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Stichting Nederland Sportief
T.a.v. het bestuur
Venkelbaan 2
2908 KE  CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Alphen aan den Rijn, 7 september 2022

Geacht bestuur,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2021

Voorzitter: mevrouw E. Kooij
Secretaris: mevrouw M.D. Doornbos
Penningmeester: mevrouw L. Klinge

Hoogachtend,
verdiensten

W. Gaarthuis-Weber
Belastingadviseur

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2021 van Stichting Nederland 
Sportief gevestigd aan de Venkelbaan 2 te Capelle aan den IJssel.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van de door u bestuurde stichting.

De organisatie is als stichting op 23 maart 2017 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Het voor iedere Nederlander mogelijk maken om te sporten, met name het bevorderen van de sportparticipatie 
onder de groep (eenzame) ouderen, gehandicapten en mensen met een laag inkomen.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te  onder dossiernummer 68363915 en is statutair 
gevestigd te Capelle aan den IJssel.
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Stichting Nederland Sportief Stichting Nederland Sportief
gevestigd te Capelle aan den IJssel gevestigd te Capelle aan den IJssel

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

Alphen aan den Rijn, 7 september 2022

verdiensten

W. Gaarthuis-Weber
Belastingadviseur

Jaarverslag Jaarverslag

De jaarrekening van Stichting Nederland Sportief te Capelle aan den IJssel is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en
lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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 Nederland Sportief. 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.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep
geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het
opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
(BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften. 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.
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Stichting Nederland Sportief Stichting Nederland Sportief
gevestigd te Capelle aan den IJssel gevestigd te Capelle aan den IJssel

Financiële positie
(in euro's)

31-12-2021 31-12-2020

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Kortlopende schulden en overlopende passiva (382.210) (284.623)
Werkkapitaal (382.210) (284.623)

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen (382.210) (284.623)
(382.210) (284.623)

2021

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva (97.587)
(97.587)

Er hebben geen wijzigingen in de liquide middelen plaatsgevonden.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is in 2021 gedaald met € 97.587 ten opzichte van 2020, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Stichting Nederland Sportief Stichting Nederland Sportief
gevestigd te Capelle aan den IJssel gevestigd te Capelle aan den IJssel

Bespreking van de resultaten
(in euro's)

2021 2020

€
In % van de

baten
€

In % van de
baten

Baten 5.960 100,0 4.628 100,0 

Baten -/- directe lasten 5.960 100,0 4.628 100,0 

Administratie- en advieskosten 1.740 29,2 560 12,1 
Kantoorkosten 30 0,5 - - 
Verkoopkosten 89.751 1.505,9 99.369 2.147,1 

Som der exploitatielasten 91.521 1.535,6 99.929 2.159,2 

Exploitatieresultaat (85.561) (1.435,6) (95.301) (2.059,2)

Financiële baten en lasten (12.026) (201,8) (7.281) (157,3)

Resultaat (97.587) (1.637,4) (102.582) (2.216,5)

2021

Toename baten -/- directe lasten 1.332 

Toename administratie- en advieskosten 1.180 
Toename kantoorkosten 30 
Afname verkoopkosten (9.618)

Per saldo afname som der exploitatielasten (8.408)

Toename exploitatieresultaat 9.740 

Afname financiële baten en lasten (4.745)

Toename resultaat 4.995 

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2021 en 2020 als volgt in 
euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

De specificatie van de toename van het resultaat van € 4.995, ten opzichte van 2020, is als volgt:

Jaarverslag Jaarverslag
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Stichting Nederland Sportief Stichting Nederland Sportief
gevestigd te Capelle aan den IJssel gevestigd te Capelle aan den IJssel

Meerjarenoverzicht
(in euro's)

BALANS 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen (382.210) (284.623) (382.210) (284.623) (182.041)

382.210 284.623 382.210 284.623 182.041 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 2020 2021 2020 2019

Baten -/- directe lasten 5.960 4.628 5.960 4.628 17.181 

Administratie- en advieskosten 1.740 560 1.740 560 280 
Kantoorkosten 30 - 30 - 160 
Verkoopkosten 89.751 99.369 89.751 99.369 102.008 
Algemene kosten - - - - (1)

Som der exploitatielasten 91.521 99.929 91.521 99.929 102.447 

Exploitatieresultaat (85.561) (95.301) (85.561) (95.301) (85.266)

Rentelasten en soortgelijke kosten (12.026) (7.281) (12.026) (7.281) (4.354)
Overige financiële baten - - - - 146 

Financiële baten en lasten (12.026) (7.281) (12.026) (7.281) (4.208)

Resultaat (97.587) (102.582) (97.587) (102.582) (89.474)

Jaarverslag Jaarverslag

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva
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Stichting Nederland Sportief
gevestigd te Capelle aan den IJssel

