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Balans
(na resultaatbestemming)

Activa

30 juni 2018
€

30 juni 2017
€

€

€

Materiele Vaste activa
Feyenoord Campus Noord

1

51.787

71.208

Vlottende activa
Debiteuren
Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

2

72.528

446.354

56.675

127.380

3

TOTAAL

Passiva

129.203

573.734

476.108

282.194

657.098

927.136

30 juni 2018
€

30 juni 2017
€

€

€

Vermogen
Bestemmingsreserve doelstelling

4

276.814

Totaal vermogen

295.891
276.814

295.891

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

5

TOTAAL

334.581

191.118

45.703

440.127
380.284

631.245

657.098

927.136
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Staat van baten en lasten

2017/2018

2016/2017

€

€

€

€

BATEN
Subsidie Gemeentes/UWV

438.500

378.479

Feyenoord Charity Gala

200.000

162.500

Sponsors en partners

499.323

378.292

27.042

52.929

7.500

79.735

Acties en Events
Fondsen
Overige baten
Som der baten

4.666
6

1.800
1.177.031

1.053.735

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

7

Inzet projectcoördinatoren
Afschrijving 2e leercentrum SV Gio
Activiteiten

716.217

638.087

19.420

19.722

291.397

207.371
1.027.034

865.180

Organisatiekosten
Personeelskosten

8

79.613

121.644

Kosten Acties en Events

9

27.141

28.830

Huisvestingskosten

10

34.647

36.819

Kantoor- en administratiekosten

11

4.204

13.370

3.345

1.599

Overige kosten
Som der lasten
Resultaat

Resultaatbestemming

148.950

202.262

1.175.984

1.067.442

1.047

-13.707

2017/2018

2016/2017

Toevoeging / onttrekking aan:
Bestemmingsreserve doelstelling
Overige reserves

1.047

-13.707

-

-

1.047

-13.707
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Toelichting: grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en specifiek RJk C1
Kleine Organisaties zonder Winststreven. De Stichting Feyenoord Foundation, statutair gevestigd te
Rotterdam, staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 52565908 en wordt tevens
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar loopt van
1 juli tot en met 30 juni.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa wordt gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als percentage
over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Tenzij anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Ontvangsten en uitgaven worden tenzij hierna anders vermeld, in de staat van baten en lasten
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige
gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe
te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
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Toelichting op de balans
1. Materiële vaste activa
Dit betreft de Feyenoord Campus Noordzijde, het tweede leercentrum onder andere bedoeld om
lessen ten behoeve van het project SV GIO te verzorgen. Het is in maart 2016 in gebruik genomen.
Alle kosten met betrekking tot de verbouwing van het pand en aanschaf duurzame apparatuur zijn
geactiveerd, de totale investering wordt in 60 maandelijkse termijnen afgeschreven, met ingang van
maart 2016.
De materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

Stand per 1 juli
Cumulatieve afschrijvingen

Feyenoord
Campus Noord
€
97.101
25.893

Boekwaarde per 1 juli 2017
Afschrijvingen boekjaar

71.208
19.421

Boekwaarde per 30 juni 2018

51.787

2. Vorderingen en overlopende activa
Dit betreft subsidies en openstaande vorderingen die in de loop van het boekjaar 2018-2019 afgerekend
worden.
3. Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit vrij opvraagbare banktegoeden aangehouden in euro’s.

