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 VOORWOORD
 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Topsport for Life over 

2014. 

In 2014 hebben wij wederom een groot aantal activiteiten 

georganiseerd voor onze doelgroep. Hoogtepunt was toch wel de 

organisatie van ons 1e Wintercamp naar Portugal.  

Zorgelijk blijft onze financiële positie en ook de interne organisatie, 

waarbij er een te groot tijdsbeslag moet worden gelegd op een te 

kleine groep vrijwilligers. In 2015 zal er een meerjarenplan worden 

opgesteld dat binnen 3 jaar moet leiden tot een gezonde situatie en 

gewaarborgde continuïteit. 

Al met al zijn wij enorm trots op wat wij in dit jaar, dankzij de inzet 

en bijdragen van vele vrijwilligers, buddies, donateurs en sponsoren 

hebben kunnen doen voor mensen die leven met een 

levensbedreigende ziekte! De vele blije en dankbare reacties die wij 

mochten krijgen inspireren ons om met dit mooie en dankbare werk 

door te gaan! 

Ook in 2014 hebben wij helaas weer afscheid moeten nemen van 

mensen die de strijd tegen de ziekte helaas hebben verloren. Onze 

gedachten gaan uit naar de naaste familie en vrienden. 

 

Namens het bestuur wil ik alle mensen die op welke manier dan ook 

in 2014 hebben bijgedragen aan onze doelstelling heel hartelijk 

bedanken! Met elkaar hebben wij invulling gegeven aan ons motto 

‘Samen strijden is topsport’!  

 

     w.g. 

Miel in ’t Zand 

Voorzitter bestuur stichting Topsport for Life 

 

 

 

Alle in dit jaarverslag opgenomen fotografie is in 2014 gemaakt bij activiteiten van 

de stichting. 
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 1. OVER STICHTING TOPSPORT FOR LIFE

     

 1.1 MISSIE EN VISIE

 

Topsport for Life is in 2010 opgericht en stelt zich als missie tot 

doel om volwassen mensen die levensbedreigend ziek zijn (bijv. 

met kanker of ALS) een in alle opzichten ‘beter’ leven te geven. Met 

‘beter’ wordt bedoeld onze persoonlijke inzet en persoonlijke 

aandacht voor een hogere kwaliteit van leven van individuele 

ernstig zieke mensen, ook wanneer er geen vooruitzicht meer op 

genezing is. 

 

Onze visie: Topsporters worden omringd door een team van 

begeleiders en coaches om optimaal te kunnen presteren. Een zieke 

daarentegen die in zeker zin ook iedere dag een topprestatie moet 

leveren, staat er heel vaak alleen voor en moet vaak zelf maar 

uitzoeken hoe ’de grote wedstrijd’ tot een goed einde kan worden 

gebracht. Zeker in het geval de zieke is uitbehandeld of wanneer er 

zelfs geen behandeling mogelijk is.  

Topsport for Life onderkent de parallellen in de levens van iemand 

die levensbedreigend ziek is en dat van een topsporter en biedt 

hulp vanuit een topsportfilosofie. Door onze inzet en die van onze 

sporthelden ervaart de zieke en zijn of haar directe naaste(n) het 

leven draaglijker en aangenamer en kan daardoor ‘beter leven met 

een levensbedreigende ziekte’.  

Wij richten ons daarbij op volwassen (18+) zieken omdat we zien 

dat er genoeg initiatieven zijn voor kinderen die ernstig danwel 

levensbedreigend ziek zijn, maar nog weinig initiatieven bestaan 

voor volwassenen. Verder begrijpen wij dat mensen die vol in het 

leven staan en geconfronteerd worden met hun mogelijke dood NU 

weinig hebben aan onderzoek naar de ziekte die hen mogelijk het 

leven gaat kosten. Een medicijn zal voor hen vrijwel zeker te laat 

komen. Zij leven NU en willen ook NU leven. 

Dankzij de inzet van de vrijwilligers en de hulp van donateurs en 

sponsoren, kunnen wij onze gasten veel extra kwaliteit van leven 

bieden, zoveel mogelijk gratis danwel voor een geringe bijdrage 

zodat er geen drempels hoeven zijn om van onze diensten gebruik 

te kunnen maken. 
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 1.2 WAT DOEN WIJ?

 

Onze hulp bestaat uit: 

 het organiseren van zogenaamde 'FUNevents' en daarmee 

ook het stimuleren van lotgenotencontact.  

De FUNevents zijn plezierige, spannende en meestal 

sportieve evenementen waar de zieke, al dan niet samen 

met de directe naasten, positieve energie opdoet en gewoon 

even lekker kan genieten! Voorbeelden zijn: 

- ’Wintercamp’ (een vakantiereis naar de zon gedurende de 

donkere wintermaanden) 

- ’Samen voor de wind’ (een dag zeilen) 

- bezoeken van cq. het meerijden in onze historische Peter 

Post-ploegleidersauto (ploeg Panasonic-isostar) in 

profwielerwed-strijden zoals de Olympia’s Tour en de 

Ster/ZLM-Tour 

- het bezoeken van een Formule 1 race, voetbal- en 

schaatswedstrijden etc. 

 het vervullen van individuele wensen en dromen. 

De zieke kan zijn/haar individuele wens bij ons indienen en 

dan gaan wij kijken of dit, eventueel in samenwerking met 

andere partijen, realiseerbaar is. Voorbeelden zijn: het 

bezoeken van een bijzondere sportwedstrijd of een 

ontmoeting met zijn/haar sportheld. 

 het begeleiden/coachen van de zieke en de naasten bij het 

omgaan met de ziekte, zowel in praktische zin alsook op 

mentaal niveau. Dit doen wij onder de naam 'Support for 

Life'. 

Deze coaching bieden wij aan voor iedereen die 

levensbedreigend ziek is, waarbij het niet uitmaakt of er nog 

kans op genezing is of wanneer de zieke is uitbehandeld. 

Ook wanneer de zieke in de laatste levensfase is 

aangekomen zullen wij ons hiervoor blijven inzetten en hem 

of haar ondersteunen en begeleiden in die finale van het 

leven. De zieke en zijn / haar directe naasten krijgen 

desgewenst van ons een life coach en buddies (= bekende 

(ex-)topsporters) ter beschikking waar ‘24/7’ gebruik van 

kan worden gemaakt. Daarbij is de life coach de 

‘professional’ met een afgeronde coachingsopleiding, terwijl 

de buddy altijd een (ex-)topsporter is die bereid is om af een  

zieke te bezoeken of een keertje iets leuks mee wil 

ondernemen.  
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  1.3 ANBI STATUS

 

Wij hebben vanaf het begin de ANBI-status toegewezen gekregen 

door de belastingdienst. Op 17 september 2012 is deze status voor 

onbepaalde tijd door de Belastingdienst verlengd. Het aanmerken 

als algemeen nut beogende instelling heeft tot gevolg dat er voor 

de instelling en haar donateurs een aantal fiscale faciliteiten open 

staan. Zo zijn donaties aan een stichting met de ANBI status fiscaal 

aftrekbaar voor ondernemingen en kunnen nalatenschappen fiscaal 

gunstig worden gedoneerd. 

 

 
 1.4 CBF-CERTIFICAAT VOOR KLEINE DOELEN

 

Wij hebben in 2014 een aanvraag gedaan bij het CBF en wij zullen 

hopelijk op basis van de jaarrekeningen 2013 en 2014 het 

‘Certificaat voor kleine doelen’ van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving toegekend krijgen. Wij zullen hiervan pas in de 

loop van 2015  op de hoogte worden gesteld. 
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 2. DOELSTELLINGEN

 

De doelstellingen van Topsport for Life zijn gericht op: 

Volwassen mensen met een levensbedreigende ziekte en hun 

directe naasten/gezinsleden. 

 

Wij proberen met onze activiteiten (evenementen en coaching) 

kwaliteit van leven toe te voegen en zullen ook in de eventuele 

laatste levensfase de zieke en de naasten begeleiden. Voor de 

toelating van zieken hanteren wij een aanmeldingsformulier en in 

het geval van een begeleidingsvraag wordt er ook een 

intakegesprek gehouden. Medische toetsing gebeurt slechts indien 

er sprake is van twijfel over de aard en ernst van een ziekte. 

