
Flemingweg 8 
2408 AV Alphen aan den Rijn 

T +31 (0)88 236 9800 
E alphenaandenrijn@flynth.nl 
www.flynth.nl Aan het bestuur van

Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn
Papiermolen 47 
2406 KM  ALPHEN AAN DEN RIJN

Kenmerk Behandeld door Datum

661044727 B. (Bianca) de Bruin 9 maart 2021

Onderwerp

Financieel verslag over het boekjaar 2020

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2020 waarmee wij u verslag doen van de
bedrijfsuitkomsten.

Gebeurtenissen na balansdatum

Indien zich nog gebeurtenissen na balansdatum voordoen waarvoor het verslaggevingsstelsel een
aanpassing of toelichting vraagt, voordat de jaarrekening is vastgesteld en openbaar wordt gemaakt,
dan verzoeken wij u dit per omgaande aan ons te melden. Wij vragen u hierbij specifiek af te wegen of
er nog gebeurtenissen na balansdatum zijn uit hoofde van het Covid-19 virus, waarvoor het
verslaggevingsstelsel een aanpassing of toelichting vraagt.

Het conceptrapport is reeds met u besproken. De daarbij afgesproken aanpassingen zijn in dit
definitieve rapport verwerkt. Indien u nog opmerkingen of vragen heeft vragen wij u contact met ons op
te nemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend,
Flynth adviseurs en accountants B.V.

L. Gortzak AA
accountant

Flynth adviseurs en accountants B.V. is lid van BKR International.
Bankrekeningnummer IBAN NL39 RABO 0381 6666 11 - BIC: RABONL2U. Handelsregister 34058255. www.flynth.nl.
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.
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Accountantsrapport
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Onderwerp

Financieel verslag over het boekjaar 2020

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2020 bestaande uit het accountantsrapport en de
jaarstukken. 

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële
positie en de fiscale positie.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening
en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het
accountantsrapport geen zekerheid verstrekt. 
De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 26.196 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 23.087,
samengesteld.



Samenstellingsverklaring van de accountant

Deze jaarrekening van Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn te Alphen aan den Rijn is door
ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichtingen 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. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting
Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn. 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 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.

Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
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Algemeen

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn bestaan voornamelijk uit het
scheppen van mogelijkheden voor kinderen van financieel niet-draagkrachtige ouders om deel te nemen aan
sportactiviteiten en/of andere culturele activiteiten.

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de heer A.J.M. van Bohemen (voorzitter), de heer M.H. du
Chatinier (penningmeester), de heer G.J. Cools (secretaris) en mevrouw M.J.E. Rozman-Leuring 
(bestuurder).

Kamer van Koophandel

Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 28096619.

Weergave bedragen 

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag
bereid.

Het accountantsrapport, inclusief de samenstelverklaring die betrekking heeft op de in dit financieel verslag
opgenomen jaarrekening, is digitaal ondertekend. De naam en digitale handtekening van de accountant zijn
opgenomen aan het einde van dit financieel verslag.

Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn
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Financieel verslag



Bestuursverslag over 2020

Algemeen

Dit verslag van het bestuur betreft:
Statutaire naam                                    Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn
Statutaire zetel                                      Alphen aan den Rijn
Rechtsvorm                                          Stichting

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter                                              A.J.M. van Bohemen
Secretaris                                             G.J. Cools
Penningmeester                                   M.H. du Chatinier
Algemeen bestuurslid                           M.J.E. Rozman-Leuring

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Zoals voor alle maatschappelijke, culturele en sportorganisaties en alle Nederlanders was 2020 een
bijzonder jaar door de Coronacrisis.

Door de sluiting van alle sportfaciliteiten en cultuurfaciliteiten is de vraag naar bijdragen lager dan in
voorgaande jaren.

Alle plannen die wij hadden voor acquisitie en marketing om meer kinderen te bereiken zijn niet uitgevoerd.
Deze plannen worden nu in 2021 in uitvoering genomen als de corona maatregelen versoepeld worden.

Maar desondanks hebben we toch 397 aanvragen binnengekregen en behandeld.

Financieel hebben wij het afgelopen jaar geen acties kunnen doen voor fondsenwerving. En hebben wij
alleen gebruik gemaakt van de bijdrage van de gemeente. Van het aan ons toegekende subsidiebedrag is
door corona niet alles gebruikt. Er is een overschot van ongeveer € 23.000 dat voegen we toe aan onze
reserves. En dat was ook wel gewenst, want afgelopen jaren hebben wij onze reserves ook ingezet voor
verbeteren processen en toekennen van aanvragen.

We gaan met de gemeente in overleg om akkoord en medewerking te krijgen op de inzet van onze nieuwe
reserves om deze gelden in te zetten als extra ondersteuning voor de gevolgen van de Coronacrisis bij
gezinnen in de doelgroep. Het gaat dan om extra aandacht voor het fonds, of extra middelen voor
sportkleding of cultuurondersteuning of een actie ter ondersteuning van sportstimulering of cultuurstimulering.
Dit om op een creatieve manier onze doelgroep extra te ondersteunen.

