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1. ACCOUNTANTSRAPPORT



M A Z A R S

Aan het bestuur van
Stichting Rotterdamse Sporticonen
Ter attentie van de heer E.P. van Leeuwen
Westblaak 95
3012 KG Rotterdam

Rotterdam 18 juni 2018
111274

Geachte heer van Leeuwen,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 24 augustus 2016 tot en met 31
december 2017 van Stichting Rotterdamse Sporticonen te Rotterdam.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Rotterdamse Sporticonen te Rotterdam is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de ba¬
lans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over de periode 24 augustus 2016
tot en met 31 december 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.)

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van
de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door
het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Rotterdamse Sporticonen.

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 vanuit gaan dat wij
de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd
en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Accountants - Bel s ingao iseurs - Ma agement Consultants
Watermanweg 8o - Postbus 23123 - 3001 KC Rotte dam
Tel: 088 27 15 00 - Unit.rotterdam@ a2a s.nl

MAZARS N.V.

Statutair GEVESTIGD te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)

Praxiiy
MEMBER •

GU3B L ALLI NCE OF
INDEPENDENT FIRMS



M A Z A R S

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Rotterdam, 18 juni 2018

MAZARS N.V.
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2. BESTUURSVERSLAG
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Rotterdamse Sporticonen
Boekjaar 2016-2017
Verslag  an de uitgeoefende activiteiten

ANBI publicatie,  astgesteid op 26 april 2018

ROTTERDAMSE
SPORTICONEN

Met plezier en trots doet het bestuur  an de Stichting Rotterdamse Sporticonen verslag van de activiteiten in het

eerste boekjaar 2016-2017.

Start

In de zomer van 2016 kwamen enkele Rotterdamse ondernemers bijeen rond een gezamenlijke wens: het

Rotterdams sportief-cultureel erfgoed bewaren en de gezondheid van de Rotterdamse jeugd bevorderen door

hen meer te laten bewegen:

Rotterdamse sporthelden eren in plaats van vergeten
zo veel mogelijk kinderen laten bewegen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen

- de sport en de verhalen van de sporthelden inzetten als bindende kracht in de stad

Rotterdam positief op de kaart zetten.

Hun gesprek met Ardie den Hoed, op dat moment bestuurder van de Stichting Bep van Klaveren Memorial en

initiator van de Coen Moulijn Memorial Cup, leidde tot een even simpel als krachtig idee:

- sportevenementen voor de jeugd met de naam en medewerking van Rotterdamse sporthelden

zonder enige drempel, dus gratis en voor alle kinderen toegankelijk, geoefend en ongeoefend, valide of met

en zonder beperking, uit Rotterdam of van buiten de stad
alle kinderen binnen één evenement als strategie om de kwetsbare doelgroepen te bereiken

nadruk op gezamenlijk sportplezier en een aandenken voor alle deelnemers

Naast de inhoudelijke doelstelling stelden zij uitgangspunten vast voor de uitvoering:

- transparante structuur
- bestaande krachten aan elkaar schakelen in plaats van alles in eigen beheer oppakken

- sterke community creëren voor maatschappelijk draagvlak en meerwaarde voor ieder
- toekomstkansen bieden aan Rotterdamse MBO en HBO studenten (vóór de jeugd, dóór de jeugd).

De Stichting Rotterdamse Sporticonen werd op 24 augustus 2016 opgericht door Wim van Aalst, Pim Blokland,

Peter Goedvolk en Ed van Leeuwen.

Per 1 januari 2017 verkreeg de Stichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het initiatief
werd hiermee erkend als goed doel.

In juli 2017 mocht de Stichting burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam welkom heten als beschermheer.

Deze grote eer werd door het bestuur beantwoord met de belofte dat de Stichting geen beroep zou doen op

gemeentelijke subsidiegelden.

