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Stichting Dirk Kuyt Foundation 

Vasteland 78 

3011 BN  Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

Rijnsburg, 13 augustus 2016 

 

 

Ref.: DD/KM/jvm/1.11.180 

 

 

 

Geacht bestuur,  

 

U heeft ons opdracht verstrekt tot het samenstellen van de jaarrekening van uw 

stichting. In dit rapport brengen wij u verslag uit omtrent de jaarrekening 2015. 

 

 

Samenstellingsverklaring van de accountant 
 

De jaarrekening van Stichting Dirk Kuyt Foundation te Katwijk is door ons samengesteld 

op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 

31 december 2015 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 met de 

daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, 

waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410H, “Samenstellingsopdrachten”. 

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het 

opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het 

gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt 

en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in 

overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de 

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van 

onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Dirk Kuyt 

Foundation. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die 

ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking 

tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 

relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 

Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook 

vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 

gegevens. 
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Algemene opmerkingen 

Stichting Dirk Kuyt Foundation is opgericht op 14 november 2005. Het doel van de 

stichting is: 

 

a. het ondersteunen en begeleiden van sportprojecten ten behoeve van kansarme 

jongeren in de Derde Wereld; 

b. het financieel en materieel ondersteunen van jongeren uit Katwijk en omgeving die 

wegens ontoereikende middelen niet in staat zijn hun talenten op het gebied van 

sport, muziek, kunst, wetenschap en dergelijke tot volle ontplooiing te laten komen; 

c. het ondersteunen van minder valide sporters bij de beoefening van hun sport, 

middels het beschikbaar stellen casu quo het financieren van materialen en/of 

hulpmiddelen,  

vanuit een algemeen maatschappelijk belang. 

 

Zij tracht deze doelen te bereiken door: 

a. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties; 

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

c. 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   

M. Souverijn  penningmeester  1 januari 2010   

M.C. Brederode  secretaris  6 december 2011   

E.P. Goergen    14 november 2005   

J.N. Schaap    20 februari 2008   

       

 

Fiscale positie 
De stichting is aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling en is uit dien 

hoofde niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting. 

 

 

 

 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij verklaren ons tot 

het verstrekken van nadere inlichtingen gaarne bereid. 

 

Hoogachtend, 

DRIEBERGEN ACCOUNTANTS 

 

 

 

drs. A.G. Driebergen RA 
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Bestuursverslag 2015 Stichting Dirk Kuyt Foundation 
 
 

Algemeen 
 

Statutaire naam : Stichting Dirk Kuyt Foundation 

Vestigingsplaats  : Katwijk 

Bestuur : Jan-Willem van Dop (voorzitter) 

  Maarten Souverijn (penningmeester) 

  Maurice Brederode (secretaris) 

  Jan Schaap  

  Esther Goergen 

Management : Stella d’Achard van Enschut 
 

“Sporten stimuleert eigenwaarde, vooral bij degenen met een beperking. De DKF ondersteunt 

de groei naar meer eigenwaarde”  
 
 

Bestuursverslag 
 

Algemeen 
 

De Dirk Kuyt Foundation staat aan de vooravond van haar 10 jaar jubileum, te vieren in 2015-

2016. In 2015 namen we dus alvast de aanloop die uiteindelijk zal leiden tot een grote sprong 

voorwaarts voor wat betreft de events, begroting en uitstraling van onze stichting. Niet in de 

laatste plaats dankzij de ‘rentree’ van onze naamdrager en initiator Dirk Kuyt in Nederland. 

Welkom thuis. 
 

Om te beginnen zijn we trots op een record aantal gesteunde evenementen dit jaar. Maar liefst 

70 stuks(!) verdeeld over het gehele land. We zijn ervan overtuigd deze stijgende lijn in de 

aankomende jaren voort te kunnen zetten, met een focus op kwaliteit en uitstraling. Tegelijk 

hebben we door aansluiting met landelijke bekende evenementen meer aandacht weten te 

realiseren voor sport(ers) met een beperking. 
 

