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VOORWOORD 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Topsport for Life over 2019. 

 

Dit jaarverslag verschijnt helaas later dan gebruikelijk. Oorzaak is de crisis rondom 

Covid-19 welke in 2020 grote impact heeft gekregen op onze planning en 

werkzaamheden.  

 

In 2019 hebben wij gelukkig wel op een voor ons normale wijze uitvoering kunnen geven 

aan onze doelstelling. Het ervoor zorgen dat de zorgen van het leven met een 

levensbedreigende ziekte even kan worden vergeten en ook het bieden van een 

luisterend oor en ondersteuning wanneer onze gasten daar behoefte aan hadden.  

 

Het aantal en de aard van de activiteiten en evenementen die wij voor onze gasten 

hebben georganiseerd waren vergelijkbaar aan eerdere jaren. We hebben vele mooie 

momenten mogen beleven. Daarnaast hebben we ook weer diverse individuele 

hartsdromen van gasten kunnen realiseren, waaronder het bezoeken van een aantal 

thuiswedstrijden van Ajax en concerten van Marco Borsato. 

 

Helaas hebben wij ook het definitieve afscheid van een aantal dierbare gasten van de 

stichting meegemaakt. In het bijzonder noemen wij het overlijden van Marian Kleijn die 

al vanaf de start van de stichting in 2010 tot onze trouwe gastengroep behoorde. Onze 

gedachten gaan uit naar de naaste familie en vrienden van alle vorig jaar overleden 

gasten. 

 

Over 2019 hebben we ten opzichte van 2018 onze inkomsten zien dalen met €14.000, 

maar toch een positief resultaat behaald van €609. Hierbij moet worden vermeld dat we 

in 2018 éénmalige inkomsten hebben gehad van bijna €19.000 door de donatie van 

elektrische fietsen door Koga. Per saldo zijn wij er dus in geslaagd om onze inkomsten 

enigszins te vergroten, hetgeen doelstelling was en blijft zodat we ook meer mensen uit 

onze doelgroep kunnen gaan helpen. 

Fondsenwerving heeft dan ook onze continue aandacht, naast een voorzichtig  

uitgavenbeleid zodat de continuïteit kan worden gegarandeerd. Nu het jaar 2020 al ver is 

gevorderd en ook wij getroffen worden door de gevolgen van de Covid-19 crisis, is een 

dergelijk beleid meer dan ooit noodzakelijk. 
 

Afgelopen jaar zijn ook weer enkele acties door anderen georganiseerd om geld in te 

zamelen voor de stichting en zijn er ook bijzondere donaties ontvangen. Iedereen die op 

welke manier dan ook zich op deze wijze heeft ingezet of heeft bijgedragen willen wij 

enorm hartelijk bedanken! 

 

Bijzonder dankbaar zijn wij ook met de giften van Familiefonds Jan Waal Gz, het Dr. 

Vaillantfonds en stichting Roparun die ons financieel hebben ondersteund bij het 

realiseren van enkele grotere projecten. 

 

Ook in 2019 hebben wij dankzij de inzet en bijdragen van vele vrijwilligers, 

sportvrienden, donateurs en sponsoren veel kunnen betekenen 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! Die 

dankbaarheid blijkt ook uit het feit dat gasten die helaas toch overlijden bij het afscheid 

ervoor kiezen om te collecteren voor de stichting.  

 

 

  



4 Jaarverslag 2019 

Namens het bestuur en ons team coördinatoren wil ik alle mensen die op welke manier 

dan ook in 2019 hebben bijgedragen aan onze doelstelling heel hartelijk bedanken! Met 

elkaar hebben wij op een bijzondere manier invulling gegeven aan ons nieuwe motto 

‘voor een beter leven met je ziekte’! Ik ben daar erg trots op! 

 

         w.g. 

 

 

 

Miel in ’t Zand 

Directeur 

 

Stichting Topsport for Life 

Torenallee 3 (SX Center) 
5617 BA Eindhoven 
Tel.: +31 (0)88 2468 180 

www.topsportforlife.nl 

info@topsportforlife.nl 

  

http://www.sx-eindhoven.nl/
http://www.topsportforlife.nl/


5 Jaarverslag 2019 

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 was in 2019 

als volgt opgebouwd: 

 

- Ca. 40% kankerpatiënten 

- Ca. 55% ALS/PLS/PSMA-patiënten 

- Ca. 5% overige ziektes, waaronder Ziekte van Huntington, MS en andere  

levensbedreigende syndromen. 
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1.3 Onze organisatie 
 
Wij doen ons werk uitsluitend met vrijwilligers. Alleen onze directeur krijgt een 

bescheiden vergoeding voor zijn full time werkzaamheden. 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 waren er in 2019 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 CBF Erkend goed doel 

 
Topsport for Life is sinds 1-12-2016 een Erkend Goed Doel.  

Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker 

dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere 

euro en verantwoording afleggen.  

 

 

 

 

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder 

CBF controleert of we aan de eisen voldoen.  

 

Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo 

bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur 

gerust aan kunt geven. De invoering van het ‘Erkenningspaspoort’ geeft nog meer inzicht 

in kwaliteit van goede doelen. Ons Erkenningspaspoort is te vinden op onze website en 

op de website van het CBF. 

 

1.6 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.  
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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, 

sportief zeilen in de Hollandse wateren, een rit in een race-auto. Maar ook een ‘gewone’ 

fiets- of wandeltocht bezorgt veel blijheid!  

 

 
 

 

 

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 in binnen- en 

buitenland inclusief alle noodzakelijke psychische en medische begeleiding en eventueel 

aangepast vervoer van mensen en materieel.  

Inmiddels hebben wij reizen georganiseerd in Nederland en naar België, Frankrijk, Italië, 

Portugal en Spanje. 

 

 

 

 

 

 

 

Samen Racen op circuit Zandvoort, maart 2019. 



8 Jaarverslag 2019 

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. 

Op de foto´s hieronder enkele voorbeelden van individuele wensen van gasten welke wij 

in 2019 hebben kunnen realiseren:  

 

 

 

 

   

 

 

  

Ronnie Möller (†) bezocht de Champions League wedstrijd Ajax-Real Madrid,  
Amsterdam, 13 februari 2019. 

Kees Nuyens (†) bezocht een motorrace op het circuit van Assen,  
Assen, 14 juli 2019. 
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1.7 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. 

Vaak zijn ook bekende sporthelden bij deze activiteiten aanwezig 

 

 organiseert deze activiteiten over het algemeen in groepsverband georganiseerd 

waardoor er ook veel lotgenotencontact ontstaat 

 

 hanteert als motto dat ‘genieten van het leven’ voorop staat 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 voor de wind’, hier met gast Harry Warger (helemaal rechts),  
Oude Tong / Willemstad, 22 juni 2019. 
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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 vooral met onbetaalde krachten en zal dat in de 

toekomst ook zoveel mogelijk willen blijven doen. Wel was het de doelstelling om in de 

periode 2017-2019 op cruciale posities betaalde functies te creëren. Helaas zijn wij daar 

door onvoldoende inkomsten nog niet in kunnen slagen. 