Topsport for Life wil in de toekomst wel een medische 

adviescommissie hiervoor samenstellen, bestaande uit deskundigen 

uit de medische sector. 

 

Vrijwilligers 
 

Topsport for Life werkt tot nu toe nagenoeg uitsluitend met 

onbetaalde krachten en zal dat in de toekomst ook zoveel mogelijk 

willen blijven doen. Wij streven een organisatiecultuur na waarbij 

iedereen zich prettig kan voelen en die gekenmerkt wordt door: 

- een persoonlijke manier van werken  

- een dynamische en sportieve werkomgeving 

- hoge mate van flexibiliteit, we zijn er in principe 24/7 voor 

   onze cliënten 

- we steeds onze gasten willen verrassen met nieuwe en 

   onverwachte initiatieven 

- zoveel mogelijk inzet op vrijwillige basis maar niet vrijblijvend 

In 2015 willen we deze manier van werken verder professionaliseren 

door onder andere het benoemen van een Vrijwilligerscoördinator, 

het werken met vrijwilligerscontracten en integriteitsverklaringen, 

het invoeren van functionerings- en evaluatiegesprekken en het 

eventueel samenstellen van een Vrijwilligersraad. 

 

Financiën 
 

Topsport for Life is geheel afhankelijk van donateurs en sponsoren 

en heeft als doelstelling genoeg inkomen te verwerven om onze 

activiteiten voor zieken en hun naasten/gezinsleden te kunnen 

uitvoeren en om tegemoet te komen aan onze groeiambities.    
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 3. RESULTATEN

 

 3.1  WAAR STAAN WE IN 2014?

 

Ook in dit jaar hebben wij verder gewerkt aan het opbouwen van 

onze dienstverlening voor volwassen mensen die te kampen hebben 

met een levensbedreigende ziekte.     

Net als in eerdere jaren hebben we weer heel goed op de kosten 

gelet, maar omdat we ook het in 2013 verdiende geld in 2014 

hebben besteed aan activiteiten voor onze gasten, hebben we 

uiteindelijk het jaar 2014 met een negatief saldo afgesloten. 

Opmerkelijk waren de opbrengsten van 2 ‘privé-acties’. Angelique 

Mulder organiseerde in de laatste fase van haar leven een actie 

voor ons welke het prachtige bedrag van €3.995,13 opleverde. Aan 

het einde van het jaar nam Jetty Prins, een in Canada wonende 

nicht van de zieke Esther van Santen het initiatief voor de actie 

‘Geen woorden maar daden’. In de 30 dagen voor Kerst ging zij 

iedere dag een sportieve activiteit doen welke dan door anderen 

gesponsord werden. Het eindresultaat bedroeg maar liefst €3.110!   

Prioriteit werd ook in 2014 gegeven aan het bedenken en uitvoeren 

van onvergetelijke dagen voor ‘onze’ zieken en hun naasten. 

Dankzij de inzet van een zeer betrokken groep vrijwilligers en de 

medewerking van diverse sponsoren zijn wij daarin prima geslaagd!  

Door onze aandacht voor de zorg aan zieken zijn wij er echter nog 

onvoldoende in geslaagd om meer structurele aandacht te hebben 

voor onze fondsenwerving op de langere termijn waardoor er 

sprake is van een wankele basis voor continuïteit. In de loop van 

2015 zullen er initiatieven worden genomen die ons uiteindelijk een 

steviger fundament moet gaan opleveren waardoor we op termijn 

ook onze organisatie kunnen gaan professionaliseren.  

We hebben in 2014 veel meer gedaan dan eigenlijk mogelijk is met 

slechts 1 fulltime werkende directeur en verder uitsluitend 

vrijwilligers die beperkt parttime inzetbaar waren. We zijn er ons 

terdege van bewust dat we ons steeds aan moeten passen aan de 

middelen die ons ter beschikking staan, het aantal mensen dat we 

kunnen helpen en het aantal vrijwilligers waarop we kunnen 

steunen om zaken te realiseren. Het zou onrealistisch zijn om te 

zeggen dat we steeds meer mensen willen helpen zonder dat we 

meer vrijwilligers en middelen aantrekken. We zijn trots op wat wij 

nu al presteren met de zeer beperkte middelen die ons ter 

beschikking staan. 

 

Om ons werk voor zieken te kunnen blijven doen moet de 

continuïteit van de stichting ook gewaarborgd worden door het 
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vormen van een reserve ter hoogte van de vaste jaarlasten. Dit 

vormt één van de financiële doelstellingen voor de komende jaren. 

Verder heeft het bestuur de volgende financiële doelstellingen 

vastgesteld: 

1. We willen minimaal 85% van elke ontvangen euro 

uitgeven aan onze doelstelling. 

In 2014 zijn wij uitgekomen op 176%. Een ongekend hoog 

percentage hetgeen dus inhoudt dat wij veel meer geld aan 

onze doelstelling hebben uitgegeven dan er daadwerkelijk is 

ontvangen. 

Vanuit het belang van de doelstelling, namelijk een beter leven 

voor zieke mensen, mogen we trots hierop zijn. Maar vanuit 

oogpunt van continuïteit was dit geen gezond jaar en zullen we 

onze uitgaven beter moeten gaan beheersen. Maar in 

vergelijking met andere goede doelen doen wij dus relatief veel 

meer ‘goed’! 

 

2. De kosten voor beheer en administratie moeten gelijk zijn 
of lager dan 15% van de baten. 
In 2014 zijn we uitgekomen op 15% en voor 2015 is de 
doelstelling hetzelfde. 
 

3. De kosten voor eigen fondsenwerving moeten lager zijn 

dan 15% van de baten (het CBF stelt als voorwaarde 

maximaal 25% als gemiddelde van de afgelopen 3 jaren). 

In 2014 zijn we uitgekomen op slechts 12% en voor 2015 hopen 

we ook een dergelijk % te behalen. 

Al met al hebben we dus, ondanks de beperkte inkomsten in 2014, 

ons geld heel erg goed besteed en voldoen we ruimschoots aan de 

criteria voor het te behalen CBF-certificaat. 

 

 3.2  WAAR WILLEN WE NAAR TOE?

 

De droom die wij in 2010 hadden, namelijk ‘goed doen’ voor 

volwassen mensen die NU elke dag strijden tegen een vreselijke 

ziekte, krijgt steeds meer vorm. Nu is echter wel de fase 

aangebroken om deze droom ook meer bedrijfsmatig te gaan 

benaderen en ervoor te gaan zorgen dat uiteindelijk nog veel meer 

zieke mensen en hun naasten de meerwaarde van ons initiatief 

kunnen gaan ervaren.  

Helaas zijn we er in 2014 ook nog niet aan toegekomen om hier 

echt werk van te maken en de noodzaak om dit nu snel op te gaan 

pakken is helder.  

Zoals hiervoor al aangegeven, willen we binnen enkele jaren 

groeien naar een nog professionelere en financieel gezonde 

organisatie. De aantallen zieken en gasten die wij nu bedienen zijn 
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slechts ‘een druppel op de gloeiende plaat’. In Nederland zijn er 

vele tienduizenden mensen levensbedreigend ziek en de inschatting 

is dat van deze groep toch een aanzienlijk deel in principe gebruik 

zou willen maken van onze mogelijkheden. De onvergetelijke dagen 

en de bijzondere begeleiding en coaching welke wij ‘in een sportieve 

setting’ organiseren en aanbieden is binnen ons land en 

waarschijnlijk ook daarbuiten uniek en biedt dus grote 

mogelijkheden tot groei. 

We zijn er echter nog niet in geslaagd om Topsport for Life echt bij 

het grote publiek bekend te maken. Omdat vooral kwaliteit van 

onze dienstverlening heel erg belangrijk is, is het misschien ook 

maar goed dat er geen sprake is van grote aanloop van zieken. 

Daar is Topsport for Life nu nog niet klaar voor.  

Maar de ambities zijn er wel en dat begint dan met het verbeteren 

van onze inkomsten en in de hand houden van de uitgaven.  

