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

Stichting Dirk Kuy t Foundation 
Opgericht in 2005

Vestigingsadres
Rot terdam Airpor tplein 55
3045 AP Rot terdam

Bestuur
Jan Wil lem van Dop  -  voorzi t ter (tot 14 december  
      2020; opgevolgd door Ber t    
                                      Verhoef )
Peter T immermans  -  penningmeester
Esther Goergen   -  bestuursl id
Jan Schaap    -  bestuursl id

Team
Sjaak Troost
Saskia Hölscher
Femke Haarmans
Ir is  van Kempen
Karl i jn K lop

Missie
Dirk Kuy t Foundat ion maak t structureel  spor ten 
voor mensen met een beperking mogeli jk .
Onder s truc tureel  vers taan we spor tac t iv i tei ten 
die langdurig worden aangeboden en waarbi j  de 
frequentie op minimaal 1x per k war taal  l ig t .

Visie
Er mag geen belemmering voor mensen met een 
beperking zi jn om te kunnen spor ten. Zowel f ysiek 
als sociaal  is  spor t een noodzaak.
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2020 was ons jubileumjaar, maar helaas werd het inhoudelijk niet hetgeen 
we voor ogen hadden. 

Vanaf maart werden vrijwel alle activiteiten voor onze doelgroep geschrapt. 
Ons online beweegprogramma TOPfit kon gelukkig wel doorgaan. 
Hiermee kon onze doelgroep toch thuis in beweging blijven.

Naast de grote invloed op de activiteiten die we onze doelgroep kunnen 
aanbieden, heeft de COVID-crisis ook forse impact gehad op de inkomsten 
die de Foundation in 2020 had. 

Het “lege” jaar hebben we gebruikt om vooruit te kijken en een gedegen 
5-jarig beleidsplan te schrijven. 

We zijn hiermee voorbereid op de toekomst en zien deze dan ook met 
vertrouwen tegemoet. 

Dirk Kuyt

Voorwoord



Event support
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Toekenning
Organisaties 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 organisaties sturen na afloop 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 vrijwilligers van de Dirk Kuyt 
Foundation. Zij spreken met de organisatie, deelnemers en vullen een 
evaluatieformulier in.

Overzicht 2020
Na medio maart zijn veel evenementen 
die ondersteuning toegezegd 
hadden gekregen gecanceld. In de 
periode september-oktober werd 
er in Nederland weer meer gesport, 
maar uit de vele gesprekken met 
verenigingen en doelgroepsporters 
bleek dat de sporters met een 
beperking in de meeste gevallen 
dit nog niet aandurfden. Hierdoor 
is het aantal door Dirk Kuyt 
Foundation ondersteunde activiteiten 
noodgedwongen de rest van het jaar 
zeer beperkt gebleven.

25
Ondersteunde activiteiten

22.995
Deelnemers

22 
Verschillende sporten

308
Ritten gereden

1.232
Mensen vervoerd

Vervoer
Gelijk aan de activiteiten in ons support-project, hebben ook de (rolstoel) 
bussen aanzienlijk minder gereden dan was voorzien. In januari 2020 
is met behulp van diverse sponsors (Amega, Ames, AA Lease, Pon) een 
tweede bus de weg op gegaan, maar hier hebben we weinig gebruik van 
kunnen maken. De bussen worden sinds begin 2020 gereden door Taxi 
Stam uit Dordrecht. 



Samenwerkingen
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Sportdag

De jaarlijkse sportdag  in januari kon gelukkig nog wel 
doorgang vinden. Op zondag 26 januari hebben meer dan 500 
medewerkers van Brownies&downieS met elkaar gesport. Dit 
jaar stonden basketbal, voetbal, dans en beachvolleybal op het 
programma en uiteraard gingen alle vestigingen met Dirk op 
de foto.

Aan de wandel met 
Brownies&DownieS

De beoogde Tour langs enkele vestigingen, die al enkele 
jaren in november plaatsvindt, kon om genoemde redenen 
niet plaatsvinden. Om toch met de medewerkers en bij 
de vestigingen te kunnen bewegen, zijn vrijwilligers en 
medewerkers van Dirk Kuyt Foundation in het najaar op 
pad gegaan om - binnen de geldende richtlijnen - met de 
medewerkers te wandelen.

Brownies&downieS
Sinds 2016 werkt de Dirk Kuyt Foundation samen met 
de lunchketen Brownies&downieS. In overleg creëren we 
momenten waarbij de medewerkers van B&D leren hoe 
belangrijk, leuk en gezond sporten is. 

Sportbonden
Begin 2019 is de formele samenwerking met 
negen sportbonden verlengd met twee jaar. Deze 
samenwerking richt zich in alle gevallen op één 
specifiek toernooi of event per jaar, dat door de 
sportbond wordt georganiseerd en daarnaast 
op de aanwezigheid van de sportbond bij de 
Kampioenendag.

Vrijwel alle toernooien/NK’s van de sportbonden 
zijn vanwege de COVID-uitbraak niet doorgegaan. 
Slechts één H-hockey dag kon doorgang vinden 
(februari).
Met de sportbonden zijn afspraken gemaakt over 
het eventueel ondersteunen van het uitgestelde 
toernooi/event in 2021.