Verder streven wij 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 

- onze cliënten steeds te verrassen met nieuwe en onverwachte initiatieven 

- zoveel mogelijk inzet op vrijwillige basis 

 

 

Donateurs en Sponsoren. 

 

Topsport for Life is geheel afhankelijk van donateurs en sponsoren en heeft als 

doelstelling genoeg inkomsten te verwerven om onze activiteiten voor zieken en hun 

naasten/gezinsleden te kunnen uitvoeren. Door genoeg inkomsten te verwerven kunnen 

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). 

In 2019 zijn wij er gelukkig in geslaagd enkele bedrijven als maatschappelijk partner aan 

ons te verbinden waarbij we ook financieel door deze bedrijven worden ondersteund. 
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3. Financiële resultaten 
 

 

Over 2019 hebben we zoals in het voorwoord vermeld een bescheiden positief resultaat 

weten te behalen, ondanks een aanzienlijke daling in inkomsten.  

In feite geeft dit een vertekend beeld aangezien wij in 2018 een eenmalige donatie van 

bijna €19.000 hebben meegerekend als waarde van de door KOGA gedoneerde 

elektrische fietsen. Wanneer we hier geen rekening mee houden, zijn de inkomsten over 

2019 ten opzichte van 2018 zelfs met ca. €5.000 gestegen. 

 

Ons beleid om in elk geval ieder evenement minimaal kostendekkend te organiseren blijft 

overeind staan. Indien we er daarnaast in blijven slagen om voldoende inkomsten te 

verwerven ter dekking van de overige uitgaven, zal er geen twijfel hoeven te ontstaan 

over de continuïteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cheque-overhandiging door gast Eveline Haegeman  
als resultaat van haar Sleutelhangeractie, 

Zottegem (B), 14 mei 2019. 
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De geldende financiële doelstellingen zijn als volgt: 

 

1. We willen minimaal 85% van elke ontvangen euro uitgeven aan onze 

doelstelling. 

In 2019 zijn wij uitgekomen op bijna 86%, waarmee we de doelstelling weer hebben 

behaald.  

Voor 2020 handhaven we de doelstelling van 85%, en zullen erop toezien dat we ook 

dit jaar niet meer geld uitgeven dan we aan inkomsten ontvangen.    

 

2. De kosten voor beheer en administratie moeten lager zijn dan 15% van de 

baten. 

In 2017 kwamen we uit op 8,2% in 2018 was dit 6,5% en over 2019 hebben we de 

doelstelling ook weer behaald met 7,5%.  

De kosten van de bestuurder zijn deels toegerekend aan de activiteiten en deels aan 

operationele activiteiten. De toerekening heeft plaatsgevonden op basis van het 

aantal bestede uren.   

 

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 2017 waren deze kosten 4,1%, over 2018 1,1% en over 2019 5,6%,  waarmee 

wij zeer ruim binnen de norm van CBF blijven. Gemiddeld over de afgelopen 3 jaren 

bedroegen de kosten voor eigen fondsenwerving slechts 3,6%. 

 

4. We streven in de jaren 2016-2019 naar een vermogenspositie van €15.000.  

De in eerdere jaren vastgestelde vermogensdoelstelling bedroeg €15.000.  

De stand per ultimo boekjaar is, inclusief de reservering voor materialen die we 

gebruiken voor onze doelstelling, nu €25.107 waardoor we onze doelstelling ruim 

hebben gerealiseerd. Met een solvabiliteit van meer dan 95% is de stichting dan ook 

kerngezond te noemen. 

 

Wij mogen net als over de voorafgaande jaren erg trots zijn op onze cijfers en hoe wij 

onze gegeven euro’s besteden. Topsport for Life toont aan dat we staan voor het belang 

van onze doelgroep en dus alles over hebben voor activiteiten die bijdragen aan een 

betere kwaliteit van leven van mensen die nú levensbedreigend ziek zijn. 

Zeker ten opzichte van vele andere goede doelen scoren wij bijzonder goed wanneer het 

gaat om de besteding van onze gelden.  

En we voldoen ook over 2019 ruimschoots aan de criteria binnen de goede doelen-

branche en dus ook aan de eisen die worden gesteld in de per 2016 ingevoerde CBF 

erkenningsregeling. 
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4. Naamsbekendheid en communicatie 
 

 

In 2019 hebben we gewerkt aan een nieuwe huisstijl. Dit heeft onder meer geleid tot het 

ontwerp van een nieuwe advertentielijn (zie het voorbeeld op deze pagina), ons logo is 

enigszins gewijzigd en ook hebben we gekozen voor een nieuw slogan: “voor een beter 

leven met je ziekte” zoals ook te zien is op de cover van dit jaarverslag. 
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Ten opzichte van 2018 is onze naamsbekendheid verder toegenomen, met name ook 

onder de groep ALS-ers doordat wij, dankzij de medewerking van ALS Nederland en het 

ALS Centrum, aanwezig zijn geweest met een stand tijdens de ALS 

Patiënten/Mantelzorgersdag. Dat leiden we af uit de toename van activiteiten op onze 

website en op social media (met name via Whatsapp, Facebook en LinkedIn) en ook door 

de verdere toename van ALS-patiënten in ons gastenbestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal volgers op Facebook groeit langzaam verder naar de beoogde 3.500. 

Op Twitter blijft het aantal volgers nog steeds achter, maar de vraag is in hoeverre 

Twitter nog een echte bijdrage kan leveren in het vergroten van onze bekendheid. Omdat 

LinkedIn daar nu meer in kan bijdragen, met name richting bedrijven, zullen we onze 

aandacht in die richting blijven verleggen. 

 

De communicatie met onze gasten verloopt naar wens door de communicatie die met 

name via Whatsappgroep wordt gedaan. Ook hebben we nu een besloten Facebookgroep 

in het leven geroepen waar gasten én vrijwilligers van de stichting aan deelnemen. 

Daarnaast blijft mail ook belangrijk, maar hanteren we dat middel veel minder.  

Overigens werkt Whatsapp en mail natuurlijk vooral richting huidige relaties en draagt 

dus nauwelijks bij aan het vergroten van onze bekendheid. 

 

 

  

Clemence Hurks geniet tijdens het ‘Driften op Circuit Midland’  
Lelystad, 13 oktober 2019.  
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De plannen om een nieuwe professionele website en foldermateriaal te gaan ontwikkelen 

hebben we in 2019 nog niet kunnen realiseren. In 2020 is er nu wel een nieuwe brochure 

uitgebracht en de volgende uitdaging is het realiseren van een nieuwe website. 

Ook zijn we zoals reeds vermeld in 2019 gestart met deelname aan de Vriendenloterij. 

