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1. Algemeen 
 

1.1 Missie 
Stichting Trap In zet zich in om de eerste levensbehoeften van de armste bevolking in derde 
wereldlanden te verbeteren. Dit doen we door het inzamelen van geld voor kleinschalige 
projecten tijdens een jaarlijkse fietstocht. Door middel van deze fietstocht met een aantal 
gezellige pauzepunten zorgen wij ook voor gezelligheid en een gevoel van saamhorigheid binnen 
de Udense gemeenschap. 
 
1.2 Werkwijze 
Stichting Trap‐in Uden/Volkel organiseert jaarlijks een sponsorfietstocht van 50 kilometer in de 
omgeving van Uden en Volkel. Er zijn 2 startplaatsen; 1 in Uden en 1 in Volkel. De opbrengst van 
de sponsorfietstocht wordt verdeeld onder 15 projecten in Derde Wereldlanden, waaronder nu 
nog 1 missionaris uit Uden/Volkel. 
Aan de geselecteerde missionaris en projecten worden uiteraard voorwaarden gesteld. Zo moet 
de missionaris zijn thuisplaats/vaste contactpersoon in Uden of Volkel hebben, maar wel zelf in 
een Derde Wereldland woonachtig zijn. De peildatum voor missionarissen is ieder jaar op 1 
januari. 
De voorwaarden voor projecten kunt u op de website terugvinden onder het kopje ‘Trap In 
projecten – richtlijnen’. Uit de ingezonden projectaanvragen wordt door een speciale 
selectiecommissie (niet door het bestuur) in januari een selectie gemaakt van de projecten die 
dat jaar een donatie van Trap‐in ontvangen. De hoogte van deze donatie is uiteraard geheel 
afhankelijk van de sponsorbedragen die dat jaar binnen komen. 
De organisatie van de fietstocht wordt volledig gesponsord. De kosten van werkzaamheden die 
de bestuursleden van de stichting verrichten worden niet vergoed. Bedrijven worden benaderd 
om de organisatie mogelijk te maken. De stichting prijst zich gelukkig met het feit dat vaste 
sponsors elk jaar weer garant staan voor hun bijdrage in de vorm van advertenties, 
stempelsponsoring, uitleen van materialen en beschikbaar stellen van ingrediënten. Ieder jaar is 
er voor de deelnemende fietsers een blijvende herinnering. Daarnaast stelt een tiental 
vrijwilligers zich beschikbaar om te functioneren als, bijvoorbeeld, verkeersregelaar. Dit betekent 
dat de organisatiekosten van de stichting vaak al gesponsord en dus zeer laag zijn (bijv. 
bankkosten, publiciteit etc.). Er blijft niets ‘aan de strijkstok hangen’. 
 
Na 2 jaar geen fietstocht vanwege de coronacrisis, kon dit jaar eindelijk weer gefietst worden. 
Dat heeft weer een mooi sponsorbedrag opgeleverd! Vanwege de veranderde omstandigheden 
door de coronacrisis in de doellanden, worden ook dit jaar weer veel donaties besteedt aan 
noodhulp, zoals voeding en gezondheidszorg voor arme of afgelegen delen van de bevolking. 
Aangezien de verantwoordingen nog niet allemaal binnen zijn, staan hieronder nog de 
oorspronkelijke doelen van de aanvragen. 
 
  



2. Begunstigden 2022 
In 2022 hebben 1 missionaris en 14 projecten een donatie van € 2.300,‐ ontvangen van stichting 
Trap‐in.  
De missionaris is pater Toon van Kessel. Pater Toon van Kessel is vanaf 1962 in Zuid Chili 
werkzaam. Hij bedient daar een parochie ter grootte van ongeveer de helft van onze provincie 
Noord‐Brabant. Het gebied bestaat uit veel eilanden en fjorden. 
 
De projecten en hun doelen van dit jaar zijn: 

1. Amara Foundation verzorgt onderwijs aan meervoudig gehandicapte Kinderen in 
Kenia. 

2. Beautiful Kidz geeft arme kinderen op een dagcentrum in Namibie voeding.  
3. Brufut Vooruit gebruikt de donatie voor de bouw en materialen voor een kraamunit 

bij een kliniek in Gambia. 
4. HWMCO biedt onderwijs aan arme kinderen in Uganda. 
5. Jantine Buijs helpt arme kinderen in Indonesië met onderwijs, medische kosten en 

nood(voedsel). 
6. Kinderen van de Zon gebruikt de donatie voor een naaiopleiding voor kansarme 

meisjes in Peru. 
7. De Kruisheren helpen hun project in Congo met leermiddelen voor de technische 

school. 
8. Stichting Marijn verbetert de levensomstandigheden van kansarme kinderen in 

Nicaragua. 
9. Broeder Martin Sonnemans gebruikt de donatie voor onderwijs aan kinderen van 

pygmeeën in Kameroen 
10. Miss Maasai verzorgt scholing van meisjes ter voorkoming van uithuwelijking en 

besnijdenis in Kenia. 
11. Puja Foundation gebruikt de donatie voor medische zorg en noodhulp, met name 

aan zwangere vrouwen en kinderen in Bangladesh. 
12. Thamsanqa biedt weeskinderen in Zuid-Afrika hulp bij onderwijs, voeding en 

onderdak. 
13. Venti Venti gebruikt de donatie voor een watertank, stroomvoorziening en 

melkpoeder voor weeskinderen in een kliniek.  
14. Watoto Foundation breidt het opleidingscentrum voor straatkinderen in Tanzania 

uit met een viskwekerij. 

  



Balans Trap-In      (ANBI Verslaglegging) 

Debet  Credit 

 30-9-2022 30-9-2021   30-9-2022 30-9-2021 

Inventaris  €                     -   €                     -   Algemene reserves  €             13.405   €             13.004  

Vorderingen  €                     -   €                     -   Schulden  €                     -   €                     -  

Rabobank spaarrekening  €             57.000   €             27.424      
Rabobank betaalrekening  €              1.789   €              2.626  

 
Voorziening uitkeringen volgend jaar.  €             11.250   €             11.250  

Kas  €              3.366   €                 205   Voorziening onderhoud / vooruit ontvangen   €             37.500   €              6.000  

       

TOTAAL  €             62.155   €             30.254   TOTAAL  €             62.155   €             30.254  

       

Financieel overzicht Trap-in 

Opbrengsten  Uitgaven 

  2021-2022  2020-2021    2021-2022  2020-2021 

Startgelden/giften  €              8.534   €                 805   Drukwerk/administratie  €                 605   €                 330  

Gesponsorden deelnemers  €             21.100   €             19.000   Muziekkosten/fun markt  €                 146   
Ambassadeurs  €              1.000   €              2.500   Inkopen attracties   €                 874   €                     -  

Sponsoren bedrijfsleven  €              5.506   €              1.592   Materialen/onderhoud  €                 621   €                     -  
Attracties 

 €              5.439   €                     -   

Diverse operationele kosten (huur, trap-uitje, 
medewerkersbijeenkomsten etc.)  €              2.235   €                 229  

Diverse  €                   25   €                 204   

Diverse structurele kosten 
(verzekeringen,bestuur etc. )  €                 723   €                 233  

Vrijval voorziening  €                     -   €                     -   Uitkeringen projecten  €             34.500   €             25.500  

    Voorziening onderhoud / vooruit ontvangen   €              1.500   €                     -  

       
Vermogensmutatie  €                     -   €              2.191   Vermogensmutatie  €                 400   €                     -  

       

       

TOTAAL  €             41.604   €             26.292   TOTAAL  €             41.604   €             26.292  

 


