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ACCOUNTANTSRAPPORT

1%.

Aan het bestuur van
Esther Vergeer Foundation
Papendallaan 60 kamer 3.31
6816 VD Arnhem

Kenmerk

Datum

12314/MT/MvT

16 mei 2019

Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening per 31 december 2018 van de stichting, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 545.296 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een
negatief saldo van € 48.870, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Esther Vergeer Foundation te Arnhem is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018, de winst-enverliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele 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 financiele verslaggeving.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiele
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 hebben wij door het lezen
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Esther Vergeer Foundation. 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.

Esther Vergeer Foundation te Arnhem
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ALGEMEEN

3.1

Organisatiegegevens

De activiteiten van Esther Vergeer Foundation bestaan voornamelijk uit het stimuleren dat kinderen en
jongeren met een handicap een kans krijgen onn te sporten en dat ze die kans pakken. Want die ene
kans is het begin van een toekomst.
3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door Berno Kleinherenbrink (voorzitter), Frans de Bruijn
(penningmeester), Erik Ruts, Youssef Eddini en Esther Vergeer.
3.3

Directie

De directie wordt gevoerd door M.L. Lemmen.
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SALDO

4.1

Vergelijkend overzicht

Het saldo over 2018 bedraagt negatief € 49.000 tegenover € 95.000 over 2017. De saldi over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Saldo 2018

Budget 2018

Saldo 2017

Verschil 2018

Verschil
saldo-budget

Baten
16.858
Baten van particulieren
5.537
Baten van bedrijven
217.801
Baten van loterijorganisaties
Baten van andere organisaties zonder
169.736
winststreven

175.000

14.809
3.860
451.905

2.049
1.677
-234.104

16.858
5.537
42.801

104.000

62.000

107.736

65.736

Som van de geworven baten
Financiele baten en lasten

409.932
34

279.000

532.574
67

-122.642
-33

130.932
34

Saldo baten

409.966

279.000

532.641

-122.675

130.966

358.975

440.000

354.135

4.840

-81.025

77.245

65.000

56.292

20.953

12.245

Kosten van beheer en administratie 22.616

45.500

27.419

-4.803

-22.884

-48.870

-271.500

94.795

-143.665

222.630

Kosten
Besteed aan de doelstellingen
Werving baten
Wervingskosten

Saldo
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FINANCIELE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2018

31-12-2017

x € 1.000

x € 1.000

Beschikbaar op lange termijn:
Reserves

510

558

6

3

503

555

61
478

48
522

539

570

36

14

503

555

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiele vaste activa
Werkkapitaal
Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
BROUWERS ACCOUNTANTS B.V.

ta,05 beteL.Q.00A
M.W. Tempe!man RA
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BESTUURSVERSLAG OVER 2018
Algemeen
Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief saldo van € 48.870. In de begroting van 2018 was al
rekening gehouden met een negatief resultaat wat ten laste van de reserves van de foundation zou
komen.
Ook in 2018 is actief sporten voor kinderen met een lichamelijke beperking nog steeds niet
vanzelfsprekend. Er is dus nog steeds volop werk aan de winkel. Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers
van de Esther Vergeer Foundation hebben zich dan ook dagelijks ingezet om ervoor te zorgen dat ook
kinderen met een beperking de kans krijgen om 'gewoon' te sporten op een gewone vereniging.
In 2015 gestart op 2 tennisverenigingen en eind 2018 is de foundation actief op 23 verenigingen. Een
fantastisch resultaat waar we als bestuur trots op zijn. Deze 23 verenigingen bieden kinderen met een
lichamelijke beperking een sportieve, warme omgeving, waar ze de kans krijgen zich zowel op sportief
als op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Het werk dat de Esther Vergeer Foundation ook in dit jaar heeft
voor de vele honderden kinderen met een beperking is dan ook van onschatbare waarde. Om de
projecten op de verenigingen te realiseren ontwikkeld de foundation allerlei activiteiten/initiatieven om
kinderen en ouders te enthousiasmeren en te motiveren.
Zonder de onnavolgbare inzet van het team van de foundation en de steun van de sponsoren zou dit
niet mogelijk zijn. We zijn dan ook dankbaar en trots dat we ook in 2018 weer mochten rekenen op de
steun van partners, sponsoren, scholen, verenigingen, serviceclubs en particulieren.
Hieronder treft u een toelichting aan op aantal andere punten uit de jaarrekening.