We willen zowel de kosten voor eigen fondsenwerving zo laag 

mogelijk houden (2014: 12%), alsook streven naar zo hoog 

mogelijke opbrengsten. De stijging van de baten uit eigen 

fondsenwerving verwachten wij vooral te realiseren door acties door 

derden en door de introductie van de app ‘Fundrunner’. Deze app is 

in samenwerking met 9 andere (grote) goede doelen ontwikkeld en 

eind 2014 gestart. In maart 2015 zal deze door middel van een 

landelijke actie officieel worden geïntroduceerd.  

Deze nieuwe manier van fondsenwerving was al door ons 

aangekondigd in ons jaarverslag van 2013 en wij zijn dan ook trots 

dat dit project conform planning is afgerond en wij nu vol goede 

moed vooruit kijken naar de resultaten met Fundrunner. 

Het is immers van uitermate groot belang dat de inkomstenstromen 

structureel worden en derhalve dat de Stichting niet afhankelijk is 

van eenmalige gebeurtenissen of acties.  

 

In 2014 hebben wij maar liefst 176% van de inkomsten besteed 

aan onze doelstellingen. Wij stellen ons steeds ten doel om 

tenminste 85 cent van elke euro te besteden aan de doelstelling en 

laten daarmee zien hoe wij aan kijken tegen de besteding van 

"goede doelengeld". 

 

Verder wilden wij graag in aanmerking komen voor het ‘CBF-

certificaat voor kleine goede doelen’ om zodoende ook richting 

stakeholders te kunnen laten zien dat Topsport for Life werkt 

volgens de richtlijnen van het CBF. De aanvraag hiervoor hebben 

wij in 2014 echter aangehouden omdat er nieuwe ontwikkelingen 

gaande zijn die waarschijnlijk gaan leiden tot een totaal nieuwe 

opzet van de erkenningen voor goede doelen. Wij hebben besloten 

deze nieuwe regelgeving eerst af te wachten en zodra deze duidelijk 

is, opnieuw een passende aanvraag in te dienen.  
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 4. NAAMSBEKENDHEID EN COMMUNICATIE

 
Ten opzichte van het vorige boekjaar is er niet veel veranderd. Er 
zijn geen aanleidingen om te veronderstellen dat onze 

naamsbekendheid in 2014 verder zou zijn gestegen. 
Aangezien wij een geleidelijke groei nastreven waarbij kwaliteit van 
dienstverlening voorop staat, is landelijke bekendheid ook vooral 
een langere termijn doelstelling.  
 
Met de app ‘Fundrunner’ hebben wij nu wel een instrument in 
handen dat ons daarbij kan gaan helpen. Immers, behalve wij zelf 

nemen nog 9 andere goede doelen hieraan deel die wel een grote 
naamsbekendheid hebben, waaronder de Zonnebloem, 
Natuurmonumenten, Rode Kruis en Cordaid.  
Fundrunner kan dus bijdragen aan meer naamsbekendheid omdat 
we kunnen ‘meeliften’ op de grote deelnemende goede doelen en 
daarnaast zorgen voor meer donateurs en sponsoren. Door de 
grotere stroom van inkomsten kunnen wij ons dan ook als 
organisatie verder ontwikkelen en dan ook een grotere vraag onder 
zieken opvangen. 
 
 
In 2014 is onze aanwezigheid op social media verder toegenomen. 
Daardoor is bijvoorbeeld het aantal volgers op Facebook nu voorbij 
de 1.500 gekomen en we willen tot en met 2015 groeien naar een 
aantal van minsten 2.500 volgers. Op Twitter blijft het aantal 

volgers nog achter, een aandachtspunt voor de toekomst.  
In 2014 hebben wij een tweetal nieuwe flyers geïntroduceerd welke 
zich richten op het werven van donateurs. Ondanks de vele 
duizenden verspreide exemplaren heeft dit niet geleid tot een 
toename in het aantal vaste donateurs.  
 
Dit maakt duidelijk dat we onze  promotie-inspanningen zeer goed 

moeten overwegen en niet onnodig kosten meer maken voor  
publiciteitsmateriaal dat niet tot resultaten leidt. Het komend jaar 
gaan we daarom stappen zetten om tot een weloverwogen 
communicatiebeleid te komen en tot een nieuw te ontwikkelen 
publiciteitscampagne.   
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 5. FONDSENWERVING

 
Zoals in een eerder hoofdstuk al aangegeven, zijn onze inkomsten 

in 2013 drastisch gedaald en nagenoeg gehalveerd. Het wegvallen 

van de Teun van Vliet Classic was daarvoor de belangrijkste 

oorzaak. Dit is deels opgevangen kunnen worden door enkele acties 

van derden zoals de actie van The Heavenly Stars en die van 

Angelique Mulder. Met name die laatste persoonlijke actie van een 

hersentumorpatiënte laat zien hoe enorm betrokken mensen zijn bij 

Topsport for Life en mede invulling geven aan ons motto ‘Samen 

Strijden is Topsport!’ Angelique en haar gezin heeft samen met 

familie, vrienden en schoolkameraadjes een collecte en een 

georganiseerd in Hellevoetsluis. Deze actie is ook in 2014 nog 

verder gegaan.  Helaas is Angelique in mei 2014 overleden.   

Het initiatief van het bedrijf ‘Vorm’ om in samenwerking met ons 

een fondsenwervende sportieve actie te organiseren (‘Blijf in Vorm’) 

is helaas uiteindelijk niet doorgegaan. Bedrijfsomstandigheden 

hebben tot die beslissing geleid. Een teleurstelling aangezien wij al 

veel tijd en moeite aan de voorbereiding van dit evenement hadden 

besteed. 

Verder zijn er met het oog op fondsenwerving allerlei kleinere acties 

van derden en activiteiten geweest: 

 

- presentatie voor netwerk ‘de Hiere vaan Wieck’ 

- presentatie voor sponsornetwerk van fietstocht Diekirch-

Valkenswaard 

- BarBiertje's Keep Cool and Have Fun Ladies Night, actie Angelique 

  Mulder  

- de Bollenstreek Classic fietstocht 

- de Bossche Bollen fietstocht 

- aanwezigheid met stand en Panasonic-auto bij de Rainbow Run in 

   Eindhoven en wielercriteria zoals ‘de 8 van Chaam’ 

- collecte door de Lighthouse Christen Gemeente 

- presentatie Hans van Breukelen voor bedrijvennetwerk 

- presntatie door Sef Vergoossen 

- collecte bij afscheidsdienst van Dielis Heeren 

- actie ‘Geen woorden maar daden’ van Jetty Prins in Canada 

De fondsenwerving, met name van vaste donateurs, blijft erg 

moeilijk. Het aantal vaste donateurs is in 2014 met slechts 18 

personen gestegen. De oorzaak zal enerzijds te maken hebben met 

onze onbekendheid en anderzijds met de landelijke trend dat 

mensen steeds minder bereid zijn om zich vast aan een goed doel 

te verbinden maar liever incidenteel doneert.  

Dat is voor ons wel erg jammer omdat een groter donateursbestand 

ons ook een vastere basis zou geven. Dat vraagt echter een 
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financiële investering in communicatie en daarvoor ontbreken ons 

helaas de middelen. We zullen het moeten zoeken in nieuwe 

manieren van fondsenwerving, zoals met Fundrunner. 

Wij zijn in elk geval heel blij met alle hulp en betrokkenheid van de 

mensen en bedrijven die ons wel hebben geholpen! 

Onze organisatie geeft ons ook nog onvoldoende ruimte om heel 

veel aandacht te richten op de fondsenwerving. De zorg en 

aandacht voor zieke mensen en hun naasten geniet bij ons altijd de 

prioriteit. Zonder de steun van derden (goede doelen fondsen, 

acties van derden of sponsoren) is de continuïteit steeds in gevaar 

en de afhankelijkheid van acties van derden was in 2014 wederom 

erg groot.  
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 6. ACTIVITEITEN VOOR DE DOELGROEP

 

Onze inzet voor volwassen mensen met een levensbedreigende 

ziekte valt uiteen in: 

- de organisatie van evenementen (de zogenaamde FUNevents)  

- ‘Support for Life’ waarbij de zieken en zijn/haar naasten worden 

   gecoached en begeleid bij het omgaan met de ziekte en 

- het realiseren van individuele (laatste) wensen en dromen. 

