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“Als ik iedereen met zoveel plezier zie sporten, 
         ben ik blij en trots dat we dit mede 
     mogelijk hebben kunnen maken”



WWW.DIRKKUYTFOUNDATION.NL2

DIRK KUYT

Dirk Kuyt: “Voor veel mensen is sporten vanzelfsprekend. Ook voor mij. 

Voor mensen met een beperking is dat heel anders. Ook zij willen 

dolgraag sporten, maar dat kan niet altijd. Daar wil ik met de Dirk Kuyt 

Foundation bij helpen. Zodat iedereen kan ervaren hoe leuk sporten is. 

Jong en oud, verstandelijk of lichamelijk beperkt. ”

In 2005 heb ik de Dirk Kuyt Foundation opgericht om iets terug te doen 

voor de maatschappij. Ik heb ervoor gekozen om gehandicaptensport 

in Nederland te ondersteunen en met mijn stichting worden sindsdien 

sportevenementen voor de doelgroep mogelijk gemaakt. Deze evenement-

en zijn belangrijk omdat mensen met een beperking kunnen ervaren hoe 

leuk sporten is, niet alleen vanwege de fysieke inspanning, maar ook als 

sociale bezigheid.

UNIEKE SPORTMOMENTEN

Zo hebben we in 2017 126 evenementen door heel Nederland ondersteund 

en enkele evenementen zelf georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking 

met sportbonden, stichtingen, verenigingen en vrijwilligers, waarbij de 

Foundation een financiële en/of organisatorische bijdrage biedt om sport 

stimulerende projecten te kunnen realiseren. Hiermee maken wij unieke 

sportmomenten voor mensen met een beperking mogelijk. Van G-voetbal 

tot zeilen en van rolstoeltennis tot biljarten voor mensen met Parkinson.

VOORWOORD
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HET BELANG VAN SPORT VOOR 

MENSEN MET EEN BEPERKING

De Dirk Kuyt Foundation is opgericht vanuit de 

gedachte dat sporten niet alleen een lichamelijke 

functie heeft, maar ook een belangrijke rol speelt bij 

de sociale integratie van mensen met een beperking. Het 

beoefenen van sport en het deelnemen aan beweegactiviteiten kan 

onder de juiste omstandigheden bijdragen aan het verbeteren van de 

conditie, motoriek en van de fysieke gesteldheid van iemand met een beperk-

ing. Daarnaast kan het leiden tot een verbetering in het psychologisch welzijn van de 

doelgroep, waarbij je moet denken aan het zelfvertrouwen dat kan toenemen, het sluiten van 

vriendschappen en het in staat stellen van de ontwikkeling van een identiteit en de creativiteit van 

een persoon. 

INZICHTEN

De Foundation bedient dankzij onze huidige organisatiestructuur een aantal facetten van sportstim-

ulatie. Zo bieden we de doelgroep een extrinsieke motivatie om te ervaren hoe fijn sport kan zijn. 

Naast deze motivatie bieden we ook de mogelijkheid om verschillende sporten te kunnen ervaren, 

waardoor men een vraag kan ontwikkelen omtrent sportvoorkeuren.

Met onze steun willen wij een structurele bijdrage leveren aan sporten voor mensen met een bep-

erking. Gelukkig zien we het aantal evenementen groeien en ook steeds succesvoller worden, maar 

we zijn ambitieus en willen meer! Voor 2018 staan er dan ook enkele projecten op de planning om de 

integratie en stimulatie van het aangepaste sporten te bewerkstelligen.
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Sport & fun
    for everyone

 -  DIRK KUYT  -
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ORGANISATIE

STICHTING 

DIRK KUYT FOUNDATION

OPGERICHT IN 2005

VESTIGINGSADRES

Vasteland 78

3011 BN Rotterdam

BESTUUR

Jan Willem van Dop - voorzitter

Maurice Brederode - secretaris

Esther Goergen - bestuurslid

Jan Schaap - bestuurslid

Maarten Souverijn - penningmeester

MISSIE

De Dirk Kuyt Foundation ondersteunt en (mede) organiseert sportevenementen en -projecten 

door heel Nederland. Sporten voor prestaties, meedoen met sport- of bewegingsactiviteiten of 

gewoon sportplezier beleven. Sport levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de fysieke 

gesteldheid, maar zorgt ook voor sociale integratie.

