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Stichting IT4Kids zet zich in voor kinderen. Nederland is één van de rijkste landen ter wereld.
Toch groeien ruim 423.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een
bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Dit is zelfs 1 op de 4 in de steden.
Veel kinderen uit deze groep missen de kans om te kunnen sporten en zich kunnen
ontwikkelen op social vlak.

IT4Kids zamelt gebruikte hardware in en schenkt, namens de donateur, de waarde hiervan
aan projecten van goede doelen die zich in zetten voor kinderen die om financiële of
lichamelijke beperkingen dat niet kunnen. Al ruim 6 jaar is IT4Kids actief om haar doelstelling
te verwezenlijken met de focus op bewustwording dat afgeschreven hardware een waarde
heeft. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op sport en de ontwikkeling die dit met zich
meebrengt. Met de komst van een directrice (oktober 2019) hopen wij dat onze ambities in
een versnelling komen en we in 2030 alle kinderen een (sport)kans kunnen bieden.
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423.000 KINDEREN LEVEN IN NEDERLAND IN 
EEN GEZIN WAT MOET RONDKOMEN VAN 
EEN BESTAANSMINIMUM.

1 OP DE 8 KINDEREN MISSEN DE KANS OM TE 
SPORTEN EN ZICH TE ONTWIKKELEN OP 
SOCIAAL VLAK. DIT IS ZELFS 1 OP DE 4 IN 
STEDEN.

IEDER KIND KRIJGT EEN (SPORT)KANS, ALS 
HARDWARE WORDT GEDONEERD.
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SLECHTERE 
GEZONDHEID

ISOLEMENT

GEEN SOCIAAL 
NETWERK

MEER PSYCHISCHE 
KLACHTEN

SLECHTER 
ZELFBEELD

423.000 KINDEREN
IN NEDERLAND 

LEVEN ONDER DE 
ARMOEDEGRENS

MEER FYSIEKE 
KLACHTEN

RISICO 
OBESITAS

VAKER GEPEST

STRESS EN 
SPANNINGEN

SLECHTERE 
ONTWIKKELING



WIE ZIJN WIJ?
I T 4 K I D S  I S  E E N  O N A F H A N K E L I J K E ,  
F O N D S E N W E R V E N D E ,  G O E D E  D O E L E N  
O R G A N I S A T I E .  Z I J  H E E F T  D E  S T A T U S  V A N  
A L G E M E E N  N U T  B E O G E N D E  I N S T E L L I N G  
( A N B I )  E N  I S  A S P I R A N T  L I D  V A N  D E  
B R A N C H E O R G A N I S A T I E  G O E D E  D O E L E N  
N E D E R L A N D .  



DE MISSIE IT4KIDS

MISSIE

Ieder kind moet kunnen participeren in sport en spel.
Sport is een uitlaatklep, sport is leuk en sport is 
vooral goed voor de ontwikkeling van een kind. Door 
te sporten met leeftijdsgenoten bouw je aan 
#skills4life. Zoals: Discipline, samenwerken, 
zelfvertrouwen, respect en mentale weerbaarheid.



DE VISIE IT4KIDS

VISIE

In 2030 willen wij dat alle kinderen die niet kunnen
sporten (om fysieke of financiële redenen), de kans
hebben om te kunnen participeren in sport.



''WE LEREN ELKAAR 
TE VERTROUWEN 
DOOR SAMEN TE 
SPORTEN.''
QUOTE KIND



Samen creëren wij (sport)kansen, 
zodat kinderen #skills4life

ontwikkelen.
IT4KIDS



WIJ ZIJN EEN GOED DOEL DIE 
PROJECTEN ONDERSTEUNT

1.   GERICHT OP KINDEREN
2.  GERICHT OP (SPORT)KANSEN
3.  NEDERLANDSE PROJECTEN
4.  ALTIJD IMPACTVOL



De rechtsvorm van IT4Kids is een stichting. De statutaire naam van de 
stichting luidt: ‘stichting IT4Kids’. IT4Kids is gevestigd in Noordwijk 
(oprichting Leiden). Stichting IT4Kids is in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel ingeschreven onder nummer: 55099246.

ANBI
IT4Kids heeft van de Belastingdienst de status ‘Algemeen Nut Beoogde 
Instelling’, verkregen waardoor donaties, giften, schenkingen onder een 
gunstig fiscaal regime vallen.

