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1. Jaarrekening 
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1.1 Balans 

 

(na resultaatbestemming) 

 

 

  

Activa

€ € € €

Vaste activa

M ateriële vaste activa 1 144.291         51.787          

Vlottende activa

Debiteuren 148.196         72.528          

Vorderingen en overlopende activa 2 73.786          56.675          

221.982         129.203        

Liquide m iddelen 3 337.864         476.108        

TO TAAL 704.137        657.098      

Passiva

€ € € €

Reserves en Fondsen

Bestem m ingsreserve doelstelling 4 127.081         276.814         

Bestem m ingsfonds Hub Afrikaanderplein 133.397         -                  

Totaal Reserves en Fondsen 260.478        276.814        

Kortlopende schulden

Crediteuren 96.268         334.581         

O verige schulden en overlopende passiva 5 347.391         45.703          

443.659        380.284       

TO TAAL 704.137        657.098      

30 juni 2019 30 juni 2018

30 juni 2019 30 juni 2018
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1.2 Staat van baten en lasten 

 

 

 

2018/2019 Begroting 2017/2018

€ € €

BATEN

O ntvangsten van particulieren 1 333.408          745.000          227.042          

O ntvangsten van bedrijven 2 183.450          536.000         309.920         

O ntvangsten van loterijorganisaties 3 5.000             -                    -                    

O ntvangsten van subsidies van overheden 4 441.934          361.500          438.500          

O ntvangsten van verbonden organisaties 5 50.000           50.000           -                    

O ntvangsten van organisaties zonder winststreven 6 495.998         468.450          196.903          

O verige baten 7 28.583            -                    4.666             

Som  der baten 1.538.373       2.160.950      1.177.031        

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 8

W erk en O nderwijs 511.950           696.264         404.813          

Sport en Gezondheid 566.599         910.050          509.047          

W elzijn 30.093           182.900          134.245           

M VO 100.826          15.000            25.383            

1.209.468       1.804.214        1.073.488        

W ervingskosten 9 60.439           17.500            19.302            

Kosten Beheer en Adm inistratie 10

Personeelskosten 185.992          231.800          44.352            

Huisvestingskosten 40.255            65.000           33.829            

Kantoor- en adm inistratiekosten 58.555            33.500           5.013              

284.802          330.300         83.194            

Som  der lasten 1.554.709        2.152.014        1.175.984         

Resultaat -16.336          8.936            1.047             

Resultaatbestem m ing 2018/2019 Begroting 2017/2018

Toevoeging / onttrekking aan:

Bestem m ingsreserve doelstelling -149.733         8.936             1.047              

Bestem m ingsfonds HUB Afrikaanderplein 133.397           -                    -                    

-16.336           8.936             1.047              
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1.3 Toelichting behorende bij de jaarrekening 

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 

en specifiek RJ 650 voor de Verslaggeving van Fondsenwervende organisaties. 

Stichting Feyenoord Foundation, statutair gevestigd te Rotterdam, wordt 

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b 

Algemene wet inzake rijksbelastingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

 

Stelselwijziging 

In boekjaar 2017/2018 was de jaarrekening opgesteld conform RJk C1 Kleine 

organisaties zonder winststreven. Gezien de ontwikkelingen binnen de 

stichting is per 2018/2019 overgegaan naar de beter passende richtlijn RJ 

650. Door de aanpassing aan deze Richtlijn is voornamelijk de presentatie van 

de baten aangepast en zijn de vergelijkende cijfers geherrubriceerd om 

vergelijking mogelijk te maken. Deze wijziging heeft geen impact gehad op het 

vermogen en het resultaat. 

 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar.  

Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt 

en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 

toepassing van grondslagen en gerapporteerde waarde van activa en 

verplichtingen van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen worden 

herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herzieningen gevolgen 

hebben. 

