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ACCOUEITANTSFIAPPORT

Aan het bestuur van
Esther Vergeer Foundation
Papendallaan 60 kamer 3.23
6816 VD Arnhem

Kenmerk

Datum

12314/MT/MvT

15 mei 2018

Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar eindigend op 31 december 2017 met
betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening per 31 december 2017 van de
stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 572.840 en de winst-enverliesrekening sluitende met een saldo van € 94.795, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Esther Vergeer Foundation te Arnhem is door ons sannengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2017, de winst-en-verliesrekening en het kasstroonnoverzicht over 1 januari
2017 t/m 31 december 2017 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, "Sannenstellingsopdrachten". 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 adnninistratieve 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 er dan ook van uitgaan dat
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk onngaan 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 om 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

Statutenwijziging

Op 1 november 2016 is middels een statutenwijziging het boekjaar aangepast naar een
kalenderjaar. Als gevolg van deze wijziging geldt er voor 2016 een verlengd boekjaar
lopende vanaf 1 juli 2015 t/m 31 december 2016. Boekjaar 2017 betreft derhalve een
regulier kalenderjaar.
3.4

Directie

De directie wordt gevoerd door M.L. Lemmen. Zij is vanaf 1 januari 2017 in loondienst
getreden van de Foundation. Daarvoor werkte zijn op interim basis voor de foundation.
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SALDO

4.1 Vergelijkend overzicht
Het saldo over 2017 bedraagt € 95.000 tegenover € 203.000 over 2016. De saldi over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:
Verschil 1
Budget 1
Saldo 1
januari 2017 januari 2017 Saldo 1 juli januari 2017
t/m 31
2015 t/m 31
t/m 31
t/m 31
december
december
december
december
2017
2017
2016
2017

Verschil
saldobudget

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van andere organisaties
zonder winststreven

14.809
3.860
451.905

2.500
7.500
375.000

94.642
57.200
300.228

-79.833
-53.340
151.677

12.309
-3.640
76.905

62.000

25.000

99.976

-37.976

37.000

Sonn van de geworven baten
Financiele baten en lasten

532.574
67

410.000

552.046
876

-19.472
-809

122.574
67

Saldo baten

532.641

410.000

552.922

-20.281

122.641

Besteed aan de doelstellingen354.135

397.000

284.253

69.882

-42.865

Kosten

Werving baten
Wervingskosten

56.292

52.500

47.359

8.933

3.792

Kosten van beheer en
administratie

27.419

48.500

18.461

8.958

-21.081

Saldo

94.795

-88.000

202.849

-108.054

182.795
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FINANCIELE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2017

31-12-2016

x € 1.000

x € 1.000

Beschikbaar op lange termijn:
558

Reserves

464

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
3

Materiele vaste activa
Werkkapitaal

555

464

48
522

43
448

570

490

14

27

555

464

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.

— tJCL

s)
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M.W. Tempelnnan RA
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FINANCIEEL VERSLAG

Esther Vergeer Foundation te Arnhem

BESTUURSVERSLAG OVER 2017
Algemeen
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief saldo van € 94.795. De medewerkers en
vrijwilligers van de organisatie hebben zich in 2017 met heel veel energie en plezier
gewerkt aan het realiseren van nieuwe Join the Club projecten en het begeleiden van reeds
bestaande projecten. Inmiddels is er dan ook een compleet dienstenaanbod ontwikkeld,
zoals train de trainer opleidingen, thema trainingen, workshops en adviestrajecten.
Ondersteund met nnaterialen. Met als resultaat dat er eind 2017 18 actieve Join the Club
projecten zijn.
Spontane donaties van scholen, particulieren, tennisverenigingen en service clubs etc
hebben in 2017 een bedrag van € 24.029 opgeleverd.
Hieronder treft u een toelichting aan op aantal andere punten uit de jaarrekening.