Join the Club samen met 
Esther Vergeer Foundation
Het project Join the Club is al enkele jaren een vast 
onderdeel bij de Esther Vergeer Foundation. Door 
dit project zorgen zij ervoor dat kinderen op de 
juiste plek bij een sportvereniging terechtkomen 
en dat de vereniging er klaar voor is om de 
kinderen op een plezierige, veilige manier een 
plaatsje bij de vereniging te geven. De EVF regelt 
alle randvoorwaarden en stelt bijvoorbeeld ook 
goede sportrolstoelen ter beschikking. Door 
een bijdrage van de Dirk Kuyt Foundation heeft 
de EVF er voor het vierde jaar voor gezorgd dat 
bij 10 tennisverenigingen het rolstoeltennis is 
geïntroduceerd.

Dirk Kuyt Cup
De Dirk Kuyt Cup is een evenement van de 
Stichting Rotterdamse Sporticonen. Eind 2017 is 
Dirk Kuyt aan het rijtje Sporticonen toegevoegd 
en op 8 maart 2020 werd voor de derde maal de 
Dirk Kuyt Cup georganiseerd. Zo’n 60 kinderen 
(leeftijd 4 t/m 12 jaar) met een lichamelijke en 
verstandelijke beperking speelden in de WION 
hal in Rotterdam verschillende vormen van pole 
soccer.
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Projecten
TOPFIT
Het online beweegprogramma TOPFIT (door Dirk 
Kuyt Foundation geïntroduceerd in 2018), bleek 
een uitkomst in Corona-tijd. Door dit programma 
te promoten en online challenges te publiceren, 
steeg het aantal mensen dat de trainingen volgt 
naar 1.000 per maand.
Om een extra boost te geven en bewoners van 
zorginstellingen kennis te laten maken met deze 
manier van bewegen, hebben we daarnaast 
enkele fysieke activiteiten rondom TOPFIT laten 
plaatsvinden:

Frame-voetbal
Het lopende project Frame-voetbal heeft uiteraard in 2020 
niet de stappen kunnen zetten die vooraf beoogd waren. Wel 
is er met de partners KNVB, Johan Cruijff Foundation en Het 
Gehandicapte Kind gewerkt aan een update van het bestaande 
projectplan, teneinde vanaf 2021 sneller een groot aantal clubs 
te realiseren die frame-voetbal aanbieden, waarna gewerkt kan 
worden aan het opstarten van een regio-competitie. 

Racerunner-regeling
2020 was het derde jaar waarin Dirk Kuyt Foundation 
samenwerkte met Het Gehandicapte Kind en het Foppe Fonds 
in het kader van de Racerunner Regeling: Atletiekverenigingen 
kunnen met steun van deze drie organisaties starten met het 
aanbieden van racerunning. Zo kunnen kinderen met een 
beperking sporten samen met kinderen zonder beperking. 
Onze organisaties dragen gezamenlijk 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.
In 2020 hebben 10 atletiekverenigingen gebruik gemaakt van 
deze regeling. Sinds 2018 zijn in totaal 46 verenigingen gestart 
met het aanbieden van racerunning dankzij de regeling.

‘S Heeren Loo

Op 19 mei bracht Dirk Kuyt een bezoek aan 
‘s Heeren Loo Noordwijk. Samen met TOPFIT-
instructeurs Pim Brouwers en Evi Evers en 
presentator Levi van Kempen, werd in de 
buitenlucht in kleine groepjes gesport op muziek. 
Een welkome afleiding voor de bewoners in deze 
tijd.

TOPFIT on Tour

Op 17 september trok de Dirk Kuyt Foundation 
door het land voor een live promotie van het 
(online) beweegprogramma TOPFIT. Een dag voor 
de start van de ‘Nationale Sportweek’ bezochten 
wij een zorginstelling in Tilburg, een dagbesteding 
in Tegelen en mytylschool Lichtenbeek in Arnhem 
om mensen en kinderen actief te laten (mee)
sporten. 
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Talenten
De Dirk Kuyt Foundation ondersteunt drie jonge 
talenten die hun (Paralympische) dromen aan het 
najagen zijn. Arie Twigt, Joey Lie en Claire Petit 
houden ons maandelijks op de hoogte van hun 
leven vol trainingen, wedstrijden en toernooien. 
Door de speciale blogs en vlogs maken we van 
heel dichtbij de successen, maar soms ook de 
minder leuke kanten van het topsporters bestaan 
mee. Zo moest Joey Lie zijn actieve sportcarrière 
stoppen vanwege lichamelijke problemen en miste 
Arie met het Nederlands rolstoelbasketbalteam de 
kwalificatie voor de Paralympische Spelen.

Arie Twigt

Claire Petit

Joey Lie

Sporter van de maand
We ondersteunen maandelijks een individuele 
sporter met een beperking om nieuw materiaal 
te kunnen aanschaffen voor zijn/haar sport ter 
waarde van maximaal  €2.000. In 2020 hebben 
we 12 sporters geholpen, in de volgende sporten: 
parabadminton, handbike (3x), rolstoelhockey, 
racerunning, karate, boccia, freewheel, 
rolstoeltennis, judo en skiën.

Joey Lie



Partners
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Ook in dit economisch moeilijke jaar konden we rekenen 
op de steun van onze zakelijke partners. Helaas moest een 
aantal partners de bijdrage stoppen vanwege de crisis. 

De partners van de Dirk Kuyt Foundation zijn te verdelen in 
partners, leden Dirk’s 11, leden Club van 100 en suppliers. 

De jaarlijkse netwerkborrel met alle partners, is vanwege de 
COVID-uitbraak geannuleerd.

