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 -  DIRK KUYT  -

           “Met onze activiteiten laten 
             we iedereen ervaren hoe 
                  leuk sporten is”
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ORGANISATIE

STICHTING DIRK KUYT FOUNDATION - OPGERICHT IN 2005

VESTIGINGSADRES

BESTUUR

Jan Willem van Dop - voorzitter

Peter Timmermans - penningmeester

Maurice Brederode - secretaris

Esther Goergen - bestuurslid

Jan Schaap - bestuurslid

TEAM

Sjaak Troost

Saskia Hölscher

Dieuwertje van Deursen

Femke Haarmans

MISSIE

De Dirk Kuyt Foundation wil mensen met een beperking de kans bieden om zijn of haar invulling te geven 

aan sporten. Sporten voor prestaties, meedoen met sport- of bewegingsactiviteiten of gewoon sportplezier 

beleven. In samenwerking met sportbonden, stichtingen, verenigingen en vrijwilligers, realiseren we sport-

stimulerende projecten en events. 

VISIE

Sport is voor mensen met een beperking zeer belangrijk. Niet alleen vanwege de fysieke uitdaging, maar ook 

vanwege het sociale aspect. Er mag geen belemmering zijn om te kunnen sporten. 

TOT 1 OKTOBER 2018:

Vasteland 78

3011 BN Rotterdam

VANAF 1 OKTOBER 2018:

Rotterdam Airportplein 55

3045 AP Rotterdam
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DIRK KUYT

2018 stond voor een groot deel nog in het teken van mijn afscheid als 

professioneel voetballer. Het is mooi dat we dit in veel gevallen konden 

combineren met aandacht voor mijn Foundation. 

De activiteiten breiden zich in een snel tempo uit. Mooi, want er moet nog 

altijd veel gebeuren om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking 

dezelfde mogelijkheid hebben om te sporten als mensen zonder beperking.

Mede dankzij de opbrengst van de Dirk Kuyt Testimonial heeft de Dirk Kuyt 

Foundation weer een forse fi nanciële injectie gekregen om nog meer project-

en te initiëren of te ondersteunen.

In 2018 zijn we met nog meer collega-organisaties gaan samenwerken. We 

zijn hier heel blij mee, omdat we met elkaar meer kunnen betekenen voor 

onze doelgroep. 

Ik ben trots op hetgeen we tot nu toe hebben bereikt, maar sta ook te trap-

pelen om dit in 2019 weer te overtreffen. Met ons team, de vele vrijwilligers, 

partners en andere betrokkenen gaan we vol enthousiasme verder.
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VOORWOORD
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EVENT

SUPPORT
TOEKENNING

Organisatie die een sportevenement voor mensen met een beperking willen 

organiseren, kunnen een aanvraag indienen bij de Dirk Kuyt Foundation. 

We maken hierbij onderscheid tussen evenementen (gebeurtenis van één of 

meerdere dagen, op één locatie), projecten (gebeurtenis waarbij binnen een 

bepaalde tijd wordt toegewerkt naar een gesteld doel, op meerdere dagen en 

op één of meerdere locaties) en start-ups (het opzetten van een structurele 

sportgelegenheid voor mensen met een beperking). Indien de aanvraag aan 

alle vastgestelde criteria voldoet en is goedgekeurd door het bestuur, wordt 

een bijdrage toegekend. De bijdrage is afhankelijk van het aantal deelnemers, 

de begroting en het projectplan.

VERANTWOORDING

De organisaties krijgen voorafgaand banners en folders van de Dirk Kuyt Foundation toegestuurd. De organisa-

ties sturen na afl oop foto’s en een verslag van het event. Ook wordt hen gevraagd de Dirk Kuyt Foundation in alle 

(digitale) uitingen te vermelden. De events worden bezocht door de regio-coördinatoren van de Dirk Kuyt Founda-

tion. Zij spreken met de organisatie, deelnemers en vullen een evaluatieformulier in.

 Overzicht 2018

151
ONDERSTEUNDE EVENTS

32.034
DEELNEMERS

42 
VERSCHILLENDE SPORTEN
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 Overzicht 2018

151
ONDERSTEUNDE EVENTS

32.034
DEELNEMERS

42 
VERSCHILLENDE SPORTEN

Sinds eind 2016 werkt de Dirk Kuyt Foundation 

samen. In overleg creëren we momenten waarbij de 

medewerkers van B&D leren hoe belangrijk, leuk 

en gezond sporten is. Er zijn jaarlijks twee vaste 

momenten waarop we de medewerkers ontmoeten:

SPORTDAG

Op 12 januari kwamen meer dan 500 medewerk-

ers naar Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 

om samen met Dirk te basketballen, trefballen en 

dansen. 

TOUR

Voor de derde maal brachten we een verrassings-

bezoek aan vestigingen van B&D. Op woensdag 7 

november reed de Dirk Kuyt Foundation bus naar 

Tilburg, Oisterwijk en Waalwijk waar Dirk met hulp 

van Meet the Marines met de medewerkers voor de 

deur van hun vestiging ging sporten.