 

 6.1  FUNEVENTS EN INDIVIDUELE WENSEN

 

In 2014 hebben we, soms in combinatie met fondsenwervende 

activiteiten, de volgende activiteiten georganiseerd voor onze 

gasten: 

31-1 1e Wintercamp naar de Algarve in Portugal. Een 8-daagse 

vliegreis naar de zon in luxe hotel en met een heel divers 

activiteitenprogramma ‘voor ieder wat wils’. In totaal bestond 

de groep uit 31 personen inclusief onze vrijwilligers. 

15-3 Joop Zoetemelk Classic. Een gezellige dag fietsen en met 

elkaar kletsen.  

16-3 Worldcup Schaatsen in Heerenveen. Met de hulp van 

Beslist.nl hebben wij een groep gasten een prachtige dag bij 

topschaatsen kunnen geven. Hier waren 10 gasten van 

Topsport for Life bij aanwezig.  

6-4 Ronde van Vlaanderen. Met onze historische Panasonic-

ploegleidersauto hebben een ALS-zieke een onvergetelijke 

dag bezorgd door met hem mee te rijden in deze grote 

wielerklassieker. 

6-4 Schietclinic in Harderwijk. Onder deskundige begeleiding 

van mensen van schietvereniging Willem Tell uit Harderwijk 

heeft ene groep van ca. 25 gasten de fijne kneepjes van het 

schieten met echte vuurwapens geleerd. 

10-4 Ballonvaren in Tilburg. Nadat het ballonvaren enkele malen 

wegens weersomstandigheden was uitgesteld, was het dan 

nu eindelijk zover. In meerdere ballonnen gingen totaal 20 

gasten van ons een onvergetelijke ballonvaart maken. Ook 

kinderen van zieken waren erbij en hebben samen met de 

ouders enorm genoten. 

12-4 Team Limburg Classic in Zuid-Limburg. Een groep van 16 

mensen nam deel aan deze door Team Limburg 

georganiseerde fietstocht. De opbrengst was bedoeld voor 

onderzoek naar ALS.  
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 Niet alleen fietsen wij mee, maar gasten die niet meer 

konden fietsen hebben meegereden in onze Panasonic-auto. 

18-4 Reunie Wintercamp in Amersfoort. Nagenoeg alle 

deelnemers aan ons 1e Wintercamp waren van de partij bij 

deze reünie die op veler verzoek werd georganiseerd. Zelfs 

kwam één van de deelnemers vanwege zijn zeer zwakke 

gezondheidstoestand vanuit Limburg met een ambulance van 

stichting Ambulancewens naar deze bijeenkomst. 

Herinneringen werden opgehaald, foto’s en films bekeken en 

ook werd een herinneringsboek aan alle deelnemers 

uitgedeeld. Na een gezellige wandel- of fietstocht naar keuze 

werd het programma vervolgd met een barbecue en 

bijpassende ‘borrel’.  

25-4 Afscheidsdienst van één van de deelnemers aan het 

Wintercamp. Een belangrijk deel van de reisgroep was 

aanwezig bij het laatste afscheid van één van de deelnemers. 

27-4 Omloop van Breda. Een groep van ongeveer 10 gasten van 

Topsport for Life reed op uitnodiging van de organisatie mee 

met deze mooie fietstocht door de Baronie. Ook onze 

historische ploegleidersauto heeft als volgauto meegereden. 

3-5 Voorjaarsrit Mercedes Benz Club Nederland. Een kleine 

groep heeft meegereden in klassieke auto’s van het merk 

Mercedes. Het werd een gezellige dag onder perfecte 

weersomstandigheden. 

12-5 Olympia’s Tour. Bij 2 etappes van deze oudste Nederlandse 

wielerklassier hebben wij met onze ploegleidersauto 

meegereden en totaal 4 gasten een hele mooie dag kunnen 

bezorgen. Het meerijden in een echte profwielerwedstrijd 

blijft een spannende en erg leuke ervaring!  

25-5 Bollenstreek Classic vanuit Lisse. Op deze prachtige dag 

hebben wij met een groep op de fiets meegereden en ook 

een stand bemand bij de start- en finishlocatie. Dankzij het 

bedrijf bouAd konden wij ook een mooie donatie tegemoet 

zien van €1 per deelnemer aan deze fietstocht.   

30-5 Tour du ALS in Zuid-Frankrijk. Enkele fietsende vrijwilligers 

reisden op het laatste moment af naar de Mont Ventoux om 

daar een ALS-zieke sportief en mentaal te ondersteunen om 

de top van deze ‘kale berg’ te bereiken in het kader van de 

actie voor onderzoek naar ALS. 

13-6 ‘Samen voor de Wind’ vanuit de haven van Oude Tonge. 

Voor de eerste keer organiseerden wij een dag op het water. 

Onder schitterende weersomstandigheden voeren 9 

zeiljachten en een motorjacht uit en zetten koers naar de 
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haven van Willemstad. Daar werd een heerlijke lunch 

genuttigd en korte wandeling door het historische centrum 

gedaan. Na de terugkomst in de haven van Oude Tonge werd 

de zeer geslaagde dag afgesloten met een borrel en ‘gezang’. 

Totaal namen 40 mensen aan deze activiteit deel.  

20-6 STER / ZLM Tour, etappe Zuid-Limburg. Bij deze etappe 

van deze profwielerklassieker hebben wij met onze 

ploegleidersauto meegereden en totaal 4 gasten een hele 

mooie dag kunnen bezorgen. Het was wederom een 

spannende en erg leuke ervaring! 

23-8 Grand Prix Formule 1 van België, op het circuit van 

Spa/Francorchamps. Wij waren maar liefst 3 dagen lang 

aanwezig bij deze mooiste Formule 1 race van het jaar! 

Iedere dag met andere gasten en met onze basis in Hotel 

van der Valk in Stein, Zuid-Limburg. Met onze eigen 

touringcar reden wij iedere dag naar het circuit en genoten 

vanaf onze VIP-plaatsen van dit autogeweld. Totaal hebben 

wij met 30 mensen aan dit spectaculaire evenement 

deelgenomen.    

31-8 Bossche BollenFietstocht vanuit ‘s-Hertogenbosch. In 

samenwerking met het Vickie Brownhuis hebben wij met een 

groep gasten deelgenomen aan deze fietstocht. De opbrengst 

was bestemd voor het Vickie Brownhuis. Onze ambassadeur 

Hans van Breukelen sprak het openingswoord en gaf ook het 

startsein.   

7-9 Zomerfeest in Tilburg. Voor de 1e keer organiseerden wij 

een groots opgezet evenement voor iedereen die bij onze 

stichting betrokken is. Met een zeer gevarieerd middag- en 

avondprogramma hebben ca. 100 gasten genoten van het 

‘samen zijn’. Het programma bevatte onder meer een 

riddertoernooi met echte paarden en ridders, ballonvaren, 

paramotorvliegen en een optreden van Björn van der Doelen.    

9-11 Dakar Preproloog in Valkenswaard. Dankzij de 

medewerking van het Maxxis Dakar Team (met onder andere 

de gebroeders Coronel en Jurgen van den Goorbergh) waren 

wij met een groep van ca. 20 mensen te gast bij dit 

spectaculaire motorsportevent.  

21-11 Night of the Proms, in Ahoy Rotterdam. Dankzij de 

medewerking van het bedrijf ‘Livewall’ konden een groep van 

8 gasten dit prachtige muziekconcert bezoeken    

29-12 Snowboarden met olympisch kampioene Nicolien 

Sauerbreij. Dit betrof een individuele wens van één van 

onze gasten.  
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Samen met haar zoontje en andere familieleden genoten zij 

van een privé-clinic met de allerbeste snowboardster. Het 

werd een onvergetelijke ervaring!  

 

Al met al hebben we in 2014 dus 22 activiteiten voor zieken en hun 

naasten georganiseerd waar enkele honderden zieken aan hebben 

meegedaan en minstens net zoveel naasten. Een forse stijging van 

het aantal activiteiten en ook qua aantallen deelnemers. Veel van 

de events waren nieuw en ‘smaken naar meer’. Vooral de reis naar 

Portugal bleek ene enorme meerwaarde te hebben en zullen we 

zeker gaan herhalen.  

Maar ook andere events waren stuk voor stuk hoogtepunten en 

hebben heel erg veel blije gezichten teweeg gebracht. Ook in 2014 

zijn wij er dus ondanks de zeer beperkte middelen in geslaagd om 

zieken en hun naasten eventjes de ziekte te laten vergeten en 

kwaliteit van leven toe te voegen.  

