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Voorwoord van de voorzitter, Baris Soyogul 
 

Na mijn persoonlijke ervaring met kanker, wilde ik de levensveranderende ervaring met kiten 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 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.” – Baris Soyogul  
 
Specifiek willen we kitesurf lespakketten faciliteren voor mensen die met kanker te maken hebben gehad. Ook 
is de wens om ‘awareness’ evenementen bij te wonen en zelf te organiseren om meer aandacht te vragen voor 
de psychosociale impacts van kanker en het belang van samen werken aan een gezond en duurzaam herstel.   
 
Na de oprichting in 2018, konden we in 2019 eindelijk echt beginnen met activiteiten. In 2019 hebben we 
verschillende mooie mijlpalen bereikt voor de stichting: naast een mooie kick-off event aan het strand van 
Zandvoort georganiseerd, hebben we de eerste 34 deelnemers mogen verwelkomen, en hebben we ook via 
allerlei kanalen gecommuniceerd over Kite4Life.  
 
Voor 2020 hadden we plannen om onze activiteiten nog verder uit te breiden. Het zal niemand verrassen dat 
de meeste van onze beoogde activiteiten in 2020, door de coronapandemie, niet door konden gaan. We 
moesten, net als iedereen flexibel zijn, plannen aanpassen en uitstellen. Binnen de mogelijkheden die we 
hadden tijdens en tussen de lockdowns, hebben we toch weer mooie evenementen georganiseerd. In dit 
jaarverslag lichten we graag het een en ander toe.  
 

  



 
 
 
 

1. Verslag van het bestuur 
 

De Kite4life foundation is opgericht op 22 oktober 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. 
Hiertoe hebben we in 2020 verschillende activiteiten 
ondernomen, die hieronder beschreven worden.  

 

 

1.1. Activiteiten 
We hebben in 2020 de volgende activiteiten georganiseerd: 

• Online kickoff evenement, 9 mei, met als doel het samenbrengen van onze nieuwe deelnemers en 
het verder delen van de ‘Kite4Life Perspectief’. Tijdens de Kickoff Event laten we tevens 
(oud)deelnemers aan het woord zodat nieuwe deelnemers ook hun ervaringen met de beginselen van 
het leren kitesurfen met een naaste kunnen horen. De opname is hier terug te zien in 4 delen. 
 

• Kite4Life Market & Talkshow Promo Tour, september. Samen met Guido Lauer 
(www.buffelproducties.nl) zijn we langs onze ambassadeurs gereden en hebben we korte interviews 
gefilmd om Market en de Talkshow te kunnen promoten. Bekijk het resultaat hier. 
 

• Kite4Life Market is een online veiling geworden in plaats van een live veiling met een veilingmeester 
die we voor ogen hadden tijdens de Kite4Life Festival. We hebben deze uiteindelijk online moeten 
organiseren wegens de lockdowns. De veiling met onder andere clinics van pro-kiters, 
hotelovernachtingen, een rondvaart door Amsterdam, kite materiaal en andere gesponsorde 
producten was een groot succes en voor herhaling vatbaar. De resultaten zijn tijdens een online (live) 
uitzending (de Kite4Life Talkshow) gepresenteerd.  
 

• Kite4Life Talkshow in Beesd op 20 september: een talkshow waarbij het thema ‘Durf te dromen’, op 
het podium van Studio het NUT, met Baris als moderator en 3 gasten live (binnen de toen geldende 
Corona-maatregelen) plaats heeft gevonden. De talkshow is online (live) uitgezonden en maakte ook 
de opbrengsten van de market bekend. We willen graag Jessie Hagenaars, Martijn Bax en Petra van 
der Perk van Studio het NUT enorm bedanken voor hun tijd, inzet en sponsoring van ons event. Bekijk 
hier de aftermovie.  
 

• Kitelessen, in een jaar waarin we groei verwachtten, werd de wereld getroffen door een pandemie. 
Gelukkig konden we buiten sporten. 28 nieuwe deelnemers schreven zich in, en 16 ervan ervaarden 
de beginselen van leren kitesurfen die we voor ze faciliteerden.  
 



• Partner kitesurfscholen. In 2020 hebben we naast Natural High in Ouddorp, BeachBreak in 
Noordwijk, Northsea Watersports in Zandvoort, KiteFEEL in Schellinkhout en Antix in Workum, BLOW 
Kitesurfschool in Kijkduin aan ons ‘gezin’ toegevoegd.   

