat 5% van de winst voor belasting jaarlijks aan de stichting zal
worden geschonken met een maximum van € 100.000.
Donaties 2020
Door Covid-19 hebben we dit jaar helaas niets actief kunnen doen en kunnen helpen bij een
aantal doelen. Toch hebben we een paar mooie initiatieven kunnen ondersteunen door middel
van een donatie.
•

Stichting Opkikker
Tijdens Opkikkerdagen worden gezinnen met een
langdurig ziek kind in het zonnetje gezet. Het zieke kind,
ouders, broers en zussen worden meegenomen naar een
wereld waar de ziekte even géén hoofdrol speelt: de
unieke Opkikkerwereld. Een wereld waarin de mooiste
dromen worden gerealiseerd. Dit doen ze door heel veel
activiteiten voor de gezinnen te organiseren zodat de
zorgen even volledig naar de achtergrond verdwijnen.
Door het Coronavirus heeft Stichting Opkikker dit jaar
helaas de Opkikkerdag moeten annuleren. Super jammer
natuurlijk, vooral voor alle gezinnen die dit (juist nu) zo
hard nodig hebben. Maar omdat we Stichting Opkikker
alsnog willen steunen, hebben we voor alle vrijwilligers
van Koninklijke Saan die zich hadden opgegeven voor
deze prachtige dag Opkikkersokken gekocht!
Ook zijn Jordi en Ewout
verrassingspakketten gaan rondbezorgen
bij de Ambassadeurs, in plaats van
Opkikkerdagen. Dit werd georganiseerd
door Opkikker zelf en uiteraard hebben
wij ons steentje bijgedragen.

•

Because We Carry
Because We Carry gelooft dat je zelf de verandering moet zijn die je graag ziet in de wereld.
Daarom gaan er via Because We Carry wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om
daar mensen op de vlucht te helpen. Naast het uitdelen van het broodnodige als eten,
tenten en droge kleren, proberen de teams van BWC ook een glimlach, respect en wat
hoop te brengen. We houden van daadkrachtige naastenliefde en ons motto is dan ook
#nietlullenmaarpoetsen.
Wat er momenteel in Lesbos gebeurt is vreselijk, daarom hebben wij gereageerd op de
vraag naar slaapzakken. We hebben ruim 100 van de 300 slaapzakken gesponsord.

•

Vogelhospitaal Naarden
Het Vogelhospitaal Naarden (Vogelopvangcentrum Midden-Nederland) vangt jaarlijks bijna
6000 vogels op in het centrum net buiten de vesting van Naarden. Verstopt tussen het
groen zetten onze medewerkers en vrijwilligers zich dagelijks met hart en ziel in voor zieke,
gewonde of verweesde vogels.
Dit jaar gaat het 3e jaar in dat we het verblijf van Iwan, de Koning Buizerd, sponsoren.

•

ARTIS
We sponsoren de Netgiraffe, omdat dit goed bij Koninklijke Saan past. Zij hebben ook een
kraan omgedoopt tot giraffe, deze kraan lijkt ook echt een giraffe doordat hij in een giraffe
patroon is gestickerd.

•

Kinderhulp
Elk kind verdient een jeugd zonder
zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes
of vriendinnetjes. Ook een fiets,
eens nieuwe kleren. Eindelijk een
dagje uit, een nieuw dekbed of tóch
een cadeautje van de Sint. 1 op de
12 kinderen in Nederland groeit op
in armoede, Kinderhulp is er voor al
deze kinderen en jongeren in
Nederland tussen de 0 en 21 jaar.
We helpen ze, onvoorwaardelijk.
Zodat ook zij het gevoel hebben erbij
te horen en gelijke kansen krijgen
voor de toekomst. Net als ieder
ander kind.
Wij hebben een zorgeloze jeugd gehad, helaas krijgen niet alle kinderen dat. Daarom
vinden wij het mooi om ons steentje bij te dragen deze zomer door te doneren voor Actie
Zomerpret. Zodat ook deze groep kinderen een leuke zomer krijgen waar ze naar de bios
kunnen, speelgoed hebben om mee te spelen en wat lekkers kunnen eten.

•

Racerunning Nederland
Een RaceRunner is een driewielig loopframe zonder
pedalen en met een borststeun en stuur. Kinderen en
volwassenen met een lichamelijke beperking kunnen zich
hiermee voortbewegen door te lopen of te
rennen. RaceRunning is de para-atletieksport waarbij de
atleet met een RaceRunner op een atletiekbaan
verschillende afstanden loopt of rent. De RaceRunner is
dan dus een sporthulpmiddel net als een sportrolstoel.
Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen kan sporten, ongeacht een lichamelijke
beperking of niet, hebben wij gekozen om maar liefst 6 RaceRunners te doneren. Dit is
gelukt door gebruik te maken van de regeling met de Foppe Fonds, Dirk Kuyt Foundation
en Stichting Gehandicapte Kind samen. Echt super!
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•

Sint voor ieder1
Voor veel kinderen is het vieren van Sinterklaas een vanzelfsprekendheid. Dit is helaas niet
voor alle kinderen in Nederland het geval. Stichting Sintvoorieder1 heeft als doel zoveel
mogelijk kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien een sinterklaaskado te geven.
Elk jaar hebben wij, toen we kinderen waren, Sinterklaas gevierd. We mochten altijd 2 keer
in de week onze schoen zetten en hadden uiteraard pakjesavond op 5 december. Prachtig
was dit! We gunnen dit feest elk kind, daarom hebben wij dit jaar voor 210
cadeaupakketten gezorgd, dus krijgen in ieder geval 210 kinderen cadeautjes op
pakjesavond.

