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Baker Tilly Berk N.V.
Bolwerk 13
8261 EE Kampen
T: +31 (0)3842981
00
F: +31 (0)3842981
99
kampen@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Aan het bestuur van
Stichting Sportive4kids
pla Mossel 7
8271 KN IJSSELMUIDEN

Referentie
48.6894

Datum
18 augustus 2014
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13.126

SH I JW

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2013 van uw Stichting.
Het bestuur van de Stichting is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de
jaarrekening.

SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 maart 2014 van
Stichting Sportive4kids te IJsselmuiden bestaande uit de balans per 31 maart 2014 en de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2014 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid

van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Verantwoordelijkheid

van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis
van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in RJ 640 Organisaties zonder
winststreven.

An independent

member of Baker Tilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandelonder
nr. 24425560. In deze voorwaarden is
een beperking van aansprakelijkheid
opgenomen.
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Algemeen
De Stichting draagt de statutaire naam 'Stichting Sportive4Kids' en is gevestigd te IJsselmuiden
(Gemeente Kampen).
Oprichting

stichting

Blijkens de statuten d.d. 22 november 2010, verleden door notaris mr. Hendrik Steenhuis, is de
Stichting Sportive4Kids opgericht.
Bestuur
In het boekjaar werd het bestuur van de Stichting gevoerd door:
S.J. van Dijk, voorzitter;
A. Bolks, secretaris;
B.J. Wijnne, penningmeester.
De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Vaststelling

jaarrekening

Het Stichtingsbestuur heeft de jaarrekening 2012 op 9 maart 2014 vastgesteld. Het resultaat over het
boekjaar 2012 bedroeg € -668. Dit bedrag werd overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel
onttrokken aan het Stichtingsvermogen.
Statutaire

doelstelling

De Stichting heeft ten doel:
I-a.

t-b,
2.

3.
4.

Het werven van fondsen met behulp van schaats-, fiets- en overige activiteiten, ten behoeve
van de Stichting: Stichting Ronald McDonald Huis Zwolle, gevestigd te Zwolle, en de Stichting:
Stichting Orange Babies, gevestigd te Amsterdam, en/of andere kindgerelateerde algemeen
nut beogende instellingen.
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
De Stichting tracht haar doelonder meer te bereiken door het werven van fondsen gekoppeld
aan de deelneming van schaatsers aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in
Oostenrijk en andere (sportieve) activiteiten.
De Stichting dient het Algemeen Belang.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Verlengd boekjaar
Ter verbetering van het inzicht is door het bestuur besloten het boekjaar statutair aan te passen naar
de periode waarin het jaarlijkse schaatsevenement wordt afgerond. Het gewijzigde boekjaar is 1 april
tot en met 31 maart. Ten behoeve van deze overgang loopt het huidig boekjaar van 1 januari 2013
tot en met 31 maart 2014.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Bespreking van de baten en lasten

Ontvangen donaties
Besteed aan doelstellingen

2013 / 2014
oio
€
262.250
100,0
-262.250
-100,0

152.800
-152.800

2012
oio
100,0
-100,0

€

Overige kosten

-1.197

-O,S

128

0,1

Som der bedrijfslasten

-1.197

-O,S

128

0,1

1.197

O,S

-128

-0,1

-774

-0,3

-540

-0,4

423

0,2

-668

-O,S

Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de Stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een
opstelling van de balans per 31 maart 2014 in verkorte vorm.
Financiële structuur
31-03-2014
oio
€

31-12-2012
%
€

Activa
Vorderingen
Liquide middelen

2.500
126.940

1,9
98,1

13.288
57.419

18,8
81,2

129.440

100,0

70.707

100,0

-60
129.500

100,0

-483
71.190

-0,7
100,7

129.440

100,0

70.707

100,0

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
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Analyse van de financiële

positie
31-03-2014

Op korte termijn

Kortlopende schulden

Vastgelegd
Gefinancierd

31-12-2012

€

€

2.500
126.940

13.288
57.419

129.440
-129.500

70.707
-71.190

-60

-483

-60

-483

-60

-483

beschikbaar

Vorderingen
Liquide middelen

Liquiditeitssaldo

TILLY

= werkkapitaal

op lange termijn
met op lange termijn

beschikbare

middelen

Financiering
Stichtingsvermogen

FISCALE POSITIE
Algemeen
De Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.
Met vriendelijke groet,

An independent

member of Baker Tilly International
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BESTUURSVERSLAG
Activiteiten

2013

Vanuit haar doelstelling heeft de Stichting in 2013 een aantal activiteiten georganiseerd.
Alternatieve Elfstedentocht Weissensee
In januari 2013 heeft deelname aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk
plaatsgevonden. Vele sportievelingen hebben zich al schaatsend ingezet voor Goede Doelen. Er mag
teruggekeken worden op een geslaagde sportieve dag. De deelnemers hebben met hun deelname een
totaal bedrag aan sponsoring gerealiseerd van € 137.994.
Cycling4Kids
Jaarlijks wordt als voorbereiding op het schaatsevenement de Stouwdam Classic te Wezep
georganiseerd. Na het fietsen is er een afsluitende barbecue. In totaal is hier € 1.686 mee opgehaald.
Start4Kids
Op een aantal basisscholen hebben leerlingen zich ingezet om fondsen te werven voor de Stichting.
Samen met een vertegenwoordiger van de Stichting zijn activiteiten opgezet, die € 2.570 hebben
opgebracht.
Goede doelen
Totaal hebben de drie bovenstaande activiteiten € 142.250 aan donaties opgehaald. Na afloop van het
schaatsevenement is een bedrag van € 71.125 overhandigd aan de Stichting Ronald McDonald Huis te
Zwolle en een zelfde bedrag aan Stichting Orange Babies te Amsterdam.