VriendenLoterij

Een bijzondere partner is de VriendenLoterij. Jaarlijks 
ontvangen we van hen een vaste bijdrage, die wordt 
aangevuld met de opbrengsten van verkochte 
geoormerkte loten. De bijdrage is in 2020 besteed aan de 
sportactiviteiten in de regio’s, die door Dirk Kuyt Foundation 
werden ondersteund. Een klein deel is besteed aan het 
vervoer van sporters van en naar hun sportwedstrijden met 
onze (rolstoel) bus. 

Ambassadeurs

Ook in 2020 mochten we rekenen op de steun van onze 
ambassadeurs: sporters mèt en zonder een lichamelijke 
beperking. Lidewij Welten, Barbara van Bergen, Glenn 
Nugteren, Peter Kooij, Jens Toornstra en Pim Brouwers 
ondersteunen en promoten de Dirk Kuyt Foundation 
gedurende het jaar, bij activiteiten van de Foundation en via 
hun eigen kanalen.



Ook de fondsenwerving verliep in dit jaar anders. Waar 
in andere jaren een groot deel van de inkomsten werd 
gegenereerd door acties die bedrijven/organisaties voor ons 
deden, viel deze bron in 2020 vrijwel volledig weg. 

De belangrijkste fondswervende activiteiten die wel 
plaatsvonden:

In januari vond de loterij rondom het 100-jarig bestaan van 
Quick Boys. De Dirk Kuyt Foundation was benoemd tot één van 
de goede doelen van deze groots opgezette loterij. Dit leverde 
ruim € 22.000 op.

In oktober organiseerde supportersvereniging De Feijenoorder 
een online veiling ten bate van de Dirk Kuyt Foundation. Het 
resultaat van deze actie was € 7.000.

Fondsenwerving

15 -Jarig jubileum
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Op 14 november 2020 bestond de Dirk Kuyt Foundation 15 
jaar. Helaas kon het jubileum vanwege de RIVM richtlijnen niet 
groot worden gevierd, maar door middel van de “Dit Zijn Wij”- 
campagne en een online veiling, is er toch aandacht voor dit 
bijzondere feit gegenereerd.

De jubileumcampagne bestond uit 15 filmpjes die 15 sporters 
met een beperking portretteerden. Hun daadkracht en 
positiviteit vormden een mooi beeld van wat er mogelijk is. 
Doel van deze campagne was naamsbekendheid genereren en 
bewustzijn rondom de aangepaste sport.

Het doel van de online veiling was fondsenwerving. Diverse 
(oud)collega’s van Dirk droegen bij door het leveren van een 
gesigneerd shirt. In samenwerking met Match Worn Shirts 
konden geïnteresseerden twee weken lang bieden op shirts 
van Nederlandse en buitenlandse topspelers. Het leverde een 
mooi bedrag van ruim € 12.000 op.



Organisatie
Management informatie
Het bestuur wordt door het management op diverse wijzen 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de 
organisatie.

Vier keer per jaar is er een bestuursvergadering. Naast 
informatie die gedeeld wordt over de actuele situatie van 
de Stichting, is dit ook de gelegenheid waar eventuele 
stukken worden getekend en besluiten worden genomen.

Maandelijks wordt door de algemeen manager een update 
mail gestuurd, waarin puntsgewijs actuele zaken onder de 
aandacht van het bestuur worden gebracht.

Via de online omgeving in VisionPlanner kunnen de 
bestuursleden op elk gewenst moment de financiële stand 
van zaken inzien: van macroniveau, tot ingezoomd op elke 
inkoop- of verkoopfaktuur.

Privacy en informatie
beveiliging
Op de website van Dirk Kuyt Foundation is een 
privacyverklaring  opgenomen, volgens welke de 
organisatie werkt.

In alle uitgaande mails wordt verwezen naar deze 
verklaring.

Werknemers en bestuursleden tekenen bij 
indiensttreding / aantreden een AVG-verklaring en 
geheimhoudingsverklaring.

Jaarlijks vindt een securitycheck plaats ten 
aanzien van de maatregelen voor privacy en 
informatiebeveiliging. Hierbij wordt gelet op:

Toegangscontrole: gebruik en vernieuwing van 
sterke wachtwoorden.

Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging: 
periodiek beheer op de werkplek;  
beveiligingssoftware op de laptops; encryptie 
op de laptops.

Gebruik maken van VPN op de laptops en 
telefoons, zodat beveiligd kan worden ingelogd 
op openbare netwerken.

Jaarlijks opvragen verklaringen van 
toepasbaarheid met ISO certificaat bij 
toeleveranciers (site en CRM systeem).

Training van medewerkers door middel van 
een online awareness programma, zodat 
er maandelijks aandacht is voor online 
veiligheid. De resultaten zijn door middel van 
rapportages zichtbaar.

Beveiligingsincidenten worden via e-mail 
gemeld bij de IT-verantwoordelijke binnen de 
Dirk Kuyt Foundation en het bestuur. 

Contact belangrijkste 
belanghebbenden
De Dirk Kuyt Foundation is een open organisatie met korte 
lijnen naar zowel de doelgroep als naar zakelijke relaties. Beide 
groepen worden door middel van een digitale nieuwsbrief 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de 
organisatie. Voor de zakelijke relaties is er een jaarlijkse 
netwerkborrel, waarbij de activiteiten van het afgelopen jaar 
worden toegelicht en de plannen voor de toekomst worden 
besproken. Tijdens deze borrels is een aantal mensen uit de 
doelgroep aanwezig, die in korte vraaggesprekken praten 
over hetgeen nodig is om te kunnen sporten. De interactie 
tussen doelgroep en zakelijke relaties zorgt voor veel nieuwe 
impulsen. 
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Toekomst

Beleid gedragscodes
Dirk Kuyt Foundation hanteert de codes, richtlijnen en gedragsrichtlijnen 
zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland. Daarnaast werkt de Dirk 
Kuyt Foundation volgens onderstaande codes en richtlijnen:

SBF-code voor Goed Bestuur.