In de loop van 2017 werd het bestuur gecompleteerd door Ard-Jan Kooren. Tevens mocht het bestuur zich

verzekeren van de permanente inbreng van Elzelien van Doorn-Kooren.
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E enementen

In 2016 vonden vier evenementen plaats:

- 21 mei 2016 : 5® Coen Moulijn Memorial Cup  Sportcomplex Varkenoord

- 28 mei 2016 :1® Stefan de Vrij Cup, Sportpark Spirit (Ouderkerk aan den IJssel)
18 september 2016 : 3® Junior Bep van Klaveren, Maassilo

- 19 september 2016 : 23® Bep van Klaveren Memorial, Maassilo

De exploitatie van de Junior Bep van Klaveren en Bep van Klaveren Memorial was een coproductie tussen de

Stichting Bep van Klaveren Memorial en de nieuwe Stichting Rotterdamse Sporticonen. Per 1 januari 2017 werd

de exploitatie  an deze evenementen overgedragen aan de Stichting Rotterdamse Sporticonen. Zo werd een

nieuw fundament gelegd onder de traditie om Nederlands enige Olympisch kampioen boksen jaarlijks te eren.

In 2017 werden twaalf evenementen georganiseerd:

- 4 februari 2017
- 20 mei 2017
- 27 mei 2017

- 31 juli 2017
20 augustus 2017

- 28 augustus 2017

- 10 september 2017

- 17 september 2017

18 september 2017
- 23 september 2017

15 oktober 2017
- 22 oktober 2017

1® Deborah Gravenstijn Classic, Sporthal WION
6® Coen Moulijn Memorial Cup, Sportcomplex Varkenoord

2® Stefan de Vrij Cup, Sportpark Spirit (Ouderkerk aan den IJssel)
1® Raemon Sluiter Open, TC Schiebroek

1® Joost Luiten Classic, Golfcenter Seve

1® Fatima Moreira de Melo Cup, HC Rotterdam
1® Jolanda Paardekam Classic, WION hal
4® Junior Bep van Klaveren, Maassilo

24® Bep van Klaveren Memorial, Maassilo

1® Jan Boskamp Cup, Sportcomplex De Bosdreef

1® Willem van Hanegem Cup, Neptunus-Schiebroek

1® Kevin Strootman Cup, Sportcomplex Nieuw Terbregge

Bijzonderheden:

Deborah Gravenstijn koos voor een judofeest voor meisjes tussen 4 en 12 jaar. Aan de eerste editie van haar
evenement namen al 220 meisjes deel. Alle deelneemsters kregen behalve een medaille een roze judoband,

de groepswinnaressen een roze judopak.

Burgemeester Aboutaleb opende de 6® Coen Moulijn Memorial Cup waaraan bijna 1.000 kinderen

deelnamen. Het evenement is hiermee het grootste onder 9 jaar toernooi van ons land.

Bij het eerste eerbetoon aan Jolanda Paardekam, paralympisch kampioen tafeltennis van 1992 en naast Rie

Mastenbroek een van de meest vergeten Rotterdamse topsporters, hadden 50 kinderen met een beperking
een geweldige dag met tal van spelvormen gebaseerd op tafeltennis.

- Bij de 4® Junior Bep van Klaveren werd de jeugdinterland geïntroduceerd als nieuwe traditie om de jeugd te
interesseren voor de bokssport.

- Vanuit de motivatie om zo veel mogelijk kinderen uit kwetsbare Rotterdamse wijken te betrekken werd eind
2017 het plan  Tweede jeugd voor sportclubs in Rotterdamse wijken  opgesteld en voorgelegd aan enkele
partners. Het plan voorziet in de deelname van basisschool kinderen aan de evenementen als sluitstuk van

een kennismakingstraject, waarin lokale basisscholen samenwerken met lokale sportverenigingen. Het

programma is vooral gericht op kinderen die nog geen lid zijn van een sportvereniging en voorziet ook in een
begeleidende rol van MBO studenten.

Van meet af aan deden de naamgevers grote moeite om bij  hun  evenement aanwezig te zijn. Deborah

Gravenstijn, Raemon Sluiter, Joost Luiten, Fatima Moreira de Melo, Jolanda Paardekam en Jan Boskamp speelden
met enthousiasme een glansrol die door alle kinderen en hun ouders, oma's, opa's, broetjes en zusjer bijzonder
gewaardeerd werd.
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Netwerk

Rotterdamse Sporticonen wil voor het bereiken van zijn doelen maximaal gebruik maken van alle positieve

krachten die er in de stad al zijn. Daarom steekt de Stichting veel energie in het bouwen van netwerken met

sleutelpersonen in de wereld van sport en jeugd, bedrijven, fondsen, sportverenigingen en -bonden, scholen en

andere maatschappelijk instellingen.

