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ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Dirk Kuyt Foundation
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

Rijnsburg, 27 juni 2017
Ref.: DD/KM/jvm/1.11.180

Geacht bestuur,
U hebt ons opdracht verstrekt tot het samenstellen van de jaarrekening van uw stichting.
In dit rapport brengen wij u verslag uit omtrent de jaarrekening 2016.

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Dirk Kuyt Foundation te Katwijk is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2016 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 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 in overeenstemming met de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving. 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 Dirk Kuyt
Foundation.
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.
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Algemene opmerkingen
Stichting Dirk Kuyt Foundation is opgericht op 14 november 2005. Het doel van de
stichting is:
a. het ondersteunen en begeleiden van sportprojecten ten behoeve van kansarme
jongeren in de Derde Wereld;
b. het financieel en materieel ondersteunen van jongeren uit Katwijk en omgeving die
wegens ontoereikende middelen niet in staat zijn hun talenten op het gebied van
sport, muziek, kunst, wetenschap en dergelijke tot volle ontplooiing te laten komen;
c. het ondersteunen van minder valide sporters bij de beoefening van hun sport,
middels het beschikbaar stellen casu quo het financieren van materialen en/of
hulpmiddelen,
vanuit een algemeen maatschappelijk belang.
Zij
a.
b.
c.

tracht deze doelen te bereiken door:
het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties;
het (mede) organiseren van evenementen ten behoeve van fondsenwerving;
het inzamelen van gelden.

Bestuur
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld.
in functie per
J.W. van Dop
M. Souverijn
M.C. Brederode
E.P. Goergen
J.N. Schaap

voorzitter
penningmeester
secretaris

6 december
1 januari
6 december
14 november
20 februari

2011
2010
2011
2005
2008

Fiscale positie
De stichting is aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling en is uit dien
hoofde niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij verklaren ons tot
het verstrekken van nadere inlichtingen gaarne bereid.
Hoogachtend,
DRIEBERGEN ACCOUNTANTS

drs. A.G. Driebergen RA
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BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag 2016 Stichting Dirk Kuyt Foundation
Algemeen
De Dirk Kuyt Foundation heeft in 2016 een grote stap gezet in de professionalisering van de
organisatie. Na het 10-jarig jubileum in november 2015, is de stand van zaken opgemaakt en
is een plan uitgestippeld voor de volgende 10 jaar.
Waar in de eerste 10 jaar volledig werd gefocust op ondersteuning van sportevenementen voor
mensen met een beperking, zal de rol van de Foundation in de komende jaren worden
uitgebreid naar een meer actieve rol. Zo kunnen er structureel meer sport- en
beweegmogelijkheden aan mensen met een beperking worden aangeboden. De
kantoororganisatie is door personele uitbreiding en benodigde automatisering klaar voor deze
toekomst.
In 2016 mochten we 76 evenementen ondersteunen die plaats vonden door heel Nederland.
Meer dan 16.000 mensen maakten tijdens deze events kennis met een sport of konden hier
hun favoriete sport beoefenen.
Daarnaast zijn de samenwerkingen met 5 sportbonden aanzienlijk uitgebreid. Naast het
ondersteunen van de NK’s en landelijke dagen, is er met elke bond een concreet doel
afgesproken. Deze samenwerkingen zorgen voor een bredere basis in het stimuleren van
aangepast sporten.
De beoogde vergroting van inkomsten is in 2016 gerealiseerd. Dit is enerzijds te danken aan
de werving van nieuwe sponsors en anderzijds was er met de eerste editie van de Foundations
Golf Cup in 2016 ook een nieuw, succesvol, fondswervend evenement.
De stap naar de toekomst is in 2016 gezet. Het gehele team van de Dirk Kuyt Foundation ziet
er naar uit om deze toekomst vanaf 2017 vol aan te gaan.
Statutaire naam en doelstelling
Het doel van stichting Dirk Kuyt Foundation is het ondersteunen en begeleiden van minder
valide sporters bij de uitoefening van hun sport in Nederland. Om deze doelen te bereiken
verricht de Dirk Kuyt Foundation de volgende activiteiten:
a. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties;
b. het (mede) organiseren van evenementen ten behoeve van fondsenwerving;
c. het financieel ondersteunen van sportevenementen en - projecten voor mensen met een
beperking;
d. het inzamelen van gelden.

