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Geacht bestuur,

Hierbij bied ik u ter voldoening van gestelde in artikel 13 lid 3 van de statuten de door de directie
vastgestelde balans per 31 december 2020 en staat van baten en lasten over 2020 ter
goedkeuring aan.
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DIRECTIEVERSLAG

Een terugblik naar 2020
2020 was een bewogen jaar, een bijzonder jaar, een jaar vol uitdagingen door Covid-19,  ondanks alles kijken we tevreden terug.
Het jaar begon met het startsein voor de Nationale Spelen in Den Haag, de Special Olympics Invitational Games in Zweden en met elkaar 
keken we uit naar de mooie sportzomer die voor ons lag. Totdat ons dagelijks leven veranderde door de Covid-19 pandemie. De eerste
maatregelen werden aangekondigd en niet veel later was de eerste lockdown een feit. Alle evenementen van 2020  moesten worden 
verplaatst naar 2021. Maar we hielden de spirit erin. Onze sporters  zijn een ster in het overwinnen van beperkingen en kijken naar wat wel 
kan. Wij volgden hun voorbeeld en zorgden dat we op innovatieve wijze in contact en beweging bleven. En met succes!

Scoor je PR! app gelanceerd

de app waardevoller dan ooit.

Unified Moves beweegt je
Wat begon als een idee voor een online sportles voor onze sporters, groeide in vier weken tijd uit tot een interactief feestje waar sporters met
en zonder beperking konden stralen! Met Unified Moves wilden wij onze sporters een hart onder de riem steken. 
Ze kwamen in beweging en met elkaar in contact. Een avond die ze mentaal en fysiek weerbaarder heeft gemaakt. Als bijvangst leerde een 
grote groep omgaan met videobellen, als middel om elkaar digitaal te ontmoeten. Gedurende het weekend bleef iedereen in beweging met 
de Unified Moves Bingo. Een prachtig eindresultaat als alternatief voor de openingsceremonie.

Health congres noodzaak voor inclusieve zorg
Het online Special Olympics Health Congres op maandag 23 november is een groot succes gebleken. In totaal waren er bijna 200 
huisartsen en studenten die deelnamen aan het digitale gezondheidscongres, om de gezondheid en leefstijl van mensen met een 
verstandelijke beperking te verbeteren. Het congres onderschreef nogmaals de noodzaak van inclusieve zorg. Helaas worden onderliggende 
gezondheidsproblemen nog altijd niet of nauwelijks gesignaleerd, terwijl dit zo belangrijk is om de gezondheid van mensen met een 
verstandelijke beperking te verbeteren. Een gezonde leefstijl is ook belangrijk in de strijd tegen het Covid-19 virus. Mensen met een 
verstandelijke beperking vallen onder de kwetsbare doelgroep. Niet de beperking an sich maakt hen kwetsbaar, maar de combinatie met 
een vaak ongezonde leefstijl, onvoldoende beweging en onderliggende gezondheidsproblemen maken hen zo kwetsbaar.
Eén van de conclusies werd een belangrijke oproep aan alle (huis)artsen; praat met je patiënt met een verstandelijke beperking. Door 
verbaal en non-verbaal naar je patiënt te luisteren, leer jij je patiënt kennen en begrijpen. Neem de tijd, gebruik duidelijke taal en heb kennis 
van de veel voorkomende onderliggende gezondheidsproblemen.

Meerjaren strategisch plan
December 2020  is onze meer jaren strategie vastgesteld voor de periode 2021-2024. Dank aan de meer dan 300 mensen die hierin hebben 
meegedacht. De eerste 50 jaar van Special Olympics maakten ons tot de meest prominente sportorganisatie ter wereld die streeft naar 
volledige inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving door de inzet van sport. 

Een inclusieve wereld, gedreven door de kracht van sport, waardoor mensen met een verstandelijke beperking actief, gezond en gelukkig zijn.

Special Olympics loopt 3FM The Lifeline
Al jaren organiseert 3FM in de week voor kerst Serious Request: the Lifeline, om geld in te zamelen voor het goede doel. Dit jaar hebben 
verschillende teams van Special Olympics Nederland mee gedaan door samen actief in beweging te komen. Dat was een schot in de roos. 
Eén van de deelnemers noemde het net een virus, zo aanstekelijk werkte de positieve gedachte om in beweging te komen en zij wilde elke
dag meer en langer bewegen. Samen met alle lopers hebben we bijna twee rondjes om de wereld gelopen. Het totaal aantal kilometers dat 
de Special Olympics sporters bij elkaar hebben gelopen is uitgekomen op 5051 km en daarmee hebben we €12.296,50 opgehaald voor het 
Rode Kruis. Een fantastisch eindschot van 2020. 