Zo creëert de Stichting tal van ontmoetingsmogelijkheden voor alle belanghebbenden. Naast partnerlunches

binnen alle jeugdevenementen zijn er tweemaal per jaar bijzondere partnermeetings. In mei is er het traditionele

Bep van Klaveren Ontbijt, in 2017 omgevormd tot Rotterdamse Sporticonen Ontbijt bij Van der Valk Hotel
Ridderkerk. In september is er, voorafgaand aan de Bep van Klaveren Memorial, het varend partnerdiner aan

boord van raderstoomschip De Majesteit. In 2017 mocht de Stichting bij dit diner 400 gasten ontvangen.

Daarnaast besteedt de Stichting veel aandacht aan het informeren van alle belanghebbenden en andere

geïnteresseerden. Naast de maandelijkse Nieuwsbrief verschaft de Stichting dagelijks actuele informatie via de
eigen websites en social media kanalen. Op internetzender RUR.nl heeft Rotterdamse Sporticonen een eigen

kanaal met samenvattingen van alle evenementen.

Resultaten

In 2017, het eerste volle jaar dat de Stichting actief was, namen in totaal 2800 kinderen deel aan elf jeugdsport-

evenementen in zeven verschillende sporten: judo, voetbal, tennis, golf, hockey, tafeltennis en boksen. Voor
kinderen uit de specifieke kwetsbare doelgroepen werden waar nodig maatwerk-spelvormen ontwikkeld.

Het overgrote deel van de kinderen nam via een sportvereniging deel namelijk 2715. Hiervan kwamen er 2195 uit
de Rotterdamse regio en 520 uit de rest van Nederland.

Het bereik binnen de specifieke doelgroepen was in het startjaar nog beperkt. Er namen 35 kinderen deel uit
Rotterdamse gezinnen voor wie een clublidmaatschap geen vanzelfsprekendheid is. In de Jolanda Paardekam
Classic waren 50 kinderen met een beperking uit de Rotterdamse regio actief. In 2018 en 2019 wil Rotterdamse

Sporticonen het bereik binnen deze specifieke doelgroepen aanzienlijk vergroten.

Door de Stichting werden in totaal 174 studenten ingezet, 42 HBO en 132 MBO studenten. In 14 gevallen ging
het om stages en onderzoeksopdrachten, in 160 gevallen om inzet in de voorbereiding en uitvoering van de

evenementen.

In 2017 is een snel groeiend netwerk van partijen bij elkaar gebracht die zich met tijd, geld, middelen en liefde
inzetten voor het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen voor Rotterdam:

- Sporticonen

De Stichting kon tot haar plezier vaststellen dat de sporthelden (of hun nabestaanden) zonder uitzondering
bereid waren om belangeloos hun naam en persoonlijke inzet te verbinden aan de evenementen.

- Helden

Zonder helden geen geschiedenis. Rotterdamse Sporticonen wil ook de sporthelden eren die geen eigen

jeugdevenement hebben. Daarom werd het voormalige Comité van Aanbeveling van de Coen Moulijn

Memorial Cup omgevormd tot Comité van Helden van Rotterdamse Sporticonen. De Helden worden
uitgenodigd voor alle evenementen als kloppend hart van het sportieve erfgoed van Rotterdam.

- Experts
Vanuit het vertrekpunt dat Rotterdamse Sporticonen liever bestaande krachten aan elkaar schakelt dan zelf

alles organiseert, is vanaf de start gewerkt met experts. Mensen die hun sporen verdiend hebben en hun
kennis en kunde belangeloos ter beschikking stellen voor het goede doel.
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- Sportverenigingen
Voor alle evenementen werkt Rotterdamse Sporticonen samen met Rotterdamse partnerverenigingen en in
enkele gevallen ook met landelijke sportbonden. In 2017 beleefden veel evenementen hun eerste editie. De

grote toeloop indiceerde dat in de komende jaren nog een grote groei te verwachten is. Waar veel

sportorganisaties te maken hebben met leegloop en onvoldoende aanwas van jeugd, creëert Rotterdamse

Sporticonen met zijn grootschalige evenementen nieuwe platforms om de jeugd te interesseren voor een

lidmaatschap van een sportclub.

