
	

Activiteitenverslag 2020 

Inleiding 
 
In 2020 zag het bestuur van stichting Zakgeld zich 
geconfronteerd met de werkelijkheid van de Corona-pandemie.  
 
Zowel onder de vrijwilligers als onder de begunstigden van 
Zakgeld bevonden zich met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid personen die tot risicogroepen behoren ten 
aanzien van COVID-19. Daardoor was het, naar oordeel van het 
bestuur, in 2020 onverantwoord om de Zakken vol Geluk te 
laten inpakken door deze vrijwilligers en te laten uitdelen aan de 
begunstigden op centrale locaties. 
 
Het bestuur van Zakgeld heeft echter besloten de kinderen uit 
de doelgroep van Zak vol Geluk niet de dupe te laten worden 
van deze problematiek.  

Zak vol Geluk 2020 
 
Het bestuur van Zakgeld heeft daarom besloten in 2020 Zak vol 
Geluk door laten gaan, zij het in aangepaste vorm. Nadrukkelijk 
eenmalig heeft Zak vol Geluk plaatsgevonden zonder 
grootschalige inzet van vrijwilligers voor inpak- en 
uitdeelwerkzaamheden en zijn de Sinterklaaszakken niet 
uitgedeeld aan de begunstigde gezinnen via centrale locaties.  
 
Stichting Zakgeld heeft voor Zak vol Geluk 2020 gebruikgemaakt 
van de inzet van haar speelgoedpartner BrandUnit, die in 2020 
eenmalig fungeerde als ontzorgende fulfilment partner. Hierbij 
werden de cadeaus ingepakt door professionals van BrandUnit 
in een Corona-proof omgeving en werden de Zakken vol Geluk 
aan huis bezorgd door middel van een pakketdienst (de 
cadeaus werden ingepakt bezorgd, in een doos, waarin zich ook 
een jutezak bevond).  
 
 



	

 
Deze werkwijze leverde wellicht enigszins in qua ‘beleving’ (er 
was hierdoor namelijk ook geen ruimte voor ‘extra’s’ voor de 
andere gezinsleden), maar de aanpak droeg zorg voor een zo 
veilig mogelijke realisatie van de Zak vol Geluk-actie.  
 
Waarschijnlijk doordat gezinnen door de COVID-19 crisis andere 
uitdagingen kenden, alsmede door verschuivingen binnen de 
samenwerkingspartners die deelnemende gezinnen aandragen, 
ontving Zakgeld in 2020 minder deelname-inschrijvingen dan in 
2019. In 2020 ontvingen desalniettemin, ondanks de Corona-
uitdagingen, bijna 3.000 kinderen een Zak vol Geluk. 

Donaties en Middelen 
 
In 2020 beschikte stichting Zakgeld wederom over voldoende 
middelen om de Zak vol Geluk-actie te kunnen uitvoeren. Deze 
middelen werden op afroep en naar behoefte ter beschikking 
gesteld, waardoor er geen vermogen in Zakgeld is 
achtergebleven nadat de actie is afgerond.  
 
De middelen in 2020 zijn, net als voorgaande jaren, door de 
grootste verschaffer van gelden als lening ter beschikking 
gesteld. Met deze verschaffer worden in 2021 afspraken 
gemaakt om deze leningen af te lossen in de komende jaren, 
door deze te converteren naar donaties door de verschaffer. 
Hierdoor zal de financiële positie van stichting Zakgeld binnen 
enkele jaren een positief eigen vermogen laten zien. 

Bestedingen 
 
De aan Zakgeld ter beschikking gestelde middelen werden 
nagenoeg geheel besteed aan de Zak vol Geluk-actie. Vanwege 
de verzendkosten van de Zakken vol Geluk werd in 2020 
eenmalig besloten tot een lager te besteden bedrag per kind 
(EUR 30,00 in plaats van EUR 35,00 in 2019). Daarnaast waren 
er, zoals hierboven aangenomen, iets minder inschrijvingen en 
werden noodgedwongen ook geen kosten gemaakt voor 
strooigoed en ‘extra’s’ voor de andere gezinsleden.  



	

 
Hierdoor is in 2020 ca. EUR 125.000 besteed aan de Zak vol 
Geluk-actie (ca. EUR 195.000 in 2019).  
 
Voor een meer volledige verantwoording van de financiën van 
Zakgeld, verwijzen wij graag naar de jaarcijfers 2020 en/of het 
Stichting Zakgeld - Standaardformulier publicatieplicht 
Fondswervende instellingen 2020, te vinden op www.zakgeld.nl. 

Communicatie 
 
In 2019 werd ‘de enige echte Sinterklaas’ Bram van der Vlugt 
bereid gevonden om, ten behoeve van een promotiefilmpje 
voor Zakgeld, als Sinterklaas en ‘spokes person’ voor Zak vol 
Geluk op te treden.  
 
Tot verdriet van alle betrokkenen bij Zakgeld is Bram van der 
Vlugt op 19 december 2020 overleden aan de gevolgen van 
COVID-19. Bij het maken van het filmpje is met Bram van der 
Vlugt afgesproken dat het filmpje ook na zijn onverhoopte 
overlijden mocht blijven worden vertoond. Het bestuur van 
Zakgeld zal dit vanzelfsprekend met een zekere 
terughoudendheid doen. Onze gedachten zijn bij de vrouw en 
naasten van Bram van der Vlugt. 