RECHTSVORM

ORGANISATIE



1. Risico op terugloop inkomsten
De inkomsten zijn grotendeels afhankelijk van het gala. In het meerjarenbeleidsplan 
is er aandacht om inkomsten uit meerdere bronnen te halen (Goederendonaties, 
fundraising event, netwerk van goede doelen en Friends of IT4Kids).

2. Reputatie of imagorisico
IT4Kids probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen door integer te handelen 
(gedragscode integriteit voor medewerkers en bestuur opgesteld), transparant te zijn 
(en door meerdere tenders uit te schrijven bij hardware donaties en event).

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

ORGANISATIE



3. Veranderende wet- en regelgeving 
Voor een kleine organisatie is dit moeilijk bij te houden, daarom schakelt IT4Kids 
deskundigen in en heeft zij zich aangesloten bij Goede Doelen Nederland als aspirant 
lid.

VERVOLG RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

ORGANISATIE



Het bestuur heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene
gang van zaken van IT4Kids. Het bestuur benoemt de directeur, stelt een directiereglement op,
stelt een financiële auditcommisie in. Daarnaast controleert het bestuur de begroting,
jaarrekening, jaarverslag en meerjaren beleidsplan. Zij staat de directeur met raad ter zijde.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden die worden benoemd voor een termijn van
maximaal 3 jaar. Ze kunnen maximaal tweemaal herbenoemd worden. De founder, Jordy Kool,
is oneindig hernoembaar.

Om zoveel geld ten goede te laten komen aan doelstellingen van IT4Kids, zijn bestuursleden
niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun bestuur
inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren. Slechts voorgeschoten uitgaven
mogen gedeclareerd worden bij de stichting.

SAMENSTELLING VAN BESTUUR



DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR IS ALS VOLGT:

• Jordy Kool, Voorzitter
(Chairman, Non Executive boardmember, RvT lid van diverse bedrijven)

• Aat van de Polder, Fundraiser februari 2019 
(Director Category & Vendor Management – Flex-IT)

• Martijn van Rijn, Secretaris November 2018 (Manager Operations Office – Flex-IT)
• Annelotte van Berkel, Penningmeester februari 2018 (PA Iron Asset Management)

In 2019 vergaderde het bestuur maandelijks. Dit omdat het bestuur voornamelijk
een uitvoerend bestuur betrof.



DE DIRECTIE
De directeur van IT4Kids, Colette Zee, is sinds oktober 2019 werkzaam bij de stichting. 
De functie is ingedeeld functiegroep C volgens regeling beloning directeuren van 
goededoelenorganisaties van Goede Doelen Nederland. Ieder jaar wordt het functioneren 
van de directeur beoordeeld door het bestuur en wordt zij beoordeeld.

RAAD VAN ADVIES
IT4Kids heeft een Raad van Advies ingesteld met als doel om directie en bestuur 
gevraagd en ongevraagd te adviseren. Het RvA komt circa 3 x per jaar bij elkaar.

DE SAMENSTELLING VAN HET RvA 
2019:
• Ton van Garderen - Apple
• Marco Hoogerland - Talentenacademie
• Ruben Houkes – Schooljudo

• Nathalie Moser - BRNDRZ
• Liesbeth Pruijs - The Next Level
• Rik Stikkelbroeck - Hogenhouck
• Eugene Tuijnman -SLTN



4031
KINDEREN EEN
DUURZAME 
SPORTKANS

4 
IMPACTVOLLE
PROJECTEN:

PROJECTEN 2019



IN 2019 WAS IT4KIDS 
BENIFICIENT VAN 
PROJECTEN VAN:



SCHOOLJUDO

In 2019 hebben we samen met schooljudo 2.931 kinderen
laten judoën.

Deze kinderen komen van 26 verschillende scholen in lager
social economische wijken. Gedurende 8 weken krijgen de
kinderen lessen met focus op het ontwikkelen #skills4life.



KRAJICEK FOUNDATION

Samen met de Krajicek foundation hebben wij in 
2019 meer dan 300 meiden kunnen laten sporten!

Het Krajicek Meiden Event is een sportevenement voor 
meiden tussen de 10 en 16 jaar. Tijdens het Meiden 
Event kunnen zij in een omgeving sporten met alleen 
maar meiden en op deze manier kennis maken met 
diverse sporten. In 2020 ondersteunen wij dit project 
opnieuw.