Vriendenloterij
Ook in 2018 mochten wij als beneficient van de Vriendenloterij weer rekenen op een gegarandeerd
bedrag van € 100.000 per jaar. Daarnaast is het geoormerkt werven in samenwerking met de
Vriendenloterij succesvol verlopen. Het geoormerkt werven heeft in 2018 een prachtig bedrag van
€ 117.801 opgeleverd.
Begin 2019 heeft de Vriendenloterij de extra projectaanvraag die de Foundation in 2018 heeft ingediend
toegekend. Dit betekende dat de Foundation in 2019 een bedrag van € 178.000 zal ontvangen om te
besteden aan het project Sportdromen.

Beleid ten aanzien van de reserves
Het bestuur heeft een beleid geformuleerd ten aanzien van de maximale omvang van de
continuIteitsreserve. Daarnaast kent de foundation bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
De reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur. De continuIteitsreserve is bestemd ter
waarborging van de continuIteit van de stichting. Daarbij worden de richtlijnen van, en nadere afspraken
met het CBF gevolgd. De bestemde reserves bestaan uit door het bestuur geoornnerkte bedragen die
alleen uitgegeven mogen worden aan het betreffende oormerk. Het staat het bestuur vrij om tot andere
aanwending te besluiten, doch hiervoor is een bestuursbesluit noodzakelijk.
Bestemmingsfondsen staan niet ter vrije beschikking van de foundation. Bestemmingsfondsen zijn
opgebouwd vanuit overschotten op toegekende subsidies en bedragen verstrekt door derden.
Overschotten uit de bestemmingsfondsen komen pas beschikbaar nadat deze door de geldgever zijn
vrijgegeven.
Het negatieve resultaat van 2018 zal deels ten laste van de bestemmingsreserve (€32.613) en deels ten
laste van de continuIteitsreserve komen (€16.257).
De in 2018 (€24.613) aangeschafte sportrolstoelen komen geheel ten laste van de bestemmingsreserve
Sportrolstoelen (projectgelden Vriendenloterij).

Beleid ten aanzien van beleggingen
De reserves staan op twee spaarrekeningen bij twee verschillende banken. Er wordt niet belegd.
Samenstellingsverklaring afgegeven
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Bezoldiging directie
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere
bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie
heeft in mei 2018 plaatsgevonden.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Esther Vergeer
Foundation de Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties (zie
www.goededoelennederland.n1). In de vaststelling van de Hay Score is, door zowel Accountantskantoor
Brouwers als penningmeester Frans de Bruijn, kritisch gekeken naar de werkzaamheden, complexiteit
en verantwoordelijkheid van de directeur. Op basis daarvan is het puntenaantal vastgesteld op een
totaal van 375. Het bijbehorende maximale (fulltime) bruto jaarsalaris is € 102.470.
Directeur heeft per 1 januari 2018 geen indexering en/of loonsverhoging ontvangen.
De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de directie
bedroegen voor M.L. Lemmen (0,8 fte/12 mnd.): € 81.534. Deze beloningen bleven binnen de geldende
maxima.
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen, de
pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn bleven (voor M.L. Lemmen, met een bedrag
van € 111.904) binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag van € 149.600 (80% van
€ 187.000) per jaar.
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op
de staat van baten en lasten.

Bestedingspercentages
Het bestuur is tevreden over de bestedingspercentages. Het percentage dat besteed is aan de
doelstelling is 87,6%. Het percentage kosten van beheer en administratie is 5,5%. Het
bestedingspercentage eigen fondsenwerving is 18,9% en ligt daarmee onder de door het CBF gestelde
grens van 25%. Het totaal van de percentage (112%) is te verklaren door het negatieve resultaat van de
foundation in 2018.