BROWNIES&DOWNIES 

Met elkaar bereik je meer dan alleen! De Dirk Kuyt Foundation werkt 

graag en regelmatig samen met andere partijen om doelen te bewerk-

stelligen. Door de krachten te bundelen kan er veel worden bereikt in 

betrekkelijk korte tijd. Daarnaast  ontwikkelt de Dirk Kuyt Foundation 

ook zelfstandig jaarlijkse enkele projecten.

SAMENWERKINGEN
    EN PROJECTEN
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BOND SPORT EVENT

NBB  Basketbal 3x3 Masters on Wheels

Nevobo Volleybal DKF Cup Zitvolleybal (nationale beker)

KNBSB Honkbal Landelijke dag G-honkbal

NTB Triathlon Open trainingen

NTTB Tafeltennis NK paratafeltennis

KNVB Voetbal  CP voetbaldag

KNKV Korfbal NK G-korfbal

KNHB Hockey Landelijk DKF beker E- en H-hockey

  Landelijke DKF LG-hockeydag

  Landelijke DKF E-hockey fi naledag

  Landelijke DKF H-hockey play offs

KNZB Zwemmen NK Waterbasketbal

NGF Golf NK golfers met fysieke beperking

SPORTBONDEN

Met 10 sportbonden heeft de Dirk Kuyt 

Foundation een formele samenwerking. 

Deze samenwerking richt zich in alle 

gevallen op één specifi ek toernooi of 

event per jaar, dat door de sportbond 

wordt georganiseerd en daarnaast op 

de aanwezigheid van de sportbond bij 

de Kampioenendag.

De Dirk Kuyt Cup is een evenement van 

de Stichting Rotterdamse Sporticonen. 

Eind 2017 is Dirk Kuyt aan het rijtje 

Sporticonen toegevoegd, wat resulteerde 

in de eerste Dirk Kuyt Cup op 4 maart 

2018. Zo’n 75 kinderen met een licha-

melijke beperking speelden in de WION 

hal in Rotterdam allerlei vormen van pole 

soccer.

DIRK KUYT CUP



Na maanden van voorbereiding en gesprekken 

met partners, was op 1 maart de lancering van ons 

vervoersproject. Op die dag werd op het terrein van ‘s 

Heeren Loo in Noordwijk de eerste Dirk Kuyt Founda-

tion (rolstoel)bus onthuld. 

Op 3 april werd de 1e rit gereden. Dankzij de bijdra-

gen en inspanningen van Amega, Ames, AA Lease, 

Pon en Wegman personenvervoer rijdt de bus gemid-

deld 20 uur per week om mensen met een beperking 

naar hun sport- of beweeglocatie te brengen.

De kosten die na aftrek van de bijdragen van de 

bovengenoemde partners nog overblijven zijn in 2018 

gedragen door het Mooiste Contact Fonds van KPN, 

als geschenk naar aanleiding van het afscheid van 

KPN CEO Eelco Blok.

De bus rijdt 12 uur per week voor ‘s Heeren Loo 

Noordwijk en wordt daarnaast ingezet voor diverse 

verenigingen, teams en organisaties die een aan-

vraag voor vervoer in kunnen dienen via de site van 

de Dirk Kuyt Foundation.

Tijdens de Beach Run op 15 juni werd de samenw-

erking tussen NSGK, Foppe Fonds en de Dirk Kuyt 

Foundation bekrachtigd. 

Atletiekverenigingen kunnen met steun van de Dirk 

Kuyt Foundation, het Foppe Fonds en NSGK starten 

met race-running binnen de vereniging. Zo kun-

nen kinderen met een beperking sporten samen 

met kinderen zonder beperking. Onze organisaties 

dragen maximaal € 5.000 bij, onder voorwaarde dat 

de vereniging zelf (middels acties of een bijdrage 

van een lokale serviceclub) € 2.500 bijdraagt. Voor 

het maximale totaalbedrag van € 7.500 kunnen drie 

RaceRunners worden aangeschaft

VERVOER 

RACERUNNER
REGELING
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DIRK KUYT CUP
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In november is er op de social media kanalen van de Dirk 

Kuyt Foundation een oproep geplaatst. Teams die actief 

zijn in een aangepaste sport konden door middel van 

het insturen van een ludiek filmpje kans maken op een 

bijdrage voor sportmateriaal ter waarde van maximaal € 

2.500. Uit de vele inzendingen zijn er zes gekozen. Deze 

zes teams (actief in vijf verschillende sporten) werden door 

Team Dirk Kuyt Foundation - in gezelschap van mascotte 

Dirkie verrast.

Het opzetten van het framevoetbal in Nederland 

startte in maart 2018 door gesprekken van de Dirk 

Kuyt Foundation met Rijndam Revalidatie en de KNVB. 