4. Bestemmingsreserve doelstelling
Het on-geoormerkte saldo van de Staat van Baten en Lasten wordt jaarlijks toegevoegd, dan wel
onttrokken aan de bestemmingsreserve doelstelling. De mutaties in deze reserve kunnen als volgt
worden weergegeven:

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Afwikkeling Giovanni van Bronckhorst Foundation

30-06-2018

30-06-2017

€

€

295.891

309.598

1.047

-13.707

-20.124

-

276.814

295.891

Direct ten laste van de reserves is een afwikkeling gemaakt van de Giovanni van Bronckhorst
foundation t/m 2016 voor een bedrag van €20.122.
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5. Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

30-06-2018
€
Opbrengst FunRun t.b.v. Sophia Kinderziekenhuis
Fitter met Feyenoord kosten workshops
Vooruitontv. bedragen 2e leercentrum Feyenoord Campus
Overige schulden en overlopende passiva

11.000
1.694
28.583
4.426
45.703

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voor de huur van de kantoorruimte worden jaarlijkse afspraken gemaakt. Voor het boekjaar 2018/2019
is de huurverplichting van boekjaar 2017/2018 voortgezet.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, welke van invloed (kunnen) zijn op de in deze
jaarrekening opgenomen informatie, noch in de gepresenteerde balansposten of hun waarderingen,
noch in de toelichtingen daarop.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
6. Baten
De totale baten zijn in 2017/2018 toegenomen met € 123.296 tot € 1.177.031. Deze toename wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de Subsidies (+ € 60.021) en van de inkomsten van
Sponsors en partners (+ € 121.031). De baten uit Fondsen zijn teruggelopen met € 72.235.
De opbrengst van het Charity Gala is verdeeld tussen de Giovanni van Bronckhorst Foundation en de
Feyenoord Foundation, na aftrek van alle organisatiekosten. De baten ten opzichte van het boekjaar
2016-2017 zijn gestegen met € 37.500.
De opbrengsten uit Acties en Events zijn gedaald t.o.v. vorig boekjaar. Dit betreft onder andere de nettoopbrengst van de Fun Run.

7. Besteed aan doelstellingen
In boekjaar 2017/2018 is het aantal uitgevoerde projecten en het aantal deelnemers toegenomen ten
opzichte van het vorige boekjaar. Als gevolg van deze toename zijn ook de kosten Besteed aan
doelstelling toegenomen.
De Inzet projectcoördinatoren betreft de personeelskosten die rechtstreeks toe te wijzen zijn aan
projecten van de Feyenoord Foundation.
Door de uitbreiding van projecten en een verhoging van het aantal deelnemers zijn de activiteitenkosten
ook gestegen.
De verdeling van de kosten Besteed aan doelstelling over de uitgevoerde projecten is als volgt:

2017/2018

2016/2017
€

€

Feyenoord Fancoach

64.755

55.815

Bijzondere Wensen

32.039

31.387

Old Stars

15.180

17.339

Fitter Met Feyenoord

2.203

0

Supporters Centraal

20.068

0

Wijksport + Meidenvoetbal

216.801

178.553

Street League

200.480

190.556

Challenge010

72.920

0

SV Gio Kuip

287.178

275.792

Feyenoord Jobscorer

115.410

115.738

1.027.034

865.180

Totaal
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8. Personeelskosten
De personeelskosten betreffen de niet direct aan de doelstelling toe te wijzen personeelskosten.
In het boekjaar 2017/2018 waren in totaal 18,8 fte in dienst bij de stichting.
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan bestuursleden zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties
gegeven.

9. Kosten acties en Events
Dit betreft kosten voor fondsenwervende activiteiten
10. Huisvestingskosten
Dit betreft de huur van de kantoorruimte.
11. Kantoor en administratiekosten
Onder kantoor- en administratiekosten vallen alle incidentele en overheadkosten die niet specifiek aan
een project zijn toe te wijzen. Hieronder vallen o.a. personeelskleding welke niet onder elke subsidie
toegerekend mag worden, PR kosten, kosten van internetbankieren en kantoorartikelen voor algemeen
gebruik. Door de uitbreiding van de organisatie zijn er kosten gemaakt voor het creëren van extra
werkplekken.

Resultaatbestemming
Het resultaat ad € 1.047 is toegevoegd aan de Bestemmingsreserve doelstelling.

Ondertekening van de jaarrekening
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Feyenoord Foundation de
dato…………….., te Rotterdam.
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