- Scholen

Twee grote Rotterdamse onderwijsinstellingen behoorden vanaf de start tot de vaste partners van de
Stichting: Hogeschool Rotterdam en Albeda College. Onder het motto  vóór de jeugd, dóór de jeugd" streeft
Rotterdamse Sporticonen er samen met zijn producent Fast Forward naar om Rotterdamse studenten

maximaal te betrekken bij de organisatie van de evenementen. De Stichting werd erkend als leerwerkbedrijf

en het partnerschap met de scholen bood in 2017 al aan veel studenten de mogelijkheid om via de Stichting
zowel werkervaring op te doen als studiepunten te verzamelen.

Bedrijven
Van meet af aan was er veel enthousiasme bij het bedrijfsleven om de evenementen te ondersteunen, van

geldsponsoring en barteringtot de inzet van eigen medewerkers. De ondersteuningsvormen ontwikkelden

zich in hoog tempo van traditionele sportsponsoring tot allerhande social impact support, met het warme

gevoel voor Rotterdamse sporters en de toekomst van de Rotterdamse jeugd als gemeenschappelijke drager.
Een andere trend was de entree van bedrijven van buiten Rotterdam.

Fondsen

Reeds in 2017 toonden de Rotterdamse fondsen hun belangstelling, leidend tot enkele substantiële donaties
en partnerschappen. Als initiatief van Rotterdamse ondernemers kregen de evenementen opvallend veel

steun van collega-ondernemers die doneerden via hun eigen (familie)stichtingen.

Maatschappelijke instellingen
Om haar maatschappelijke doelen voor Rotterdam te bereiken werkt de Stichting graag samen met de

Rotterdamse maatschappelijke instellingen. In 2017 werd hiermee een begin gemaakt, resulterend in

partnerschappen met onder meer Rotterdam Sportsupport, Rotterdam Topsport, Museum Rotterdam en de
Dirk Kuyt Foundation.

- Gemeente Rotterdam

Rotterdamse Sporticonen wil als privaat initiatief graag bijdragen aan structuuroplossingen voor Rotterdam.
Daarom werd in 2017 kennisgemaakt met de beleidsafdelingen op het gebied van sport en cultuur.

Het bestuur heeft tot zijn plezier kunnen vaststellen dat het maatschappelijk initiatief voor Rotterdam breed
wordt ondersteund en heeft er vertrouwen en zin in om de activiteiten in 2018 verder uit te bouwen.

Namens het bestuur,

Ed van Leeuwen, voorzitter
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na voorstel saldoverdeling)

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

2017 
€ €

7.865
1 10.502
2 4.775

23.142

LIQUIDE MIDDELEN 3 6.464

29.606

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Overige reserves

4
-78.768

LANGLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden

5
6 105.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers 1.275
Overige schulden en overlopende passiva 7 2.099

3.374

29.606
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER DE PERIODE 24 AUGUSTUS 2016 TOT EN MET
31 DECEMBER 2017

Baten

Sponsorbijdragen
Donaties

24-8-2016 t/m 31-12-2017
€ €

129.923
104.217

234.140

Lasten

Directe lasten evenementen
Financiële lasten
Overige lasten

SOM DER  STEN

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

9 224.091
2.630

10 86.187

312.908

-78.768

BESTEMMING SALDO VAN BA TEN EN LASTEN

Overige reserves -78.768
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

VESTICINCSADRES EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSRECISTER

Stichting Rotterdamse Sporticonen is feitelijk en statutair gevestigd op Westblaak 95, 3012 KG
te Rotterdam en is ingeschre en bij het handelsregister onder nummer 66697468.