Dit draagt niet alleen bij aan meer structurele inkomsten maar zal ook bijdragen aan 

meer naamsbekendheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voor het eerst werd er een belavond georganiseerd om  
deelnemers te werven voor de Vriendenloterij,  

Eindhoven, 12 november 2019.  
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5. Fondsenwerving 
 

 

5.1 Vriendenloterij 
 

Om onze groeiambitie te kunnen realiseren is het absoluut noodzaak om aanzienlijk meer 

structurele inkomsten te verwerven. Aangezien er in de branche een dalende trend is in 

het aantal vaste donateurs, zal naar andere bronnen van structurele inkomsten moeten 

worden gezocht. Daarvoor zijn wij eind 2019 een samenwerking aangegaan met de 

Vriendenloterij. Van ieder aan ons als goed doel gekoppeld lot gaat een aanzienlijk deel 

naar ons. En dat is goed voor onze structurele inkomsten. 

Met een eerste belavond hebben wij ons al kunnen verzekeren van een aantal aan ons 

gekoppelde loten. Dit resulteerde in een 1e bijdrage van €1.040 door de Vriendenloterij in 

2019. Door vaker dergelijke belavonden te organiseren kunnen wij de vaste inkomsten 

verder vergroten. 

 

Wij zijn wel erg blij met de kleinere acties die anderen voor ons hebben georganiseerd en 

natuurlijk hopen wij ook dat er steeds meer acties van derden voor ons georganiseerd 

gaan worden waarbij wij onze hulp aanbieden voor de organisatie van deze acties.  

 

 

5.2 Sponsoring bedrijven en instellingen  
 

Ook in 2019 hebben we de nodige financiële en materiële steun gekregen vanuit het 

bedrijfsleven en van bevriende stichtingen. We vermelden hier de ontvangen bedragen 

vanaf €750. 

 

Familiefonds Jan Waal Gz: €2.200 

Dr. Vaillantfonds €4.750  

Roparun: €4.800   

Stichting Communicatie: €2.500 

Smurfit Kappa: €1.250 

Kerstdonatie Agro Fair Benelux B.V.: €750 

Kerstdonatie Triple Double B.V. €2.500 (in januari 2020 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. 
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5.3 Acties derden en bijzondere donaties 
 

Er zijn ook in 2019 weer een aantal mooie acties voor ons georganiseerd en we mochten 

een aantal bijzondere donaties ontvangen.  

  

- Sleutelhangeractie door Eveline Hageman: €1.587 

- Carbootsale-actie door Clemence en Etty Hurks: €928 

- Wielertocht Spa-Sliedrecht: €275 

- Donatie Hutten Foundation: €125 

- Collecte bij de afscheidsdienst van Willy van Schaik: €800 

- Collecte bij de afscheidsdienst van Albert van Voorst: €1.000 

- Uitgeverij ‘Mooi Mens’, verkoop boek ‘Hemelse Vaders’: €326 

- Diaconie Hervormde Gemeente Ameland: €375 

- Crowdfundingactie voor Summercamp naar Ameland: €1.776 

- Verjaardag Rob Pandermaat: €1.000 

 

In totaal hebben we dus €8.192 ontvangen uit acties van derden en bijzondere donaties. 

We willen alle actievoerders en gulle donateurs enorm hartelijk bedanken voor hun 

fantastische steun! 

 

5.4 Particuliere donaties 
 

De fondsenwerving, met name van vaste donateurs, blijft erg moeilijk, maar is toch 

gestegen. Het aantal vaste donateurs (mensen die periodiek doneren) is in 2019 met 

60% gestegen, een gunstige ontwikkeling dus. 

Het totaal aan vaste donateurs:  

73 vaste donateurs, totaal gedoneerd €6.719  

(gemiddeld €92 per donateur per jaar) 

Het totaal aan éénmalige donaties: 

39 donaties, totaal gedoneerd €2.979  

(gemiddelde donatie €76) 

 

Uiteraard heel veel dank aan alle mensen die ons met een donatie in 2019 hebben 

geholpen!  

 

 

5.5 Eigen fondsenwervende activiteiten 
 

Zoals hiervoor al aangegeven zijn we in 2019 gestart met een belactie voor de 

Vriendenloterij. Dit levert structurele inkomsten op en we willen een dergelijke belactie 

vaker gaan organiseren. 

Daarnaast zijn wij ene samenwerking gestart met stichting Mobiliteit voor Iedereen. Door 

deze samenwerking hebben wij in oktober 2019 een nieuwe Mercedes Sprinter 

rolstoelbus in gebruik genomen op bruikleenbasis. Voor de aanschaf en de 

gebruikerskosten van deze bus heeft stichting Mobiliteit voor Iedereen in de regio 

Eindhoven een groot aantal bedrijven als sponsor van de bus aan zich kunnen binden. In 

januari 2020 is de bus, in aanwezigheid van een groot aantal van de sponsoren, officieel 

aan ons overgedragen. 

Daardoor hebben wij nu de beschikking over twee 9-persoonsrolstoelbussen. 

  

 

Verder zijn wij voor onze fondsenwerving vooral actief aan het netwerken door deel te 

nemen aan de activiteiten van Netwerk Brabant en door onze zichtbaarheid op sociaal 

media. 
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Onze nieuwe rolstoelbus welke wij in oktober 2019 in gebruik hebben genomen. 

De foto is van de officiële overdracht in aanwezigheid van een groot aantal  
van de bus-sponsoren. 

Eindhoven, 28 januari 2020. 
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6. Uitgevoerde activiteiten voor gasten 
 

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) hartsdromen 

- de ‘life coaching’ van gasten en de naasten bij het leven met de ziekte 

 
 

6.1 ‘Onvergetelijke dagen’ 
 

Ook in 2019 hebben we weer vele ‘onvergetelijke dagen’ voor gasten (zieken en hun 

naasten) georganiseerd. Ook in 2019 waren de jaarlijkse hoogtepunten de reis naar 

Ameland, de zeildag ‘Samen voor de wind’ en het Kerst Proeven. Deze vaste activiteiten 

leveren steeds weer erg veel enthousiasme op!  

Hier volgt een opsomming van de belangrijkste activiteiten die we hebben georganiseerd: 

 

4-1 Wielerzesdaagse Ahoy Rotterdam. Met een kleine groep gasten waren we 

getuige van het wielerspektakel op de baan. 

 

13-2 Hartsdroom Ronnie Möller (†): bezoeken van de Champions League wedstrijd 

van Ajax tegen Real Madrid in de Arena in Amsterdam.  

Deze droomwens hebben wij gerealiseerd in samenwerking met de Ajax 

Foundation.  

Ronnie, tevens ambassadeur van onze stichting, is helaas op 13 augustus  2020 

overleden aan de gevolgen van ALS.  

 

9-3 ‘Racen op Zandvoort’. In onze beginjaren hebben wij al een aantal keer een 

race-event georganiseerd op de het circuit Zandvoort door de samenwerking met 

de zogenaamde Schoonmoederdag van Rensportschool Zandvoort. Helaas 

bestaat dat event al een aantal jaren niet meer, maar in samenwerking met 

Race Sensation konden we een try-out organiseren voor een eventueel nieuw 

race-event op het circuit.  