FC UTRECHT MAATSCHAPPELIJK

IT4Kids en FC Utrecht brengen samen kinderen in
Utrecht en de omgeving in beweging. 12 keer per 
jaar wordt er in samenwerking met de gemeente 
een gemeenteweek georganiseerd. Tijdens deze 
weken worden er onder andere voetbalclinics
georganiseerd voor kinderen onder de 12 jaar. De
kinderen krijgen hier de unieke kans om te trainen 
op de FC Utrecht manier. In totaal brengen wij 
hiermee minimaal 500 kinderen in beweging.



DIRK KUYT FOUNDATION

Voor kinderen met een lichamelijk beperking die een 
loophulpmiddel (rollator of bv Caddy) gebruiken is het 
vaak moeilijk om een passende sport te vinden.

Eén van de mogelijkheden is de relatief nieuwe sport
Frame-voetbal. Frame-voetbal is een aangepaste 
manier van voetballen, zodat ook kinderen die niet met
Een ‘regulier’ of CP voetbalteam met lopende spelers 
mee kunnen doen, tóch kunnen voetballen. Met onze 
donatie 2019 hebben wij gezamenlijk +/- 300 
kinderen laten bewegen.

https://framevoetbal.nl/


HOE GAAN 
WIJ TE WERK?



HOW: HOE GAAN WIJ TE WERK? 
#4 KERNWAARDEN

Sport is meer dan een 
uitlaatklep. Sport heeft 

kinderen de mogelijkheid 
om #skills4life te 

ontwikkelen. Daarnaast 
zijn wij een organisatie 

met focus op 
ontwikkeling en 

innovatie. 

ONTWIKKELING

Duurzaamheid is wat ons 
drijft. Ons doel is altijd 

om kinderen een 
duurzame sportkans te 
geven. Daarnaast is het 

ophalen van hardware en 
gecertificeerd afvoeren 

duurzaam voor het milieu.

DUURZAAM-
HEID

Wij geloven dat 
mensen samen mooie 

dingen maken en 
verbinden dan ook ons 

netwerk. We werken 
samen met goede 

doelen en partners die 
onze visie delen.

GEZAMENLIJK-
HEID

Wij zien het als onze 
taak om kennis te 

delen over het belang 
van sport voor het 
kind. En bedrijven 

bewust te maken van 
de kans die hardware 

biedt.

BEWUST-
WORDING
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#1 
BEDRIJVEN / 

PARTNERSHIPS

#2
GOEDE DOELEN

#3
PARTICULIEREN



‘’NA DE VOETBAL CLINIC 
MOCHT IK EEN WEDSTRIJD 
KIJKEN. HET IS DE EERSTE 
KEER IN MIJN HELE LEVEN 
DAT IK IN EEN STADION 
ZIT.''
QUOTE KIND



HARDWARE
GEEFT KINDEREN
EEN SPORTKANS



GEBRUIKTE
HARDWARE IS GELD 
WAARD.

DE WAARDE HIERVAN 
WORDT GEDONEERD AAN 
EEN VAN DE PROJECTEN 
WAAR IT4KIDS MEE 
SAMENWERKT.





PARTNERS



SAMENWERKINGSPARTNERS

IT4Kids droomt van een wereld dat ieder kind kan sporten en 
de Skills4Life die je hierbij leert meekrijgt. Naast de Goede 
Doelen partners heeft IT4Kids samenwerkingen met 
verwerkingspartners die over de juiste certificeringen 
beschikken. In 2019 werd in 99% van de gevallen verwerkt 
door partner Flex-IT. In 2020 wordt naar meerdere partners 
gezocht, om een zo hoog mogelijke waarde van de 
afgeschreven hardware te krijgen.