Bestuur
De Dirk Kuyt Foundation volgt vrijwillig de SBF-code goed bestuur en de Stichting is ANBI
geregistreerd.
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
in functie per
J.W. van Dop
M. Souverijn
M.C. Brederode
E.P. Goergen
J.N. Schaap

voorzitter
penningmeester
secretaris

6 december
1 januari
6 december
14 november
20 februari

2011
2010
2011
2005
2008

Het management wordt gevoerd door Saskia Holscher.
“Sporten stimuleert eigenwaarde, vooral bij degenen met een beperking. De DKF ondersteunt
de groei naar meer eigenwaarde”
Hoogtepunten 2016
De events die door de Dirk Kuyt Foundation worden ondersteund kennen een grote reikwijdte
en een grote diversiteit: 76 events, meer dan 16.000 sporters, verdeeld over 19 sporten en 10
provincies. Daarnaast werden de Nationale Kampioenschappen / landelijke dagen van KNHB,
NEVOBO, KNBSB, KNZB en NBB door de Foundation ondersteund.
In april liep het Dirk Kuyt Foundation Running Team voor de derde achtereenvolgende keer de
Mini Marathon. Over een afstand van 4,2 kilometer liepen 150 mensen met een beperking, hun
begeleiders en enkele sponsors door het centrum van Rotterdam. Een mooi voorbeeld van
betrokkenheid van sponsor HDI; we waren wederom te gast in hun kantoor voor ontvangst en
warming-up.
In mei vond in Katwijk voor de tweede maal de DKF Cup plaats: een voetbaltoernooi waarbij
bedrijfsteams (sponsors van de Dirk Kuyt Foundation) samen met G-voetballers van Quick
Boys streden voor de winst, maar vooral met elkaar bijzonder veel sportplezier beleefden:
integratie in de mooiste betekenis van het woord.
Dankzij een fondswervend diner van een restaurant in Schoonhoven kon de Dirk Kuyt
Foundation een sportevenement organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking in
deze plaats. De clinics dansen, voetbal en basketbal zorgden ervoor dat 80 mensen met hun
begeleiders een sportieve middag beleefden.
Samen met de Edwin van der Sar Foundation werd in september de eerste editie van de
Foundations Golf Cup georganiseerd. Een fondswervend evenement dat voor beide
Foundations een mooi bedrag opleverde. De deelname van enkele golfers met een lichamelijke
beperking zorgde ervoor dat het doel van deze dag duidelijk naar voren werd gebracht.
De Dirk Kuyt Foundation is trots op de samenwerking die in het najaar van 2016 is aangegaan
met horecaformule Brownies&downieS. De bekendmaking van deze samenwerking bij RTL Live
zorgde voor veel publiciteit. Samen met deze horecaketen zal de Dirk Kuyt Foundation de
bijzondere medewerkers van de lunchrooms diverse malen per jaar sportmogelijkheden
aanbieden.