1 Continue mogelijkheden voor training, presteren, lichamelijke activiteit en verbetering van de gezondheid voor deelnemers.
Voortbouwend op het vorige strategische plan, zijn er twee belangrijke ingrediënten voor ons succes:

2 Zinvolle sociale interacties tussen mensen met en zonder beperking op en buiten het sportveld.

Direct tijdens de eerste lockdown lanceerden we de Scoor je PR! app. De app was ontwikkeld om sporters in aanloop naar de Nationale
Spelen in Den Haag te laten trainen voor een PR (persoonlijk record). De Nationale Spelen werden helaas geannuleerd, maar nu bleek 
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Sport waardevoller dan ooit
De kracht en waarde van sport is door de pandemie duidelijker geworden dan ooit. Sport draagt bij aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, 
contact én gezondheid. Met sport bouw je aan weerstand, zowel fysiek als mentaal. In 2021 bouwen we dan ook weer samen aan sport en 
sportevenementen en gaan we uit van wat wel kan.

Special Olympics Nationale Spelen 2021 in Den Haag!
Den Haag wordt in juni 2021 (ipv 2020) het sportpodium voor Special Olympics sporters, een moment om naar uit te kijken en voor te gaan 
trainen.

Kazan organiseert de Special Olympics World Winter Games in 2022!
Kazan (ipv Zweden) organiseert in 2022 (ipv 2021) de World Winter Games. Team NL zal met 29 sporters op dit wereld- podium deelnemen. 
Zij worden begeleid door 9 coaches en 5 stafleden. De 29 sporters gaan deelnemen aan vier takken van sport; langlaufen, shorttrack, skiën
en snowboarden.

Special Olympics Nationale Spelen 2022 in Twente!
Twente wint de strijd om de Special Olympics Nationale Spelen 2022! Juni 2020 is het evenement toegekend. In 2021 starten de 
voorbereidingen.



Stichting Special Olympics Nederland 3.
Utrecht

BALANS

Activa 31 december 2020 31 december 2019
Na voorstel resultaatsbestemming € €

MATERIËLE VASTE ACTIVA 1
Andere vaste bedrijfsmiddelen 3.070               2.817                

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Debiteuren 15.000             1.815                
Belastingen en premies sociale lasten 2 6.324               16.767              
Overige vorderingen en overlopende activa 3 333.105           102.710            

LIQUIDE MIDDELEN 4 279.493           448.931            

Totaal 636.993           573.040            

Passiva

EIGEN VERMOGEN 
Overige reserves 5 182.145           178.479           
Bestemmingsreserves 6 126.842           126.842           
Bestemmingsfondsen 7 27.869             27.869             

336.856           333.189            

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 8 7.550                24.983              
Voorzieningen 9 3.242               3.232                
Belastingen en premies sociale lasten 10 -                   22                    
Overige schulden en overlopende passiva 11 289.345            211.615            

Totaal 636.993            573.040            
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Baten

ORGANISATIE
Overige inkomsten 12 165.500           188.396           121.366

ACTIVITEITEN
Baten programma's 13 825.500           339.765           692.719

 
Totaal baten  991.000           528.161           814.084

Lasten

ORGANISATIE
Personeel 14 315.000           299.577           358.958
  doorbelaste personeelskosten naar activiteiten -265.000 -265.000 -273.400 
Huisvesting 15 15.000             19.554             19.164
Organisatie 16 56.500             47.552             67.195

121.500           101.683           171.917

ACTIVITEITEN
Voorlichting 17 42.500             33.030             42.639
Regionale evenementen 18 42.000             20.106             44.928
Nationale spelen 19 244.000           77.344             41.051
Nationale evenementen 20 -                   -                   0
Invitatie evenement 21 6.000               5.000               23.115
European Games 22 -                   100                  0
World Games 23 60.000             62.469             236.261
Deskundigheidsbevordering 24 18.000             9.115               14.285
Internationale zaken 25 -                   -                   0
Torch run 26 10.000             5.561               12.832
Healthy athletes 27 57.000             10.253             569
Healthy communities 28 145.000           86.776             123.364
Play Unified 29 235.000           103.057           67.780
Young Athletes 30 5.000               5.000               5.000
MATP 31 5.000               5.000               5.000

869.500           422.812           616.825

Totaal lasten 991.000           524.495           788.741

Saldo staat van baten en lasten -                   3.667               25.343

Het resultaat wordt niet verdeeld onder bestemmingsreserves.
Bestemmingsfonds Healthy Athletes -                   -569 
Bestemmingsreserve Internationale Uitzendingen van SOTeamNL -                   -5.972 
Bestemmingsreserve Toekomstige Activiteiten -                   31.884
Resultaatsbestemming -                   25.343

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2020 sluit met een positief saldo van € 3.667.
Dit bedrag wordt gedoteerd aan algemene reserve.
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BEGROTINGSVERGELIJKING

Begroting Realisatie Verschil 
tov begroting

2020 2020 Voordelig Nadelig
BATEN € € € €

ORGANISATIE
Fondsen vrij besteedbaar 1                      122.500 142.958 20.458
Be a Fan 2                      0 10.938 10.938
Communicatie 3                      43.000 34.500 8.500
Overige bijdragen en rente 0 0

