BESTUURSVERSLAG 2020
John de Wolf Sportfoundation

Geen enkel kind hoort
langs de zijlijn te staan!
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Ieder kind verdient het om in een gezonde en veilige omgeving
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op te groeien. Om een plek in de buurt te hebben om samen

RSIN-nummer: 860732484

te spelen met buurtgenootjes. Om elkaar te ontmoeten op

Bankrekeningnummer: NL90 RABO 0351 2941 20

openbare plekken waar weinig ruimte is om veilig te spelen.

ONZE DOELSTELLINGEN

Het bevorderen van
sportbeoefening
door ieder kind in
Nederland

Het John de Wolf Sportcourt wordt (daarom) veelal aangelegd
op school- en speelpleinen. Een voorwaarde hierbij is dat het
sportcourt wordt geplaatst op plekken waar kinderen een

JOHN DE WOLF SPORTFOUNDATION

BESTUURSSAMENSTELLING
Naam:

Dhr. K.J. de Vries

De John de Wolf Sportfoundation plaatst rood gespoten ronde

Functie:

Voorzitter

of ovale sportcourts op plekken waar weinig speelruimte is. De
sportcourts worden aangelegd in aandachtswijken en steden

Naam:

Dhr. A. Stroux

waar er maar beperkte ruimte is om veilig buiten te spelen. Niet

Functie:

Secretaris

alleen plaatsen we de sportcourts, maar ook nodigen we leden

Naam:

Dhr. M. de Koning

aan te bieden in de sportcourts. Het doel is om kinderen te

Functie:

Penningmeester

enthousiasmeren om meer te bewegen en om lid te worden bij

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dankzij het sportcourt
kunnen we kinderen uit de buurt meer laten bewegen. Met onze
activatiecampagne, die uit drie fases bestaat (zie verderop),
motiveren wij kinderen om meer buiten te bewegen en te
spelen.

Geven van voorlichting aan of
over kinderen die te maken
hebben met diverse
problematiek, om
bewustwording en
gedragsverandering bij kinderen
en volwassenen te kunnen
bewerkstelligen

van sportverenigingen, buurthuizen en organisaties uit om lessen

een plaatselijke vereniging.
Naam:

Dhr. C. Knegjens

Functie:

Bestuurslid

ANBI-ERKENNING
Stichting John de Wolf Sportfoundation heeft sinds de oprichting
in december 2019 de ANBI-erkenning.

Creëren van
veilige
sportplekken

Ondersteunen van
kinderen in moeilijke
al dan niet financiële,
omstandigheden
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HET ONTWERP

HET VERHAAL
EEN VEILIGE SPEELPLEK
John de Wolf is oud-profvoetballer en voetbaltrainer. Hij

Ieder kind verdient een plek in de buurt om samen te

Stichting John de Wolf Sportfoundation plaatst rood

groeide op in Schiedam waar hij leerde voetballen bij

kunnen spelen met buurtgenootjes. Het is immers van

gespoten ronde en ovale sportcourts op plekken in

Schiedamse Boys. Na zijn voetbalcarrière zette John zich

groot belang dat opgroeiende kinderen elkaar kunnen

Nederland waar weinig speelruimte is. Per locatie wordt

maatschappelijk in voornamelijk voor ouderen.

ontmoeten, van elkaar kunnen leren, elkaar leren

er gekeken welke van de twee typen courts het meest

respecteren. En dat alles in een gezonde en veilige

geschikt is. Er is bewust voor gekozen om sportcourts

John de Wolf is nu teruggekeerd naar zijn roots. Hij

omgeving in de buitenlucht. De John de Wolf Sportcourts

zonder hoeken te ontwerpen, omdat het spel hierdoor

verbaasde zich al enige tijd over het feit dat er zo weinig

worden daarom vooral aangelegd in aandachtswijken en

veiliger en dynamischer wordt. Bovendien is een rond of

speelruimte is voor kinderen in aandachtswijken en steden.

steden waar weinig ruimte is om veilig buiten te spelen.

