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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Topsport for Life over 2015.
In 2015 hebben wij wederom een groot aantal activiteiten georganiseerd voor onze
doelgroep. Hoogtepunt was toch wel de organisatie van ons 2 e Wintercamp dat net als
het jaar ervoor aan de Algarve in Portugal werd georganiseerd.
Zorgelijk blijft onze financiële positie. Na een behoorlijk tekort in 2014 hebben wij dit in
2015 kunnen ombuigen naar een break-even situatie, maar er is nog onvoldoende ruimte
ontstaan om een sterkere vermogenspositie te krijgen. Dit blijft een belangrijke
doelstelling voor de komende jaren.
De interne organisatie is in 2015 sterk verbeterd door de aanstelling van een aantal
coördinatoren op cruciale posities. Al deze mensen werken overigens op vrijwillige basis.
Bovendien zijn wij medio 2015 met ons
kantoor verhuisd naar gebouw ‘SX’, in het
gebied ‘Strijp-S’ in Eindhoven. Ons nieuwe
kantoorgebouw betreft het oudste
fabrieksgebouw op het voormalige Philipsterrein. Dit gebouw is volledig gerenoveerd
en in 2014 in gebruik genomen als
bedrijfsverzamelgebouw rondom het thema
‘sport, marketing & media’. De nieuwe locatie
biedt ons heel veel nieuwe netwerkmogelijkheden en is bovendien zeer
representatief.
In 2015 is er ook een meerjarenplan opgesteld dat binnen 3 jaar moet leiden tot een
gezonde situatie en gewaarborgde continuïteit. In dit jaarverslag wordt daar ook op
ingegaan.
Al met al zijn wij enorm trots op wat wij in 2015, dankzij de inzet en bijdragen van vele
vrijwilligers, sportvrienden, 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 2015 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 2015 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
Torenallee 3 (SX Center)
5617 BA Eindhoven
Tel.: +31 (0)88 2468 180
www.topsportforlife.nl
info@topsportforlife.nl
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1. Introductie Topsport for Life
1.1 Mission statement
Ons initiatief is in 2010 ontstaan doordat wij (mensen met een topsportachtergrond)
grote overeenkomsten zagen tussen het bedrijven van topsport en leven met een
levensbedreigende ziekte. Op het eerste oog lijken deze twee onvergelijkbaar. Al is het
alleen maar omdat topsport een keuze is terwijl ziekte je overkomt. Maar wie verder kijkt
ziet ook grote overeenkomsten. Zo zijn beide allesomvattend en levensbepalend. Niet
alleen voor de atleet en de patiënt, maar in beider gevallen ook voor hun naasten. Beide
gevallen vragen om een extreem doorzettingsvermogen, ook als je lijf en geest hun
grens allang hebben bereikt. Moed, zweet en tranen zijn dagelijks ritueel.
Het zijn deze overeenkomsten die hebben geleid tot het ontstaan van Topsport for Life.
Een initiatief waarbij (voormalige) topsporters, inmiddels ondersteund door vele
deskundige vrijwilligers, hun kennis en ervaring inzetten om zieke mensen tijdens hun
(vaak laatste) grote wedstrijd te steunen. De behoefte aan Topsport for Life bleek groot.
De afgelopen jaren zijn we stevig gegroeid, niet alleen qua vrijwilligers, maar vooral ook
in de soort hulp die wij bieden.

Mission statement
“Topsport for Life verbetert het leven van mensen die leven met een levensbedreigende ziekte. We
bereiken dit door onvergetelijke activiteiten, dagelijkse ondersteuning en een luisterend oor. Alles
wat we doen wordt direct of indirect mogelijk gemaakt door sporters of (voormalig) topsporters en
door anderen die zich zeer aangesproken voelen door onze aanpak”.

1.2 Onze doelgroep
Wij richten ons in principe op volwassen (18+) mensen die levensbedreigend ziek zijn.
Voor ons betekent ‘levensbedreigend’ dat iemand ten gevolge van ziekte kan komen te
overlijden. Behalve voor de zieke zelf, zetten wij ons ook in voor de directe naasten
(partner, kinderen). Immers, net als in topsport ben je niet alleen ziek, maar leven ook
de directe naasten met de topsporter of de zieke.
Wij spreken onze zieken en naasten aan met ‘gasten’. Ons gastenbestand is tot nu toe
als volgt opgebouwd:
-
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Ca. 60% kankerpatiënten
Ca. 30% ALS/PLS/PSMA-patiënten
Ca. 10% overige ziektes, waaronder Ziekte van Huntington en een aantal
levensbedreigende syndromen.
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1.3 Onze organisatie
Wij doen ons werk uitsluitend met vrijwilligers. De organisatie bestaat nu uit het bestuur,
een team van coördinatoren, gecertificeerde life coaches, artsen, verpleegkundigen,
fotografen, gastheren- en vrouwen, (voormalig) topsporters en mensen die overige
voorkomende taken uitvoeren.
In zijn totaliteit zijn er nu ongeveer 80 mensen actief voor de stichting, geografisch
verdeeld over geheel Nederland.

1.4 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.

1.5 Wat doen wij voor onze gasten?
Topsport for Life biedt de volgende diensten aan voor haar gasten:

Life coaching van de zieke en de naasten.
Net als in topsport hebben onze gasten vaak behoefte aan professionele begeleiding bij
het leven met de ziekte. Zeker in het geval er geen kans op genezing bestaat en er
sprake is van een sterk verminderde kwaliteit van leven. Veel praktische vragen doen
zich voor, maar ook vragen rondom zingeving en de dood. Onze coaches zijn er om een
luisterend en liefdevol oor te bieden en om, waar dat mogelijk is, oplossingen te
organiseren rondom zorg en kwaliteit van leven.