ACTIVITEITEN
Fondsen regionale evenementen 4                      42.000 27.000 15.000
Nationale spelen 5                      244.000 50.417 193.583
Nationale evenementen 0 0
Fondsen Worldgames 6                      20.000 25.300 5.300
European Games 0 0
Deskundigheidsbevordering 18.000 18.000
Deelname invitatie event 6.000 8.040 2.040
Torch run 10.000 10.000
Healthy Athletes 7                      62.000 0 62.000
Healthy Communities 8                      153.500 79.420 74.080
Young Athletes 5.000 5.000
MATP 5.000 5.000
Play Unified 9                      260.000 111.589 148.411

991.000 528.161 38.736 501.575

LASTEN   

ORGANISATIE
Personeel 10                    315.000 299.577 15.423
  doorbelaste personeelskosten naar activiteiten -265.000 -265.000
Huisvesting 15.000 19.554 4.554
Organisatie 11                    56.500 47.552 8.948

ACTIVITEITEN
Voorlichting 12                    42.500 33.030 9.470
Regionale evenementen 13                    42.000 20.106 21.894
Nationale spelen 14                    244.000 77.344 166.656
Nationale evenementen 0 0
Invitatie evenement 6.000 5.000 1.000
European Games 0 100 100
World Games 60.000 62.469 2.469
Deskundigheidsbevordering 15                    18.000 9.115 8.885
Internationale zaken 0 0
Torch run 10.000 5.561 4.439
Healthy Athletes 16                    57.000 10.253 46.747
Healthy Communities 17                    145.000 86.776 58.224
Young Athletes 5.000 5.000
MATP 5.000 5.000
Play Unified 18                    235.000 103.057 131.943

991.000 524.495 473.629 7.123
  

Verschil 3.667
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Afwijkingen
Om inzicht te verstrekken worden hieronder afwijkingen boven de € 5.000 toegelicht.
1. Hogere baten i.v.m. de TVL regeling vanuit de Overheid wegens omzetverlies en daarnaast veel donaties via de donatie button.
2. Opbrengsten DM brief van FGS staat hier apart en was begroot onder (3).
3. Hierin waren ook opbrengsten DM brief begroot (zie 2). 
4. In verband met Covid-19 zijn er minder Regionale Spelen/events en ook minder baten voor deze events.
5. Baten (t.w.v. 131.500) van de partners in overleg met hen gereserveerd voor 2021 voor Spelen. De begrootte 25.000 t.b.v. SONS 2020 
    uit bestemmmingsreserve is niet aangesproken. Ook ontvangen we de bijdrage van SONS2020 aan ons pas in 2021.
6. 5.000 aan vergoedingen vanuit verenigingen voor reis naar Pre-games Zweden.
7. Healthy Athletes is niet doorgegaan, er is geen Grant aangevraagd en ook het VWS subsidiegeld (45.000) hiervoor is doorgezet naar 2021.
8. 15.000 van ZonMW voor ScoorJePR,  5.000 extra donatie van J&J, 20,000 van J&J voor congres, 32.000 VWS voor congres en scoorjePR
    Het verschil met begroting komt o.a. door lagere investeringen en samenhangen lagere baten: 6.000 i.p.v. begrootte 45.000 Grant vanuit 
    SOI ontvangen. 20.000 van VWS en 31.000 van Egeria is gereserveerd voor 2021 om dan te investeren in ScoorJePR ontwikkeling op basis 
     van evaluatie.
9.  32.000 van VWS is t.b.v. PlayUnified onderzoek Mulier Instituut. Extra opbrengsten voor Unified Moves en LifeLine bedragen 28.000.
     75.000 baten begroot i.v.m. aanvraag VriendenLoterij, welke niet is verkregen in 2020. Van de 150.000 van CocaCola is 95.000 
     gereserveerd voor 2021.
10. Minder personele lasten, wegens UWV vergoeding i.v.m. ziekte van medewerker.
11. Aanzienlijk minder reiskosten gezien Covid-19 en daarmee lagere organisatiekosten.
12. Lagere communicatiekosten vanwege wegvallen evenementen.
13. Vanwege Covid-19 geen evenementen kunnen organiseren, geen afdracht aan organisaties, alleen eigen personele lasten.
14. Geen afdracht van sponsorgelden aan SONS2020 in 2020. Afdracht à 165.000 zal plaatsvinden in 2021.
15. Geen reiskosten van technisch gedelegeerden naar bijeenkomsten en events.
16. Geen Healthy Athletes kosten alleen personele kosten i.v.m. voorbereidingen.
17. Online i.p.v. live congres en dus lagere kosten, daarnaast zijn de ScoorJePR doorontwikkelingskosten naar 2021 doorgeschoven i.v.m. 
       evaluatie en maken van filmpjes. met sporters, die tijdens Covid-19 pandamie niet gefilmd konden worden.
18. Gezien Covid-19 en door geen honoring van VriendenLoterij geen extra investeringen in PlayUnified op sportveld in 2020. 
       Wel kosten gemaakt voor PlayUnified op schoolplein, Unified Moves en LifeLine.