13-4 Hartsdroom Daniëlle Brouwer: bezoeken van de eredivisiewedstrijd van Ajax 

tegen Excelsior in de Arena in Amsterdam.  

Deze droomwens hebben wij gerealiseerd in samenwerking met de Ajax 

Foundation.  

 

23-4 Hartsdroom Marjo Bak: bezoeken van de eredivisiewedstrijd van Ajax tegen 

Vitesse in de Arena in Amsterdam.  

Deze droomwens hebben wij gerealiseerd in samenwerking met de Ajax 

Foundation.  
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19-5 ‘Samen Zijn op de Utrechtse Heuvelrug’. Onze ‘samen zijn’ events hebben tot 

doel om gewoon gezellig samen te zijn en dat dan te combineren met een mooie fiets- en 

wandeltocht.  

Na terugkomst was er tijd voor een borrel en aansluitend gezamenlijk diner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-5 Hartsdroom Henk Lunsing: een rit met klassieke Benzen. Een hele gezellige 

dag in samenwerking met Mercedes Benz Club Nederland met een prachtige rit 

vanuit Assen. 

16-6 Bezoek concert ‘Groots met een zachte G’ in het PSV-stadion in Eindhoven. 

Nadat wij onze gasten hadden ontvangen in ons kantoorgebouw ‘SX’ wandelden 

we samen naar het vlakbij gelegen PSV-stadion. Met een groep van 15 personen 

konden wij dit mooie en altijd drukbezochte concert van Guus Meeuwis bijwonen.  

Rustige liedjes werden afgewisseld met heerlijke feestnummers en ook wij deden 

mee aan de polonaise! Het bleef nog lang onrustig in Eindhoven… 

 

22-6 ‘Samen voor de wind’ in Oude Tonge en Willemstad. Voor het 6e 

achtereenvolgende jaar organiseerden wij een heerlijke dag op het water. Onder 

schitterende weersomstandigheden voeren de zeiljachten en een motorjacht uit 

richting 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 deze alweer zeer geslaagde dag afgesloten met een borrel en 

‘gezang’. Totaal namen ca. 45 mensen aan deze activiteit deel. 

 

 

 

Peter Verhappen geniet zichtbaar tijdens de fietsrit. Hier bij Slot Zeist. 
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13-7 Hartsdroom Kees Nuyens (†). Het bijwonen van een motorrace op circuit 

Assen. Kees was heel zijn leven motorfanaat, en heeft die passie ook 

overgedragen aan zijn zoon en kleinzoon. Samen met ons werd het voor hun 

drieën een echte onvergetelijke dag.  

Kees is helaas op 15 mei 2020 overleden aan de gevolgen van ALS.  

 

1-9 Tour der Ongeschoren Benen Classic. Een initiatief van zanger Guus 

Meeuwis. Wij waren er voor de 3e keer bij en hebben meegereden met onze 

historische ploegleidersauto en ook op de fiets hebben we ons laten zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-9 ‘Samen op Reis’ naar Ameland. Voor de derde keer organiseerden wij binnen 

de landsgrenzen een korte vakantie van 5 dagen.  

We hebben de zeehonden opgezocht, in een luxe huifkar gereden, op het strand 

gelopen (mogelijk gemaakt dankzij onze gids en partner in de organisatie 

Harmen Wijnberg), op het strand gezeild, in de vroege ochtend ecotochten 

gedaan en zelfs over het eiland gevlogen. Door de te harde wind kon helaas ook 

dit jaar het gepande skydiven niet door gaan..  

Wel werd deze reis overschaduwd door het plotselinge overlijden van één van 

onze gasten, Pia Jooren-Guthrie.  

 

We hebben wel meteen besloten om ook in 2020 weer op Ameland een 

vakantiemidweek te organiseren. 

 

10-10 Voetbalinterland Nederland - Noord-Ierland. In samenwerking met de 

KNVB konden we enkele gasten trakteren op een geweldige voetbalavond in een 

volle Kuip in Rotterdam. Met mooie plaatsen direct achter de dugouts konden wij 

het voetbal en de spelers van heel dichtbij meemaken. Een fantastische 

ervaring, mede dankzij de mooie overwinning van Oranje! 
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13-10 Dutch Drift League. In samenwerking met Race Sensation konden een aantal 

gasten van ons meerijden in een driftende race-auto op het Midland-circuit in 

Lelystad. Dit leverde behalve veel adrenaline bij onze gasten ook weer 

spectaculaire herinneringen op! 

 

9-12 Kerstproeven. Voor de vierde keer organiseerden wij een evenement in 

kerstsfeer, deze keer in Harderwijk waarbij wij ook nu weer alle support en 

gastvrije ontvangst kregen van Hotel van der Valk. 

Gestart werd met koffie en gebak, waarna de groep in onze Amerikaanse 

schoolbus (gesponsord door Restaurant Den Engel uit Baarle-Nassau) werd 

vervoerd naar de binnenstad van Harderwijk waar we een interessante 

stadwandeling hebben gedaan onder begeleiding van enkele stadgidsen. 

Na terugkomst in het Hotel van der Valk werden onze gasten getrakteerd op een 

uitstekend diner. Ook was er een overnachting mogelijk voor degene die daar 

belangstelling voor hadden. Iedereen genoot zichtbaar en ook deze keer werden 

er weer nieuwe vriendschappen geboren. 

 

10-12 Hartsdromen van Theo van Eerden en Rob Palmen (†): bezoeken van 

Champions League wedstrijd van Ajax tegen Valencia in de Arena in Amsterdam. 

Deze droomwens hebben wij gerealiseerd in samenwerking met de Ajax 

Foundation. 

Rob is helaas op 6 april 2020 overleden aan de gevolgen van ALS.  

 

  

Wij bedanken alle mensen en organisaties die wederom geheel belangeloos bij hebben 

gedragen aan het welslagen van deze evenementen van harte! 

  

  

Peter Vromans, Jacqueline van de Ven, John en vader Hein Verhoeven ‘langs de lijn’. 
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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 ook vaak eenzaam in de strijd. 

 

Onze life coaches en sportvrienden zorgen ervoor dat die eenzaamheid niet hoeft te  

ontstaan. Door steeds een luisterend oor te hebben, door vragen en praktische 

problemen op te lossen en door ook, wanneer dat nodig is, bereikbaar en beschikbaar te 

zijn voor hulp. 

In 2019 hebben ca. 20 gasten van deze dienstverlening gebruik gemaakt, waarvan er in 

het afgelopen jaar 13 zijn overleden. Eén van de overleden gasten is Marian Kleijn. Zij 

was al vanaf onze startjaar 2010 één van onze trouwe gasten en is onder meer enkele 

malen met ons ook op vakantie geweest. Marian overleed 13 augustus 2019 aan de 

gevolgen van een hersentumor. 

