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Accountants ~AKER TILLY 
BERK 
Baker Tilly Berk N.V. 
Burg. Roelenweg 14-18 
Postbus 508 
8000 AM Zwolle 
T: +31 (0)384 25 86 00 
F: +31 (0)38 425 86 99 
zwolle@bakertillyberk.nl 
KvK: 24425560 
www.bakertillyberk.nl 

Aan het bestuur van 
Stichting Sportive4kids 
Rembrandtstraat 18 
8271 AJ IJSSELMUIDEN 

Datum 
8 december 2017 

Geacht bestuur, 

Referentie 
48.6894 17.011 SH/ CT 

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2016/2017 van uw Stichting. 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 
De jaarrekening van Stichting Sportive4kids te IJsselmuiden is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 maart 2017 en de staat van 
baten en lasten over de periode 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017 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. 
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 Sportive4kids. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die 
ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 
getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 
met de door u verstrekte gegevens. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

An independent member of Baker Tilly International 

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de 
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is 
een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Bespreking van de baten en lasten 

2016 / 2017 2015 / 2016 
( % ( % 

Ontvangen donaties 120.000 100,0 110.000 100,0 
Besteed aan doelstellingen -120.000 -100,0 -110.000 -100,0 

Overige kosten -1.100 -0,9 -1.320 -1,2 

Som der bedrijfslasten -1.100 -0,9 -1.320 -1,2 

Exploitatieresultaat 1.100 0,9 1.320 1,2 

Financiële baten en lasten -829 -0,7 -1.117 -1,0 

Resultaat 271 0,2 203 0,2 

FINANCIËLE POSITIE 

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de Stichting verstrekken wij u de navol 
gende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een 
opstelling van de balans per 31 maart 2017 in verkorte vorm. 

Financiële structuur 

31-03-2017 31-03-2016 
( % ( % 

Activa 

Vorderingen 32.125 25,6 3.025 2,5 
Liquide middelen 93.541 74,4 119.841 97,5 

125.666 100,0 122.866 100,0 

Passiva 

Stichtingsvermogen 363 0,3 92 0,1 
Kortlopende schulden 125.303 99,7 122.774 99,9 

125.666 100,0 122.866 100,0 
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Analyse van de financiële positie 

31-03-2017 
€ 

Op korte termijn beschikbaar 

Vorderingen 
Liquide middelen 

32.125 
93.541 

Kortlopende schulden 

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 

31-03-2016 
€ 

3.025 
119.841 

125.666 
-125.303 

363 

122.866 
-122.774 

92 

Vastgelegd op lange termijn 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 363 92 

Financiering 

Stichtingsvermogen 363 92 

FISCALE POSITIE 

Algemeen 

De Stichting is vrijgesteld van vennootschaps- en omzetbelasting. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. 

Met vriendelijke groet, Bakeri:Vl 
<.? \ 
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STICHTING SPORTIVE4KIDS 
IJSSELMUIDEN 

BESTUURSVERSLAG 

Oprichting 
Blijkens de statuten d.d. 22 november 2010, verleden door notaris mr. Hendrik Steenhuis, is de 
Stichting Sportive4Kids opgericht. 

Statutaire doelstelling 
De Stichting Sportive4Kids, statutair gevestigd te IJsselmuiden, heeft ten doel: 

1-a. Het werven van fondsen met behulp van schaats-, fiets- en overige activiteiten, ten behoeve 
van de Stichting: Stichting Ronald McDonald Huis Zwolle, gevestigd te Zwolle, en de 
Stichting: Stichting Orange Babies, gevestigd te Amsterdam, en/of andere kindgerelateerde 
algemeen nut beogende instellingen. 

1-b. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. 

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen gekoppeld 
aan de deelneming van schaatsers aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in 
Oostenrijk en andere (sportieve) activiteiten. 

3. De Stichting dient het Algemeen Belang. 
4. De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

Bestuur 
In het boekjaar werd het bestuur van de Stichting gevoerd door: 

drs. S.J. van Dijk, voorzitter; 
A. Bolks, secretaris; 
J. de Kroon, penningmeester. 

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaam 
heden. 

Vaststelling jaarrekening 
Het Stichtingsbestuur heeft de jaarrekening 2015/2016 vastgesteld. Het resultaat over het boekjaar 
2015/2016 bedroeg€ 203. Dit bedrag werd overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel 
toegevoegd aan het Stichtingsvermogen. 

Activiteiten 2016/2017 
In januari 2017 heeft deelname aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk 
plaatsgevonden. Vele sportievelingen hebben zich al schaatsend ingezet voor de twee Goede Doelen. 
Er mag teruggekeken worden op een geslaagde sportieve dag. De deelnemers hebben met hun 
deelname een totaal bedrag aan sponsoring gerealiseerd van € 120.000. De beide Goede Doelen, de 
Stichting Orange Babies te Amsterdam en de Stichting Ronald McDonald Huis Zwolle, hebben ieder 
een donatie van € 60.000 ontvangen. 