Financiën en beleid
Het saldo van baten en lasten 2016 bedraagt € 37.000. Begroot was een nadelig saldo van
€ 20.000. Extra inspanningen, waarmee uiteraard ook kosten zijn gemoeid, hebben geleid tot
hogere baten dan begroot. Deze extra baten konden nog niet direct verantwoord aan de
doelstelling worden besteed.
Verder is in het verslag jaar is een Continuïteitsreserve gevormd van € 175.000. Beleid is deze
reserve aan te houden ter dekking van vaste uitgaven en kosten over een periode van zes
maanden tot maximaal een jaar.
Met het opnemen van een Continuïteitsreserve wordt beoogd de gevolgen van het onverhoopt
wegvallen van inkomsten op te vangen. Dit wordt gezien als belangrijkste risico voor de
continuïteit van de activiteiten, reden waarom wordt de fondsenwerving zo breed mogelijk
wordt gespreid.
Dirk Kuyt Foundation belegt haar gelden niet maar houdt deze aan op een (spaar)rekening bij
ING.
Het doelbestedingspercentage - het percentage van de bestedingen aan de doelstellingen
gedeeld door de totale bestedingen - van de Dirk Kuyt Foundation over het jaar 2016 bedraagt
49,4% (2015: 51,1 %).
Dit percentage is lager dan gewenst omdat, zoals gezegd, baten hoger dan begroot niet altijd
in hetzelfde jaar verantwoord kunnen worden besteed terwijl er in 2016 ook is geïnvesteerd in
professionalisering van de organisatie en er ten behoeve van de continuïteit een reserve is
gevormd.
Het fondsenwervingspercentage wordt berekend door de kosten voor eigen fondsenwerving te
delen door de baten uit de eigen fondsenwerving. Voor 2016 kwam dit percentage uit op
40,8% (2015: 34,9%). De lichte stijging van het percentage wordt veroorzaakt door het feit
dat er weliswaar in 2016 nog een bijdrage van Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Gala
2015 was, maar minder groot dan in 2015.
We streven naar een gezonde verhouding v.w.b. de kosten voor fondsenwerving in relatie tot
de baten uit eigen evenementen. Idealiter zou dat zijn 25% - 75%.
Toekomst
Doordat de inkomsten en reserves in 2016 verder zijn toegenomen en dit ook voor 2017 wordt
verwacht, laat onze begroting voor 2017 een stijging zien v.w.b. de bestedingen aan onze
doelstelling. Het doelbestedingspercentage zal dan ook verbeteren.
De lasten zullen naar schatting ongeveer € 500.000 bedragen, waarvan zo’n € 340.000 zal
worden besteed aan de doelstelling. De baten zijn voorzichtigheidshalve vooralsnog lager
ingeschat, zodat er € 75.000 zal worden ingeteerd op de Overige Reserves. Bij een succesvolle
fondsenwerving, zie hierna, kan dit echter ook anders liggen.
In 2017 zullen we naast een stijging van het aantal door de Dirk Kuyt Foundation
ondersteunde evenementen en de uitbreiding van het aantal samenwerkingsverbanden met
sportbonden ook voor de eerste maal de Dirk Kuyt Foundation Kampioenendag organiseren.
Een groot(s) evenement, waar ruim 700 sporters hun Nationaal Kampioenschap op Landelijk
Toernooi spelen op één dag, op één locatie.
Het Gala zal vanaf nu tweejaarlijks worden georganiseerd onder de naam Dirk Kuyt Foundation
Charity Night en ook de Foundations Golf Cup zal terugkeren.

Een uitbreiding van de activiteiten op alle fronten, waardoor sporters met een beperking niet
alleen meer mogelijkheden krijgen, maar ook het podium dat zij verdienen.
De begroting 2017 ziet er als volgt uit.
begroting 2017
€
Baten
Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties derden
Baten uit gezamenlijke acties
Overige baten

Lasten
Bestedingen aan de doelstelling
Besteed aan de doelstelling
Werving baten
Kosten eigen fondswerving
Kosten uit gezamenlijke acties
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Resultaat *)
*) Geplande gala is niet meegenomen in de begroting.

Namens het bestuur,
Maurice Brederode, secretaris Dirk Kuyt Foundation

372.500
50.000
1.000
423.500

338.496
79.316
81.628
499.440
75.940

JAARREKENING

Balans

jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk
samenstellingsverklaring afgegeven

per 31 december 2016
€

per 31-12-2015
€

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting
Rekening-courant Stichting
Dirk Kuyt Foundation Charity Gala
Overige vorderingen en
overlopende activa

8.630
4.027

-

-

16.941

5.970
18.627

252.697
269.638

Liquide middelen

365.722

24.596

Totaal

384.349

294.234
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Balans

jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk
samenstellingsverklaring afgegeven

per 31 december 2016
€

per 31-12-2015
€

297.250

260.293
260.293

Passiva
Reserves
Continuïteitsreserve
Overige reserves

175.000
122.250

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Rekening-courant Stichting
Dirk Kuyt Foundation Charity Gala
2015
Overige schulden en
overlopende passiva