VISIE

Gelijke sportmogelijkheden voor mensen met en zonder beperkingen. Integratie van 

aangepaste sport binnen de reguliere sport. 

TEAM 

Sjaak Troost

Saskia Hölscher

Dieuwertje van Deursen

Karlijn van Leeuwarden (tot 1 november 2017)

v.l.n.r. Sjaak Troost, Karlijn van Leeuwarden, Saskia Hölscher, Dirk Kuyt, Dieuwertje van Deursen

(afgetreden per 31/12/2017 en opgevolgd door Peter Timmermans per 1/1/2018)
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EVENT

SUPPORT
TOEKENNING

Organisaties die een sportevenement of - project voor mensen met 

een beperking willen organiseren, kunnen een aanvraag indienen bij 

de Dirk Kuyt Foundation. Indien deze aan alle vastgestelde crite-

ria voldoet en is goedgekeurd door het bestuur, wordt een bijdrage 

toegekend. De bijdrage is afhankelijk van het aantal deelnemers, 

de begroting en de aard van het event of project.

VERANTWOORDING

De organisaties krijgen voorafgaand aan het event banners en folders 

van de Dirk Kuyt Foundation toegestuurd. Na afloop dienen zij een 

evaluatieformulier in te vullen. De evenementen worden bezocht 

door de regio-coördinatoren van de Dirk Kuyt Foundation. Zij spreken 

met de organisatie, deelnemers en bezoekers en vullen ook zelf een 

evaluatieformulier in.

 Overzicht 2017

126 
ONDERSTEUNDE EVENTS

25.756
DEELNEMERS

27 
VERSCHILLENDE SPORTEN
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BOND SPORT

NBB BASKETBALL

NEVOBO VOLLEYBAL

KNBSB BASEBALL & SOFTBAL

NTB TRIATHLON

NTTB TAFELTENNIS

KNVB VOETBAL

KNKV  KORFBAL

KNHB HANDBAL

KNZB ZWEMMEN

NGF GOLF

SPORTBONDEN

Vanuit de gedachte dat we samen meer bereiken dan alleen, werkt 

de Dirk Kuyt Foundation graag samen met andere organisaties

In januari werden de nieuwe samenwerkingsovereenkom-

sten ondertekend met 9 sportbonden. In mei kwam hier de 

samenwerking met de NGF nog bij, wat het totaal aantal 

samenwerkingen met nationale sportbonden op 10 brengt. 

De focus van deze samenwerkingen ligt voornamelijk op de 

NK’s en landelijke dagen. Doel is om in 2018 per sport een 

extra doelstelling te bepalen.

SAMENWERKINGEN
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De samenwerking met Brownies&downieS 

richt zicht op het aanbieden van sport aan de 

werknemers van B&D. Door het kennis maken 

met diverse sporten en het laten ervaren hoe 

leuk en gezond sporten is, wordt deze doel-

groep weer een stap dichter bij een gezond en 

sportief leven gebracht.

Elk jaar zijn er twee vaste events 

om dit te bewerkstelligen:

•   B&D Sportdag 

•   B&D Tour

De Sportdag is in 2017 gehouden op 12 februari op sportcentrum Papendal. Ca 500 sporters met een verstandeli-

jke beperking hebben daar kennis gemaakt met korfbal en voetbal in de vorm van mini-toernooitjes. Uiteraard 

onder aanmoediging van Dirk Kuyt

Tijdens de Tour zijn weer twee vestigingen bezocht. Dit keer waren Rotterdam en Leiden aan de beurt. Samen met 

twee dansers gingen de medewerkers van de vestigingen sportief aan de slag, om daarna aan Dirk Kuyt te laten 

zien wat zij bij B&D doen en leren.

BROWNIES&DOWNIES 
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ESTHER VERGEER 
FOUNDATION 

De Esther Vergeer Foundation heeft grote 

expertise op het gebied van rolstoeltennis. 