Richtlijn 650 en Richtlijn C2(onderdeel van richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en 
aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en 
administratie.

Erkenningsregeling Goede Doelen.

Regeling beloning directeuren van goede doelen.

Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.

Op www.dirkkuytoundation.nl wordt verwezen naar de klachtenprocedure, 
gedragscodes en informatie over meldpunt grensoverschrijdend gedrag.
beveiligingsincidenten worden via e-mail gemeld bij de IT-verantwoordelijke 
binnen de Dirk Kuyt Foundation en het bestuur. 

De eerste lockdown in 2020 en de daarmee gepaard gaande annulering 
van diverse activiteiten, gaf ruimte om het reeds gestarte toekomsttraject, 
verder uit te diepen. Onder begeleiding van een marketeer is gewerkt aan 
een plan voor de komende 5 jaar. Belangrijkste wijziging is dat de Dirk Kuyt 
Foundation zich volledig gaat richten op het stimuleren van structureel 
sporten voor mensen met een beperking. De volledige plannen zijn terug 
te vinden in het meerjaren-beleidsplan.

Betrokkenheid doelgroep 
bij beleid
De Dirk Kuyt Foundation gaat veel en graag in gesprek met de doelgroep 
om te horen welke behoefte er is. De helft van de ambassadeurs bestaat 
uit sporters met een beperking. Zij fungeren als sparringpartner voor 
de ontwikkeling van nieuwe projecten. Inmiddels is gestart met het 
werven van een bestuurslid uit de doelgroep. Er is een shortlist, waarna 
gesprekken volgen die zullen resulteren in het uitbreiden van het bestuur 
met een nieuw lid in 2021.
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Bestuursverslag
Algemeen
De Dirk Kuyt Foundation begon het jaar 2020 met de bestaande constructie met de pijlers support, events en projecten. 
In februari is gestart met het toewerken naar een nieuw meerjarenbeleidsplan. Dit brengt vanaf 2021 de nodige 
veranderingen met zich mee, doordat uitsluitend activiteiten die gericht zijn op het structureel sporten worden ontplooid. 
Enkele bestaande projecten zullen daardoor in 2021 niet terugkeren.
Vanwege de ontstane situatie rondom de COVID-uitbraak, werden enkele activiteiten al noodgedwongen gestopt in 2020.

De activiteiten die nog wel plaatsvonden, kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

Support                 Events    Projecten

        Events             Brownies&downieS Sportdag          Frame-voetbal

        Projecten             Dirk Kuyt Cup            Racerunning

        Start-ups                   TOPfit

        Vervoer                   Sporter van de maand

        Sportbonden                  Talenten

Waar voorheen diverse freelancers werkzaam waren, zijn vanaf medio maart 2020 de werkzaamheden volledig opgepakt 
door het kantoorteam. Alleen voor het project Sporter van de Maand wordt voor maximaal 8 uur per maand gebruik 
gemaakt van een freelancer.

Het behoeft geen toelichting dat het aantal ondersteunde evenementen/projecten/start-ups in 2020 zeer laag was. 
Er waren weinig mogelijkheden voor het organiseren van sportactiviteiten voor de doelgroep. 
Desondanks konden we nog bijdragen aan 25  activiteiten in 22 verschillende sporten en met 23.000 deelnemers. 

Uiteraard bleven ook de inkomsten achter bij 2019. Een groot deel van de inkomsten komen in andere jaren uit acties van 
bedrijven. Deze activiteiten kwamen stil te liggen, waardoor deze bron van inkomsten vrijwel volledig wegviel. 
Daarnaast kon een aantal zakelijke relaties door de crisis niet voldoen aan de jaarlijkse sponsorbijdrage. 
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Statutaire naam en doelstelling

Het doel van stichting Dirk Kuyt Foundation is het ondersteunen en begeleiden van minder valide sporters bij de 
uitoefening van hun sport in Nederland. Om deze doelen te bereiken verricht de Dirk Kuyt Foundation de volgende 
activiteiten:

a. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties;

b. Het (mede) organiseren van evenementen ten behoeve van fondsenwerving;

c.	 Het	financieel	ondersteunen	van	sportevenementen	en	-	projecten	voor	mensen	met	een	beperking;

d. Het inzamelen van gelden.

Bestuur

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

* Bert Verhoef heeft Jan Willem van Dop op 14 december opgevolgd als 
voorzitter. Eind december 2020 is tevens Rob Spuijbroek toegetreden tot het 
bestuur.

Bezoldiging bestuurders 
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Hoogtepunten 2020

Twee events konden doorgang vinden: 
de Brownies&downieS Sportdag in Den Haag en de Dirk Kuyt Cup in Rotterdam. 

Daarnaast zijn nog 25 activiteiten financieel ondersteund en hebben de Dirk Kuyt Foundation (rolstoel)bussen (de tweede 
is begin 2020 in gebruik genomen) nog meer dan 300 ritten gereden en daarmee meer dan 1200 mensen vervoerd.