Groepsactiviteiten.
Waarbij de ziekte even kan worden vergeten en er vooral samen wordt genoten van het
leven. Daarbij trachten wij ook steeds om onze gasten weer het gevoel te geven dat zij
er nog steeds bij horen en ook nog tot verrassende prestaties in staat zijn, zoals het met
onze begeleiding en hulp op een (eventueel aangepaste) fiets beklimmen van een berg of
het tokkelen vanaf een berg naar beneden.

Derk Westenberg(†), Wintercamp Portugal. Februari 2015
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Herman Tiehuis (†), Summercamp Ardennen. Juni 2015
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Door lotgenoten en vrijwilligers op deze manier met elkaar in contact te brengen
ontstaan er vaak ‘vriendschappen voor het leven’ en vinden onze gasten ook heel veel
steun bij elkaar. Dit uit zich onder meer door intensief contact via social media en door
onderlinge afspraken die mensen met elkaar maken.
Aanvankelijk waren de door ons georganiseerde activiteiten alleen aan sport gerelateerde
1-daagse activiteiten in Nederland. Inmiddels organiseren wij ook activiteiten met een
cultureel karakter zoals het bezoeken van een concert (inclusief Meet & Greet met de
optredende artiesten). Ook verzorgen wij ‘op maat’ groepsvakantiereizen naar het
buitenland inclusief alle noodzakelijke psychische en medische begeleiding en eventueel
aangepast vervoer van mensen en materieel.
Inmiddels hebben wij reizen georganiseerd naar België, Frankrijk, Portugal en Spanje.

Oscar Wagner (†) en Leo Kester (†), Wintercamp Portugal. Februari 2015

Het vervullen van individuele wensen en dromen.
Soms hebben onze gasten hele specifieke individuele wensen. Wanneer dat binnen onze
mogelijkheden ligt trachten wij deze te vervullen. En wanneer dat nodig is zoeken wij
daarvoor ook samenwerking met andere liefdadigheidsinstellingen die hierin meer zijn
gespecialiseerd.
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Op de foto´s hieronder enkele voorbeelden van individuele wensen van gasten welke wij
hebben kunnen realiseren:

Eef Meijer (rechts) naar een wedstrijd van PSV en op de foto met PSV-trainer Philp Cocu. Maart 2015

Esther van Santen (†), links op foto, samen met onze vrijwilligers Dirk en Nita,
op wintersport naar Oostenrijk met haar zoontje Jonathan. Maart 2015
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1.6 Samengevat
Topsport for Life:


organiseert voor volwassen mensen die levensbedreigend ziek zijn én voor hun
naasten vele onvergetelijke dagen waarop de ziekte even kan worden vergeten.
Meestal zijn ook bekende sporthelden bij deze activiteiten aanwezig



deze activiteiten worden over het algemeen in groepsverband georganiseerd
waardoor er ook veel lotgenotencontact ontstaat



‘genieten van het leven’ staat daarbij voorop en de sfeer is dan ook altijd heel erg
positief, maar ook is er ruimte voor het delen van zorgen en laten van een traan



realiseert waar mogelijk ook individuele wensen of dromen



biedt praktische oplossingen waardoor ook mensen met beperkingen aan vrijwel
alle activiteiten kunnen deelnemen



biedt een luisterend en warm oor, geeft deskundige adviezen en biedt praktische
hulp bij het leven met de ziekte



doet dit kosteloos of tegen een geringe vergoeding



houdt daarbij ook rekening met mensen die zich maar weinig kunnen veroorloven
en zoekt daarvoor altijd oplossingen



heeft veel ervaring met kanker en de zenuw-/spierziekten ALS/PLS/PSMA



werkt met deskundige / professionele en vooral betrokken vrijwilligers, waaronder
gastheren- en vrouwen, life coaches, verpleegkundigen en artsen

‘Samen overleven’, ons Summercamp naar de Ardennen. Juni 2015
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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
- onze cliënten steeds te verrassen met nieuwe en onverwachte initiatieven
- zoveel mogelijk inzet op vrijwillige basis maar niet vrijblijvend
Donateurs en Sponsoren.
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. Door genoeg inkomsten te verwerven kunenn
we ook onze groeiambities waarmaken.
In de richting van sponsoren streven wij naar langdurige partnerships waarbij de
invulling van de samenwerking ook aansluit bij de doelstellingen van de partner. Daarbij
richten wij ons bij voorkeur tot bedrijven en instellingen die een actief en betrokken
beleid voeren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
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3. Resultaten

3.1 Waar staan we in 2015 en waar willen we naar toe?
Ook in dit jaar hebben wij verder gewerkt aan het opbouwen van onze dienstverlening.
Door heel goed op de kosten te letten en anderzijds veel steun te krijgen van onze
vrijwilligers, hebben we uiteindelijk veel kunnen betekenen voor onze gasten.
Ook in financieel opzicht was 2015 een beter jaar met een weliswaar zeer bescheiden
positief resultaat.
Een belangrijke bron van inkomsten betrof dit jaar de in maart geïntroduceerde app
Fundrunner. Dankzij deze app genieten wij niet alleen van een nieuwe bron van
inkomsten, maar draagt de app ook bij aan vergroting van onze naamsbekendheid. Met
de app worden nu maandelijks al meer dan 1 miljoen mensen bereikt via social media.
De organisatie van ons 2e Wintercamp naar Portugal verliep al veel gesmeerder dan het
jaar ervoor. Dankzij de steun van sponsor Primavera Reizen konden we deze vakantie
ook weer in financieel opzicht realiseren, waarbij we aan de deelnemers een acceptabele
eigen financiële bijdrage konden vragen. Het streven is wel om de drempel nog lager te
maken aangezien veel van onze gasten het financieel ook erg moeilijk hebben en juist
dan ook een vakantiereis heel erg veel goed zou doen.
Ook in 2015 hebben we weer heel veel ‘onvergetelijke dagen’ voor gasten (zieken en hun
naasten) georganiseerd. Voor de eerste keer stond ook een Summercamp op het
programma. Deze bracht ons naar de Ardennen voor een lang weekend en het was zeer
bijzonder om met onze speciale groep gasten een ‘survival’ –weekend te beleven. Door
de aanzienlijke steun van stichting Roparun en van stichting ALS la Carte konden we dit
weekend zelfs zonder eigen bijdrage van gasten organiseren. En mooie ontwikkeling!
De samenstelling van een ‘kernploeg’ aan vrijwilligers in de vorm van ons
Coördinatorenteam was daarnaast erg belangrijk en biedt ons qua organisatie een stevig
fundament om op verder te bouwen. Hierdoor ontstaat er ook meer ruimte om
structureel aandacht te gaan geven aan de fondsenwerving. We hopen dat de resultaten
hiervan al in 2016 zichtbaar zullen gaan worden. Doelstelling blijft dat we een financiële
reserve opbouwen ter hoogte van de vaste jaarlasten. Verder blijven de ook al voor 2014
geldende financiële doelstellingen van kracht:

1. We willen minimaal 85% van elke ontvangen euro uitgeven aan onze
doelstelling.
In 2015 zijn wij uitgekomen op 93%. Hiermee zijn we dus ruimschoots boven onze
doelstelling gebleven.
Vanuit het belang van de doelstelling, namelijk een beter leven voor zieke mensen,
mogen we trots hierop zijn.

2. De kosten voor beheer en administratie moeten lager zijn dan 15% van de
baten.
In 2015 zijn we uitgekomen op 6% en voor 2016 is de doelstelling ook weer 15% of
lager.
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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 2015 zijn we uitgekomen op slechts 8% en voor 2016 hopen we ook een dergelijk
% te behalen, maar in elk geval ruim binnen de gestelde norm.
Al met al hebben we dus, ondanks de nog steeds beperkte inkomsten in 2015, ons geld
heel erg goed besteed en voldoen we ruimschoots aan de criteria binnen de goede
doelen-branche. Topsport for Life voldoet hiermee aan de eisen die worden gesteld in de
per 1-1-2016 ingevoerde nieuwe erkenningsregeling en zal in 2016 dan ook de status
van ‘Erkend goed doel’ aanvragen.

Emoties tijdens één van onze activiteiten in 2015.

3.2 Doelstellingen voor de periode 2016-2018
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. In het afgelopen
jaar zijn wij gestart met een nog meer bedrijfsmatige benadering. Dit moet ertoe gaan
leiden dat nog veel meer zieke mensen en hun naasten de meerwaarde van ons initiatief
kunnen gaan ervaren.
De aantallen zieken en gasten die wij nu bedienen zijn nog steeds 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 willen daarom binnen 3 jaar groeien naar een aantal van 400 bij ons
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ingeschreven gasten met een gelijke verdeling over de ziekten zoals deze nu ook het
geval is. Met hun directe naasten / gezinsleden bereiken we dan al een groep van ca.
1.500 tot 2.000 mensen die dagelijks leven met een levensbedreigende ziekte. Om deze
doelstellingen te kunnen bereiken zullen we ook ons vrijwilligersbestand sterk moeten
gaan uitbouwen, waarvoor een nieuw vrijwilligersbeleid de gezonde basis zal gaan
vormen.
We hebben dus de ambitie om veel meer mensen te gaan helpen. Dat kan echter alleen
maar wanneer onze inkomsten aanzienlijk gaan stijgen en we de uitgaven sterk in de
hand blijven houden.
We willen zowel de kosten voor eigen fondsenwerving zo laag mogelijk houden, 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 een
verdere groei van de inkomsten van de app ‘Fundrunner’. Uiteraard hopen we dat een
grotere bekendheid ook gaat leiden tot een toename van het aantal vaste donateurs.
Omdat de trend bij goede doelen eerder is dat er steeds minder mensen bereid zijn om
zich vast aan een goed doel te verbinden, nemen we deze groei niet mee in onze
begroting.
In 2015 hebben wij maar liefst 93% 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".
Voor 2016 betekent dit dat dit jaar in het teken zal staan van ‘eerst intern sterker
worden en dan extern gaan excelleren’. We gaan dus eerst in 2016 de interne organisatie
in alle opzichten verder versterken, zodat we klaar zijn voor een forse groei in activiteiten
in de jaren daarna. Daarom zullen we in eerste instantie ook minder evenementen gaan
organiseren, zodat we de tijd en ruimte hebben te werken aan de interne organisatie en
verbetering van onze identiteit. Ten aanzien van de aard van de evenementen is de
doelstelling om ook meer kleinschalige, laagdrempelige en culturele evenementen te
gaan verzorgen.

Ondanks het ziek zijn geniet Gerrit-Jan achter op de tandem! Wintercamp 2015.
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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 2015 fors is gestegen. De
introductie van Fundrunner zal daar wel aan gaan bijdragen, maar wij schatten in dat dit
gedurende het introductiejaar 2015 nog maar nauwelijks het geval zal zijn geweest.

Aftrap van de Fundrunner Cup, maart 2015. Met ALS-gasten Derk Westenberg (†), rechts op de foto, en
Peter Hems. Meeliepen onder andere sportvrienden Hans van Breukelen, Jurgen van den Goorbergh,
Joop Alberda, Kees Bal, Sef Vergoossen en René van de Kerkhof,
Guido Görtzen, Ben Koken en Geert van Eijk.

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 2015 is onze aanwezigheid op social media verder toegenomen. Daardoor is
bijvoorbeeld het aantal volgers op Facebook nu voorbij de 2.000 gekomen en we willen
tot en met 2016 groeien naar een aantal van minsten 2.500 volgers. Op Twitter blijft het
aantal volgers nog achter, een aandachtspunt voor de toekomst.
Binnen de doelgroep ALS-ers heeft Topsport for Life ook nog een te geringe bekendheid.
Door presentaties in de regio, zoals een in juni 2015 gehouden presentatie voor de
lotgenotengroep in Zeeland en de in juli gehouden presentatie tijdens een benefietdiner
van stichting ALS la Carte, kan dit verder toenemen.
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Om daadwerkelijk meer naamsbekendheid te gaan realiseren, hebben we het plan
opgevat om onze identiteit in 2016 nog eens goed onder de loep te nemen en te kijken of
we op het gebied van communicatie meer kunnen bereiken dan tot nu toe het geval is.

