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9. Jaarrekening 2020

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 2020 en de staat van 
baten en lasten over 2020 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, 30 juni 2021

Govers Accountants / Adviseurs

W.G.

F.J.J.M. Heijmans AA
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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. Het RSIN nummer 
waaronder de Stichting bekend staat bij de belastingdienst is 822221858.

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 2020

B.1: BALANS PER 31 DECEMBER 2020 RESPECTIEVELIJK 31 DECEMBER 2019
          (na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Overige bedrijfsmiddelen         13.004         16.437

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende 
activa

Overige vorderingen en 

overlopende activa         7.723             2.678

          7.723           2.678

Liquide middelen           7.596           7.218

Totaal activa         28.323         26.333

Geen accountantscontrole toegepast
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PASSIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

RESERVES EN FONDSEN

Continuïteitsreserve         3.000          3.000

Bestemmingsreserve Life Coaching         1.500          1.500 

Bestemmingsreserve Events         1.184          4.413

Bestemmingsreserve materiële      11.394        15.194

vaste activa t.b.v. doestelling

Bestemmingsreserve reparatie Bus         1.000          1.000 

        18.078         25.107

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Langlopende lening

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

             104                  -

Belastingen en premies sociale

Verzekeringen
Crediteuren

        1.449
8.038

           893

               -   

Overige kortlopende schulden                                

en overlopende passiva            654             333

        10.141           1.226

Totaal passiva         28.323         26.333

Geen accountantscontrole toegepast
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9.4 Staat van baten en lasten 2020

B.2: STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Begroting Realisatie Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving        38.000        39.969        41.089

Baten uit gezamenlijke acties                 -            13.377        1.040   

Baten uit acties van derden          3.000          2.675          3.991

Totaal baten       46.000        56.021        46.120

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

1. Life coaching        13.210          6.742          8.652

2. Events        33.670        49.338        30.803

Wervingskosten van baten

3. Wervingskosten                 -            2.741          2.594

4. Kosten gezamenlijke acties          -              456                   -   

5. Kosten acties derden              500                 -                   -   

Kosten beheer en administratie 

6. Kosten beheer en administratie          2.290          3.773          3.462

Totaal lasten        49.670        63.050        45.511

     

Resultaat voor resultaatbestemming        -3.670         -7.029        609

Resultaatbestemming

Bestemming continuïteitsreserve                 -                   -         -4

Bestemming reserve Life Coaching                 -                   -                   -   

Bestemming reserve Events             130            -3.229         4.413

Bestemming reserve materiële         -3.800           -3.800        -3.800

vaste activa t.b.v. doestelling

Bestemming reserve Reparatie bus                 -                   -            -

        -3.670           -7.029        609

Geen accountantscontrole toegepast
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9.5 Kasstroomoverzicht 2020

B.3: KASSTROOMOVERZICHT 2020

2019 2019 2018 2018

€ € € €

Bedrijfsresultaat        -7.029        609

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen         4.057
               

3.948

Veranderingen in werkkapitaal

- Mutatie vorderingen        -5.045         -2.169

- Mutatie kortlopende schulden        8.915        -923

         

       3.870       -3.092

Kasstroom uit operationele activiteiten         898        1.465

Kasstroom uit investeringsactiviteiten           -624       -891

Kasstroom uit financieringsactiviteiten            104                   -   

Mutatie geldmiddelen           378          574

Liquide middelen

Stand 1 januari      7.218     6.644

Stand 31 december     7.596       7.218

Mutatie geldmiddelen            378          574

Geen accountantscontrole toegepast
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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:

* Vervoermiddelen                      :        20%

* 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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Bestemmingsreserves

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 2020

B.5: TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa 

Boekwaarde Investering/ Afschrijving 
Afschrijving Boekwaarde 

31-12-2019 desinvest. desinvestering 2020 31-12-2020

Vervoermiddelen €      15.694 €                -   €                      -   €     3.800 €        11.894

Inventaris €            742 €             624 €                      -   €        257 €          1.110

Totaal €      16.437 €            624 €                      -   €     4.057 €        13.004

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 (2019) van circa € 11.500,--;
- de fietsen welke worden ingezet bij (groeps)activiteiten en in bruikleen ter beschikking 
  worden gesteld. Per 31 december 2020 heeft de stichting zeven fietsen tot haar 
  beschikking, de fietsen hebben een geschatte marktwaarde van circa € 1.500,-- per stuk. 
  Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening zijn twee fietsen verkocht;
- 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 2020 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 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen bedragen                   7.723               2.678

                  7.723            2.678

Liquide middelen

Kas                          -                    -

Rabobank zakelijke rekening                   507                1.160

Rabobank bedrijfsspaarrekening                   6.500               5.000

Rabobank zakelijke rekening                   589                1.058

                  7.596               7.218

Geen accountantscontrole toegepast
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EIGEN VERMOGEN 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari                   3.000            3.004

