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Inleiding

De Van Bronckhorst Foundation is in 2009 opgericht door Giovanni van Bronckhorst en zijn vrouw Marieke 
vanuit de gedachte ‘iets terug te willen doen’ voor de samenleving. De Van Bronckhorst Foundation is 
begonnen met het steunen van verschillende maatschappelijke initiatieven gericht op kinderen. Giovanni 
en Marieke zijn altijd gedreven geweest om een gerichte bijdrage te leveren aan de toekomst van kinderen. 
Rotterdam, de stad waar beide hun roots hebben liggen, kent twee grote maatschappelijke problemen die 
een fijne en gezonde toekomst in de weg staan:

1.  Onderwijsprestaties blijven achter
2.  Er wordt minder gesport dan in de rest van Nederland

Het echtpaar Van Bronckhorst besluit dan ook in 2011 om het roer van de Foundation om te gooien en zich 
specifiek te gaan richten op het helpen oplossen van deze problemen. Een koers die bij hen past. Marieke 
komt uit het onderwijs en dat sport Giovanni ver gebracht heeft, dat behoeft geen nadere uitleg. Na een 
voortraject met verschillende basisscholen in Rotterdam-Zuid is de behoefte van het maatschappelijk veld in 
kaart gebracht:

•  Focus op groep 7 & 8
•  Focus op onderwijs
•  Focus op gezond eten en bewegen
•  Focus op eigen verantwoordelijkheid
•  Focus op ouders

Met de uitkomsten van de analyse op zak is door de Giovanni van Bronckhorst Foundation in 2012 
S.V.GIO opgericht. Een sport- en leerclub, waar kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand als een 
topsporter worden begeleid naar een goede start op de middelbare school. Ouders zitten automatisch in 
de supportersvereniging die regelmatig bij elkaar komt. S.V. GIO is dus een echte club, met hoofdtrainer 
Giovanni, spelers, een supportersvereniging en betrokken vriendenclub. 

Alle spelers worden bij aanvang van het programma officieel gecontracteerd en daar hoort uiteraard een 
ceremonie bij. S.V. GIO is een naschools traject, waar kinderen 1x in de week sporten en werken aan wat 
ze moeilijk vinden op school. In de wijken waar S.V. GIO actief is, is bijna 25% van de brugklassers op 
het VMBO laaggeletterd. Een achterstand die vaak nooit meer wordt ingehaald. S.V. GIO wil een bijdrage 
leveren aan het naar beneden krijgen van dit percentage. Met onderwijs en sport alleen lukt dit natuurlijk niet. 
S.V. GIO is geen toverschool, want die bestaat niet. Waar S.V. GIO het verschil maakt, is dat de oplossing 
in het kind zelf wordt gezocht. S.V. GIO geeft de voorzet en de kinderen koppen in. S.V. GIO investeert 
daarom bovenal in het vergroten van het gevoel van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, eigenwaarde en eigen 
verantwoordelijkheid.

Rode draad door het programma zijn de Verantwoordelijk Coach Methodieken (VCM). Een coaching 
instrument dat oa gebruikt wordt door de KNVB en de Feyenoord jeugdopleiding (vier jaar op rij beste 
jeugdopleiding van NL) en dat is ontwikkeld door Paul van Zwam (oa metal-coach van Feyenoord en Leon 
Vlemmings (oa oud-trainer van Feyenoord). Bij profclubs zorgt VCM ervoor dat jonge voetbaltalenten zich 
optimaal als profvoetballer kunnen ontwikkelen. VCM is toepasbaar gemaakt op de spelers van S.V. GIO , 
maar VCM doet meer. Ook geeft VCM handvatten aan de juffen en meesters van S.V. GIO (coaches), zodat ze 
de kinderen kunnen coachen in het maximale uit zichzelf halen. Elke groep bestaat uit 15 kinderen die wordt 
begeleid door een geschoolde hoofddocent en 3 stagiaires.
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Niet alleen de kinderen, ook de ouders worden lid van de club. Voor betrokken ouders is er een 
supportersvereniging opgericht met vijf vaste bijeenkomsten en daarnaast activiteiten voor ouder en kind 
gezamenlijk. Deelnemen aan de supportersvereniging is voor ouders verplicht. Een deel van het programma 
staat vast en een ander deel wordt vastgesteld op basis van vragen van de ouders zelf. Onderwerpen die op 
de agenda staan zijn positief opvoeden, pesten, voortgezet onderwijs, citotoets, veilig internetten, bewegen 
en gezond eten.