Dankzij het fonds van Stichting De Lichtboei konden 

we starten met het geven van clinics.

Inmiddels is de bal flink verder gerold.  Sinds eind 

2018 wordt het framevoetbal nu omarmd door de 

KNVB; samen met hen hebben wij een projectgroep 

opgericht waar ook vertegenwoordigers van het NSGK 

en de Johan Cruyff Foundation bij betrokken zijn.

Er zijn in 2018 diverse clinics bij verenigingen 

gegeven ter promotie van deze sport en er wordt 

mede hierdoor inmiddels structureel frame voetbal 

gespeeld bij:

VOC - ROTTERDAM

DSO - ZOETERMEER

VV WIELDRECHT - DORDRECHT

Doel van het eind 2018 opgestelde driejarenplan is 

dat er na 3 jaar bij 30-40 verenigingen een clinic is 

gegeven en door 15 verenigingen structureel frame 

voetbal wordt aangeboden.

DIRK KUYT FOUNDATION 
PAKT UIT

FRAME VOETBAL
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Op 18 september werd tijdens de Zomerborrel het online platform “Topfi t met de Dirk Kuyt Foundation” gelan-

ceerd. De doelstelling van de Dirk Kuyt Foundation is om mensen met een beperking te laten sporten. De ideale 

situatie is zij dit doen bij een vereniging. Op deze manier hebben ze niet alleen sportplezier, maar breidt ook hun 

sociale kring zich uit. Voor sommige mensen is het om uiteenlopende redenen niet mogelijk om buitenshuis te 

sporten. Om toch ook deze mensen de mogelijkheid te bieden te sporten, is het online platform Topfi t opgezet.

Op www.ikwordtopfi t.nl staan 26 trainingen van 15 minuten waarin de instructeurs samen met enkele doel-

groepsporters laten zien dat je altijd kunt sporten, ongeacht je beperking.

ONLINE 
PLATFORM; 
TOPFIT MET 
DE DIRK KUYT 
FOUNDATION 

De Esther Vergeer Foundation heeft al jaren het project Join the 

Club. Met Join the Club zorgen zij er voor dat de kinderen op de 

juiste plek bij de vereniging terecht komen en dat de vereniging 

er klaar voor is om de kinderen op een plezierige, veilige manier 

een plaatsje bij de vereniging te geven. De foundation regelt alle 

randvoorwaarden en stelt bijvoorbeeld ook goede sportrolstoelen ter 

beschikking. Door een bijdrage van de Dirk Kuyt Foundation heeft de 

Esther Vergeer Foundation er voor het tweede jaar voor gezorgd dat 

bij 10 tennisverenigingen het rolstoeltennis is geïntroduceerd.

JOIN THE CLUB
SAMEN MET 
ESTHER VERGEER 
FOUNDATION
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Een jubileum! Voor de 5e keer liep het Dirk Kuyt Foundation Running Team mee met 

de City Run Rotterdam. 150 mensen met een beperking (en hun begeleiders) ver-

zamelden wederom bij het kantoor van onze partner HDI. Na een gezamenlijke warm-

ing-up en de traditionele tocht onder leiding van een dweilorkest naar de Coolsingel, 

volbracht iedereen de 4,2 kilometer door Rotterdam.

CITY RUN ROTTERDAM

EVENTS
Jaarlijks organiseert de Dirk Kuyt Foundation 

enkele terugkerende evenementen voor 

onze doelgroepsporters.
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Op 16 juni was de tweede Dirk Kuyt Foundation Kampioenendag een feit. In samenwerking met 10 nationale 

sportbonden en diverse lokale sportinitiatieven hebben 600 sporters gestreden om een nationale titel of de toer-

nooiwinst in hun aangepaste sport. Daarnaast hebben 2.500 bezoekers gekeken naar deze sport en deelgenomen 

aan diverse clinics. De Kampioenendag is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig integratie-evenement, waar 

mensen van alle leeftijden, met en zonder beperking, kennismaken met aangepaste sport.

 

KAMPIOENENDAG
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PARTNERS

Onze zakelijke partners zijn onmisbaar in het 

realiseren van onze doelen. Dankzij hun bijdragen, 

inspiratie en medewerking kunnen we steeds meer 

betekenen voor mensen met een beperking.

Als benefi ciënt ontvangt de Dirk Kuyt Founda-

tion van de VriendenLoterij jaarlijkse een vaste 

bijdrage, die wordt aangevuld met de opbreng-

sten van verkochte geoormerkte loten.

HDI en de Supportersvereniging Feyenoord zijn 

als corporate partner aan de Dirk Kuyt Foun-

dation verbonden. Daarnaast vormen partners, 

suppliers, leden Dirk’s 11 en de leden van de 

Club van 100 een onmisbare schakel.