PROCES VERWERKING VAN  AFGESCHREVEN 
HARDWARE



AMBASSADEURS



AMBASSADEURS

De ambassadeurs worden ingezet voor de 
communicatiekanalen van IT4Kids om de 
innovatieve manier van fondsenwerving onder 
de aandacht te brengen. Ook worden de 
(sport)persoonlijkheden ingezet bij activiteiten 
als clinics. Daarnaast zijn de ambassadeurs 
betrokken bij het jaarlijkse gala in de vorm van 
een act of levering van een veilingitem. 
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WILLEM 
JANSSEN

MICHAEL 
VAN PRAAG

RICK
KOEKOEK

Bike Trail 
Kampioen

Nederlandse 
Sportbestuurder

Aanvoerder FC
Utrecht
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FREDERIQUE
MATLA

XAVIER
MOUS

LOEK
HARTOG

Auto
Coureur

Doelman PEC
Zwolle

NL Hockeyteam & 
spieren voor spieren



“SPORT HEEFT MIJ GELEERD OM 

KRITISCH OP MIJZELF TE 

WORDEN. DAT HEEFT ME 

ENORM GEHOPEN CONCRETE 

DOELEN TE STELLEN VOOR MIJN 

TOEKOMST.''

QUOTE  LOEK HARTOG



FONDSENWERVING



WAT ALS JIJ IETS IN 
HANDEN HEBT WAT JE ZELF 
NIET MEER GEBRUIKT..

EN WAARMEE JIJ DEZE 
KINDEREN KAN HELPEN..



FONDSENWERVING

Om de projecten van Goede Doelen financieel te 
kunnen ondersteunen heeft IT4Kids 2 
inkomstenstromen

1. (HARDWARE) DONATIES VAN BEDRIJVEN EN
PARTICULIEREN

2. JAARLIJKS GALA 



1. HARDWARE DONATIES 

De focus in de propositie van de hardwaredonaties ligt op:

- Milieu: circulaire economie (proces 2e leven van hardware)
- Maatschappij: Wat doet sporten met een kind & geeft Skills4Life
- Bijdragen MVO doelstellingen bedrijf



1. HARDWARE DONATIES 2019

In 2019 heeft IT4Kids 99 hardware donaties ontvangen met een totaalwaarde van 
155.757 euro. Er is voor 89 % van de hardware donaties besteed aan de 
doelbesteding. 

Naast de 4 vaste benificiënten (Dirk Kuyt Foundation, FC Utrecht Maatschappelijk, 
Schooljudo en de Krajicek Foundation) is er voor goederendonateur de keuze om te 
doneren aan andere goede doelen. Naast ondersteuning van de door IT4Kids 
gekozen projecten, willen sommige hardware donateurs hun eigen goede doel 
bepalen.

In 2019 heeft IT4Kids hierdoor de volgende stichtingen kunnen ondersteunen met 
een donatie: Stichting Ondiep, ClinicClowns, Dag zonder zorgen, Reddingsbrigade, 
Esther Vergeer, Warchild, Partsurfer Stichting, Leiden Culinair en Het Vergeten Kind.



2. GALA 2019: FUN & VOORLICHTING

In 2019 heeft IT4Kids voor de vierde keer een 
gala georganiseerd. Met dit gala met thema 
VEGAS, is het fantastische bedrag van 576.000 
euro opgehaald. Met unieke veilingitems, een 
loterij ,  tafel- en drankverkoop is dit bedrag 
bijeengekomen. De uiteindelijke opbrengst van 
het gala is 510.500 euro (door niet afgenomen 
veilingkavels). De ruim 450 gasten genoten van 
een feestelijke avond in september in Huis ter 
Duin te Noordwijk van verrassende optredens 
onder leiding van presentator en zanger Gordon 
met voorlichting over IT4Kids met diverse 
ambassadeurs & de founder aan het woord en 
diverse video’s (boodschappen). 



COMMUNICATIE
DOELEN



BEWUSTWORDING EN 
NAAMSBEKENDHEID

DOEL 2

DOEL 3

INFORMEREN EN ACTIVEREN VAN 
NETWERK OM ONS TE ONDERSTEUNEN

KWALITATIEVE BUSINESS LEADS 
VERZAMELEN

In de laatste maanden van 2019 is er hard gewerkt om de communicatie 
strategie vast te stellen met het team. De focus van begin 2020 is gericht op 
de awareness en impact maken met IT4Kids. Het plan zal januari 2020 ten 
uitvoer worden gebracht.

