STICHTING ROTTERDAMSE
SPORTICONEN
ROTTERDAM

JAARREKENING 1-1-2018 T/M 3112-2018

iMHH M A Z A R S

Inhoudsopgave
Pagina

1. ACCOUNTANTSRAPPORT
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 3

2. BESTUURSVERSLAG
2.1

Bestuursverslag

6

3. JAARREKENING
3.1 Balans per 31 december 2018 8
3.2 Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2018 tot en met

31

december

2018

9

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 10

3.4 Toelichting op de balans 13
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 16

1

MAZARS

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

MAZARS

Aan het bestuur van

Stichting Rotterdamse Sporticonen
Ter attentie van de heer E . van Leeuwen

Westblaak 95
3012 KG Rotterdam
Rotterdam 24 april 2019

111274
Geachte heer van Leeuwen,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 1-1-2018 t m 31-12-2018 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 2018 en de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2018 tot
en met 31 december 2018 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, 'Samens ellingsopdrachten'. 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.

Account nts - Belasti gadviseurs - Ma agement Co sultants
atermanweg 8o - ostbus 23123 - 3001 KC Rotterdam
Tel: 0S8 277 15 00 - Unit.rot erdam@mazar .nl
MAZARS N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (K K Rotterdam nr. 24389296)

Praxitv:

MEMBER . •
GLOB L ALLIANCE Of
IND END NT FIRMS

MAZARS

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
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Rotterdamse Sporticonen
Boekjaar 2018
Activiteiten erslag

ROTTERDAMSE
SPGRTICONEr

ANBI publicatie

Evenementen
In 2018 werden zestien gratis jeugdsportevenementen georganiseerd:
- 3 februari 2018
- 4 maart 2018

2® Deborah Gravenstijn Classic Sporthal WION
1® Dirk Kuyt Cup, Sporthal WION

- 9 juni 2018
16 juni 2018
- 17 juni 2018
- 1 juli 2018

7® Coen Moulijn Memorial Cup, Sportcomplex Varkenoord

- 25 augustus 2018

2® Fatima Moreira de Melo Cup, FiC Rotterdam

- 9 september 2018

2® Kevin Strootman Cup, Sportcomplex Nieuw Terbregge

15 september 2018
16 september 2018
17 september 2018
22 september 2018
14 oktober 2018
21 oktober 2018
28 oktober 2018
9 december 2018

3® Stefan de Vrij Cup, Sportpark Spirit (Ouderkerk aan den IJssel)
1® Nelli Cooman Mile, Sportpark PAC
1® Robert Eenhoorn Classic, Familiestadion Neptunus

2® Jan Boskamp Cup, Sportcomplex De Bosdreef
5® Junior Bep van Klaveren, Maassilo
25® Bep van Klaveren Memorial, Maassilo
2® Joost Luiten Classic, Golfcenter Seve
1® Robert Doornbos Grand Prix, Ahoy Rotterdam
2® Willem van Hanegem Cup, Sportpark Faas Wilkes

2® Jolanda Paardekam Classic, Sporthal WION
2® Raemon Sluiter Open, Sporthal Lake7

In 2018 werden vier nieuwe evenementen aan de portefeuille toegevoegd: de Dirk Kuyt Cup (pole soccer voor

kinderen met een beperking), de Nelli Cooman Mile (atletiek), de Robert Eenhoorn Classic (honkbal) en de
Robert Doornbos Grand Prix (trapautorace). Zowel door groei van bestaande evenementen als door de nieuwe
aanwas groeide het aantal deelnemende kinderen met 50% van ruim 2.700 in 2017 naar bijna 4.000 in 2018.
Voor de evenementen van Rotterdamse Sporticonen gold en geldt dat alle kinderen gelijk zijn in hun sportplezier
en dat alle drempels voor deelname worden weggenomen. De evenementen zijn derhalve gratis voor alle
kinderen. Kinderen met een beperking kunnen al aan het merendeel van de evenementen deelnemen. Kinderen
die van huis uit geen geld hebben voor sportkleding worden aangekleed . Bij teamactiviteiten krijgen alle teams
een gezonde lunchbox. En alle kinderen krijgen een medaille, zodat er alleen maar winnaars zijn.
Buiten de evenementen organiseerde Rotterdamse Sporticonen van 10 t/m 17 september 2018 de Bep van
Klaveren week' als cadeau aan de stad Rotterdam ter gelegenheid van de 25® Bep van Klaveren Memorial.