Voor komend jaar verwachten wij wel weer een groei van de aanvragen als er weer gesport en aan cultuur
mag worden gedaan. Met de nieuwe toekenning van de bijdrage van de gemeente en onze nieuwe reserve
verwachten we daar goed op in te kunnen spelen.

Met een gerichte campagne gaan we ook meer de publiciteit opzoeken om ons fonds beter kenbaar te
maken bij de doelgroep. Bedoeld om zoveel mogelijk kinderen te helpen. Wij verwachten dat door Corona
meer gezinnen hulp nodig hebben en het is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen dat sporten en
cultuur wel mogelijk zijn.

De bestuurssamenstelling is niet gewijzigd. De nieuwe consulent is voortvarend aan het werk gegaan en
heeft veel werk verzet om de administratie en de contacten met intermediairs en verenigingen te verbeteren
samen met de functioneel beheerder van onze administratiesystemen.

Ons proces wordt steeds beter en we zijn klaar voor de gewenste groei.

Namens het bestuur van het JDFA

Adrie van Bohemen, voorzitter

Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn
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Jaarrekening



Balans per 31 december 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020 31 december 2019

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 26.196 3.109

26.196 3.109

Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn



31 december 2020 31 december 2019

Passiva

Stichtingsvermogen  (2) 23.696 609

Kortlopende schulden  (3)

Overlopende passiva 2.500 2.500

26.196 3.109
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Staat van baten en lasten over 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Subsidiebaten  (4) 90.000 87.500
Overige baten  (5) 1.500 1.155

Som der baten 91.500 88.655

Lasten

Wervingskosten

Bestedingen doelstellingen  (6) 59.277 116.620

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (7) 8.930 14.366

Saldo voor financiële baten en lasten 23.293 -42.331
Rentelasten en soortgelijke kosten   (8) -206 -208

Saldo 23.087 -42.539

Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Identificatiegegevens

Naam Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn
Rechtsvorm Stichting
Statutaire zetel Alphen aan den Rijn
Nummer Kamer van Koophandel 28096619

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2020 geen werknemers in dienst.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals
opgenomen in RJk C1 "kleine Organisatie-zonder-winststreven."

Activa en passiva 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 winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

Het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396 BW is op de rechtspersoon
van toepassing.

Gevolgen uitbraak Covid-19 virus

Als gevolg van het uitbreken van het Covid-19 virus is de hoeveelheid aanvragen in 2020 tijdelijk afgenomen.
Verwacht wordt dat op het moment dat de verenigingen en clubs weer open gaan, de hoeveelheid aanvragen
weer terug zal komen op het gebruikelijke niveau. De stichting komt hierdoor niet in liquiditeitsproblemen. De
gevolgen van Covid-19 leiden daarom niet tot onzekerheid over de continuïteit.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.

Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de in het verslagjaar gerealiseerde baten van en alle
hiermee verbonden toe te rekenen kosten. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Subsidiebaten

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarover de subsidie op basis van de
ingediende plannen is toegezegd.

Bestedingen doelstellingen

Onder de wervingskosten wordt verstaan de totale kosten die direct te maken hebben met de activiteiten
behorend bij het werven sponsoren.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa

Vlottende activa

31-12-2020 31-12-2019

1. Liquide middelen

Rabobank betaalrekening 709 124
Rabobank spaarrekening 25.487 2.985

26.196 3.109

Passiva

2. Reserves en fondsen

Algemene reserve 23.696 609

3. Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Accountantskosten 2.500 2.500

Onder de opgenomen kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één
jaar.

Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

4. Subsidiebaten

Gemeente Alphen aan den Rijn 90.000 87.500

5. Overige baten

Donaties en giften 1.500 1.155

Wervingskosten

6. Bestedingen doelstellingen

Besteding doelstellingen 59.277 116.620

7. Overige bedrijfslasten

Overige personeelslasten 1.825 3.250
Kantoor- en administratiekosten 7.105 11.116

8.930 14.366

Overige personeelslasten

Vrijwilligersvergoeding 1.825 3.250

Kantoor- en administratiekosten

Kantoorbehoeften 4.067 5.622
Accountantskosten 3.038 5.494

7.105 11.116

Financiële baten en lasten

8. Rentelasten en soortgelijke kosten  

Kosten kredietinstellingen 206 208

Stichting Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Alphen aan den Rijn, 9 maart 2021

A.J.M. van Bohemen M.H. du Chatinier 
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Ondertekening

Hieronder vindt u de digitale ondertekening van het document.

Kantoor Cliënt

/accountant1/ /clientuser1/

Flynth Alphen aan den Rijn /clientuser2/
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