 

 

 
 

  Marian (†) tijdens onze vakantiereis naar Zuid-Spanje in 2016. 



24 Jaarverslag 2019 

7. Organisatie 

 
 

7.1 Bestuur 
 

In 2019 hebben er enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden 

Aan het einde van 2019 bestond het bestuur van de stichting uit: 
 
 

Marcel Sanders voorzitter. Hij is op 9 januari 2019 toegetreden tot het bestuur en 

heeft de voorzittershamer overgenomen van Nita van Vliet. 

Daarnaast is hij nu actief als Coördinator Fondsenwerving. De heer 

Sanders is ondernemer van de Health Balance Group.   
 

Nita van Vliet  secretaris. Tot 9 januari 2019 was zij voorzitter a.i. Zij is  

   ondernemer van Nita van Vliet Coaching. 

 

Erwin Leppens penningmeester. Daarnaast Assistent Hoofd Financiën bij  

   Van Dijnsen Installatiewerken B.V. en Van Dijnsen   

   Beveiligingen B.V. 

 

 

Het bestuur vergaderde in 2019 4 keer. 

 

 

7.2 Vrijwilligers 
 

In 2019 is ons vrijwilligersbestand stabiel gebleven. Er zijn aan het eind van 2019 circa 

75 vrijwilligers werkzaam voor Topsport for Life in allerlei verschillende functies. De 

belangrijkste functies zijn die van coördinator, life coach, contactpersoon, 

verpleegkundige, arts, sportvriend, gastheer- of vrouw en foto- of videograaf.  

 

Het coördinatorenteam bestond eind 2019 uit de volgende mensen: 

 

- Coördinator Vrijwilligers: vacature 

- Coördinator Life Coaching: Nita van Vliet 

- Coördinator Gasten: Anja Pennings 

- Coördinator Evenementen: Wendy Schapers 

- Coördinator Voorlichting Gasten: Ria Doesburg 

- Coördinator Marketing & Communicatie: Miel in ’t Zand 

- Coördinator PR & Fondsenwerving: Marcel Sanders 

 

 

De coördinatoren vergaderen in principe maandelijks met elkaar over met name de 

uitvoering van het beleid, de dagelijkse gang van zaken en om de diverse projecten met 

elkaar af te stemmen. In 2019 hebben de coördinatoren 4 keer met elkaar vergaderd. 

 

In 2019 zijn er geen vrijwilligersbijeenkomsten geweest.   
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7.3 Ambassadeurs 
 

De ambassadeurs van Topsport for Life zijn: 

 

Hans van Breukelen, onder andere voormalig technisch directeur van de KNVB en 

voormalig keeper van onder andere Oranje en PSV. 

 

Joop Alberda, international sports consultant, voormalig coach van het Nederlands 

Volleybalteam en onder andere voormalig technisch directeur Koninklijke Nederlandse 

Zwembond. 

 

Joop Atsma, lid van de 1e Kamer der Staten-Generaal, voormalig staatssecretaris 

Kabinet Rutte 1, voormalig voorzitter KNWU, voorzitter Club 48. 

 

Robert van der Horst, coach hockeyteam Oranje Rood, in 2016 is hij uitgeroepen tot 

beste hockeyspeler van de wereld en daarnaast is hij ondernemer bij All-In Sport. 

 

Saskia van den Ouden, paratriathlete en onder andere Europese kampioene en 2e bij 

de Wereldkampioenschappen. Saskia is in 2017 als ambassadeur toegetreden. 

 

Marco de Grip, voormalig profvoetballer, is in 2018 als ambassadeur voor de 

noordelijke provincies toegetreden.  

 
Ronnie Möller (†), voormalig ondernemer, was al vanaf 2012 ALS-patiënt. Tot ons grote 

verdriet is hij op 13 augustus 2020 overleden. Maar hij zal ook postuum als ambassadeur 

aan de stichting verbonden blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn in 2020 Ernest Faber, in 2020 interim-hoofdtrainer van PSV en nu Hoofd 

Jeugdopleiding bij dezelfde club, en Bob van Oosterhout, CEO van 

sportmarketingbureau Triple Double, tot onze ambassadeursgroep toegetreden. 

  

Ambassadeur Ronnie Möller overleed op  

38-jarige leeftijd aan de gevolgen van ALS. 
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8. Beleid voor de periode 2020-2022 
 

 

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 225 bij ons ingeschreven 

gasten met een gelijke verdeling over de ziekten zoals deze nu ook het geval is. 

Daarvoor zullen we moeten werken aan een grotere bekendheid waarbij we ook meer 

budget willen vrijmaken voor promotionele wervingsactiviteiten van gasten en donateurs. 

Met hun directe naasten / gezinsleden bereiken we dan al een groep van ca. 1.000 

mensen die dagelijks leven met een levensbedreigende ziekte. Om deze doelstellingen te 

kunnen bereiken zullen we ook ons vrijwilligersbestand verder moeten gaan uitbouwen, 

waarvoor het 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 de kosten voor eigen fondsenwerving voorzichtig laten stijgen, alsook streven 

naar zo hoog mogelijke opbrengsten. De stijging van de baten uit eigen fondsenwerving 

verwachten wij vooral te realiseren door meer te besteden aan externe communicatie, jet 

organiseren van een eigen fondsenwervende (sportieve) actie (fiets- en/of wandeltocht), 

acties door derden en door een verdere groei van het aantal donateurs en sponsoren. 

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. 

 

Wij stellen ons in principe 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". 

 

Gezien onze groeiambities zal ook voor de komende jaren de focus liggen op onze 

fondsenwerving en op nieuwe toestroom van gasten. Daartoe willen wij met name een 

grotere bekendheid zien te krijgen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen waar onze 

doelgroep te vinden is.  

Ook zullen we onze gasten blijven betrekken bij onze plannen en willen wij het 

gastenpanel actiever gaan inzetten. 

 

Noot: in 2020 is de wereld getroffen door het Covid-19 virus. De impact daarvan op de 

maatschappij en economie is groot en op dit moment is ook nog niet te overzien hoe lang 

deze crisis zal aanhouden. Niet alleen heeft dit grote gevolgen gehad voor ons in het jaar 

2020 maar is de kans reëel dat we ook in 2021 de gevolgen hiervan blijven ondervinden. 

Door de beperkingen die de overheid ook ons oplegt zijn wij veel minder in staat om 

activiteiten voor groepen te organiseren. Wij beraden ons dan ook op een andere 

invulling van onze dienstverlening voor mensen die nú levensbedreigend ziek zijn. Het 

ligt voor de hand dat wij meer het accent zullen gaan leggen op individuele 

hulpverlening. Ook voor deze overwegingen maken wij gebruik van de ideeën vanuit het 

gastenpanel.   
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9. Jaarrekening 2019 
 

9.1 Samenstellingsverklaring 
 
Aan: Het bestuur van Stichting Topsport for Life 
 
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 2019 en de 
staat van baten en lasten over 2019 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 4410, '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 RJ 650 voor Fondsenwervende Instellingen. 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.  
  
