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SAMENSTELLINGSVERKLARING 

 

 

 

 

Aan: Het bestuur van Stichting Life Goals! 

 

 

De jaarrekening van Stichting Life Goals! is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten 

over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving 

zoals opgenomen in Richtlijn 650, Fondsenwervende instellingen, van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 

verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

 

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 hebben wij door het lezen 

van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis 

van Stichting Life Goals Nederland. 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. 

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht 

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 

 

Maarn, 6 juni 2020 

 

Jansen Schepers Fiscaal adviseurs en accountants B.V. 

 

 

G.M. Verweij 
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2. Algemeen 
 

2.1 De stichting 

Stichting Life Goals Nederland stelt zich ten doel: 

a) Het (preventief) inzetten van sport voor kwetsbare doelgroepen die een afstand tot de 
arbeidsmarkt of de samenleving hebben of dreigen te krijgen; 

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Deze doelstelling is vertaald in de volgende missie en visie: 

Stichting Life Goals Nederland wil bijdragen aan een samenleving waarin niemand buitenspel staat. 
Wij gebruiken de kracht van sport om mensen te inspireren weer mee te doen. 

Stichting Life Goals Nederland ontwikkelt sportprogramma’s om sociale doelen te realiseren. Binnen al 
onze programma’s gebruiken wij de kernelementen uit de sport als metafoor voor het leven. Daarmee 
inspireren we mensen die het zelf (even) niet meer redden. 

Stichting Life Goals Nederland is statutair gevestigd te Zeist aan de Woudenbergseweg 56, houdt 
kantoor aan het Vredenburg 40 te Utrecht en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 51384973. 
 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 

2.2 Bestuur, directie en werknemers 

Bestuurssamenstelling in 2019: 
De heer Henk Dijkstra  voorzitter   
De heer Eric van der Burg  algemeen bestuurslid (voormalig penningmeester, afgetreden in 2019) 
De heer Valentijn Jacobs  penningmeester  (aangetreden in 2019) 
De heer Wim Ludeke   secretaris 
 
De dagelijkse leiding wordt gevoerd door de heer A. de Groote.  
 
Bij de stichting werken eind 2019 8 medewerkers. Eind 2018 werkten er 5 medewerkers bij de 
stichting. Het gemiddeld aantal fte bedraagt in 2019: 5,27 (2018: 3,85). 
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3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
De jaarrekening is voor zover mogelijk opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving voor Fondsenwervende instellingen (Richtlijn 650). De in dit rapport ter vergelijking 
opgenomen cijfers over 2018 zijn ontleend aan het rapport over 2018 waarbij op 6 juni 2019 een 
samenstellingsverklaring is afgegeven. De vergelijkende cijfers zijn daar waar nodig geherrubriceerd 
voor vergelijkingsdoeleinden. 
 
3.1 Algemene grondslagen voor verslaglegging 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn 
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
 
3.2 Vorderingen 
 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
inclusief de transactiekosten. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op 
de boekwaarde van de vordering. 
 
3.3 Liquide middelen 
 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 
3.4 Kortlopende schulden 
 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde. 
 
3.5 Resultaatbepaling 
 
De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De lasten worden bepaald op 
historische basis en toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
 
3.6 Waardering 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. 
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3.7 Waardering omzet en kosten 
Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief 
omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten. De kosten worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  
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4. Balans per 31 december 2019 
 
 

ACTIVA  In EUR   2019 2018 
 Vaste activa             
    Materiële vaste activa    3.185  1.649  
 Totaal Vaste activa       3.185  1.649  
              
 Vlottende activa             
    Handelsdebiteuren    14.426  10.046  
  Belastingen en pensioenen 1 11.186 31.536 
    Overige vorderingen  2 5.332 614 
  Liquide middelen 3 1.142.161 800.962 
 Totaal Vlottende activa       1.173.105  843.158  
          
 Totaal ACTIVA       1.176.290  844.807  
              
              
 PASSIVA             
 Eigen vermogen             
    Algemene reserves    215.044  156.767  
    Bestemmingsreserves    200.000  200.000  
 Totaal Eigen vermogen       415.044  356.767  
              
 Kortlopende schulden             
    Crediteuren    16.728  61.975  
    Overige schulden  4 744.518  426.066  
 Totaal Kortlopende Schulden       761.246  488.041 
              
 Totaal PASSIVA       1.176.290  844.807  
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2019 
 