In totaal wijken de baten net zoveel af van de begroting als de kosten. Vele activiteiten konden geen doorgang vinden door de Covid pandamie
De baten gekoppeld aan de activiteiten zijn in goed overleg met de partners, gereserveerd voor activiteiten in 2021. 
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TOELICHTING ALGEMEEN

ALGEMEEN   

STICHTINGENREGISTER

Stichting Special Olympics Nederland is statutair opgericht op 22 februari 2002 en is ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 30179857.
Op 30 september 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. De Stichting heeft vanaf dat moment een Raad van Toezicht
in plaats van een bestuur. Per 23 december 2015 is een nieuwe statutenwijziging doorgevoerd en per direct van kracht gegaan.
Het Raad van Toezicht model is hierbij teruggedraaid naar een bestuursmodel met een beleidsvoorbereidend en een uitvoerend
directeur.

Samenstelling bestuur en directie per balansdatum 31 december 2020:

Bestuur
Het bestuur bestond in 2020 uit de heer R.P.G.L.M. Verbunt (voorzitter), de heer G.W. Weinberg (penningmeester), 
de heer M. van Doorn, mevrouw M. Smit, mevrouw M.T. van Weegen en de heer E. de Winter. 

Directie
Per 1 januari 2018 wordt de directie gevoerd door mevrouw R.M Schapendonk.

Toekomstverwachting
De begroting 2021 is vastgesteld en opgenomen in de bijlage. De belangrijkste geldverstrekkers hebben hun bijdragen voor 2021
toegezegd. Mocht de hoogte van deze bijdragen gedurende 2021 wijzigen dan zal de directie met het bestuur afstemmen hoe
hiermee om te gaan om gezamenlijk tot maatregelen te komen.
Het vrije vermogen is voldoende om tegenvallers op te vangen en de continuïteit te garanderen.

DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel het uitdragen van de wereldwijde filosofie en missie van Special
Olympics en het geven van voorlichting over de mogelijkheden tot sportbeoefening door mensen met een verstandelijke handicap.

VERSLAGGEVING

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
Tenzij anders vermeld worden de bedragen in de jaarrekening in euro's vermeld.

De richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisaties-zonder-winststreven (RJ640) zijn toegepast.

De jaarrekening 2020 is opgesteld door de directie en vastgesteld door Bestuur op 20 april 2021.

OORDELEN EN SCHATTINGEN

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding zich diverse
oordelen en schattingen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
De belangrijkste oordelen en schattingen zijn:
 - Overlopende activa
 - Inbaarheid van de vorderingen
 - Economische levensduur activa
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa
De matëriele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en in overeenstemming met de economische
levensduur afgeschreven.

De afschrijvingspercentages bedragen:
Computerapparatuur met aanschafwaarde > € 1.500 25      %
Verbouwingen met aanschafwaarde > € 1.500 10      %
Inventaris met aanschafwaarde > € 1.500 20      %
Inventaris met aanschafwaarde < € 1.500 100      %
Vervoermiddelen > € 1.500 20      %

Indien van toepassing en vermeld wordt rekening gehouden met de restwaarde.
De activa die overgedragen zijn tussen de (oud) labels worden in drie jaar afgeschreven (restwaarde nihil).

Vorderingen
De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van de individuele beoordeling van de vordering. De vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting, tenzij anders vermeld.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de bestemmingsreserves, de bestemmingsfondsen en de overige reserves.

Erfstellingen en legaten, kleiner dan € 50.000 worden via de staat van baten en lasten toegevoegd aan het eigen vermogen
mits de baten in het verslagjaar niet zijn besteed; Bij erfstellingen en legaten, groter dan € 50.000, die ook in de staat van
baten en lasten worden verantwoord, kan het bestuur besluiten dat de erfstelling of het legaat voor het meerdere boven
€ 50.000 geheel of gedeeltelijk wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve mits ook hier de baten nog niet zijn besteed.

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn reserves die door het bestuur zijn ingesteld en waarvoor door het bestuur 
een specifiek bestedingsdoel is toegekend. Het bestuur heeft de bevoegdheid om middels besluitvorming de 
bestemmingsreserves op te heffen.

Bestemmingsfondsen
De bestemmingsfondsen zijn gevormd uit bijdragen die door derden zijn verstrekt. Aan dit deel van het vermogen zijn
derhalve door derden beperkingen aangebracht in de bestemming. Deze derden kunnen ook de beperkingen opheffen.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld 
en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting 
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening jubileumuitkeringen
Bij een 10, 25 of 40 jarig jubileum ontvangt een werknemer een jubileumuitkering.
Op de balans wordt een voorziening gevormd voor de opgebouwde rechten van werknemers. Hierbij is rekening gehouden
met een inschatting of werknemers het jubileum zullen behalen. 
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Pensioenen
De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en
Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon.
Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt.

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de Staat van baten en lasten verantwoord en, voor zover de 
aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.

