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1.  



Bestuursverslag 

 

Voor SUE’s Warriors is het allemaal begonnen in 2017. In Januari was de fashion 

show van SUE te zien op Amsterdam FashionWeek. Hierin schitterde modellen met 

en zonder een lichamelijke beperking, een prachtige show die diversiteit op een 

mooie en sterke manier had neergezet. Hierop kwamen dan ook lovende reactie, 

met name op het feit dat diversiteit meer op deze manier gezien mag worden. Kelly 

Sue, ontwerper van SUE, besloot om dit op te pakken, samen met haar modellen. Dit 

werden de Warriors en zo ontstond SUE’s Warriors.  

 

In mei werd ‘SUE’s Warriors’ een officiële stichting en hierna volgden de eerste 

pitches en interviews. Kelly Sue heeft gepitcht over de missie bij SEAT en had een 

interview in Los Angeles met Tamara Mena voor See Beyond TV. Ook vlogger Cynthia 

Schultz kwam langs op het kantoor van SUE’s Warriors voor een interview over deze 

piepjonge stichting en haar missie. De vlog verscheen op het youtube kanaal van 

Cynthia, op VIVA.nl en hun social media kanalen. Vlak daarna komen de eerste 

opdrachten binnen en starten er samenwerkingen. 

Een aantal Warriors waren te zien in de Mis(s) Verkiezing op SBS6, Christel was een 

van de boegbeelden in de campagne van het NSGK, Elke Lale staat model voor 

L’oreal Paris in Turkije en Roos is te zien als model in een aantal beelden van de NS. 

Sofie neemt haar eerste interview af voor SUE’s Warriors TV met team NSGK over de 

Dam tot Dam Loop en in november is de grote Warrior shoot om de Warrior groep 

van 2018 vast te leggen. Het beeld dat tijdens de lancering van SUE’s Warriors 

onthuld zou worden. Tevens zou tijdens de lancering de eerste designer 

samenwerking bekend gemaakt worden, de samenwerking met het Amsterdamse 

designerlabel Artiitude! Ook hiervoor was een mooie fashionable shoot en waren de 

Warriors Shushila, Roos en Elke Lale model. 

 

Op 8 december was dan de lancering van SUE’s Warriors! Een gaaf winters feest op 

een stoere industriële locatie. De gasten kwamen binnen over de rode loper, waarna 

een ‘vogue’-show starten waarin in alle Warriors werden voorgesteld aan de gasten 

en uiteraard de kick-off van de samenwerking met Artiitude! Deze avond was er ook 

een expositie te zien van Warrior Bob en werden de eerste statement t-shirts en 

sweaters verkocht. Een top avond die mogelijk was gemaakt door onze 

hoofdsponsor NSGK en onze andere sponsoren Dela Goedendoelenfonds, 

Ongehinderd en Amrath hotel Alkmaar.  

 

We sloten 2017 knallend af en gingen met volle moed en positieve energie 2018 in!  

 

Iedereen bedankt voor het mogelijk maken van deze mooie start!  

   

http://viva.nl/


2. Toekomstparagraaf 

 

“Gelijkwaardigheid, diversiteit en eenheid, dat is wat stichting SUE’s Warriors samen 

met haar ambassadeurs; de Warriors, uitdraagt. Als eenheid strijden de Warriors, die 

zelf ook een lichamelijke handicap hebben, voor een eerlijker en krachtiger beeld 

van mensen met lichamelijke beperking en meer diversiteit en participatie in mode & 

media. Samen laten zij de werkelijkheid zien en zullen zij stigma’s doorbreken.”  

 

Voorzitter Kelly Sue 

 

Het doel van stichting SUE’s Warriors is het verbeteren van de positie van mensen 

met een lichamelijke beperking, in het mode en media landschap. Deze doelgroep 

wordt momenteel niet tot nauwelijks betrokken in ons mediabeeld. De beeldvorming 

wordt grotendeels beïnvloed door de mode-, beauty industrie, dus om de 

beeldvorming van mensen met een lichamelijke handicap te verbeteren, zullen wij 

juist met deze industrieën samenwerkingen aangaan. Stichting SUE’s Warriors gaat 

daarom samenwerkingen aan met designers en/of modeketens. Wij stellen bij deze 

partijen voor om SUE’s Warriors, oftewel de modellen/ambassadeurs van de 

stichting, te betrekken bij hun seizoenscampagnes om zo diversiteit te kunnen 

promoten. De campagnebeelden zullen wij vanuit SUE’s Warriors ook zoveel 

mogelijk verspreiden met als doel meer positieve aandacht te krijgen voor diversiteit 

in mode en media. Hiermee willen wij een positievere beeldvorming van mensen met 

een lichamelijke beperking bereiken. Zo promoten we een inclusieve samenleving.  

