
STICHTING ROTTERDAMSE
SPORTICONEN

ROTTERDAM

JAARREKENING 2019



M A Z A R S

Inhoudsopgave

Pagina

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 3

2. BESTUURSVERSLAG

2.1 Bestuursverslag 7

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2019 9
3.2 Staat van baten en lasten over 2019 10
3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 11
3.4 Toelichting op de balans 14
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 18

1



1. ACCOUNTANTSRAPPORT



M A Z A R S

Aan het bestuur van
Stichting Rotterdamse Sporticonen
Westblaak 95
3012 KG Rotterdam

Rotterdam 30 april 2020
111274

Geacht bestuur,

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 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 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. 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 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naarwww.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

AccouNTAhfTS - Be  stingadviseurs - Management Cq sultants
atermanweg 8o - Postbus 23123 - 3001 KC Rotterdam

Tel: 088 27715 00 - Unit.rotterd m@m zars.nl Praxiiy
MEMBER .

GLaOAL ALLIANCE OF
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MAZARS N.V.

Statutair geves igd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)



M A Z A R S

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

MAZARS N.V.

R.J. de Rek AA
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Rotterdamse Sporticonen
Bestuursverslag 2019

ROTTERDAMSE
SPDRTICDNEN

Acti iteiten

In 2019 werden 18 gratis sportevenementen georganiseerd voor jeugd tussen vier en twaalf jaar:

- 6 januari 2019
- 2 februari 2019

- 16 februari 2019

- 3 maart 2019

- 19 mei 2019

- 8 juni 2019
- 15 juni 2019
- 16 juni 2019
- 30 juni 2019
- 7 september 2019

- 8 september 2019
- 14 september 2019

- 15 september 2019

13 oktober 2019
- 19 o tober 2019
- 20 oktober 2019

- 27 oktober 2019

- 8 december 2019

1® Leontien van Moorsel Ride, Rotterdam Ahoy, wielersport

3® Deborah Gravenstijn Classic  Sporthal WION, judo
1® Rie Mastenbroek Memorial, Zwemcentrum Rotterdam, zwemmen

2® Dirk Kuyt Cup, Sporthal WION, voetbal en verwante spelvormen
1® Robin van Galen Cup, Zwemcentrum Rotterdam, waterpolo

8® Coen Moulijn Memorial Cup, Sportpark Olympia, voetbal
3® Stefan de Vrij Cup, Sportpark Spirit (Ouderkerk aan den IJssel), voetbal
2® Nelli Cooman Mile, Sportpark PAC, atletiek
2e Robert Eenhoorn Classic, Familiestadion Neptunus, honkbal

3® Jan Boskamp Cup, Sportcomplex De Bosdreef, voetbal

2® Kevin Strootman Cup, Sportcomplex Nieuw Terbregge, voetbal
26® Bep van Klaveren Memorial, Maassilo, boksen

3® Fatima Moreira de Melo Cup, HC Rotterdam, hockey

2® Robert Doornbos Grand Prix, Rotterdam Ahoy, trapautorace

3® Joost Luiten Classic, Golfcenter Seve, golf
3® Jolanda Paardekam Classic, Sporthal WION, tafeltennis en verwante spelvormen

3® Willem van Hanegem Cup, Sportpark Faas Wilkes, voetbal

3® Raemon Sluiter Open, Sporthal Lake7, tennis.

Mede door de toevoeging van drie nieuwe sporticonen (Leontien van Moorsel, Rie Mastenbroek, Robin van

Galen) en evenzoveel jaarlijkse evenementen groeide het aantal deelnemende kinderen in 2019 naar 5.068.

Naast de voortdurende aandacht voor de deelname van gehandicapte kinderen via de  Alliantie voor kinderen

met een beperking  heeft de stichting zich in 2019 toegelegd op het vergroten van de participatie van kinderen
uit arme Rotterdamse gezinnen. Daartoe startte Rotterdamse Sporticonen een netwerk van basisscholen,

maatschappelijke instellingen en sportverenigingen. Dit initiatief kreeg eind 2019 een belangrijke impuls door
een nieuwe samenwerking met de Giovanni van Bronckhorst Foundation en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De

drie partners zetten samen een 'Sociaal Pact' op, een sportstimuleringsprogramma op gericht op kinderen uit

gezinnen waar weinig geld is. Het programma stelt deze kinderen in staat om via de school aan sportactiviteiten

deel te nemen met een clublidmaatschap als ultiem resultaat.

Om de beschikbare financiële middelen maximaal in te zetten voor de kwetsbaarste jeugdgroepen werden in de

loop van 2019 drie veranderingen in het jaarprogramma doorgevoerd:
- de Bep van Klaveren Memorial werd een puur jeugdevenement, het senior boksen verdween van de agenda
- de activiteiten voor relaties werden versoberd; in plaats van het traditionele varend diner met honderden

sponsors en andere partners organiseert de stichting vanaf 2019 een voorjaarsontbijt en een kerstlunch.
- de Robert Doornbos Grand Prix werd in 2019 qua exploitatie onderdeel van het evenement 100% Auto Live.