DOEL 1
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2020 EN VERDER

Ten tijde van het opmaken van het jaarverslag 2019 is het coronavirus 
uitgebroken. Deze crisis en de preventieve maatregelen genomen door de 
overheid zorgen voor economische onzekerheid op tenminste de korte 
termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. De ontwikkelingen zijn 
onzeker en onderhevig aan veranderingen. Het bestuur en de directie hebben 
geconcludeerd dat de gevolgen van het coronavirus geen impact hebben op 
de continuïteit en de jaarrekening 2019 van de stichting. Naar verwachting 
zullen de gevolgen voor 2020 onder meer de volgende zijn:
- druk op de donaties van IT hardware vanuit het bedrijfsleven
- onzekerheid over het kunnen organiseren van een gala in 2020
- mogelijke daling van overige inkomsten.

.
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ST
VERVOLG TOEKOMST

Ondanks het coronavirus zien de medewerkers de toekomst positief en kijken 
met een frisse wind naar nieuwe projecten en alternatieve inkomstenstromen.

De doelstellingen voor 2020 staan beschreven in het meerjarenbeleidsplan.

In 2020 zetten wij in op impact waarbij het hoofddoel is:
Meer kinderen een duurzame (sport)kans geven door meer hardware donaties 
te realiseren.

Subdoelen:
- Intensiveren samenwerkingen met goede doelen en haar netwerk
- Awareness creëren voor het doneren van hardware
- Netwerk intensiveren van IT4Kids en opbouw community



TO
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ST
DOELSTELLINGEN 2020

1. Samenwerking van 7 tot 9 vaste goede doelen met projecten die kinderen een 
duurzame (sport)kans geven (niet een vluchtige sportbeleving).
2. Binden en verdiepen samenwerkingen met goede doelen en haar netwerk.
Goederendonaties uit het netwerk van goede doelen moeten minimaal 20.000 euro 
opleveren. Dit bedrag vloeit terug naar de projecten met een 70%-30% verdeling. 
70% goede doel, 30% handeling en opbouw reserves IT4Kids.
3. IT4Kids zorgt jaarlijks voor een nieuw project dat een nieuwe stroom aan 
hardware donaties oplevert en in 2020 een programma voor een vaste 
donatiestroom (Friends for IT4Kids) programma incl. een netwerkevent. Opbrengst 
50.000 euro voor jaar 1.
4. Verdubbeling hardware donaties t.o.v. 2019 naar 290.000 euro
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VERVOLG DOELSTELLINGEN 2020

5. Bedienen van bedrijven die kleinere hardware donaties willen doen met een 
passende verwerkingspartner.
6. Focus op impact in communicatie en free publicity. Minimaal 2 landelijke 
campagnes en 2 x landelijk free publicity artikel.
7. Uitbreiden van ambassadeursteam met Impact. Minimaal 3 nieuwe 
ambassadeurs toevoegen incl. Lancering.
8. Uitbreiding RvA netwerk met minimaal 2 leden.
9. Opstart CRM systeem en opzet sales plan. Doelstelling: minimaal 200 
goederendonaties t.o.v. 100 goederentransacties in 2019.
10. Minimaal eenmaal testen van een grote publiekelijke inzamelingsactie met één 
van de goede doelen partners.



FINANCIEEL

Bekijk de Jaarrekening 2019 vanaf pagina 53 (bijlage)



ADRES
Javaweg 2

2202 BA Noordwijk

E-MAIL
info@it4kids.com

TELEFOON
071-8001532

HARDWARE 
DONEREN? 
WWW.IT4KIDS.COM
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1. JAARREKENING STICHTING IT4KIDS  

 

1.1 BALANS  

 

(na resultaatbestemming) 

 

 

  

Activa
€ € € €

Vaste activa
Materiële vaste activa 1.4.1 1.697               -                        

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 1.4.2 131.768           72.842             
Liquide middelen 1.4.3 346.073           297.706           

477.841           370.548           

479.538           370.548           

Passiva
€ € € €

Reserves en fondsen 1.4.4
Continuïteitsreserve 100.000           -                        
Reserve doelbesteding 258.379           338.343           

358.379           338.343           

Kortlopende schulden
Crediteuren 9.404               32.205             
Overige schulden en overlopende passiva 1.4.5 111.755           -                        

121.159           32.205           

479.538           370.548           

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018
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1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

  