Elk jaar organiseert de Dirk Kuyt Foundation 

een relatie-event voor alle partners. Tijdens 

dit event blikken we terug op hetgeen in het 

afgelopen jaar is bereikt en vertellen we meer 

over de nieuwe plannen. 

In 2018 vond dit event plaats bij Bries Noord-

wijk. Door middel van interviews met partners 

die projecten hebben mogelijk gemaakt en ver-

halen van vertegenwoordigers van organisaties 

die door de Dirk Kuyt Foundation zijn geholpen, 

hebben we inzicht gegeven in hetgeen er is 

gerealiseerd.

ZOMERBORREL
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ZOMERBORREL

Het gezelschap ambassadeurs is in 

2018 weer uitgebreid. Pim Brouwers 

en John de Wolf voegden zich bij de 

ambassadeurs die al langer aan de 

Foundation verbonden waren. Met Lide-

wij Welten, Barbara van Bergen, Glenn 

Nugteren, Peter Kooij en Jens Toornstra 

vormen zij een enthousiaste groep van 

waardige ambassadeurs.

AMBASSADEURS
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FONDSENWERVING

Fondsenwerving is onmisbaar voor de Dirk Kuyt Foundation. 

Dankzij initiatieven van bedrijven en andere organisaties ontvangen 

we jaarlijks van diverse kanten 

Het 40-jarig jubileum van de Lions Club Noordwijk werd gevierd met een 

Gala in Huis ter Duin. Dirk Kuyt Foundation werd gekozen als het goede 

doel van deze avond, wat het prachtige bedrag van € 50.000 opleverde.

Ter gelegenheid van het afscheid van Dirk Kuyt als  

professioneel voetballer, werd in Beachclub Breakers  

een foto-expositie georganiseerd. De expositie was een 

initiatief van Huawei en werd uitgevoerd in samenwerking  

met Cam on Wheels. De foto’s werden gemaakt op 

plaatsen die tijdens de carrière van Dirk Kuyt belangrijk 

zijn geweest. Tijdens de expositie werd onthuld wie de 

fotografen waren: drie jongeren met een beperking 

die foto’s maakten met een Huawei telefoon. De foto’s 

werden na deze onthulling geveild, wat een prachtig 

bedrag voor de Foundation betekende.

JUBILEUM GALA LIONS CLUB 
NOORDWIJK

FOTO-EXPOSITIE
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Een jaar na het spelen van zijn laatste wedstrijd, mocht Dirk Kuyt 

nog één keer in De Kuip aantreden als voetballer. Collega spelers en 

oud-spelers vanuit diverse landen, maakten hun opwachting in dit bijzonde-

re eerbetoon. Kinderen uit de doelgroep van de Foundation mochten als mascotte 

mee het veld op en het logo van de Dirk Kuyt Foundation was te zien op diverse uitingen. 

De netto opbrengst van deze wedstrijd is verdeeld onder drie goede doelen, waaronder de Dirk Kuyt 

Foundation. Maar liefst € 325.000 komt ten goede aan de projecten voor sporters met een beperking.

DIRK KUYT
TESTIMONIAL

De avond voorafgaand aan de Kampioenendag was Sport-

park Nieuw Zuid in Katwijk het toneel van de eerste Dirk Kuyt 

Foundation Beachrun. Een fondswervend event, dat tevens 

een sterk integratie karakter had. Met verharde en onverharde 

parcoursen in diverse afstanden, was er voor elke leeftijd en 

lopers met en zonder beperking een mogelijkheid om sportief 

bezig te zijn.  

BEACH RUN
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Het Katwijkse HaringRock koos in 

2018 de Dirk Kuyt Foundation als goed 

doel! Diverse acties van vrijwilligers en 

bezoekers zorgden voor een mooi bedrag 

en de door de HaringRock organisatie ge-

houden veiling leverde een record bedrag 

op in het bestaan van dit festival.

Decathlon stelde in de drukke decembermaand de Rotterdamse 

vestigingen beschikbaar voor een leuke inpakactie. Klanten 

konden hun zojuiste gekochte december-cadeaus in laten pakken 

door vrijwilligers van de Dirk Kuyt Foundation. Er werd vrijblijvend 

een bijdrage gevraagd als dank. Naast een mooi bedrag, leverde 

dit ook veel bekendheid op bij het winkelend publiek.

HARINGROCK

DECATHLON INPAKACTIE 
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Bram Ladage legt kinderen tijdens de jaarlijkse aardappeloogst-

dag uit waar de frietjes vandaan komen. Aan de bezoekers van dit 

gratis event werd een tegenprestatie gevraagd in de vorm van een 

bijdrage voor de Dirk Kuyt Foundation. 

Met de Dirk Kuyt Testimonial als kapstok, is voor de eerste 

keer een donateurs-campagne opgezet. Onder het motto 

“Geef Dirk een mooi afscheidscadeau - Omarm zijn Foun-

dation voor 1 euro” werd in april en mei campagne gevoerd 

om particuliere donateurs te werven. Deelnemers ontvin-

gen een armbandje met daarop het logo van de Foundation 

en de datum van de Testimonial. 