Stichting Special Olympics Nederland heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een
tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden
de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Private Aanvulling WW & WGA (PAWW)
De PAWW is ontwikkeld om het WW-gat te dichten met een eigen bijdrage van de werknemers. Deze Private Aanvulling van 
de WW en loongerelateerde WGA is niet verplicht, maar per CAO wordt besloten of men hier zich bij wil aansluiten. 
Per 1 februari 2019 heeft de CAO Sport kenbaar gemaakt zich hier bij aan te sluiten. Vanaf dat moment is afdragen aan de
PAWW dus wél verplicht. Stichting Special Olympics Nederland houdt de PAWW bijdrage in op het loon bij haar medewerkers
en verzorgt de afdracht.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden, betreffen schulden die binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en 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.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben.
Baten
Onder baten wordt verstaan de van derden verkregen gelden ter ondersteuning van de uit te voeren activiteiten. De baten worden toegerekend 
aan de periode waarin de overeengekomen activiteiten worden uitgevoerd.
Lasten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De doorbelaste uren
van medewerkers naar projecten vindt plaats tegen een vast percentage.

OVERIGE

Werknemers
Bij Stichting Special Olympics werken eind 2020 7 medewerkers. Het gemiddeld aantal fte bedraagt in 2020: 6,32.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Special Olympics is onbezoldigd.

Directiesalaris
De directeur was in dienst van Stichting Special Olympics Nederland. De salarissen worden jaarlijks geindexeerd conform de 
indexering van de CAO-Sport. 
De bezolding aan de directie valt binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens. 

Fondsenwerving
Stichting Fonds Gehandicaptensport werft sponsors/partners voor Stichting Special Olympics Nederland, waarvoor een 
kostenfee in rekening wordt gebracht. De samenwerkingsverbanden met sponsors zijn contractueel vastgelegd. In 2020 betreft dit bijdragen 
van Rabobank, Stamhuis, Coca Cola, Aegon en de Vriendenloterij. 
Egeria, Ministerie van VWS, ZONMW,  Johnsson & Johnsson, Lions en grants vanuit Special Olympics Inc. en Coca Cola Foundation
financieren Special Olympics rechtstreeks.
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TOELICHTING ALGEMEEN

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt
en als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

ANBI status
De Stichting heeft een ANBI status per 1 januari 2008.

Vennootschapsbelasting
Stichting Special Olympics Nederland is niet vennootschapsbelastingplichtig.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
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TOELICHTING BALANS
31 december 31 december

MATERIËLE VASTE ACTIVA 1 2020 2019
€ €

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Boekwaarde 1 januari 2.817 2.628
Aanschaf computers 1.390 1.072

4.207 3.700
Af: afschrijvingen -1.137 -884

Boekwaarde 31 december 3.070 2.817

Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 74.746 73.356

VORDERINGEN

Belastingen, premies sociale lasten en pensioenen 2
Omzetbelasting 6.132 16.767
Vooruitbetaalde pensioenpremie 192 0

6.324 16.767

Overige vorderingen en overlopende activa 3

Stichting Fonds Gehandicaptensport 160.000 62.500
Vooruitbetaalde kosten Nationale Spelen 60.996 10.684
Vooruitbetaalde kosten Regionale Evenementen 50.000 0
Vooruitbetaalde kosten World Games 6.011 0
Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4 2020 (TVL) 23.184 0
Nog te ontvangen bedragen 126 158
Nog te factureren 30.938 29.356
Overige vooruitbetaalde kosten 1.851 0
Rente 0 12

333.105 102.710

LIQUIDE MIDDELEN 4

Rabobank 279.493 448.931

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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TOELICHTING BALANS

EIGEN VERMOGEN 31 december 31 december
2020 2019

Overige reserves 5 € €

Stand per 1 januari 178.479 181.128
Onttrekkingen uit bestemmingsreserve 0 6.541
Dotaties naar bestemmingsreserve 0 -34.533
Resultaat boekjaar 3.667 25.343

Stand per 31 december 182.145 178.479

Bestemmingsreserves 6

Stand per 1 januari 126.842 98.281
Dotaties 0 34.533

126.842 132.814
Onttrekkingen 0 5.972

Stand per 31 december 126.842 126.842

Specificatie van bestemmingsreserve Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo
1-1-2020 2020 2020 31-12-2020

€ € € €
1) Internationale uitzendingen van team NL 54.840 0 0 54.840
2) Toekomstige activiteiten 72.002 0 0 72.002

126.842 0 0 126.842

Ad 1) Bestemmingsreserve Internationale uitzendingen van team NL
De bestemmingsreserve heeft als doel uitgaven voor internationale uitzendingen, zoals World Games mogelijk te maken. 

Ad 2) Bestemmingsreserve toekomstige activiteiten
De bestemmingsreserve heeft als doel uitgaven voor toekomstige activiteiten mogelijk te maken zoals evenementen, Health activiteiten 
en de leerstoel Special Olympics, Nationale Spelen.