Wij bedanken alle mensen en organisaties die wederom geheel 

belangeloos bij hebben gedragen aan het welslagen van deze 

evenementen, van harte! 

  

 6.2  SUPPORT FOR LIFE

Behalve het organiseren van events zetten wij ons ervoor in om 

zieken en hun naasten/gezinsleden te begeleiden bij het omgaan 

met de ziekte. Die begeleiding kan betrekking hebben op hele 

praktische aspecten maar ook en vooral ook op de mentale 

begeleiding. Deze vorm van begeleiding is in de reguliere zorg niet 

aanwezig en zeker wanneer een zieke in medisch opzicht is 

uitbehandeld, valt deze vaak in een zwart gat en voelt hij/zich zich 

ook vaak eenzaam in de strijd. 

Onze life coaches en buddies zorgen ervoor dat die eenzaamheid 

niet ontstaat. Door steeds een luisterend oor te hebben, door 

vragen en praktische problemen op te lossen en door ook, wanneer 

dat nodig is, altijd bereikbaar en beschikbaar te zijn voor hulp. 

In 2014 hebben 20 zieken van deze dienstverlening gebruik 

gemaakt, waarvan er in hetzelfde jaar 3 zijn overleden.  
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 7. ORGANISATIE EN BESTUUR

 

 

 7.1  BESTUUR

 

In 2014 is Jeanne van Alst toegetreden als secretaris van het 

bestuur en naam daarmee deze taak over van Nita van Vliet, welke 

verder is gegaan als algemeen bestuurslid. Paula Pietersen-Teunisse 

heeft afscheid genomen als bestuurslid, maar blijft wel als 

vrijwilligster verbonden aan de stichting.  

Aan het einde van 2014 bestond het bestuur van de stichting uit: 

 

Miel in ’t Zand  voorzitter 

Jeanne van Alst  secretaris/penningmeester 

Nita van Vliet   algemeen bestuurslid 

Erwin Leppens  algemeen bestuurslid 

Geen van de bestuursleden bekleedt een relevante nevenfunctie. 

 

Verder is het streven om op termijn het bestuur verder uit te 

breiden met een Vrijwilligerscoördinator, een 

Evenementencoördinator, Coördinator Fondsenwerving en een 

Coördinator Marketing & Communicatie. 

Het bestuur werkt met jaarplannen welke zijn gebaseerd op de 

evenementenkalender. De noodzaak aan een meerjarenplanning is 

echter aanwezig en met ingang van 2015 zal het meerjarenplan 

uitgangspunt gaan vormen voor de jaarplannen. 

 

7.2  VRIJWILLIGERS 

Er zijn aan het eind van 2014 circa 40 vrijwilligers werkzaam voor 

Topsport for Life in allerlei verschillende functies. De belangrijkste 

functies zijn die van life coach, buddy en stafondersteuning. De 

vaste kern aan vrijwilligers bestaat uit ca. 20 mensen. Daarnaast 

zijn er veel mensen incidenteel actief als gastheer- of vrouw of voor 

het verullen van andere taken bij de diverse evenementen. 

Net als in 2013 hebben wij ook in 2014 te kampen gehad met een 

onderbezetting bij het uitvoeren van diverse taken. Derhalve 

worden er vanaf 2015 vacatures uitgezet om mensen aan te 

trekken als vrijwilliger. Het gaat hier voornamelijk om 

organisatorische, leidinggevende, fondsenwervende en 

coördinerende taken. We hebben veel vrijwilligers die aanwezig 

kunnen/willen zijn bij onze evenementen en ook als buddie en life 

coach aan het werk zijn. Hoe meer vrijwilligers we hebben hoe 
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meer de werklast verdeeld kan worden des te meer mensen we 

uiteindelijk kunnen helpen. 

Zodra wij in de positie komen om verder te professionaliseren zal 

ook ons landelijk netwerk van life coaches verder uitgebreid gaan 

worden, waarbij dan ook coördinatoren aangesteld zullen worden 

die dan de aansturing in een bepaalde regio voor hun rekening 

zullen nemen.  

 

 7.3  COMITÉ VAN AANBEVELING

 

In dit comité nemen zitting: 

 

Hans van Breukelen, lid Raad van Commissarissen PSV 

Eindhoven, voormalig keeper van o.a. Oranje en PSV. Hans is 

tevens ambassadeur van Topsport for Life. 

 

Marcel Wintels, voorzitter Koninklijke Nederlandse Wielren Unie. 

 

Joop Alberda, technisch directeur Koninklijke Nederlandse 

Zwembond 

 

Joop Atsma, voormalig staatssecretaris Kabinet Rutte 1, lid 

hoofdbestuur UCI. 
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8. JAARREKENING 2014 

 
 

 
8.1  SAMENSTELLINGSVERKLARING  
 
Aan: opdrachtgever 

De jaarrekening van Stichting Topsport for Life te Eindhoven is door ons samengesteld op basis van de 

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-

en-verliesrekening over 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 “Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen” zoals uitgegeven door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. 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 Topsport for Life. 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. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

Waalre, 23 juni 2016 

Witlox van den Boomen Accountants N.V. 

 

                w.g. 

 

Drs. P.J. Steenbakkers RA 

  

http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring
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8.2  ALGEMEEN  

 
      

A. Doelstelling en rechtsvorm 

      

 De activiteiten van Stichting Topsport for Life, statutair gevestigd te Eindhoven, 

bestaan voornamelijk uit het initiëren, organiseren en ondersteunen van activiteiten 

die erop zijn gericht om ernstig zieke mensen te helpen in hun strijd om levensbehoud 

of levensverlenging.  

      

      

B. Inschrijving Kamer van Koophandel 
 

 De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 17281987. 

      

      

C. Statutaire vestiging 

   

 De Stichting is statutair gevestigd te Eindhoven. 

      

      

D. Toegekende ANBI status 
 

De Stichting heeft de ANBI status toegekend gekregen op 23 maart 2010, welke door 

de Belastingdienst voor onbepaalde tijd is verlengd per 17 september 2012. 

           

E. Bestuur 

 

Ultimo het boekjaar wordt het bestuur gevoerd door de heer E.L.M. in 't Zand 

(voorzitter), mevrouw J. van Alst (secretaris), de heer E. Leppens (penningmeester) 

en mevrouw N. Van Vliet (algemeen bestuurslid).  
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8.3  BALANS PER 31  DECEMBER 2014  

 

  

B.1: BALANS PER 31 DECEMBER 2014 RESPECTIEVELIJK 31 DECEMBER 2013 

                        

        ACTIVA 
       

        

   
  31-12-2014 

 
  31-12-2013 

   
€ € 

 
€ € 

        VASTE ACTIVA 
      

        Materiële vaste activa 
      Inventaris 

   
           883  

  
        1.053  

        

        VLOTTENDE ACTIVA 
      

        Vorderingen en overlopende 
activa 

     Debiteuren 
  

        1.000  
  

             -    
 Overige vorderingen en  

      overlopende activa 
 

        1.317  
  

           139  
 

    
        2.317  

  
           139  

        Liquide middelen 
  

        9.154  
  

      29.381  

        

    
  

  
  

        Totaal activa 
  

      12.354  
  

      30.573  

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen accountantscontrole toegepast.  
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        PASSIVA 
       

        

   
  

31-12-
2014 

 
  

31-12-
2013 

   
€ € 

 
€ € 

        RESERVES EN FONDSEN 
      Continuïteitsreserve 

  
           573  

  
      10.000  

 Bestemmingsreserve Support for life              -    
  

        2.000  
 Bestemmingsreserve 

FUNevents 
 

             -    
  

      14.548  
 

    
           573  

  
      26.548  

        

        

        SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 
     Belastingen en premies sociale 

verzekeringen            422  
  

           422  
 Overige kortlopende schulden 

en  
      overlopende 

passiva 
  

      11.359  
  

        3.603  
 

   
        11.781  

 
          4.025  

        

        

        

    
  

  
  

        Totaal passiva 
   

      12.354  
  

      30.573  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen accountantscontrole toegepast.  
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8.4  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 

 

 

B.2: STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 
                    

        

