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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. Ook 2021 werd gemarkeerd door de pandemie. Gelukkig konden we in 
2021 wel weer verschillende mooie evenementen organiseren, en kitesurflessen faciliteren.  
 
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 hoop, vrijheid 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 2021 weer kitesurflespakketten aangeboden 
aan kankerpatiënten en overlevers, zodat ze samen met een 
naaste, de eerste ervaringen op het water konden opdoen. Naast 
de kitesurflessen, hebben we ook verschillende activiteiten 
ondernomen met als doel om de bekendheid van de stichting te 
vergroten, een netwerk aan ervaringsdeskundingen op te zetten, en fondsen te werven om de activiteiten 
mogelijk te maken. Deze activiteiten worden hieronder beschreven worden.  

 

1.1. Activiteiten 
 

Ondanks de pandemie hebben we in 2021 de volgende activiteiten georganiseerd: 

 

Kite4Life on Tour 

Tot 2021, werden deelnemers vanaf 18 jaar verwelkomd 
voor de kitesurflessen. Maar jongere kinderen die in 
aanraking komen met de ziekte omdat ze het zelf of in het 
gezin ervaren kunnen net zo goed baat hebben aan 
kitesurfen, als middel om ze te helpen een pieker-pauze te 
creëren.  

Speciaal voor deze jonge kinderen lanceert Kite4Life in 2021 
Kite4Kids.  

 

De deelnemende kitesurfscholen 
langs de Nederlandse kust 
stellen mankracht beschikbaar 
om de kinderen van 12 jaar en ouder met ‘trainer kites’ (lesvliegers) de beginselen 
van de kitesurfsport bij te brengen.  

De hiervoor benodigde kites wil Kite4Life dit jaar doneren. Daarom is er een 
crowdfunding actie gelanceerd, met als middelpunt een 6-daagse wandel- en 
fietstocht van oprichter Baris Soyogul langs de kitescholen, deelnemers en kitesurf 
professionals. De tocht zag er als volgt uit:  

 



Dag 1 – op de racefiets van Brouwersdam naar Kijkduin 

Van Kitesurfschool Natural High naar Kitesurfschool BLOW samen met tweevoudig wereldkampioen freestyle 
Youri Zoon. Onderweg, bij Hoek van Holland opgewacht door Wouter Kostense, een vriend van K4L.  

Dag 2 – wandelen over strand en duinen van Kijkduin naar Noordwijk 

Van Kitesurfschool BLOW via Kitesurfschool Windhoek in Wassennaarseslag door naar Kitesurfschool Beach 
Break samen met vriend en teamlid K4L Pepijn Visée. In Noordwijk (dij de kitevereniging) werden we 
opgewacht door Ruben Lenten, Lasse Walker en Dylan van der Meij. Sfeer was super!  

Dag 3 – wandelen over strand en duinen van Noordwijk naar Zandvoort 

Van Kitesurfschool Beach Break naar North Sea Watersports. Tot aan Langevelderslag samen met John 
Bergmann, een hele stuk alleen en het laatste gedeelte opgewacht door Benjamin Rochet een van de beste 
vrienden van Baris. Ook wachtten Guido Lauer (onze topper, vrijwilliger, cinematograaf) en Jurriaan van 
Duivenbode (mede eigenaar NSW) Baris op een 4x4 en een drone om zo prachtige opnames van een stukje 
wandeling te kunnen maken. Bij aankomst bij Strandpaviljoen Tijn Akersloot ook nog een radio rapportage 
mogen gegeven over deze actie aan Radio NH Nieuws.  

Dag 4 – wandelen over het strand van Zandvoort naar IJmuiden 

Van North Sea Watersports tot aan het uiterste punt van Zuidpier IJmuiden samen met Tim Hoekstra (Dutch 
Beach Art) en vanaf Bloemendaal vergezeld door Jurriaan van Duivenbode. Bij aankomst in IJmuiden troffen 
we ook Seven, zijn zusje, ouders en hondje aan. Seven werd onze eerste Kite4Kids deelnemer. Hij nam samen 
les met zijn vader.  

Dag 5 – CODE ROOD – Westerstorm – Zowel de Afsluitdijk als de Lelydijk zijn afgesloten - tocht afgelast 

Dag 6 – fietsen van Heemstede naar Schellinkhout 

De storm was voldoende gaan liggen en we konden verder. Dit stukje wilde Baris graag samen fietsen met 
KiteFEEL. Eigenaar en inmiddels goede vriend Sven Luijbe kwam samen met kite instructeur en fiets fanaat 
Bert Vanparys tot aan Heemstede. Vanuit daar fietsen ze tot aan de prachtige surfcenter van KiteFEEL in 
Schellinkhout, waar ze met warme koffie en heerlijk gebak werden opgewacht. Eenmaal een beetje uitgerust 
gingen ze samen nog het water op om nog een uurtje heerlijk te kitesurfen.  