7.099

4.412

3.803

3.972

7.300

-

68.897

Totaal
12

87.099

25.557
33.941

384.349

294.234

Staat van baten en lasten

jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk
samenstellingsverklaring afgegeven

jaar 2016
Baten
Baten uit eigen fondswerving
Baten uit acties derden
Baten uit gezamenlijke acties
Overige baten

Lasten
Bestedingen aan de doelstelling
Besteed aan de doelstelling
Werving baten
Kosten eigen fondswerving
Kosten uit gezamenlijke acties
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Resultaat

€

begroting 2016
€

jaar 2015

143.482
180.647
30.750
768
355.647

112.500
132.500
245.000

196.015
113.589
518
310.122

167.444

141.700

130.772

71.764
10.087

74.700
-

68.401
-

69.395
318.690

37.600
254.000

24.449
223.622

36.957

-9.000

86.500

36.957

-9.000

86.500

€

Bestemming van het resultaat
Dotatie aan overige reserves
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Kasstromenoverzicht

jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk
samenstellingsverklaring afgegeven

jaar 2016
Kasstroom uit de normale bedrijfsvoering
Resultaat
Mutaties in het werkkapitaal:
- debiteuren
- overige vorderingen
- crediteuren
- overige schulden

Mutatie liquide middelen

jaar 2015
€

€

36.957

86.500

-8.630
259.642
2.687
50.470
304.169

6.435
-242.751
114
15.787
-220.415

341.126

-133.915

De mutatie van de liquide middelen kan als volgt nader gespecificeerd worden.
jaar 2016

Saldo liquide middelen:
- op 1 januari
- op 31 december
Mutatie liquide middelen
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jaar 2015
€

€

24.596
365.722
341.126

158.511
24.596
-133.915

Toelichting algemeen

jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk
samenstellingsverklaring afgegeven

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor fondswervende instellingen (Richtlijn 650), zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Grondslagen van waardering en bepaling resultaat
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de
nominale waarde. Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met mogelijke
oninbaarheid. Voor zover niet anders vermeld hebben vorderingen een looptijd korter dan een
jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen de geamortiseerde
kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde. Waar de waardering van schulden afwijkt van
de nominale waarde wordt dit toegelicht. Voor zover niet anders vermeld hebben schulden een
looptijd korter dan een jaar.
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin diensten volledig zijn verricht en baten uit acties
zijn genoten. Baten van de Vriendenloterij worden verantwoord in het jaar waarin zij
ontvangen zijn. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor het opstellen van het kasstromenoverzicht
Het kasstromenoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij het resultaat
als uitgangspunt wordt genomen voor het bepalen van de kasstroom uit de normale
bedrijfsvoering.
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Toelichting op de balans

jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk
samenstellingsverklaring afgegeven

Activa
Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen en overlopende activa per balansdatum kunnen als volgt worden
gespecificeerd.

Nog te factureren omzet
Vooruitbetaalde kosten
Bijdrage Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Gala 2015

31-12-2016
€

31-12-2015
€

5.000
970
5.970

51.860
837
200.000
252.697

Liquide middelen
Per balansdatum kunnen de liquide middelen als volgt worden gespecificeerd.

ABN.Amro Bank, rekening-courant
ING Bank, rekening-courant
ING Bank, spaarrekening

31-12-2016
€

31-12-2015
€

1.151
4.571
360.000
365.722

5.432
4.164
15.000
24.596

De per balansdatum aanwezige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk
samenstellingsverklaring afgegeven

Passiva
Reserves
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.
Het bestuur acht een continuïteitsreserve noodzakelijk van € 175.000 (2015: nihil). Met deze
reserve kunnen de vaste uitgaven en kosten voldaan worden voor een periode van zes
maanden tot een jaar.
Overige reserves
Het verloop van de overige reserves gedurende het jaar 2016 kan als volgt worden weergegeven.
jaar 2016
Stand op 1 januari
Vorming continuïteitsreserve
Resultaat
Stand op 31 december

jaar 2015
€

€

260.293
-175.000
36.957
122.250

173.793
86.500
260.293

Belastingen en premies sociale verzekeringen
De per balansdatum verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen bestaan
uitsluitend uit nog te betalen Loonheffingen.
Rekening-courant Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Gala 2015
Per balansdatum beliep de schuld in rekening-courant aan Stichting Dirk Kuyt Foundation
Charity Gala 2015 € 7.300. Over de schuld is geen rente berekend.
Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva per balansdatum kunnen als volgt weergegeven
worden.