Tijdens het Sportcongres van het Rotterdams 

Sportbedrijf was de Dirk Kuyt Foundation 

aanwezig met de (rolstoel)bus om verenigingen 

bekend te maken met deze vervoersmoge-

lijkheid voor hun leden met een beperking.

In november heeft een stand tijdens de twee-

daagse Nationale Sport Vakbeurs gezorgd voor 

veel interactie met de sport- en verenigings-

wereld.

HARINGROCK

AARDAPPELOOGSTDAG 
BRAM LADAGE

DONATEUR-CAMPAGNE

PROMOTIE EVENTS
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ALGEMEEN

De Dirk Kuyt Foundation heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Waar drie jaar geleden nog vooral 

sprake was van ondersteuning van events en een enkel eigen event, is er nu sprake van drie duidelijke pijlers:

Om meer te kunnen doen, zonder het aantal medewerkers te laten groeien, is er gekozen voor het inzetten van 

freelancers voor de uitvoering van de projecten. Deze freelancers worden begroot in de projectkosten, waardoor er 

geen risico voor de Foundation is. Het aantal ondersteunde evenementen/projecten/start-ups groeide wederom. 

Er werd door de Dirk Kuyt Foundation in 2018 een fi nanciële bijdrage geleverd aan 151 evenementen, waarbij meer 

dan 32.000 mensen actief waren in maar liefst 42 verschillende sporten. De inkomsten zijn wederom in hoogte 

toegenomen. Naast diverse bedrijfsacties, speelt ook de opbrengst van de Dirk Kuyt Testimonial op 27 mei 2018 

hierin een grote rol. Er is dus een goede start voor nieuwe initiatieven in 2019.

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 fi nancieel ondersteunen van sportevenementen en - projecten voor mensen meteen beperking;

d.  het inzamelen van gelden.

BESTUURSVERSLAG

Support:

• events

• projecten

• start-ups

• vervoer

Events:

• Brownies&downieS Sportdag

• Dirk Kuyt Cup

• City Run Rotterdam

• Kampioenendag

• Brownies&downieS Tour

Projecten:

• Frame voetbal

• Racerunning

• Topfi t

• Toegankelijkheid golfbanen

• Dirk Kuyt Foundation pakt uit

• Sporter van de maand
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BESTUUR

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 
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HOOGTEPUNTEN 2018

Een record-aantal van 151 events werd in 2018 door de Dirk Kuyt Foundation fi nancieel ondersteund. We bereikten 

hiermee meer dan 32.000 sporters die actief waren in 42 verschillende sporten. 

De samenwerkingsovereenkomsten met KNHB, NEVOBO, KNBSB, KNZB en NBB, KNVB, KNKV, NTTB en NTB 

werden verlengd. 

De samenwerking met Brown-

ies&downieS was zichtbaar door de 

tweede Dirk Kuyt Foundation - Brown-

ies&downieS Sportdag en de derde 

Tour. Dit keer was Sportcampus Zuid-

erpark in Den Haag de locatie voor de 

Sportdag en bezocht een team van de 

Foundation tijdens de Tour de vestigin-

gen in Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. 

De City Run Rotterdam kende een jubileum: voor de vijfde keer nam het Dirk Kuyt Foundation Running Team deel, 

met dank aan gastheer HDI.

Het jaarlijkse hoogtepunt is de Dirk Kuyt Foundation Kampioenendag. Meer dan 600 sporters met een beperking 

speelden op 16 juni hun NK’s, landelijke dagen en toernooien op de velden van Nieuw Zuid in Katwijk. 

Ook op het gebied van inkomsten waren er enkele hoogtepunten: Lionsclub Noordwijk benoemde de Dirk Kuyt 

Foundation tot het goede doel van hun jubileumgala, wat € 50.000 opleverde. De foto-expositie rondom het 

afscheid van Dirk Kuyt als profvoetballer bracht door een veiling van de foto’s € 15.000 op en de Dirk Kuyt Testimo-

nial in mei zorgde voor

een forse fi nanciële impuls met een opbrengst van € 352.000. 
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FINANCIEEL BELEID

Het saldo van de staat van baten en lasten bedraagt € 237.602 en is toegevoegd aan de vrije reserves. 

Het doelbestedingspercentage - het percentage van de bestedingen aan de doelstellingen gedeeld door de totale 

bestedingen - van de Dirk Kuyt Foundation over het jaar 2018 bedraagt 55,4% (2017: 45,2%). Door de ingezette 

professionalisering van de organisatie is het gelukt om een veel hoger doelbestedingspercentage te realiseren.