Onze investeringen in de doelgroep ‘sporters met een beperking’ zal toenemen. Dat is een 

doelstelling die we vorig jaar hardop hebben uitgesproken. Om deze ambitie waar te maken, 

hebben we in 2015 dus veel energie gestoken in de werving van structurele inkomsten. 

Middels het installeren van een directeur in 2016 en de organisatie van een aantal 

fondsenwervende evenementen, zien we ook hier een positieve ontwikkeling tegemoet.   
 

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 dit 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 inzamelen van gelden. 
 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld. 
 

    in functie per   

       

J.W. van Dop  voorzitter  6 december 2011   

M. Souverijn  penningmeester  1 januari 2010   

M.C. Brederode  secretaris  6 december 2011   

E.P. Goergen    14 november 2005   

J.N. Schaap    20 februari 2008   



 

 

Highlights 2015 

 

Activiteiten 

De jaarlijks terugkerende evenementen die DKF in samenwerking met diverse sportbonden 

organiseert blijven bijzonder. O.a. 3x3 Streetball Masters On Wheels i.s.m. de NBB, het NK 

Zitvolleybal i.s.m. NeVoBo, het NK Waterbasketbal met de KNZB, de Landelijke G-Honkbaldag 

in samenwerking met de KNBSB en 5 hockeydagen voor alle aangepaste hockeydisciplines met 

de KNHB. 

 

De tweede editie van de Mini Marathon: Een side event van de welbekende Rotterdam 

Marathon waar in 2015 150 sporters met een beperking aan hebben deelgenomen, namens 

het Dirk Kuyt Foundation Running Team. Dit is tevens een mooi voorbeeld van een 

samenwerking tussen een betrokken sponsor (HDI) en de DKF.  

 

Op 5 juli 2015 vond in Rotterdam de Grand Passage van de Tour de France plaats. Voordat de 

professionele renners over het parcours zouden fietsen, hebben een aantal tandemfietsers met 

een visuele beperking het parcours gereden. Een uniek avontuur, onder aanvoering van Dirk 

Kuyt. Hij fietste natuurlijk ook een rondje mee over de bomvolle Coolsingel.   

 

De Dirk Kuyt Foundation Sportdag, met sportclinics voor 120 mensen met een lichamelijke 

en/of een verstandelijke  beperking. Het Topsportcentrum in Rotterdam was o.a. gevuld met 

clinics G-judo, G-korfbal, G-voetbal, zitvolleybal, para-tafeltennis, boccia, rolstoelhockey en 

rolstoelbasketbal. Met medewerking van veel (ex)-topsporters om deze clinics te begeleiden 

werd het een onvergetelijke dag voor zowel de deelnemers als hun begeleiders. 

 

En tenslotte een eervolle vermelding voor het jubileum-gala. Om het 10 jaar bestaan van de 

Foundation te vieren werden sporters, ambassadeurs, samenwerkingspartners, sponsors en 

andere relaties getrakteerd op een evenzo sfeervolle als succesvolle avond. Het gala werd 

geopend door een indrukwekkend optreden van Glenn Nugteren met zijn breakdance en 

bestuursvoorzitter Jan Willem van Dop. Een reeks aan optredens, prachtige films en 

emotionele toespraken volgde hen op. Dit alles als inleiding voor een veiling. Dirk en Gertude 

Kuyt presenteerden aan het einde van deze avond een geweldige opbrengst.  

 

Deze gala-opbrengst en de bijdragen van (nieuwe) sponsoren en Foundation-partners zal in 

het aankomende jaar onder meer gebruikt worden voor nieuwe events en een betere 

integratie/verbinding tussen valide sporters en invalide sporters.  

 

Financieel beleid 

Het saldo van de staat van baten en lasten bedraagt € 86.500 en is toegevoegd aan de vrije 

reserves. Het vrij te besteden vermogen steeg in 2015, mede door de gala-opbrengst, tot 

ongeveer € 270.000. Dat maakt het mogelijk ook in de komende jaren meer te besteden aan 

onze doelstelling,  

 

Het doelbestedingspercentage, zijnde het percentage van de bestedingen aan de doelstellingen 

gedeeld door de totale bestedingen, van de Dirk Kuyt Foundation over het jaar 2015 bedraagt 

51,1% (2014: 54,2%). 