Accountantskosten
Nog te betalen subsidies
Vooruitontvangen bedragen
Reservering contract beëindiging medewerker
Vakantiegeldverplichting
Overige schulden
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

3.300
32.500
6.000
20.000
5.189
1.908
68.897

4.100
14.500
3.137
3.820
25.557

jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk
samenstellingsverklaring afgegeven

Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
De stichting is een huurovereenkomst aangegaan met NSI Kantoren B.V. voor de huur van een
kantoorruimte te Rotterdam, voor een bedrag van € 2.000 per jaar.
Leaseverplichtingen
De stichting is een operational lease-overeenkomst aangegaan met een contractduur van
36 maanden. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa € 3.400.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk
samenstellingsverklaring afgegeven

Ter vergelijking volgt hierna een gespecificeerde opstelling van enkele posten uit de staat van
baten en lasten over de jaren 2015 en 2016.
jaar 2016

Baten uit eigen fondswerving
Bijdrage Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Gala 2015
Bijdrage Sport-Promotions B.V.
Donaties particulieren
Dirk’s Elf
Club van 100
Corporate partner

jaar 2015
€

€

50.000
6.982
32.500
29.000
25.000
143.482

200.000
-25.000
9.015
3.000
9.000
196.015

Het negatieve bedrag onder “Bijdrage Sport-Promotions B.V.” betreft een correctie van de in
voorgaande jaren verantwoorde bijdragen.
Baten uit acties derden
Vriendenloterij
Rabobank Pierloop Velsen
Hogeschool Leiden
Rhoon Charity Dinner
Mennens Rotterdam
Fundraising Dinner
DKF Cup
Opening nieuw pand Bouwton
Aardappeloogstdag
ICAP Charity Day
Overige acties

Baten uit gezamenlijke acties
Baten Golf Cup
Overige baten
Rente banktegoeden

101.374
5.400
35.000
5.000
8.000
5.855
5.000
15.018
180.647

51.135
4.400
10.000
5.190
33.775
9.089
113.589

30.750

-

768

518

Aan de stichting is om niet een auto ter beschikking gesteld. De waarde van deze bate in
natura wordt geschat op circa € 2.500.
Besteed aan de doelstelling
Aan derden verstrekte subsidies
Kosten eigen activiteiten in het kader van de doelstelling
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87.323
80.121
167.444

58.514
72.258
130.772

jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk
samenstellingsverklaring afgegeven

jaar 2016

jaar 2015
€

€

18.900
2.300
2.500
1.250
2.000
750
27.700

12.000
2.500
2.300
2.500
750
500
750
21.300

5.570
16.130
2.900
1.000
1.750
2.500
1.000
700
2.500
2.250
1.435
850
1.150
3.750
1.000
500
1.850
500
1.500
2.450
8.338
59.623

1.500
13.249
700
2.000
1.750
-1.000
2.000
567
1.500
1.800
165
2.850
500
500
1.500
500
1.000
750
140
350
450
350
4.093
37.214

87.323

58.514

Specificatie:
Aan derden verstrekte subsidies
Via sportbonden
KNHB, Landelijke Hockeydagen
NBB, Streetball Masters on wheels
NEVOBO, NK zitvolleybal
KNZB, NK waterbasketbal
KNBSB, Landelijke G-Honkbaldag
SRN, NK Rolstoeldansen
NTTB, NK Para Tafeltennis
KNKV, NK G-Korfbal
Overige evenementen
G-sportdagen algemeen
Voetbal
Basketbal
Hockey
Rolstoeldansen
Honkbal
Zeilen
Dansen
Golf
Rolstoeltennis
Boccia
Atletiek
Tennis
Fietsen
Judo
Goalbal
Hardlopen
Handbal
Rolstoelhockey
Paardrijden
Rolstoelbasketbal
Zitvolleybal
Zwemmen
Biljart
Rolstoelrugby
Overige bijdragen

