
	

Activiteitenverslag 2021 

Inleiding 
 
In 2021 zag het bestuur van stichting Zakgeld zich nog steeds 
geconfronteerd met de Corona-pandemie die in 2020 al 
diepgravende impact had gehad op de activiteiten van Zakgeld.  
 
In het derde en laatste kwartaal van 2021, dus tijdens de 
uitvoering van Zak vol Geluk, ondervond Zakgeld met name de 
gevolgen van de zogenoemde vierde golf, waardoor de COVID-
19 besmettingen weer fors opliepen en de maatregelen van 
overheidswege op weekbasis werden gewijzigd c.q. 
aangescherpt.  
 
Anders dan in 2020 echter, was er meer bekend over effectieve 
beschermende maatregelen voor bijvoorbeeld de vrijwilligers, 
waardoor de inzet van vrijwilligers voor Zak vol Geluk kon 
worden gecontinueerd; en dat bleek hoognodig. 
 
En, ondanks dat bekend was dat de Corona-pandemie en de 
daaruit voortvloeiende maatregelen het bestuur van Zakgeld 
wekelijks voor nieuwe, wisselende uitdagingen zouden gaan 
stellen, heeft het bestuur van Zakgeld besloten dat ook in 2021 
de kinderen uit de doelgroep van Zak vol Geluk niet de dupe 
zouden mogen worden van de problematiek.  

Zak vol Geluk 2021 
 
Het bestuur van Zakgeld heeft daarom besloten in 2021 Zak vol 
Geluk op de reguliere wijze door te laten gaan, dus mét 
grootschalige inzet van vrijwilligers voor inpak- en 
uitdeelwerkzaamheden en mét het uitdelen van de 
Sinterklaaszakken aan de begunstigde gezinnen via centrale 
locaties. Zoals in 2020 al aangekondigd, was distributie via de 
post daadwerkelijk eenmalig. 
 



	

Stichting Zakgeld heeft voor Zak vol Geluk 2021 wederom 
gebruikgemaakt van de inzet van haar speelgoedpartner 
BrandUnit. In 2021 heeft Zakgeld voor het eerst het inpakken 
van de cadeaus zelf, door de vrijwilligers, ter hand genomen in 
een Corona-proof omgeving.  
 
Daarna werden de Zakken vol Geluk als vanouds uitgedeeld op 
centrale locaties, veelal de lokale voedselbanken, die hieraan 
belangeloos hun medewerking verleenden.  
 
Deze aanpak bood gelukkig ook weer ruimte voor ‘extra’s’ voor 
de andere gezinsleden en maakte de beleving voor de 
begunstigden in 2021 weer met recht een Zak vol Geluk!  
 
In 2020 daalde, waarschijnlijk doordat gezinnen door de COVID-
19 crisis andere uitdagingen kenden, het aantal deelname-
inschrijvingen ten opzichte van 2019. In 2021 steeg het aantal 
deelname-inschrijvingen weer, waardoor bijna 5.000 kinderen 
een Zak vol Geluk ontvingen. 

Donaties en Middelen 
 
In 2021 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 nagenoeg geen vermogen in Zakgeld is 
achtergebleven nadat de actie is afgerond.  
 
De middelen in 2021 zijn, in tegenstelling tot voorgaande jaren, 
door een nieuwe grote verschaffer van gelden als donatie ter 
beschikking gesteld. Bovendien is door de grootste verstrekker 
van gelden uit de voorgaande periode de door deze verstrekker 
ter beschikking gestelde lening voor een fors bedrag afgelost 
doordat deze verstrekker bereid was de lening voor dat deel om 
te zetten in een donatie. In 2021 zijn met deze verstrekker 
afspraken gemaakt om de lening op deze wijze af te lossen in de 
komende jaren. Hierdoor zal de financiële positie van stichting 
Zakgeld sterk verbeteren en 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); deze besteding per 
kind is in 2021 weer verhoogd tot het oude niveau van EUR 
35,00 per kind. In 2021 zijn voorts, in tegenstelling tot 2020, 
weer gelden besteed aan ‘extra’s’ voor de overige gezinsleden 
en aan strooigoed. Tevens heeft Zakgeld geïnvesteerd in 
verdere automatisering van de backoffice van de Zak vol Geluk-
actie, waardoor processen sneller en nog minder foutgevoelig 
tot uitvoering konden worden gebracht.  
 
Hierdoor is in 2021 ca. EUR 187.000 besteed aan de Zak vol 
Geluk-actie (ca. EUR 125.000 in 2020).  
 
Voor een meer volledige verantwoording van de financiën van 
Zakgeld, verwijzen wij graag naar de jaarcijfers 2021 en/of het 
Stichting Zakgeld - Standaardformulier publicatieplicht 
Fondswervende instellingen 2022, te vinden op www.zakgeld.nl. 
 