ACTIVA 

1 Belastingen en pensioenen In EUR 2019 2018 
     

  BTW aangifte   11.186  14.454    
 Af te dragen pensioenpremies  - 17.082 

  Totaal Belastingen en pensioenen    11.186     31.536  
 

2 Overige vorderingen In EUR 2019 2018 
          
  Nog te ontvangen renteopbrengsten   -      13  
  Vooruitbetaalde kosten    5.332  -   
 Waarborgsommen   -   601  
  Totaal Overlopende activa    5.332     614  

 

3 Liquide middelen In EUR 2019 2018 
          
  Kas   -    201  
  Bankrekening NL42 INGB 0005983485    736.360   394.974  
  Spaarrekening NL42 INGB 0005983485    405.801   405.787  
  Totaal Liquide middelen    1.142.161   800.962  

 

PASSIVA 
4 Overige schulden In EUR 2019 2018 

          
  Vooruit ontvangen subsidies      40.000  -   
  Reservering vakantiegeld    8.131   5.881  
  Onderhanden werk    351.680   104.085  
  Totaal Overige kortlopende schulden    399.811   109.966  
          
  Over te dragen kosten    7.804  -4.330  
  Over te dragen opbrengsten    327.903   300.000  
  Vooruit gefactureerde omzet    5.000     10.000  
  Overige nog te betalen kosten    4.000     10.430  
  Totaal Overlopende passiva    344.706   316.100  
          
  Totaal Overige schulden    744.518   426.066  
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

De stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten op 12 december 2018 voor het huren 
van werkplekken tegen een maandelijkse vergoeding van €1.500,00 (exclusief btw) per maand. Deze 
overeenkomst wordt maandelijks stilzwijgend verlengd en hanteert een opzegtermijn van een maand. 

De stichting heeft op 17 juli 2019 twee lease overeenkomsten afgesloten met MINI Financial Services 
voor het leasen van twee MINI Coopers, welke zijn aangegaan voor een periode van 24 maanden tegen 
een bedrag van respectievelijk €551,86 en €684,55 (exclusief btw) per maand. Inclusief verrekenbare 
posten bedraagt de betalingsverplichting voor beide overeenkomsten in totaal €16.500,00 voor 
boekjaar 2020. Beide lease overeenkomsten lopen af in augustus 2021. 

 

  



9 
 

6. Staat van baten en lasten 
 
  In EUR   2019 2018 
Omzet         
  Omzet dienstverlening   228.276 155.952 
  Overige opbrengsten   707.589 736.493 
Totaal omzet     935.865 892.445 
          
Kosten         
  Personeelskosten   384.240 275.928 
  Huisvestingskosten   30.552 12.164 
  Kantoorkosten   222.856 224.468 
  Reis en verblijfkosten   41.331 21.431 
  Verkoopkosten   139.994 67.966 
  Afschrijvingskosten   712 626 
  Overige kosten   47.908 49.233 
Totaal kosten     867.593 651.816 
          
Resultaat voor interest en belasting   68.272 240.630 
          
Overige baten en lasten         
  Financiële baten en lasten   - 13 
Totaal overige baten en lasten     - 13 
          
Netto winst     68.272 240.643 
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7. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
OMZET 
   Begroting Realisatie Realisatie 
    In EUR 2019 2019 2018 
Subsidies         
  Adessium      100.000   80.000  100.000  
  Rabobank      100.000     100.000  100.000  
  VriendenLoterij      150.000     200.000  170.000  
  Leger des Heils      206.611     250.000  250.000  
  Leger des Heils (HWC)      -    50.000  -  
  Zorg van de zaak       -      -   40.000  
  Ministerie van VWS      -      -   -  
 Totaal subsidies    556.611     680.000     660.000   
            
Overige inkomsten         
  Bijdrage gemeenten voor events   40.000   11.979   76.500 
  Bijdrage opleidingen     -    15.300   34.620 

  
Bijdrage gemeenten voor 
programma's     100.000   90.000   52.580 

  Overige opbrengsten     -   4.057   6.340 
Totaal overige inkomsten  140.000 121.336 170.040 
      
Omzet projecten  - 134.529 62.406 
      
Totaal Omzet      696.611     935.865     892.445   

 
KOSTEN 
   Begroting Realisatie Realisatie 
    In EUR 2019 2019 2018 
Monitoring        
  Directeur   9.000  9.574  9.750  
  Coördinator    45.000   41.738  36.595  
  Monitor systeem    10.000  4.830  8.310  
  Kennis en onderzoek (extern)    20.000     -   -  
  Totaal Monitoring    84.000   56.142     54.655   
            
