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BESTUURSVERSLAG



Aan het bestuur van
Stichting I am Sport  
Pannekoekstraat 80A  
3011 LK Rotterdam  

Geachte bestuursleden en andere belanghebbenden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 14.291 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 11.160, opgesteld.

2                ACCOUNTANTSCONTROLE

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de
vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen
controleverklaring toegevoegd.

3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting I am Sport bestaan voornamelijk uit fondswerving voor onderzoek naar ziekten
bij kinderen en het verbeteren / bijdragen aan het plezier in het leven van (zieke) kinderen.

3.2                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 30 januari 2014 verleden voor notaris Mr. M.H. Daams te Papendrecht is opgericht
Stichting I am Sport. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en
risico van Stichting I am Sport. 



4                FISCALE POSITIE

4.1                Vrijstelling vennootschapsbelasting

De stichting is vrijgesteld voor heffing van Vennootschapsbelasting aangezien zij geen winstoogmerk heeft.

4.2                ANBI

De stichting heeft een ANBI beschikking sinds haar oprichting.
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2016
Staat van baten en lasten over 2016
Kasstroomoverzicht 2016
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016
Overige toelichtingen



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na winstbestemming)

31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 14.291 3.131

TOTAAL ACTIVA 14.291 3.131

PASSIVA

Reserves en fondsen  (2)

Overige reserves 14.255 3.095

Kortlopende schulden  (3)

Overlopende passiva 36 36

TOTAAL PASSIVA 14.291 3.131
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
Baten

Baten uit fondsverwerving  (4) 12.744 4.606

Som van de geworven baten 12.744 4.606

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Ondersteuning onderzoek (spier-)ziekte kinderen  (5) - 6.200

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving  (6) 908 -

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (7) 547 425

Saldo voor financiële baten en lasten 1.455 6.625

Rentelasten en soortgelijke lasten  (8) 129 106

Saldo 11.160 -2.125

Resultaatbestemming

Overige reserves 11.160 -2.125
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2016

€ €

2015

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 11.289 -2.019
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen) - 10

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 11.289 -2.009

Rentelasten -129 -106

Kasstroom uit operationele activiteiten 11.160 -2.115

11.160 -2.115

Samenstelling geldmiddelen
2016

€ €

2015

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 3.131 5.246

Mutatie liquide middelen 11.160 -2.115

Geldmiddelen per 31 december 14.291 3.131
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting I am Sport (geregistreerd onder KvK-nummer 59879211), statutair gevestigd te
Rotterdam,  bestaan voornamelijk uit fondswerving voor onderzoek naar ziekten bij kinderen en verbeteren
van hun toekomst.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

 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.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
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Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.

 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET  KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

1. Liquide middelen
Rabobank 14.291 3.131

PASSIVA

2. Eigen vermogen
Overige reserves 14.255 3.095

14.255 3.095

2016

€

2015

€

Overige reserves
Stand per 1 januari 3.095 5.220
Resultaatbestemming boekjaar 11.160 -2.125

Stand per 31 december 14.255 3.095
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3. Kortlopende schulden

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva 36 36

Overlopende passiva

Rente- en bankkosten 26 26
Overige overlopende passiva 10 10

36 36
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
4. Baten uit fondsverwerving

Donaties en giften 12.744 4.606

Besteed aan de doelstellingen

5. Ondersteuning onderzoek (spier-)ziekte kinderen

Sponsoring Clinicclowns - 1.000
Sponsoring De kleine Stek - 1.000
Sponsoring Spieren voor Spieren - 4.200

- 6.200

Wervingskosten

6. Lasten fondsverwerving

Filmproductie Guus 908 -

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Het bestuur werkt onbezoldigd voor de stichting.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers werkzaam.

7. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten - 5
Verkooplasten 295 418
Algemene lasten 252 2

547 425

Kantoorlasten

Contributies en abonnementen - 5

Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten - 366
Representatielasten 295 52

295 418

Algemene lasten

Kosten Mollie 203 2

transporteren 203 2
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Realisatie
2016

€

Realisatie
2015

€
Transport 203 2

Overige algemene lasten 49 -

252 2

Financiële baten en lasten

8. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en kosten bankrekening(en) -129 -106
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7                OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Bestemming van de winst 2016

Het bestuur stelt voor het exploitatiesaldo als volgt te bestemmen:

2016

€

Resultaat 11.160

Toevoeging overige reserves 11.160
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Rotterdam, 3 juli 2017



OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de
vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen
controleverklaring toegevoegd.
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