Vriendenloterij
In 2017 is het beneficientschap van de Vriendenloterij uitgebreid geevalueerd en dit heeft
geresulteerd in een nieuwe overeenkomst waarin het benificientschap opnieuw is
vastgelegd voor een periode van 3 jaar met een gegarandeerd bedrag van € 100.000 per
jaar.
Daarnaast is het geoormerkt werven in samenwerking met de Vriendenloterij zeer
succesvol verlopen. Het geoormerkt werven heeft in 2017 een mooi bedrag van € 151.905
opgeleverd.
Begin 2017 heeft de Vriendenloterij de extra projectaanvraag die de Foundation in 2016
heeft ingediend toegekend. Dit betekende dat de Foundation een bedrag van € 200.000
heeft ontvangen om te besteden aan sportrolstoelen voor de Join the Club projecten. In
2017 is er wederom een extra projectaanvraag ingediend bij de VriendenLoterij. Van alle
ingediende projecten bij de Vriendenloterij wordt een beperkt deel toegekend. Helaas is
het door ons ingediende project in 2017 niet gehonoreerd. De belangrijkste hiervoor
aangegeven reden is dat de Vriendenloterij twijfels had bij de praktische uitvoerbaarheid
van het project.

Sannenstellingsverklaring afgegeven
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Beleid ten aanzien van de reserves
Het bestuur heeft een beleid gefornnuleerd ten aanzien van de maxinnale omvang van de
continuIteitsreserve. Daarnaast kent de foundation bestemnningsreserves en
bestennnningsfondsen.
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 bestennde reserves bestaan uit door het
bestuur geoormerkte bedragen die alleen uitgegeven nnogen 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 bestennmingsfondsen komen pas
beschikbaar nadat deze door de geldgever zijn vrijgegeven.
In 2017 is weliswaar een positief resultaat van € 94.795 gerealiseerd, maar door de
toekenning van de extra projectaanvraag van de Vriendenloterij van € 200.000
(bestemmingsfonds), geeft dit een enigszins vertekend beeld. € 64.914 komt ten laste van
de continuiteitsreserve en € 151.709 wordt conform het daaraan ten grondslag liggende
bestuursbesluit opgenonnen in het bestemmingfonds rolstoelen Vriendenloterij. Tevens is
er een bestemnningsfonds ad € 8.000 opgenomen voor de Dirk Kuijt Foundation.
De in 2017 (€48.291) 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.
Bestedingspercentages
De directie is tevreden over de bested ingspercentages. Het percentage dat besteed is aan
de doelstelling is 80,9%. Het percentage kosten van beheer en administratie is 6,3%. Het
bestedingspercentage eigen fondsenwerving is 10,6% en ligt daarnnee onder de door het
CBF gestelde grens van 25%.
Vnjwilligers en stagiaires
In 2017 is een start gemaakt om vrijwilligers en stagiaires in te zetten voor de foundation.
De medewerking van de foundation aan het TV programma Senior Stagiaire heeft een
nnooie impuls gegeven aan de 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. De stagiaires zijn zowel ingezet om projecten voor te bereiden, de aanvraag
voor erkenning bij het CBF voor te bereiden, nnaar 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.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Toekomst
Na 13 jaar is de financiele situatie van de stichting gezond en stabiel, maar het blijft een
uitdaging om meerdere jaren vooruit te plannen en begroten. Daarbij moet vooral gelet
worden om niet te veel lange termijn financiele verplichtingen aan te gaan. Het streven is
om meer verschillende bronnen van inkonnsten te verkrijgen die ervoor zorgen dat de
financiele risico's enigszins gespreid worden. De Vriendenloterij is en blijft een zeer
belangrijke partner en deze inkomsten zijn nu zeker voor de konnende drie jaren.
Daarnaast is er partnership met zowel de Johan Cruyff en Dirk Kuyt Foundation die beiden
de Esther Vergeer Foundation financieel steunen. Wat betreft de sponsorovereenkomsten:
Er is in 2017 bewust gefocust op het realiseren van projecten en niet op het verkrijgen van
nieuwe sponsoren. Gezien de financiele reserves van de Foundation zal ook in 2018 de
focus op het realiseren van projecten liggen.
In de komende jaren moet de foundation een juiste balans vinden tussen enerzijds een
stabiele inkomstenstroom en de groei van de organisatie. Medio 2018 vinden de
voorbereidingen van het 15 jarig bestaan in 2019 plaats en het streven is dan ook om
eventueel in 2019 een fondsenwervend event te organiseren.
Eind 2017 is gestart met de aanvraag voor erkenning door het CBF. Wij zijn er trots op dat
het CBF ons begin 2018 heeft laten weten dat de foundation de erkenning ontvangt.
Het bestuur en de directie kijken terug op een nnooi jaar met veel activiteiten en een solide
financiele afsluiting en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2017
Staat van baten en lasten over 1 januari 2017 t/m 31 december 2017
Kasstroomoverzicht 1 januari 2017 t/m 31 december 2017
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2017
Toelichting op de staat van baten en lasten over 1 januari 2017 t/m 31
december 2017