   
Begroting 

 
Realisatie 

 
Realisatie 

   
2014 

 
2014 

 
2013 

   
€ 

 
€ 

 
€ 

BATEN 
      Baten uit eigen fondsenwerving       39.000  

 
   26.211  

 
    16.972  

Baten uit gezamenlijke acties         1.000  
 

        740  
 

    39.520  

Baten uit acties van derden 
 

              -  
 

     5.656  
 

        998  

Overige baten 
 

              -  
 

        144  
 

            -  

        Totaal baten 
 

      40.000  
 

   32.751  
 

57.490 

        LASTEN 
              

Besteed aan doelstellingen 
     1. Fundamentals 

 
       5.500  

 
     5.524  

 
     8.444  

2. FUNevents 
 

      28.490  
 

   45.007  
 

    41.166  

3. Fondsenwerving voor derden               -  
 

            -  
 

     1.464  

Kosten fondsenwerving  
      4. Kosten eigen fondswerving        1.100  

 
     3.866  

 
     4.288  

5. Kosten gezamenlijke acties               -  
 

            -  
 

        432  

6. Kosten acties derden 
 

              -  
 

            -  
 

          82  

Kosten beheer en administratie  
     7. Kosten beheer en administratie        4.870  

 
     4.329  

 
     6.951  

        Totaal lasten 
 

      39.960  
 

   58.726  
 

    62.827  

        

    
    

   Resultaat voor resultaatbestemming             40  
 

   25.975- 
 

     5.337- 

        Resultaatbestemming 
      Onttrekking - Toevoeging aan 

bestemmingsreserve Support for life               -  
 

-2.000 
 

2.000 

Onttrekking aan continuiteits reserves 
  

-9.427 
 

            -  

Onttrekking aan overige reserves 
    

-7.337 

Onttrekking reserve FUNevents               -  
 

-14.548 
 

            -  

   
0 

 
-25.975 

 
-5.337 

        
 
 
 
 
 

Geen accountantscontrole toegepast. 
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8.5 KASSTROOMOVERZICHT 2015 
 

 

B.3: KASSTROOMOVERZICHT 2014 
     

          

     
2014 2014 

 
2013 2013 

     
€ € 

 
€ € 

          
Bedrijfsresultaat 

    

      
25.975- 

  

     
5.337- 

          Aanpassingen voor: 
        Afschrijvingen 
    

          170  
  

        170  

          Veranderingen in 
werkkapitaal 

        - Mutatie voorraden 
   

            -    
  

    19.299  
 

 - Mutatie vorderingen 
  

       
2.178- 

  
     2.467  

  - Mutatie kortlopende 
schulden 

  
       7.756  

  
     4.018  

 

      
       5.578  

  
    25.784  

          

      
  

  
  

Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

  

      
20.227- 

  
    20.617  

          Kasstroom uit investeringactiviteiten 
  

            -    
  

          -    

          Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 

  
            -    

  
          -    

          Mutatie 
geldmiddelen 

    

      
20.227- 

  
    20.617  

          Liquide middelen 
        Stand 1 januari  
    

      29.381  
  

     8.764  

Stand 31 december  
    

       9.154  
  

    29.381  

          Mutatie 
geldmiddelen 

    

      
20.227- 

  
    20.617  

           

 

 

 

Geen accountantscontrole toegepast.  
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8.6  TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN 

BALANSPOSTEN EN RESULTAATBEPALING 

 

 

B.4: TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN VAN WAARDERING  
   

        Algemeen 
      

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen, 
die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

        Vergelijkende cijfers boekjaar  
      

        De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. Waar nodig hebben herrubriceringen plaatsgevonden om het inzicht 
te verbeteren.  

        
        Materiële vaste activa 

      

        

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

        De afschrijvingspercentages zijn voor: 
     

        * Inventaris : 20% 
    

        

        Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
  

        
De vorderingen, liquide middelen en overige overlopende activa en passiva worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 
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Opbrengsten 

Onder opbrengsten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen donaties en giften alsmede de 
opbrengst van uitgevoerde activiteiten.  

        

        Kosten  
       Onder kosten worden verstaan de uitgaven ten behoeve van uitgevoerde projecten en activiteiten. 

        

        Afschrijvingen 
      

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met 
eventuele residuwaarde. 
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8.7  TOELICHTING OP DE BALANS 

 

 

B.5: TOELICHTING OP DE BALANS 
    

      Materiële vaste activa  
     

      

 
Boekwaarde Investering/  Afschrijving  

 
Afschrijving   Boekwaarde  

 
31-12-2013 desinvest. 

 
desinvestering  2014  31-12-2014 

 
          

Inventaris  €       1.053   €               -   €                   -   €          170   €               883  

      De activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de 
bedrijfsvoering. 

  
Hieronder is begrepen de Panasonic ploegleidersauto welke wordt ingezet voor evenementen en voor 
verhuur aan derden. De ploegleidersauto heeft een taxatiewaarde van circa € 11.500,--.  
Het verschil tussen de boekwaarde en de taxatiewaarde is niet in het vermogen van de Stichting tot 
uitdrukking gebracht.  

      

      

      VLOTTENDE ACTIVA 
  

 31-12-2014  
 

 31-12-2013  

      

      Debiteuren 
     

      Debiteuren 
  

 €            1.000  
 

 €                   -  

      Overige vorderingen en overlopende activa 
   

      Rente  
  

 €                72  
 

 €                   -  

Vooruitbetaalde kosten 
  

 €               147  
 

 €                   -  

Aanvraag CBF certificaat 
  

 €               520  
 

 €                   -  

Opbrengst Fundrunner 
  

 €               453  
 

 €                   -  

Te ontvangen bedragen 
  

 €               125  
 

 €               139  

   
 €            1.317  

 
 €               139  

      

      Liquide middelen 
     

      Kas 
  

 €                   -  
 

 €            2.877  

Rabobank 1014,62,980 
  

 €            1.208  
 

 €            3.352  

Rabobank 3180,277,971 
  

 €            7.836  
 

 €          22.528  

Rabobank 1577,82,166 
  

 €               110  
 

 €               624  

      

   
 €            9.154  

 
 €          29.381  

       

Geen accountantscontrole toegepast. 
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EIGEN VERMOGEN 
  

 31-12-2014  
 

 31-12-2013  

      

      Algemene reserve 
     

      Saldo per 1 januari 
  

 €                   -  
 

 €          31.886  
Bij : 
Resultaatbestemming 

  
 €                   -  

 
 €           7.338- 

Af: naar continuiteitsreserve 
 

 €                   -  
 

 €         10.000- 
Af: naar Bestemmingsreserve 
FUNevents 

 
 €                   -  

 
 €         14.548- 

Saldo per 31 december 
  

 €                   -  
 

 €                   -  

      Continuïteitsreserve 
     

      Saldo per 1 januari 
  

 €          10.000  
 

 €                   -  

Bij : Toevoeging uit algemene reserve 
 

€           9.427- 
 

 €          10.000  

Saldo per 31 december 
  

 €               573  
 

 €          10.000  

      
De continuiteitsreserve wordt aangehouden ter dekking van de vaste jaarlijkse lasten van de stichting. 
Gestreefd wordt naar een continuiteitsreserve ten bedrage van eenmaal de vaste lasten.  

      Bestemmingsreserve Support for life 
    

      Saldo per 1 januari 
  

 €            2.000  
 

 €                   -  
Bij : 
Resultaatbestemming 

  
 €           2.000- 

 
 €            2.000  

Saldo per 31 december 
  

 €                   -  
 

 €            2.000  

      De bestemmingsreserve Support for life is gevormd in verband met de schenking van € 2.000,-- ten 
behoeve van de opleiding van onze Life Coaches. 

      Bestemmingsreserve FUNevents  
    

      Saldo per 1 januari 
  

 €          14.548  
 

 €                   -  

Bij : Toevoeging uit algemene reserve 
 

 €         14.548- 
 

 €          14.548  

Saldo per 31 december 
  

 €                   -  
 

 €          14.548  

      

      De bestemmingsreserve FUNevents is gevormd voor de doelbesteding aan het organiseren van 
FUNevents voor onze doelgroep.  

