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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. 4 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. 5 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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Balans per 31 december 2016 
(na bestemming van het resultaat) 

 

 

A c t i v a  

 

(in euro’s) 2016 2015 
         

Vaste activa 

Materiële vaste activa (1) 0  7.800 

Financiële vaste activa (2) 440  440 
       

    440  8.240 

Vlottende activa 

Vorderingen (3) 262.769  101.538 

Liquide middelen (4) 38.565  228.500 
       

    301.334  330.038 
         

Totaal activa  301.774  338.278 
         

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 P a s s i v a  

 

(in euro’s) 2016 2015 
         

Eigen vermogen (5) 

Stichtingskapitaal 0  0 

Overige reserves 226.438  175.150 
       

    226.438  175.150 

 

Langlopende schulden (6)  0  25.000 

 

Kortlopende schulden (7)  75.336  138.128 
         

Totaal passiva  301.774  338.278 
         

 

 



 

 

Staat van baten en lasten over 2016 

(in euro’s)  2016 2015 
             

Baten (8)        

Baten van bedrijven    48.751  62.500 

Baten Vriendenloterij    100.802  100.659 

Baten Feyenoord gala    162.500  170.000 

Baten van andere organisaties zonder winststreven   43.500  79.361 

Overige baten    -  25.000 
             

Som van de baten    355.553  437.520 
             

 

Lasten (9) 

Besteed aan doelstelling    147.928  175.327 

 

Wervingskosten (10)    36.897  32.625 

Afschrijvingen materiële vaste activa (11)   7.800  17.400 

Kosten beheer en administratie (12)    111.351  116.713 
             

Som van de lasten    303.976  342.065 
             

 

Saldo financiële baten en lasten (13)    289  366 
             

Saldo van baten en lasten    51.288  95.089 
             

 

 

Bestemming saldo van baten en lasten 

Toevoeging aan: 

Overige reserve    51.288  95.089 
             

      51.288  95.089 
             

 

 



 

 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de 
jaarrekening 

Algemeen 
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Kleine organisaties zonder 

winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op 9 juni 2017. 

Doelstellingen van de stichting 
De belangrijkste doelstelling van de stichting is kinderen leren hoe ze richting kunnen geven aan hun eigen toekomst, ze kapitein 

op hun eigen schip maken. S.V. GIO is 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. 

Salderen 
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor 

zover: 

• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en 

simultaan af te wikkelen; en 

• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. 

Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en schulden, als 

financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling 

per balanspost. 

 

De Stichting heeft geen derivaten. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele 

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere 

waardeverminderingsverliezen.  

 

De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur rekening 

houdend met de restwaarde: 

• De overige materiële vaste activa over vijf tot tien jaar. 



 

 

Financiële vaste activa 

Overige financiële vaste activa 

Vorderingen 

De overige verstrekte vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct 

daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Baten en lasten worden 

in de staat van baten en lasten verwerkt zodra de beleggingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere 

waardevermindering wordt ondergaan, alsmede via het amortisatieproces. 

Vlottende vorderingen 
De vlottende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Pensioenen 
De personeelsleden hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De aan het 

pensioenfonds te betalen premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Te betalen premie dan wel de 

vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. 

Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te 

rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Kortlopende schulden 
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan 

toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Bij kortlopende schulden is dit meestal de nominale waarde. 

Baten 

Algemeen 
Onder de baten wordt verstaan subsidiebaten, sponsorbijdragen, giften en baten uit fondswerving en overige baten. De baten 

worden bepaald met inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan 

het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Lasten 

Algemeen 
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan 

het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 



 

 

Besteed aan doelstelling 
Lasten besteed aan doelstelling hebben betrekking op de zelf uitgevoerde of door derde uitgevoerde werkzaamheden met 

betrekking tot de doelstelling van de Stichting. 

Kosten beheer en administratie 
De kosten beheer een administratie 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. 

Rente 
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden. 

 



 

 

Toelichting op de balans 

Materiële vaste activa (1) 
 

(in euro’s)  Inventarissen 
     

Stand per 1 januari 2016  

Aanschaffingswaarde  60.000 

Cumulatieve afschrijvingen  (52.200) 
     

Boekwaarde per 1 januari 2016  7.800 
     

 

 

Mutaties  

Afschrijvingen  7.800 
     

Saldo mutaties  7.800 
     

 

Stand per 31 december 2016  

Aanschaffingswaarde  60.000 

Cumulatieve afschrijvingen  (60.000) 
     

Boekwaarde per 31 december 2016  0 
     

 

Financiële vaste activa (2) 
Onder de Financiële vaste activa is een waarborgsom opgenomen van € 440 (2015: € 440). 

Vlottende vorderingen (3) 
 (in euro’s) 2016 2015 
     

Nog te ontvangen bedragen 262.500 100.000 

Vooruitbetaalde kosten 269 538 

Overige vorderingen - 1.000 
     

Totaal  262.769 101.538 

 

 

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op de bijdrage van de Vriendenloterij € 100.000 (2015: € 100.000) en 

Feyenoord gala € 162.500 (2015: € 0). 