Esther Vergeer Foundation te Arnhem

1
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na saldobestemnning)

31 december 2017

31 december 2016

ACTIVA
Vaste activa
Materible vaste activa

(1)

Inventaris

3.165

Vlottende activa
Vorderingen

("2)

Overlopende activa
Liquide middelen

(3)

TOTAAL ACTIVA

Sannenstellingsverklaring afgegeven

47.847

42.615

521.828

447.621

572.840

490.236

31 december 2017

31 december 2016

198.716
200.000
159.709

263.630
200.000

PASSIVA
Reserves

(4)

ContinuIteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

463.630

558.425
Kortlopende schulden

(5)

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

128

10.565

3.252
11.035

16.041

TOTAAL PASSIVA

Samenstellingsverklaring afgegeven
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14.415

26.606

572.840

490.236
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER OVER 1 JANUARI 2017 T/M 31
DECEMBER 2017

Saldo 1
Budget 1
januari 2017 januari 2017 Saldo 1 juli
2015 t/m 31
t/m 31
t/m 31
december
december
december
2017
2016
2017
Baten

Baten
Baten
Baten
Baten

van
van
van
van

particulieren
bedrijven
loterijorganisaties
andere organisaties zonder winststreven

Som van de geworven baten
Financiele baten en lasten

(6)

(9)

14.809
3.860
451.905
62.000

2.500
7.500
375.000
25.000

94.642
57.200
300.228
99.976

532.574
67

410.000

(10)

552.046
876

532.641

410.000

552.922

(11)

354.135

397.000

284.253

(12)

56.292

52.500

47.359

(13)

27.419

48.500

18.461

437.846

498.000

350.073

94.795

-88.000

202.849

-64.914

-88.000

2.849
200.000

-88.000

202.849

(7)
(8)

Som der baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Wervingskosten
Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie
Kosten beheer en adnninistratie
Saldo voor financiele baten en lasten
Saldo
Bestemming saldo
ContinuIteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

159.709
94.795

Samenstellingsverklaring afgegeven
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KASSTROOMOVERZICHT 1 JANUARI 2017 T/M 31 DECEMBER 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
1-1-2017 / 31-12-2017

1-7-2015 / 31-12-2016

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

94.795

202.849

-5.232

4.251

-12.191

7.271

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

77.372

214.371

Kasstroom uit operationele activiteiten

77.372

214.371

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Primaire vastlegging materiele vaste
activa
Investeringen in materiele vaste activa

113
-3.278

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.165
74.207

214.371

Samenstelling geldmiddelen
1-1-2017 / 31-12-2017

Geldmiddelen per 1 januari
Mutatie liquide middelen
Geldmiddelen per 31 december

Samenstellingsverklaring afgegeven
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1-7-2015 / 31-12-2016

447.621

233.250

74.207

214.371

521.828

447.621

Esther Vergeer Foundation te Arnhem
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING SALDO

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Esther Vergeer Foundation (geregistreerd onder KvK-nummer
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-nunnnner 30194179) is feitelijk
gevestigd op Papendallaan 60 te Arnhem.

