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Colofon
Dit document is een uitgaven van stichting Drive for Life en vastgesteld door het bestuur op 17
juni 2022. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, door middel van druk,
fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Drive for Life.
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1. Stichting Drive for Life
Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat ruim 1 op de 12 jongeren jeugdzorg ontvangt. Dit zijn
meer dan 380.000 jongeren tot 23 jaar met jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering.
Deze jongeren kennen vaak geen zorgeloze jeugd en voelen zich soms onzichtbaar.
Stichting Drive for Life gelooft in de kracht van deze jongeren en helpt deze jongeren. De droom
van de stichting is om alle onzichtbare jongeren in Nederland een authentieke herinnering te
laten beleven. Een zorgeloos moment in hun leven waar ze op verder kunnen bouwen en
vertrouwen.
Missie
Vanuit deze droom volgt de missie van de stichting:
“Drive for Life laat onzichtbare jongeren een authentieke herinnering maken voor de
toekomst.”
Kernwaarden
De identiteit van de stichting bestaat uit een aantal kernwaarden:
• Betrouwbaar • Energiek
• Betrokken
• Open
• Creatief
ANBI
De stichting komt in aanmerking voor het keurmerk Algemeen Nut Beogende Instellingen
(ANBI). Dit jaarverslag is samengesteld volgens de richtlijnen en voorwaarden van de ANBIstatus.
De ANBI-status geeft voor donateurs en sponsoren een fiscaal voordeel, zodat zij hun donaties
kunnen aftrekken van de inkomsten- en of vennootschapsbelasting. De voorwaarden kunt u
terugvinden op de website van de Belastingdienst.
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3. Jaarverslag 2021
Dit jaarverslag is een samenvatting van de activiteiten van de stichting Drive for Life in 2021.
Oprichting en lancering
Op 17 mei 2021 werd de stichting opgericht. Een ANBI met als statutair doel om onzichtbare
jongeren (tot de leeftijd van drie en twintig jaar), die niet volledig kunnen participeren in de
maatschappij, te ondersteunen en te helpen door hen een authentieke herinnering te laten
beleven door ontspanning en recreatie te bieden. Op 18 juni 2021 lanceerde de stichting haar
website: www.driveforlife.nl.
Raster Welzijn
Op 21 augustus 2021 organiseerde de stichting haar eerste belevenis voor Raster Welzijn bij het
stadion van Go Ahead Eagles in Deventer. Het werd een bijzonder geslaagde primeur, waar zo´n
15 jongeren volop van genoten en nooit meer zullen vergeten.
Jeugdbescherming Overijssel
Op 28 augustus 2021 organiseerde de stichting een belevenis voor de Jeugdbescherming
Overijssel. Voor een kleine groep jongeren werd dit een speciale herinnering.
Meer informatie?
Kijk dan eens op YouTube of LinkedIn van de stichting Drive for Life.
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4. Jaarrekening 2021
Conform artikel 19 van de statuten van de stichting Drive for Life en de richtlijnen en
voorwaarden van de ANBI-status bestaat de jaarrekening uit een balans, staat van baten en
lasten en een toelichting.
Balans
De balans van de stichting per 31 december 2021 in euro’s.
Omschrijving
Lening
Bank
Algemene reserve
Saldo

Activa

Passiva
2.475,16

12.014,06
12.014,06

9.538,90
12.014,06

Staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten van de stichting van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
in euro’s.
Omschrijving
Website
Representatie en verteer
Relatiegeschenken
Verzekeringspremies
Kosten evenement
Drukwerk, porti en vrachten
Oprichtingskosten
Ontvangen donatie bedrijven
Ontvangen donaties particulieren
Ontvangen donaties fondsen
Eindresultaat
Saldo

Lasten
4.322,49
1.062,08
94,99
534,12
2.157,52
245,77
784,97

Baten

6.681,68
2.841,16
9.218,00
9.538,90
18.740,84

18.740,84

Toelichting
De positieve balans en staat van baten en lasten komt voornamelijk door de hoeveelheid van
ontvangen donaties en het uitstellen van de Sinterkerst belevenis van 18 december 2021
vanwege de corona maatregelen [klik hier].
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Over de Stichting Drive For Life
Algemeen
Stichting Drive For Life
Dahliastraat 8
8051 DM HATTEM
Contact
www.driveforlife.nl
info@driveforlife.nl
Stichting
KVK
82809593
RSIN 862611738
IBAN NL64 RABO 0375 4783 37
Disclaimer
Stichting Drive For Life, gevestigd te Hattem, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 82809593, hierna te noemen 'aanbieder' spant zich in om de informatie die zij
aanbiedt in dit document nauwkeurig te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Aan
informatie, aangeboden in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik
van informatie vanuit dit document geschiedt geheel voor risico van de ontvanger, De
aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade ontstaan door
het gebruik van informatie aangeboden in dit document.
Copyright
Niets van dit document mag zonder schriftelijke toestemming van de aanbieder worden
verveelvoudigd. De inhoud van dit document is alleen bestemd voor persoonlijk, nietcommercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van de aanbieder vereist.
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en programmatuur van dit
document behoren toe aan de aanbieder.
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