Gezien de aanvragen voor ondersteuning die 

ook bij de Dirk Kuyt Foundation op dit gebied 

binnen komen, hebben beide stichtingen de 

handen ineen geslagen. Door deze samenw-

erking kunnen bij 10 tennisverenigingen clinics 

worden georganiseerd om kinderen te enthou-

siasmeren te starten met rolstoeltennis.

In samenwerking met Rotterdam Sportsupport en Thuis 

op Straat organiseerde de Dirk Kuyt Foundation een 

congres voor sportverenigingen in Rotterdam. Middels 

workshops en interactieve sessies werden de verenigin-

gen weer wijzer in het opzetten en behouden van een 

aangepaste sport tak. 

Daarnaast was de Dirk Kuyt Foundation partner in de 

Sport op Maat week, waarbij o.a. leerlingen uit het 

speciaal onderwijs konden kennis maken met diverse 

sporten.

SPORT OP MAAT WEEK ROTTERDAM  

Sport op maat week
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Op 8 april liep het Dirk Kuyt Foundation 

Running Team voor de 4e maal de City Run 

Rotterdam. Een loop van 4,2 km door het 

centrum van Rotterdam, aan de vooravond 

van de Marathon van Rotterdam. Een groep 

van 130 lopers bestaande uit mensen met 

een beperking en hun begeleiders ging de 

uitdaging aan. Een mooi voorbeeld van 

integratie in een regulier evenement.

CITY RUN ROTTERDAM 

EVENTS

      “Sporters met en 
zonder beperking met elkaar,      
            op één sportveld”
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In samenwerking met de BMVG organiseerde 

de Dirk Kuyt Foundation voor de eerste maal 

een golfclinic voor mensen met een beperk-

ing. Een groep van 35 sporters maakte kennis 

met deze sport en kon ervaren dat ook golf 

met een beperking mogelijk is.

Bij zijn terugkeer naar Nederland in 2015 had Dirk 

Kuyt twee dromen: kampioen worden met Feyenoord 

en een Kampioenendag organiseren voor mensen 

met een beperking. Beide dromen kwamen 3 wek-

en na elkaar uit. Op 3 juni 2017 was het terrein van 

Quick Boys het toneel van verschillende Nederlandse 

Kampioenschappen en landelijke toernooien. Rolsto-

elbasketbal, G-korfbal, LG-hockey, parabeachvolley-

bal, CP-voetbal, G-honkbal: een kleine greep uit de 

sporten die te zien waren tijdens dit event. Door een 

officiële opening en een feestelijke huldiging/sluiting 

op het hoofdveld, kreeg de aangepaste sport het podi-

um dat zij verdient.

De 1e Dirk Kuyt Foundation Kampioenendag kwam tot 

stand dankzij een extra projectbijdrage van de Vrien-

denLoterij (zie Partners).

GOLF CLINIC 
VOOR MENSEN MET 
EEN LICHAMELIJKE
BEPERKING 

DIRK KUYT FOUNDATION KAMPIOENENDAG 
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De Dirk Kuyt Foundation is vaste beneficiënt van de 

VriendenLoterij. Daarnaast is de extra projectaan-

vraag die in 2016 werd ingediend in februari 2017 

gehonoreerd. Tijdens de Brownies&downieS Sportdag 

werden wij verrast door een (camera)ploeg van de 

VriendenLoterij die ons de cheque overhandigde.

Daarnaast kregen wij in september 2017 het mooie 

nieuws dat deze steun met drie jaar is verlengd. 

VRIENDENLOTERIJ 

Als corporate partner van de Dirk Kuyt Foundation 

ondersteunen HDI en Supportersvereniging Feye-

noord financieel, publicitair en organisatorisch.

Zo is HDI al jarenlang actief betrokken bij de deel-

name aan de City Run Rotterdam (waar zij in hun 

kantoor gastheer zijn en de deelnemers voorzien van 

hapjes, drankjes en een bloemetje na afloop). De sup-

portersvereniging werft actief onder haar leden voor 

bijdragen aan het werk van de Foundation.