2019 2018

Realisatie Realisatie

€ €

Baten
Baten van particulieren 1.5.1 2.995           46.994         

Baten van bedrijven 1.5.2 666.264       415.146       

Baten van andere organisaties zonder winststreven 1.5.3 7.416           -                  

Som van de baten 676.675       462.140       

Lasten
Besteed aan doelstelling: 1.5.4

Verstrekte subsidies en bijdragen 136.447       146.371       

Voorlichting en bewustmaking 108.282       57.407         

Totaal besteed aan doelstelling 244.729       203.778       

Wervingskosten 1.5.5 340.907       172.761       

Kosten beheer en administratie 1.5.6 70.740         14.641         

Som van de lasten 656.376       391.180       

Saldo voor financiële baten en lasten 20.299         70.960         

Saldo van financiële baten en lasten -263            -452            

Saldo van baten en lasten 20.036         70.508         

Resultaatbestemming

Toevoeging / onttrekking aan:

Continuïteitsreserve -              -              

Reserve doelbesteding 20.036         70.508         

Bestemmingsreserves -              -              

20.036         70.508         

Kengetallen

Bestedingen doelstelling als % van totale lasten 37,3% 52,1%

Bestedingen doelstelling als % van totale baten 36,2% 44,1%

Wervingskosten als % van geworven baten 50,4% 37,4%
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1.3 TOELICHTING ALGEMEEN 

 

Algemeen 

De doelstelling van Stichting IT4Kids bestaat uit het volgende: 

a. Het financieel ondersteunen van instellingen die zijn gerangschikt als algemeen nut 

beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene Wet inzake 

Rijksbelastingen, met een voor voorkeur voor dusdanige instellingen gericht op kind 

en sport; 

b. Het stimuleren van deelname van kinderen aan sport, het kinderen die vanuit hun 

thuissituatie minder mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen, hetzij een kwetsbare 

doelgroep; 

c. Voorlichting en bewustmaking ten aanzien van bovengenoemde punten. 

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. Het innemen en afvoeren van (gebruikte) IT-apparatuur, op duurzame en 

verantwoorde wijze, waarbij de waarde van deze apparatuur door stichting wordt 

aangewend ten behoeve van een door de klant of stichting gekozen instelling; 

b. Het organiseren van acties en evenementen ten behoeve van de door de stichting 

gesteunde instellingen; 

c. Het verzorgen van begeleiding, training en ondersteuning van de in de lid 1 onder b 

bedoelde kinderen en sport. 

 

Vestigingsadres 

Stichting IT4Kids (geregistreerd onder KvK-nummer 55099246) is feitelijk gevestigd op 

Javaweg 2,  

2202 BA te Noordwijk. 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en specifiek 

RJ650 voor de Jaarverslaggeving van Fondsenwervende organisaties. De stichting wordt 

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b Algemene wet 

inzake rijksbelastingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
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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. 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar 

valt samen met het kalenderjaar.  

 

Begroting 

Voor het boekjaar 2019 is geen formele begroting opgesteld. In de jaarrekening is dan ook 

geen begroting ter vergelijking met de realisatie opgenomen of een analyse van de 

verschillen.  

 

Ter vergelijking opgenomen cijfers 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 

gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn 

overeenkomstige bedragen van het voorafgaande boekjaar 2018 herzien. Deze herziening 

zelf heeft geen effect op het gepresenteerde vermogen en het saldo van baten en lasten van 

het voorafgaande boekjaar.  

 

Grondslagen van waardering van activa en passiva  

 

Materiële vaste activa 

Materiële 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 opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële 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. 
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Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 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 nominale waarde. 

 

Reserves en Fondsen 

De stichting houdt slechts reserves aan voor specifieke risico's, die niet op een andere 

manier kunnen worden afgedekt. 

De continuïteitsreserve wordt gevormd om in tijden van tegenvallende inkomsten of 

onverwachte uitgaven niet in continuïteitsproblemen te geraken. De stichting wenst deze 

reserve de aankomende jaren verder op te bouwen.  

De reserve doelbesteding zal binnen een periode van maximaal twee jaar aan de doelstelling 

worden besteed. Het bestuur kan voor specifieke doeleinden bestemmingsreserves vormen. 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking 

hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen. 

Baten worden verantwoord op het moment dat ze zijn gerealiseerd. Lasten worden 

toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

 

 

 

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 
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verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden 

verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden 

voldaan. 

Personeelslasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 

de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers en op basis van 

de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen beloningen en vergoedingen.  

 

Afschrijvingen 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming 

afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

 

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 

renteopbrengsten en –lasten. 