Af : Resultaatbestemming                          -             -4

Saldo per 31 december                   3.000            3.000

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                     4.413              4.413

Bij/Af : 
Resultaatbestemming

                  -3.229             -

Saldo per 31 december                   1.184              4.413   

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

Bestemmingsreserve materiële vaste activa t.b.v. doelstelling

Saldo per 1 januari                 15.194            18.994   

Bij : Resultaatbestemming                  -3.800            -3.800

Saldo per 31 december                 11.394            15.194

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               1.000   

Bij : Resultaatbestemming                          -                 -

Saldo per 31 december                   1.000               1.000 

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

Geen accountantscontrole toegepast
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SCHULDEN OP LANGE TERMIJN 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Langlopende lening

Telefoon op afbetaling                     624                  -   

Aflossingen boekjaar 208 -

Stand per 31-12-2020 416 -

Aflossingsverplichting 312 -

                    104                  -   

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting                     1.449                  893   

                    1.449                  893   

Crediteuren

Crediteuren                     8.083                  -   

                    8.083                  -   

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Aflossingsverplichting   312                       -   

Borg bruikleen fiets 300

Te betalen algemene kosten 42

Te betalen declaraties                      -               333

                     654               333

Geen accountantscontrole toegepast

Er is een telefoon aangeschaft op afbetaling in combinatie met een abonnement. De looptijd 
bedraagt 24 maanden. Er is geen rente verschuldigd en er zijn geen zekerheden 
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Informatieverschaffing COVID-19

Stichting Topsport for Life heeft in het boekjaar 2020 de gevolgen van het COVID-19 virus

ondervonden. Negatieve financiële gevolgen voor Stichting Topsport for Life met mogelijke

invloed op de continuïteit ten tijde van het opmaken van de jaarrekening zeer beperkt 
aanwezig en op basis van de actuele situatie verwacht het bestuur geen materiële 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 in 2020.
Per 31-12-2020 bedraagt de leaseverplichting € 14.217,50. Hiervan vervalt een bedrag van      
€ 3.630 binnen een jaar en binnen 5 jaar nihil.

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.P.J.A. 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 2020
circa 2.250 uur (2019: 2.250 uur). Aan de heer in 't Zand is geen is geen kilometervergoeding 
uitbetaald. De heer in 't Zand heeft een vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 1.700 
waarvan hij in totaal € 696,-- terug heeft 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 2020

B.6: TOELICHTING STAAT VAN BATEN 2020

Begroting Realisatie Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Baten met bijzondere bestemming        2.500            17.027                  12.933

Donaties en giften       25.500            20.842                  28.156

Sponsoring           10.000                2.100                         -

      38.000             39.969                   41.089

Baten met bijzondere bestemming

Winter-/ Summercamp (zakelijk)                -                -                    300

Winter-/ Summercamp (organisaties 
zonder winststreven)

- 9.900 8.085

Kerstevenement (zakelijk)                -                6.526                   -   

Kerstevenement (organisaties 
zonder winststreven)

- - 1.800

Crowdfunding (particulier)         2.500              601                2.748

        7.500            17.027                  12.933

Donaties en giften

Zakelijke bronzen sponsors             1.000                250                     1.500   

Zakelijke zilveren sponsors               5.000              5.000                    2.500   

Vaste zakelijke donateurs - 615 250

Overige zakelijke donateurs         -                   572   3.742

Vaste particuliere donateurs 7.000 5.548 5.750

Overige particuliere donateurs 2.000 1.362 4.244

Schenkingen door bestuurders      5.100               5.100                     5.100

Terug geschonken vrijwilligersverg.         3.400               2.395                     2.870

Fondsen (organisatie zonder 
winststreven)

2.000               -                     2.200

      25.500             20.842                   28.156

Sponsoring 

Zomer- en winterkamp           10.000   
                       

2.100   
                       -

          10.000                2.100                          -

Geen accountantscontrole toegepast



14 Jaarverslag 2020

Begroting Realisatie Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

Baten uit gezamenlijke acties 

Prowise Voetbalshirtweek (particulier)                       -               3.972

Prowise Voetbalshirtweek (zakelijk)                       -               3.750

Vriendenloterij (loterijorganisaties)               5.000                 5.655                     1.040   

            5.000              13.377                    1.040   

Baten uit  acties derden

Collectes en verjaardagsinzamelingen 
(particulier)

- 1.430 2.343

Sleutelhanger- en kalenderactie E. 
Haegeman (particulier)

- - 1.648

Hemelse Vaders (zakelijk) - 630 -

Yoga Gemert (zakelijk)                -                    615            -

Overige / Niet gespecificeerd         3.000                        -                   -

        3.000              2.675          3.991

Totaal baten       46.000            56.021        46.120

Geen accountantscontrole toegepast
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Begroting Realisatie Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