ovaal court gemakkelijker te onderhouden, doordat er

Zelf voetbalde hij als kind met buurtgenootjes op een

De buurten zijn tegenwoordig vaak dicht bebouwd en de

geen vuil en bladeren in de hoeken kunnen komen. De

veldje, de doelen afgezet met een aantal jassen. De droom

straat staat al te vaak vol met auto’s. Door het plaatsen

vloer van elk sportcourt is val- en geluiddempend. In deze

van John is om in Nederland betaalbare sportcourts te

van sportcourts creëren wij ook hier een veilige

zwarte rubberen vloer, gemaakt van recyclede

plaatsen, zodat kinderen – net als hij vroeger – veilig in hun

ontmoetingsplek voor kinderen.

sportschoenen, is het logo gegraveerd.

eigen buurt kunnen spelen en sporten.
Spelen, bewegen en sporten in een veilige omgeving is
immers een probate manier om levenslessen en ervaringen
op te doen – en zo een stabiele basis voor later te creëren.
Dat is wat John en de John de Wolf Sportfoundation graag
willen faciliteren. We nodigen leden van sportverenigingen,
buurthuizen of organisaties daarom uit om ook lessen aan
te bieden in de sportcourts. Het doel hiervan is om kinderen

Neemt weinig ruimte in en is
makkelijk te onderhouden

Geen enkel kind hoort
langs de zijlijn te staan!

te enthousiasmeren om meer te bewegen en om lid te
worden van een plaatselijke vereniging. Buurtbetrokkenheid
en het ontwikkelen van sportactiviteiten voor kinderen zijn
dan ook de twee belangrijkste speerpunten.

Dynamisch en veilig spel door
de ronde vorm van het court

Geheel volgens John de Wolfs motto:

Val - en geluiddempende vloer
van gerecyclede sportschoenen
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ONZE DRIE THEMA’S
John groeide zelf op in een arbeiderswijk waar weinig speelruimte was. Door hard te werken en te

ACTIVITEITENCAMPAGNE
Bij het oprichten van de John de Wolf Sportfoundation

Na iedere plaatsing van een John de Wolf Sportcourt volgt

hebben we drie thema’s centraal gezet. We vinden het

een activatiecampagne. Het doel van deze

belangrijk dat bij (het plaatsen van) alle sportcourts en

activatiecampagne is om bewustwording te creëren bij

bij de bijbehorende activiteiten deze drie

kinderen én volwassenen. Bewustwording dat bewegen en

geformuleerde thema’s vooropstaan.

sporten echt gezond zijn. Dat kinderen gemotiveerd en

strijden voor zijn eigen toekomst is hij profvoetballer en nu assistent-trainer geworden.

Fase 1

We presenteren John als een rolmodel. Na plaatsing van een sportcout opent John dit court op
feestelijke wijze en vertelt hij spelenderwijs over het belang van samen bewegen.
Ook vertelt hij dat iedereen gelijk is, dat iedereen respect moet tonen in en
naast het sportcourt.

geactiveerd worden om meer te bewegen en het
sportcourt te gebruiken. Bij deze belangrijke tweede stap
staan de drie thema’s respect, participatie en solidariteit
centraal. Concreet bestaat de activatiecampagne daarom
uit de volgende drie fases:

Fase 2

We vinden het belangrijk dat het sportcourt ook voor professionele
beweegactiviteiten wordt gebruikt. Een voorwaarde voor plaatsing is
daarom dat het sportcourt wordt opgenomen in de activiteitenplanning van de

We gaan met respect met elkaar om, ongeacht afkomst,
huidskleur, cultuur of geloof. We dragen rolmodellen aan om

Respect

beweegcoaches en sportcoaches in de wijk. Daarnaast nodigen we sportverenigingen
en buurthuizen uit de buurt uit om gebruik te maken van het sportcourt. Kinderen die geen
sportkleding hebben, bieden wij een sportkledingpakket aan.

dit te stimuleren.

Fase 3

Participatie

Wij staan voor meer beweging op iedere plek in
Nederland. Bewegen, samen sporten en plezier maken zijn de

Door wet- en regelgeving vallen veel kinderen buiten de boot voor het aanvragen van
sportbudgetten. We nodigen kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken uit om
gebruik te maken van sportbudgetten, zodat ze alsnog lid kunnen worden van hun favoriete sport. In

eerste stappen naar een mooie en gezonde toekomst.