Vrijwilligers en stagiaires
In 2018 heeft de foundation wederom gebruik gemaakt van de enthousiaste inzet van vrijwilligers en
stagiaires. Beiden doen ongelooflijk belangrijk werk voor de foundation. Wij zijn hen dan ook dankbaar
voor hun bijdrage.
De vrijwilligers worden ingezet om te ondersteunen bij de activiteiten en events van de foundation en
een vaste vrijwilliger ondersteunt bij de administratie van de foundation. De stagiaires zijn zowel ingezet
om projecten voor te bereiden, maar ook bij onze activiteiten en events. Het bestuur waardeert de inzet
van haar onbezoldigde vrijwilligers en stagiaires. De Foundation streeft er naar het vrijwilligers bestand
uit te breiden en hoopt ook weer op de inzet van stagiaires de komende jaren.
Het bestuur en directie kijken terug op een mooi jaar waarin de foundation, dankzij de steun van velen,
mooie projecten en activiteiten heeft kunnen realiseren, waardoor we nog veel meer kids met een
beperking een flinke dosis zelfvertrouwen hebben mee kunnen gegeven voor de toekomst. Met veel
energie en vertrouwen kijken we uit naar 2019, het jaar waarin de foundation 15 jaar bestaat.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na saldobestemming)

31 december 2017

31 december 2018

ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa

(1)

lnventaris

6.081

3.165

61.075

47.847

478.140

521.828

545.296

572.840

Vlottende activa
Vorderingen

(2)

Overlopende activa
Liquide middelen

Sannenstellingsverklaring afgegeven

(3)

31 december 2018

31 december 2017

182.459
200.000
127.096

198.716
200.000
159.709

PASSIVA
Reserves

(4)

ContinuIteitsreserve
Bestennmingsreserves
Bestemmingsfondsen

558.425

509.555
Kortlopende schulden

(5)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven
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17.496

128

4.735
13.510

3.252
11.035
35.741

14.415

545.296

572.840
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER OVER 2018

Saldo 2018

Budget 2018

Saldo 2017

Baten

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten
Financiele baten en lasten

(6)

(9)

16.858
5.537
217.801
169.736

175.000
104.000

14.809
3.860
451.905
62.000

409.932
34

279.000

(10)

532.574
67

409.966

279.000

532.641

358.975

440.000

354.135

(12)

77.245

65.000

56.292

(13)

22.616

45.500

27.419

-48.870

-271.500

94.795

-16.257
-32.613

-221.500
-50.000

-64.914
159.709

-48.870

-271.500

94.795

(7)
(8)

Som der baten
Lasten
(11)

Besteed aan de doelstellingen
Wervingskosten
Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Saldo
Bestemming saldo
ContinuIteitsreserve
Bestemmingsfondsen

Samenstellingsverklaring afgegeven
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KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2017

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden)

-48.870

94.795

-13.228

-5.232

21.326

-12.191

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-40.772

77.372

Kasstroom uit operationele activiteiten

-40.772

77.372

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
113
-3.278

1.170
-4.086

Afschrijving materiele vaste activa
lnvesteringen in materiele vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.916

-3.165

-43.688

74.207

Samenstelling geldmiddelen
2017

2018

Geldmiddelen per 1 januari

521.828

447.621

Mutatie liquide middelen

-43.688

74.207

Geldmiddelen per 31 december

478.140

521.828

Samenstellingsverklaring afgegeven
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4

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING SALDO

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Esther Vergeer Foundation (geregistreerd onder KvK-numnner 30194179), statutair
gevestigd te Arnhem, bestaan voornamelijk uit het stimuleren dat kinderen en jongeren met een
handicap een kans krijgen om te sporten en dat ze die kans pakken. Want die ene kans is het begin van
een toekomst.

Vestigingsadres
Esther Vergeer Foundation (geregistreerd onder KvK-nummer 30194179) is feitelijk gevestigd op
Papendallaan 60 te Arnhem.

Personeelsleden
Bij de vennootschap was in 2018 genniddeld 2 personeelslid werkzaam (2017: 1).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiele vaste activa
Overige materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenonnen tegen de reele waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominate waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 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 nominate waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reele waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominate waarde.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Verdeling lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Lasten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de directie worden op basis van de volgende
verdeelsleutel toegerekend:
1. 80% Verrichten van werkzaamheden voor de doelstelling van de Foundation
2. 10% Verrichten van fondsenwervende werkzaamheden
3. 10% Verrichten van administratieve en organisatorische werkzaamheden
Voor alle overige lasten is de verdeelsleutel op individuele basis bepaald.
De toerekeningsgrondslag van de organisatiekosten is door het bestuur vastgesteld.