Het fondsenwervingspercentage wordt berekend door de kosten voor eigen fondsenwerving te delen door de baten 

uit de eigen fondsenwerving. Voor 2018 kwam dit percentage uit op 13,0% (2017: 22,1%). De daling van het percent-

age wordt veroorzaakt door het feit dat er in 2018 weliswaar een toename van de bestedingen aan de doelstelling 

is gerealiseerd van crica € 50.000 maar tevens een forse toename is gerealiseerd van de geworven baten. In 2018 

betroffen de baten € 951.000 ten opzichte van € 715.000 in 2017. Hierin heeft met name de bate van de Dirk Kuyt 

Testimonial een grote rol gespeeld. 

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

De inkomsten en reserves namen in 2018 wederom toe. Hierdoor is in de begroting voor 2019 rekening gehouden 

met een stijging voor wat betreft de bestedingen aan onze doelstelling.

De evenementen uit 2018 zullen in 2019 terugkeren en ook de 

Charity Night staat komend jaar op de agenda. De Foundations Golf 

Cup kon in 2018 niet worden ingepland, maar zal in 2019 wederom 

worden georganiseerd.

Er wordt een stijging van de support-aanvragen verwacht, zowel voor 

events/projecten/start-ups als voor het vervoer. Van de projecten uit 

2018 zal een deel worden afgerond, een deel worden gecontinueerd 

of herhaald en er zullen nieuwe projecten worden ontwikkeld.
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BEGROTING

De begroting 2019 ziet er als volgt uit.

BATEN

Baten uit eigen fondswerving     € 687.500

Overige baten       € 1.000

        € 688.500

LASTEN

Bestedingen aan de doelstelling

Besteed aan de doelstelling     € 549.050  

Werving baten

Kosten eigen fondswerving en acties derden    € 100.300

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie     € 64.650

  

        € 714.000

RESULTAAT *)        -/- € 25.500

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 2018 PER 31-12-2017

Vlottende activa

Voorraden 7.000  -
Vorderingen
Debiteuren  3.815  10.050
Omzetbelasting  2.869  8.091
Vordering Stichting
Dirk Kuyt Foundation
Charity Night 2017  109.637  153.636
Overige vorderingen en
overlopende activa  16.021 33.038 
 

 132.342    204.815

Liquide middelen  619.352  416.888

Totaal  619.352  416.888

PASSIVA IN € PER 31 DECEMBER 2018 PER 31-12-2017

Reserves
Continuïteitsreserve 250.000  250.000
Overige reserves  443.124  191.712

 
 693.124  441.712

Kortlopende schulden
Crediteuren  14.566  71.104
Belastingen en premies
sociale verzekeringen  8.526  7.116
Overige schulden en
overlopende passiva  26.457  71.940

 49.549 150.160

Totaal  758.694 621.703

INKOMSTEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

ACTIVA IN € JAAR 2018  BEGROTING 2018  JAAR 2017

Baten
Geworven baten  951.160    452.500   714.686
Overige baten  -  1.000  617

 951.160  453.500  715.303

Lasten
Bestedingen aan de doelstelling
Besteed aan de doelstelling  527.409  373.496  323.489
Werving baten
Kosten fondswerving  123.386 109.316  158.135

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie  62.763  61.628  59.386

 713.558  544.440  541.010

Resultaat  237.602  -90.940  174.293

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT IN €

Dotatie aan overige reserves  237.602  -90.940  174.293
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KASSTROMENOVERZICHT 

KASSTROOM UIT DE NORMALE BEDRIJFSVOERING IN € JAAR 2018  JAAR 2017

Baten
Resultaat   237.602  174.323

Mutaties in het werkkapitaal:
- voorraad   -7.000  -
- debiteuren   6.235  -1.420
- overige vorderingen   66.238  -184.768
- crediteuren   -56.538  64.005
- overige schulden   -44.073  -944

  -48.948   -93.296

Mutatie liquide middelen   202.464  51.166

De mutatie van de liquide middelen kan als volgt  JAAR 2018  JAAR 2017

nader gespecifi ceerd worden.

Saldo liquide middelen:
- op 1 januari   416.888  365.722
- op 31 december   619.352  416.888

Mutatie liquide middelen   202.464  51.166
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TOELICHTING ALGEMEEN 

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

Stelselwijziging
De baten uit de VriendenLoterij werden tot en met de jaarrekening 2017 verwerkt in het jaar waarin zij ont-
vangen worden. Met ingang van 2018 worden de baten uit de VriendenLoterij verwerkt in het jaar waarin zij 
toegezegd zijn. Dat betekent dat in de jaarrekening een vordering opgenomen wordt voor de bijdragen die de 
loterij heeft toegezegd over het boekjaar en waarvan het precieze bedrag vastgesteld wordt binnen enkele 
maanden na afloop van het boekjaar, voor opmaak van de jaarrekening. De wijziging leidt tot een verbeter-
ing in het inzicht van de jaarrekening. Het kapitaal en het resultaat van de stichting per 31 december 2017 
komen hierdoor € 29.831 hoger uit dan gepresenteerd in de jaarrekening 2017.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING RESULTAAT

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd op de historische aanschafprijs of de opbrengstwaarde, indien
deze lager is.