 

Begroting 

De begroting is opgesteld op hoofdlijnen. Dientengevolge is deze in de 

toelichting op de Staat van Baten en Lasten niet verder is uitgesplitst.  
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Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva 

en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kostprijs. Voor zover 

niet anders is vermeld, zijn zowel de activa als de passiva tegen reële waarde 

gewaardeerd. Baten worden toegerekend aan het jaar waarin zij worden ontvangen 

of wanneer de omvang van de bate betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 

worden in principe toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De 

vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.  

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met 

de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijvingen worden berekend als percentage over de aanschafprijs volgens 

de lineaire methode op basis van de economische levensduur. 

 

Vorderingen  

De vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde en 

vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Voorzieningen 

voor oninbaarheid worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije 

beschikking van de stichting. 

 

Reserves en Fondsen 

De bestemmingsreserve doelstelling is bedoeld voor doelbesteding in de 

komende jaren. Bestemmingsfondsen worden gevormd wanneer door derden aan een 

deel van de middelen een specifiek bestedingsdoel is gegeven. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar. 

De schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de 

nominale waarde. 

 

Donaties 

Donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij 

worden ontvangen of toegezegd.  
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Subsidiebaten 

Subsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde 

kosten zijn gemaakt. 

 

Bestedingspercentage baten en percentage wervingskosten 

De som der baten is in het boekjaar gestegen met € 361.342 naar € 1.538.373 

ten opzichte van boekjaar 2017/2018. Het bestedingspercentage van de baten 

bedraagt 76,9% (2017/2018: 87,3%).  

 

De wervingskosten uitgedrukt in een percentage van de som van de geworven 

baten bedroegen in 2018/2019 4%. (2017/2018: 2,3%). 

 

 

  



9 
 

1.4 Toelichting op de balans 

 

1.4.1 Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

Materiele activa wordt aangehouden voor directe aanwending in het kader van 

de doelstelling. 

 

De Feyenoord Campus Noordzijde betreft het tweede leercentrum onder andere 

bedoeld om lessen ten behoeve van het project SV GIO te verzorgen. Het is in 

maart 2016 in gebruik genomen. Alle kosten met betrekking tot de verbouwing 

van het pand en aanschaf duurzame apparatuur zijn geactiveerd, de totale 

investering wordt in 60 maandelijkse termijnen afgeschreven, met ingang van 

maart 2016. 

 

Het HUB Afrikaanderplein betreft een centrum wat is neergezet ten behoeve van 

activiteiten in de wijk Feyenoord. Het centrum is in 2019 in gebruik genomen. 

Alle kosten met betrekking tot de verbouwing van het pand en aanschaf duurzame 

apparatuur zijn geactiveerd, de totale investering wordt in 60 maandelijkse 

termijnen afgeschreven, met ingang van januari 2019. 

  

Totaal

€ € €

Stand per 1 juli 97.101           -                        97.101         

Cum ulatieve afschrijvingen -45.314           -                         -45.314         

Boekwaarde per 1 juli 2018 51.787           -                        51.787         

Investeringen 2.939             119.450               122.389        

Afschrijvingen boekjaar -19.812           -10.073                -29.885        

Boekwaarde per 30 juni 2019 34.914           109.377              144.291       

Feijenoord 

Cam pus 

Noord

HUB 

Afrikaanderplein



10 
 

1.4.2 Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Onder de nog te ontvangen bedragen zijn ook subsidies opgenomen die betrekking 

hebben op het boekjaar 2018-2019. Deze worden afgerekend in het boekjaar 

2019-2020. 

 

 

1.4.3 Liquide middelen 

Onder de liquide middelen zijn direct opvraagbare banktegoeden opgenomen met 

een looptijd van maximaal 1 jaar.  

 

 

1.4.4 Reserves en Fondsen 

Het on-geoormerkte saldo van de Staat van Baten en Lasten wordt jaarlijks 

toegevoegd, dan wel onttrokken aan de bestemmingsreserve doelstelling.  

