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Verslag van het bestuur 
 
Inleiding 
De Stichting Saan Foundation, voorheen Stichting Sa4. is een initiatief van de familie Joop en 
Irma Saan. De drie zussen Claudia, Linda en Babs hebben samen met hun broer Jordi deze 
stichting in december 2016 opgezet. Op 14 januari 2019 is de naam gewijzigd van Stichting Sa4 
naar Saan Foundation. Hiermee is gelijk duidelijk dat dit de goede doelen stichting van de 
familie Saan betreft. 
 
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 zal 
een wervingsactie worden opgezet. Het opgehaalde bedrag zal worden verdubbeld door de 
stichting. 
 
Bestuur & Commissie 
De Stichting heeft een bestuur, bestaande uit drie bestuurders, en een commissie, ingesteld 
door het bestuur welke bestaat uit familieleden. 
 
Het bestuur 
Het bestuur is in 2019 tweemaal bij een geweest in april en december. In deze vergaderingen 
zijn de verschillende donaties goedgekeurd. Ook is het jaarverslag 2018 besproken en 
goedgekeurd. Tenslotte zijn Marijke Stolk en Ewout van Heiningen op 2 december 2019 
toegetreden tot het bestuur.  
 
De bestuursleden zijn per 2 december 2019: 
Linda Saan    - Voorzitter 
Ewout van Heiningen   - Penningmeester 
Marijke Stolk   - Secretaris 
Lex Tange    
Peter Jeukens 
 
Commissie 
Tijdens de commissievergaderingen worden de verschillende donatie mogelijkheden 
besproken. De commissie is in 2019 twee keer bijeengeweest.  
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De commissie leden zijn: 

• Claudia van Heiningen- Saan 
• Jordi Saan 
• Linda Saan 
• Barbara Saan 

• 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 2019 
 
• 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. 
In juni hebben wij opnieuw een Opkikkerdag geadopteerd waar 20 gezinnen, waarvan één 
kind langdurig ziek is, een dag vol 
verrassingen kregen aangeboden, zodat 
ze al hun zorgen even kunnen vergeten. 
Voor al deze gezinnen is er door 
Stichting Opkikker een programma op 
maat samengesteld. Naast financiële 
steun hebben de commissie leden en 
een groep Saan-medewerkers, als 
vrijwilliger, de gezinnen begeleid en 
ervoor gezorgd dat het hen aan niets 
ontbreekt. Het was wederom een 
fantastische dag voor de gezinnen maar 
ook voor de vrijwilligers. Zo veel 
enthousiasme en dankbaarheid. 
 

• Stichting Alpe d’Huzes 
Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement waarbij zoveel 
mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en 
naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met 
kanker. Op één dag beklimmen 5000 deelnemers fietsend, 
hardlopend, of wandelend maximaal zes keer de Alpe d’Huez, 
onder het motto ‘opgeven is geen optie’. 

 
• VUmc Alzheimerfonds 

Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De 
ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor de omgeving. Genezen kunnen we alzheimer 
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nog niet, maar in Alzheimercentrum Amsterdam wordt keihard gewerkt aan onderzoek 
naar behandelmethodes.  
 

• Vogelopvang Naarden 
Jaarlijks worden tussen de 5000 en 5500 vogels in het 
vogelasiel Naarden opgevangen die om wat voor reden 
dan ook medische hulp nodig hebben. De kinderen 
hebben in hun basisschool tijd allemaal deze 
vogelopvang bezocht. Ook hebben wij regelmatig daar 
gewonde vogels naar toe gebracht. Wij hebben gezien 
dat daar met liefde voor de vogels wordt gezorgd. Wij 
sponsoren de Amerikaanse buizerd. 
  

• Artis 
De Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijke Zoölogisch 
Genootschap Natura Artis Magistra, kortweg Artis, heeft een speciaal plekje bij de familie 
en het bedrijf. De foundation heeft de Netgiraffe geadopteerd.  

 

 
 

• Furori 
De activiteiten van Stichting Furori Foundation bestaan 
voornamelijk uit het bezorgen van een onvergetelijke dag aan 
zieke kinderen door het organiseren van speciale 
(race)evenementen voor deze kinderen met de Furori Mini 
Monza Racers. De foundation heeft een van de racers 
aangekocht waarmee de kinderen gaan racen. 
 

Evaluatie 
De Opkikkerdag 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.  
Wij zijn nog zoekende om meer focus aan te brengen in onze donaties. De discussies hierbij zijn 
heel waardevol. 
 
2020  
Ook in 2020 willen wij een Opkikkerdag adopteren. Helaas gooit de Covid pandemie roet in het 
eten en is de Opkikkerdag geannuleerd. Daarnaast gaan wij op zoek naar projecten op het 
gebied van kinderen en milieu. Deze onderwerpen hebben wij gekozen als focus. 
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Wij danken eenieder die de door ons gekozen doelen hebben ondersteund met een donatie 
en/of inspanning. 
 
 
Bussum, 22 mei 2020 
 
 
Voorzitter  Penningmeester  Secretaris  
Linda Saan Peter Jeukens  Lex Tange 
 
 
 
………………………… ……………………………  ……………………….. 
 
 
Lid Lid 
Marijke Stolk Ewout van Heiningen 
 
 
 
………………………. …………………………… 
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Saan Foundation  
Financieel verslag 2019 

 
 
INKOMSTEN: 
Ontvangen giften   
  Koninklijke Saan B.V. € 100.000,00 
Totaal Inkomsten   € 100.000,00 
   
UITGAVEN:   
Donaties 
  Stichting Alpe d’Huzes €     1.400,00 
  Stichting VUmc Alzheimerfonds 6.000,00  
  Stichting Opkikker 20.000,00 
  Stichting Artis 12.100,00 
  Stichting Furori 14.520,00 
  Stichting Vogelopvang Naarden 250,00 
  Stichting Root & Wings 250,00 
  Mini-symposium Diemen, struikelsteen         500,00 
 €   55.020,00 
Kosten  
  Opkikkerdag                                                                €          32,90 
 
Algemene kosten 
  Website & Sociale Media                          €     75,22 
  Administratie 138,00 
  Bankkosten 119,40 
      332,62 
Totaal uitgaven   €   55.385,52 
 
Naar Vermogen   €   44.614,48 
 
 
 
BALANS  
                                                                                          31-12-2019             31-12-2018          
Activa 
Rabobank              € 174.288,88        €   137.585,40 
 € 174.288,88        €   137.585,40 
 
 
Passiva 
Vermogen  € 174.288,88        €   129.674,40 
Te betalen                                                                                      -                  7.911,00 
 € 174.288,88        €   137.585,40 


