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1. Algemeen 

De stichting Poás8 komt voort uit een initiatief van Edward Troost om in Costa Rica een 

fietsevenement te organiseren om fondsen te werven voor de kankerbestrijding in Costa Rica. Een 

evenement vergelijkbaar met de Alpe d’HuZes. De totstandkoming van dit evenement vond plaats in 

samenwerking met Inspire2live. Het eerste evenement werd, onder de naam POCHO, gehouden op 

25 februari 2012. Naarmate de omvang van het evenement toenam is besloten tot het oprichten van 

de stichting Poás8. Dat vond plaats op 9 oktober 2014.  

In het Beleidsplan 2016-2020 van de stichting is het beleid verwoord ten aanzien van de 

werkzaamheden en besteding van middelen aan de doelstelling.  

Met dit 2e jaarverslag van de stichting Poás8 willen we niet alleen verantwoording afleggen over de 

baten en lasten over 2016 en 2017, maar ook verantwoording afleggen aan ieder die een (financiële) 

bijdrage heeft geleverd. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van Poás8 en via een 

nieuwsbrief onder de aandacht gebracht van de sponsors en belanghebbenden. 

http://www.poas8.cr/donar/informacion-anbi/
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2. Doelstelling Poás8 

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de leef kwaliteit en de genezingsmogelijkheden van 

mensen met kanker in Costa Rica door het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de te Costa 

Rica gevestigde Asociación Deportiva Pocho (zusterorganisatie met bestuur in Costa Rica). Concreet 

doel is het realiseren en in standhouden van een herberg voor kankerpatiënten en familie in Costa 

Rica. 

De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door: 

• Het organiseren van sport- /fietsevenementen; 

• Het ontplooien van activiteiten die direct of indirect bijdragen aan de verwezenlijking van 

haar doelstelling, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten 

binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan en waarvan de winsten te allen tijde zullen 

worden bestemd voor de verwezenlijking van het doel; 

• Het houden van toezicht op de besteding van de bijeengebrachte gelden voor de Asociación 

Deportiva Pocho. 

 

3. Bestuur 

Het bestuur van de stichting Poás8 bestaat uit vijf leden, te weten:  

Voorzitter  :  Piarella Peralta Rodriguez - Wesseling 

Vicevoorzitter  :  Edward Troost 

Penningmeester :  Tiemo Wesseling 

Secretaris  :  Tinke Wesseling  

Bestuurslid  :  Rini Teunissen 

 

  

Bestuur in Nederland                                  Bestuur in Costa Rica 

 

4. Verslag 2016 en 2017 

Werkzaamheden in 2016 en 2017 

Het bestuur heeft regelmatig vergaderd, gezamenlijk, in subcommissies en met bestuur Costa Rica. 

De behandelde onderwerpen waren gericht: 

• Adviseren en ondersteunen bestuur in Costa Rica 

• Realiseren van beleidsdocumenten en verantwoording sponsorgelden door middel van 

jaarverslag. 

• Fondsenwerving. 
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• Voorbereiden Poás8 evenement op 19 maart 2016, 18 maart 2017 en maart 2018. 

• Heroverwegen besteding gelden en realiseren doel. 

• Maken nieuwsbrieven en inzetten diverse communicatiekanalen. 

• Voorbereidingen om te komen tot comité van aanbeveling. 

• Maken plan van aanpak voor andere opzet Poás8 evenement in 2017. 

• Website van Poás8 actualiseren. 

• Presentatie ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport door voorzitter Poas8. 

• Voorbereiden van Poas8 evenement in Nederland oktober 2017 

• PR gemaakt bij ambassade van Costa Rica op 15 september 2017 bij viering 

Onafhankelijkheidsdag. 