Nederland zijn mogelijkheden om sportbudgetten via het Jeugdsportfonds of de gemeente te ontvangen.
De ervaring leert dat het sportbudget vaak niet toereikend is, of dat door wet- en
regelgeving kinderen buiten de boot vallen. Mocht dit zo zijn, dan zorgen wij dat het kind alsnog een
sportbudget ontvangt en direct kan beginnen met sporten.

Solidariteit

We zijn ons bewust van elkaars verschillen en
helpen elkaar. We dragen zoveel mogelijk bij om
de sociale cohesie tussen arm en rijk te verbeteren. We zijn
solidair en helpen elkaar.
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HOOGTEPUNTEN 2020
DONATIE VAN DE VRIENDENLOTERIJ

LOCATIES MET EEN JOHN DE WOLF SPORTCOURT

Stichting John de Wolf Sportfoundation is in december 2019

Dankzij de donatie van €100.000,- van de VriendenLoterij

Dankzij vermogensfondsen, VriendenLoterij, Albert Heijn

Het Erasmus – Locatie: Almelo

opgericht. We konden toen niet bedenken dat we enkele

kon de Foundation direct voortvarend van start. De eerste

de Wolf (sic) en enkele bedrijven is op de volgende

Op openbare scholengemeenschap

maanden later in een wereldwijde pandemie zouden

vier maanden van 2020 zijn gebruikt om de doelstellingen

schoolpleinen een John de Wolf Sportcourt geplaatst:

Het Erasmus in Almelo is een rond

terechtkomen. Dit heeft wel enige gevolgen gehad voor onze

en strategie te bepalen en gesprekken te voeren met

John de Wolf Sportcourt geplaatst. Het

doelen in 2020. Gelukkig konden we na een valse start toch

professionals. Tijdens de gesprekken die de Foundation

sportcourt is geplaatst om de leerlingen

beginnen met het plaatsen van de sportcourts.

voerde met professionals kwam onder meer naar voren

en kinderen uit de wijk een

dat schoolpleinen – die zeer geschikt zijn voor het

aantrekkelijke plek te bieden waar ze

plaatsen van John de Wolf Sportcourts – veelal verouderd

ongestoord kunnen voetballen.

zijn. Door samen te werken met lokale
welzijnsorganisaties die de activiteiten organiseren en
monitoren, creëren we een goede basis om een John de
Wolf Sportcourt te plaatsen.

John de Wolf Sportfoundation
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Oscar Romeroschool – Locatie:
Rotterdam
Op basisschool Oscar Romeroschool is

RKBS Sint Jozef – Locatie: Schiedam

het allereerste John de Wolf Sportcourt

Dankzij de geweldige actie van Albert

geplaatst. Door samen te werken met

Heijn de Wolf is een John de Wolf

DOCK worden er sportieve activiteiten

Sportcourt geplaatst in Schiedam. Op

rondom het court georganiseerd om

r.-k. basisschool (RKBS) Sint Jozef is de

kinderen meer te laten bewegen.

ovale variant geplaatst.

OBS de Singel – Locatie: Vlaardingen

Willem van Oranje College – Locatie:

Op openbare basisschool (OBS) de

Wijk en Aalburg

Singel in Vlaardingen is een rond John

Op het Willem van Oranje College in

de Wolf Sportcourt geplaatst. De wijk

Wijk en Aalburg is een ovaal John de

had veel last van hangjongeren op

Wolf Sportcourt geplaatst. In de huidige

het schoolplein. Met het plaatsen van

situatie is het belang van bewegen en

een John de Wolf Sportcourt zorgt de

buiten spelen nog relevanter geworden.

Foundation voor een plek waar jongeren

De school heeft daarom besloten om

ongestoord kunnen voetballen. Het

een John de Wolf Sportcourt te

sportcourt kan overigens tegen een

plaatsen, zodat de leerlingen

stootje.

ongestoord kunnen voetballen.
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EERSTE REACTIES

VOORUITBLIK OP 2021

Door het plaatsen van het sportcourt kunnen de kinderen

2020 was het jaar dat we begonnen met de Foundation,

direct gebruikmaken van het sportcourt. De volgende

maar ook het jaar waarin het coronavirus de wereld op zijn

resultaten zijn in het eerste jaar gerealiseerd:

kop zette. Ook wij hebben rekening moeten houden met

COMMUNICATIE

de risico’s van het virus en de maatregelen die nu met het
schrijven van het bestuursverslag nog steeds gelden. In 2021