Samen genieten bij de Dakar Preproloog. Gasten Gerrit-Jan Maliepaard, links, en Herman Lemstra,
rechts, even samen met sportvriend en latere Dakar-winnaar Jurgen van den Goorbergh op de foto.
November 2015.

De inschatting op basis van incidentele reacties van ‘de buitenwereld’ is nu dat het voor
veel mensen niet helder is wie we precies zijn en wat we doen. Ook hebben we nog een
onvoldoende bereik en dus bekendheid binnen onze doelgroep doordat we onvoldoende
bekend zijn bij de relevante zorgverleners.
Daarom zullen we in 2016 gaan onderzoeken of mensen ons kennen en welke
beeldvorming er over ons bestaat.
Dit moet dan gaan leiden tot een communicatieplan voor de komende jaren, waarbij we
ons zo mogelijk laten ondersteunen door een professioneel communicatiebureau. Daarbij
zullen we ook zeker de groeiende mogelijkheden van ‘online marketing’-technieken
meenemen. De ‘ouwerwetse’ manier van communiceren en fondsen werven werkt
onvoldoende, dat is duidelijk. Dus wanneer we willen groeien, zullen we ook zeker op het
gebied van marketing en communicatie in moeten haken op de actuele ontwikkelingen.
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5. Fondsenwerving

Fundrunner
Met de introductie van Fundrunner bieden we
onze groeiende achterban een nieuwe
mogelijkheid aan om ons te helpen. Heel
bijzonder is natuurlijk dat mensen kunnen
zorgen voor donaties aan ons zonder dat het
je zelf iets kost! Een uniek concept dus! Het
geld is daarbij afkomstig van bedrijven die
bereid zijn de afgelegde kilometers tot een
bepaald maximum te sponsoren.
Over 2015 heeft Fundrunner ons €9.383,43
opgeleverd, door ca. 900 actieve
‘Fundrunners’. Voor een 1e jaar een fantastisch mooi resultaat!
De grootste sponsoren waren voor ons KOGA (exclusief voor ons), ZEKUR.nl, AGU en
Plutosport.
Het is van groot belang dat we erin slagen meer bedrijven als sponsor te verbinden aan
de app. Een gezamenlijke campagne met de andere deelnemende goede doelen kan
daarbij erg helpen, maar we zullen zelf ook veel initiatieven hiervoor moeten blijven
ondernemen.

Sponsoring bedrijven en instellingen
Gelukkig hebben we in het afgelopen jaar ook weer veel financiële en materiële steun
gekregen vanuit het bedrijfsleven en van bevriende stichtingen.
Begin 2015 heeft KOGA ons voorzien van een prachtige tandemfiets welke we meteen
hebben kunnen inzetten tijdens ons Wintercamp in Portugal. Die reis werd vooral ook
mogelijk gemaakt door de sponsoring van Primavera Reizen. Helaas heeft deze
organisatie eind 2015 laten weten te stoppen met deze ondersteuning waardoor we voor
ons Wintercamp 2016 op zoek moesten gaan naar andere oplossingen.
Verder is ook Topsportlease trouwe sponsor van onze stichting en helpen zij ons elke
keer weer met transportoplossingen. Ook hebben ze bijgedragen in de kosten van het
Wintercamp.
bouAd Adviesgroep behoort inmiddels ook tot de trouwe partners en heeft ons een mooie
donatie gedaan (€2.000) in relatie tot de Bollenstreek Classic.
Verder zijn wij stichting Roparun en ook stichting ALS la Carte dankbaar voor de
financiële hulp die wij van hun mochten ontvangen.
En natuurlijk ook enorm veel dank aan alle andere zakelijke partijen die ons op welke
manier dan ook hebben geholpen ons werk te kunnen doen! Een overzicht daarvan is te
vinden op onze website.

Acties derden
Er zijn ook in 2015 weer een aantal acties voor ons georganiseerd. In het bijzonder
noemen we de fietstochten van de Bollenstreek Classic (opbrengst €3.400) en Wheels of
Steel (opbrengst €1.617,50). En ook waren wij één van de goede doelen bij de jaarlijkse
actie van Heroes for Heroes (opbrengst €4.263).
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In het kader van deze actie gaf onze ambassadeur Hans van Breukelen voor een
bedrijvennetwerk in Halsteren een presentatie (opbrengst €2.000).
Mooi was ook de loterij-actie op Kerstavond bij Café Gertje in Tiel (opbrengst €380).
Gedurende het jaar werd er bij een aantal afscheidsdiensten van onze gasten
gecollecteerd voor Topsport for Life (opbrengst ca. €1.957,14), inclusief de in Café Gertje
gehouden inzameling voor het afscheid van Derk Westenberg (opbrengst €660).

Prijzenpakket bij de loterij in Café Gertje. December 2015.

Particuliere donaties
De fondsenwerving, met name van vaste donateurs, blijft erg moeilijk. Het aantal vaste
donateurs is in 2015 met 11 personen gestegen tot 48. Behalve de vaste donaties zien
we ook dat er gelukkig ook zeer regelmatig incidentele donaties binnen komen. De
bedragen zijn heel verschillend en variëren van klein tot groot. Meestal is onbekend waar
deze vandaan komen en kunnen we hier helaas ook geen opvolging aan geven door
bijvoorbeeld een bedankje te sturen.
Uiteraard heel veel dank aan alle mensen die ons met een donatie in 2015 hebben
geholpen!

