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1. Accountantsrapport

Aan het bestuur van
Stichting Rotterdamse Sporticonen
Westblaak 95
3012 KG Rotterdam
Rotterdam 28 juni 2022
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 balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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 naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,

MAZARS N.V.

D.W. van der El AA
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2. Bestuursverslag

Stichting Rotterdamse Sporticonen
Bestuursverslag 2021

Activiteiten
Als gevolg van de Corona maatregelen en de Corona effecten in het algemeen heeft de
Stichting in 2021 geen sportevenementen georganiseerd. Daar waar in 2020 de Stichting in
2020 nog 6 evenementen heeft georganiseerd.
De Corona pandemie heeft ook zijn effect gehad op de financiën van Stichting Rotterdamse
Sporticonen. Donateurs en sponsoren zijn weggevallen. Overigens heeft het bestuur van de
Stichting besloten geen nadere inspanningen te doen om de uitstaande debiteuren daterend
uit met name 2020 te innen.
In verband met het voorgaande in combinatie met het gebrek aan inkomsten en doorlopen
van een aantal vaste operationele/administratieve kosten heeft een en ander er voor de
Stichting toe geleid dat het jaar 2021 met een negatief resultaat is afgesloten. Dit negatieve
resultaat is ten laste gebracht van het Stichtingsvermogen.

Vooruitblik
Het Corona virus en de maatregelen die de overheden naar aanleiding daarvan hebben
moeten treffen hebben ertoe geleid dat de activiteiten van de Stichting al enige tijd een
sluimerend bestaan leiden. Het bestuur van de Stichting heeft nagedacht over de vraag of en
zo ja, hoe zij de activiteiten weer op zou kunnen starten. Vanuit een aantal maatschappelijke
organisaties is er belangstelling om de activiteiten van de Stichting en dan met name het
organiseren van evenementen “onder de vlag van” Rotterdamse Sporticonen voort te
zetten. Het bestuur is daarover met verschillende partijen in gesprek. Het is de ambitie van
het bestuur om voor 1 juli 2022 duidelijkheid te verschaffen over de uitkomsten van deze
gesprekken en daarmee over het voortzetten van de activiteiten van de Stichting.
Namens het bestuur
Jeroen Boonacker
Voorzitter

Pim Blokland
Penningmeester

3. Jaarrekening

Stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

3.1 Balans per 31 december 2021
(na voorstel resultaatbestemming)

2021
€

2020
€

€

€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

1
6.903

18.155

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 2
Belastingen en premies sociale
3
verzekeringen
Overige vorderingen en over4
lopende activa

Liquide middelen
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-

28.114

7.392

1.729

455

651
7.847

30.494

8.113

16.115

22.863

64.764
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2021
€

2020
€

€

€

Passiva
Stichtingsvermogen
Overige reserves

6

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden en overlopende 7
passiva

17.985

59.184

1.878

3.920

3.000

1.660
4.878

5.580

22.863

64.764
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021
2021
€

2020
€

€

€

8
Baten
Sponsorbijdragen
Donaties

Lasten
Directe lasten evenementen
9
Afschrijvingen op immateriële,
10
materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Financiële lasten
Overige lasten
11

-

34.650
162.992

-

197.642

-

147.836

11.252
30.011

11.606
642
49.599

Totaal van som der kosten

41.263

209.683

Totaal van bedrijfsresultaat

-41.263

-12.041

64

-

-41.199

-12.041

-41.199

-12.041

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

12

Totaal van netto resultaat

Bestemming saldo van baten en lasten
Overige reserves

Mazars
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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).

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is 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
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 is geen begroting over het boekjaar
2021 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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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 (overige reserves) 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.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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.
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Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft
Giften en baten 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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3.4 Toelichting op de balans
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
€
Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
1 januari 2021

45.715
-27.560
18.155

Mutaties
Afschrijvingen

-11.252

Saldo mutaties

-11.252

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

45.715
-38.812

Boekwaarde per
31 december 2021

6.903

Materiële vaste activa: Economische levensduur

Afschrijvingspercentage

Andere vaste bedrijfsmiddelen
25,00
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Vlottende activa
Vorderingen
2021
€

2020
€

2 Vorderingen op handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren
Voorziening dubieuze handelsdebiteuren

-

48.804
-20.690

-

28.114

7.392

1.729

355
100

151
500

455

651

3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
4 Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Waarborgsommen

5 Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
6 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven:

Stand per 1 januari 2021
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2021

Overige reserves
€
59.184
-41.199
17.985

Mazars
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Kortlopende schulden
2021
€

2020
€

7 Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Te veel ontvangen bedragen
Nog te betalen kosten

3.000
-

729
931

3.000

1.660

Mazars
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2021
€

2020
€

8 Baten
Sponsorbijdragen
Donaties

-

34.650
162.992

-

197.642

-

88.190
31.148
28.498

-

147.836

9 Directe lasten evenementen
Productiekosten
Overige directe lasten evenementen
Programmamanager

10 Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Afschrijvingen materiële vaste activa

11.252

11.606

1.583
20.845
7.583

13.653
21.285
14.661

30.011

49.599

1.583
-

13.012
641

1.583

13.653

11 Overige lasten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

Huisvestingskosten
Huur opslagruimte
Huur pand
Overige huisvestingskosten

Mazars

17

Stichting Rotterdamse Sporticonen
Rotterdam

28 juni 2022

2021
€

2020
€

Verkoopkosten
Afboeking dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren
Dotatie voorziening dubieuze handelsdebiteuren
Relatiegeschenken
Representatiekosten

41.380
-20.690
155
-

20.690
595

20.845

21.285

De afboeking op debiteuren heeft betrekking op vorderingen uit 2019 en 2020, waarover het
bestuur besloten heeft, deze niet meer te innen.
2021
€

2020
€

Algemene kosten
Accountantskosten
Kantoorkosten
Bankkosten
Advieskosten
Afboeking kosten/omzet voorgaande jaren
Overige algemene kosten

5.250
2.772
200
-639
-

7.500
6.266
192
720
-17

7.583

14.661

64

-

Financiële baten en lasten
12 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente belastingen
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3.6 Overige toelichtingen
Gemiddeld aantal werknemers
2021
Gemiddeld aantal werknemers over de periode

2020
-

-

Rotterdam, 28 juni 2022
Stichting Rotterdamse Sporticonen

J.V. Boonacker
Voorzitter

P.J. Goedvolk
Algemeen bestuurslid

J.A.A. Kooren
Algemeen bestuurslid

W. Blokland
Penningmeester

W.J. van Aalst
Algemeen bestuurslid
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