Meer sport- en spelplezier

gaan wij er alles aan doen om nog meer veilige

Het schoolplein en de buurt hebben een mooi pleintje
om te gebruiken

We plaatsen wekelijks nieuwsberichten op

speelplekken te creëren. Op korte termijn plaatsen wij in

onze socialmediakanalen LinkedIn, Face-

Sliedrecht en Almelo een John de Wolf Sportcourt. Ook

book en Instagram.

verwachten wij in Schiedam en Rotterdam een John de Wolf
Sportcourt te plaatsen. Daarnaast willen wij ons verder

Uit de eerste resultaten van de verschillende

verdiepen in de activatiecampagne, om de impact en

34 berichten – 170 volgers

sportcourts blijkt dat de kinderen vaker met elkaar

waarde van de Foundation te verhogen. Ook kijkt de

voetballen

Foundation in 2021 naar de mogelijkheden van een stabiele
inkomstenbron. Ons doel: een professioneel en financieel

34 berichten – 118 volgers

Het sportcourt zorgt voor een veilige speelplek, zonder

gezonde stichting.

dat het gevaar oplevert voor bijvoorbeeld auto’s

29 berichten – 173 volgers
Het sportcourt vormt een ontmoetingsplek en een
inspirerende plek om te recreëren
De saamhorigheid wordt verhoogd in de wijk

Kortom: de plaatsing van een sportcourt zorgt voor een
veilige en onderhoudsvriendelijke speelplek die de
saamhorigheid in de wijk en op het schoolplein verhoogt.
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DIT HEBBEN WE BEREIKT

DIT HEBBEN WIJ UITGEGEVEN

3 4
Instagram
170
Volgers
Totaal
geworven
baten
€194.908,-

1
Facebook
118
Volgers

Totaal besteed
aan de
doelstelling
€136.468,-

2

LinkedIn
173
Volgers

24%

1. Reserves/Bestemmingsfonds

70%

2. Besteed aan de doelstelling

3%

3. Beheer en Administratie

3%

4. Fondsenwerving

Aantal Courts

5
John de Wolf Sportfoundation
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JOHN DE WOLF SPORTFOUNDATION TE OEGSTGEEST

JOHN DE WOLF SPORTFOUNDATION
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ACCOUNTANTSRAPPORT

informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in

2 ALGEMEEN

Vergelijkende cijfers

overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,

De vergelijkende cijfers ontbreken vanwege het feit dat

dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan

2.1 Doelstellingen

de vennootschap in 2019/2020 is opgericht. Het eerste

deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van

De stichting heeft ten doel:

boekjaar loopt derhalve van 16 december 2019 tot en

Kenmerk 3404

onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de

1) de bevordering van sportbeoefening door ieder kind in

met 31 december 2020.

Behandeld door DvD

jaarrekening globaalnagegaan dat het beeld van de

Nederland.

Datum 31 mei 2021

jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting

2) het creëren van veilige sportplekken.

2.5 Bestemming van de winst 2019/2020

John de Wolf Sportfoundation. Wij hebben geen controle-

3) het ondersteunen van kinderen in moeilijke, al dan niet

Het exploitatiesaldo over 2019/2020 bedraagt € 6.786.

of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in

financiële omstandigheden

Het bestuur heeft voorgesteld dit saldo te bestemmen

staatstellen om een oordeel te geven of een conclusie te

4) het geven van voorlichting aan of over kinderen die te

als volgt:

trekken met betrekking tot de getrouwheid van de

maken hebben met diverse problematiek om

- Overige reserves € 6.786.

jaarrekening. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben

bewustwording en gedragsverandering bij kinderen en

Geacht bestuur,

wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante

volwassenen te kunnen bewerkstelligen en het

BESTUURSVERSLAG OVER 2019/2020

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019/2020

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en

verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband

Het bestuursverslag over 2020 kan worden ingezien door dit

met betrekking tot uw stichting.

Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere

houd of daartoe bevordelijk kan zijn.

te downloaden via de website van de stichting
(www.johndewolfsportfoundation.nl).

gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE

uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen

ACCOUNTANT

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat

van de stichting.

Aan: het bestuur

wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte

De jaarrekening van Stichting John de Wolf

gegevens.

