In verband met de ANBI-status van stichting Olrik, volgt hieronder een verslag van het jaar
2020. In dit verslag worden de vragen beantwoord die volgens het Standaardformulier
publicatieplicht ANBI algemeen, uitgegeven door de Belastingdienst.
Welke werkzaamheden verricht de instelling?
Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd en hoe dragen ze bij aan het realiseren van
de doelstelling?
Stichting Olrik ondersteunt kleinschalige, lokale goede doelen met geld en diensten.
Enerzijds worden we benaderd door bijvoorbeeld instellingen (buurthuizen), lokale
ondernemers en particulieren die een goed doel ondersteunen en daar hulp bij nodig
hebben. Anderzijds signaleren we zelf situaties waarin wij van betekenis kunnen zijn.
Soms ondersteunen we buitenlandse goede doelen, waarbij er altijd sprake is van een lokale
initiatiefnemer.
Zo hebben we de afgelopen jaren uitjes voor buurthuis de Pomhorst in Wageningen
financieel verzorgd. Daarnaast heeft de stichting financieel bijgedragen aan laptops en een
uitje naar de Efteling voor kinderen uit het asielzoekerscentrum in Wageningen. Dit was op
verzoek van de Pomhorst en een Wageningse ondernemer die zich inzet voor asielzoekers in
Wageningen.
Daarnaast heeft Olrik in 2020 zelf een project opgezet: Iedereen op de fiets naar school. Bij
het bespreken van de uitjes voor buurtcentrum de Pomhorst, kwam ter sprake dat veel
kinderen geen fiets hadden. Toen hebben we een fietsenplan opgezet met subsidie van het
Wageningse Initiatievenfonds: we hebben eerst oude fietsen ingezameld. Die fietsen werden
onder leiding van een betrokken fietsenmaker door jongeren van de praktijkschool
Wageningen in de vorm van een stage gerepareerd.
Hoe krijgt de instelling inkomsten?
De stichting krijgt inkomsten door giften vanuit het bedrijfsleven en van particulieren.
In 2020 heeft de stichting voor het eerst subsidie aangevraagd voor een groter project dat
we zelf niet konden bekostigen. (Het fietsenproject, zie hierboven).
Voor ons huidige grote project: Ieder kind een zwemdiploma, heeft de stichting ook de
intentie subsidie aan te vragen.
Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?
De inkomsten worden besteed aan goede doelen. De stichting stelt financiële middelen ter
beschikking aan lokale kleinschalige projecten. Soms komt het voor dat een lokale
aanvrager een goede doelen project in het buitenland op heeft gezet en daar een bijdrage
voor vraagt. In dat geval steunt de stichting via de lokale aanvrager een project in het
buitenland.
De stichting houdt geen vermogen aan.
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Beloningsbeleid
De bestuursleden van stichting Olrik zetten zich volledig onbezoldigd in. Zij ontvangen geen
enkele vergoeding voor hun werk.
Activiteitenverslag
In 2020 heeft stichting Olrik verschillende goede doelen gesteund.
Zo hebben we twee Wageningse schaatsers gesteund die voor Skate4air hebben geschaatst
om geld op te halen voor het ontwikkelen van een medicijn voor taaislijmziekte.
Ook heeft de Wageningse Voedselbank een financiële bijdrage ontvangen, omdat er door
corona tekorten ontstonden.
Verder hebben we een Wageningse wielrenner gesponsord. Hij fietste voor Alpe d'HuZes.
Een collega in Ede, die familie heeft in Italië werd gesponsord toen hij een ambulance wilde
aanschaffen voor vrijwilligers, die in de omgeving van Bologna coronapatiënten naar het
ziekenhuis brachten tijdens de eerste, heftige corona uitbraak in Italië.
De stichting heeft ook een bijdrage geleverd aan een lokale ondernemer die tablets wilde
geven aan kinderen van ouders met een kleine beurs. Als tegenprestatie ontvingen wij vijf
gratis maaltijden, die we als stichting vervolgens gedoneerd hebben aan de Voedselbank.
Het grootste project van 2020 was echter 'Iedereen op de fiets naar school'.
We ontdekten dat veel kinderen van ouders met een smalle beurs in Wageningen geen fiets
hadden om mee naar school te gaan. Daardoor liepen ze ook andere leuke uitjes mis. Ons
plan was om oude fietsen in te zamelen en met hulp van een bevriende fietsenmaker deze
op te knappen en uit te delen aan de kinderen die ze nodig hadden. Door een perfecte
samenwerking met:
•
•
•

2Wielercentrum Wageningen voor het voeren van de regie bij het repareren van de
fietsen en het begeleiden van de stagairs van praktijkonderwijs Pantarijn
Wageningen,
Het Initiatievenfonds voor het subsidiëren van het project,
Jeugdwerk Solidez Wageningen voor het benaderen van de kinderen,

Is het ondanks corona toch gelukt om 42 fietsen uit te delen. De kinderen kregen ook fietsles
en een cursus banden plakken. Ze hebben een geweldige fietszomer gehad, met veel uitjes,
georganiseerd door buurtcentrum de Pomhorst in Wageningen.
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Financieel overzicht 2020
Muntsoort: Euro
Saldo 31-12-2019
9.630, 85

Saldo 31-12-2020
7.717,72

Uitgaven
Kosten Triodosbank 2020
199,89
Kosten Sibbing Accountants inz. Jaarverslag 2019
685,16
Kosten websiteonderhoud KRABO (met korting)
96,80
Kosten inzake Fietsenplan
4.589,43 reparatiekosten 2Wielercentum Wageningen
28,40 factuur Vistaprint voor stickers op de fietsen
37,50 bioscoopbonnen voor de stagairs van vakschool Pantarijn Pro
180,00 dinerbonnen voor de fietsenmakers
531,95 reparatiekosten 2Wielercentrum Wageningen
Uitgaven aan goede doelen.
500 Skate 4 Air sponsoring van schaatsers die schaatsen voor onderzoek Cystic Fibrosis
500 Skate 4 Air
500 Bijdrage voor Voedselbank Wageningen in verband met Corona
100 Bijdrage fietser voor Alps d’Huzes
500 Bijdrage voor ambulance in Bologna, Italië, georganiseerd en gereden door vrijwilligers
in verband met de vele coronaslachtoffers daar.
250 Bijdrage kerstactie Food of Cultures: een laptop voor asielzoekerskinderen.

Totaal uitgaven: 8.602,33
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Inkomsten

1000 gift van sponsor Hevite BV
16 gift van Schaatstrainingsgroep Wageningen
20 gift familie Spijkers
5500 gift van sponsor Hevite BV
250 gift van familie van de Beek

Totaal inkomsten: 6.786
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