Directiebezoldiging
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Foundation de
Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen Nederland (GDN) en de Gedragscode
Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). De Adviesregeling geeft aan de hand van
zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. Deze beloning bleef binnen de GDN en SBFmaxima. Het bestuur is actief op onbezoldigde basis en volgt de SBF Code Goed Bestuur.

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden
aan kredietinstellingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiele vaste activa

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

6.792
-3.627
3.165

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

4.086
-2.275
2.275
-1.170
2.916

Boekwaarde per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december 2018

8.603
-2.522
6.081

Afschrijvingspercentages
lnventaris

Samenstellingsverklaring afgegeven
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VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
31-12-2018

31-12-2017

Overlopende activa
Vooruitbetaalde huisvestingskosten
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde algemene kosten
Vooruitbetaalde campagnekosten
Voorraad boeken

892
38.957
7.664
7.992
5.570

880
35.346
4.740

61.075

47.847

66.607
61.423
350.110

42.041
129.712
350.075

478.140

521.828

6.881

3. Liquide middelen
ABN AMR° Bank N.V. rekening-courant
Rabobank rekening-courant
Rabobank spaarrekening

Samenstellingsverklaring afgegeven
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PASS IVA
31-12-2018

31-12-2017

4. Reserves
ContinuIteitsreserve
Bestemmingsreserves

182.459
200.000

198.716
200.000

Bestemnningsfondsen

127.096

159.709

509.555

558.425

2018

2017

Contimateitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestennming

198.716
-16.257

263.630
-64.914

Stand per 31 december

182.459

198.716

De kosten van de werkorganisatie bedroegen in 2018€ 134.447 (2017: € 112.699). De maximale
hoogte van de continuIteitsreserve is derhalve € 201.671.

Bestemmingsreserves
Join The Club
Stand per 1 januari

200.000

200.000

Stand per 31 december

200.000

200.000

De bestemmingsreserve is door het bestuur gevormd om in geval van wegvallende opbrengsten in elk
geval nog 1 jaar door te kunnen draaien met Join The Club.

Bestemmingsfondsen
31-12-2018

31-12-2017

Vriendenloterij t.b.v. aanschaf rolstoelen
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

151.709
-24.613

151.709

Stand per 31 december

127.096

151.709

8.000
-8.000

8.000

Dirk Kuyt Foundation t.b.v. ondersteuning verenigingen
Stand per 1 januari
Resultaatbestennming

8.000

Stand per 31 december

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Ayr
Esther Vergeer Foundation te Arnhem

5. Kortlopende schulden
31-12-2018

31-12-2017

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

17.496

128

4.735

3.252

4.671
965
2.827
92
4.955

3.099
2.118

13.510

11.035

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

Overlopende passiva
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Accountantskosten
Rente- en bankkosten
Nog te betalen inkopen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiele verplichtingen

Leasing
Er is op 21 april 2017 een operational lease overeenkomst afgesloten met een looptijd van 36 maanden.
De leasekosten bedragen € 915 per maand.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Saldo 2018

Budget 2018

Saldo 2017

6. Baten van particulieren
Donaties en giften

16.858

14.809

5.537

3.860

7. Baten van bedrijven
Donaties en giften
8. Baten van loterijorganisaties
Vriendenloterij geoormerkt
Vriendenloterij
Vriendenloterij t.b.v. rolstoelen

117.801
100.000

75.000
100.000

151.905
100.000
200.000

217.801

175.000

451.905

169.736

104.000

62.000

9. Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
10. Financiele baten en lasten
67

34

Rentebaten bank
11. Besteed aan de doelstellingen
Join The Club
Projectmanagement
Open dagen en clinics
Aanschaf rolstoelen
Loonkosten projectmanagement
Tenniskamp
Overige lasten

92.365
39.348
24.613
23.146
21.924
35.713

340.000
-

130.669
25.463
48.291

237.109

340.000

256.685

121.866

100.000

97.450

12.356
39.906

Toegerekende overhead
Toegerekende overhead

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Esther Vergeer Foundation te Am hem

Wervingskosten
Saldo 2018

Budget 2018

Saldo 2017

12. Wervingskosten
We

77.245

65.000

56.292

22.616

45.500

27.419

13. Kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Toegerekende overhead
Personeelsieden
Gedurende het jaar 2018 waren 2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2017:
1).