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 dan ook ervan uitgaan 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. 
 
Eindhoven, 4 november 2020  
 
Govers Accountants / Adviseurs 
 
 

W.G. 
 
 
F.J.J.M. Heijmans AA 

  

http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring
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9.2 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. CBF Erkend goed doel 
 

Per 1 december 2016 mag de stichting zich ‘Erkend goed doel’ noemen.  
  
F. Bestuur 

 
Ultimo het boekjaar wordt het bestuur gevoerd door de heer M.P.J.F. Sanders (voorzitter), 
mevrouw N. van Vliet (secretaris) en de heer E.P.J.A. Leppens (penningmeester). 
 
De dagelijkse leiding wordt gevoerd door de heer E.L.M. in ’t Zand (gevolmachtigde). 
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9.3 Balans per 31 december 2019 
 

B.1: BALANS PER 31 DECEMBER 2019 RESPECTIEVELIJK 31 DECEMBER 2018 

          (na voorstel resultaatbestemming) 

                

        

ACTIVA        

        

     31-12-2019    31-12-2018 

   € €  € € 

        

VASTE ACTIVA       

        

Materiële vaste activa       

Overige bedrijfsmiddelen          16.437            19.494  

        

        

VLOTTENDE ACTIVA       

        

Vorderingen en overlopende 
activa 

     

Overige vorderingen en        

overlopende activa          2.678                 509   

              2.678                  509  

        

Liquide middelen             7.218              6.644  

        

          

        

Totaal activa           26.333            26.647  
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PASSIVA        

        

     31-12-2019    31-12-2018 

   € €  € € 

        

RESERVES EN FONDSEN       

Continuïteitsreserve          3.000             3.004   

Bestemmingsreserve Life Coaching         1.500             1.500   

Bestemmingsreserve Events         4.413                    -     

Bestemmingsreserve materiële       15.194           18.994   

vaste activa t.b.v. doestelling      

Bestemmingsreserve reparatie Bus         1.000             1.000   

            25.107            24.498  

        

        

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN      

Belastingen en premies sociale       

verzekeringen             893                    -     

Overige kortlopende schulden                                         

en overlopende passiva             333             2.149   

               1.226               2.149  

        

        

          

        

Totaal passiva           26.333            26.647  
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9.4 Staat van baten en lasten 2019 
 

B.2: STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019     

                

        

   Begroting  Realisatie  Realisatie 

   2019  2019  2018 

   €  €  € 

BATEN        

Baten uit eigen fondsenwerving        53.500          41.089          52.474  

Baten uit gezamenlijke acties                  -              1.040                   -    

Baten uit acties van derden          3.000            3.991            7.756  

        

Totaal baten         56.500          46.120          60.230  

        

LASTEN        

        

Besteed aan doelstellingen      

1. Life coaching         11.480            8.652            6.578  

2. Events          24.820          30.803          37.206  

Kosten fondsenwerving       

3. Kosten eigen fondswerving                 -    
 

         2.594  
 

             
669  

4. Kosten gezamenlijke acties          3.000                   -                     -    

5. Kosten acties derden              500                   -                     -    

Kosten beheer en administratie       

6. Kosten beheer en administratie          3.600            3.462            3.905  

        

Totaal lasten         43.400          45.511          48.358  

        

             

Resultaat voor resultaatbestemming        13.100                609          11.872  

        

Resultaatbestemming       

Bestemming continuïteitsreserve                 -                     -4           -1.996  

Bestemming reserve Life Coaching                 -                     -                     -    

Bestemming reserve Events                 -              4.413           -6.126  

Bestemming reserve materiële                 -             -3.800          18.994  

vaste activa t.b.v. doestelling      

Bestemming reserve Reparatie bus                 -                     -              1.000  

                   -                  609          11.872  

 

 
Geen accountantscontrole toegepast 
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9.5 Kasstroomoverzicht 2019 
 

B.3: KASSTROOMOVERZICHT 2019      

         

    2019 2019  2018 2018 

    € €  € € 

         

Bedrijfsresultaat 
  

 
            

609  
  

       
11.872  

         

Aanpassingen voor:        

Afschrijvingen 
  

         3.948    
               

25  

         

Veranderingen in werkkapitaal       

 - Mutatie vorderingen          -2.169            9.891   

 - Mutatie kortlopende schulden            -923           -1.110   

                    

    
        -3.092    

         
8.781  

         

           

Kasstroom uit operationele activiteiten          1.465    
       

20.678  

         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten            -891    
      -

18.994  

         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                 -                      -    

         

Mutatie geldmiddelen 
  

 
            

574  
  

         
1.684  

         

Liquide middelen        

Stand 1 januari          6.644       4.960 

Stand 31 december         7.218          6.644  

         

Mutatie geldmiddelen 
  

 
            

574  
  

         
1.684  
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9.6 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. 

        

Continuïteitsreserve       

De continuïteitsreserve wordt gevormd om in de toekomst aan de verplichtingen te kunnen 
blijven voldoen en ter dekking van de vaste lasten.   
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Bestemmingasreserves      

De bestemmingsreserves worden gevormd voor specifieke doelen en hebben een beperkte 
bestedingsmogelijkheid maar zijn geen verplichtingen.   

        

Baten        

Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen donaties, giften, legaten, 
fondswerving, acties alsmede de opbrengst van uitgevoerde activiteiten en worden 
verantwoord in het jaar waarop de ontvangst betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

        

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. 

        

Kasstroomoverzicht       

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.  Ontvangsten en uitgaven uit hoofde 
van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten.  Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van 
kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. 
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het 
gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten 
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit 
operationele activiteiten. 
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9.7 Toelichting op de balans per 31 december 2019 
 

B.5: TOELICHTING OP DE BALANS    

      

Materiële vaste activa      

      

 
Boekwaarde Investering/  Afschrijving  

 
Afschrijving  

 
Boekwaarde  

 31-12-2018 desinvest.  desinvestering  2019 31-12-2019 

      

Vervoermiddelen  €      18.994   €                -     €                      -     €     3.800   €        15.194  

Inventaris  €            500  €             891   €                      -     €        148   €          1.243  

Totaal  €      19.494   €            891   €                      -     €     3.948   €        16.437  

      

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,--; 
- de fietsen welke worden ingezet bij (groeps)activiteiten en in bruikleen ter beschikking  
  worden gesteld. Per 31 december 2019 heeft de stichting zeven fietsen tot haar  
  beschikking, de fietsen hebben een geschatte marktwaarde van circa € 1.500,-- per stuk; 
- de Koga Tandem Twintravaller welke wordt ingezet bij (groeps)activiteiten en in bruikleen  
  ter beschikking worden gesteld. De reguliere verkrijgingsprijs bedraagt € 4.999,--; 
- de Renault Master welke wordt ingezet voor groeps(rolstoel-)vervoer. De verkrijgingsprijs  
  bedraagt  € 8.681,--; 
- de laptops welke worden ingezet voor de bedrijfsvoering. Per 31 december 2019 heeft de  
  stichting 2 laptops tot haar beschikking, de laptops hebben een geschatte marktwaarde     
  van € nihil. 