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. De baten
in de vorm van goederen of diensten(in natura) worden tegen de reële waarde verwerkt in de
staat van baten en lasten.
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TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA IN €  

Voorraden
Per balansdatum bestaan de voorraden uitsluitend uit merchandise-artikelen.

Vordering Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Night 2017
Per balansdatum beliep de vordering op Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Night 2017
€ 109.637 Hiervan zag € 106.000 toe op de door Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Night
2017 toegezegde bijdrage. Het restant betreft een vordering in rekening-courant. Over de
vordering is geen rente berekend.

Debiteuren
Per balansdatum werd een voorziening voor mogelijke oninbaarheid van vorderingen op
debiteuren niet noodzakelijk geacht (2017: idem).

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

  31-12-2018  31-12-2017

Nog te ontvangen trekkingsafdracht   16.021  29.831
Vooruitbetaalde kosten   -  2.590
Overige vorderingen   -  617

Subtotaal   16.021  33.038

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

  31-12-2018  31-12-2017

ABN.Amro Bank, rekening-courant   -  1.018
ING Bank, rekening-courant   18.632  40.767
ING Bank, spaarrekening   600.720  375.103

Totaal  619.352  416.888

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

GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht 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 ALGEMEEN 

PASSIVA IN €

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.
Het bestuur acht een continuïteitsreserve noodzakelijk van € 250.000 (2017: € 250.000). 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 2018 kan als volgt worden weergegeven.

  JAAR 2018  JAAR 2017

Stand op 1 januari   221.543  122.250
Mutatie continuïteitsreserve   -  -75.000
Resultaat   2237.602  174.293

Stand op 31 december   459.145  221.543

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

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

  31-12-2018  31-12-2017

Accountantskosten   4.000  4.000
Toezeggingen aan projecten  11.039  -
Kampioenendag 2018   -  35.000
Overige vooruitontvangen bedragen   6.000  6.000
Vooruitgefactureerde omzet   -  4.840
Reservering contract beëindiging medewerker  -  17.757
Vakantiegeldverplichting   4.919  4.343
Overige schulden   500  -

 
  26.457  71.940

Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
De stichting is een huurovereenkomst aangegaan met Worldhotel Wings voor de huur van een
kantoorruimte te Rotterdam, voor een bedrag van € 4.500 per jaar.

Leaseverplichtingen
De stichting is een operational lease-overeenkomst aangegaan voor een auto met een contractduur van 
36 maanden. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ongeveer € 3.400 De resterende looptijd bedraagt 
een maand.
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TOELICHTING OP DE STAAT 
VAN BATEN EN LASTEN 

Ter vergelijking volgt hierna een gespecifi ceerde opstelling van enkele posten uit de staat van
baten en lasten over de jaren 2017 en 2018.

  JAAR 2018 JAAR 2017

GEWORVEN BATEN IN €
Bijdrage Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Gala 2015  -  9.411
Bijdrage Stichting Dirk Kuyt Charity Night 2017  106.000  150.000
Bijdrage Dirk Kuyt Testimonial   352.411  -
Donaties particulieren   36.549  13.967
Dirk’s Elf   32.500  32.500
Club van 100   16.083  30.000
Corporate partner   15.000  22.500
Vriendenloterij:
- jaarlijkse bijdrage   100.000  100.000
- bijdrage Kampioenendag  35.000  100.000
- extra bijdrage   18.906  -
- trekkingsafdracht  68.283  112.922
Project #4 Friends   -  27.000
Hogeschool Leiden   6.555  14.801
Veiling 1e kreeft   -  41.000
Dinnerparty SteDoCo   -  15.000
Post NL – postzegel KUYT   -  10.000
Van Egmond Lisianthus   -  7.500
Aardappeloogstdag   2.230  -
Jubileumgala Lions Club   50.000  -
Project Frame voetbal  20.000  -
Haringrock   15.849  -
Veiling foto’s Dirk Kuyt   15.650  -
Vrienden van MSV 71   2.200  -
Trekpleister   8.000  - 
Anna Muntz Stichting   5.000  -
Overige acties   9.344  28.085
Baten in natura   49.600  -

Totaal  951.160  714.686

Overige baten
Rente banktegoeden   -  617

Aan de stichting werden ook in 2017 middelen om niet ter beschikking gesteld. De waarde van
deze baten in natura is geschat op ongeveer € 31.000. Deze baten zijn niet in de cijfers
verantwoord.
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  JAAR 2018 JAAR 2017

BESTEED AAN DE DOELSTELLING
Aan derden verstrekte subsidies   183.726  123.957
Kosten eigen activiteiten in het kader van de doelstelling  343.683 199.532