•

Vrienden van Ter Gooi
De Stichting Vrienden van Tergooi helpt het ziekenhuis voorzieningen mogelijk te maken
die het verblijf van patiënten en bezoekers in het ziekenhuis prettiger maken. Bijvoorbeeld
door een chemotuin te realiseren voor mensen die een chemobehandeling ondergaan, een
Groene Kas te bouwen waar patiënten en bezoekers zich even kunnen terugtrekken en
familiekamers en huiskamers op verpleegafdelingen
in te richten. Zonder (financiële) steun van de
vriendenstichting lukt dit niet.
Persoonlijk hebben wij deze zit/ligstoelen helaas
moeten ervaren en weten dus hoe belangrijk dit is.
Daarom hebben wij allen 4 de stoelen gedoneerd,
zodat de nieuwe kinderafdeling direct comfortabel is
voor de ouders. Het is immers al vervelend genoeg
om in het ziekenhuis te zijn voor/met je kind.

•

Diaconie PKN Weesp/Driemond
Voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland hebben de kerken in Weesp in drie weken
tijd maar liefst 14.8471 luiers ingezameld en bijna 1100 andere hygiëneproducten,
waaronder 200 pakjes babydoekjes. Daarnaast werden spontaan door oma’s zelfgebreide
truien, truitjes, sjaals, dekentjes met bijbehorende mutsjes voor baby’s en andere mooie
kinderkleding afgeleverd. Ook zeer gewaardeerd zijn de donaties direct naar Stichting
Bootvluchteling. De tussentijdse telling hiervan is 1230 euro, de laatste periode is hier nog
niet bijgeteld. Stichting Bootvluchteling wil het gedoneerde geld graag gebruiken om er
kindermedicatie voor te kopen om ook daarmee de kinderen de winter door te helpen.
Verder laat Cathalien Op ’t land van de Protestantse Gemeente weten dat ze tijdens de
actieweken door twee familiestichtingen is benaderd. De Saan Foundation, met een echte
Weesper als bestuurslid, doneerde € 1000 voor deze actie. Een tweede deel van hun
donatie willen ze besteden als de school op Lesbos, ook vernietigd door de brand, weer
wordt opgezet.
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Evaluatie
Sint voor ieder1 is een prachtig voorbeeld hoe wij als stichting onze bijdrage aan de
samenleving willen leveren. Naast een financiële bijdrage ook onze handen uit de mouwen
steken en de waardering is dan zo mooi.
2021
Ook in 2021 staat alweer een nieuwe datum vast om een Opkikkerdag te organiseren. Maar ook
Kinderhulp zullen we fysiek gaan proberen te helpen. Daarnaast gaan wij op zoek naar
projecten op het gebied van kinderen en milieu. Deze onderwerpen zijn nog steeds onze focus.
Wij danken een ieder die de door ons gekozen doelen hebben ondersteund met een donatie
en/of inspanning.
Amsterdam, 21 juni 2021
Voorzitter
Linda Saan

Penningmeester
Ewout van Heiningen

Secretaris
Marijke Stolk

…………………………

……………………………

………………………..

Lid
Peter Jeukens

Lid
Lex Tange

…………………………

……………………………
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Saan Foundation
Financieel verslag 2020

INKOMSTEN:
Ontvangen giften
Koninklijke Saan B.V.
Totaal Inkomsten

€ 100.000,00

UITGAVEN:
Donaties
Stichting Opkikker
Because We Carry
Vogelhospitaal
Artis
Kinderhulp
Racerunning
Sint voor ieder1
Vrienden van Ter Gooi
SV Diemen
Diaconie PKN Weesp/Driemond

€ 20.250,00
1.430,00
250,00
12.100,00
5.000,00
5.000,00
4.203,83
5.252,00
1.210,00
1.000,00
€ 58.195,83

Kosten
Opkikkerdag
Algemene kosten
Website & Sociale Media
Administratie
Bankkosten

€ 100.000,00

€
€ 427,93
138,00
119,38

Totaal uitgaven

697,25

685,31
€ 59.578,39

Naar Reserve

€ 40.421,61

BALANS
Activa
Rabobank

Passiva
Vermogen
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31-12-2020

31-12-2019

€ 214.710,49
€ 214.710,49

€ 174.288,88
€ 174.288,88

€ 214.710,49
€ 214.710,49

€ 174.288,88
€ 174.288,88