Bestemmingsfondsen 7
2020 2019

Stand per 1 januari 27.869 28.438
Onttrekkingen/betalingen 0 569

27.869 27.869
Dotaties/ontvangsten 0 0

Stand per 31 december 27.869 27.869

Specificatie van bestemmingsfondsen Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo
1-1-2020 2020 2020 31-12-2020

€ € € €
1) Healthy Athletes Programma's 27.869 0 0 27.869

27.869 0 0 27.869

Ad 1) Bestemmingsfonds Healthy Athletes Programma's
Dit zijn de nog niet bestede maar door derden specifiek gelabelde bijdragen voor programma's die als doel hebben de lichamelijke 
gezondheid en de fysieke conditie van de Special Olympics-atleten te onderzoeken en waar nodig te verbeteren. Hieronder vallen o.a.
special smiles, opening eyes, health promotion, fun fitness, fit feet en healthy hearing.
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TOELICHTING BALANS

31 december 31 december
KORTLOPENDE SCHULDEN 2020 2019

€ €
Crediteuren 8
Crediteuren 7.550 24.983

Voorzieningen 9
Voorziening jubileumuitkeringen 3.242 3.232

Belastingen en premies sociale lasten 10
Loonheffing 0 22

0 22

Overige schulden en overlopende passiva 11

Diverse te betalen en vooruitontvangen bedragen

Te betalen accountant 8.000 7.260
Te betalen vakantiegelden/vakantieuren 13.319 28.461
Te betalen netto lonen 0 13
Af te dragen premie PAWW 0 180
Vooruitontvangen Play Unified 80.000 152.601
Vooruitontvangen Nationale Spelen 2021 131.500 18.000
Vooruitontvangen Scoor je PR 2021 31.000 0
Vooruitontvangen Vriendenloterij 25.000 0
Nog te betalen kosten Torch Run 2020 527 5.100

289.345 211.615

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN
Hieronder vallen de verplichtingen ingevolge het huurcontract en de leaseauto.
Voor de leaseauto bedraagt de financiële verplichting € 6.201 per jaar. De looptijd van het contract is 60 maanden.
Het contract loopt tot februari 2021.

Het huurcontract betreft het adres Orteliuslaan 1041 te Utrecht. In dit contract zijn huur- en servicekosten voor 3 vaste werkplekken,
twee ontmoetingsplekken en parkeerkosten voor 3 personen inbegrepen.
Het jaarbedrag van deze verplichting bedraagt € 16.195. De looptijd hiervan is tot en met oktober 2022.

Aangegane verplichtingen die betrekking hebben op volgend boekjaar zijn verwerkt in de begroting 2021.
In relatie tot besluit tot uitstel van de Nationale Spelen 2020 naar het kalenderjaar 2021 hebben onze sponsoren en partners toegezegd 
dat hun bijdragen 2020 voor een bedrag van € 131.500 mogen worden aangewend voor de organisatie van de Nationale Spelen 2021. 
We zullen deze gelden in 2021 ter beschikking stellen aan de Stichting Nationale Spelen Den Haag 2020 conform onze contractuele 
verplichtingen.
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
BATEN 2020 2020 2019

€ € €
ORGANISATIE

Overige inkomsten 12

Fondsen en sponsoring vrij besteedbaar  122.500 142.958 92.468
Be a Fan (donateursbijdragen) 0 10.938 8.399
Communicatie 43.000 34.500 20.486
Overige bijdragen en rente 0 0 12

165.500 188.396 121.366

ACTIVITEITEN

Baten programma's 13

Fondsen regionale evenementen 42.000 27.000 37.500
Nationale spelen 244.000 50.417 43.750
Nationale evenementen 0 0 0
Deelname invitatie evenement 6.000 8.040 24.000
Fondsen Worldgames  20.000 25.300 238.561
European Games  0 0 0
Deskundigheidsbevordering 18.000 18.000 15.000
Torch run 10.000 10.000 10.000
Healthy Athletes 62.000 0 0
Healthy Communities 153.500 79.420 235.322
Young Athletes 5.000 5.000 5.000
MATP 5.000 5.000 5.000
Play Unified 260.000 111.589 78.587

825.500 339.765 692.719

In de baten zijn de volgende overheidssubsidies verantwoord:
De subsidietoekenning van het Ministerie van VWS ad € 130.000 voor de activiteit "Healthy Communities SON 2019-2020". De verantwoorde 
bate over 2020 inzake deze toekenning is € 45.871.
De subsidietoekenning van het Ministerie van VWS ad € 244.215 voor de activiteit "PlayUnified 2019-2023”. De verantwoorde bate over 2020 
inzake deze toekenning is € 56.357.
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
LASTEN 2020 2020 2019

€ € €
Personeel 14
Loonkosten 315.000 239.536 233.249
Sociale lasten 0 45.213 42.098
Pensioenkosten 0 21.538 20.946
Overige personeelskosten 0 -6.710 62.664