HDI EN SUPPORTERSVERENIGING FEYENOORD

PARTNERS
Vanuit de gedachte dat we samen meer bereiken dan alleen, werkt 

de Dirk Kuyt Foundation graag samen met andere organisaties



Alle zakelijke relaties ontmoeten elkaar één keer 

per jaar. Dit jaar waren we voor deze zomerbor-

rel te gast bij Schmidt Zeevis in Rotterdam. Alle 

gasten kregen een update van de projecten binnen 

de Foundation, ambassadeurs en coördinatoren 

werden voorgesteld en er was een rondleiding door 

het Schmidt-pand. Met dank aan dit bedrijf konden 

we de bedrijven die de Foundation steunen, koste-

loos een informatieve netwerkmiddag aanbieden.

De ambassadeursgroep werd in 2017 uitgebreid. Naast Lidewij Welten, 

Barbara van Bergen en Glenn Nugteren, werden ook Jens Toornstra (Feyenoord) 

en Peter Kooij (Nederlands CP team) toegevoegd aan de vertegenwoordigers 

van de Foundation. 

Glenn Nugteren Jens Toornstra Lidewij Welten Peter Kooij Barbara van Bergen

ZOMERBORREL

AMBASSADEURS

WWW.DIRKKUYTFOUNDATION.NL12
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FONDSENWERVING

In samenwerking met de VriendenLoterij heeft de Dirk Kuyt Foundation de eerste retail campagne gevoerd. In 

de filialen van Trekpleister ontvingen klanten van 1 maart tot begin april een bon met code voor deelname aan 

de VriendenLoterij. Deze actie heeft ca 800 verkochte loten opgeleverd. Gedurende 2017 is ca de helft hiervan 

opgezegd.

TREKPLEISTER 

In 2017 mocht de Dirk Kuyt Foundation zich verheugen in diverse acties van bedrijven (al dan niet aan de Foun-

dation gelieerd) die door middel van fundraise acties mooie bedragen opbrachten. De gala-avond bij Stedoco 

(€ 15.000), de veiling van de eerste Oosterscheldekreeft (€ 41.000) en de salescompetitie van de Hogeschool 

Leiden (€ 15.000) waren slechts enkele van de vele initiatieven.

FUNDRAISE ACTIES  

De Charity Night in oktober in Huis ter Duin was een groot 

succes. 250 gasten genoten van een divers programma, met 

o.a. Lucille Werner, Ronnie Flex en Romy Monteiro. De tafels 

brachten samen met de veiling en de stille veiling € 455.000 

op. Dit enorme bedrag kwam mede tot stand dankzij de vele 

veilingitems die vanuit de zaal spontaan werden aangeboden.

CHARITY NIGHT 
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ALGEMEEN

Na de start van een nieuwe fase in 2016, is de uitbreiding van de werkzaamheden van De Dirk Kuyt Foundation 

in 2017 volop verder gegaan. De organisatie heeft de eerste stappen ondernomen om meer projecten te kunnen 

initiëren, naast de “core business” van de Foundation: het ondersteunen van sportevenementen voor mensen met 

een beperking. Deze projecten zijn in 2017 voorbereid en zullen in 2018 van start gaan. 

Om meer sturing te geven aan de richting van de Foundation, is er in het vierde kwartaal van 2017 tevens onder-

zoek gedaan naar de nalatenschap van de Foundation. Met de uitkomst van dit onderzoek weten we nog beter hoe 

onze doelgroep eruit ziet en waar hun behoeften liggen.

 

De groei was ook zichtbaar in het aantal ondersteunde evenementen. In totaal is er door de Dirk Kuyt Foundation 

in 2017 een financiële bijdrage geleverd aan 126 evenementen, waarbij meer dan 25.000 mensen actief waren in 

maar liefst 27 verschillende sporten.

In januari 2017 mochten we met 10 nationale sportbonden om de tafel om de samenwerking te bekrachtigen. Ge-

zamenlijk kunnen we nog meer betekenen voor onze doelgroep,

De inkomsten zijn wederom in hoogte toegenomen. Belangrijkste reden hiervoor was een zeer geslaagde Charity 

Night, en daarnaast zijn er in 2017 meer dan ooit acties door het bedrijfsleven ten bate van de Foundation opgezet.