  527.409  323.489
Specificatie:
Aan derden verstrekte subsidies  53.150  35.900

Diverse bijdragen
Esther Vergeer Foundation (partnership)   10.000  10.000
Inrichting buitenruimte Kind Jeugd Centrum Heliomare  -  4.000
Beweegtoestel beweegtuin   5.200  -
Materialen voor sport   8.000  -

  23.200  14.000

OVERIGE EVENEMENTEN
Bijdrage  107.376  74.057

Totaal   183.726  123.957

SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING

 AAN DERDEN  OVERIGE WERVING  BEHEER/ TOTAAL  BEGROOT  TOTAAL

 VERSTREKT EVENMENTEN BATEN ADMIN.  2018  2018  2017

 VIA BONDEN  

 EN DERDEN

Subsidies en bijdragen  76.350  107.376   183.726 137.500  123.957
Uitbesteed werk, aankopen   253.097  81.170   334.267  267.000  265.114
Publiciteit en communicatie   25.288  25.288  -  11.670
Personeelskosten   92.086  29.428  30.651  152.165  107.640  109.386
Huisvestingskosten     3.124  3.124  -  2.095
Kantoor- en algemene kosten     28.988  28.988  32.300  28.788

Totaal  76.350  452.559  135.886  62.763  727.558  544.440  541.010
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KOSTEN EIGEN ACTIVITEITEN 
IN HET KADER VAN DE DOELSTELLING  JAAR 2018 JAAR 2017

Toegerekende loonkosten   92.086  62.866
Kosten evenementen:
- Brownies & Downies Sportdag   12.783  -
- Brownies & Downies on tour   2.386  15.875
- Kampioenendag   99.876  98.781
- Mini Marathon Rotterdam   9.830  -
- Toegankelijkheid Golfbanen   10.158  -
- TOPFIT met de Dirk Kuyt Foundation   59.042  -
- Vervoersproject vervoer baten   -31.200  -
- Vervoersproject vervoer lasten   26.929  -
- Vervoersproject vervoer lasten (in natura)   6.700  -
- Overige evenementen   34.961  15.177
- Overige evenementen (in natura)   13.000  -
- Leasekosten sponsorauto (in natura)   4.000  -
- Benzinekosten sponsorauto   3.143  4.592
- Kostenvergoeding   2.989  2.241

  343.683 199.532
Loonkosten
Lonen en salarissen   122.195  89.365
Sociale lasten en pensioenen   29.970  20.021

  152.165  109.386

De loonkosten worden als volgt toegewezen over de verschillende bestedingscategorieën.
Besteding aan de doelstelling   92.086  62.866
Kosten eigen fondsenwerving   29.428  18.017
Beheer en administratie   30.651  28.503

  152.165  109.386
Kosten fondswerving
Toegerekende loonkosten   29.428  18.017
Kosten fondswerving   93.958 140.118

  123.386  158.135
Specificatie:
Representatiekosten   3.203  3.714
PR-kosten  1.782  5.152
PR-kosten (in natura)   15.000  -
Dirk’s Elf   1.831  524
Club van 100   2.831  889
Reis- en onkostenvergoeding   641  1.391
Ingeleend personeel en advies   81.170  53.448
DKF loten voor actie Trekpleister   -  75.000

  106.458  140.118
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Kosten beheer en administratie  JAAR 2018 JAAR 2017

Toegerekende loonkosten   30.651  28.503
Advieskosten (in natura)   3.000  -
Accountantskosten   8.874  8.252
Autokosten   6.217  6.401
BTW privégebruik auto’s   98  988
Correctie BTW privégebruik auto’s 2016/2017   -1.170  -
Kantoorbenodigdheden   4.839  5.330
Kantoorbenodigdheden (in natura)   500  -
Huisvestingskosten   3.124  2.095
Kosten telecommunicatie   343  -
Kosten telecommunicatie (in natura)   1.400  -
Automatiseringskosten   1.717  10.458
Automatiseringskosten (in natura)   7.500  -
Verzekeringen   727  524
Bankrente en kosten   540  799
Verrekenbare Omzetbelasting   -5.861  -8.417
Correctie verrekenbare omzetbelasting vorige jaren  -2.259  1.162
Overige algemene kosten   2.523  3.291

  62.763  59.386

DOELBESTEDINGSPERCENTAGES 

  JAAR 2018 JAAR 2017

Doelbestedingspercentage baten
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten   55,4%  45,2%

Doelbestedingspercentage lasten
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten   72,7%  59,8%

Fondsenwervingspercentage
Kosten fondsenwerving/geworven baten   13,9%  23,1%
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CONTACTGEGEVENS

ADRES

Dirk Kuyt Foundation

Rotterdam Airportplein 55

3045 AP Rotterdam

info@dirkkuytfoundation.nl 

www.dirkkuytfoundation.nl 

CONTACTPERSOON

Saskia Hölscher, Algemene Zaken

saskia@dirkkuytfoundation.nl