2.2 Bestuur

Sportfoundation te Oegstgeest is door ons samengesteld

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

op basis van de van u gekregen informatie. Deze

- J. de Vries (voorzitter)

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december

- A.W.O.A. Stroux (secretaris)

2020 en de staat van baten lasten over 2019/2020 met de

- G.M. de Koning (penningmeester)

daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder

- C.J. Knegjens (algemeen bestuurslid)

andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving opgenomen. Deze

Leiden, 31 mei 2021

samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens
Nederlands recht, waaronder de voor accountants

2.3 Oprichting Stichting
Bij notariële akte d.d. 16 december 2019 verleden voor

Van Arkel & Wiggers accountants en adviseurs

notaris Mr. R.H. Breedveld te Leiden is opgericht de

geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”.

stichting Stichting John de Wolf Sportfoundation. De

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht

activiteiten worden met ingang van voornoemde datum /

dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren

respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en

van de jaarrekening in overeenstemming met in

risico van de stichting Stichting John de Wolf

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

Sportfoundation.

financiële verslaggeving en met Richtlijn 650 voor
Fondsenwervende Organisaties van de Raad voor de

2.4 Accountantscontrole

Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in

deskundigheid op het gebied van administratieve

artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de

verwerking en financiële verslaggeving toegepast. Bij

vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om

een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk

deze reden is aan de jaarrekening geen

voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante

controleverklaring toegevoegd.
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JAARREKENING

31 december

Balans per 31 december 2020

2020

Staat van baten en lasten over 2019/2020

PASSIVA

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van

3 GRONDSLAGEN VOOR
WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING

continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de
onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van
waardering en resultaatbepaling zijn dan ook
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van
de stichting.

Toelichting op de balans per 31 december 2020
Reserves en fondsen (3)

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019/2020

Bestemmingsreserves
Overige reserves

ALGEMEEN
6.786€
46.786€

Stichting John de Wolf Sportfoundation te Oegstgeest
Kortlopende schulden (4)
Crediteuren
Overige schulden en

79€
10.154€

overlopende passiva

1 BALANS PER 31 DECEMBER
2020

Vestigingsadres, Rechtsvorm en inschrijfnummer

40.000€

handelsregister

Activiteiten

Stichting John de Wolf Sportfoundation is feitelijk en

De stichting heeft ten doel:

statutair gevestigd op Poelgeesterweg 24 te Oegstgeest

1) de bevordering van sportbeoefening door ieder kind

en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer

in Nederland.

76663825.

2) het creëren van veilige sportplekken.
3) het ondersteunen van kinderen in moeilijke, al dan

Schattingen

niet financiële omstandigheden
10.233€

4) het geven van voorlichting aan of over kinderen die

57.019€

bewustwording en gedragsverandering bij kinderen en

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het
opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

te maken hebben met diverse problematiek om

Stichting John de Wolf Sportfoundation zich verschillende
oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn

volwassenen te kunnen bewerkstelligen en het
31 december

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER 2019/2020

2020

ACTIVA

Realisatie
2019/2020

Vlottende activa
Vorderingen (1)
Overige vorderingen en

Baten

65 €

Lasten

overlopende activa
Liquide middelen (2)

194.908€

Besteed aan de doelstellingen (8)

56.954 €

Wervingskosten (9)

176.468€
5.058€

Kosten van beheer en

57.019 €

administratie
Kosten beheer en administratie (10)

Financiële baten en lasten (11)
Saldo

6.425€
-171€
6.786€

Resultaatbestemming
Overige reservers

6.786€

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1

houd of daartoe bevordelijk kan zijn.

BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de

van de stichting.

desbetreffende jaarrekeningposten.

