Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Esther Vergeer Foundation
3 0 1 9 4 1 7 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Papendallaan 60
0 6 5 1 8 9 3 8 4 9

E-mailadres

info@esthervergeerfoundation.nl

Website (*)

www.esthervergeerfoundation.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 2 9 2 1 4 3 4
Welzijn - Sport
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
2 , 4
3

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Berno Kleinherenbrink

Secretaris
Penningmeester

Frans de Bruijn

Algemeen bestuurslid

Esther Vergeer

Algemeen bestuurslid

Kristel van der Linden

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel de positie van kinderen met een handicap (toekomstig
voiwassenen) in de samenleving te verbeteren, voorts al hetgeen in de ruimste zin met
één en
ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van sportstimulering
in het
onderwijs en bij sportverenigingen, waar kinderen met een handicap kennis maken
met sport en de positieve effecten hiervan (vriendschap, revalidatie, acceptatie).
Bovenal helpt sport bij het vergroten van zelfvertrouwen, elgen waarde,
zelfstandigheid, gezondheid en positionering ten opzichte van anderen. Kinderen
kunnen daardoor beter inzien wie ze zijn en wat ze kunnen. Dit heeft enerzijds een
positieve invloed op de plaats van deze kinderen in de maatschappij en anderzijds een
positief maatschappelijk effect.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting begeleidt kinderen (en ouders) naar een passende sport en
sportvereniging. De stichting begeleidt de kinderen (en verenigingen) van A tot Z en
zorgt ook voor de eventuele sporthulpmiddelen, zoals een sportrolstoel.
De werkzaamheden vinden plaats gedurende het hele jaar.
Om kinderen te werven en enthousiasmeren organiseert de stichting ook clinics en een
jaarlijks sportkamp.
Recent is de stichting gestart met een samenwerking met de Academische
Kinderziekenhuizen. In 5 Academische Kinderziekenhuizen is in 2021 een
SPORTPOLI geopend. Kinderen met een lichamelijke beperking krijgen na een serie
medische onderzoeken en voortgangsgesprekken in het ziekenhuis een Sportpoli
consult, waar het gaat over wat ze wél kunnen: sporten. Het vormt de start van een
persoonlijk begeleidingstraject naar een sportvereniging die bij het kind en zijn/haar
beperking past en waar het welkom is.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de stichting komen vanuit bedrijven, andere
stichtingen/vermogensfondsen, de Goede Doelen Loterij en donateurs.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