Realiseren doel: 

De oorspronkelijke doelstelling om een herberg te realiseren en in stand houden voor 

kankerpatiënten en familie in Costa Rica, blijkt niet gemakkelijk realiseerbaar. De fondsenwerving is 

achter gebleven bij de verwachtingen. In 2016 heeft een heroverweging plaatsgevonden. De 

conclusie was dat realisatie, gelet op de jaarlijks verkregen fondsen, nog vele jaren kan duren. Het 

bestuur wil op korte en middellange termijn zich gaan inzetten voor andere concrete doelen. Zoals 

bijvoorbeeld het sponsoren van borstkankeronderzoeken, voorlichting, preventie, enz. Gelet op de 

(zeer) lange wachttijden wordt in 2017 onderzocht of er mogelijkheden zijn bij een openbaar 

ziekenhuis in Costa Rica een pilot te starten om snel uitslag te krijgen of iemand wel of niet kanker 

heeft. In Nederland is intussen al veel ervaring opgedaan met de zogenaamde snel diagnose, een 

project van Alpe d’HuZes. 

 

Poas8 evenement op 19 maart 2016 in Costa Rica 

Op 19 maart 2016 vond het vijfde fiets-en loopevenement in Costa Rica plaats. Locatie was de 

vulkaan Poás8. Het aantal deelnemers viel tegen: 75 (2014 was dat 100).  In Nederland is € 1.015 

opgehaald aan sponsor en deelnemersbijdrage. 

 

Poás8 evenement op 18 maart 2017 in Costa Rica  

Door het tegenvallende aantal deelnemers aan het evenement in 2016 heeft een heroverweging 

plaats gevonden om het evenement anders in te vullen. Kern van aanpassing is om het aantal 

deelnemers substantieel te vergroten, onder andere door lager deelnemersbijdrage en naast de 

sportactiviteit ook informatieve en recreatieve activiteiten voor jong en oud te organiseren. De 8 van 

Poas8 wordt ingevuld door 8 activiteiten te organiseren, 8 manieren om te helpen in de strijd tegen 

kanker. De 8 activiteiten zijn: 
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*bijdrage 10.000 colons ($ 20); de overige activiteiten zijn vrij toegankelijk waarbij vrijwillige bijdrage op prijs wordt gesteld. 

 

Kortom een dag om samen te zijn en te genieten, inspiratie op te doen en vooral om elkaar te 

helpen. Het evenement is gehouden op 18 maart 2017 in de omgeving van restaurant Freddo Fresas, 

San Pedro, Poás. Om 7.30 uur begonnen de sportactiviteiten. De gezondheidsmarkt (feria de salud) 

en andere activiteiten begonnen om 9.00 uur en eindigden om 13.00 uur. De opzet was een succes. 

Door het zeer slechte weer (zware regenval) viel de opkomst tegen. 

 
Besteding gelden voor doelen/borstkanker-en baarmoederhalskankeronderzoeken maart 2017 

De besteding van de ontvangen gelden van sponsors en donateurs heeft voortdurend de aandacht 

van het bestuur. Niet alleen om tot een efficiënte en effectieve besteding van de gelden te komen, 

maar ook de verantwoording van de gelden aan de sponsors en donateurs, vanaf het eerste Poás8 

evenement in 2012. Hiervoor werd aangegeven dat ook sponsoring van concrete doelen wordt 

nagestreefd. Dat concrete doel is gerealiseerd bij Poás8 evenement in maart 2017 door in 

samenwerking met Fundacancer 150 borstkankeronderzoeken en 100 

baarmoederhalskankeronderzoeken te sponsoren. In de week voorafgaand aan Poás8 heeft de 

mobiele bus van Clinica Biblica van Fundacancer in San Pedro de Poás gestaan en zijn de 

onderzoeken met medewerking van de gemeente uitgevoerd. Het totaal te besteden bedrag was $ 

6.000 en is uitbetaald door de zusterorganisatie in Costa Rica. 
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Jaarrekening 2016-2017 

Balans Stichting Poás8 per 31 december 2017 

   

Activa 31-12-2017 31-12-2015 

   