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen 

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en 

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen van baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode waarin de schattingen wordt herzien en in de toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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1.4 TOELICHTING OP DE BALANS 

 

1.4.1 MATERIËLE VASTE ACTIVA  

De materiële vaste activa bestaat uit inventaris en kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
Inventaris wordt afgeschreven in 3 jaar. 

  

Inventaris
€

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde -                           
Cum. Afschrijvingen -                           

Boekwaarde per 1 januari 2019 -                           

Mutaties 2019
Investering boekjaar 1.697                   
Afschrijving boekjaar -                           

Mutaties 1.697                   

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschafwaarde 1.697                   
Cumulatieve afschrijvingen -                           

1.697                   
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1.4.2 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

1.4.3 LIQUIDE MIDDELEN 

 

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

 

  

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Debiteuren 119.072 27.410
Belastingen 12.696             15.676             
Vooruitbetalingen -                        29.756             

131.768           72.842             

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Rabobank 331.284           -                        
ING Bank 14.789             297.706           

346.073           297.706           
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1.4.4 RESERVES EN FONDSEN 

 

Het verloop van de reserves kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

Met ingang van 2019 is een continuïteitsreserve gevormd. De continuïteitsreserve fungeert 
als buffer om onvoorziene tegenvallers in de inkomsten te kunnen opvangen. Deze buffer 
zorgt ervoor dat de activiteiten niet op korte termijn hoeven te worden gestaakt en 
salarisbetalingen voor het personeel veilig te stellen. Bij structurele tegenvallers worden de 
uitgaven verlaagd en in de meest extreme situatie zullen de dagelijkse activiteiten, of een 
deel daarvan, worden afgebouwd. In 2020 wordt de gewenste hoogte van de 
continuïteitsreserve verder beoordeeld.  

Het niet bestemde resultaat wordt toegevoegd aan de Reserve doelbesteding van de 
Stichting.  

 

1.4.5 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 

De overige schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  

Totaal
€ € €

Saldo per 1 januari 2019 -                           338.343              338.343              
Mutatie reserves 100.000              -100.000             -                           
Resultaatbestemming -                           20.036                20.036                

Saldo per 31 december 2019 100.000              258.379              358.379              

Continuïteits- 
reserve

Reserve 
doelbesteding

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Belastingen 2.018               -                        
Te betalen kosten 109.737           -                        

111.755           -                        
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1.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

1.5.1 BATEN VAN PARTICULIEREN 

 

De baten van particulieren kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

1.5.2 BATEN VAN BEDRIJVEN 

 

De baten van bedrijven kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 
Het overgrote deel van de opbrengsten uit het jaargala wordt verkregen vanuit bedrijven 

(verkoop van veilingkavels en gala-tafels), derhalve is de volledige opbrengst van het gala als 

Baten van bedrijven gerubriceerd.  

 

  

2019 2018
Realisatie Realisatie

€ €

Diverse donaties 2.995           46.994         

2.995           46.994         

2019 2018
Realisatie Realisatie

€ €

Opbrengst jaargala 510.507       287.051       
Opbrengst gala's eerdere jaren -                  -13.819        
Donaties via opkoop IT hardware 155.757       141.914       

666.264       415.146       
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1.5.3 BATEN VAN ANDERE ORGANISATIES ZONDER WINSTSTREVEN 

De baten van andere organisaties zonder winststreven kunnen als volgt worden 

gespecificeerd: 

 

 

1.5.4 BESTEED AAN DOELSTELLING 

 

De bestedingen conform de doelstelling van de stichting, kunnen als volgt worden 

gespecificeerd: 

 

Voorlichting en bewustmaking 

Het jaarlijks georganiseerde gala heeft zowel een fondsenwervend als voorlichtend karakter. 

In de jaarrekening wordt 25% van de kosten voor het jaargala daarom aangemerkt als kosten 

voorlichting en bewustmaking.  