315.000 299.577 358.958

Toerekening personeelskosten
De salariskosten worden op basis van historisch inzicht volgens een vast percentage doorbelast naar de vaste evenementen en
activiteiten volgens onderstaand schema: 

Begroting Realisatie Realisatie
2020 2020 2019

Voorlichting 7,5% 7,5% 3,7%
Regionale evenementen 7,5% 7,5% 7,3%
Nationale spelen 22,6% 22,6% 14,6%
Invitatie evenement 1,9% 1,9% 1,8%
World Games 22,6% 22,6% 21,9%
Deskundigheidsbevordering 1,9% 1,9% 1,8%
Torch run 1,9% 1,9% 2,3%
Healthy athletes 3,8% 3,8% 0,0%
Healthy Communities 11,3% 11,3% 20,8%
Play Unified 15,1% 15,1% 21,9%
Young Athletes 1,9% 1,9% 1,8%
MATP 1,9% 1,9% 1,8%

Op aangeven van de medewerkers zelf of vanuit de observatie van directie of management wordt waar nodig de doorbelasting
bijgesteld naar de werkelijkheid. In 2020 was dat niet nodig.

Begroting Realisatie Realisatie
ORGANISATIE 2020 2020 2019

€ € €
Huisvesting 15
Huisvesting en inrichting 15.000 19.554 19.164

15.000 19.554 19.164

Organisatiekosten 16
Inhuur derden 0 0 0
Reis- en verblijfkosten 18.000 9.563 22.877
Bureaukosten 4.500 6.375 16.007
Kosten bus (verzekeringen, belastingen) 0 690 5.298
Afschrijving automatisering 6.000 1.137 884
Accountant 8.000 8.000 8.037
Administratie/advies derden 11.400 11.108 3.168
Representatie 500 633 1.240
Bank 500 268 520
Automatisering 0 1.514 753
Literatuur, contributies en abbonnementen 7.600 8.264 8.411

56.500 47.552 67.195
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
ACTIVITEITEN

Voorlichting 17
Doorbelaste Personeelskosten 20.000 20.000 10.000
Brochures/folders/jaarverslag 0 0 0
Drukwerk 15.000 0 7.443
Website & dititaal inschrijfsysteem 7.500 7.888 21.321
Inhuur derden 0 5.143 3.825
Campagne 0 0 50

42.500 33.030 42.639

Regionale evenementen 18
Doorbelaste Personeelskosten 20.000 20.000 20.000
Drukwerk 1.000 91 881
Organisatie 21.000 15 24.047

42.000 20.106 44.928

Nationale spelen 19
Doorbelaste Personeelskosten 60.000 60.000 40.000
Drukwerk 5.000 0
Organisatie 14.000 1.294 1.051
Overig 165.000 16.050 0

244.000 77.344 41.051

Nationale evenementen 20
Doorbelaste Personeelskosten 0 0 0
Organisatie 0 0 0

0 0 0

Invitatie evenement 21
Doorbelaste Personeelskosten 5.000 5.000 5.000
Organisatie 1.000 0 18.115

6.000 5.000 23.115

European Games 22
Doorbelaste Personeelskosten 0 0 0
Organisatie 0 100 0

0 100 0

World Games 23
Doorbelaste Personeelskosten 60.000 60.000 60.000
Organisatie 0 2.469 176.261

60.000 62.469 236.261
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
2020 2020 2019

€ € €

Deskundigheidsbevordering 24
Doorbelaste Personeelskosten 5.000 5.000 5.000
Sportexperts 13.000 4.115 9.285

18.000 9.115 14.285

Internationale zaken 25
Contributies 0 0 0
Reis- en verblijf 0 0 0

0 0 0

Torch run 26
Doorbelaste Personeelskosten 5.000 5.000 6.400
Overig 5.000 561 6.432

10.000 5.561 12.832

Healthy athletes 27
Doorbelaste Personeelskosten 10.000 10.000 0
Reiskosten 10.000 253 0
Drukwerk 7.000 0 0
Organisatie 30.000 0 569

57.000 10.253 569

Healthy Communities 28
Doorbelaste Personeelskosten 30.000 30.000 57.000
Inhuur derden 30.000 500 13.800
Organisatie 85.000 56.276 52.564

145.000 86.776 123.364

Play Unified 29
Doorbelaste Personeelskosten 40.000 40.000 60.000
Inhuur derden 40.000 905 5.199
Sportexperts 80.000 31.267 0
Organisatie 75.000 30.885 2.581

235.000 103.057 67.780

Young Athletes 30
Doorbelaste Personeelskosten 5.000 5.000 5.000
Organisatie 0 0 0

5.000 5.000 5.000

MATP 31
Doorbelaste Personeelskosten 5.000 5.000 5.000
Organisatie 0 0 0

5.000 5.000 5.000
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Ondertekening jaarrekening Stichting Special Olympics Nederland 2020

Utrecht, 29-4-2021

Stichting Special Olympics Nederland,

R. Schapendonk
Directie

Utrecht, 29-4-2021

Bestuur,

mr. R.P.G.L.M. Verbunt dhr. G.W Weinberg
Voorzitter Penningmeester

drs. M. Smit dhr. E. de Winter

dhr. M. van Doorn drs. M. van Weegen
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OVERIGE GEGEVENS