Een mooie basis voor nog meer projecten in 2018!

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.

BESTUURSVERSLAG
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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  voorzitter      6 december 2011 

P. Timmermans  penningmeester      1 januari 2018

M.C. Brederode  secretaris      6 december 2011 

E.P. Goergen         14 november 2005 

J.N. Schaap         20 februari 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”
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HOOGTEPUNTEN 2017

Een record aantal van 126 events werd in 2017 door de Dirk Kuyt Foundation financieel ondersteund. We bereikten 

hiermee meer dan 25.000 sporters die actief waren in 27 verschillende sporten.

Naast de bestaande samenwerkingen met KNHB, NEVOBO, KNBSB, KNZB en NBB, mochten we ook KNVB, KNKV, 

NGF, NTTB en NTB aan het rijtje sportbonden toevoegen. 

In februari vond de eerste Dirk Kuyt Foundation - Brownies&downieS Sportdag plaats. Op sportcentrum Papendal 

verwelkomden we meer dan 500 medewerkers voor een kennismaking met voetbal en korfbal. In het najaar van 

2017 ging Team Dirk Kuyt Foundation weer op de jaarlijkse tour langs twee vestigingen van deze horecaketen.

Zoals al drie keer eerder nam het Dirk Kuyt Foundation Running Team ook in 2017 deel aan de City Run Rotter-

dam, voor een loop over 4,2 kilometer. Wederom waren we te gast bij onze sponsor HDI voor ontvangst, warm-

ing-up en een drankje en bloemetje na afloop. 

In april organiseerde de Foundation voor het eerst een Golfclinic in samenwerking met de BMVG. 30 jongeren met 

een lichamelijke beperking ontdekten hierdoor dat golf ook voor hen mogelijk is.

Het absolute hoogtepunt van 2017 was 

de eerste Dirk Kuyt Foundation Kampi-

oenendag. Een idee van Dirk Kuyt, dat 

bij zijn terugkeer in Nederland in 2015 

steeds vastere vormen kreeg en mede 

dankzij een bijdrage van de Vrienden-

Loterij in 2017 ook daadwerkelijk werd 

gerealiseerd. Zo’n 600 sporters met 

een beperking speelden op 3 juni hun 

NK’s, landelijke dagen en toernooien op 

de velden van Nieuw Zuid in Katwijk. 

De Charity Night in oktober zorgde ten slotte weer voor een geweldige financiële injectie. Onze gasten werden 

geïnformeerd in beeld en woord over de doelstellingen en projecten van de Foundation. Dit resulteerde in een 

record opbrengst van € 419.900,-
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FINANCIEEL BELEID

Het saldo van baten en lasten 2017 bedraagt € 144.000. Begroot was een nadelig saldo van € 76.000. Extra inspan-

ningen, 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 2016 is een Continuïteitsreserve gevormd van € 175.000 welke in het boekjaar 2017 is 

uitgebreid tot € 250.000. Beleid is deze reserve aan te houden ter dekking van vaste uitgaven en kosten over een 

periode van twaald maanden. 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 2017 bedraagt 59,8% (2016: 52,5%).

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 2017 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 2017 kwam dit percentage uit op 2017: 23,1%  en 2016: 23,1%. De daling van het 

percentage wordt veroorzaakt door het feit dat er weliswaar in 2016 nog een bijdrage van Stichting Dirk Kuyt Foun-

dation Charity Gala 2015 was, maar minder groot dan in 2017. 

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%.
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TOEKOMST

Doordat de inkomsten en reserves in 2017 verder zijn toegenomen, laat onze begroting voor 2018 ook een stijging 

zien v.w.b. de bestedingen aan onze doelstelling. Ook is een continuïteitsreserve ingebouwd om de continuïteit van 

de organisatie te waarborgen.

In 2018 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 tweede maal de Dirk Kuyt 

Foundation Kampioenendag organiseren. Een groot(s) evenement, waar ruim 700 sporters hun Nationaal Kampio-

enschap 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 mogeli-

jkheden krijgen, maar ook het podium dat zij verdienen.
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BEGROTING

De begroting 2018 ziet er als volgt uit.