 

Het fondsenwervingspercentage wordt berekend door de kosten voor eigen fondsenwerving te 

delen door de baten uit de eigen fondsenwerving. Voor 2015 kwam dit percentage uit op 

43,2% (2014: 98,3%). De daling van het percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door 

bijdrage van Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Gala 2015. We streven naar een gezonde 

verhouding voor wat betreft de kosten voor fondsenwerving in relatie tot de baten uit eigen 

evenementen. Idealiter zou dat zijn 25% - 75%.  



 

 

 

Toekomstparagraaf 

 

Doordat de inkomsten en reserves in 2015 zijn toegenomen, laat onze begroting voor 2016 

ook een stijging zien voor wat betreft de bestedingen aan onze doelstelling. Vrij vertaald is er 

aankomend jaar meer geld beschikbaar voor de sporters met een beperking en de G-

sportevenementen. 

 

In 2016 zetten we in op een nauwe samenwerking met de sportbonden. Het doel van deze 

samenwerkingen is om sporten voor mensen met een beperking meer bekend en toegankelijk 

te maken. Door de handen ineen te slaan creëren we naast meer mogelijkheden bovendien 

ook meer exposure. Voor veel sporten initiëren we een officieel Nederlands Kampioenschap. 

Hetgeen de landelijke competities nog meer aantrekkingskracht zal geven. 

 

 

Namens het bestuur,  

Maurice Brederode, secretaris Dirk Kuyt Foundation 
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  10 

Balans 
 jaarrekening 2015 

Stichting Dirk Kuyt Foundation, 
Katwijk 
samenstellingsverklaring afgegeven 
 

 

 

 

 

  per 31 december 2015  per 31-12-2014 

    €  € 

       

Activa       

       

Vlottende activa       

       

Vorderingen       

Debiteuren  -    6.435 

Omzetbelasting  -    708 

Rekening-courant Stichting       

Dirk Kuyt Foundation Charity Gala  16.941    - 

Overige vorderingen en       

overlopende activa  252.697    26.179 

    269.638  33.322 

       

Liquide middelen    24.596  158.511 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Totaal    294.234  191.833 
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Balans 
 jaarrekening 2015 

Stichting Dirk Kuyt Foundation, 
Katwijk 
samenstellingsverklaring afgegeven 

 

 

 

 

  per 31 december 2015  per 31-12-2014 

    €  € 

       

Passiva       

       

Stichtingsvermogen    260.293  173.793 

       

       

Kortlopende schulden       

Crediteuren  4.412    4.298 

Belastingen en premies       

sociale verzekeringen  3.972    3.292 

Overige schulden en       

overlopende passiva  25.557    10.450 

    33.941  18.040 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Totaal    294.234  191.833 
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Staat van baten en lasten 
 jaarrekening 2015 

Stichting Dirk Kuyt Foundation, 
Katwijk 
samenstellingsverklaring afgegeven 
 

 

 
 
    jaar 2015  jaar 2014 

    €  € 

       

Baten       

Baten uit eigen fondswerving    196.015  63.577 

Baten uit acties derden    113.589  119.622 

Overige baten    518  1.709 

    310.122  184.908 

       

       

Lasten       

Bestedingen aan de doelstelling       

Besteed aan de doelstelling    114.425  103.949 

       

Werving baten       

Kosten eigen fondswerving    84.748  62.493 

       

Beheer en administratie       

Kosten beheer en administratie    24.449  25.276 

    223.622  191.718 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Resultaat    86.500  -6.810 

       

       

       

       

       

       

       

       

Bestemming van het resultaat       

       

Dotatie/onttrekking aan:       

Stichtingsvermogen    86.500  -6.810 
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Kasstromenoverzicht 
 jaarrekening 2015 

Stichting Dirk Kuyt Foundation, 
Katwijk 
samenstellingsverklaring afgegeven 

 

 

 

 

  jaar 2015  jaar 2014 

  €  € 

     

Kasstroom uit de normale bedrijfsvoering     

Resultaat  86.500  -6.810 

     

Mutaties in het werkkapitaal:     