ALGEMENE TOELICHTING

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN VAN RECHTSPERSOON

De activiteiten van Stichting Rotterdamse Sporticonen bestaan voornamelijk uit:
1. Het eren en herinneren van het sportieve erfgoed van Rotterdam en het faciliteren van met
Rotterdam verbonden sporticonen bij het creëren van maatschappeijke impact voor de stad en
regio Rotterdam, onder het onder hun naam (doen) organiseren van jeugdsportevenementen;
2. Het bevorderen van de gezonde en sportieve toekomst van de stad en regio Rotterdam.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

CONTINUÏTEIT

INFORMATIEVERSCHAFFING OVER CONTINUÏTEIT

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de Stichting. Er is sprake van een negatief eigen vermogen
per 31 december 2017 en een negatief saldo van baten en lasten over het boekjaar 2016/2017,
De founders van de Stichting staan garant voor de exploitatie-en liquiditeitstekorten van de
vennootschap, waardoor de continuïteit van de Stichting gegarandeerd is.
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

DE STANDAARDEN OP BASIS WAARVAN DE JAARREKENING IS OPCESTELD

De jaarrekening behoeft niet te voldoen aan de de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel
9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1
"Kleine Organisaties-zonder-winststreven", die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vanwege het grote aantal variabelen en onzekerheden bij de start van deze volstrekt nieuwe
activiteit is geen begroting over het boekjaar 2016/2017 opgemaakt door de Stichting. Deze is
derhalve niet opgenomen in de jaarrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

VORDERINGEN

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar
is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het
bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze
beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de
toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld.
Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld,
worden vermeld. Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar
door het bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen
aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden
het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld.

Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn
gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen
bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. De stichting is
niet plichtig voor de vennootschapsbelasting.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de staat
van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed,
worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve
respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -
fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

SPONSORBIJDRAGEN

Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft

GIFTEN EN BA TEN UIT FONDSENWERVING

Bijdragen van donateurs worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

LASTEN

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

3.4 TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

2017
€

7 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting 10.502

2 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Waarborgsommen 400
Nog te ontvangen bedragen 3.700
Vooruitbetaalde huur 675

775

j LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

4 STICHTINGSVERMOGEN

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven:

Overige re¬
serves 
€

Stand per 24 augustus 2016
Uit resultaatverdeling -78.768

Stand per 31 december 2017 -78.768
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

5 LANGLOPENDE SCHULDEN

2017
€

6 OVERIGE SCHULDEN

Overige schulden 105.000

Uiterlijk op 1 januari 2019 komen partijen overeen of en zo ja, hoe gaat worden afgelost. Er zijn
geen zekerheden gesteld.

KORTLOPENDE SCHULDEN

2017
€

7 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Rente leningen o/g 2.099

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELIN¬
GEN

INFORMATIEVERSCHAFFING OVER OPERATIONELE LEASES

Door de Stichting is opl juni 2017 een huurovereenkomst afgesloten voorde kantoorruimte. De
huurovereenkomst heeft een looptijd van 6 maanden met optie tot verlenging met 6 maanden.
De jaarlijkse huurprijs bedraagt € 8.100.
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

24-8-2016
t/m
31-12-2017
€

9 DIRECTE LASTEN EVENEMENTEN

Productiekosten 88.088
Overige directe lasten evenementen 136.003

224.091

70 OVERIGE LASTEN

Huisvestingskosten 10.732
Verkoopkosten 10.417
Algemene kosten 65.038

86.187

HUISVESTINGSKOSTEN

Betaalde huur 10.725
Schoonmaakkosten 7

10.732

VERKOOPKOSTEN

Reclame-en advertentiekosten 1.350
Relatiegeschenken 5.454
Representatiekosten 3.484
Overige verkoopkosten 129

10.417
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24-8-2016
t/m
31-12-2017
€

ALGEMENE KOSTEN

Kantoorkosten 23.580
Accountantskosten 15.000
Advieskosten 655
Bankkosten 201
Vrijwilligersvergoedingen 1.500
Overige algemene kosten 24.102

65.038

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS

Er zijn geen werknemers in dienst.

Rotterdam, 18 juni 2018
Stichting Rotterdamse Sporticonen

E.P. van Leeuwen W. Blokland P.J. Goedvolk
Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid

W.J. van Aalst J.A.A. Kooren
Bestuurslid Bestuurslid
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