BATEN

Baten uit eigen fondswerving     € 342.500

Baten uit acties derden en gezamenlijke acties   € 110.000

Overige baten       € 1.000

        € 453.500

LASTEN

Bestedingen aan de doelstelling

Besteed aan de doelstelling     € 373.500  

Werving baten

Kosten eigen fondswerving en acties derden    € 109.000

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie     € 62.000

  

        € 544.500

RESULTAAT *)        -/- € 91.000

*) Geplande gala niet meegenomen in de begroting 2018

Namens het bestuur van de Dirk Kuyt Foundation

Peter Timmermans, penningmeester Stichting Dirk Kuyt Foundation
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BALANS 

ACTIVA IN € PER 31 DECEMBER 2017 PER 31-12-2016

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 10.050  8.630
Omzetbelasting  8.091  4.027
Rekening-courant Stichting
Dirk Kuyt Foundation Charity Night 2017  3.636  -
Overige vorderingen en overlopende activa  153.207  5.970

  
 174.984  18.627

Liquide middelen  416.888  365.722

Totaal  591.872  384.349

PASSIVA IN € PER 31 DECEMBER 2017 PER 31-12-2016

Reserves
Continuïteitsreserve  250.000  175.000
Overige reserves  191.712  122.250

  
 441.712  297.250

Kortlopende schulden
Crediteuren  71.104  7.099
Belastingen en premies sociale verzekeringen  7.116  3.803
Rekening-courant Stichting
Dirk Kuyt Foundation Charity Gala 2015  -  7.300
Overige schulden en overlopende passiva  71.940  68.897

 150.160  87.099

Totaal  591.872  384.349

INKOMSTEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

ACTIVA IN € JAAR 2017  BEGROTING 2017  JAAR 2016

Baten
Geworven baten 684.855  422.500  354.879
Overige baten  617  1.000  768

 685.472  423.500  355.647

Lasten
Bestedingen aan de doelstelling
Besteed aan de doelstelling  323.489  338.496  167.444

Werving baten
Kosten fondswerving  158.135  79.316  81.851

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie  59.386  81.628  69.395

 541.010  499.440  318.690

Resultaat  144.462  -75.940  36.957

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT IN €

Dotatie aan overige reserves  144.462  -75.940  36.957
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KASSTROMENOVERZICHT 

KASSTROOM UIT DE NORMALE BEDRIJFSVOERING IN € JAAR 2017  JAAR 2016

Baten
Resultaat   144.462  36.957

Mutaties in het werkkapitaal:
- debiteuren   -1.420   -8.630
- overige vorderingen  -154.937  259.642
- crediteuren   64.005  2.687
- overige schulden   -944  50.470

  -93.296  304.169

Mutatie liquide middelen   51.166  341.126

De mutatie van de liquide middelen kan als volgt  JAAR 2017  JAAR 2016

nader gespecificeerd worden.

Saldo liquide middelen:
- op 1 januari   365.722  24.596
- op 31 december   416.888  365.722

Mutatie liquide middelen   51.166  341.126
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TOELICHTING ALGEMEEN 

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

Herrubricering
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 650 aangepast. De aanpassing ziet toe op
de splitsing van de baten in de staat van baten en lasten. De splitsing in Baten uit eigen
fondswerving, Baten uit actie derden en Baten uit gezamenlijke acties is met ingang van
verslagjaar 2017 komen te vervallen. De gezamenlijke baten worden toegelicht. De
vergelijkende cijfers over 2016 zijn aangepast aan deze gewijzigde presentatie. De
herrubricering heeft geen invloed op de hoogte van het eigen vermogen en het resultaat.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING RESULTAAT

Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs, vaak 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 en het Gala worden verantwoord in het jaar waarin
zij toegezegd zijn, met uitzondering van de bate van de Vriendenloterij met een specifiek
doeleinde. Deze worden verwerkt in het jaar van het event. 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 

ACTIVA IN €  

Rekening-courant Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Night 2017
Per balansdatum beliep de vordering in rekening-courant op Stichting Dirk Kuyt Foundation
Charity Night 2017 € 3.636. Over de vordering is geen rente berekend.