 

De focus van Stichting SUE’s Warriors ligt de komende jaren bij het opzetten van 

samenwerkingen met designers en modeketens. Tijdens deze samenwerkingen 

zullen wij campagnebeelden maken met de producten van de desbetreffende 

designer/modeketen en de modellen van SUE’s Warriors. Deze campagne beelden 

hebben als doel meer diversiteit te tonen in mode- en media en zo een krachtiger 

beeld te laten zien van mensen met een lichamelijke handicap.  

3. Ten slotte 

 

Stichting SUE’s Warriors streeft naar gelijke behandeling; geen positieve- en geen 

negatieve discriminatie. Mee doen om wie je bent, om wat je kunt, ongeacht leeftijd, 

handicap, maat, kleur of afkomst. Een (media)beeld waarin iédereen te zien is. Een 

representatie en realistische reflectie van onze samenleving. Een beeld waarin 

iedereen zicht thuis voelt, waarin iedereen voelt ‘er toe te doen’ en voelt dat we 

‘gelijk’ zijn. Laten we onze verschillen omarmen, opdat we alle gelijk zijn in ons 

verschil. 

 

 

Het bestuur, 

 

 

 

 

 

Kelly Sue  P. Wessels S. Worst – de Vries 

Voorzitter Penningmeester Secretaris 



   



4. Jaarrekening 

 

4.1 Balans 

 

   Balans per 31 december 2017    

Activa         Passiva   

       
Inventaris  € 135,93       Resultaat boekjaar  € 4.337 

          
Voorraad merchandise  € 1.098         
         
Liquide middelen  € 3.103         
      
          

  € 4.337      € 4.337 

 

 

 

4.2 Staat van baten en lasten 2017 

 

Ontvangen schenkingen    € 16.180   

    
Verkoop merchandise  € 1.205,00     
Kostprijs merchandise  € 381,44  -   

  € 823,56   

    
Ontvangsten    € 17.004   

    
    
Kosten Kick-off  € 7.340,38  -   

Promotiekosten  € 2.384,18  -   

Marketingkosten  € 612,93  -   

Organisatielasten  € 396,88  -   

Vergoedingen Warriors  € 241,69  -   

Representatiekosten  € 1.690,00  -   

    
    
Totale uitgaven    € 12.666  -  

    
Resultaat boekjaar    € 4.338   

 

   



5. Toelichting op de jaarrekening 

 

5.1 Algemeen 

 

Organisatie 

Stichting SUE’s Warriors is op 20 augustus 2017 opgericht. De stichting is statutair 

gevestigd te Heerhugowaard, en is in het handelsregister ingeschreven onder 

69006946.  

 

ANBI 

De stichting stelt zich ten doel meer participatie en zichtbaarheid te genereren voor 

rolstoelgebruikers in mode, media en maatschappij door de beeldvorming te 

veranderen van mensen met een beperking in een positiever beeld. 

 

Continuïteit 

De stichting heeft op balansdatum na het eerste jaar een positief resultaat behaald, 

en daardoor een positief eigen vermogen.  

 

5.2 Grondslagen van waardering 

 

Algemeen 

Activa en passiva van Stichting SUE’s Warriors worden gewaardeerd tegen reële 

waarde, tenzij in de hierna volgende toelichting anders is vermeld.  

 

Inventaris 

Onder de materiële vaste activa is de inventaris opgenomen. De materiële vaste 

activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen 

die gebaseerd zijn op de verwachte gebruiksduur.  

 

De verwachte levensduur, met de daarbij horende afschrijvingspercentages zijn: 

 

Activa Verwachte levensduur  Afschrijvingspercentage 

Inventaris  5 jaar  20% 

 

Voorraad 

De voorraad is gewaardeerd op de aanschafwaarde. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarde.  

 

5.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en 

het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

gerealiseerd, lasten worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden 

ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële 

waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de 

-staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming 

is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten 



in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden 

opgenomen onder de kortlopende schulden als subsidieverplichtingen. 

 

5.4 Toelichting op de balans 

 

Inventaris 

 Inventaris 

Aanschafwaarde   €      135,93  

   
Investeringen   €             -   

Desinvesteringen   €             -   

   €             -   

   
Afschrijving boekjaar   €             -   

Cumulatieve afschrijvingen   €             -   

   
Boekwaarde per balansdatum   €      135,93  

 

Voorraad merchandise 

 31-12-2017 

   
Sweaters   €        96,30  

Hoodies   €      423,80  

T-shirts   €      354,90  

Petten   €          7,50  

Tas   €          6,00  

Patch   €      209,44  

   €   1.097,94  

 

Liquide middelen 

 31-12-2017 

   
Kas   €      364,80  

Bank   €   2.738,61  

   €   3.103,41  

 

5.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Ontvangen schenkingen 

 2017 

   



NSGK  € 14.500 

Dela  € 1.000 

MJ Amsterdam  € 250,00 

  € 15.750 

 

 

 