De jaarrekening van de Esther Vergeer Foundation behoeft niet te voldoen aan de
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is echter opgesteld in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende
instellingen'. De jaarrekening is opgesteld in euro's.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het
kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenonnen voor zover zij op balansdatunn zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genonnen indien zij voor het opnnaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
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 toekonnstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 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.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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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 nominale 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 nonninale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het 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 bestennnningsreserve(s)
respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemnningsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemnningsreserve(s) respectievelijk bestemnningsfonds(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.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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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 maxinnunnnornn voor het jaarinkonnen. Deze
beloning bleef binnen de GDN en SBF-maxima. 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 konnt 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 kasstroonnoverzicht 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.

Sannenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiele vaste active
Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Muta ties
Investeringen
Afschrijvingen

3.514
-3.514

3.278
-113
3.165

Boekwaarde per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

6.792
-3.627
3.165

Boekwaarde per 31 december 2017

Afschrijvingspercentages
20

Inventaris

Samenstellingsverklaring afgegeven
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VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
31-12-2017

31-12-2016

Overlopende activa
880

Vooruitbetaalde huisvestingskosten
Overige vorderingen
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde algemene kosten
Voorraad boeken

35.346
4.740
6.881

503
63
34.185
7.864

47.847

42.615

42.041
129.712
350.075

40.478
257.137
150.006

521.828

447.621

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

Samenstellingsverklaring afgegeven
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PASSIVA
31-12-2017

31-12-2016

4. Reserves
Continufteitsreserve
Bestemmingsreserves

198.716
200.000

Bestemmingsfondsen

159.709

263.630
200.000

558.425

463.630

1-1-2017 /
31-12-2017

1-7-2015 /
31-12-2016

Continulteitsreserve
Stand per 1-1
Resultaatbestennming

263.630
-64.914

260.781
2.849

Stand per 31 december 2017

198.716

263.630

De kosten van de werkorganisatie bedroegen in 2017 € 112.699.
Bestemmingsreserves
Join The Club
Stand per 1-1
Resultaatbestemming

200.000

Stand per 31-12

200.000

200.000
200.000

Bestemmingsfondsen
31-12-2017

31-12-2016
€

Vriendenlotenj t.b.v. aanschaf rolstoelen
Stand per 1-1
Resultaatbestemnning

151.709

Stand per 31-12

151.709

Dirk Kuyt Foundation t.b.v. ondersteuning verenigingen
Stand per 1-1
Resultaatbestemming

8.000

Stand per 31-12

8.000

Sannenstellingsverklaring afgegeven
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5. Kortlopende schulden
31-12-2017

31-12-2016

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

128

10.565

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

3.252

Overlopende passive
Vakantiegeld
Accountantskosten
Nog te betalen inkopen

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3.099
2.118
5.818

1.750
14.291

11.035

16.041

Esther Vergeer Foundation te Arnhem

6

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1 JANUAR' 2017 T/M 31
DECEMBER 2017

Budget 1
Saldo 1
januari 2017 januari 2017 Saldo 1 juli
2015 t/m 31
t/m 31
t/m 31
december
december
december
2016
2017
2017
6. Baten van particulieren
Donaties en giften

14.809

2.500

94.642

3.860

7.500

57.200

151.905
100.000
200.000

75.000
100.000
200.000

196.228
100.000

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

4.000
451.905

375.000

300.228

62.000

25.000

99.976

9. Baten van andere organisaties zonder
winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
10. Financiele baten en lasten
876

67

Rentebaten bank
11. Besteed aan de doelstellingen
Sportclinics en sportdagen

3.750
3.500

Olympic Experience
ABN AMR° World Wheelchair Tennis Tournament

7.250
Join The Club
Projectmanagennent
Open dagen en clinics
Aanschaf rolstoelen
Tenniskamp
Overige lasten

130.669
25.463
48.291
12.356
39.906

190.000
40.000
100.000
32.000

82.394
13.113
45.133
6.045

256.685

362.000

146.685

97.450

35.000

130.318

Toegerekende overhead
Toegerekende overhead

Samenstellingsverklaring afgegeven

- 21 -

Esther Vergeer Foundation te Arnhem

Wervingskosten
Saldo 1
Budget 1
januari 2017 januari 2017 Saldo 1 juli
t/m 31
t/m 31
2015 t/m 31
december
december
december
2017
2017
2016
12. Wervingskosten
Wervingskosten

56.292

52.500

47.359

27.419

48.500

18.461

13. Kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administra tie
Toegerekende overhead
Personeelsieden
Bij de vennootschap was in 2017 gemiddeld 1 personeelslid werkzaann (2016: -).