Met deze maatregelen en de daarmee gepaard gaande kostenbesparing werden extra budgetten vrijgespeeld

voor de participatie van kinderen uit arme gezinnen en kinderen met een beperking.
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Resultaten

In 2019 namen in totaal 5.068 kinderen deel aan 18 sportevenementen verdeeld over 13 verschillende sporten.

Van dit totaal kwamen 3.233 kinderen uit Rotterdam en regio.

Vanuit de nieuwe partnerschappen konden in de laatste maanden van 2019 361 kinderen uit arme gezinnen

deelnemen via scholen of wijkactiviteiten. Van hen stroomden 17 kinderen door naar een sportvereniging. Een

eerste resultaat  dat aanzet om vanaf 2020 vol op deze doelgroep in te zetten.

Vanuit de samenwerking in de  Alliantie voor kinderen met een beperking  namen 221 kinderen met een

beperking deel aan de sportevenementen en werden nog eens 215 kinderen uit Sophia Kinderziekenhuis

betrokken via bezoeken van sporthelden aan het ziekenhuis of via een speciaal programma, zoals de visite van
140 zieke kinderen aan de Robert Doornbos Grand Prix trapautorace in Rotterdam Ahoy.

Door de Stichting werden 203 studenten en leerlingen van partnerscholen ingezet, waarvan 34 in stages en
onderzoeksopdrachten en 169 in de voorbereiding en uitvoering van de evenementen.

Mede door enkele grote donaties en door stringente kostenbeheersing kon de stichting voor het eerst sinds haar

oprichting een dekkende exploitatie laten zien.

Corona

De uitbraak van het COVID19 virus, ook wel genaamd het Corona virus, en de maatregelen die de overheden

naar aanleiding daarvan hebben getroffen hebben vermoedelijk ook hun invloed op de activiteiten van Stichting
Rotterdamse Sporticonen in 2020. Het is niet onwaarschijnlijk dat de sponsorinkomsten en donaties lager zullen

uitvallen dan begroot. Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat het totaal aantal kinderen dat in 2020 kan
deelnemen aan Clinics en evenementen die door de Stichting worden georganiseerd en de daarmee
samenhangende inkomsten uit het Sociaal Pact lager zullen uitvallen dan begroot. Bovendien is het onzeker of

alle evenementen in ongewijzigde vorm kunnen doorgaan, moeten worden uitgesteld danwel onverhoopt geen
doorgang kunnen vinden.

De Stichting volgt de aanwijzingen van het RIVM op de voet en zal zich tot het uiterste inspannen om in
overeenstemming met haar doel ook in 2020 zoveel mogelijk kinderen uit haar doelgroep te laten deelnemen
aan de evenementen. Eventueel in aangepaste vorm. Bij de beslissing over het al dan niet laten doorgaan van

evenementen staat de veiligheid en gezondheid van de deelnemers, eigen werknemers en vrijwilligers voorop.

Namens het bestuur,

Jeroen Boonacker

voorzitter
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

3. JAARREKENING

8



stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorstel batig saldoverdeling)

2019 2018

ACTIVA
€ € € €

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA 1
Andere vaste bedrijfsmiddelen

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN
Vorderingen op handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale 2
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende 3
activa

29.761 34.010

14.764 22.204

9.672 16.961

1.410 1.697

25.846 40.862

LIQUIDE MIDDELEN 4 56.110 5.876

111.717 80.748

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN 5
Overige reserves 71.225 -5.389

LANGLOPENDE SCHULDEN 6
Overige schulden 7 35.000 70.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en han¬
delskredieten 1.627 9.036
Overige schulden en overlopende 8
passiva 3.865 7.101

5.492 16.137

111.717 80.748

9



stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

Q
€ € € €

BATEN
Sponsorbijdragen
Donaties

145.919
171.370

205.567
144.500

Overige baten 10 - 42.000

317.289 392.067

LASTEN
Directe lasten evenementen 11 175.958 225.982
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa

12
10.664 5.290

Financiële lasten 933 2.085
Overige lasten 13 53.120 85.331

TOTAAL VAN SOM DER KOSTEN 240.675 318.688

TOTAAL VAN NETTO RESULTAAT 76.614 73.379

BESTEMMING SALDO VAN BA TEN EN LASTEN

Overige reserves 76.614 73.379
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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 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).

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

DE STANDAARDEN OP BASIS WAARVAN DE JAARREKENING  S 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 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 is geen begroting over het boekjaar
2019 opgemaakt door de Stichting. Deze is derhalve niet opgenomen in de jaarrekening.

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.
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

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 stichtingsvermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij
besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het stichtingsvermogen
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 stichtingsvermogen 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.

De stichting is niet plichtig voor de vennootschapsbelasting.