Het online beweegplatform TOPFIT - dat in 2018 werd gelanceerd - kwam in dit bijzondere jaar goed van pas. Er werd door 
de doelgroep veel gebruik van gemaakt en we hebben dit gestimuleerd door in de periodes dat de regels dit toelieten bij 
diverse zorginstellingen samen met de bewoners/cliënten een TOPFIT-les te volgen. 
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CBF Keurmerk

De Stichting heeft eind 2020 de CBF-erkenning verkregen en 
staat ingeschreven in het register goede doelen.

Financieel beleid

Het saldo van de staat van baten en lasten bedraagt 
€ 136.816 negatief en is in mindering gebracht op het 
bestemmingsfonds/ overige reserves. 

Bestedingspercentages 
Het bestuur is tevreden over het bestedingspercentage 
doelstelling van 81,9%. De percentages voor  kosten 
van beheer en administratie nu 15,8% en het 
bestedingspercentage fondswerving nu 21,6% moeten in 
nabije toekomst echter verder omlaag. De coronacrisis heeft 
naast een initiele kostenpost bij beheer en administratie echter 
wel een behoorlijke invloed gehad op de percentages.

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%. 

Beleid ten aanzien van de reserves 

Het saldo over 2020 is € 136.816 negatief en zal voor 
€ 140.000 worden onttrokken aan het bestemmingsfonds en 
voor 3.184 aan de overige reserves worden toegevoegd.

De overige reserves zullen volledig worden aangewend voor de 
realisatie van de doelstelling van de stichting.
doelen.

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve is gevormd ter dekking van eventuele 
toekomstige exploitatietekorten. Het bestuur acht een 
continuïteitsreserve noodzakelijk van € 250.000. De inschatting 
van het bestuur is dat deze reserve afdoende is om anderhalf 
maal de jaarlijkse kosten van de eigen organisatie te dragen.

Beleid ten aanzien van beleggingen  

De reserves staan op rekeningen bij de ING Bank. Er wordt niet 
belegd en dat is tot op heden ook nog nooit gebeurd.
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Toekomst

De inkomsten lagen in 2020 lager dan 2019 (door de eerder genoemde opbrengst vanuit de Charity Night in 2019 en de 
corona crisis in 2020). De verwachting is dat de inkomsten in 2020 en 2021 aanzienlijk lager zijn dan voorgaande jaren door 
het ontbreken van een dergelijk groot evenement en de huidige crisis. Hierin is in de begroting 2021 ook rekening mee 
gehouden.
 
Echter, gezien de ontwikkelingen vanwege het Corona-virus, is het aannemelijk dat de inkomsten voor de Dirk Kuyt 
Foundation in 2021 lager zullen uitvallen dan begroot. Er zullen sponsors zijn die hun overeenkomst op moeten zeggen en 
ook zullen er minder spontane bedrijfsacties worden georganiseerd.
 
Als gevolg van de huidige crisis zal de foundation daar waar mogelijk gebruik maken van de maatregelen die door de 
Nederlandse overheid in het leven zijn geroepen. Verder zullen wij door de verwachte daling van inkomsten en sponsoring 
gedwongen zijn om minder evenementen te organiseren of te steunen. Vooralsnog kunnen door de beperkende 
maatregelen in Nederland tijdelijk helemaal geen evenementen plaatsvinden. De gedwongen annulering van bijvoorbeeld 
de Kampioenendag is hier een goed voorbeeld van.
De organisatie zal echter ook in deze tijden proberen haar activiteiten te blijven voortzetten met de digitale hulpmiddelen 
die er zijn. De campagne TOPfit is in deze periode door de Foundation opnieuw onder de aandacht gebracht bij diverse 
partijen.
 
De Foundation heeft in het boekjaar 2021 derhalve nog steeds te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit zal 
naar verwachting voor de organisatie resulteren in een daling van de opbrengsten.
Het bestuur van de Foundation heeft deze onzekere situatie onderkend en neemt zoveel maatregelen als mogelijk om 
voortzetting van haar activiteiten te kunnen continueren.Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen 
op duurzame voortzetting van de activiteiten. 

Medio december 2020 heeft de Dirk Kuyt Foundation het CBF keurmerk ontvangen, waarmee naast de erkenning ook een 
stap is gezet in het verder professionaliseren van de organisatie.
 
De beoogde jubileumviering op 14 november 2020 werd door de beperkende maatregelen geannuleerd en zou indien 
mogelijk in mei 2021 alsnog worden gepland. Er is inmiddels echter besloten dat gezien de verlenging van de lockdown 
wordt afgezien van dit evenement. Zodra er weer meer mogelijkheden zijn, kiezen we ervoor ons te focussen op de 
projecten die we in de nabije toekomst voor onze doelgroep kunnen realiseren. Voor mensen met een beperking is het in 
deze tijd nòg moeilijker om te kunnen blijven sporten. Het is onze missie om hier zo goed mogelijk aan bij te dragen.

Bestuur Dirk Kuyt Foundation
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Begroting

De begroting 2021 ziet er als volgt uit.