Resultaten
In 2018 namen in totaal 3.894 kinderen deel aan zestien sportevenementen in tien verschillende sporten: judo,
voetbal, atletiek, honkbal, hockey, boksen, golven, racen, tafeltennis en tennis. Van dit totaal kwamen 2.621
kinderen uit Rotterdam en regio.
Voor het eerst mocht Rotterdamse Sporticonen kinderen uit achterstandssituaties op de evenementen
verwelkomen. Vanuit nieuwe partnerschappen met maatschappelijke instellingen konden in totaal 134 kinderen
deelnemen via scholen en wijkactiviteiten. Zo waren er teams van kinderen wier ouders afhankelijk zijn van de
Voedselbank en teams uit achterstandswijken.
Vanuit de samenwerking met de partners binnen de 'Alliantie voor kinderen met een beperking' (Mytylschool
De Brug, Rijndam Revalidatie, Dirk Kuyt Foundation en Fonds Gehandicaptensport) namen 269 kinderen met een

1

beperking deel en werden bij zes bezoeken aan Sophia Kinderziekenhuis nog eens 150 kinderen blij gemaakt met
het bezoek van een sportheld. Kinderen met een beperking konden niet alleen participeren in de Dirk Kuyt Cup
en Jolanda Paardekam Classic (exclusief voor gehandicapte kinderen), maar ook in andere evenementen samen
met valide kinderen.
Door de Stichting werden 191 studenten en leerlingen van partnerscholen ingezet, waarvan 19 in stages en
onderzoeksopdrachten en 172 in de voorbereiding en uitvoering van de evenementen.
Bij de opening van de Bep van Klaveren week, het Cadeau aan de stad' op maandag 10 september 2018 in
Theater Zuidplein, mocht de Stichting 1.450 studenten en leerlingen van haar partnerscholen ontvangen. Zij
konden kennismaken met de levensverhalen van sporticonen, een spoken word voorstelling over Bep van
Klaveren en gastbijdragen van deskundigen over de betekenis van sport en sporthelden. Voorafgaand aan de
25® Jubileum Bep van Klaveren Memorial namen op 17 september 2018 in totaal 270 studenten en leerlingen
deel aan boksclinics.
De snelle groei van activiteiten leidde ook tot de noodzaak van extra financiering. De Stichting mocht een groot
aantal nieuwe bedrijfssponsors verwelkomen, maar deze groei kon de stijgende exploitatiekosten nog niet
compenseren. De founders van de Stichting zetten eind 2018 hun initiële leningen om in schenkingen en deden
een aanvullende donatie ter versterking van het stichtingskapitaal.

Net erk
Rotterdamse Sporticonen stak ook in 2018 veel energie in het uitbouwen van haar netwerk met bedrijven,
vermogensfondsen, sportverenigingen, sportbonden, scholen, maatschappelijke instellingen en de gemeente
Rotterdam. Inmiddels is een snel groeiende kring van sporters, professionals, ondernemers, beleidsmakers,

leerkrachten, vrijwilligers en sympathisanten ontstaan die het initiatief draagt en uitdraagt. De Stichting prijst
zich hier gelukkig mee. Dit netwerk is de ruggengraat van het initiatief.

Beleids rioriteiten
Het bestuur van Rotterdamse Sporticonen wil het bereik van kinderen uit de kwetsbaarste doelgroepen uit
Rotterdam en regio vergroten en hen zo veel mogelijk laten participeren in de evenementen. De Stichting wil de
meest inclusieve jeugdsportevenementen van Rotterdam op de kaart zetten. Daartoe zijn in de loop van 2018
weer tal van nieuwe partnerschappen aangegaan. Zo werd Visio Onderwijs partner in de 'Alliantie voor kinderen
met een beperking'. Hierdoor werd de deur geopend naar de deelname van blinde en slechtziende kinderen. Om
meer kinderen uit achterstandssituaties te bereiken werden afspraken gemaakt met scholen zoals CSBO
Bergkristal en Horizon Onderwijs en maatschappelijke organisaties zoals DOCK en Humanitas.
Voor alle kinderen die niet bij een club (kunnen) sporten zet Rotterdamse Sporticonen samen met partners
trajecten op die via de evenementen van de stichting moeten leiden tot een (betaald) clublidmaatschap.

De Stichting wil in 2019 in totaal 5.000 kinderen bereiken, waarvan 400 kinderen met een beperking en 600
kinderen uit achterstandssituaties.
Namens het bestuur,
Ed van Leeuwen
voorzitter
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3-1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2018 31-12-2017

€

€

€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA 1
Andere vaste middelen 34.010

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN
Debiteuren 22.204

Belastingen 2 16.961

7.865
10.502

Overige vorderingen en overlopende 3
activa 1.697

4.775

LIQUIDE MIDDELEN 4

40.862

23.142

5.876

6.464

80.748

29.606

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN 5
Overige reserves -5.389 -78.768

LANGLOPENDE SCHULDEN 6

Overige schulden 7 70.000 105.000
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers 9.036
Overige schulden en overlopende 8
passiva 7.101

1.275
2.099
16.137 3.374
80.748

29.606
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER DE PERIODE i JANUARI 2018 TOT EN MET 31 DECEMBER 2018
1-1-2018 t/m 31-12-2018 24-8-2016 t/m 31-12-2017

€

€

€

€

BATEN

Sponsorbijdragen
Donaties
Overige baten

205.567 129.923
144.500 104.217
10 42.000
392.067 234.140

LASTEN
Directe lasten evenementen

Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Financiële lasten
Overige lasten

11
12

225.982
5.290
2.085

13

85.331

224.091

2.630
86.187

SOM DER LASTEN 318.688 312.908
SALDO VAN BATEN EN LASTEN 73.379 -78.768

BESTEMMING SALDO VAN BA TEN EN LASTEN
Overige reserves 73.379 -78.768
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3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON
VESTIGINGSADRES EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSREGISTER
Stichting Rotterdamse Sporticonen is feitelijk en statutair gevestigd op Westblaak 95, 3012 KG
te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 66697468.