Communicatie        
  Directeur   9.000  9.574   9.750 
  Coördinator    45.000   26.058   - 
  Ontwikkeling platform      -      -    - 
  Onderhoud platform    15.000     664   1.077 
  Productie (film, flyer, poster, redactie)    40.000     102.019   46.856 
  PR kosten (bureau)   10.000   18.085   12.788 
  Totaal Communicatie      119.000     156.400     70.470   
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   Begroting Realisatie Realisatie 
    In EUR 2019 2019 2018 
Landelijke events        
  Directeur    9.000   9.574  9.750 
  Coördinator      45.000     28.010  47.419 
  Gala      50.000     -   - 
  Awards      15.000   4.381  - 
  Festivals      80.000   104.360  103.615 
  Totaal Landelijke events    199.000   146.325     160.784   
            
Opleidingen (sportcoaches / sessies)        
  Coördinator     45.000     41.608  28.697 
  Doorontwikkeling       10.000      595  3.978 

  
Locatiehuur en productie sport en spel 
materialen 

             
30.000     10.819  18.342 

  
Totaal Opleidingen (sportcoaches / 
sessies)      85.000     53.023     51.018   

            
Lokale implementaties           
  Directeur      18.000     19.148  19.500 
  Coördinator      90.000   122.568  66.183 
  Coördinator extern      30.000     25.576  17.183 
  Opleiding ondernemers (externe inhuur)    7.500   3.750  7.528 
  Subsidiebegeleiding    8.000   6.902  5.600 
  Materialen, aankleding en huur locatie      30.000     12.717  9.832 
  Totaal Lokale implementaties    183.500   190.660  125.825      
            
Overig           
  Directeur      36.000     28.721   29.250 
  Office management      35.000     21.349   13.200 
  Reis- en verblijfkosten      10.000     30.434   18.549 

  
Overige personeelskosten (cursus, 
training)      10.000   9.278   8.672 

  Huur kantoor      20.000     26.522   10.435 
  Kantoorbenodigdheden      15.000    15.075  16.774 
  Salaris/Accountant/Administratie/Verzekeringen 15.000   6.963  22.775 
  Ambassadeurskosten    5.000   1.177  1.226 
  Bestuurskosten    5.000      989  5.591 
  Totaal Overig    151.000   140.509  126.473      
      
Kosten projecten  - 124.534 62.576 
            
Totale kosten         821.500   867.593     651.816   
           
RESULTAAT VOOR RESERVE -124.889 68.272 240.643 
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   PROJECTEN ADMINISTRATIE In EUR Kosten Omzet Resultaat 
LOKALE PROJECTEN         
  Life Goals Leerdam      9.035      9.035          -   
  Life Goals Nijmegen       16.284      16.284          -   
  Life Goals Amsterdam           -           -           -   
  Life Goals Den Haag       23.633      33.628      9.995  
  Life Goals Gouda       2.000      2.000          -   
  Life Goals Purmerend           -           -           -   
  Life Goals Leiden           -           -           -   
Totaal lokale projecten       50.952      60.947      9.995  
            
OVERIGE PROJECTEN      
Ministerie van Defensie   66.394 66.394 -  
     
European Life Goals Games 2020     
   ELGG 2020 - ontvangen subsidie           -       7.188      7.188  
   ELGG 2020 - consumables          194          -         -194  
   ELGG 2020 - equipment           -           -           -   
   ELGG 2020 - overige kosten         -           -           -   
   ELGG 2020 - subcontract kosten     6.000          -        -6.000  
   ELGG 2020 - verblijfkosten           -           -           -   
   ELGG 2020 - belastingen           -           -           -   
   ELGG 2020 - reiskosten          993          -         -993  
Totaal European Life Goals Games 2020       7.188      7.188         -  
     
Totaal overige projecten  73.582 73.582 - 

 

TOTAAL PROJECTEN  124.534 134.529 9.995 
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8. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 

De uitbraak van het COVID-19 virus en de restrictieve maatregelen genomen door de overheid in zowel 
Nederland als het buitenland zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte 
termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. De ontwikkelingen zijn op dit moment echter zeer 
onzeker en onderhevig aan veranderingen. Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op 
balansdatum is de eventuele impact hiervan op het beheerd vermogen niet verwerkt in de 
jaarrekening per 31 december 2019.  

Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de (toekomstige) ontwikkeling van de Corona-crisis is 
het ook niet mogelijk een redelijke schatting te geven van de impact hiervan op het vermogen. Deze 
impact zal zich voor Stichting Life Goals met name toezien op het niet doorgaan van sportevenementen 
en landelijke events. Op basis van de door de directie opgestelde worst case scenario's is er vooralsnog 
geen grondslag voor het in aanmerking komen van externe steun. Stichting Life Goals is voldoende 
solvabel en liquide om deze crisis te doorstaan.  