Eigen fondsenwervende activiteiten
Verder zijn er met het oog op fondsenwerving de volgende activiteiten geweest:
- presentatie voor ‘de Almeloopers’, een team dat deelnam aan de Roparun 2015
- presentatie tijdens een benefietdiner van stichting ALS la Carte
- aanwezigheid met stand en Panasonic-auto bij de Ride with the Pros
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6. Activiteiten
Onze inzet voor volwassen mensen met een levensbedreigende ziekte valt uiteen in:
- de organisatie van groeps- en individuele activiteiten, de zogenaamde
‘onvergetelijke dagen’ en het realiseren van individuele (laatste) wensen en dromen
- de ‘life coaching’ van gasten en de naasten bij het leven met de ziekte

6.1 ‘Onvergetelijke dagen’
In 2015 hebben we, soms in combinatie met fondsenwervende activiteiten, de volgende
activiteiten georganiseerd voor onze gasten:
23-1

2e 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 27 personen inclusief onze vrijwilligers.

7-3

Individuele wens. Wintersportvakantie (met de helaas inmiddels overleden
Esther van Santen en haar zoontje). Deze vakantie hebben we in samenwerking
met stichting ‘Dreams4You’ kunnen organiseren. Deze stichting droeg alle
kosten, wij hebben onze gasten met 2 vrijwilligers de hele week begeleid.

14-3

Aftrap Fundrunner Cup vanaf ons kantoor. Een gezelschap van 4 zieken en 12
vrijwilligers en bekende sportvrienden maakte samen een wandeling door
Eindhoven om daarmee de nieuwe app te promoten.

15-3

Individuele wens. VIP-bezoek bij thuiswedstrijd PSV. Voor de ernstig zieke
Eef Meijer en zijn familieleden hebben we in samenwerking met PSV in
Eindhoven de competitiewedstrijd tegen FC Groningen bezocht. Na afloop van de
wedstrijd was er een ontmoeting met de selectie en onze ambassadeur Hans van
Breukelen.

22-4

Individuele wens. Bezoek Waalse Pijl. In samenwerking met Go4Cycling
hebben we de helaas inmiddels overleden Arie de Jong en een vriend een
onvergetelijke dag kunnen bezorgen bij een grote wielerklassieker.

24-5

Roparun in Almelo. Samen met enkele gasten bezochten wij de doorkomst van
de Roparun in Almelo. De Roparun is een organisatie die ons helpt activiteiten te
organiseren. Daarom hebben wij de deelnemers aan deze actie van harte
toegejuicht!

29-5

1e Summercamp met de titel ‘Samen Overleven’ in de Belgische Ardennen. Een
groep van 20 gasten en 10 vrijwilligers beleefde een heel bijzonder lang
weekend (4 dagen). Ondersteund door de professionele begeleiders van PBN
hebben veel van de deelnemers ‘grenzen verlegd’ en hebben we vooral vele
gezellige uren met elkaar beleefd! Dit weekend werd vooral mogelijk gemaakt
door de financiële ondersteuning door stichting Roparun en stichting ALS la
Carte.

5-6

Afscheid van Derk Westenberg in Zwolle. Een grote groep gasten en
vrijwilligers bezocht het definitieve afscheid van Derk. Een vermelding hier
waard, want Derk was in de 1,5 jaar dat hij deelnam aan activiteiten van
Topsport for Life uitgegroeid tot één van de bekendste zieken en trouwe
ambassadeur voor onze stichting. De strijd tegen zijn ziekte, ALS, kon hij helaas
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niet winnen. Het was de wens van Derk dat er bij zijn afscheid voor onze
stichting werd gecollecteerd.
7-6

Bollenstreek Classic vanuit Lisse. Op deze prachtige dag hebben wij met een
groep van 9 gasten en vrijwilligers op de fiets meegereden en ook een stand
bemand bij de start- en finishlocatie. Van de organisatie ontvingen wij uit de
opbrengst van de dag een prachtige donatie van €3.400.

19-6

‘Samen voor de Wind’ vanuit de haven van Oude Tonge. Voor de 2e keer
organiseerden wij een dag op het water. Onder schitterende
weersomstandigheden voeren 5 zeiljachten en een motorjacht uit en zetten
koers naar de 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 30 mensen aan deze activiteit deel.

28-6

Bezoek aan tentoonstelling in Spoorwegmuseum in Utrecht. Ter
gelegenheid van de start van de Tour de France in de Domstad waren wij te gast
bij het Spoorwegmuseum waar een tentoonstelling over de geschiedenis en de
nederlandse inbreng bij deze grootste wielerwedstrijd ter wereld. Het werd een
hele mooie en gezellige middag waaraan door ca. 40 gasten en vrijwilligers werd
deelgenomen.

4-7

Bezoek aan ‘Le Grand Depart van de Tour de France in Utrecht. Op het
laatste moment kregen wij van de organisatie een aantal VIP-kaarten
toegespeeld waardoor wij met een kleine groep van 10 gasten en vrijwilligers de
start van dit wielerspektakel van heel dichtbij mee hebben kunnen maken.

30-8

Bezoek aan de Historic Grand Prix in Zandvoort. Dankzij de samenwerking
met Mercedes Financial Services kregen wij op het laatste moment een aantal
VIP-kaarten voor een bezoek aan dit spectaculaire motorsportevenement. Een
groep van 10 gasten en vrijwilligers was daarbij aanwezig.
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6-9

Ride for the Roses in Aalsmeer. Door medewerking van de organisatie kregen
wij de gelegenheid om samen met een groep prominenten vooraan in het
immense peloton van ca. 8.000 fietsers mee te fietsen. Onze eigen groep was
helaas niet zo groot, maar we hopen dat dit in 2016 bij de rit door Twente wel
het geval zal zijn!

20-9

Wheels of Steel vanuit Milheeze. De organisatie van deze besloten
bedrijvenfietstocht had ons als goed doel uitgekozen. En uiteraard maakten wij
van de gelegenheid gebruik om met een groep van 15 gasten en vrijwilligers
mee te fietsen, begeleid door onze eigen historische ploegleidersauto. Het werd
met mooi weer een fantastische dag die ook nog eens een donatie opleverde van
ca. €1.600.