Dag 7 – fietsen van Schellinkhout naar Workum – The Grande Finale 

De storm was nog niet helemaal weg en de omstandigheden waren pittig. Dit niet enkel door de windstoten en 
behoorlijke tegenwind aan het einde van de Lelydijk, maar ook door de lage temperatuur, regen- en 
hagelbuien. Gelukkig werd Baris vergezeld door kitesurf vriend, mede Bonaire liefhebber en fietsexpert Ryan 
Wendels. Ryan heeft Baris erdoorheen getrokken. Het was pittig maar oh zo gaaf! De broodjes kerrie en 
garnalen bij de visboer in URK waar ze ondanks de Corona maatregelen binnen mochten opeten om op te 
kunnen warmen zullen ze nooit meer vergeten! Bij aankomst in Workum Strand werden de heren opgewacht 
door Koen van Bolhuis, eigenaar van Kitesurfschool ANTIX. Een magisch moment en een mooie reden voor een 
kleine viering! We mochten die avond overnachten in de prachtige AirBnB van een oude kennis (en kitesurfer) 
van Marieke de Beer genaamd Bert Graafsma. De volgende dag zijn Baris en Ryan helemaal teruggereden naar 
Schellinkhout door Koen. Wat een held. Ons dank is groot!  

Hiermee is uiteindelijk €5500 opgehaald, genoeg om 55 trainer kites voor kinderen aan te schaffen. Na overleg 
met de kitesurfscholen, die allen afspraken hebben met verschillende kitemerken, is er besloten om de 
trainerkites niet tijdens de lessen te gebruiken maar deze te schenken aan kids/gezinnen die meedoen met 
een van onze events of deelnemen aan de kitesurflestrajecten. De eerste 15x trainer kites zijn dan ook in 2022 
uitgereikt. Een super trots moment!  

 



 

Season Kickoff 

Vanwege de lockdown, kon de kickoff van het seizoen wederom niet ‘live’ plaatsvinden. Gelukkig hadden we in 
2020 al goede ervaringen opgedaan met het online hosten van een event, die we in 2021 konden toepassen. 
Het doel van de kickoff is om nieuwe deelnemers een goed beeld te geven van de activiteiten van het komend 
jaar, maar ook om ze de kans te geven om elkaar te leren kennen en om vragen te stellen.  

Tijdens de onlinebijeenkomst werd teruggekeken naar Kite4Life on Tour, maar ook vooruitgeblikt naar de 
activiteiten voor het komend jaar. Ook kwamen een aantal deelnemers van voorgaande jaren aan het woord, 
die vertelden over hun ervaringen met de kitelessen. Baris vertelde in meer detail over de gang van zaken en 
wat je kan verwachten tijdens een kiteles. 34 deelnemers en andere geïnteresseerden keken mee.  

 

Jump4Life 

Jump4Life is een project dat in 2021 is gelanceerd om 
fondsen te werven voor Kite4Life. Het achterliggende idee is 
dat kitesurfers de hele maand mei geld kunnen inzamelen 
voor de stichting door zich te laten sponsoren voor elke 
(verticale) meter dat ze springen of (horizontale) kilometer 
dat ze surfen. Het is een ouderwetse sponsorloop in een 
kitesurfjasje.  

In 2021 is hiervoor samengewerkt met WOO, een veel 
gebruikte tracking apparaat die de afstanden die kiters 
springen en rijden opmeet. Samen met WOO sports is er een 
leaderboard gecreëerd, waarop zichtbaar was hoeveel meters 
er gesprongen en gereden was.  

Met Jump4Life is er uiteindelijk ruim €11.300 opgehaald. Er deden 11 kitesurfers aan mee. Gezamenlijk 
vaarden ze 903,49 kilometers en ze sprongen 9533,9 meters. Een geweldige prestatie.  

Hiermee kan Kite4Life heel veel lespakketten aanbieden aan (ex)kankerpatiënten en hun naasten.  

 

AYA Beach event, 18 september 

  

Sinds het AYA Congres van 2019, waar K4L zich live gepresenteerd heeft aan de doelgroep, is goede contact 
gelegd met Stichting Jongeren & Kanker, een organisatie die zich richt op jongvolwassenen (18-40 jaar) die 



kanker ervaren. September 2021 is er met groot plezier samengewerkt om een Beach Event te organiseren in 
Zandvoort. Tijdens dit weekend hebben 38 jongvolwassenen (die kanker hebben gehad en hun directe 
naasten) kennis gemaakt met de beginselen van kitesurfen en andere strandactiviteiten. In samenwerking met 
NH Zandvoort (groot dank aan Benjamin Rochet voor het leggen van de contacten met GM Dagmar Gielens) en 
North Sea Watersports heeft Kite4Life heeft het sportieve gedeelte georganiseerd en de boeking van de 
optionele 2 hotelovernachtingen tegen een mooie prijs gefaciliteerd (de overnachtingen zijn betaald door 
Stichting Jongeren en Kanker).   