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

  31-12-2017  31-12-2016

Bijdrage Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Night 2017  150.000  -
Nog te factureren omzet   -  5.000
Vooruitbetaalde kosten   2.590  970
Overige vorderingen   617  -

  153.207  5.970

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

  31-12-2017  31-12-2016

ABN.Amro Bank, rekening-courant   1.018  1.151
ING Bank, rekening-courant   40.767  4.571
ING Bank, spaarrekening   375.103  360.000

  416.888  365.722

De per balansdatum aanwezige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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TOELICHTING ALGEMEEN 

PASSIVA IN €

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.
Het bestuur acht een continuïteitsreserve noodzakelijk van € 250.000 (2016: € 175.000). Met
deze reserve kunnen de vaste uitgaven en kosten voldaan worden voor een periode van een
jaar.

Overige reserves
Het verloop van de overige reserves gedurende het jaar 2017 kan als volgt worden weergegeven.

  JAAR 2017  JAAR 2016

Stand op 1 januari   122.250  260.293
Mutatie continuïteitsreserve   -75.000  -175.000
Resultaat   144.462  36.957

Stand op 31 december   191.712  122.250

Belastingen en premies sociale verzekeringen
De per balansdatum verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen bestaan
uitsluitend uit nog te betalen Loonheffingen.

Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva per balansdatum kunnen als volgt weergegeven
worden.

  31-12-2017  31-12-2016

Accountantskosten   4.000  3.300
Nog te betalen subsidies   -  32.500
Kampioenendag 2018   35.000  -
Overige vooruitontvangen bedragen   6.000  6.000
Vooruitgefactureerde omzet   4.840  -
Reservering contract beëindiging medewerker   17.757  20.000
Vakantiegeldverplichting   4.343  5.189
Overige schulden   -  1.908

 
  71.940  68.897

Van de vriendenloterij is in 2017 € 135.000 ontvangen voor het organiseren van de Dirk Kuyt Foundation 
Kampioenendag. Hiervan resteert een niet besteed bedrag van € 35.000. Met de vriendenloterij is 
overeengekomen dat dit besteed wordt aan de Dirk Kuyt FoundationKampioenendag 2018.
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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 voor een auto met een
contractduur van 36 maanden. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa € 3.400. De
resterende looptijd bedraagt ongeveer 1,5 jaar.

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.
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TOELICHTING OP DE STAAT 
VAN BATEN EN LASTEN 

Ter vergelijking volgt hierna een gespecificeerde opstelling van enkele posten uit de staat van
baten en lasten over de jaren 2016 en 2017.

  JAAR 2017 JAAR 2016

GEWORVEN BATEN IN €
Bijdrage Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Gala 2015  9.411  50.000
Bijdrage Stichting Dirk Kuyt Charity Night 2017  150.000  -
Donaties particulieren   13.967  6.982
Dirk’s Elf   32.500  32.500
Club van 100   30.000  29.000
Corporate partner   22.500  25.000
Vriendenloterij:
- jaarlijkse bijdrage   100.000  100.000
- bijdrage Kampioenendag   100.000  -
- trekkingsafdracht   83.091  1.374
Project #4 Friends   27.000  -
Hogeschool Leiden   14.801  5.400
Veiling 1e kreeft   41.000  -
Dinnerparty SteDoCo   15.000  -
Post NL – postzegel KUYT   10.000  -
Van Egmond Lisianthus   7.500  -
Rhoon Charity Dinner   -  35.000
Mennens Rotterdam   -  5.000
Fundraising Dinner   -  8.000
DKF Cup   -  5.855
Aardappeloogstdag   -  5.000
Baten Golf Cup   -  30.750
Overige acties   28.085  15.018

  684.855  354.879

Overige baten
Rente banktegoeden   617  768

Aan de stichting worden middelen om niet ter beschikking gesteld. De waarde van deze baten
in natura wordt geschat op circa € 31.000.

