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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting John de Wolf Sportfoundation
Poelgeesterweg 24
2341 NM Oegstgeest

Kenmerk

Behandeld door

Datum

3404

CB

27 juni 2022

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.
1

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting John de Wolf Sportfoundation te Oegstgeest is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat
van baten lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met Richtlijn 650 voor
Fondsenwervende Organisaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting John de Wolf
Sportfoundation. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Schipholweg 121 2316 XC Leiden
Postbus 3111 2301 DC Leiden

T 071-568 06 21
E Info@vawaccountants.nl

IBAN NL33ABNA0587142421
KvK 27307835

Stichting John de Wolf Sportfoundation te Oegstgeest

Leiden, 27 juni 2022
Van Arkel & Wiggers accountants en adviseurs

M. Wiggers AA
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ALGEMEEN

2.1

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:
1) de bevordering van sportbeoefening door ieder kind in Nederland.
2) het creëren van veilige sportplekken.
3) het ondersteunen van kinderen in moeilijke, al dan niet financiële omstandigheden
4) het 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 en het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houd of daartoe bevordelijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen
van de stichting.
2.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- J. de Vries (voorzitter)
- A.W.O.A. Stroux (secretaris)
- G.M. de Koning (penningmeester)
- C.J. Knegjens (algemeen bestuurslid)
2.3

Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de
vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen
controleverklaring toegevoegd.
2.4

Verwerking van het verlies 2021

Het exploitatiesaldo over 2021 bedraagt -/-€ 1.651.
Het bestuur heeft voorgesteld dit saldo te bestemmen als volgt:
- Overige reserves € -/- 1.651
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Stichting John de Wolf Sportfoundation te Oegstgeest
BESTUURSVERSLAG OVER 2021
Het bestuursverslag over 2021 kan worden ingezien door deze te downloaden via de website van de stichting
(www.johndewolfsportfoundation.nl).
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2021
Staat van baten en lasten over 2021
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
Overige toelichtingen

Stichting John de Wolf Sportfoundation te Oegstgeest
1
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking van het verlies)

31 december 2021

31 december 2020

€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

(2)

374

65

6.624

56.954

6.998

57.019
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31 december 2021

31 december 2020

€

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(3)

Bestemmingsreserves
Overige reserves

5.135

40.000
6.786
5.135

Kortlopende schulden

46.786

(4)

Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

1.863

79
10.154
1.863

10.233

6.998

57.019

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
-8-
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

Realisatie
2019/2020

€

€

69.000

194.908

(9)

61.537

176.468

(10)

2.228

5.058

Kosten beheer en administratie

(11)

6.681

6.425

Financiële baten en lasten

(12)

-205

-171

-1.651

6.786

-1.651

6.786

Baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie

Saldo
Resultaatbestemming
Overige reserves
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De stichting heeft ten doel:
1) de bevordering van sportbeoefening door ieder kind in Nederland.
2) het creëren van veilige sportplekken.
3) het ondersteunen van kinderen in moeilijke, al dan niet financiële omstandigheden
4) het 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 en het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houd of daartoe bevordelijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen
van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting John de Wolf Sportfoundation is feitelijk en statutair gevestigd op Poelgeesterweg 24 te Oegstgeest
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 76663825.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn RJ 650 Fondsenwervende organisaties.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Stichting John de Wolf Sportfoundation te Oegstgeest
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
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.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door
het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

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
afgelost.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten
wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een
bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van
de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
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Stichting John de Wolf Sportfoundation te Oegstgeest

Baten van particulieren
Onder baten van particulieren wordt verstaan de algemene donaties voor de stichting.

Baten van loterijorganisaties
Dit betreft zowel reguliere baten als baten die worden ontvangen met de verkoop van loten.

Baten van andere fondsenwervende organisaties
Dit betreft baten van organisaties zonder winststreven.

Baten
Baten uit hoofde van donaties en giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten worden ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de baten zijn ontvangen.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.