15-10

Afscheid van Hans Ankersmit in Arnhem. Hans was met regelmaat aanwezig
bij onze activiteiten en zijn overlijden was door zijn ziekte ALS weliswaar
onontkoombaar maar kwam toch nog totaal onverwacht. Bij het afscheid werd
het Avé Maria live gezongen door onze vrijwilliger Bart van Gerwen. Het was de
wens van Hans dat er bij zijn afscheid voor onze stichting werd gecollecteerd.

18-10

Ride with the Pros, in de Jaarbeurs in Utrecht. Dankzij de medewerking van de
organisatie mochten wij een stand hebben tussen de stands van de grote
nederlandse professionele wielerploegen. Gedurende de dag bezochten ook een
aantal gasten onze stand en organiseerden we ontmoetingen met een aantal
bekende nederlandse wielrenners waaronder met Tom Dumoulin.

8-11

Dakar Preproloog in Valkenswaard. Voor de 2e keer waren we te gast bij dit
spectaculaire evenement. Ook nu konden we onze 20 gasten weer ontvangen in
de stand van het team van Maxxis en gingen ze op de foto met o.a. de
gebroeders Coronel. Ook Topsport for Life-sportvriend Jurgen van den Goorbergh
was als deelnemer aan de later door hem gewonnen Dakar Rallye aanwezig en
ontving ons in zijn stand.

27-11

Night of the Proms in Ahoy Rotterdam. Voor de 2e keer waren we dankzij de
door Livewall beschikbaar gestelde kaarten te gast bij dit prachtige concert.
Onze groep bestond deze keer uit 4 gasten en 2 vrijwilligers.

31-12

Afscheid van Oscar Wagner in Den Helder. Op deze laatste dag van het jaar
waren we bij het afscheid van deze inmiddels door de campagne van stichting
ALS Nederland nationaal bekende ALS-zieke. Oscar was binnen onze gasten- en
vrijwilligersgroep binnen korte tijd zeer geliefd en het afscheid van hem was
daarom ook zwaar. Het was de wens van Oscar dat er bij zijn afscheid voor onze
stichting werd gecollecteerd.

Al met al hebben we in 2015 dus 20 activiteiten voor zieken en hun naasten
georganiseerd waar enkele honderden gasten aan hebben meegedaan. Wederom een
aanzienlijk aantal activiteiten en deelnemers. Dit alles is slechts mogelijk dankzij de inzet
van vele bij onze stichting betrokken mensen.
De door ons georganiseerde dagen waren waren stuk voor stuk ‘onvergetelijk’ en
allemaal hoogtepunten. Met name de meerdaagse activiteiten onderscheiden zich door de
grote blijvende verbondenheid die tijdens een dergelijke activiteit ontstaat tussen de
gasten en de vrijwilligers. Daarom is ons streven erop gericht om in de komende jaren
meer vakantiereizen en weekenden te gaan organiseren.
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Wij bedanken alle mensen en organisaties die wederom geheel belangeloos bij hebben
gedragen aan het welslagen van deze evenementen van harte!

6.2 ‘Life coaching’
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 spotvrienden 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 2015 hebben 20 zieken van deze dienstverlening gebruik gemaakt, waarvan er in dit
jaar 6 zijn overleden.
Op de foto’s hieronder Derk Westenberg, die ook intensief van onze begeleiding gebruik
heeft gemaakt.

Derk Westenberg, overleden op 29 mei 2015.
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7. Organisatie
7.1 Bestuur
In 2015 hebben er geen bestuurswisselingen plaatsgevonden. Wel is per 1-1-2016
Jeanne van Alst afgetreden als secretaris, welke functie formeel is overgenomen door
Nita van Vliet. In de praktijk is Gera Soederhuizen nu belast met een aantal van de
secretariaatstaken binen het bestuur.
Aan het einde van 2015 bestond het bestuur van de stichting dus uit:
Miel in ’t Zand
Jeanne van Alst
Erwin Leppens
Nita van Vliet

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid

Geen van de bestuursleden bekleedt een relevante nevenfunctie.

7.2 Vrijwilligers
In 2015 is ons vrijwilligersbestand flink gegroeid. Er zijn aan het eind van 2015 circa 75
vrijwilligers werkzaam voor Topsport for Life in allerlei verschillende functies. De
belangrijkste functies zijn die van coördinator, life coach, verpleegkundige, arts,
sportvriend en gastheer- of vrouw.
We hebben onze manier van werken verder geprofessionaliseerd door het benoemen van
de volgende coördinatorenfuncties:
-

Coördinator Vrijwilligers (Léon Zinger, per januari 2016 opgevolgd door Gera
Soederhuizen)
Coördinator Gasten (Nita van Vliet, deze wordt sinds begin 2016 a.i. vervuld door
Marga van Dijck)
Coördinator Evenementen (Wendy Schapers)
Coördinator Fondsenwerving (openstaande vacature)
Coördinator Marketing & Communicatie (Erik in ’t Zand).

Al deze mensen werken op vrijwillige basis voor de stichting.
In 2016 zullen met alle vrijwilligers contracten worden opgesteld en zal er ook een nieuw
vrijwilligersbeleid worden ingevoerd.
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.
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7.3 Comité van Aanbeveling
In dit comité nemen zitting:
Hans van Breukelen, technisch directeur van de KNVB, voormalig keeper van o.a.
Oranje en PSV. Hans is tevens ambassadeur van Topsport for Life.
Joop Alberda, technisch directeur Koninklijke Nederlandse Zwembond.
Joop Atsma, voormalig staatssecretaris Kabinet Rutte 1, lid hoofdbestuur UCI.