                

Baten

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Vriendenloterij reguliere bijdrage
Vriendenloterij geoormerkte bijdrage
Baten Charity Night
Overige baten 

                

Lasten

Totaal besteed aan de doelstelling
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

                

Resultaat

 

         
Namens het bestuur van de Dirk Kuyt Foundation

Peter Timmermans, penningmeester Stichting Dirk Kuyt Foundation

 € 10.000
€ 90.000

€ 100.000
€ 40.000
€ 75.000

€ 112.500

€ 427.500 
 

 € 296.030
€ 73.346
€ 57.672 

€ 427.048

452



w w w . d i r k k u y t f o u n d a t i o n . n l1 7

Inkomsten

Balans

ACTIVA IN €
Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting 
Vordering Stichting Dirk Kuyt Foundation
Charity Night 2019
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

PASSIVA IN €

Reserves en fondsen

Reserves
Continuïteitsreserve
Overige reserves

Fondsen
Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva

TOTAAL

 per 31-12-2019

€ 4.298

€ 2.170
€ 4.917

€ 3.288
€ 177.888

€ 188.263

€ 433.358

per 31-12-2019
 

€ 250.000
€ 174.224

€ 140.000

€ 564.224

€ 24.536

€ 10.246

  € 26.913

€ 61.695

€ 625.919

 Per 31 december 2020 

€ 3.410

€ 2.245
€ 11.703 

-
€ 192.533

€  206.481

€ 355.120 

Per 31 december 2020 

€ 250.000
€ 177.408

€ 0

€ 427.408

€ 14.846

€ 4.502

  € 118.255 

                € 137.603

€ 565.011
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties Baten van 
verbonden partijen zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven

Geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering van 
producten en diensten
Overige baten

Lasten
Bestedingen aan de doelstelling 
Besteed aan de doelstelling
Werving baten 
Kosten fondswerving
Beheer en administratie 
Kosten beheer en administratie

Resultaat

Bestemming van het resultaat

Bestemmingsfonds
Dotatie aan overige reserves

 jaar 2019

€ 12.232
€ 168.380
€ 157.747

€ 150.000

€ 145.000

€ 633.359

-
  - 

€ 633.359

€ 570.295

€ 145.127

  € 62.858 

€ 778.280

- € 144.921

€ 140.000
  - € 284.921  

- € 144.921

 begroting 2020 

€ 50.000
€ 220.000
€ 175.000

-

-

€ 445.000

€ 150.000
  € 125.000

€ 720.000

€ 536.000

€ 124.750

  € 59.250

€ 720.000

€ 0

-

 jaar 2020

€ 21.052
€ 103.393
€ 153.367

€ 169.898

-
 

€ 447.710

-
                € 106.575

€ 554.285

€ 454.155

€ 149.281

  € 87.665

€ 691.101

 - € 136.816

- € 140.000
€ 3.184

   - € 136.816
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Kasstromenoverzicht

Kasstroom uit de normale bedrijfsvoering
Resultaat

Mutaties in het werkkapitaal:
- voorraad
- debiteuren
- overige vorderingen
- crediteuren
- overige schulden

Mutatie liquide middelen

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

Saldo liquide middelen:
- op 1 januari
- op 31 december

Mutatie liquide middelen

 jaar 2019

- € 144.921

€ 2.702
€ 1.645

- € 57.566
€ 9.970

    € 2.176 

- € 41.073

- € 185.994

 jaar 2019

€ 619.352
  € 433.358 

- € 185.994

 jaar 2020

- € 136.816

€ 888
- € 75

- € 18.143
- € 9.690
€ 85.598

€ 58.578

  - € 78.238

 jaar 2020

€ 433.358
  € 355.120

  - € 78.238
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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.
De activiteiten van de stichting bestaan met name uit het ondersteunen van minder valide sporters bij de beoefening van 
hun sport, door het beschikbaar stellen casu quo het financieren van materialen en/of hulpmiddelen en het inzamelen van 
geld.

Boekjaar
Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.

CBF Keurmerk
De Stichting heft eind 2020 de CBF-erkenning verkergen en staat ingeschreven in het register geode doelen.

Groepsverhoudingen – Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Night 2019

In het eerste halfjaar van 2020 is de Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Night 2019 opgeheven en uitgeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. De financiële en administratieve afwikkeling van de stichting in 2020 restulteerde geconsolideerd 
in een zeer beperkte kostenpost. Gezien het beperkte belang is ervoor gekozen om geen geconsolideerde cijfers 2020 op 
te stellen.
 
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur schattingen, in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
grondslagen zoals de voorziening voor dubieuze debiteuren. Deze schattingen zijn bepalend voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Schattingen en veronderstellingen worden periodiek beoordeeld. Eventuele aanpassingen worden 
opgenomen in de periode van herziening en prospectief verwerkt.

Grondslagen van waardering en bepaling resultaat

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd op de historische aanschafprijs of de opbrengstwaarde, als 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, vaak 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.
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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 vermelde 
waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin diensten volledig zijn verricht en baten uit acties zijn genoten. Baten 
van de Vriendenloterij worden verantwoord in het jaar waarin zij 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. 

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.

ANBI - Vennootschapsbelasting
De stichting is aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling en is om die reden niet belastingplichtig voor de 
Vennootschapsbelasting.

Activa

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

Debiteuren
Per balansdatum werd een voorziening voor mogelijke oninbaarheid van vorderingen op debiteuren noodzakelijk geacht 
van € 10.000 (2019: € 6.525).

Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen en overlopende activa per balansdatum kunnen als volgt worden gespecificeerd.
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Toelichting op de balans

Nog te ontvangen subsidie NOW 
Nog te ontvangen baten Boksgala Lions Club
Nog te ontvangen trekkingsafdracht
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen

TOTAAL

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

ING Bank, rekeningen-courant
ING Bank, spaarrekening

TOTAAL

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

 31-12-2019

€ 140.000
€ 9.000

€ 28.888
        -

€ 177.888

31-12-2019
 

€ 83.358
 € 350.000

 
€ 433.358

 31-12-2020 

€ 58.400
€ 105.000

€ 12.000
€ 14.001

  € 3.132
  

€ 192.533

31-12-2020 

€ 30.177
  € 324.943

  € 355.120
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Toelichting op de balans

Passiva

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten. Het bestuur acht een 
continuïteitsreserve noodzakelijk van € 250.000 (2019: € 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 2020 kan als volgt worden weergegeven.