  JAAR 2017 JAAR 2016

Besteed aan de doelstelling  
Aan derden verstrekte subsidies   123.957  87.323
Kosten eigen activiteiten in het kader van de doelstelling  199.532  80.121

  323.489  167.444
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Specificatie:

Aan derden verstrekte subsidies  JAAR 2017 JAAR 2016

Via sportbonden
KNHB, Landelijke Hockeydagen  35.900  27.700
Partnership  14.000 -
Overige evenementen  74.057 59.623

 
  123.957 87.323

KOSTEN EIGEN ACTIVITEITEN 
IN HET KADER VAN DE DOELSTELLING  JAAR 2017 JAAR 2016

Toegerekende loonkosten   62.866  54.913
Kosten evenementen:
- Kampioenendag   98.781  -
- Brownies & Downies on tour   15.875  -
- overige evenementen   15.177  20.883
Benzinekosten sponsorauto   4.592  2.959
Reiskostenvergoeding   2.241  1.366

  199.532  80.121
Loonkosten
Lonen en salarissen   89.365  89.443
Sociale lasten   20.021  22.322

  109.386  111.765

De loonkosten worden als volgt toegewezen over de verschillende bestedingscategorieën.
Besteding aan de doelstelling   62.866  54.913
Kosten eigen fondsenwerving   18.017  9.647
Beheer en administratie   28.503  47.205

  109.386  111.765
Kosten fondswerving
Toegerekende loonkosten   18.017  9.647
Kosten fondswerving   140.118  72.204

  158.135  81.851
Specificatie:
Kosten fondswerving
Representatiekosten   3.714  3.840
PR-kosten   5.152  5.165
Dirk’s Elf   524  2.055
Club van 100   889  -
Reis- en onkostenvergoeding   1.391  1.628
Ingeleend personeel en advies   53.448  49.429
Kosten Golf Cup   -  10.087
DKF loten voor actie Trekpleister   75.000  -

  140.118  72.204
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Kosten beheer en administratie  JAAR 2017 JAAR 2016

Toegerekende loonkosten   28.503  47.205
Accountantskosten   8.252  7.324
Autokosten   6.401  5.603
BTW privé-gebruik auto’s   988  -
Kantoorbenodigdheden   5.330  2.534
Huisvestingskosten   2.095  2.548
Kosten telecommunicatie   -  1.399
Automatiseringskosten   10.458  6.317
Verzekeringen   524  504
Bankrente en kosten   799  402
Verrekenbare Omzetbelasting   -8.417  -6.735
Correctie verrekenbare omzetbelasting vorige jaren  1.162  -
Overige algemene kosten   3.291  2.294

  59.386  69.395

DOELBESTEDINGSPERCENTAGES 

  JAAR 2017 JAAR 2016

Doelbestedingspercentage baten
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten   47,2%  47,1%

Doelbestedingspercentage lasten
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten   59,8%  52,5%

Fondsenwervingspercentage
Kosten fondsenwerving/totale kosten   23,1%  23,1%
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SPECIFICATIE EN VERDELING 
KOSTEN NAAR BESTEMMING 

BESTEMMING  DOELSTELLING   WERVING  BEHEER/  TOTAAL  BEGROOT  TOTAAL
   BATEN  ADMIN.  2017  2017  2017

Lasten  Aan derden verstrekt

 via

 bonden

 en part-  overige

 nership  evenem.

Subsidies en bijdragen 49.900  74.057    123.957  100.000  87.323

Uitbesteed werk, aankopen   136.666  128.448   265.114  40.000  87.724

Publiciteit en communicatie    11.670   11.670  20.000  12.688

Personeelskosten   62.866  18.017  22.503  103.386  76.000  111.765

Huisvestingskosten     2.095  2.095  3.000  2.548

Kantoor- en algemene kosten     28.788  28.788  15.000  19.642

Totaal  49.900  273.589  158.135  53.386  535.010  254.000  321.690
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CONTACTGEGEVENS

ADRES

Dirk Kuyt Foundation

Vasteland 78

3011 BN  ROTTERDAM

info@dirkkuytfoundation.nl 

www.dirkkuytfoundation.nl 

CONTACTPERSOON

Saskia Hölscher, Algemene Zaken

saskia@dirkkuytfoundation.nl
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