- debiteuren  6.435  - 

- vorderingen  -242.751  1.872 

- crediteuren  114  -13.844 

- overige schulden  15.787  1.086 

  -220.415  -10.886 

     

     

Mutatie liquide middelen   -133.915  -17.696 

     

     

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

     

  jaar 2015  jaar 2014 

  €  € 

     

Saldo liquide middelen:     

- op 1 januari  158.511  176.207 

- op 31 december  24.596  158.511 

Mutatie liquide middelen  -133.915  -17.696 
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Toelichting algemeen 
 jaarrekening 2015 

Stichting Dirk Kuyt Foundation, 
Katwijk 
samenstellingsverklaring afgegeven 

 

 

 

 

Algemeen 

 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor fonds-

wervende instellingen (Richtlijn 650), zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslag-

geving. 

 

 

Grondslagen van waardering en bepaling resultaat 
 

Vorderingen, liquide middelen en schulden  

Vorderingen, overlopende activa, liquide middelen, kortlopende schulden en overlopende 

passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. Bij de waardering van vorderingen wordt 

rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Voor zover niet anders vermeld hebben 

vorderingen en schulden een looptijd korter dan een jaar. 

 

Resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten 

en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin diensten volledig zijn verricht en baten uit acties 

zijn genoten. Baten van de Vriendenloterij worden verantwoord in het jaar waarin zij 

ontvangen zijn. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking 

genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

 

 

Grondslagen voor het opstellen van het kasstromenoverzicht 
 

Het kasstromenoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het 

resultaat als uitgangspunt voor het bepalen van de operationele kasstroom gehanteerd. 

 

 

Personeelsbezetting 
 

Gedurende het verslagjaar waren drie werknemers in dienst van de stichting, op fulltime basis 

samen 2,0 FTE. Het bestuur vervult haar functie onbezoldigd. 

 

Voor tijdelijke vervulling van een vacante functie heeft een van de bestuursleden een 

vergoeding ontvangen van € 14.520. 
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Toelichting op de balans 
 jaarrekening 2015 

Stichting Dirk Kuyt Foundation, 
Katwijk 
samenstellingsverklaring afgegeven 

 

 

Activa 
 

Rekening-courant Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Gala 2015 

Per balansdatum beliep de vordering in rekening-courant op Stichting Dirk Kuyt Foundation 

Charity Gala 2015 € 16.941. 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. 

 

  31-12-2015  31-12-2014 

  €  € 

     

Nog te factureren omzet  51.860  - 

Vooruitbetaalde kosten  837  837 

Bijdrage Sport-Promotions B.V.  -  25.000 

Bijdrage Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Gala 2015  200.000  - 

Overige vorderingen  -  342 

  252.697  26.179 

 

 

Liquide middelen 

Per balansdatum kunnen de liquide middelen als volgt worden gespecificeerd. 

 

  31-12-2015  31-12-2014 

  €  € 

     

ABN.Amro Bank, rekening-courant  5.432  8.511 

ABN.Amro Bank, ondernemers topdeposito  -  150.000 

ING Bank, rekening-courant  4.164  - 

ING Bank, spaarrekening  15.000  - 

  24.596  158.511 

 

De per balansdatum aanwezige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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 jaarrekening 2015 

Stichting Dirk Kuyt Foundation, 
Katwijk 
samenstellingsverklaring afgegeven 

 

 

Passiva 

 

Stichtingsvermogen 

Het verloop van het stichtingsvermogen gedurende het jaar 2015 kan als volgt worden weer-

gegeven. 

 

  jaar 2015  jaar 2014 

  €  € 

     

Stand op 1 januari  173.793  180.603 

Resultaat  86.500  -6.810 

Stand op 31 december  260.293  173.793 

     

Het vermogen van de stichting kan geheel aangeduid worden als vrij besteedbaar vermogen.  

 

 

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. 

 

  31-12-2015  31-12-2014 

  €  € 

     

Accountantskosten  4.100  3.350 

Nog te betalen subsidies  14.500  2.500 

Vakantiegeldverplichting  3.137  4.600 

Overige schulden  3.820  - 

  25.557  10.450 

     

 

 

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.  