De inkomsten worden besteed aan de uitvoering van onze projecten/activiteiten.
Toelichting kosten besteed aan doelstelling
De projecten van de Esther Vergeer Foundation kennen 2 ‘ grote’ kostenposten, te
weten: aanschaf van sportrolstoelen en projectmanagement kosten. Hieronder een
toelichting op deze twee kostenposten.
Aanschaf sportrolstoelen
De aanschaf en het vervolgens beschikbaar stellen van sportrolstoelen zijn essentieel
in het succes van de Join the Club projecten. Zonder goede sportrolstoel is sporten
bijna niet mogelijk. Bovendien vergroot een goede sportrolstoel het plezier in het
sporten. Als ouders direct moeten beslissen (terwijl ze nog niet weten of hun kind
langdurig gaat sporten) om of wel een zelf een sportrolstoel aan te schaffen of een
sportrolstoel aan te vragen bij de Gemeente (indien mogelijk) is dit een belangrijke
drempel om wel of niet te gaan deelnemen. De sportrolstoelen blijven eigendom van
de foundation en worden ter beschikking gesteld aan de (tennis)vereniging. Als een
https://esthervergeerfoundation.nl/wp-content/uploads/2020/06
kind besluit om te stoppen (of zelf een sportrolstoel aan te schaffen), dan gaat deOpen
/EVF-Meerjaren-Beleidsplan-2019-2022.pdf
rolstoel terug naar de foundation.
Projectmanagement
De andere ‘ grote’ kostenpost is personeel. Naast het opzetten van de projecten
ouders/kinderen
is de
werving
kinderen en
het persoonlijk
naar
Het bestuur van de
stichting
is van
onbezoldigd.
Statutair
is hier hetbegeleidingstraject
volgende over
een
passende
sport
verreweg
het
meest
arbeidsintensieve
deel
van
de
vastgelegd:
werkzaamheden
de uitkeringen
foundation. doen
Het succes
van
de projecten
staat echter
- De stichting magvan
geen
aan een
oprichter
of aanvalt
eenofbestuurder.
met
de
wervingsacties
en
–
werkzaamheden
en
persoonlijke
begeleiding
door
Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste
vande
de
projectmanagers
(ondersteund
door
stagiaires
en
vrijwilligers).
stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde
goederen of diensten.
- Slechts kosten die bestuurders maken voor de werkzaamheden die zij verrichten in
de uitoefening van hun tunctie als bestuurder, worden door de stichting vergoed.
Bestuurders hebben slechts recht op een vergoeding voor redelijkerwijs gemaakte
onkosten en niet-bovenmatig vacatiegeld.
Bezoldiging directie
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de
hoogte van andere bezoldigingcomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek
geactualiseerd.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de
Esther
Vergeer is
Foundation
de Regeling
Het
jaarverslag
online te vinden
op: beloning directeuren van goede doelen
organisaties (zie www.goededoelennederland.nl). Recent (maart 2021) is het door het
https://esthervergeerfoundation.nl/erkend-goed-doel/
CBF aangeleverde rekenmodel van Goede Doelen Nederland opnieuw ingevuld en is
de
opnieuw
gewogen.
De functie
jaarrekening
2020:
Beloning medewerkers
https://esthervergeerfoundation.nl/wp-content/uploads/2021/10/2846806-JaarrekeningVoor de beloning van de medewerkers worden de salarisschalen van Goede Doelen
2020-Was-getekend-Esther-Vergeer-Foundation.pdf
Nederland aangehouden.

https://esthervergeerfoundation.nl/erkend-goed-doel/

Open

Balans

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

Totaal

875.472

878.886

€

€

+

Liquide middelen

+

€

822.599

€

€

Effecten

52.873

€

€

€

3.414

€

Vorderingen &
overlopende activa

Voorraden

€

€

750.982

79.069

€

€

+

€

€

€

Financiële vaste activa

+

€

€

Materiële vaste activa

3.414

€

31-12-2019 (*)

835.328

830.051

5.277

5.277

+

+

Totaal

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

Voorzieningen

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve

Passiva

€

€

€

€
450.000

244.762

31-12-2020

€

€

€

€

€

€

+

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

€

31-12-2020

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Immateriële vaste activa

Activa

Balansdatum

2
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878.886

104.282

79.842

694.762

+

€

€

€

€

450.000

162.495

31-12-2019 (*)

€

€

€

€

€

€

+

835.328

120.356

102.477

612.495

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

257.017

Overige giften

€

73.380

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

143.340

+

€
€

143.340

128.009

+
128.009

€
€

24.261

9.952

€
€

336.510

€

325.705

354.658

€

672.167

17

€

87

+

€

+

+

€

498.015

€

800.263

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

123.477

€

297.310

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

1.786

€

4.270

Personeelskosten

€

224.207

€

212.118

Huisvestingskosten

€

6.906

€

4.900

Afschrijvingen

€

1.863

€

1.797

Financiële lasten

€

389

€

451

Overige lasten

€

79.755

€

74.000

Som van de lasten

€

438.383

€

594.846

Saldo van baten en lasten

€

59.632

€

205.417

Som van de baten

Lasten

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

https://esthervergeerfoundation.nl/wp-content/uploads/2021/10/2846806-Jaarrekening2020-Was-getekend-Esther-Vergeer-Foundation.pdf

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://esthervergeerfoundation.nl/wp-content/uploads/2021/10/2846806-Ja
arrekening-2020-Was-getekend-Esther-Vergeer-Foundation.pdf

Open