Stand op 1 januari
Mutatie bestemmingsfonds 
Resultaatverdeling

Stand op 31 december

  jaar 2019

€ 459.145
- € 140.000
- € 144.921 

€ 174.224

 jaar 2020 

€ 174.224
€ 140.000

  - € 136.816 
  

€ 177.408 

Bestemmingsfonds
In 2019 heeft de Lions Club een geoormerkte gift toegezegd van € 140.000. Omdat deze bijdrage niet vrij besteedbaar is, is 
hiervoor een bestemmingsfonds gevormd. In 2020 is het bestemmingsfonds besteed.

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.

Accountantskosten
Toezeggingen aan projecten
Overige vooruitontvangen bedragen
Vakantiegeldverplichting
Overige schulden

 31-12-2019

€ 11.450
€ 3.450
€ 6.000
€ 5.563

        € 2.300
 

€  26.913

 31-12-2020 

€ 5.250
€ 105.000

-
€ 6.490
€ 1.515

  € 118.255

Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
Stichting Dirk Kuyt Foundation is een huurovereenkomst aangegaan met Worldhotel Wings voor de huur van een 
kantoorruimte in Rotterdam, voor een bedrag van € 4.500 per jaar.

De stichting is daarnaast een operational lease-overeenkomst aangegaan met een contract- duur van 36 maanden voor 
een auto. De jaarlijkse verplichting bedraagt ongeveer € 3.400. De resterende looptijd is 13 maanden.

Gebeurtenissen na balansdatum
De Dirk Kuyt Foundation heeft in het boekjaar 2021 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit zal naar 
verwachting voor de organisatie resulteren in een daling van de opbrengsten.
Tevens zullen diverse evenementen in 2021 niet door kunnen gaan. Het bestuur van de foundation heeft deze onzekere 
situatie onderkend en neemt zoveel maatregelen als mogelijk om voortzetting van haar activiteiten te kunnen continueren.
Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de activiteiten.
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Toelichting op de balans

Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
Stichting Dirk Kuyt Foundation is een huurovereenkomst aangegaan met Worldhotel Wings voor de huur van een 
kantoorruimte in Rotterdam, voor een bedrag van € 4.500 per jaar.

De stichting is daarnaast een operational lease-overeenkomst aangegaan met een contract- duur van 36 maanden voor 
een auto. De jaarlijkse verplichting bedraagt ongeveer € 3.400. De resterende looptijd is 13 maanden.

Gebeurtenissen na balansdatum
De Dirk Kuyt Foundation heeft in het boekjaar 2021 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit zal naar 
verwachting voor de organisatie resulteren in een daling van de opbrengsten.

Tevens zullen diverse evenementen in 2021 niet door kunnen gaan. Het bestuur van de foundation heeft deze onzekere 
situatie onderkend en neemt zoveel maatregelen als mogelijk om voortzetting van haar activiteiten te kunnen continueren.

Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de activiteiten.



w w w . d i r k k u y t f o u n d a t i o n . n l2 5

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 
2019 en 2020.

Baten

Baten van particulieren/donaties/giften

Baten van bedrijven 
Dirk’s Elf
Club van 100
Corporate partner
Gebr. Boekensteijn exploitatie mij
Baten in natura
Overige acties

Baten van loterijorganisaties Vriendenloterij
- jaarlijkse bijdrage
- bijdrage Kampioenendag
- extra bijdrage
- trekkingsafdracht

Baten van verbonden partijen zonder winststreven 
Stichting Dirk Kuyt Charity Night 2019

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Boksgala Lions Club
Anna Muntz Stichting

Overige baten
Compensatie transitievergoeding
Subsidie NOW 

Totaal baten 

  jaar 2019

€ 12.232

€ 32.500
€ 22.000
€ 15.000
€ 25.000
€ 29.200
€ 44.680

€ 168.380

€ 100.000
-

€ 88
  € 57.659

€ 157.747

€ 150.000

€ 140.000
  € 5.000

€ 145.000

-
-

-

€ 633.359

 jaar 2020 

  

€ 21.052

€ 27.500
€ 18.455

€ 6.000
-

€ 17.200
  € 34.238

       € 103.393

€ 100.000
-
-

  € 53.367

  € 153.367

       
€ 169.898

-
         -
  

-

 € 3.132
€ 103.443

€ 106.575

€ 554.285
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Besteed aan de doelstelling
Aan derden verstrekte subsidies
Kosten eigen activiteiten in het kader van de doelstelling

Specificatie:

Aan derden verstrekte subsidies
Via sportbonden
KNHB, Hockey
KNVB, Voetbal
KNZB, Zwemmen
KNZB, Waterpolo
NEVOBO, zitvolleybal
NSGK, Race running
NTTB, Para Tafeltennis
KNVB, Korfbal
SRN, Rolstoeldansen
NTB, Triatlon
NBB, Streetball
SRN, rolstoelhockey
KNZB, NK waterbasketbal
KNBSB, Landelijke G-Honkbaldag