Totaal
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jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk
samenstellingsverklaring afgegeven

jaar 2016
Kosten eigen activiteiten in het kader van de doelstelling
Toegerekende loonkosten
Kosten evenementen
Benzinekosten sponsorauto
Reiskostenvergoeding

Loonkosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten

jaar 2015
€

€

54.913
20.883
2.959
1.366
80.121

52.139
16.347
1.747
2.025
72.258

89.443
22.322
111.765

89.344
14.249
103.593

De loonkosten worden als volgt toegewezen over de verschillende bestedingscategorieën.
Besteding aan de doelstelling
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie

Kosten eigen fondswerving
Toegerekende loonkosten
Kosten eigen fondswerving

54.913
9.647
47.205
111.765

52.139
42.149
9.305
103.593

9.647
62.117
71.764

42.149
26.252
68.401

3.840
5.165
2.055
1.628
49.429
62.117

2.408
7.153
2.075
14.520
96
26.252

10.087

-

Specificatie:
Kosten eigen fondswerving
Representatiekosten
PR-kosten
Dirk’s Elf
Reis- en onkostenvergoeding
Ingeleend personeel en advies
Overige kosten fondsenwerving

Kosten gezamenlijke acties
Kosten Golf Cup
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jaar 2016
Kosten beheer en administratie
Toegerekende loonkosten
Accountantskosten
Autokosten
Kantoorbenodigdheden
Huisvestingskosten
Kosten telecommunicatie
Automatiseringskosten
Verzekeringen
Bankrente en kosten
Verrekenbare Omzetbelasting
Overige algemene kosten
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jaar 2015
€

€

47.205
7.324
5.603
2.534
2.548
1.399
6.317
504
402
-6.735
2.294
69.395

9.305
5.775
2.435
2.140
702
1.671
504
210
1.707
24.449

Doelbestedingspercentages

jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk
samenstellingsverklaring afgegeven

jaar 2016

jaar 2015

Doelbestedingspercentage baten
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

47,1%

42,2%

Doelbestedingspercentage lasten
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

52,5%

58,5%

Fondsenwervingspercentage
Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

50,0%

34,9%
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OVERIGE GEGEVENS

Overige gegevens

jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk
samenstellingsverklaring afgegeven

Deskundigenonderzoek
Aan Driebergen Accountants is opdracht verstrekt tot het samenstellen van de jaarrekening.
De samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport op pagina 3.
Statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming
De statuten van de stichting kennen geen regeling voor de bestemming van het exploitatiesaldo in enig jaar. Een exploitatiesaldo over enig jaar wordt daarom steeds ten gunste of ten
laste van de overige reserves gebracht.
Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de stichting dient ingevolge artikel 11 lid 5 van de
statuten overeenkomstig het doel van de stichting worden besteed aan het daarin beoogde
maatschappelijk belang of een ander maatschappelijk belang vast te stellen bij het besluit tot
ontbinding.
Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening 2016 van de stichting is vastgesteld in de bestuursvergadering van
…………………………………… 2017.

J.W. van Dop
voorzitter

M. Souverijn
penningmeester

M.C. Brederode
secretaris

E.P. Goergen
bestuurslid

J.N. Schaap
bestuurslid
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BIJLAGE

SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING
bijlage 1 bij jaarrekening 2016
Stichting Dirk Kuyt Foundation,
Katwijk

Bestemming

Doelstelling

Lasten

Aan derden verstrekt Eigen
via
overige
fondsbonden
evenem.
werving

Subsidies en bijdragen

27.700

Uitbesteed werk, aankopen
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Totaal

Werving baten

Totaal
2016

Begroot
2016

Totaal
2015

Acties
derden

59.623
25.208

27.700

Beheer/
admin.

10.087

54.913

49.429
12.688
9.647

139.744

71.764

10.087

87.323

100.000

58.514

47.205
2.548
19.642

84.724
12.688
111.765
2.548
19.642

40.000
20.000
76.000
3.000
15.000

34.735
11.636
103.593
2.140
13.004

69.395

318.690

254.000

223.622

De kosten van de office manager zijn als volgt verdeeld: 30% besteed aan de doelstelling,
40% besteed aan de organisatie en 30% besteed aan eigen fondswerving.
De kosten van de manager events zijn toegerekend aan de doelstelling