S.V. GIO is actief op twee locaties. Een leslokaal in De Kuip en 1 leslokaal bij amateurvoetbalclub L.M.O. 
Op zijn zevende is Giovanni bij L.M.O. begonnen met voetballen. S.V. GIO werkt samen met tientallen 
basisscholen op Rotterdam-Zuid. S.V. GIO draait twee leertrajecten per schooljaar. Er is capaciteit voor 400 
kinderen en 400 ouders per schooljaar. S.V. GIO wil in vijf jaar tijd uitgroeien naar vijf vestigingen in Rotterdam 
in die gebieden waar het probleem van onderpresteren het grootst is en per jaar 1000 kinderen en 1000 
ouders een plek bieden. 

“Een goede coach geeft sturing
maar stelt ook vragen. De coach
helpt om spelers goede keuzes te
laten maken, ook buiten het veld.”
Paul van Zwam, 
mental-coach Feyenoord

S.V. GIO ondersteunt basisscholen in hun missie om kinderen te laten uitgroeien tot de beste versie van 
zichzelf. De vraag naar gedegen onderwijsondersteuning voor ouder en kind in de wijken rondom het 
Feyenoord Stadion is groot, daarom is ook opschaling een belangrijke doelstelling van S.V. GIO, zodat we 
zoveel mogelijk kinderen die het nodig hebben kunnen helpen. We zijn dan ook zeer verheugd dat we in 2015 
als gevolg van een intensievere samenwerking met de Feyenoord Foundation onze capaciteit hebben kunnen 
vergroten van 300 kinderen en 300 ouders naar 400 kinderen en 400 ouders. In 2015 zijn diverse S.V. GIO 
teams de lessen onder schooltijd gaan volgen, waardoor er op 1 dag meerdere groepen verwelkomd kunnen 
worden en we de capaciteit hebben kunnen uitbreiden.  

Om solide groei mogelijk te maken is in 2014 gestart met ‘vrienden van S.V. GIO’. Bedrijven kunnen vanaf 
1000,- euro lid worden. Voor de ‘vrienden’ worden jaarlijks drie netwerkevents georganiseerd en via de 
nieuwsbrief worden participerende bedrijven op de hoogte houden van de voortgang van de kinderen. 
Daarnaast spelen de ‘vrienden’ ook een belangrijke actieve rol in het verbreden van de blik op de toekomst 
van de kinderen van S.V. GIO. Die rol heeft S.V. GIO in de loop van 2015 verder uitgebreid. Iedere speler 
van S.V. GIO gaat gedurende het traject minimaal 1x op werkbezoek bij een bedrijf. Ook is er samen met 
hoofdsponsor Shell een begrijpend lezen lessenreeks opgesteld die kinderen op kantoor bij Shell aan de 
Weena in Rotterdam kunnen volgen. Ook bij onze andere hoofdsponsor Rotterdam World Gateway (RWG) zijn 
onze teams welkom voor tour op de container terminal.
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Naast het mogelijk maken van een lessenreeks begrijpend lezen op het Rotterdamse hoofdkantoor heeft 
Shell een andere belangrijke impuls gegeven aan het begrijpend lezen programma van S.V. GIO. Dankzij een 
extra donatie van Shell is S.V. GIO in 2015 een Bibliotheek Op School (BOS) instelling geworden. Bibliotheek 
Rotterdam werkt samen met een aanzienlijk deel van de Rotterdamse basisscholen en S.V. GIO om het lezen 
onder basisscholieren te bevorderen. Elk shooljaar ontvangt elke BOS instelling een uitgebreide collectie 
leesboeken van waaruit kinderen wekelijks een leenboek kunnen kiezen. De collectie van S.V. GIO is uniek. 
Naast nieuwe en diverse titels is de boekenkast aangepast op de doelgroep van S.V. GIO. Niet te moeilijk qua 
niveau, maar wel aantrekkelijk voor onze leeftijdscategorie qua onderwerp. Aan het begin van elk schooljaar 
worden S.V. GIO stagiairs door leesconsulenten van de bibliotheek getraind in het enthousiasmeren van 
kinderen om vaker een boek te lezen. Dit werp haar vruchten af en maakt dat met het begrijpend lezen 
programma van S.V. GIO nog meer resultaat behaald kan worden. De belangrijkste financiële partners zijn op 
De Vriendenloterij na reeds genoemd, maar in het clubleven van S.V. GIO zijn het daarnaast de coaches die 
dagelijks het verschil maken. Elk kind krijgt een eigen coach toegewezen met wie in coaching groepjes van 
maximaal 5 kinderen, 20 weken wordt gewerkt aan onderwijs- en sportdoelen. Van verschillende opleidingen 
heeft S.V. GIO, verdeeld over twee trajecten, 60 studenten van voornamelijk de PABO via het Verantwoordelijk 
Coachmodel (VCM) opgeleid van onderwijzer tot onderwijscoach. Zo wordt S.V. GIO niet alleen bereikbaar 
voor de eigen spelers, maar voor alle toekomstige leerlingen van de juffen en meesters die door S.V. GIO 
worden opgeleid. Investeren in goede begeleiding is voor S.V. GIO essentieel. Het succes van het traject 
valt of staat met wie er voor de klas staat. De dagelijkse opleiding en begeleiding is niet alleen in handen 
van geschoolde hoofddocenten, voor optimale implementatie van VCM binnen S.V. GIO wordt er intensief 
samengewerkte met Vlemmings & Van Zwam. Vlemmings & Van Zwam is bedenker van de methodiek. VCM 
wordt ook toegepast bij o.a. de KNVB, Feyenoord en verschillende onderwijsinstellingen.