 

Kite4Life Market 

Onze online veiling actie was dit jaar weer een succes. Dankzij de gedoneerde kamerovernachtingen in 
verschillende hotels in het land, een wakeboard ervaring bij WhatSup Bonaire, prachtige t-shirts van Manera, 
kitepompen van Harlem Kiteboarding en nog veel meer is het ons gelukt om €1728,00  op te halen. 

 

Kite4Life Talkshow 

Op 7 oktober 2021 heeft de 2e Kite4Life Talkshow plaatsgevonden bij Wander Island, Vinkeveen. Naast een 
diner en netwerkborrel op deze prachtige locatie, konden deelnemers ook kijken naar de talkshow over 
Veerkracht. Sprekers waaronder professionele sit kitesurfer Willem Hooft, vertelden over hun visie/beeld van 
veerkracht, en hun ervaringen met kiten. Jeroen Tas, (toen nog) Chief Innovation Offcier bij Royal Philips en 
een kitesurfer deelde met de kijker over zijn persoonlijk en zakelijk veerkrachtige ervaringen tijdens Corona. 
Ook was Hebe Boonzaaier, zelf een naaste van een (ex)kankerpatiënt en oud deelnemer van Kite4Life deelde 
met de kijker haar visie en ervaringen zowel als vrouw en moeder als ook Global Wellbeing Director van een 
groot IT-bedrijf genaamd Equinix.  

We hebben ervaren dat ondanks de magie van de talkshow de aantal deelnemers tegenviel. We waren totaal 
met 29 personen inclusief ons team en hadden eigenlijk gemikt en gehoopt de 50 personen te behalen. 
Ondanks dat we aan awareness, content en relatiemarketing hebben gewerkt, hebben we er ook van geleerd 
dat we de marketing van een dergelijk event uitbundiger en strategischer moeten aanpakken. Wellicht ook iets 
minder uitgeven aan Audio Visuele oplossingen.  

  

 

 

 



 

Kitelessen deelnemers gefaciliteerd, 2021  

Ondanks Corona mochten wij doorgaan met het faciliteren van onze beginners kitesurflessen. In 2021 
bereikten we een recordaantal van 84 aanmeldingen. 35 hiervan hebben hun 3x 3 uur cursus afgerond. De rest 
pakt het in 2022 weer op.  

Uitbreiding van de betrokken kitescholen: In 2021 legden we contact met Kitesurfschool Wijkiki in Wijk aan 
Zee. Na een goed gesprek met eigenaar Hidde Ooms hebben we de hand geschut en een mooie samenwerking 
vanaf 2022 gestart. Eind 2021 hebben we ook afscheid genomen van Kitesurfschool Windhoek in Wassenaar. 
Wij danken Niels Meijerink voor zijn geweldige bijdrage en support en hopen hem in de nabije toekomst weer 
tegen te komen.  
 

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  
• Donaties van kitesurfscholen in de vorm van 50% korting op kitesurflespakketten  
• Persoonlijke bijdrages van deelnemers  
• Jump4Life fundraising actie 
• Kite4Life on Tour crowdfunding 
• Talkshow inkomsten 
• K4L inkomsten 
 

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 2021 een aantal 
bijzondere communicatie-uitingen geweest:   
 

• Maart 2021 – Virtuele stand deelname aan het AYA Congres. 
• Maart 2021 – Live gastspreker tijdens een virtueel Kinderkanker Nederland Symposium. 
• Mei 2021 – KWF fotoshoot op Bonaire voor Grote Accounts Fundraising Campagne 
• September 2021 – Full page A3 over Kite4Life in de HIK, een Heemsteedse ondernemers glossy 
• Oktober 2021 – Live deelname, standhouder tijdens het Stichting Langs de Zijlijn event in Dronten 

 
    
 
4. Toekomst 
 
De verwachtingen van de stichting is om in 2022 weer een bredere variatie aan 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 partijen die onze doelen delen. Denk hierbij aan 
samenwerkingen met Stichting Jongeren & Kanker, Kinderkanker Nederland en Survivors van Kinderkanker. 
Samenwerken met deze partijen dragen bij aan onze doelen.  



 
 

4.1 Activiteiten 
De beoogde activiteiten voor 2022 zijn: 

- Voortzetten van de lessen: in 2021 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 vanaf mei 2022.  

- 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 ervaring 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.  
- 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. A. Aelvoet 
 
Er zijn het afgelopen jaar geen wisselingen in het bestuur geweest. We verwachten voor 2022 een wissel van 
de wacht voor de functie secretaris. 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 
- Guido Lauer – Cinematograaf www.buffelproducties.nl 
- John Nobbe – Fotograaf www.johnnobbefotografie.nl  
-  

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

6. Jaarrekening 
 

Zie PDF 

 

 

 