2. Fundraising 
Om inkomsten te generen, verspreiden we het verhaal van Kite4Life binnen onze netwerken, nemen deel aan 
events, worden verbonden aan ondernemers, enthousiastelingen, kitesurfers die onze missie waarderen en bij 
willen dragen. Dit leidt tot de volgende inkomsten:  

• Donaties van particulieren  
• Donaties van bedrijven  
• Albert Heijn emballage/statiegeld actie  
• Kite4Life Market 
• Persoonlijke bijdrages van deelnemers  
 

Een overzicht van de inkomsten is te vinden in de jaarrekening in de bijlage.  

3. Marketing en communicatie 
Kite4Life besteed op verschillende manieren aandacht aan marketing en communicatie. Zo is de stichting 
aanwezig op verschillende social media (LinkedIn, Instagram, Twitter). Daarnaast zijn er in 2020 een aantal 
bijzondere communicatie-uitingen geweest:   

- Aandacht in Kite4Life in het Heemstedse Courant 
- Een groot artikel en een voorpaginafoto van Baris in de KWF magazine 
- Een groot artikel en een achterpaginafoto van Baris in de KWF magazine voor groot donateurs 

genaamd STERKER 
- Deelname aan een awareness televisie programma van LINDA op NET5 genaamd For One Night Only 

    
 
 
 



 
 
1.5 Divers 

In 2020 hebben we ook gewerkt aan verdere partnerships om de mogelijkheden van de stichting verder te 
versterken:  

- Met Stichting Jongeren en Kanker 
- Met de KWF 
- Met Stichting Kinderkanker Nederland en VOXX (overlevers van kinderkanker)  
- Met de Nederlandse Kitesurfvereniging 
- Met de Big Air Kiteboarding League 

 
 
2. Toekomst 
 
De verwachtingen van de stichting is om in 2021 weer een bredere variatie aan evenementen te gaan 
organiseren, om meer deelnemers kennis te laten maken met de kitesport. We zijn hierbij natuurlijk 
afhankelijk van de mogelijkheden binnen de corona-regelgeving.  
 
We willen een bredere doelgroep aanspreken en de Kite4life foundation sterker op de kaart zetten, de naam 
moet steviger gevestigd worden. 
 
Er moeten meer partijen aan Kite4life worden gelieerd met de juiste boodschap. 
 

2.1 Activiteiten 
De beoogde activiteiten voor 2021 zijn: 

- Voortzetten van de lessen: in 2020 hebben niet alle aangemelde deelnemers al hun lessen gedaan. Dit 
komt vooral omdat we afhankelijk zijn van zowel wind, als ruimte in de agenda’s van de deelnemers 
om de lessen in te plannen. Waar mogelijk worden de lessen alsnog ingepland in 2021. De lessen 
konden vanaf mei gewoon weer doorgaan. Kitesurfen is een buitensport die je op ruime afstand van 
elkaar kunt beoefenen.  

- Organiseren van een jaarlijks kiteboard evenementen op een Nederlandse strand waarbij leren 
kiteboarden en de positieve (fysieke en mentale) effecten centraal staan. JUMP4LIFE 

- 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. 
- Waar mogelijk en toegestaan, aanwezigheid op andere kanker gerelateerde evenementen ter 

promotie van de stichting en haar activiteiten. Denk hierbij aan het AYA Congres in Utrecht. 
- 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 
De Kite4life foundation heeft een ANBI status 
Telefoonnummer oprichter de heer B. Soyogul: +31642127615 
Email: info@kite4lifefoundation.org 

 

 

Bestuur 
 
Voorzitter:   Dhr. B. Soyogul 
Penningmeester:  Mevr. M. Hohnen 
Secretaris:   Dhr. J Bergmann 
 
 
Er zijn het afgelopen jaar geen wisselingen in het bestuur geweest. We verwachten voor 2021 ook geen 
wisselingen.  De leden zijn na hun termijn herkiesbaar. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangen geen 
vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur is onafhankelijk. 
 
 
 
 
 

Werknemers 
 
Er zijn verder werknemers in dienst.  
De organisatie maakt 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 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

6. Jaarrekening 
 

Zie PDF 

 

 

 