12



stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

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  TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2019
Verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per
1 januari 2019

Andere vas¬
te bedrijfs-
middelen
€

39.300
-5.290

34.010

Mutaties
Investeringen 6.415
Afschrijvingen -10.664

Saldo mutaties -4.249

Stand per 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs 45.715
Cumulatieve afschrijvingen -15.954

Boekwaarde per
31 december 2019 29.761

Afschrijvingspercentages 25%

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

2 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting

2019 2018
€ €

9.672 16.961
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

2019 2018
€ €

3 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Vooruitbetaalde huur 910 1.297
Waarborgsommen 500 400

1.410 1.697

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 re-
serves
€

Stand per 1 januari 2019 -5.389
Uit resultaatverdeling 76.614

Stand per 31 december 2019 71.225
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

LANGLOPENDE SCHULDEN

2019 2018

7 OVERIGE SCHULDEN
€ €

Overige schulden 35.000 70.000

Dit betreft een permanente lening door een lid van het bestuur. In 2019 is 1 lening van een
ander bestuurslid omgezet in een schenking.

KORTLOPENDE SCHULDEN

2019 2018
€ €

8 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Te veel ontvangen bedragen 3.165
Rente leningen o/g 700 2.100
Nog te betalen kosten - 5.001

3.865 7.101

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN 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 telkens 6
maanden. De huurovereenkomst is voor 2020 wederom verlengd. De jaarlijkse huurprijs
bedraagt € 8.300.
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De uitbraak van het COV1D19 virus, ook wel genaamd het Corona virus, en de maatregelen die
de overheden naar aanleiding daarvan hebben getroffen hebben vermoedelijk ook hun invloed
op de activiteiten van Stichting Rotterdamse Sporticonen. De ontwikkelingen zijn op dit moment
echter zeer onzeker en onderhevig aan veranderingen. Aangezien deze situatie niet kon
worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact hiervan op de onderneming niet
verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2019.

Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de Corona-crisis is het niet
mogelijk een redelijke schatting te geven van de totale impact hiervan op de Stichting
Rotterdamse Sporticonen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de sponsorinkomsten en donaties
lager zullen uitvallen dan begroot. Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat het totaal aantal
kinderen dat in 2020 kan deelnemen aan Clinics en evenementen die door de Stichting worden
georganiseerd en de daarmee samenhangende inkomsten uit het Sociaal Pact lager zullen
uitvallen dan begroot. Bovendien is het onzeker of alle evenementen in ongewijzigde vorm
kunnen doorgaan, moeten worden uitgesteld danwel onverhoopt geen doorgang kunnen
vinden.

De Stichting volgt de aanwijzingen van het RIVM op de voet en zal zich tot het uiterste
inspannen om in overeenstemming met haar doel ook in 2020 zoveel mogelijk kinderen uit haar
doelgroep te laten deelnemen aan de evenementen. Eventueel in aangepaste vorm. Bij de
beslissing over het al dan niet laten doorgaan van evenementen staat de veiligheid en
gezondheid van de deelnemers, eigen werknemers en vrijwilligers voorop.
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018

9 BATEN

Sponsorbijdragen 145.919 205.567
Donaties 171.370 144.500
Overige baten - 42.000

317.289 392.067

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

2019 2018
€ €

w OVERIGE BATEN

Baten verkoop pedal cars - 42.000

77 DIRECTE LASTEN EVENEMENTEN

Productiekosten
Overige directe lasten evenementen

175.958 225.982

99.691 80.410
76.267 145.572

12 AFSCHRIJVINGEN OP IMMA TERIËLE EN MA TERIËLE VASTE ACTIVA

2019 2018

Afschrijvingen materiële vaste activa
€ €

10.664 5.290

IS OVERIGE LASTEN

Huisvestingskosten 8.298 8.141
Verkoopkosten 12.401 38.112
Algemene kosten 32.421 39.078

53.120 85.331
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stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

2019 2018

HUISVESTINGSKOSTEN
€ €

Betaalde huur 8.298 8.141

VERKOOPKOSTEN

Representatiekosten 6.929 2.492
Relatiegeschenken 4.525 2.592
Reclame- en advertentiekosten 1.973 1.350
Kosten partnerdiner - 26.500
Reis- en verblijfkosten -375 555
Kosten scholen- en partnerdag -651 4.623

12.401 38.112

ALGEMENE KOSTEN

Kantoorkosten 19.079 21.879
Accountantskosten 7.500 15.000
Advieskosten 3.600 -

Vrijwilligersvergoedingen 1.500 1.500
Bankkosten 176 173
Overige algemene kosten 566 526

32.421 39.078

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS

Er zijn geen werknemers in dienst. (2018: idem)

Rotterdam, 30 april 2020
Stichting Rotterdamse Sporticonen

J.V. Boonacker
Voorzitter

J.A.A. Kooren

Algemeen bestuurslid

P.J. Goedvolk
Algemeen bestuurslid

W. Blokland
Penningmeester

W.J. van Aalst
Algemeen bestuurslid
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