Genieten van mooie muziek bij de Night of the Proma. Van links naar rechts
gasten Ietje Verhappen, Esther van Santen (†), Peter Verhappen en
Joh van Santen. November 2015.
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8. Jaarrekening 2015

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 winsten-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
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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 2015

B.1: BALANS PER 31 DECEMBER 2015 RESPECTIEVELIJK 31 DECEMBER 2014

ACTIVA
31-12-2015
€

€

31-12-2014
€

€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

713

883

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Overige vorderingen en
overlopende activa

-

1.000

928

1.317
928

2.317

Liquide middelen

2.231

9.154

Totaal activa

3.872

12.354

Geen accountantscontrole toegepast.
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PASSIVA
31-12-2015
€

€
RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve Support for life
Bestemmingsreserve FUNevents

1.009
-

31-12-2014
€

€

573
1.009

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige kortlopende schulden en
overlopende passiva

422

Geen accountantscontrole toegepast.

26

422

2.441

Totaal passiva
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573

11.359
2.863

11.781

3.872

12.354

8.4 Staat van baten en lasten over 2015

B.2: STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Begroting
2015
€

Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
Overige baten

28.000
6000
-

37.275
9.383
12.088
-

26.211
740
5.656
144

Totaal baten

34.000

58.746

32.751

6.500
20.720
-

5.795
43.874
-

5.524
45.007
-

Kosten fondsenwerving
4. Kosten eigen fondswerving
5. Kosten gezamenlijke acties
6. Kosten acties derden

2.200
220

3.022
2.421
104

3.866
-

Kosten beheer en administratie
7. Kosten beheer en administratie

4.300

3.094

4.329

33.940

58.310

58.726

60

436

25.975-

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
1. Fundamentals
2. FUNevents
3. Fondsenwerving voor derden

Totaal lasten

Resultaat voor resultaatbestemming
Resultaatbestemming
Onttrekking - Toevoeging aan
bestemmingsreserve Support for life
Onttrekking aan continuiteits reserves
Onttrekking aan overige reserves
Onttrekking reserve FUNevents

0
-

-2.000
-9.427

436

-14.548
-25.975

0

Geen accountantscontrole toegepast.
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8.5 Kasstroomoverzicht 2015

B.3: KASSTROOMOVERZICHT 2015
2015
€

2015
€

2014
€

2014
€

Bedrijfsresultaat

436

25.975-

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

170

170

Veranderingen in werkkapitaal
- Mutatie voorraden
- Mutatie vorderingen
- Mutatie kortlopende
schulden

-

-

1.389

2.178-

8.918-

7.756
7.529-

5.578

6.923-

20.227-

Kasstroom uit investeringactiviteiten

-

-

Kasstroom uit
financieringsactiviteiten

-

-

6.923-

20.227-

9.154
2.231

29.381
9.154

6.923-

20.227-

Kasstroom uit operationele
activiteiten

Mutatie
geldmiddelen
Liquide middelen
Stand 1 januari
Stand 31 december
Mutatie
geldmiddelen
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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/
31-12-2014
Inventaris

€

883

desinvest.
€

-

Afschrijving

Afschrijving

Boekwaarde

desinvestering

2015

31-12-2015

€

-

€

170

€

713

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

31-12-2015

31-12-2014

Debiteuren
Debiteuren

€

-

€

1.000

€
€
€
€
€
€

277
105
546
928

€
€
€
€
€
€
€

72
147
520
453
125
1.317

€
€
€
€

2.109
51
71

€
€
€
€

1.208
7.836
110

€

2.231

€

9.154

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente
Waarborgsom
Vooruitbetaalde kosten
Aanvraag CBF certificaat
Opbrengst Fundrunner
Te ontvangen bedragen

Liquide middelen
Kas
Rabobank 1014,62,980
Rabobank 3180,277,971
Rabobank 1577,82,166

Geen accountantscontrole toegepast.
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EIGEN VERMOGEN

31-12-2015

31-12-2014

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Bij : Toevoeging uit algemene reserve
Saldo per 31 december

€
€
€

573
436
1.009

€
€
€

10.000
9.427573

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
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
Bij : Toevoeging uit algemene reserve
Saldo per 31 december

€

-

€

14.548

-

€
€

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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31-12-2015

31-12-2014

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Belastingen en premie sociale verzekeringen
€
€

Omzetbelasting

422
422

€
€

422
422

€
€

2.436
5

€

2.441

€
€
€
€

6.520
965
3.874
11.359

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen Zomer /
Winterkamp
Te betalen algemene kosten
Te betalen declaraties

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 2015 € 1.500--;
- vrijwilligersvergoeding voor mevrouw N. van Vliet (algemeen bestuurslid) ad € 1.500--;
- vrijwilligersvergoeding voor de heer E. Leppens (penningmeester) € 1.500-- ;
De directie is gevoerd door de heer in 't Zand. Hiervoor heeft hij een vergoeding ontvangen van
€ 19.461,-- (inclusief BTW). De bestede tijd aan de Stichting bedroeg over 2015 circa 2400 uur
(2014: 2355 uur). Aan de heer E.L.M. in 't Zand is voor kilometervergoedingen een bedrag van
€ 5.000-- uitbetaald.
In totaal is er voor € 11.024-- door de bestuurders teruggeschonken aan de stichting.
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 2015
Begroting
2015
€

Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten met bijzondere bestemming
Donaties en giften
Sponsoring

22.000
6.000
28.000

Baten met bijzondere bestemming
Monuta Charity Fund t.b.v. opleiding lifecoaches
Donatie nav Samen naar de Top!
Winterkamp
Donatie t.b.v. tentdoek
Tussen Hemel en Aarde

Donaties en giften
Particuliere bronzen supporters
Zakelijke bronzen supporters
Donateurs en supporter TFL
Schenkingen door bestuurders
Teruggeschonken vrijwilligersvergoeding
Inzameling Café Gertje
Donaties en giften Angelique Mulder
Gift Hans van Breukelen comite
Overige donaties
Sponsoring
Sponsoring kosten Panasonic auto
Zomer en winterkamp

Baten uit gezamenlijke acties
Fundrunner

Geen accountantscontrole toegepast.
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1.702
23.213
12.360
37.275