 

 



 

 

Liquide middelen (4) 
 (in euro’s) 2016 2015 
     

Kas   21 21 

ABN AMRO  38.544 228.479 
     

Totaal  38.565 228.500 

 

De liquide middelen zijn ter vrije besteding. 

Eigen vermogen (5) 
 

Bij de oprichting van de stichting is € 0 kapitaal gestort. 

 

(in euro’s) 2016 2015 
     

Stand per 1 januari 0 0 

Stortingen  - - 

Verminderingen - - 
     

Stand per 31 december 0 0 
     

Overige reserves 
(in euro’s) 2016 2015 
     

Stand 1 januari 175.150 80.061 

Uit resultaatbestemmingsvoorstel 51.288 95.089 
     

Stand 31 december 226.438 175.150 
     

Langlopende schulden (6) 
(in euro’s)   > 1 en < 

 Rente > 5 jaar = 5 jaar Totaal 
         

 % 

Langlopende schulden per 31 december 2015 0 0 25.000 25.000 

Langlopende schulden per 31 december 2016 0 0 0 0 

 

Deze schuld is opgenomen onder de kortlopende schulden in 2016, de aflossing dient plaats te vinden op 1 september 2017 

(2015: € 25.000). 

Kortlopende schulden (7) 
(in euro’s) 2016 2015 
     



 

 

Vooruitontvangen donaties - 55.712 

Crediteuren/leveranciers 36.027 4.146 

Schuld Gfive  25.000 0 

Te betalen loonheffing 7.965 2.604 

Overige schulden en overlopende passiva 6.344 75.666 
     

Totaal  75.336 138.128 
     

 

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen 
 

Verplichtingen 

Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation is de verplichting aangegaan om voor het jaar 2016/2017 een bijdrage te leveren 

van € xxx 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 S.V. GIO. 

 

 



 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten (8) 
De baten inzake het Feyenoord gala heeft betrekking op het gala dat werd gehouden op 6 juli 2016 (respectievelijk 2 juli 

2015).  

 

Lasten (9) 
Kosten besteed aan doelstelling. 

 

(in euro’s)   

  2016 2015 
       

Uitvoering ouderenparticipatie  - 29.817 

Technisch jeugd coördinator LMO  5.400 4.500 

Locatiehuur en inrichting  3.201 12.828 

Ontwikkeling lesmateriaal  230 1.080 

Vervoer kinderen  295 21.014 

Leerkrachten, sportdocenten en sportmateriaal  - 33.524 

Afdracht Feyenoord  133.333 66.667 

VCM    4.135 4.084 

Overige kosten  1.334 2.083 
       

Totaal   147.928 175.327 
     
   

 

Wervingskosten (10) 
 

(in euro’s)   

  2016 2015 
       

Website hosting  300 1.407 

Marketing   19.962 - 

Kosten werving  5.929 24.105 

Communicatiekosten en PR  5.072 3.550 

Kosten relatiebeheer (meet & greet)  4.372 2.494 

Kosten reclame en uitdeelspullen  1.262 1.069 
       

Totaal   36.897 32.625 
       

 

 

 



 

 

Afschrijvingen materiele vaste activa (11) 
(in euro’s)  2016 2015 
       

Inventarissen  7.800 17.400 
       

Totaal   7.800 17.400 
       

 

Kosten beheer en administratie (12) 
 

Kosten coördinator en overige medewerkers  92.796 98.193 

Reis-, verblijf- en representatiekosten  2.081 1.377 

Administratiekosten  5.180 4.899 

Accountantskosten  3.025 2.420 

Kosten huur kantoor en vergaderruimte  3.642 3.761 

Telefoonkosten  1.311 

Kosten drukwerk en repro  996 73 

Assurantiepremie  605 605 

Overige bureaukosten  1.711 5.165 

Overige algemene kosten  4 220 
       

Totaal   111.351 116.713 
 
       

 

Personeelsbestand 
Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 2 werknemers in dienst (2015: 2) berekend op fulltimebasis. 

 

Financiële baten en lasten (13) 

Overige rentelasten en soortgelijke lasten 
(in euro’s)   

  2016 2015 
       

Rente en kosten bank  287 366 
       

Totaal   287 366 

 



 

 

 

 

Bezoldigingen aan bestuurders 
De bezoldigingen met inbegrip van de pensioenlasten van de huidige en gewezen bestuurders die in het boekjaar ten laste 

van de stichting zijn gekomen, bedragen € 0 (2015: € 0) respectievelijk € 0 (2015: € 0). 

 
 

Overige gegevens 

Statutaire resultaatbestemmingsregeling 
Het batig saldo uit de staat van baten en lasten zal worden toegevoegd aan de overige reserve overeenkomstig artikel 15 

van de statuten. Daarin is bepaald dat de bestemming van het saldo wordt bepaald door het bestuur. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen. 

 
 