Continuïteit

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING
VAN DE JAARREKENING

Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een
onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid wordt
mede veroorzaakt door maatregelen welke door de
overheid worden ingesteld om de verspreiding van het

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn RJ 650

Coronavirus te beperken. Het effect op de stichting en

Fondsenwervende organisaties.De jaarrekening is

de vraag of dit op termijn kan leiden tot

opgemaakt op basis van historische kostprijs. De

continuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid heeft

waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover

steunmaatregelen aangekondigd, echter de exacte

niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is ook nog
onduidelijk. Hierdoor bestaat er een onzekerheid

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze

van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel

zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar

zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel

waarin ze voorzienbaar zijn.

van de werkzaamheden van de stichting. Gezien de
bijzondere situatie rondom het Coronavirus in
combinatie met de steun die door de overheid is
uitgesproken, verwachten wij geen continuïteitsissue op
deze grond voor de onderneming. Wij zijn dan ook van

John de Wolf Sportfoundation
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GRONDSLAGEN VOOR
WAARDERING VAN
ACTIVA EN PASSIVA

Baten
Baten uit hoofde van donaties en giften, subsidies,
sponsor-bijdragen en overige ontvangsten worden ten gunste

4 TOELICHTING OP DE BALANS
PER 31 DECEMBER 2020

31 december
2020

van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin

PASSIVA

de baten zijn ontvangen.
Vorderingen

31 december

Lasten algemeen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend

tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de

de transactiekosten indien materieel. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

3. Reserves en fondsen

2020

kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

ACTIVA

Bestedingen doelstellingen

Vlottende activa

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden

1. Vorderingen

Bestemmingsreserves

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat

46.786€
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve sportcourts

deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen
onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden

40.000€

Overige vorderingen en overlopende activa
2019/2020

de omvang van de verplichting betrouwbaar kan

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en

6.786€

Overige reserves

verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

Liquide middelen

40.000€

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden

Overlopende activa

Bestemmingsreserve sportcourts

verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan

Vooruitbetaalde

Stand per 16 december

dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

automatiseringslasten

Financiële baten en lasten

2. Liquide middelen

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt,
rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van
de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Rabobank

65 €

-

Dotatie

40.000€

Stand per 31 december

40.000€

56.954€

-

Overige reserves

Een bedrag ad € 40.000 is bestemd voor de

Stand per 16 december

plaatsing van sportcourts en staat om die reden

Resultaatbestemming

6.786€

niet ter vrije beschikking.

6.786€

Stand per 31 december

afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET
RESULTAAT

4. Kortlopende schulden

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het

Crediteuren
Crediteuren

verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten

Overige Schulden en overlopende passiva

Resultaatbepaling

79€

met inachtneming van de hiervoor vermelde
Overlopende passiva
Accountantskosten
Project Geen enkel kind langs de zijlijn

waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het
jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het
boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze

8.339€
10.154€

voorzienbaar zijn.

John de Wolf Sportfoundation
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5 TOELICHTING OP DE STAAT
VAN BATEN EN LASTEN OVER
2019/2020

Realisatie
2019/2020
10. Kosten beheer en administratie
Kantoorlasten

2019/2020

Algemene lasten

5. Baten van loterijorganisaties
Bijdragen uit nationale loterijen

6.426€
100.000€

kantoorlasten
Kantoorbehoeften

6. Baten van bedrijfsleven

Automatiseringslasten

78.608€

Donaties en giften

Verzekering

7. Baten van andere fondsenwervende organisaties
Donaties en giften

Accountants- en administratielasten

8. Besteed aan de doelstellingen

Juridische en overige advieslasten

Project Geen enkel kind langs de zijlijn

Reis- en verblijflasten

105.1640€
40.000€

Overige algemene lasten

Overige kosten

2.734€
1815€
678€
139€
58€
5.424€

24.548€

Projectbegeleiding

79€
708€

Algemene lasten
Beheer en administratie

Dotatie bestemmingsreserve sportcourts

214€

1.001€

16.300€

Inkoop/plaatsing sporrtcourts

1.001€
5.424€

2.738€

11. Financiële lasten

172.450€

Rentelasten en soortgelijke lasten

Voorlichting en bewustwording

-171€

Rentelasten en soortgelijke lasten

Bestedingen Voorlichting en bewustwording

Bankrente en -lasten

4.018€

-171€

9. Wervingskosten
Fondsenwerving

4.018€

ONDERTEKENING BESTUUR VOOR AKKOORD
Oestgeest, 31 mei 2021

PERSONEELSLEDEN

J. de Vries (voorzitter)

Bij de stichting waren in 2019/2020 geen werknemers

G.M. de Koning (penningmeester)

werkzaam.

A.W.O.A. Stroux (secretaris)
C.J. Knegjens (algemeen bestuurslid)
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