Diverse bijdragen
Esther Vergeer Foundation (partnership)
Overige

Overige evenementen
Bijdrage sportevenementen

Totaal

  jaar 2019

€ 190.653
  € 379.642

€ 570.295

€ 17.500
-
-

€ 2.868
€ 3.500

-
€ 2.500
€ 2.500

-
€ 908

€ 2.500
€ 5.000
€ 2.500

        € 2.500
 

€ 42.276

€ 12.500
                  -

€ 12.500

€ 135.877

€ 190.653

 jaar 2020 

€ 69.617
  € 384.538

€ 454.155

€ 9.500
-
-
-
-

€ 22.500
-
-
-
-
-
-
-

  -

€ 32.000

€ 12.500
          -

€ 12.500

€ 25.117

  € 69.617
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Kosten eigen activiteiten in het kader van de doelstelling
Toegerekende loonkosten
Kosten evenementen:
- Brownies & Downies Sportdag
- Brownies & Downies on tour
- Dirk Kuyt Foundation Pakt Uit
- Sporter van de Maand
- Talenten
- Kampioenendag
- Mini Marathon Rotterdam
- Toegankelijkheid Golfbanen
- TOPFIT met de Dirk Kuyt Foundation baten
- TOPFIT met de Dirk Kuyt Foundation lasten
- Beweegplein ‘s Heeren Loo Noordwijk
- Vervoersproject vervoer baten
- Vervoersproject vervoer lasten
- Vervoersproject vervoer lasten (in natura)
- Rijndam
- Overige evenementen
- Overige evenementen (in natura)
- Leasekosten sponsorauto (in natura)
- Benzinekosten sponsorauto
- Kostenvergoeding
- Evenementenverzekering

Loonkosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenen

  jaar 2019

€ 114.039

€ 16.499
€ 2.540

€ 36.146
€ 36.480

€ 6.980
€ 96.669

€ 5.359
€ 8.731

-
€ 11.581

-
- € 8.750
€ 27.941

€ 6.700
-

€ 3.326
€ 5.000
€ 4.000
€ 2.073
€ 2.419
€ 1.909

€ 379.642

€ 131.230
  € 31.683

€ 162.913

 jaar 2020 

€ 132.974

€ 10.911
-

€ 7.553
€ 19.201

€ 7.844
€ 3.188
€ 2.068

-
- € 2.500

€ 860
€ 140.000

-
€ 38.568

€ 6.700
€ 7.945

- € 1.370
€ 2.500
€ 4.000
€ 1.299
€ 1.535

  € 1.262
  

€  384.538

€ 154.710
  € 35.252
  

€ 189.962

De loonkosten worden op basis van de door het bestuur in de begroting  2020 vastgestelde verdeling toegerekend:

- Eigen activiteiten  70%
- Fondswerving  15% 
- Beheer en administratie  15%

In het jaar 2020 waren 3,2 FTE in dienst van de stichting (2019: 2,7).

Bezoldiging bestuurders 
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

Besteding aan de doelstelling
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie

Kosten fondswerving
Toegerekende loonkosten
Kosten fondswerving

Specificatie

Kosten fondswerving Representatiekosten
PR-kosten
PR-kosten (in natura)
Dirk’s Elf
Club van 100
Reis- en onkostenvergoeding
Ingeleend personeel en advies
Werving donateurs
Nagekomen kosten Gala 
Overige kosten fondswerving

Kosten beheer en administratie
Toegerekende loonkosten
Advieskosten (in natura)
Accountantskosten
Accountantskosten, controlewerkzaamheden
Autokosten
Kantoorbenodigdheden
Kantoorbenodigdheden (in natura)
Huisvestingskosten
Kosten telecommunicatie
Automatiseringskosten
Automatiseringskosten (in natura)
Verzekeringen
Voorziening oninbare vorderingen
Bankrente en kosten
Verrekenbare Omzetbelasting
Overige algemene kosten

 

 jaar 2019

€ 114.039
€ 24.437

  € 24.437

€ 162.913

€ 24.437
       € 120.690

€ 145.127

€ 1.795
€ 22.992

€ 2.500
€ 2.501
€ 1.783

€ 643
€ 44.159
€ 22.613
€ 21.904
   - € 200

€ 120.690

€ 24.437
€ 3.000
€ 9.737
€ 4.950
€ 6.230
€ 2.424

€ 500
€ 5.455
€ 1.572
€ 1.864
€ 7.500

€ 916
€ 4.025

€ 640
- € 10.884

     € 492

€ 62.858

   jaar 2020

€ 132.974
€ 28.494

  € 28.494
  

€ 189.962

   € 28.494
€ 120.787

  
€ 149.281

€ 1.435
€ 60.329

€ 2.500
-
-
-

€ 51.204
€ 5.319

-
         -
  

€ 120.787

€ 28.494
€ 1.000
€ 7.000
€ 5.250
€ 5.122
€ 2.421

€ 500
€ 4.596
€ 1.744

€ 30.602
-

€ 1.533
€ 5.975

€ 616
- € 6.793

  - € 395
  

€ 87.665
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Doelbestedingspercentages

 

Totale lasten
Totale baten

Besteding aan de doelstelling
Bestedingspercentage lasten
Bestedingspercentage baten

Wervingskosten
Bestedingspercentage kosten (fondsen)werving

Kosten van beheer en administratie
Bestedingspercentage lasten
Bestedingspercentage baten

 jaar 2019

€ 633.359
€ 778.280

€ 570.295
90,0 %
73,3 %

€ 145.127
18,6 %

€ 62.858
9,9 %
8,1 %

   jaar 2020

€ 554.285
€ 691.101

€ 454.155
81,9 %
65,7 %

€ 149.281
21,6 %

€ 87.665
15,8 %
12,7 %
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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