 
VERWERKING VAN HET RESULTAAT
De staat van baten en lasten over het boekjaar 2020 sluit met een positief saldo van € 3.667.
Dit bedrag wordt gedoteerd aan algemene reserve.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na balansdatum is er een toekenning gekomen van € 300.000 van uit de Vrienden Loterij. Deze heeft grote impact gehad op de reeds 
vastgestelde begroting over 2021.
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BIJLAGE 1

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

KASSTROOMOVERZICHT

31 december 31 december
2020 2019

€ €

Saldo van baten en lasten 3.667 25.343
Afschrijvingen 1.137 884
Cash flow 4.804 26.227

Mutaties vorderingen -233.138 154.466
Mutaties schulden 60.286 96.908
Mutaties werkkapitaal -172.852 251.374
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN -168.048 277.599

Investeringen/desinvesteringen in materiële vaste activa 1.390 1.072
Afwaardering materiële vaste activa 0 0
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN -1.390 -1.072

Netto kasstroom (mutatie liquide middelen) -169.438 276.528

Beginstand liquide middelen 448.931 172.403
Eindstand liquide middelen 279.493 448.931
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BIJLAGE 2

Begroting 2021
Voor 2021 is een sluitende begroting opgesteld die op 20 december 2020 door het bestuur is vastgesteld deze is ter informatie bijgevoegd.
Naar aanleiding van de uitbraak van  COVID-19 (maart 2020) zijn de belangrijkste financiële gevolgen voor SON in kaart gebracht 
op basis van een financiële impactanalyse t.o.v. de vastgestelde begroting 2020. 
Voor 2021 heeft dit geen wezenlijke impact op de financiële positie van SON omdat er een sterke liquiditeitspositie en
continuïteitsreserve is. In relatie tot besluit tot uitstel van de Nationale Spelen 2020 naar kalenderjaar 2021 in overleg met Stichting SON 
hebben onze partners afgelopen jaar toegezegd dat hun bijdragen t.b.v. 2020 voor een bedrag van € 131.500 mogen worden aangewend voor
de Nationale Spelen in 2021 in Den Haag. Wij zullen deze bijdragen gebruiken als onderdeel van de financiering van Spelen 2021. 

Begroting Begroting Realisatie
2021 2020 2020

€ € €
Baten

ORGANISATIE
Overige inkomsten 173.500 183.500 188.396

ACTIVITEITEN
Baten programma's 685.500 807.500 339.765

Totaal baten 859.000 991.000 528.161

Lasten

ORGANISATIE
Personeel 50.000 50.000 34.577
Huisvesting 15.000 15.000 19.554
Organisatie 57.500 48.400 47.552

122.500 113.400 101.683

ACTIVITEITEN
Communicatie 33.000 43.000 33.030
Regionale evenementen 28.000 42.000 20.106
Nationale spelen 234.000 244.000 77.344
Nationale evenementen 0 0 0
European Games 0 0 100
World Games 153.500 60.000 62.469
Deskundigheidsbevordering 18.000 18.000 9.115
Internationale zaken 0 7.600 0
Deelname invitatie evenementen 0 6.000 5.000
Torch run 10.000 10.000 5.561
Play Unified 175.000 235.000 103.057
Young Athletes 4.000 5.000 5.000
Healthy Communities 32.000 145.000 86.776
Healthy athletes 45.000 57.000 10.253
MATP 4.000 5.000 5.000

736.500 877.600 422.812

Totaal lasten 859.000 991.000 524.495

Saldo staat van baten en lasten 0 0 3.667
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Coney Assurance BV 
Van Nelleweg 1212 

3044 BC  Rotterdam 
T +31 (0)10 284 92 88 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur   

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020  

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Special Olympics Nederland te Utrecht gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Special Olympics Nederland per 31 december 2020 

en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

 andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Special Olympics Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  

B.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit het bestuursverslag en de overige gegevens alsmede het kasstroomoverzicht 2020 en de 

begroting 2020 in bijlagen. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de  
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.  
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de overige gegevens in overeenstemming met de 
in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 
   
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit 

kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:  

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing;  
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- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing 

van de Stichting;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de  

jaarrekening staan;  

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 

wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 

is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de  jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en  

- het evalueren of de  jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   
 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing.   
 
Rotterdam, 29 april 2021 
Coney Assurance B.V. 

 

was getekend 
 
drs. P. de Kok RA 
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Digitaal exemplaar, een printexemplaar is eventueel op te vragen.  

 

 

Iedereen moet kunnen sporten op zijn of haar eigen niveau en plezier staat voorop! Via sport 

willen wij de persoonlijke ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking 

stimuleren, het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van mensen vergroten en bijdragen aan 

positieve beeldvorming. 

Dit gaat niet zonder de hulp van onze partner en maatschappelijke partners! 
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