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Voorwoord van de voorzitter, Baris Soyogul

Na zijn persoonlijke ervaring met kanker, wilde Baris zijn levensveranderende ervaring met leren kitesurfen
delen met andere patiënten. Dit leidde in 2018 tot de oprichting van de stichting Kite4life. Deze jonge stichting
heeft dan ook als doel de ondersteunende werking van kitesurfen tijdens het herstelproces na kanker te laten
ervaren.
“Kitesurfen is een middel om je fysieke en je mentale herstel te bevorderen. Zodra je kite wind vangt en je
board het water raakt, heb je alle aandacht nodig om de elementen te trotseren. Het beloont je door al je
zintuigen te prikkelen en helpt je je dagelijkse zorgen even los te laten. Op de lange termijn kan kitesurfen zelfs
een meditatieve werking hebben.” – Baris Soyogul
In dit jaarverslag doen we verslag van de eerste maanden van de stichting Kite4Life, en blikken we vooruit naar
de komende jaren.
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1. Verslag van het bestuur
De Kite4life foundation is opgericht op 22-10-2018 met als mission statement:
Het terugbrengen van gevoelens van vrijheid, hoop en trots in de levens van kankerpatiënten, overlevers en
hun dierbaren door ze de fysieke en mentale voordelen van kiteboarden te laten ervaren.

1.1 Activiteiten
We hebben in 2018 de fundering gelegd voor de stichting. Hierbij hebben we ons in 2018 op twee punten
geconcentreerd:
1.

2.

Het opzetten van de stichting. Hiervoor zijn er in 2018 verschillende voorbereidende gesprekken
gevoerd, is het beoogd bestuur geworven, zijn de staturen gemaakt, en is de stichting ingeschreven
bij het KvK.
Het voorbereiden van de activiteiten in 2019. Hiervoor zijn er in 2018 voorbereidende gesprekken
met kitescholen gevoerd om de samenwerking te bespreken. Als gevolg van een mailing naar 15
kitesurfscholen hebben er vijf heel enthousiast gereageerd. Natural High in Ouddorp, Beach Break in
Noordwijk, North Sea Watersports in Zandvoort, KiteFeel in Schellinkhout en Antix in Workum zijn de
eerste partners van Kite4Life.
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2. Toekomst
De verwachtingen van de stichting is om in 2019 meerdere events te gaan organiseren waarbij we patiënten,
overlevers en hun naasten met de kitesport in aanraking laten komen met als doel de ondersteunende werking
van kiteboarden tijdens het herstelproces na kanker te laten ervaren. Kiteboarden is een middel om je fysieke
en je mentale herstel te bevorderen. Zodra je kite wind vangt en je board het water raakt, heb je alle aandacht
nodig om de elementen te trotseren. Het beloont je door al je zintuigen te prikkelen en helpt je je dagelijkse
zorgen even los te laten. Op de lange termijn kan kiteboarden zelfs een meditatieve werking hebben.

In 2019 willen we een vast basisteam gaan vormen waarmee we richting aan de stichting gaan geven. We gaan
samenwerkingsverbanden opzetten, fundraising opstarten en awareness creëren

2.1 Activiteiten
De verwachte activiteiten voor 2019 zijn:
-

-
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Organiseren van een jaarlijks kiteboard evenementen op een Nederlandse strand waarbij leren
kiteboarden en de positieve (fysieke en mentale) effecten centraal staan.
Het opzetten van fundraiser evenementen ten einde geld op te halen voor een goed doel: het
schenken van kiteles pakketten aan ons doelgroep en het verder ontwikkelen van onze doelstellingen.
Organiseren van patiënten terugkomdagen ter evaluatie van hun ervaringen en het creëren van een
nieuwe kite-community.
Organiseren van kiteschool terugkomdagen ter evaluatie van hun ervaringen en de gegeven lessen.
Het meten van de “verbetering van kwaliteit van leven” door het uitvoeren van een onderzoek onder
de deelnemers.
Organiseren van een conferentie (Kite4Life Conference) waarbij wetenschappelijk onderzoek over de
voordelen van kiteboarden en gezond leven in relatie tot de psychosociale impacts van kanker
centraal staan. Onze activiteiten kunnen een goede basis vormen voor een medisch, psychologisch
onderzoek.
Waar mogelijk en toegestaan, aanwezigheid op andere kanker gerelateerde evenementen ter
promotie van de stichting en haar activiteiten.
Waar mogelijk en toegestaan, aanwezigheid op andere kite gerelateerde evenementen ter promotie
van de stichting en haar activiteiten

Organisatie

Statutaire naam: Stichting Kite4Life
KvK nummer: 72900318 RSIN
RSIN/ Fiscaal nummer: 859279480
IBAN: NL79TRIO0379519070
Vestigingsplaats: Zeilstraat 1 2102LV, Heemstede
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De Kite4life foundation heeft een ANBI status

Telefoonnummer oprichter de heer B. Soyogul: +31642127615
Email: info@kite4lifefoundation.org

3.1. Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Dhr. B. Soyogul
Mevr. M. Hohnen
Dhr. J Bergmann

Er zijn het afgelopen jaar geen wisselingen geweest in het bestuur en de verwachting is dat ook in het
komende jaar er geen wisselingen zullen zijn.
De leden zijn na hun termijn herkiesbaar.
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Het bestuur is onafhankelijk.

3.2. Werknemers
Er zijn geen werknemers in dienst. De organisatie maakt verder gebruik van vrijwilligers die op oproepbasis
werkzaamheden verrichten.
Vrijwilligers die op regelmatige basis betrokken worden zijn:
- Kim Alderden – Marketing/ communicatie concept ontwikkelaar
- Pepijn Visee – Kwaliteitsbewaking & patiënten communicatie
- Marieke Soyogul – de Beer – Medisch – en wetenschapscommunicatie
- Marry-Inge de Vries – Event Manager
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Jaarrekening

De jaarrekening van de twee maanden van 2018 die de stichting heeft bestaan, zijn opgenomen in de
jaarrekening van 2019.
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