S.V. GIO is in 2015 uitgegroeid tot een onderwijs, sport en coaching club met 400 spelers, 400 ouders in de 
supportersvereniging, 45 vrienden en 60 coaches. In vijf jaar tijd wil S.V. GIO groeien naar vijf vestigingen, 
zodat elke schooljaar voor minimaal 1000 kinderen sportenderwijs het verschil kan worden gemaakt. In 
eerste instantie richt S.V. GIO zich op de regio Rijnmond. In de wijken waar S.V. GIO werkt verlaat bijna en 
kwart van de kinderen de basisschool als laaggeletterde. S.V. GIO doet hier iets aan. S.V. GIO geeft een 
voorzet voor de toekomst met out of the box lees-, spelling- en rekenonderwijs en bovenal door te focussen 
op zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling. Kinderen leren hoe ze richting kunnen geven aan hun eigen 
toekomst, ze kapitein op ze eigen schip maken, dat is waar het bij S.V. GIO om gaat!
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Samenvatting van de activiteiten

•   Januari 2015: Eerste lichting schooljaar 2014/2015 zwaait af.
•  Februari 2015: Contractenceremonie spelers S.V. GIO tranche II seizoen 2014/2015.
•  Maart 2015: S.V. GIO verwelkomt Stichting Kinderpostzegels als nieuwe sponsor.
•  April 2015: S.V. GIO experience voor alle S.V. GIO sponsoren in De Kuip.
•   Mei 2014: Bezoek Shell Energylab in Ahoy met ouders, kinderen en reünisten. Energylab is een 

speeltuin vol technische snufjes waar ouders en kinderen op een laagdrempelige en speelse manier 
enthousiast worden gemaakt voor techniek.

•  Juni 2014: Tweede lichting schooljaar 2014/2015 sluit het jaar af met diploma-uitreiking en sportdag.
•   Juli 2014: Feyenoord gala groot succes. De helft van de opbrengst van dit charity event gaat naar S.V. 

GIO. Netto-opbrengst 170.00 euro.
•   Juli 2014: Presentatie resultaten impactmeting door SECEUR (het studenten onderzoeksbureau van 

de Erasmus Universiteit). Belangrijkste uitkomst is dat S.V. GIO slaagt in haar missie om kinderen 
kapitein op hun eigen schip te maken. Daarnaast is er vooruitgang gemeten bij spelling en rekenen.

•   Augustus 2015: S.V. GIO officieel Bibliotheek Op School (BOS) instelling. Elk schooljaar ontvangt 
SV GIO voor al haar leslokalen, dankzij een donatie van Shell, een op de doelgroep van S.V. GIO 
afgemeten leeskast. Leesconsulenten van Bibliotheek Rotterdam verzorgen een workshop voor de 
coaches van S.V. GIO, waarin de coaches leren hoe ze kinderen kunnen enthousiasmeren tot meer 
lezen en het lenen van boeken uit de leeskasten.