In boekjaar 2018/2019 is een subsidie ontvangen bestemd voor de inrichting 

van het HUB Afrikaanderplein. Dit bedrag is in het vermogen gereserveerd 

als bestemmingsfonds HUB Afrikaanderplein. Het verloop van de reserves en 

fondsen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

30-06-2019 30-06-2018

€ €

Vordering op GvB Foundation 14.403           14.403           

Nog te ontvangen bedragen 59.273           42.272           

Vooruitbetaalde bedragen 110                -                   

73.786           56.675          

Bestem m ings- Bestem m ings-

reserve doel fonds HUB Totaal

€ € €

Stand per 1 juli 276.814         -                   276.814         

Toevoeging -                   143.470           143.470           

O nttrekking -149.733         -10.073           -159.806         

Stand per 30 juni 127.081          133.397          260.478        
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1.4.5 Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Onder de vooruit ontvangen bedragen is ook een subsidie opgenomen van Zon MW 

(€ 221.040), dit betreft het project maatschappelijke diensttijd. Deze 

subsidie heeft betrekking op het boekjaar 2019-2020. 

 

 

1.4.6 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, welke van invloed (kunnen) 

zijn op de in deze jaarrekening opgenomen informatie, noch in de 

gepresenteerde balansposten of hun waarderingen, noch in de toelichtingen 

daarop. 

 

1.4.7 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Voor de huur van de kantoorruimte worden jaarlijkse afspraken gemaakt. Voor 

het boekjaar 2019/2020 is de huurverplichting van boekjaar 2018/2019 

voortgezet.  

  

30-06-2019 30-06-2018

€ €

O pbrengst FunRun t.b.v. Sophia Kinderziekenhuis 19.076           11.000           

Fitter m et Feijenoord kosten workshops -                   1.694            

Nog te betalen accountantskosten 11.500           -                   

Vooruitontvangen bedragen 271.040         28.583           

O verige schulden en overlopende passiva 45.775           4.426            

347.391         45.703           
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1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Verschillen begroting - werkelijkheid 

In de begroting 2018/2019 is rekening gehouden met een hogere opbrengsten uit 

fondsenwerving, zowel van particulieren als van bedrijven (partnerships). 

Deze opbrengsten zijn niet gerealiseerd.  

Als gevolg van deze lagere realisatie zijn ook de (project)uitgaven aangepast 

in het boekjaar, wat de verschillen tussen de begrote en werkelijke kosten 

verklaart.  

 

1.5.1 Baten van particulieren 

De baten van particulieren, kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

De baten van particulieren betreffen zowel geoormerkte als on-geoormerkte 

donaties.  

In boekjaar 2018/2019 zijn de baten van particulieren gestegen met 47%. Dit 

is met name het gevolg van een opbrengst uit een extra evenement, zijnde de 

Dirk Kuyt Testimonial. De baten van zowel het Charity Gala als de Dirk Kuyt 

Testimonial zijn volledig toegerekend aan de Baten van particulieren. 

  

2018/2019 2017/2018

€ €

Feijenoord Charity Gala 165.000        200.000        

Dirk Kuyt Testim onial 150.000        -                   

O verige donaties en giften 18.408           27.042           

333.408         227.042         
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1.5.2 Baten van bedrijven 

De baten van bedrijven kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

De baten van bedrijven betreffen zowel geoormerkte als on-geoormerkte 

donaties. Onder de samenwerkingspartners vallen samenwerkingen met Glencore 

en Shell Nederland voor maatschappelijke projecten van de Stichting.  

 

1.5.3 Baten van loterijorganisaties   

De baten van loterijorganisaties betreffen donaties ontvangen vanuit de 

Vriendenloterij.  

