
 
 
Uithoorn, 1 april 2021 
 
 
 
 

ANBI-opgave 2020 
 

Naam: Stichting KiKaRoW 

RSIN: 816823716 

 

Contactgegevens: Penningmeester St. KiKaRoW, Couperuslaan 46, 1422 BE  Uithoorn 

Bestuurssamenstelling: het bestuur kent een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en 

leden. Het bestuur wordt gevormd door de heer A.P. Vuil – voorzitter, de heer A-J. Schröder – vice-

voorzitter, de heer M.J. Peters – secretaris, mevr. A.J. Tijdeman-Bouwmeester – penningmeester, de heer 

J.M.J.B. van Zanten.  

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. 

  

Doelstelling en beleid: 

De stichting heeft als doel om door middel van het organiseren van roeitochten en andere sportieve 

evenementen het fenomeen kinderkanker nadrukkelijk onder de aandacht te brengen, om zodoende 

gelden te genereren voor onderzoek naar en bestrijding van kinderkanker en voorts al hetgeen met een en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.  

  

Financiële verantwoording: 

De stichting is in 2018 gestart met de organisatie van het KiKaRoW Rondje NL. Bij aanvang was er een 

klein werkkapitaal beschikbaar van € 2430,60. Er zijn door de Stichting KiKaRoW en veel roeivereniging 

sponsoracties op touw gezet en dit heeft geresulteerd in bedrag van € 346.330,14. De administratie- en 

overige kosten bedroegen € 15.346,56. Door sponsoring voor deze kosten te zoeken en promotieartikelen 

met een opslag te verkopen bleef hier een positief saldo over van € 593,73.  

Op 30 september 2019 is er een cheque uitgereikt aan het Prinses Máxima Centrum ten behoeve van het 

LATER-project met een waarde van € 346.000. Op 1 oktober 2019 is dit bedrag daadwerkelijk 

overgemaakt aan het PMC. 

Per 1 november 2019 bedroeg het banksaldo van de Stichting KiKaRoW € 3354,47.  

 

Vanaf 1 november 2019 t/m 31 december 2020 zijn er nog nagekomen schenkingen ontvangen voor een 

bedrag van € 8643,55 en was er een positief saldo inzake promotiemateriaal ad € 73,45.  

In april 2020 is er nog een aanvullend bedrag overgemaakt naar het Prinses Máxima Centrum ten behoeve 

van het LATER-project ter waarde van € 7.000. In genoemde periode bedroegen de kosten € 392,04. 

Het banksaldo van de Stichting KiKaRoW bedroeg per 1 januari 2021 € 4.679,43. Dit bedrag zal worden 

gebruikt als werkkapitaal voor een eventueel nieuwe sponsoractie. 
 

(ondertekend door:) 

_____________________________ 
A.J. Tijdeman-Bouwmeester 
Penningmeester Stichting KiKaRoW 
 

 