       

 

 

Geen accountantscontrole toegepast.  
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 31-12-2014  

 
 31-12-2013  

      

      SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 
    

      

      Belastingen en premie sociale verzekeringen 
   

      Omzetbelasting 
  

 €               422  
 

 €               422  

   
 €               422  

 
 €               422  

      

      Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 
  

      Vooruitontvangen Winterkamp 
 

 €            6.520  
 

 €                   -  

Te betalen algemene kosten 
 

 €               965  
 

 €                   -  

Te betalen declaraties  
  

 €            3.874  
 

 €            3.603  

  
   €          11.359  

 
 €            3.603  

      

      Overige toelichtingen  
     

      

      

                
 

      Vergoedingen 
     

In het verslagjaar zijn de volgende vergoedingen verstrekt aan de bestuurders: 
 
- vrijwilligersvergoeding voor de heer E.L.M. in 't Zand (voorzitter) bedroeg in 2014 € 1.500--;  
- vrijwilligersvergoeding voor mevrouw N. van Vliet (secretaris) ad € 1.500--; 
- vrijwilligersvergoeding voor de heer E. Leppens (penningmeester) € 1.500-- en reiskosten € 114,--; 
- vrijwilligersvergoeding voor mevrouw P. Pietersen-Teunisse (algemeen bestuurslid) nihil; 
In totaal is er voor € 2.479-- door de bestuurders teruggeschonken aan de stichting.   
 
De directie is gevoerd door de heer in 't Zand. Hiervoor heeft hij een vergoeding ontvangen van  
€ 15.730,-- (inclusief BTW). De bestede tijd aan de Stichting bedroeg over 2014 circa 2.355 uur (2013: 
2.250uur). Aan  de heer E.L.M. in 't Zand is voor kilometervergoedingen een bedrag van € 5.123-- 
uitbetaald. 
 
Deze vergoedingen vallen ruim binnen de door de VFI (www.vfi.nl) uitgegeven adviesrichtlijnen voor 
beloning van Directeuren van Goede Doelen.  

 

 

 

Geen accountantscontrole toegepast.  
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8.8  TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 

 

 

B.6: TOELICHTING STAAT VAN BATEN 2014 
     

        

   
Begroting 

 
Realisatie 

 
Realisatie 

   
2014 

 
2014 

 
2013 

   
€ 

 
€ 

 
€ 

BATEN 
       

Baten uit eigen fondsenwerving 
      Baten met bijzondere bestemming 
 

               -  
 

780 
 

4.560 

Donaties en giften 
 

39.000 
 

24.431 
 

10.912 

Sponsoring  
  

               -  
 

1.000 
 

1.500 

   
      39.000  

 
         26.211  

 
         16.972  

        Baten met bijzondere bestemming 
      Monuta Charity Fund t.b.v. opleiding lifecoaches 

  
               -  

 
                  -  

 
           2.000  

Donatie nav Samen naar de Top! 
  

               -  
 

                  -  
 

           2.460  

Donaties ivm Wielergala 
  

               -  
 

                  -  
 

              100  

Donatie t.b.v. tentdoek 
  

               -  
 

             780  
 

                  -  

Tussen Hemel en Aarde 
  

               -  
 

                  -  
 

                  -  

  
  

               -  
 

             780  
 

           4.560  

        Donaties en giften 
      Particuliere bronzen supporters 

  
      24.000  

 
           1.250  

 
           3.250  

Zakelijke bronzen supporters 
  

      15.000  
 

           8.125  
 

                  -  

Afgegeven machtigingen door donateurs 
  

               -  
 

                  -  
 

           1.008  

Donateurs en supporter TFL 
  

               -  
 

           6.955  
 

                  -  

Overige schenkingen 
  

               -  
 

                  -  
 

              405  

Schenkingen door bestuurders 
  

               -  
 

           2.200  
 

           3.749  

Teruggeschonken vrijwilligersvergoeding 
  

               -  
 

           1.500  
 

           1.500  

Donatie Rotary club zevenbergen 
  

               -  
 

                  -  
 

           1.000  

Donaties en giften Angelique Mulder 
  

               -  
 

           3.995  
 

                  -  

Gift Hans van Breukelen comite 
  

               -  
 

             400  
 

                  -  

Overige donaties 
  

               -  
 

                 6  
 

                  -  

  
  

      39.000  
 

         24.431  
 

         10.912  

Sponsoring  
      Sponsoring kosten Panasonic auto 

  
               -  

 
           1.000  

 
           1.500  

Zakelijke supporterspakketten 

  
               -  

 
                  -  

 
                  -  

   
               -  

 
           1.000  

 
           1.500  

        

        Baten uit gezamenlijke acties  
      Donatie Heavenly Stars 

  
               -  

 
                  -  

 
         36.988  

Opbrengsten voetbalschool 
  

               -  
 

                  -  
 

           2.532  

Fundrunner 
  

        1.000  
 

             740  
 

                  -  

   
        1.000  

 
             740  

 
         39.520  

         
 
Geen accountantscontrole toegepast. 
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Baten uit  acties derden 

Bijdrage vanuit Oypo  
  

               -  
 

                  -  
 

                85  

Actie Angelique Mulder 
  

               -  
 

                  -  
 

              130  

Stichting MEE ZuidOOsst opening DOWN's UP 
  

               -  
 

                  -  
 

              250  

Donaties bij opening BouAd adviesgroep /Nassau 
Man Support                -  

 
                  -  

 
              260  

Presentatie Erik Meijer  
  

               -  
 

                  -  
 

              125  

Verkoopacties J. van Aelst 
  

               -  
 

                  -  
 

              148  

Opbrengst Schietsportdag SV Willem Tell Harderwijk                -  
 

             351  
 

                  -  

Collecte afscheid Dielis Heeren 
 

               -  
 

             270  
 

                  -  

Stichting Wielerakt Wim Kemps 
 

               -  
 

             300  
 

                  -  

Crowdfunding stichting 4Just1.com 
 

               -  
 

             183  
 

                  -  

Actie Lighthouse Christengemeente 
 

               -  
 

             322  
 

                  -  

Spreker Hans van Breukelen 
 

               -  
 

             590  
 

                  -  

Spreker Sef Vergoossen Limb Bond Muziekgez                -  
 

             500  
 

                  -  

De Graaf opbrengst plastic tasjes actie DA drogist                -  
 

               30  
 

                  -  

Actie Jetty Prins "geen woorden maar daden"                -  
 

           3.110  
 

                  -  

        

   
               -  

 
           5.656  

 
              998  

        Overige baten 
      Rente  

  
               -  

 
             144  

 
                  -  

        Totaal baten  
 

      40.000  
 

         32.751  
 

         57.490  

        

        

        

        

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen accountantscontrole toegepast.  
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Begroting 
 

Realisatie 
 

Realisatie 

   
2014 

 
2014 

 
2013 

   
€ 

 
€ 

 
€ 

LASTEN 
       

Bestedingen aan de doelstelling 
   

            
50.530  

 

             
51.074  

Wervingskosten van baten 
   

               
3.866  

 

               
4.802  

 Kosten van beheer en administratie  
   

               
4.330  

 

               
6.951  

   

                  -    
 

            
58.726  

 

             
62.827  

        
        Bestedingen aan de doelstelling 

      
Fundamentals 

 
        5.500  

 

               
5.524  

 

               
8.444  

FUN events 
    

            
45.006  

 

             
41.166  

Fondsenwerving voor derden 
   

                      
-    

 

               
1.464  

   

           
5.500  

 

            
50.530  

 

             
51.074  

        

        Fundamentals  
      

Ondersteuning van patiënten 
 

        1.100  
 

               
2.912  

 

               
4.466  

Ondersteuning van Life Coaches 
 

        1.100  
 

                  
482  

 

               
2.124  

Ondersteuning Buddies 
 

        1.100  
 

                  
194  

 

               
1.854  

Interne opleiding  
 

        2.200  
 

               
2.000  

 

                      
-    

Eigen bijdrage 
   

                    
64- 

 

                      
-    

   

           
5.500  

 

               
5.524  

 

               
8.444  

        

         

 

 

 

Geen accountantscontrole toegepast. 
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Begroting 

 
Realisatie 

 
Realisatie 

   
2014 

 
2014 

 
2013 

   
€ 

 
€ 

 
€ 

 
FUN events  

      
Door TFL georganiseerd 

 
      28.490  

 