•   September 2015: Giovanni van Bronckhorst wordt voor zijn initiatief S.V. GIO onderscheiden met de 
Paul Nijgh Penning. De penning wordt uitgereikt door Burgemeester Aboutaleb en is bedoeld voor 
Rotterdammers die zich op sociaal of cultureel terrein bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

•   Oktober 2015: Spelerscontracten ceremonie eerste lichting 2015/2016.  Volle bak in De Kuip met in 
totaal 600 gasten. Kinderen, ouders, broertjes, zusjes.

•   November 2015: Werkbezoek Shell Weena. Kinderen maken de interne nieuwsbrief van Shell als 
Begrijpend lezen opdracht.

•  November 2015: S.V. GIO vriendenevent bij HNK
•  December 2015: S.V. GIO het Goede Doel van de Nationale Voetbal Vakbeurs.
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Aan het bestuur van
Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation
Ter attentie van het Bestuur 
Lansing 22
2923 BD  Krimpen a/d IJssel

Amsterdam, 15 juni 2016
77226/concept

 

Geacht bestuur, ,

Hierbij bieden wij u het financieel verslag aan van Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation over het
boekjaar 2015.

Opdracht

Wij hebben deze jaarrekening aan de hand van de door u verstrekte gegevens
opgesteld. De directie is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
verstrekte gegevens. Onze werkzaamheden bestonden uit het verzamelen en
verwerken van de financiële gegevens die door u zijn verstrekt.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening opgesteld in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015en de
toelichtingen, welke tezamen de jaarrekening vormen, alsmede de overige
gegevens en specificaties zijn in dit rapport opgenomen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel
9 boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en Richtlijn voor
de jaarverslaggeving Organisaties zonder Winststreven (RJ 640). Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Oranje Nassaulaan 1

1075 AH Amsterdam

Postbus 53028

1007 RA Amsterdam

Telefoon 020 5712333

E-mail info@tunen.nl

www.tunen.nl

TEVENS EEN VESTIGING TE

Ambachtsring 20

1969 NH Heemskerk

Telefoon 0251 257800

3

BV Administratiekantoor van

Tunen & Partners is ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel

en Fabrieken te Amsterdam onder

nummer 34106306
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Stichting Giovanni van Bronckhorst
Foundation
Krimpen a/d IJssel

Algemeen

Oprichting Stichting

Blijkens de akte d.d 20-05-2008, verleden door notaris Verwoerd te Krimpen aan de IJssel werd de stichting  per
genoemde datum opgericht.  

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van andere charitatieve, culturele,
wetenschappelijke, kerkelijke, levensbeschouwelijke of het algemeen nut beogende instellingen. 

Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2015 2014
€ % € %

BATEN 437.520 100,0 209.558 100,0

Kosten t.b.v. doelstelling 108.223 24,7 253.548 121,0
Afschrijvingen materiële vaste activa 17.400 4,0 17.400 8,3
Beheerslasten 148.968 34,1 170.169 81,2

Som der lasten 274.591 62,8 441.117 210,5

Netto resultaat vóór belastingen 162.929 37,2 -231.559 -110,5
Belastingen - - - -

Netto resultaat na belastingen 162.929 37,2 -231.559 -110,5

4
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Stichting Giovanni van Bronckhorst
Foundation
Krimpen a/d IJssel

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten.
Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2015 in verkorte vorm.

Financiële structuur

2015 2014
€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 7.800 2,3 25.200 10,2
Vorderingen 103.064 30,4 137.928 55,7
Liquide middelen 228.500 67,3 84.234 34,1

339.364 100,0 247.362 100,0

Passiva

Eigen Vermogen 242.990 71,6 80.061 32,4
Langlopende schulden 25.000 7,4 - -
Kortlopende schulden 71.374 21,0 167.301 67,6

339.364 100,0 247.362 100,0

Analyse van de financiële positie

2015 2014
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 103.064 137.928
Liquide middelen 228.500 84.234