ALGEMENE TOELICHTING
DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN VAN DE 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).
INFORMA TIEVERSCHAFFING OVER CONTINUÏTEIT
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de Stichting. Er is sprake van een klein negatief eigen
vermogen per 31 december 2018 en een positief saldo van baten en lasten over het boekjaar

2017/2018. Er zijn geen liquiditeitsproblemen. Mogelijk zetten twee founders hun lening nog om
in een gift in het nieuwe boekjaar.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
DE STANDAARDEN OP BASIS WAARVAN DE JAARREKENING S OPGESTELD
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 Cl
"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 2018 opgemaakt door de Stichting. Deze is
derhalve niet opgenomen in de jaarrekening.
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GRONDSLAGEN
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Overige 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
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.

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
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.
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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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3 TOELICHTING OP DE BALANS
VASTE ACTIVA
7 MATERIËLE VASTE ACTIVA
Andere
vaste

middelen

€
Boekwaarde per

1 januari 2018
Mutaties
Investeringen 39.300
Afschrijvingen -5.290

Saldo

mutaties

34

qio

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 39.300
Cumulatieve afschrijvingen -5.290
Boekwaarde per

31

december

2018

34.010

Afschrijvingspercentages 25%

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN

2 BELASTINGEN
Omzetbelasting

31-12-2018

31-12-2017

€

€
16.961

10.502
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31-12-2018

31-12-2017

€

€

j? OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Vooruitbetaalde huur
Waarborgsommen
Nog te ontvangen bedragen

400

675
400

-

3.700

1.697

4.775

1.297

4 LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
5 STICHTINGSVERMOGEN
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven:
Overige reserves

€
Stand per 1 januari 2018 -78.768
Uit resultaatverdeling 73.379
Stand per 31 december 2018

-5.389
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LANGLOPENDE SCHULDEN
31-12-2018 31-12-2017

€

€

7 OVERIGE SCHULDEN
Overige schulden 70.000 105.000
Dit betroffen de verstrekte leningen door het bestuur. Eind 2018 is door het bestuur besloten 1
lening om te zetten in een donatie aan de stichting.

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2018 31-12-2017

€

€

8 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Rente leningen o/g
Nog te betalen kosten

2.100 2.099
5.001
7.101 2.099

NIET IN DE BALANS OPCENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELIN¬
GEN
INFORMATIEVERSCHAFFING OVER OPERATIONELE LEASES
Door de Stichting is op 1 juni 2017 een huurovereenkomst afgesloten voor de 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
1-1-2018 24-8-2016

t/m t/m
31-12-2018 31-12-2017

€

€

9 BATEN
Sponsorbijdragen
Donaties

Overige baten

205.567
144.500
42.000

129.923
104.217

392.067

234.140

-

In de post donaties 2018 is de omzetting van een lening in een gift ad € 35.000 begrepen.
1-1-2018

24-8-2016

t/rn

t/m

31-12-2018

31-12-2017

€

€

70 OVERIGE BATEN
Baten verkoop pedal cars

42.000

-

80.410

145.572

88.088
136.003

225.982

224.091

5.290

-

77 DIRECTE LASTEN EVENEMENTEN
Productiekosten
Overige directe lasten evenementen

12 AFSCHRIJVINGEN OP IMMA TERIËLE EN MA TERIËLE VASTE ACTIVA
Afschrijvingen materiële vaste activa
79 OVERIGE LASTEN
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

8.141

10.732

38.112
39.078

10.417
65.038

85.331

86.187
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HUISVESTINGSKOSTEN
Betaalde huur
Schoonmaakkosten

1-1-2018

24-8-2016

t/m

t/m

31-12-2018

31-12-2017

€

€
8.141

10.725

-

7

8.141

10.732

26.500
4.623
2.592
2.492
1.350

5.454
3.484
1.350

VERKOOPKOSTEN
Kosten partnerdiner
Kosten scholen- en partnerdag
Relatiegeschenken
Representatiekosten
Reclame- en advertentiekosten
Reis- en verblijfkosten
Overige verkoopkosten

555
-

129

38.112

10.417

21.879
15.000

23.580
15.000

1.500

1.500

173

201
655

526

24.102

39.078

65.038

ALGEMENE KOSTEN
Kantoorkosten
Accountantskosten

Vrijwilligersvergoedingen
Bankkosten
Advieskosten
Overige algemene kosten

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS
Er zijn geen werknemers in dienst.
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Rotterdam, 24 april 2019
Stichting Rotterdamse Sporticonen

E . van Leeuwen

W. Blokland

P.J. Goedvolk

Voorzitter

Bestuurslid

Bestuurslid

W.J. van Aalst

J.A.A. Kooren

Bestuurslid

Bestuurslid
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