ACTIEF

(in euro's)
Toelichting 31 december 2021 31 december 2020

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2021
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Stichting Nederland Sportief
gevestigd te Capelle aan den IJssel

PASSIEF

(in euro's)
Toelichting 31 december 2021 31 december 2020

Eigen vermogen 1

Te delgen verliezen (97.587) (102.582)
Stichting kapitaal minus reserves (284.623) (182.041)

(382.210) (284.623)

2

Overlopende passiva 382.210 284.623 

382.210 284.623 

- - 

E. Kooij, voorzitter                              M.D. Doornbos, secretaris

L. Klinge, penningmeester

Capelle aan den IJssel, 7 september 2022

Balans per 31 december 2021

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva

 jaarrekening 2021 pagina 9 van 15



Stichting Nederland Sportief Stichting Nederland Sportief
gevestigd te Capelle aan den IJssel gevestigd te Capelle aan den IJssel

(in euro's)
Toelichting 2021 2020

Baten 3 5.960 4.628 

Baten -/- directe lasten 5.960 4.628 
Overige bedrijfskosten: 4

Administratie- en advieskosten 1.740 560 
Kantoorkosten 30 - 
Verkoopkosten 89.751 99.369 

Som der exploitatielasten 91.521 99.929 

Exploitatieresultaat (85.561) (95.301)

Rentelasten en soortgelijke kosten (12.026) (7.281)

Financiële baten en lasten 5 (12.026) (7.281)

Resultaat (97.587) (102.582)

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

E. Kooij, voorzitter                              M.D. Doornbos, secretaris

L. Klinge, penningmeester

Capelle aan den IJssel, 7 september 2022

Staat van baten en lasten 2021 Staat van baten en lasten 2021
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Stichting Nederland Sportief Stichting Nederland Sportief
gevestigd te Capelle aan den IJssel gevestigd te Capelle aan den IJssel

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Nederland Sportief

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Capelle aan den IJssel

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

68363915

Activiteiten

Vestigingsadres

Venkelbaan 2
2908 KE Capelle aan den IJssel

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Reserves

Te delgen verliezen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Deze post betreft de cumulatie van de geleden verliezen, welke dienen te worden gedelgd uit toekomstige winsten.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 94993 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Het voor iedere Nederlander mogelijk maken om te sporten, met name het bevorderen van de sportparticipatie onder
de groep (eenzame) ouderen, gehandicapten en mensen met een laag inkomen.

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting Nederland Sportief Stichting Nederland Sportief
gevestigd te Capelle aan den IJssel gevestigd te Capelle aan den IJssel

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Overige bedrijfskosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor
geleverde goederen en diensten.
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Stichting Nederland Sportief Stichting Nederland Sportief
gevestigd te Capelle aan den IJssel gevestigd te Capelle aan den IJssel

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Nederland Sportief Stichting Nederland Sportief
gevestigd te Capelle aan den IJssel gevestigd te Capelle aan den IJssel

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

1) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2021 31-12-2020

Te delgen verliezen (97.587) (102.582)
Stichtingkapitaal minus reserves (284.623) (182.041)

(382.210) (284.623)

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen
Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 
op 01-01-2021

Opnames minus 
stortingen 2021

Beginkapitaal 
op 01-01-

2021

Opnames 
minus 

stortingen 
2021

Resultaat 
over de 

periode 2021

Eindkapitaal 
op 31-12-

2021

Stichting Nederland Sportief - - (284.623) - (97.587) (382.210)

Te delgen verliezen 2021 2020

Stand 1 januari (284.623) (182.041)

Stand 31 december (284.623) (182.041)

2) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passiva 382.210 284.623 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Voorziening accountantskosten 530 280 
RC Sportbox Nederland 381.680 284.343 

382.210 284.623 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Stichting Nederland Sportief Stichting Nederland Sportief
gevestigd te Capelle aan den IJssel gevestigd te Capelle aan den IJssel

(in euro's)
2021 2020    

3) Baten

Reclame opbrengsten 5.960 4.628 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

4) Overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten 1.740 560 
Kantoorkosten 30 - 
Verkoopkosten 89.751 99.369 

91.521 99.929 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten

Juridische kosten 250 560 
Commissiekosten 1.490 - 

1.740 560 

Kantoorkosten

Kosten hosting domeinen 30 - 

Verkoopkosten

Conditionele marketingkosten - 279 
Licentiekosten 11.625 15.600 
Leasekosten - 3.098 
Plaatsingskosten - 1.157 
Verkoopkosten 78.126 79.235 

89.751 99.369 

5) Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten (12.026) (7.281)

Per saldo een last / last (12.026) (7.281)

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Diverse rentekosten 12.026 7.281 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten
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