 

De Vriendenloterij heeft aan de foundations Edwin van der Sar, Giovanni van Bronckhorst, 

Ruud van Nistelrooy en Dirk Kuyt gezamenlijk een bedrag van € 350.000 ter beschikking 

gesteld voor een twee jaar lopend project genaamd “www.voorelkaarmetelkaar.nl”. Van het 

totaal ontvangen bedrag is in 2015 € 125.000 aangewend.  

Aangezien dit gezamenlijke project los staat van de activiteiten en doelstelling van de 

Foundation is dit project niet opgenomen in de jaarrekening van Stichting Dirk Kuyt 

Foundation. 

 

 

http://www.voorelkaarmetelkaar.nl/
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 jaarrekening 2015 

Stichting Dirk Kuyt Foundation, 
Katwijk 
samenstellingsverklaring afgegeven 

 

 

 

 

Ter vergelijking volgt hierna een gespecificeerde opstelling van enkele posten uit de staat van 

baten en lasten over de jaren 2014 en 2015. 

 

  jaar 2015  jaar 2014 

  €  € 

     

Baten uit eigen fondswerving     

Bijdrage Stichting Dirk Kuyt Foundation Charity Gala 2015  200.000  - 

Sponsoring bedrijven  -  1.050 

Bijdrage Sport-Promotions B.V.  -25.000  12.500 

Donaties particulieren  9.015  327 

Dirk’s Elf  3.000  49.700 

Corporate partner  9.000  - 

  196.015  63.577 

     

Het negatieve bedrag onder “Bijdrage Sport-Promotions B.V.” betreft een correctie van de in 

voorgaande jaren verantwoorde bijdragen. 

 

 

Baten uit acties derden     

Vriendenloterij  51.135  100.538 

J.J. van der Hoeven & Zn. B.V.  -  3.103 

Rabobank Pierloop Velsen  4.400  6.205 

Katwijkse ondernemers/RTL Sterrenteam  -  2.250 

DKF Cup 2014  -  7.226 

Opening nieuw pand Bouwton  10.000  - 

Aardappeloogstdag  5.190  - 

ICAP Charity Day  33.775  - 

Overige acties  9.089  300 

  113.589  119.622 

     

     

Overige baten     

Rente banktegoeden  518  1.709 

     

Aan de stichting is om niet een auto ter beschikking gesteld. De waarde van deze bate in 

natura wordt geschat op circa € 2.500. 

 

     

Besteed aan de doelstelling     

Aan derden verstrekte subsidies  58.514  63.224 

Kosten eigen activiteiten in het kader van de doelstelling  55.911  40.725 

  114.425  103.949 
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 jaarrekening 2015 

Stichting Dirk Kuyt Foundation, 
Katwijk 
samenstellingsverklaring afgegeven 

 

 

 

 

  jaar 2015  jaar 2014 

  €  € 

     

Specificatie:     

     

Aan derden verstrekte subsidies     

Via sportbonden     

KNHB, Landelijke Hockeydagen  12.000  12.000 

NBB, Streetball Masters on wheels  2.500  3.000 

NEVOBO, NK zitvolleybal  2.300  2.783 

KNZB, NK waterbasketbal  2.500  1.500 

KNBSB, Landelijke G-Honkbaldag  -  2.500 

SRN, NK Rolstoeldansen  750  - 

NTTB, NK Para Tafeltennis  500  - 

KNKV, NK G-Korfbal  750  - 

  21.300  21.783 

     

Overige evenementen     

G-sportdagen algemeen  1.500  3.000 

Voetbal  13.249  13.249 

Basketbal  700  1.500 

Hockey  2.000  2.746 

Rolstoeldansen  1.750  2.750 

Honkbal  -1.000  - 

Zeilen  2.000  2.000 

Boccia  567  - 

Atletiek  1.500  750 

Tennis  1.800  4.000 

Fietsen  165  2.000 

Judo  2.850  - 

Goalbal  500  - 

Hardlopen  500  - 

Handbal  1.500  - 

Rolstoelhockey  500  - 

Paardrijden  1.000  - 

Rolstoelbasketbal  750  - 

Zitvolleybal  140  - 

Zwemmen  350  - 

Biljart  450  - 

Rolstoelrugby  350  - 

Overige bijdragen  4.093  9.446 

  37.214  41.441 

     