LASTEN

Bestedingen aan de doelstelling       46.880          56.080          39.455 

Wervingskosten van baten         500              3.196            2.594 

Kosten van beheer en administratie         2.290           3.774           3.462 

      49.670          63.050       45.511

Bestedingen aan de doelstelling

1. Life coaching       13.210              6.742          8.652

2. Events       33.670          49.338        30.803

      46.880           56.080        39.455

1. Life coaching

Ondersteuning van gasten/droomwensen         11.180             3.630           3.546 

Ondersteuning van Life Coaches         1.730              2.981            3.908 

Ondersteuning sportvrienden            300          231          1.198 

Eigen bijdragen -100

      13.210              6.742          8.652

2. Events 

Door TFL georganiseerd       40.670          52.613       37.560

Eigen bijdragen        -7.000             -3.275           -6.757   

      33.670            49.338        30.803

Geen accountantscontrole toegepast
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Begroting Realisatie Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

Wervingskosten van baten

3. Wervingskosten                -                  2.741            2.594

4. Kosten gezamenlijke acties         -                  455                      -   

5. Kosten acties derden            500                        -                     -   

       500           3.196            2.594

3. Wervingskosten

Netwerkkosten                -        902 1.120   

Telefoonkosten                1.680                 1.244            1.292

Doorbelaste telefoonkosten -1.680 -1.244 -1.292

Automatiseringskosten                -                   426              810

Porti                -                    188               -

Drukwerk en kantoorbenodigdheden                -                1.227             664

               -                2.741    2.594

4. Kosten gezamenlijke acties

Prowise Voetbalshirtweek         -                   455                     -   

        -                  455                     -   

5. Kosten acties derden

Overige            500                        -                    -   

           500                        -                      -   

Geen accountantscontrole toegepast
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Begroting Realisatie Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

6. Kosten van beheer en administratie 

Administratie            750                850                850

Huisvestingskosten                -                          -                       -   

Kantoor- en algemene kosten         1.040              2.154            2.002

Afschrijving en rente            500                  770                610

        2.290              3.774            3.462

Dagelijks bestuur

Vergoeding Nassau Management Support       16.940           15.730           15.730

Doorbelaste vergoeding aan projecten     -16.940            -15.730         -15.730

Reiskosten Nassau Management Support                -                   -            668

Doorbelaste reiskosten aan projecten                -                          -                  -668

               -                          -                  -

Administratie

Vrijwilligersvergoedingen       11.900                 8.500          8.500

Doorbelast aan projecten     -11.150                -7.650         -7.650

Accountantskosten                -                     -                     -   

           750                     850              850

Huisvestingskosten

Huur en Servicekosten            960                     737          712

Doorbelaste huur en servicekosten           -960                   -737             -712

               -                          -                     -   

Kantoor- en algemene kosten

Contributies en abonnementen                -                   1.200              266

Verzekeringen algemeen         840                     834           814

Overige algemene kosten            200                     120            922

        1.040                 2.154         2.002

Geen accountantscontrole toegepast
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Begroting Realisatie Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

Afschrijving en rente

Rente en bankkosten            500                  514              461

Afschrijving overige bedrijfsmiddelen           3.900              4.056           3.949

Doorbelaste afschrijvingen          -3.900               -3.800          -3.800   

           500                 770              610

Geen accountantscontrole toegepast
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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

Werings-
kosten

Kosten 
gezamenlijke 

acties

Kosten 
acties 
derden

Kosten 
beheer & 
admini-
stratie

Realisatie 
2020

Begroting 
2020

Realisatie 
2019

Besteed aan doelstellingen

Subsidies en bijdragen        -100   -3.275                -             -             -             -             -   -3.375   -7.000   -6.777

Aankopen en verwervingen 455 30.335            354   - 456           -   - 31.600    16.750   19.642

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

Publiciteit en communicatie 311 933                -   1.891           -             -   - 3.135     1.680   1.292

Personeelskosten       2.050   4.750                -          850             -             -           850 8.500 11.900   8.500

Huisvestingskosten 369 368                -             -             -             -   - 737        960   712

Kantoor- en algemene kosten            -                   -                  -   -           -             -   2.154 2.154      4.040   2.002

Afschrijving en rente            -             3.800                  -             -             -             -   770 4.570    4.400   610

Totale lasten na toerekening 6.389 49.337 354   2.741 456           -   3.774 63.051 43.400   45.511

Werknemersbestand

Bij de stichting waren in 2020 en 2019 geen werknemers in dienstverband werkzaam. De kosten begrepen onder de personeelskosten betreffen de 

vrijwilligersvergoedingen

.

Geen accountantscontrole toegepast
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9.10 Datering en ondertekening bestuur

Ondertekening
Aldus opgemaakt en ondertekend door het bestuur van Stichting Topsport for Life.
Eindhoven, 30 juni 2021

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

De heer M.P.J.F. Sanders Mevrouw N. van Vliet De heer E.P.J.A. Leppens
(voorzitter) (secretaris) (penningmeester) 