Activiteiten

2014 (tot en met 31 maart 2014)

Vanuit haar doelstelling heeft de Stichting in 2014 een aantal activiteiten georganiseerd.
Alternatieve Elfstedentocht Weissensee
In januari 2014 heeft deelname aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk
plaatsgevonden. Vele sportievelingen hebben zich al schaatsend ingezet voor Goede Doelen. Er mag
teruggekeken worden op een geslaagde sportieve dag. De deelnemers hebben met hun deelname een
totaal bedrag aan sponsoring gerealiseerd van € 118.069.
Cycling4Kids
Jaarlijks wordt als voorbereiding op het schaatsevenement de Stouwdam Classic te Wezep
georganiseerd. Na het fietsen is er een afsluitende barbecue. In totaal is hier € 1.529 mee opgehaald.
Start4Kids
Een basisschool heeft de opbrengst van de kerstcollecte 2013 bestemd aan de Stichting. Deze collecte
heeft € 402 opgebracht.
Goede doelen
Totaal hebben de drie bovenstaande activiteiten € 120.000 aan donaties opgehaald. Na afloop van het
schaatsevenement is eind april 2014 een bedrag van € 60.000 overhandigd aan de Stichting Ronald
McDonald Huis te Zwolle en een zelfde bedrag aan Stichting Orange Babies te Amsterdam.
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Activiteiten

2015

Het bestuur is weer volop bezig met het organiseren van de activiteit Alternatieve Elfstedentocht op
de Weissensee 2015. Een groot aantal toezeggingen voor deelname is inmiddels ontvangen. Het
bestuur verwacht opnieuween succesvol gebeuren op de Weissensee, zodat zij verwacht opnieuw in
de doelstelling van de Stichting te slagen.
IJsselmuiden, 18 augustus 2014

A. Bolks
Secretaris
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BALANS PER 31 MAART 2014
(na resultaatbestemming)

c

31-03-2014
€

€

31-12-2012
€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

1

Liquide middelen

2

Totaal activazijde

2.500

13.288

126.940

57.419

129.440

70.707

-60

-483

129.500

71.190

129.440

70.707

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Vermogen
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende
passiva

3

4

Totaal passivazijde
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I
I

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 01-01-13

'I
€

I
'I
~I

Ontvangen donaties
Besteed aan doelstellingen

6

Lasten
Overige kosten

7

5

2013 / 2014
€

262.250
-262.250

Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten

TOT EN MET 31-03-14

8

Resultaat

€

2012
€

152.800
-152.800

-1.197

128

1.197

-128

-774

-540

423

-668

...J
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€
KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 01-01-13
Kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat

c

TOT EN MET 31-03-14

-128
623

10.788
58.310

uit bedrijfsoperaties

Betaalde interest
Kasstroom
activiteiten

2012
€

1.197

Aanpassingen voor
Overige mutaties kapitaal
Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Kortlopende schulden (exclusief banken)

Kasstroom

2013 / 2014
€

6.716
17.974
69.098

24.690

70.295

25.185

-774

-540

69.521

24.645

69.521

24.645

57.419
69.521

32.774
24.645

126.940

57.419

uit operationele

Mutatie geldmiddelen

Verloop mutatie

geldmiddelen

Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Stichting Sportive4Kids behoeft niet te voldoen aan 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 Cl 'Kleine organisaties-zonder-winststreven'
die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Vergelijkende

cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Sportive4kids, statutair gevestigd te IJsselmuiden, bestaan voornamelijk
uit het werven van fondsen ten behoeve van haar doelbestemmingen.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
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.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen donaties en de gedane bestedingen
aan de doelstellingen.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
GRONDSLAGEN VOOR HET OVERZICHT VAN KASSTROMEN
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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TOELICHTING
VLOTTENDE

OP DE BALANS
ACTIVA
31-03-2014

1 Overige vorderingen

en overlopende

31-12-2012

€

€

2.500

13.288

2.500

5.000

activa

Overige vorderingen

Overige vorderingen
Nog te ontvangen overige donaties
Activiteiten Weissensee:
- Vooruitbetaalde hotelovernachtingen
- Aanloopkosten

2.297
5.991

2 Liquide middelen
Rabobank

2.500

13.288

126.940

57.419

Om de donaties per onderdeel van de Stichting inzichtelijk te houden zijn meerdere rekeningen
aangemaakt:
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank

1575.73.702:
1604.77.182:
1604.77.166:
1604.57.041:
1594.47.674:
1319.40.295:

Stichting Weissensee4Kids
Kostenrekening
Start4Kids
Cycling4Kids
Sportive4Kids
Home-Ride

3 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Vermogen

€
Stand per 1 januari 2013
Uit resultaatverdeling

-483
423

Stand per 31 maart 2014

-60

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur wordt het resultaat toegevoegd aan het
Stichtingsvermogen.
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