Het verschil tussen de boekwaarde en de taxatiewaarde is niet in het vermogen van de 
Stichting tot uitdrukking gebracht.  

 

VLOTTENDE ACTIVA   31-12-2019   31-12-2018 

   €  € 

Overige vorderingen en overlopende activa   

      

Te ontvangen bedragen                    2.678                    509  

                     2.678              10.400  

      

Liquide middelen     

      

Kas                            -                      350  

Rabobank zakelijke rekening                   1.160                    672  

Rabobank bedrijfsspaarrekening                   5.000                 5.599  

Rabobank zakelijke rekening                   1.058                      23  

                     7.218                 6.644  

 
 

  
 

Geen accountantscontrole toegepast 
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EIGEN VERMOGEN   31-12-2019   31-12-2018  

   €  €  

       

       

Continuïteitsreserve      

       

Saldo per 1 januari                    3.004              5.000   

Af : Resultaatbestemming                          - 4               -1.996   

Saldo per 31 december                    3.000              3.004   

       

De continuïteitsreserve wordt aangehouden ter dekking van de vaste jaarlijkse lasten van de 
stichting. Gestreefd wordt naar een continuïteitsreserve ten bedrage van € 3.000.  

       

Bestemmingsreserve Life Coaching     

       

Saldo per 1 januari                    1.500            1.500   

Bij : Resultaatbestemming                          -                       -     

Saldo per 31 december                    1.500             1.500   

       

De bestemmingsreserve Life Coaching is gevormd voor de doelbesteding aan het organiseren 
en geven van fundamentele ondersteuning van onze doelgroep met behulp van life coaches. 

       

Bestemmingsreserve Events     

       

Saldo per 1 januari                           -                6.126   

Bij/Af : 
Resultaatbestemming  

                  4.413  
 

            -6.126   

Saldo per 31 december                    4.413                        -     

       

       

De bestemmingsreserve Events is gevormd voor de doelbesteding aan het organiseren van 
Events voor onze doelgroep.  
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Bestemmingsreserve materiële vaste activa t.b.v. doelstelling   

       

Saldo per 1 januari                  18.994                        -     

Bij : Resultaatbestemming                   -3.800              18.994   

Saldo per 31 december                  15.194              18.994   

       

De bestemmingsreserve materiële vaste activa t.b.v. doelstelling is gevormd voor in verband  
met de donatie van zes elektrische fietsen van KOGA. 

       

Bestemmingsreserve Reparatie bus     

       

Saldo per 1 januari                    1.000                        -     

Bij : Resultaatbestemming                           -                   1.000   

Saldo per 31 december                    1.000                 1.000   

       

De bestemmingsreserve Reparatie bus is gevormd voor de doelbesteding aan de reparatie  
van de Renault Master. 

       

       

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN     

       

Belastingen en premies sociale verzekeringen    

       

Omzetbelasting                       893                        -     

                         893                        -     

       

       

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva    

       

Te betalen algemene kosten   -                         -     

Te betalen declaraties                        333                 2.149   

                         333                 2.149   
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Gebeurtenissen na balansdatum    

Stichting Topsport for Life heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het 

COVID-19 virus. Financiële gevolgen voor Stichting Topsport for Life met mogelijke invloed 

op de continuïteit zijn op dit moment niet of zeer beperkt aanwezig en op basis van de 

actuele situatie verwacht de directie geen materiële impact op de financiële positie van de 
stichting. 

 

Door de onzekerheid over de uiteindelijke economische impact van het COVID-19 virus en  

de getroffen en nog te treffen overheidsmaatregelen, zijn de uiteindelijke gevolgen voor 

de financiële positie van Stichting Topsport for Life moeilijk in te schatten, evenals de 

periode waarover de huidige crisis zicht voortzet. 

 

Indien de ontwikkelingen dit vereisen, zal het bestuur aanvullende maatregelen treffen. De 

mogelijke nog te treffen maatregelen en de actuele situatie zijn voor het bestuur voldoende 

reden om op dit moment te kunnen vertrouwen op een duurzame voortzetting van de 
stichting. 

      

      

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen  

      

Niet in de balans opgenomen verplichtingen   

De nominale waarde van de leaseverplichting bedraagt € 18.150 (incl. btw) 

en heeft een looptijd van 60 maanden. De leaseverplichting is ingegaan per 1-1-2020. 

      

      

Overige toelichtingen      

      

Vergoedingen     

In het verslagjaar zijn de volgende vergoedingen verstrekt aan de bestuurders: 

 

- vrijwilligersvergoeding voor de heer M.P.J.F. Sanders (voorzitter) € 1.700,--; 

- vrijwilligersvergoeding voor mevrouw N. van Vliet (secretaris) ad € 1.700,--; 

- vrijwilligersvergoeding voor de heer E. Leppens (penningmeester) € 1.700,--. 

 

De dagelijkse leiding 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 2019 
circa 2.250 uur (2018: 2.250 uur). Aan de heer in 't Zand is voor kilometervergoedingen een 
bedrag van € 668,-- uitbetaald. De heer in 't Zand heeft totaal € 1.170,-- terug gedoneerd aan 
de stichting. 

 

In totaal is er voor € 5.100,-- door de bestuurders terug geschonken 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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9.8 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 
 

B.6: TOELICHTING STAAT VAN BATEN 2019     

        

   Begroting  Realisatie  Realisatie 

   2019  2019  2018 

   €  €  € 

BATEN        

Baten uit eigen fondsenwerving      

Baten met bijzondere bestemming         7.500              12.933                    25.073  

Donaties en giften        46.000              28.156                    26.469  

Sponsoring                  -                            -                           932  

         53.500               41.089                     52.474  

        

Baten met bijzondere bestemming      

Winter-/ summercamp                -                  8.385                      3.650  

Kerstproeven                 -                  1.800                                -    

Crowdfunding          2.500                2.748                  1.429  

KOGA elektrische fietsen                -                            -                      18.994  

Reparatie bus          5.000                          -                        1.000  

           7.500              12.933                    25.073  

        

Donaties en giften       

Zakelijke bronzen sponsors                -                  1.500                                -    

Zakelijke zilveren sponsors                -                2.500                                -    

Zakelijke- en particuliere sponsoren         2.500                          -     6.559  

Donateurs en supporters TFL       21.000              13.986                      4.482  

Schenkingen door bestuurders       10.000                 5.100                       4.500  

Terug geschonken vrijwilligersverg.         2.500                 2.870                       5.528  

Fondsen         10.000                 2.200                       5.400  

         46.000               28.156                     26.469  

Sponsoring        

Zomer- en winterkamp                 -                            -                            932  