331.564 222.162
Kortlopende schulden -71.374 -167.301

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 260.190 54.861

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 7.800 25.200

GEFINANCIERD MET OP LANGE TERMIJN BESCHIKBARE MIDDELEN 267.990 80.061

Financiering

Eigen Vermogen 242.990 80.061
Langlopende schulden 25.000 -

267.990 80.061

5
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Stichting Giovanni van Bronckhorst
Foundation
Krimpen a/d IJssel

Meerjarenoverzicht 

2015 2014 2013 2012 2011
€ € € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 7.800 25.200 42.600 60.000 -

Vlottende activa

Vorderingen 103.064 137.928 110.298 150.710 -
Liquide middelen 228.500 84.234 205.292 216.874 45.326

TOTAAL ACTIVA 339.364 247.362 358.190 427.584 45.326

Passiva

Eigen Vermogen 242.990 80.061 311.620 319.790 42.254
Langlopende schulden 25.000 - - - -
Kortlopende schulden 71.374 167.301 46.570 107.794 3.072

TOTAAL PASSIVA 339.364 247.362 358.190 427.584 45.326

2015 2014 2013 2012 2011
€ € € € €

BATEN 437.520 209.558 291.946 386.000 174.500
Brutomarge 437.520 209.558 291.946 386.000 174.500
Netto resultaat vóór belastin-
gen 162.929 -231.559 -8.170 277.536 40.810
Netto resultaat na belastingen 162.929 -231.559 -8.170 277.536 40.810
Eigen Vermogen 242.990 80.061 311.620 319.790 42.254

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de jaarrekening.

Hoogachtend,
Van Tunen & Partners B.V.
 

F.J.H. van Tunen

6
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Stichting Giovanni van Bronckhorst
Foundation
Krimpen a/d IJssel

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2015 31-12-2014
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Inventarissen 7.800 25.200

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Handelsdebiteuren 1.000 -
Overige vorderingen en overlopende activa 102.064 137.928

103.064 137.928

Liquide middelen 228.500 84.234

339.364 247.362
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Stichting Giovanni van Bronckhorst
Foundation
Krimpen a/d IJssel

31-12-2015 31-12-2014
€ € € €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal - -
Stichtingsreserve 242.990 80.061

LANGLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden 25.000 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 4.146 111.562
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.604 7.048
Overige schulden en overlopende passiva 64.624 48.691

71.374 167.301

339.364 247.362
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Stichting Giovanni van Bronckhorst
Foundation
Krimpen a/d IJssel

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 

2015 2014
€ € € €

BATEN 437.520 209.558
Kosten t.b.v. doelstelling 108.223 253.548
Afschrijvingen materiële vaste activa 17.400 17.400
Beheerslasten 148.968 170.169

Som der lasten 274.591 441.117

Netto resultaat vóór belastingen 162.929 -231.559

Belastingen - -

Netto resultaat na belastingen 162.929 -231.559

10
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Stichting Giovanni van Bronckhorst
Foundation
Krimpen a/d IJssel

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

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. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze
zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

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. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 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. 

Baten
Rekening houdend met de grondslagen wordt het resultaat voorts als volgt bepaald. Het resultaat betreft het verschil
tussen opbrengsten van de donaties en de uitgave over het boekjaar. Baten en lasten worden toegerekend op basis
van het toerekeningsbeginsel. Resultaten worden verantwoord zodra zij gerealiseerd zijn, verliezen reeds zodra zij
voorzienbaar zijn. Kosten zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen. 

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten hebben betrekking op de zelf uitgevoerde of door derden uitgevoerde werkzaamheden met
betrekking tot de doelstellingen van de stichting.  

Afschrijvingen
De afschrijving op andere vaste bedrijfsmiddelen wordt berekend op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
economische levensduur.
 

Beheerslasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Beheerslasten betreffen alle organisatorische lasten die niet toegerekend kunnen worden aan het uitvoeren van de
doelstellingsactiviteiten van de stichting maar noodzakelijk zijn voor de ondersteuning hiervan. 