 

1.5.4 Baten van subsidies van overheden  

De baten van subsidies van overheden kunnen als volgt worden gespecificeerd:  

 

De subsidie van de gemeentes hebben betrekking op meerdere projecten in de 

wijken rondom Sportclub Feyenoord.  Deze projecten worden uitgevoerd in 

samenwerking met diverse gemeentes met als doelstelling een positieve 

invloed uit te oefenen op de jeugd. De baten van de EU worden ontvangen via 

EFDN, dit is een organisatie die bemiddelt in de aanvragen van subsidies 

2018/2019 2017/2018

€ €

Sam enwerkingspartners 150.000        110.597          

O verige donaties bedrijven 33.450          199.323         

183.450         309.920        

2018/2019 2017/2018

€ €

EU-subsidie 4.740            15.000          

Subsidies Gem eente Rotterdam 262.500        220.000        

Subsidies overige gem eentes 51.850           145.500         

Subsidie UW V 88.844           58.000          

Subsidie ZonM W 34.000          -                   

441.934         438.500        
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bij de EU. De subsidie van ZonMW betreft een incidentele subsidie voor een 

project voor een periode van 18 maanden vanaf maart 2019. 

1.5.5 Baten van verbonden organisaties   

De baten van verbonden organisaties betreft een donatie vanuit Feyenoord 

Rotterdam N.V. 

 

1.5.6 Baten van andere organisaties zonder winststreven 

De baten van andere organisaties zonder winststreven kunnen als volgt worden 

gespecificeerd: 

 

De baten van andere organisaties zonder winststreven, zijn veelal geoormerkte 

donaties ten behoeve van projecten, over het algemeen uitgevoerd in 

samenwerking met deze organisaties. In boekjaar 2018/2019 hebben vijf 

stichtingen een toekenning afgegeven voor projecten van de Stichting.  

 

De Giovanni van Bronckhorst Foundation heeft ook in het boekjaar 2018/2019 

zijn bijdrage geleverd aan het project van SV Gio en het leercentrum op de 

Feyenoord Campus Noord. 

 

 

1.5.7 Overige baten  

De overige baten betreft een correctie oudere jaren voor de Feyenoord Campus 

Noord. 

   

2018/2019 2017/2018

€ €

Giovanni van Bronckhorst Foundation 220.376         189.403         

Stichting Hum anitas 162.557         -                   

Fondsen 113.065         7.500            

495.998        196.903        



15 
 

1.5.8 Besteed aan doelstellingen 

De bestedingen conform de doelstelling van de stichting, kunnen als volgt 

worden gespecificeerd: 

 

In boekjaar 2018/2019 is het aantal uitgevoerde projecten en het aantal 

deelnemers toegenomen ten opzichte van het vorige boekjaar. Als gevolg van 

deze toename zijn ook de kosten Besteed aan doelstelling toegenomen. De inzet 

van projectcoördinatoren voor de projecten van de Stichting betreffen 

salariskosten die direct aan de projecten toegerekend kunnen worden.  

 

Een uitgebreide toelichting op de uitgevoerde projecten is opgenomen in het 

jaarverslag 2018/2019. 

 

1.5.9 Wervingskosten 

De wervingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

  

2018/2019 2017/2018

€ €

Projectcoordinatoren 834.090        762.671         

Afschrijvingskosten M VA 29.885          19.420           

O verige activiteitskosten 345.493         291.397         

1.209.468      1.073.488       

2018/2019 2017/2018

€ €

W ervingskosten 40.452          -                   

Kosten acties en events 19.076           27.141            

Kosten PR en com m unicatie 6.076            -                   

Doorbelast aan projecten -5.165           -7.839           

60.439          19.302           
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1.5.10 Beheer en administratie 

De kosten van beheer en administratie kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

De kosten beheer en administratie zijn in het boekjaar 2018/2019 sterk 

gestegen t.o.v. vorig boekjaar. De stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 

door een toename van activiteiten en daarom een toename van het aantal FTE 

wat toegerekend wordt aan de organisatie. De Kantoor- en administratiekosten 

zijn gestegen als gevolg van het uitbesteden van de financiële administratie 

en het aanstellen van een extern accountant voor de controle van de 

jaarrekening.  