___________________________________________________________________________________________________________
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Overlopende activa
Verzekeringen
Vooruitbetaalde automatiseringslasten

374
-

65

374

65

6.624

56.954

2. Liquide middelen
Rabobank

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2021 aanwezige
liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

___________________________________________________________________________________________________________
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Stichting John de Wolf Sportfoundation te Oegstgeest

PASSIVA
31-12-2021

31-12-2020

€

€

3. Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

5.135

40.000
6.786

5.135

46.786

-

40.000

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve sportcourts

2021

2019/2020

€

€

Bestemmingsreserve sportcourts
Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

40.000
-40.000

40.000
-

-

40.000

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

6.786
-1.651

6.786

Stand per 31 december

5.135

6.786

Stand per 31 december

Overige reserves

___________________________________________________________________________________________________________
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Stichting John de Wolf Sportfoundation te Oegstgeest
4. Kortlopende schulden
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Crediteuren
Crediteuren

-

79

1.815
17
31
-

1.815
8.339

1.863

10.154

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
Accountantskosten
Rente- en bankkosten
Voorlichting en bewustwoording
Project Geen enkel kind langs de zijlijn
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Realisatie
2021

Realisatie
2019/2020

€

€

5. Baten van particulieren
Donaties en giften

5.000

-

5.000

100.000

7.000

78.608

52.000

16.300

77.967
-40.000
22.592
454

105.164
40.000
24.548
2.738

61.013

172.450

524

4.018

2.228

5.058

6. Baten van loterijorganisaties
Bijdragen uit nationale loterijen
7. Baten van bedrijfsleven
Donaties en giften
8. Baten van andere fondsenwervende organisaties
Donaties en giften

9. Besteed aan de doelstellingen
Project Geen enkel kind langs de zijlijn
Inkoop/plaatsing sportcourts
Dotatie bestemmingsreserve sportcourts
Projectbegeleiding
Overige kosten

Voorlichting en bewustwording
Bestedingen Voorlichting en bewustwording

10. Wervingskosten
Fondsenwerving
Donateurswerving collectanten

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.
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Realisatie
2021

Realisatie
2019/2020

€

€

11. Kosten beheer en administratie
Kantoorlasten
Algemene lasten

442
6.239

1.001
5.424

6.681

6.425

30
92
320

214
79
708

442

1.001

2.086
2.360
1.530
263

2.734
1.815
678
139
58

6.239

5.424

-205

-171

-205

-171

Kantoorlasten
Kantoorbehoeften
Automatiseringslasten
Verzekering

Algemene lasten
Beheer en administratie
Accountants- en administratielasten
Juridische- en overige advieslasten
Vrijwilligersvergoedingen
Reis- en verblijflasten
Overige algemene lasten

12. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Bankrente en -lasten
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6

OVERIGE TOELICHTING

Informatieverschaffing over COVID-19-effecten
Sinds eind februari 2020 is de aanwezigheid van het COVID-19-virus in Nederland vastgesteld, met ernstige
gevolgen voor de volksgezondheid. Thans zijn er vaccins voor dit virus beschikbaar, welke gedurende 2021
zijn ingezet, echter de snelle verspreiding van het virus heeft geleid tot ingrijpende overheidsmaatregelen
gericht op het 'maximaal controleren' van het virus. De macro-economische gevolgen in het algemeen, en de
omvang van financiële gevolgen voor de stichting in het bijzonder (op langere termijn) zijn op dit moment
niet in te schatten. Vooralsnog heeft de stichting beperkte negatieve financiële gevolgen ondervonden en
maakt zij niet gebruik van de overheidsmaatregelen ter ondersteuning.
Verwerking van het verlies 2021
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal het verlies ad € 1.651 over 2021 in het boekjaar 2022 in
mindering worden gebracht op de overige reserves.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Oegstgeest, 27 juni 2022

J. de Vries (voorzitter)

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

G.M. de Koning (penningmeester)

C.J. Knegjens (algemeen bestuurslid)

