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Onderstaande cijfers zijn een samenvatting van en ontleend 
aan de jaarrekening 2017 waarin de volledige financiële 
gegevens over 2017 zijn opgenomen. De volledige jaarrekening 
is te vinden op de website van Stichting Life Goals Nederland: 
www.stichtinglifegoals.nl

Toelichting 
Stichting Life Goals Nederland was voor haar inkom-
sten voor een groot deel afhankelijk van projectin-
komsten. Dit blijkt uit de jaarrekening van 2016 en uit 
meerdere projecten die werden uitgevoerd zoals de 
Dutch Career Cup, de Homeless World Cup en de Dutch 
Street Cup. Sinds de strategische heroriëntatie van 
Stichting Life Goals Nederland in 2017 verandert de 
organisatie stap voor stap van een projectorganisatie 
naar een stichting met een initiërende en katalyse-
rende rol. In de boekhouding van 2017 zijn er nog drie 
projecten zichtbaar. Vanaf 2018 wordt er een nieuwe 
begroting gehanteerd waarbij Stichting Life Goals 
Nederland zich volledig focust op haar nieuwe rol. 
 
De transitie heeft ook consequenties voor fondsen-
werving. Als projectorganisatie werden financiën gere-
aliseerd voor de uitvoering van projecten. Als lande-
lijke aanjager zijn we afhankelijk van donoren. 2017 
heeft dan ook in het teken gestaan van de werving 
van belangrijke donoren voor de komende jaren. Voor 
de aankomende periode zijn diverse aanvragen toege-
kend, waaronder:
 
•  VriendenLoterij: 

toegekend voor periode 2017 - 2021
•  Leger des Heils: 

toegekend voor periode 2017 - 2019
•  Rabobank Foundation: 

toegekend voor periode 2018 - 2020
•  Adessium Foundation: 

toegekend voor periode 2018 - 2020
 
De toekenningen van deze organisaties zorgen voor 
een solide fundament voor de komende drie jaar. In 
2018 beraden wij ons op de fondsenwerving voor de 
periode 2021 - 2025.

Opstelling publicatieverplichtingen ANBI

Staat van baten en lasten 2017 

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 720.283
Rentebaten en baten uit beleggingen         109

Som der baten 720.392

LASTEN 

Besteed aan doelstellingen
- Dutch Street Cup 250.071
- Dutch Career Cup 147.375
- Provincie Gelderland    61.344

 458.790

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 226.426

Som der lasten 685.216

Saldo van baten en lasten  35.176

Bestemming saldo 2017
- Continuïteitsreserve  35.176
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