Activiteiten 2017 /2018 
Mede door de komst van betaalde krachten en een grotere aandacht voor het werven van donateurs 
wordt de organisatie in het aankomende boekjaar verder geprofessionaliseerd. Het bestuur verwacht 
in de komende jaren de activiteit Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee jaarlijks te kunnen 
organiseren. 

IJsselmuiden, 8 december 2017 

drs. S.J. van Dijk 
Voorzitter 

A. Bolks 
Secretaris 

J. de Kroon 
Penningmeester 
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STICHTING SPORTIVE4KIDS 
IJSSELMUIDEN 

BALANS PER 31 MAART 2017 
(na voorstel resultaatbestemming) 

31-03-2017 31-03-2016 
€ € 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 
Overige vorderingen en overlopende activa 1 32.125 3.025 

Liquide middelen 2 93.541 119.841 

Totaal activazijde 125.666 122.866 

PASSIVA 

STICHTINGSVERMOGEN 3 
Overige reserves 363 92 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Overige schulden en overlopende passiva 4 125.303 122.774 

Totaal passivazijde 125.666 122.866 

8/13 Samenstellingsverklaring afgegeven 



STICHTING SPORTIVE4KIDS 
IJSSELMUIDEN 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 01-04-16 TOT EN MET 31-03-17 

2016 / 2017 2015 / 2016 
€ € 

Ontvangen donaties 
Besteed aan doelstellingen 

5 
6 

120.000 
-120.000 

110.000 
-110.000 

Lasten 
Overige kosten 

Exploitatieresultaat 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Resultaat 

7 -1.100 -1.320 

8 

1.100 

-829 

1.320 

-1.117 

271 203 
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STICHTING SPORTIVE4KIDS 
IJSSELMUIDEN 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Sportive4kids is feitelijk en statutair gevestigd op Rembrandtstraat 18, 8271 AJ te 
IJsselmuiden en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 51427370. 

ALGEMENE TOELICHTING 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Sportive4kids bestaan voornamelijk uit het werven van fondsen ten 
behoeve van haar doelbestemmingen. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

Stichting Sportive4Kids behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 
De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Cl 'Kleine organisaties-zonder-winststreven' 
die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij 
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten 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. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen donaties en de gedane bestedingen 
aan de doelstellingen. 

Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
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STICHTING SPORTIVE4KIDS 
IJSSELMUIDEN 

TOELICHTING OP DE BALANS 

VLOTTENDE ACTIVA 

31-03-2017 
€ 

1 Overige vorderingen en overlopende activa 

Overige vorderingen 

Overige vorderingen 

Nog te ontvangen donaties partners 
Nog te ontvangen inschrijfgelden 
Nog te ontvangen overige donaties 

32.125 

31-03-2016 
€ 

3.025 

28.000 
1.100 
3.025 

2 Liquide middelen 
Rabobank 

3.025 

32.125 3.025 

93.541 119.841 

Om de donaties te kunnen scheiden van de deelnemerskosten, zijn er twee rekeningen aangemaakt: 

Rabobank 1575.73.702 Stichting Weissensee4Kids (donaties). 
- Rabobank 1604.77.182 : Kostenrekening (deelnemerskosten). 

PASSIVA 

3 Stichtingsvermogen 

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 
Overige 
reserves 

Stand per 1 april 2016 
Exploitatieresultaat 2016/2017 

Stand per 31 maart 2017 

€ 
92 

271 

363 

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur wordt het exploitatieresultaat toegevoegd aan het 
Stichtingsvermogen. 
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STICHTING SPORTIVE4KIDS 
IJSSELMUIDEN 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

31-03-2017 31-03-2016 
€ € 

4 Overige schulden en overlopende passiva 

Nog af te dragen donaties 
Accountantskosten 
Nog te betalen bedragen 
Vooruitontvangen van partners t.b.v. algemene kosten 

120.000 
3.025 
2.278 

110.000 
3.025 
5.749 
4.000 

125.303 122.774 
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STICHTING SPORTIVE4KIDS 
IJSSELMUIDEN 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

5 Ontvangen donaties 
Donaties Weissensee4Kids 
Donaties Start4Kids 

2016 / 2017 2015 / 2016 
€ € 

120.000 108.889 
1.111 

120.000 110.000 

6 Besteed aan doelstellingen 
Stichting Orange Babies te Amsterdam 
Stichting Ronald McDonald Huis te Zwolle 

60.000 
60.000 

55.000 
55.000 

120.000 110.000 

7 Overige kosten 
Projectkosten -1.100 -1.320 

Projectkosten 
Hotelovernachti ngen 31.429 36.342 
Inkoop kleding 16.657 6.659 
Inschrijfgelden 6.110 7.292 
Voorbereidende kosten 5.761 10.649 
Verzekeringen 891 675 
Reclamekosten 545 336 
Kosten cheque-uitreiking 513 

61.393 62.466 
Inschrijfgelden deelnemerspakketten -38.493 -40. 786 
Donaties partners t.b.v. algemene kosten -24.000 -23.000 

-1.100 -1.320 

Beheer en administratie 
Accountantskosten 3.025 3.025 
Overige donaties -3.025 -3.025 

8 Rentelasten en soortgelijke kosten 
Bankrente en -kosten 829 1.117 
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