11
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Stichting Giovanni van Bronckhorst
Foundation
Krimpen a/d IJssel

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventarissen
€

Stand per 1 januari 2015

Aanschaffingswaarde 60.000
Cumulatieve afschrijvingen -34.800

Boekwaarde per 1 januari 2015 25.200

Mutaties 

Afschrijvingen -17.400

Saldo mutaties -17.400

Stand per 31 december 2015

Aanschaffingswaarde 60.000
Cumulatieve afschrijvingen -52.200

Boekwaarde per 31 december 2015 7.800

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

2015 2014
€ €

HANDELSDEBITEUREN

Handelsdebiteuren 1.000 -

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Waarborgsom 440 -
Nog te ontvangen bedragen 100.000 134.935
Vooruitbetaalde kosten 538 -
Overige vorderingen 1.086 2.993

102.064 137.928

12
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Stichting Giovanni van Bronckhorst
Foundation
Krimpen a/d IJssel

2015 2014
€ €

Liquide middelen

Kas 21 25
ABN AMRO 228.479 84.209

228.500 84.234

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN

STICHTINGSRESERVE

Stand per 1 januari 80.061 311.620
Uit resultaatverdeling 162.929 -231.559

Stand per 31 december 242.990 80.061

LANGLOPENDE SCHULDEN

OVERIGE SCHULDEN

Lening o/g 25.000 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

SCHULDEN AAN LEVERANCIERS EN HANDELSKREDIETEN

Crediteuren 4.146 111.562

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

Loonheffing 2.604 7.048

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Accountants- en administratiekosten 7.260 5.263
Vakantiegeld 1.739 3.729
Nog te betalen kosten - 533
Vooruitontvangen donaties 55.625 39.166

64.624 48.691

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Verplichtingen
Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation is de verplichting aangegaan om voor het jaar 2014 en 2015 een
bijdrage te leveren van € 35.000 in de kosten van de Giovanni van Bronckhorst Academy.

Regelingen
Stichting Boor, DIT IS WIJS, Shell en ASR hebben een samenwerking met Feyenoord Foundation. Vanaf september
2014 wordt via deze Foundation vorm gegeven aan het programma SV GIO.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015 2014
€ €

BATEN
Eigenfondswerving 79.361 39.977
Feijenoord Gala 170.000 81.305
Vriendenloterij 100.659 50.776
Geoormerkte loten 25.000 -
RWG 62.500 37.500

437.520 209.558

De bate inzake het Feyenoord Gala heeft betrekking op het gala dat gehouden werd in 2015 (respectievelijk juni
2014).

Kosten t.b.v. doelstelling

Uitvoering ouderenparticipatie 26.300 58.325
Technisch jeugdcoördinator LMO 4.500 4.950
Lokatiehuur en inrichting 12.417 14.841
Ontwikkeling lesmateriaal 1.080 4.056
Vervoer kinderen 21.014 34.882
Leerkrachten, sportdocenten en sportmateriaal 33.254 68.342
Afdracht Feyenoord 3.517 38.460
VCM 4.084 27.092
Overige kosten 2.057 2.600

108.223 253.548

AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA

Inventarissen 17.400 17.400

14



21

Stichting Giovanni van Bronckhorst
Foundation
Krimpen a/d IJssel

2015 2014
€ €

BEHEERSLASTEN

Communicatiekosten 32.625 23.557
Bureaukosten 116.343 146.612

148.968 170.169

Communicatiekosten

Ontwerp website - 6.534
Website hosting 1.407 302
Kosten opening nieuw kantoor - 3.022
Communicatiekosten (representatie ed.) 3.550 2.966
Communicatiekosten (foto's e.d.) 2.494 2.402
Reclame- en uitdeelspullen 1.069 599
Kosten werving 24.105 7.732

32.625 23.557

Bureaukosten

Coördinator 56.165 59.254
Medewerkers 42.027 59.666
Administratieve ondersteuning 4.899 4.926
Accountantskosten, controle van de jaarrekening 2.420 3.755
Assurantiepremie 605 605
Drukwerk/repro 73 4.749
Betaalde huur kantoor 3.701 532
Reiskosten 1.377 -
Overige bureaukosten 4.552 11.933
Bankkosten 366 793
Overige algemene kosten 158 399

116.343 146.612

OVERIGE INFORMATIE

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal FTE's 2 2
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OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
Volgens de statuten staat zal de winst worden toegevoegd aan de stichtingsreserve.

Voorstel resultaatverwerking
Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2015  ad € 162.929 wordt geheel toegevoegd aan de algemene reserve.

Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door het bestuur maar is reeds verwerkt in de jaarrekening 2015.
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