Sannenstellingsverklaring afgegeven
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Arnhem, 15 mei 2018

Berno Kleinherenbrink

Esther Vergeer

Youssef Eddini

•

Erik Ruts

Frans de Bruijn

bijlage bij
rapport d.d. 15 mei 2018
Esther Vergeer Foundation te Arnhem
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BIJLAGE 1: BEREKENING VAN DE BESTEDINGSPERCENTAGES

Berekening bestedingspercentages
1 juli 2015 tinn
31 december
2017

2016

Totale lasten

437.846

350.073

Totale baten

532.641

552.922

Bested ing aan de doelstelling

354.135

284.253

Bestedingspercentage lasten

80,9%

81,2%

Bestedingspercentage baten

66,5%

51,4%

Wervingskosten

56.292

Bestedingspercentage baten

10,6%

Kosten van beheer en administratie

27.419

47.359
8,6%
18.461

Bestedingspercentage lasten

6,3%

5,3%

Bestedingspercentage baten

5,1%

3,3%
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Bijlage lastenverdeling
Bestemming

Subsidies en bijdragen
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Autokosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal
0
50.119
4.696
221
694
491
71
56.292

Beheer en

0
619
14.088
221
2.219
10.201
71
27.419

Wervingskosten administratie
Projecten

256.685
4.954
75.134
1.766
11.096
3.929
571
354.135

Totaal 2017

256.685
55.693
93.918
2.207
14.008
14.621
714
437.846

Totaal ijuli
2015 On 31

153.935
43.242
142.781
3.013
0
6.368
734
350.073

Begroot 2017 december 2016

362.000
52.500
35.000
2.025
10.000
35.475
1.000
498.000

03

BULAGE2: LASTENVERDELING

Esther Vergeer Foundation t e Arnhem
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BIJLAGE 3: ONDERBOUWING LASTENVERDELING
1 juli 2015
t/m 31
december
2017

2016

Loonkosten
Brutoloon

71.729

Sociale lasten

11.340

Pensioenlasten

10.849
142.781

Kosten inhuur derden
93.918

142.781

2.207

3.013

2.207

3.013

2.167

1.640

Huisvestingskosten
Huur

Kantoor- en algemene kosten
Ka ntoorkosten

1.697

Notariskosten
Algemene kosten

1.441

1.239

Accounta ntskosten

5.835

2.689

Verzekeringen

1.303

390
928

Lasten internationale projecten
3.875

Advieskosten

1.795
-4.010

Baten voorgaande jaren
14.621

6.368

Autokosten
Leasekosten

7.623

Huur auto

2.286

Bra ndstof

3.848
138

Boetes

113

Overige autokosten

14.008
Publiciteit en communicatie
6.275

Relatie bijeenkomst

2.476

Lasten comnnunicatie

1.681

4.888

Lasten eigen fondsenwerving

1.879

1.010

49.500

31.069

Lasten fondsenwerving derden

157

Representatiekosten

55.693

43.242

Ban kkosten

601

734

Afschrijving

113

Afschrijving en rente

714
- 26 -
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BULAGE 4: BEZOLDIGING BESTUURDER

M.L. Lemnnen
Directeur
Dienstverband
Aard (looptijd)

Onbepaald

- Uren

28

- Part-time percentage

70

- Periode

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Jaarinkomen
- Brutoloon/sa la ris
- Vakantiegeld

68.630
3.099
71.729

SV lasten (wg deel)
Pensioenlasten (wg deep
Totaal 2017

9.774
10.849
92.352
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