780
24.431
1.000
26.211

1.702
1.702

780
780

22.000

1.250
1.500
6.893
11.024
1.500
1.040
6
23.213

1.250
8.125
6.955
2.200
1.500
3.995
400
6
24.431

6.000
6.000

12.360
12.360

1.000
1.000

6.000
6.000

9.383
9.383

740
740

-

10.000
6.000
4.500
1.500

Begroting
2015
€
Baten uit acties derden
Collectes
Bollenstreek Classic
Heroes for Heroes
Wheels of Steel
Opbrengst Schietsportdag SV Willem Tell Harderwijk
Collecte afscheid Dielis Heeren
Stichting Wielerakt Wim Kemps
Crowdfunding stichting 4Just1.com
Actie Lighthouse Christengemeente
Spreker Hans van Breukelen
Spreker Sef Vergoossen Limb Bond Muziekgez
De Graaf opbrengst plastic tasjes actie DA drogist
Actie Jetty Prins "geen woorden maar daden"
Overige

Overige baten
Rente
Totaal baten

Geen accountantscontrole toegepast.
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Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

-

1.297

-

-

351
270
300
183
322
590
500
30
3.110

-

3.400
4.263
1.617
1.000
511
12.088

-

-

144

34.000

58.746

32.751

5.656

Begroting
2015
€

Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

LASTEN
Bestedingen aan de doelstelling

27.220

49.669

50.530

Wervingskosten van baten

2.420

5.547

3.866

Kosten van beheer en administratie

4.300

3.094

4.330

33.940

58.310

58.726

6.500

5.795

5.524

20.720
-

43.874
-

45.006
-

27.220

49.669

50.530

Ondersteuning van patiënten

3.300

2.813

2.912

Ondersteuning van Life Coaches

2.000

1.698

482

Ondersteuning Buddies

1.500

1.284

194

-

-

2.000

300-

-

64-

6.500

5.795

5.524

Bestedingen aan de doelstelling

Fundamentals
FUN events
Fondsenwerving voor derden

Fundamentals

Interne opleiding
Eigen bijdrage

Geen accountantscontrole toegepast.
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Begroting
2015
€

Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

FUN events

Door TFL georganiseerd

13.750

Samen met anderen georganiseerd
Door anderen georganiseerd

20.580

10.784

-

3.988

791

4.709
25.525

overige kosten

12.670

29.983

Eigen Bijdragen
FUNdraising

6.000300

7.480-

20.720

43.874

45.006

2.200

3.022

3.866

-

2.421

-

220

104

-

2.420

5.547

3.866

500

53

112

63

15

Automatiseringskosten

270

317

Porti

211

226

1.324

1.405

Wervingskosten van baten

Kosten eigen fondsenwerving
kosten gezamenlijke acties
kosten acties derden

Kosten eigen fondsenwerving

bezoeken (potentiele) sponsoren
Facebook kosten

Drukwerk en kantoorbenodigheden

1.700

Filmkosten

742

Kosten Fundrunner

-

Kantinekosten
2.200
Geen accountantscontrole toegepast.
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986

972

115

77

3.022

3.866

Begroting
2015
€

Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

Kosten gezamenlijke acties

Kosten Fundrunner

-

2.421

-

-

2.421

-

220

104

-

220

104

-

1.000

888

1.425

750

750

864
-

Kosten acties derden

Heroes of Heroes

Kosten van beheer en administratie

Dagelijks bestuur
Administratie
Huisvestingskosten

1.800

Kantoor- en algemene kosten

500

1.051

1.704

Afschrijving en rente

250

405

336

4.300

3.094

4.329

14.520

19.461

15.730

13.520-

19.461-

15.730-

2.000

5.000

5.123

2.000-

5.000-

5.123-

888

1.425

888

1.425

Dagelijks bestuur

Vergoeding N-ex-T
Doorbelaste vergoeding aan projecten
Reiskosten N-ex-T
Doorbelaste reiskosten aan projecten
Secretariaat

1.000

Geen accountantscontrole toegepast.
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Begroting
2015
€

Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

Administratie

Vrijwilligersvergoedingen

6.000

6.000

10.023

Doorbelast aan projecten

5.250-

5.250-

9.159-

750

750

864

3.600

3.712

6.124

1.800-

4.884-

6.150-

1.172

26

1.800

-

-

-

-

-

500

976

949

75

755

500

1.051

1.704

250

235

166

170

170

405

336

Huisvestingskosten

Huur en Servicekosten
Doorbelaste huur en servicekosten
Belastingen, verzekeringen en heffingen

Kantoor- en algemene kosten

Contributies en abonnementen
Verzekeringen algemeen
Overige algemene kosten

Afschrijving en rente

Rente en bankkosten
Afschrijving vervoermiddelen

250

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
FUNdament
als

FUNevents

Kosten
fondsenwerving
FUNdraisi
ng

Kosten
eigen
fondswervi
ng

Kosten gezamenlijke
acties

Kosten
acties
derden

Kosten
beheer en
administrat
ie

Realisatie
2015

Begroting
2015

2014

LASTEN
Besteed aan
doelstellingen
Subsidies en bijdragen
Aankopen en
verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en
communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene
kosten
Afschrijving en rente
Totale lasten na
toerekening

-

8.311-

-

445

22.876

202-

4.339

18.639

805

150

647

2.421

104
678

-

8.311-

6.300-

9.458-

-

25.644

11.000

23.725

24.461

16.520

20.853

1.300

1.384

-

-

89

-

-

-

-

-

750

6.000

6.000

9.927

30 916

-

5.250

861

3.699

1.202

-

-

170

5.932

3.600

6.150

-

1.072

1.128

-

-

999

3.199

1.400

5.808

-

-

405

405

420

336

3.032

58.246

33.940

58.725

-

5.795

-

43.872

-

-

-

3.022

2.421

104

Werknemersbestand
Bij de stichting waren in 2015 en 2014 geen werknemers in dienstverband werkzaam. De kosten begrepen onder de personeelskosten betreffen de
vrijwilligersvergoedingen
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