2019 2018
Realisatie Realisatie

€ €

Donaties scholen en overige onderwijsinstellingen 7.416           -                  

7.416           -                  

2019 2018

Vestrekte subsidies en bijdragen organisaties Realisatie Realisatie

€ €

Krajicek Foundation 30.666         36.000         

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk 27.500         35.000         

Schooljudo.nl 25.600         62.200         

Cliniclowns 13.454         7.124           

Dirk Kuijt Foundation 7.500           -                  

Dag zonder zorgen 5.626           140             

Reddingsbrigade (KNRM) 5.435           1.007           

Stichting Ondiep 11.200         -                  

Stichting Esther Vergeer Foundation 5.000           -                  

Warchild 2.400           2.400           

Partsurfer Stichting 2.066           -                  

St. Het vergeten Kind -                  2.500           

136.447       146.371       
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1.5.5 WERVINGSKOSTEN 

 

De wervingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

De stijging van de wervingskosten wordt veroorzaakt door nakomende organisatiekosten 
voor het jaargala 2018.  

 

1.5.6 BEHEER EN ADMINISTRATIE  

 

De kosten voor beheer en administratie kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

De kosten voor beheer en administratie zijn gestegen ten opzichte van 2018. Met ingang van 
oktober 2019 is een directeur in dienst van de stichting gekomen. Tevens is de administratie 
uitbesteed aan een andere partij.  

Personeelskosten 

Ultimo 2019 bedroeg het aantal medewerkers op fte-basis 0,7 (2018: 0). 

2019 2018
Realisatie Realisatie

€ €

Galakosten jaargala 341.803       210.864       
Galakosten voorgaande jaren 91.327         18.764         
Reclamekosten 16.059         540             
Doorbelast voorlichting -108.282      -57.407        

340.907       172.761       

2019 2018
Realisatie Realisatie

€ €

Personeelskosten incl. inhuur derden 54.276         -                  
Administratiekosten 12.636         9.195           
Overige kosten 3.828           5.446           

70.740         14.641         
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1.5.7 BEZOLDIGING DIRECTIE 

De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de directeur van de stichting, mevrouw Colette Zee. 

De directeur is vanaf oktober 2019 in loondienst. De beloning van mevrouw Zee vindt plaats 

op basis van de Regeling Beloning directeuren van Goede Doelen, zoals opgesteld door de 

branchevereniging Goede Doelen Nederland. In deze normering wordt er rekening gehouden 

met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. Het 

jaarinkomen (brutoloon en vakantiegeld) blijft binnen het maximum van € 69.011 volgens 

functiegroep C van de GDN beloningsregeling. Ook het jaarinkomen, de belaste 

vergoedingen, de pensioenlasten en de overige beloningen op termijn samen, blijven binnen 

het in de regeling opgenomen maximum van € 189.000 per jaar. Voor het gehele jaar 2019 is 

het salaris in loondienst als de maandelijkse vergoeding opgeteld als jaarinkomen en als 

volgt gespecificeerd: 

 

Bezoldiging Bestuur 

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.   

Bezoldiging directie 2019

Naam C. Zee
Functie Directeur

Aard dienstverband Bepaalde tijd 
Uren fulltime 40
Parttime percentage 70%

Bezoldiging in EURO's

Jaarinkomen
Brutoloon (28/10 t/m 31/12) 9.288              
vakantiegeld -                  
totaal jaarinkomen 9.288              

SV lasten (werkgevers deel) 1.181              
Belastbare vergoedingen/bijtellingen -                  
Pensioenlasten (werkgeversdeel) -                  
Pensioen compensatie 500                 
Overige beloningen op termijn -                  
Uitkeringen beëindiging dienstverband -                  

Totaal bezoldiging 10.969            
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2. OVERIGE GEGEVENS 

 

2.1 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

 

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2019 is het coronavirus uitgebroken. Deze 

crisis en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor economische 

onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. De 

ontwikkelingen zijn onzeker en onderhevig aan veranderingen. Het bestuur en de 

directie hebben geconcludeerd dat de gevolgen van het Coronavirus geen impact hebben op 

de continuïteit en de jaarrekening 2019 van de Stichting. Naar verwachting zullen de 

gevolgen voor 2020 onder meer de volgende zijn: 

- druk op de donaties van IT hardware vanuit het bedrijfsleven 

- onzekerheid over het kunnen organiseren van een gala in 2020  

- mogelijke daling van overige inkomsten 

 

Indien de inkomsten achter zullen blijven bij de begrote bedragen, dan zal dat een negatieve 

impact hebben op de hoogte van de doelbestedingen. 

 

Er zijn verder geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, welke van invloed (kunnen) zijn 

op de in deze jaarrekening opgenomen informatie, noch in de gepresenteerde balansposten 

of hun waarderingen, noch in de toelichtingen daarop.  

 

  