Ondertekening bestuur voor akkoord

Arnhem,

Berno Kleinherenbrink

Erik Ruts

Esther Vergeer

Frans de Bruijn

Youssef Eddini

Samenstellingsverklaring afgegeven
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BIJLAGE 1: BEREKENING VAN DE BESTEDINGSPERCENTAGES

2018

2017

Totale lasten

458.836

437.846

Totale baten

409.966

532.641

Besteding aan de doelstelling

358.975

354.135

Bestedingspercentage lasten

78,2%

80,9%

Bestedingspercentage baten

87,6%

66,5%

Wervingskosten

77.245

Bestedingspercentage baten

18,8%

Kosten van beheer en administratie

22.616

56.292
10,6%
27.419

Bestedingspercentage lasten

4,9%

6,3%

Bestedingspercentage baten

5,5%

5,1%
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Bijlage 2 lastenverdeling
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Besternming

D IN
BIJLAGE2: LASTE NVER EL G

Esther Vergeer Foundation te Arnhem

Subsidies en bijdragen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Autokosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal

CO

Beheer en
Wervingskosten administratie
Projecten

237.109
0
10.746
90.041
2.854
11.619
5.163
1.443
358.975

0
62.012
1.343
11.255
357
1.452
646
180
77,245

0
0
1.343
11.255
357
1.452
8.030
180
22.617

Totaal 2018

237.109
62.012
13.433
112.551
3.568
14.523
13.839
1.803
458.837

Begroot 2018

340.000
50.000
15.000
100.000
3.500
17.000
24.000
1.000
550.500

Totaal 2017

256.685
49.500
6.193
93.918
2.207
14.008
14.621
714
437 846

bijlage bij
rapport d.d. 16 mei 2019
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BIJLAGE 3: ONDERBOUWING LASTENVERDELING

2018

2017

Loonkosten
Brutoloon

82.941

71.729

Sociale lasten

14.174

11.340

Pensioenlasten

15.436

10.849

112.551

93.918

Lasten fondsenwerving derden

51.424

49.500

Uitbesteed werk

10.588

Uitbesteed werk

62.012

49.500

2.207
2.207

2.207

Huisvestingskosten
Huur

2.207

Kantoor- en algemene kosten
Kantoorkosten

3.492

2.167

Algemene kosten

2.047

1.441

Accounta ntskosten

7.383

5.835

914

1.303

Verzekeringen
Advieskosten

3.875
13.836

14.621

10.067

7.623

4.006

3.848

Autokosten
Leasekosten
Huur auto

2.286

Brandstof
Boetes

138

Overige a uto kosten

451

113

14.524

14.008

Publiciteit en communicatie
Relatie bijeenkomst

6.700

Lasten communicatie

2.476
1.681

Lasten eigen fondsenwerving

6.733

1.879

13.433

157
6.193

Bankkosten

634

734

Afschrijving

1.170
1.804

734

Representatiekosten

Afschrijving en rente
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BIJLAGE 4: BEZOLDIGING BESTUURDER

M.L. Lemmen
Directeur
2018

2017

Dienstverband
Aard (looptijd)
- Uren
- Part-time percentage
- Periode

Onbepaald

Onbepaald
32

28

80

70

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

75.904

68.630

Bezoldiging
Jaarinkomen
- Brutoloon/salaris
- Vakantiegeld
Belaste bijtelling
SV lasten (wg deep
Pensioenlasten (wg deel)
Totaal 2018

5.630

3.099

81.534

71.729

8.964

7.362

10.557

9.774

10.849
111.904

10.849
99.714

Het jaarinkomen van het directielid (in loondienst) ad € 81.534 blijft binnen het
maximum van € 81.986 (80% van 102.470) volgens de Regeling beloning directeuren
van goededoelenorganisaties.
Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen en de pensioenlasten samen,
blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van € 149.600 (80% van € 187.000) per jaar.
Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging
verwijzen we naar hoofdstuk 4 van het jaarverslag.
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