Totaal  58.514  63.224 

     

 



 

  19 

 
 jaarrekening 2015 

Stichting Dirk Kuyt Foundation, 
Katwijk 
samenstellingsverklaring afgegeven 

 

 

 

 

  jaar 2015  jaar 2014 

  €  € 

     

Kosten eigen activiteiten in het kader van de doelstelling     

Toegerekende loonkosten  52.139  38.128 

Benzinekosten sponsorauto  1.747  1.015 

Reiskostenvergoeding  2.025  1.582 

  55.911  40.725 

     

Loonkosten     

Lonen en salarissen  89.344  76.535 

Sociale lasten  14.249  6.006 

  103.593  82.541 

     

De loonkosten worden als volgt toegewezen over de verschillende bestedingscategorieën. 

     

Besteding aan de doelstelling  52.139  38.128 

Werving baten  42.149  36.195 

Beheer en administratie  9.305  8.218 

  103.593  82.541 

     

     

Kosten eigen fondswerving     

Toegerekende loonkosten  42.149  36.195 

Kosten eigen fondswerving  42.599  26.298 

  84.748  62.493 

     

Specificatie:     

     

Kosten eigen fondswerving     

Representatiekosten  2.408  1.312 

PR-kosten  23.500  14.053 

Dirk’s Elf  -  5.766 

Reiskostenvergoeding  2.075  1.537 

Advieskosten  14.520  3.630 

Overige kosten fondsenwerving  96  - 

  42.599  26.298 
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 jaarrekening 2015 

Stichting Dirk Kuyt Foundation, 
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  jaar 2015  jaar 2014 

  €  € 

     

Kosten beheer en administratie     

Toegerekende loonkosten  9.305  8.218 

Accountantskosten  5.775  5.554 

Kantoorbenodigdheden  2.435  3.410 

Huisvestingskosten  2.140  3.092 

Kosten telecommunicatie  702  1.222 

Automatiseringskosten  1.671  3.065 

Verzekeringen  504  494 

Bankrente en kosten  210  189 

Verrekenbare Omzetbelasting  -  -1.500 

Overige algemene kosten  1.707  1.532 

  24.449  25.276 
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Doelbestedingspercentages jaarrekening 2015 

Stichting Dirk Kuyt Foundation, 
Katwijk 
samenstellingsverklaring afgegeven 

 

 

 

  jaar 2015  jaar 2014 

     

Doelbestedingspercentage baten     

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten  36,9%  56,2% 

     

     

Doelbestedingspercentage lasten     

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten  51,2%  54,2% 

     

     

Fondsenwervingspercentage     

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving  43,2%  98,3% 
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Overige gegevens 
 jaarrekening 2015 

Stichting Dirk Kuyt Foundation, 
Katwijk 
samenstellingsverklaring afgegeven 

 

 

 

 

Deskundigenonderzoek 

Aan Driebergen Accountants is opdracht verstrekt tot het samenstellen van de jaarrekening. 

De samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport op pagina 3. 

 

 

Statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming 

De statuten van de stichting kennen geen regeling voor de bestemming van het exploitatie-

saldo in enig jaar. Een exploitatiesaldo over enig jaar wordt daarom steeds ten gunste of ten 

laste van het stichtingsvermogen gebracht. 

 

Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de stichting dient ingevolge artikel 11 lid 5 van de 

statuten overeenkomstig het doel van de stichting worden besteed aan het daarin beoogde 

maatschappelijk belang of een ander maatschappelijk belang vast te stellen bij het besluit tot 

ontbinding. 

 

 

Vaststelling jaarrekening 

De jaarrekening 2015 van de stichting is vastgesteld in de bestuursvergadering van 

…………………………………… 2016. 

 

 

 

J.W. van Dop M. Souverijn 

voorzitter penningmeester 

 

 

 

M.C. Brederode E.P. Goergen 

secretaris bestuurslid 

 

 

 

J.N. Schaap 

bestuurslid 