            
10.784  

 

             
20.964  

Samen met anderen georganiseerd 
 

             -    
 

               
3.988  

 

                      
-    

Door anderen georganiseerd 
 

             -    
 

               
4.709  

 

               
2.202  

overige kosten 
 

             -    
 

            
25.525  

 

             
18.000  

   

         
28.490  

 

            
45.006  

 

             
41.166  

        

        Fondsenwerving voor derden 
      

Project Angels Hope 
 

             -    
 

                      
-    

 

                   
424  

Benefietsavond 
 

             -    
 

                      
-    

 

                   
321  

Amsterdam City Swimm ALS 
 

             -    
 

                      
-    

 

                     
90  

Trap ALS de wereld uit 
 

             -    
 

                      
-    

 

                   
112  

Cycle 2 the music 
 

             -    
 

                      
-    

 

                   
113  

Olympia's Tour 
 

             -    
 

                      
-    

 

                     
88  

Blijf in vorm 
 

             -    
 

                      
-    

 

                   
227  

Spinning Marathon ALS  
 

             -    
 

                      
-    

 

                     
16  

Dag van respect 
 

             -    
 

                      
-    

 

                     
73  

   

                  -    
 

                      
-    

 

               
1.464  

        Wervingskosten van baten 
      

Kosten eigen fondsenwerving 
 

        1.100  
 

               
3.866  

 

               
4.288  

kosten gezamenlijke acties 
 

             -    
 

                      
-    

 

                   
432  

kosten acties derden 
 

             -    
 

                      
-    

 

                     
82  

   

           
1.100  

 

               
3.866  

 

               
4.802  

        Geen accountantscontrole toegepast. 
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Begroting 

 
Realisatie 

 
Realisatie 

   
2014 

 
2014 

 
2013 

   
€ 

 
€ 

 
€ 

Kosten eigen fondsenwerving 
      

bezoeken (potentiele) sponsoren 
 

             -    
 

                  
112  

 

                   
584  

Facebook kosten 
 

             -    
 

                     
15  

 

                   
484  

Telefoon en automatisering 
 

             -    
 

                      
-    

 

               
1.835  

Automatiseringskosten 
 

             -    
 

                  
317  

 

                   
519  

Porti 
  

             -    
 

                  
226  

 

                   
175  

Drukwerk en kantoorbenodigheden 
 

        1.100  
 

               
1.405  

 

                   
621  

Filmkosten 
  

             -    
 

                  
742  

 

                      
-    

Kosten Fundrunner 
 

             -    
 

                  
972  

 

                      
-    

Kantinekosten 
 

             -    
 

                     
77  

 

                     
70  

   

           
1.100  

 

               
3.866  

 

               
4.288  

        Kosten gezamenlijke acties 
      

Tourtocht de Heavenly Stars 
 

             -    
 

                      
-    

 

                   
155  

Fietsclinic Heavenly Stars 
 

             -    
 

                      
-    

 

                     
73  

Voetbalschool 
 

             -    
 

                      
-    

 

                   
204  

   

                  -    
 

                      
-    

 

                   
432  

        Kosten acties derden 
      

Symposium MEE 
 

             -    
 

                      
-    

 

                     
82  

   

                  -    
 

                      
-    

 

                     
82  

        

         

 

Geen accountantscontrole toegepast.  



 
 

36 Jaarverslag 2014  
 

   
Begroting 

 
Realisatie 

 
Realisatie 

   
2014 

 
2014 

 
2013 

   
€ 

 
€ 

 
€ 

 
Kosten van beheer en administratie  

      
Dagelijks bestuur 

 
           750  

 

               
1.425  

 

               
1.811  

Administratie 
 

             -    
 

                  
864  

 

                   
750  

Huisvestingskosten 
 

        2.200  
 

                      
-    

 

               
2.496  

Kantoor- en algemene kosten 
 

        1.500  
 

               
1.704  

 

               
1.301  

Afschrijving en rente 
 

           420  
 

                  
336  

 

                   
593  

   

           
4.870  

 

               
4.329  

 

               
6.951  

        Dagelijks bestuur 
      

Vergoeding N-ex-T 
   

            
15.730  

 

             
16.940  

Doorbelaste vergoeding aan projecten 
  

            
15.730- 

 

            
15.129- 

Reiskosten N-ex-T 
   

               
5.123  

 

               
5.594  

Doorbelaste reiskosten aan projecten 
  

              
5.123- 

 

               
5.594- 

Secretariaat 
  

           750  
 

               
1.425  

 

                      
-    

   

               
750  

 

               
1.425  

 

               
1.811  

        Administratie 
      

Vrijwilligersvergoedingen 
 

             -    
 

            
10.023  

 

               
6.000  

Doorbelast aan projecten 
 

             -    
 

              
9.159- 

 

               
5.250- 

   

                  -    
 

                  
864  

 

                   
750  

        Huisvestingskosten 
      

Huur en Servicekosten 
 

        2.000  
 

               
6.124  

 

               
4.838  

Doorbelaste huur en servicekosten 
 

             -    
 

              
6.150- 

 

               
2.419- 

Belastingen, verzekeringen en heffingen               -    
 

                     
26  

 

                     
77  

   

           
2.000  

 

                      
-    

 

               
2.496  

Geen accountantscontrole toegepast. 
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Begroting 

 
Realisatie 

 
Realisatie 

   
2014 

 
2014 

 
2013 

 
 
Kantoor- en algemene kosten 

      
Contributies en abonnementen  

 
             -    

 

                      
-    

 

                   
385  

Verzekeringen algemeen 
 

           800  
 

                  
949  

 

                   
823  

Overige algemene kosten 
 

           700  
 

                  
755  

 

                     
93  

   

           
1.500  

 

               
1.704  

 

               
1.301  

        

        Afschrijving en rente 
      

Rente en bankkosten  
 

           250  
 

                  
166  

 

                   
423  

Afschrijving vervoermiddelen 
 

           170  
 

                  
170  

 

                   
170  

   

               
420  

 

                  
336  

 

                   
593  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen accountantscontrole toegepast.  
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8.9  SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING 

 

B.7: SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING 
        

             

  

Besteed aan 
doelstellingen 

   

Kosten 
fondsenwerving 

      

             

 

FUNdamenta
ls 

FUNevents FUNdraisi
ng 

 Kosten 
eigen 

fondswervi

ng 

 Kosten gezamenlijke 
acties 

 Kosten 
acties 
derden 

 Kosten 
beheer en 
administrat

ie 

Realisati
e 2014 

Begrotin
g 2014 

2013 

LASTEN 

  

             Besteed aan 
doelstellingen 

            

             
Subsidies en bijdragen           65-       9.393-            -    

 
            -               -    

           
-    

 
           -    

       
9.458-              -    

       
1.490- 

Aankopen en 
verwervingen 

 
    22.326             -    

 

          
679             -    

           
-    

 

         
720  

      
23.725  

        
9.200  

      
10.008  

Uitbesteed werk       3.681      15.771             -    
 

          
741             -    

           
-    

 

         
660  

      
20.853  

      
16.940  

      
19.104  

Publiciteit en 
communicatie          241        1.032             -    

 
           63             -    

           
-    

 
          48  

       
1.384  

        
1.600  

       
3.147  

Personeelskosten          362        8.150             -    
 

           48             -    
           

-    
 

      
1.367  

       
9.927  

        
6.000  

       
6.191  

Huisvestingskosten       1.084        4.638             -    
 

          
214             -    

           
-    

 

         
214  

       
6.150  

        
4.400  

       
4.915  

Kantoor- en algemene 
kosten          220        2.482             -    

 

       
2.121             -    

           
-    

 

         
985  

       
5.808  

        
1.400  

       
2.358  

Afschrijving en rente            -               -               -    
 

            -               -    
           

-    
 

         
336  

          
336  

          
420  

      
18.594  

             Totale lasten na 
toerekening       5.523      45.006             -    

 

       
3.866             -    

           
-    

 

      
4.330  

      
58.725  

      
39.960  

      
62.827  

 

            
Werknemersbestand 

Bij de stichting waren in 2014 en 2013 geen werknemers in dienstverband werkzaam. De kosten begrepen onder de personeelskosten  

betreffen de vrijwilligersvergoedingen. 
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