                  -                            -                            932  

        

Baten uit gezamenlijke acties       

Vriendenloterij                 -                   1.040                                -    

                  -                   1.040                                -    

 
 
 

 
Geen accountantscontrole toegepast  
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   Begroting  Realisatie  Realisatie 

   2019  2019  2018 

   €  €  € 

   

     Baten uit  acties derden 

Collectes                  -                  2.343           2.393  

Sleutelhanger- en        

kalenderactie E. Haegeman                -                  1.648                    -    

Verkoop schilderij Christa Dohmen                 -                            -               3.000  

Kennedymars Fred en Gerdy Dohmen                 -                            -              1.700  

Kikkerloop 2018                 -                            -                 331  

Zumbathon Fitland Eindhoven                -                            -                 290  

Overige / Niet gespecificeerd         3.000                          -                     42  

           3.000                3.991            7.756  

        

Totaal baten  
 

      56.500  
 

              
46.120   

                    
60.230  
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   Begroting  Realisatie  Realisatie 

   2019  2019  2018 

   €  €  € 

LASTEN        

Bestedingen aan de doelstelling       36.300            39.455            43.784  

Wervingskosten van baten         3.500                2.594               669  

Kosten van beheer en administratie          3.600             3.462            3.905  

         43.400            45.511         48.358  

        

        

Bestedingen aan de doelstelling      

1. Life coaching        11.480                8.652            6.578  

2. Events         24.820            30.803          37.206  

         36.300             39.455          43.784  

        

        

1. Life coaching       

Ondersteuning van gasten         9.280               3.546            5.292  

Ondersteuning van Life Coaches         1.700                3.908           1.286  

Ondersteuning sportvrienden            500            1.198                     -    

         11.480                8.652            6.578  

        

   

     2. Events    

Door TFL georganiseerd       31.820            37.560         10.381  

Overige kosten                 -                            -            26.825  

Eigen bijdragen         -7.000               - 6.757                       -    

         24.820              30.803          37.206  
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   Begroting  Realisatie  Realisatie 

   2019  2019  2018 

   €  €  € 

        

Wervingskosten van baten      

3. Kosten eigen fondsenwerving                -                    2.594              669  

4. Kosten gezamenlijke acties         3.000                          -                        -    

5. Kosten acties derden            500                          -                       -    

           3.500              2.594               669  

        

        

3. Kosten eigen fondsenwerving      

Netwerkkosten                 -          1.120   -    

Telefoonkosten                 -                            -                 112  

Automatiseringskosten                -                     810                150  

Porti                  -                            -                 125  

Drukwerk en kantoorbenodigdheden                -                      664               282  

                  -                  2.594              669  

        

   

     4. Kosten gezamenlijke acties 

Kosten Fundrunner          3.000                          -                       -    

           3.000                          -                       -    

        

5. Kosten acties derden      

Overige              500                          -                      -    

              500                          -                        -    
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   Begroting  Realisatie  Realisatie 

   2019  2019  2018 

   €  €  € 

        

6. Kosten van beheer en administratie       

Dagelijks bestuur                 -                            -                    210  

Administratie             750                  850                  805  

Huisvestingskosten                 -                            -                         -    

Kantoor- en algemene kosten         2.330                2.002              2.430  

Afschrijving en rente             520                    610                  460  

           3.600                3.462              3.905  

        

Dagelijks bestuur       

Vergoeding Nassau Management Support       16.940             15.730             15.625  

Doorbelaste vergoeding aan projecten     -16.940              -15.730            -15.625  

Reiskosten Nassau Management Support                -                     668              4.764  

Doorbelaste reiskosten aan projecten                -                      -668             -4.764  

Secretariaat                 -                            -                    210  

                  -                            -                    210  

 

Administratie       

Vrijwilligersvergoedingen       12.800                   8.500             9.110  

Doorbelast aan projecten     -12.050                  -7.650           -8.305  

Accountantskosten                 -                        -                       -    

              750                       850                805  

           

Huisvestingskosten       

Huur en Servicekosten             960                       712            1.050  

Doorbelaste huur en servicekosten           -960                     -712           -1.050  

                  -                            -                       -    

           

Kantoor- en algemene kosten      

        

Contributies en abonnementen                 -                         266                543  

Verzekeringen algemeen         1.800                       814             1.142  

Overige algemene kosten            530                       922              745  

   
        2.330  

 
                2.002  

 
                      

2.430  
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   Begroting  Realisatie  Realisatie 

   2019  2019  2018 

   €  €  € 

Afschrijving en rente       

Rente en bankkosten              500                    461                435  

Afschrijving overige bedrijfsmiddelen               20                3.949                  25  

Doorbelaste afschrijvingen                -                 -3.800                      -    

              520                   610                460  
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9.9 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 
 

B.7: SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING          

  

Besteed aan 

   

Kosten 

 

 

 

 

   

doelstellingen fondsen-   

 werving   

LASTEN 
Life- 

coaching 
Events Droomwensen 

 

Kosten 
eigen 

fondswer-
ving 

Kosten 
gezamenlijke 

acties 

Kosten 
acties 
derden 

 
Kosten 

beheer & 
admini- 
stratie 

 

Realisatie 
2019 

Begroting 
2019 

Realisatie 
2018 

  

   

              

Besteed aan doelstellingen              

Subsidies en bijdragen            -    -6.777                -               -              -              -               -     -6.777   -7.000    -8.548 

Aankopen en verwervingen 803 16.979            116     1.744 -           -     -  19.642    9.700    25.952 

Uitbesteed werk 3.304 12.426                -               -              -              -               -     15.730   16.940    15.625 

Publiciteit en communicatie 323 969                -     -           -              -     -  1.292     1.680    1.971 

Personeelskosten       3.750    3.050                -            850              -              -             850   8.500  12.800    9.000 

Huisvestingskosten 356 356                -               -              -              -     -  712        960    1.050 

Kantoor- en algemene kosten            -                    -                   -     -           -              -     2.002  2.002      7.800    2848 

Afschrijving en rente            -              3.800                   -               -              -              -     610  4.410        520    460 

              

Totale lasten na toerekening 8.536 30.803 116     2.594 -           -     3.462  45.511  43.400    47.358 

 

Werknemersbestand 

Bij de stichting waren in 2019 en 2018 geen werknemers in dienstverband werkzaam. De kosten begrepen onder de personeelskosten 

betreffen de vrijwilligersvergoedingen.  
 
 
 

Geen accountantscontrole toegepast.



  
  

9.10 Datering en ondertekening bestuur 
 

 

 

Ondertekening 

Aldus opgemaakt en ondertekend door het bestuur van Stichting Topsport for Life. 

Eindhoven, 31 oktober 2020 

 

 

W.G.    W.G.   W.G. 
 

 

Dhr M.P.J.F. Sanders   Mevr. N. van Vliet  Dhr. E.P.J.A. Leppens 

(voorzitter)    (secretaris)   (penningmeester) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