Vlottende activa   
Kortlopende vorderingen 0 0 

Debiteuren   

   
Liquide middelen 75.194 72.500 

ING bank  betaalrekening 3.245 934 

ING Bank spaarrekening 71.948 71.566 

   

Totaal activa 75.194 72.500 

   

   

Passiva 31-12-2017 31-12-2015 

   

Stichtingskapitaal   
Eigen vermogen 75.194 72.500 

Kapitaal 75.194 72.500 

   
Vreemd vermogen 0 0 

Crediteuren 0 0 

   

Totaal passiva 75.194 72.500 

 

Toelichting: 

Activa 

Liquide middelen 

Saldo bij ING Bank voor betaalrekening en spaarrekening 

Passiva 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de stichting is het resultaat van de exploitatie en bestaat uit sponsorgeld, 

giften en renteopbrengsten (zie staat van baten en lasten). 
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Staat van baten en lasten Poás8 over 2016 en 2017 
   

Baten 2016-2017 31-12-2015 

   
Baten eigen fondsenwerving                     2.549  69.041 

Giften                            -    2.893 

Overige baten (rente)                        382  566 

   

A.Totaal baten 
                    
2.932  72.500 

   

   

Lasten   
Besteding doelstelling                            -    0 

Kosten fondsenwervende organisatie                            -    0 

Beheer en administratie (bankkosten)                        238  0 

   
B.Totale lasten                        238  0 

   

Resultaat A-B 
                    
2.694  72.500 

 

Toelichting: 

Algemeen: 

De staat van baten en lasten omvat de periode 1 januari 2016 - 31 december 2017. Gekozen is voor 

tweejarige verantwoording vanwege de geringe mutaties. Dit is in afwijking van de statuten. 

Voor Poás8 is het belangrijkste uitgangspunt dat we absoluut zuiver en integer willen handelen met 

betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van de kankerpatiënt en 

onze sponsoren. Samen met onze sponsoren willen we dat het geld zo volledig mogelijk ten goede 

komt aan de doelen waarvoor het is bedoeld. De organisatie- en beheerskosten van de stichting 

worden betaald van het verkregen inschrijfgeld van de sport-/fietsevenement). Bestuursleden 

ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 

Baten: 

Baten uit eigen fondsenwerving 

Onder baten uit eigen fondsenwerving zijn verantwoord de baten uit donaties van en voor 

deelnemers aan Poás8 event in Costa Rica en ook sponsors. De baten bedroegen € 4.595. De 

deelnemingskosten zoals registratie, rugnummers, verzekering en shirts zijn in mindering gebracht op 

de baten. Deze kosten bedroegen € 2.046 en zijn gemaakt in Costa Rica en betaald door NL-

organisatie. Per saldo € 2.549. 

Giften 

Betreft giften aan Poás8. In 2016 en 2017 zijn geen gift ontvangen. 

Lasten: 
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Besteding aan doelstelling 

Er zijn nog geen gelden besteed aan de doelstelling vanuit Nederland. Wel door zusterorganisatie in 

Costa Rica. 

Beheer en administratie 

Bij beheer en administratie zijn verantwoord de bankkosten. Vele andere gemaakte kosten voor 

marketing en pr zoals website en facebook zijn gesponsord in natura. 

 

5. Contactgegevens 

Adresgegevens 

Stichting Poás8 

Van Lennepdreef 20, 

2353NK Leiderdorp.  

(Nederland) 

 

Contactpersoon: 

Piarella Peralta, voorzitter 

Te bereiken via: 

E-mailadres:  piarellaperalta@gmail.com 

Telefoon: +31648973650  

 
Bankgegevens: 

ING-bank: NL14INGB0006731083 t.n.v. Stichting Poás8 

 

Kamer van Koophandel nummer: 61640921 

ANBI status met ingang van 9 oktober 2014 

 

Media: 

Website: http://poas8.cr 

Facebook: https://www.facebook.com/Poas8 
 

 

mailto:piarellaperalta@gmail.com
http://poas8.cr/
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