 

 

1.5.11 Lastenverdeling 

De lastenverdeling kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

  

2018/2019 2017/2018

€ €

Personeelskosten 185.992         44.352           

Huisvestingskosten 40.255          33.829          

Kantoor- en adm inistratiekosten 58.555           5.013             

284.802         83.194           

Bestem m ing

W erving 

baten

Beheer en 

Adm inkst.

Totaal    

2018/2019

Begroot 

2018/2019

Totaal    

2017/2018

Lasten W &O S&G W elzijn M VO

Fondsen

werving

Directe projectkosten /

uitbesteed werk 488.055  536.741   30.009  100.826 -         -          1.155.631   469.250   1.046.220   

Publiciteit en com m unicatie 1.900     3.265      -       -       60.439    -          65.604     51.000      27.141         

Personeelskosten -        -        -       -       -         185.992    185.992    1.455.500  44.352        

Huisvestingskosten -        2.076      -       -       -         40.255      42.331      110.750     34.647        

Afschrijvingen 19.812     10.073    -       -       -         -          29.885      43.514      19.420        

Kantoor- en algem ene kosten 2.183      14.444     84         -       -         58.555      75.266      22.000     4.204         

Totaal 511.950   566.599 30.093  100.826 60.439    284.802    1.554.709  2.152.014  1.175.984     

Doelstelling
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De personeelskosten kunnen als worden toegelicht: 

 

De huisvestingskosten kunnen als worden toegelicht: 

 

 

De kantoor- en algemene kosten kunnen als worden toegelicht: 

 

 

  

2018/2019 2017/2018

€ €

Doorbelaste personeelskosten (excl project coordinatoren) 152.124          44.352           

Reis- en verblijfskosten 2.787             -               

Ingeleend personeel 30.029          -               

O verige personeelskosten 1.052             -               

185.992         44.352           

2018/2019 2017/2018

€ €

Huurkosten 40.099         34.647          

Schoonm aakkosten 1.483             -               

O verige huisvestingskosten 750               -               

42.332           34.647          

2018/2019 2017/2018

€ €

Adm inistratiekosten 26.317           -                   

Accountantskosten 29.499          -                   

Representatiekosten 5.313             -                   

O verige kantoor- en adm inistratie kosten 14.137            4.204            

75.266          4.204            
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1.5.12  Bezoldiging directie 

 

De Stichting heeft geen (statutair) directeur maar een verantwoordelijk 

manager met beperkte volmacht. Vanuit het bestuur is een dagelijks bestuur 

aangewezen, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester, welke gezamenlijk met de manager verantwoordelijk is voor de 

dagelijkse leiding. Het bestuur is onbezoldigd. De Stichting heeft geen 

leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of medewerkers 

van de Stichting. 

 

De medewerkers van de stichting zijn in dienst bij Feyenoord Rotterdam N.V. 

Het gevolg is dat het bestuur niet direct het bezoldigingsbeleid en de hoogte 

van andere bezoldigingscomponenten vaststelt. Het gehele jaar 2018/2019 is 

Ton Strooband als verantwoordelijk manager in functie geweest.  

In het boekjaar 2018/2019 waren in totaal 22,0 fte (2017/2018: 18,8 fte) 

werkzaam voor de stichting. 

 

 

 

1.5.13 Resultaatbestemming 

De resultaatbestemming is als volgt: 

 

 

 

 

 

  

Resultaatbestem m ing 2018/2019

Toevoeging / onttrekking aan:

Bestem m ingsreserve doelstelling -149.733         

Bestem m ingsfonds HUB Afrikaanderplein 133.397           

-16.336           
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1.6 Ondertekening van de jaarrekening 

 

Rotterdam, november 2019  

 

 

Stichting Feyenoord foundation  

 

Mark Koevermans      (voorzitter ad interim) 

 

 

 

Marcel Jozef Wilhelmus Theodorus Nollen  (secretaris) 

 

 

 

Olivier Martijn van Urk     (penningmeester) 

 

 

 

Robert Cornelis Bom      (bestuurslid)  

 

 

 

Francisco Elson      (bestuurslid) 

 

 

 

  


