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Voorwoord

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 2021 en staat van baten en lasten over 2021 ter goedkeuring aan. Dit jaarverslag bestaat uit drie delen.

Deel 1: Financieel verslag
Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit de
jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: Het Bestuursverslag
In het bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af over het beleid dat in 2021 is gevoerd.

Deel 3: De Jaarrekening
Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.

Namens de directie

Ragna Schapendonk
Directeur Special Olympics Nederland
Utrecht 26 april 2022
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening. De
resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet. Daarnaast geeft de
resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van de begroting.

Afwijkingen
Om inzicht te verstrekken worden hieronder afwijkingen boven de € 5.000,= toegelicht op pagina 26 t/m 30 onder de
desbetreffende kopjes bij de toelichting op de staat van baten en lasten.
Het resultaat van € 44.889,= is enerzijds te verklaren uit de lagere kosten vanwege het annuleren en uitstellen van veel
activiteiten door de Coronacrisis. Anderzijds door extra baten vanuit de TVL en NOW regeling (beide regelingen zijn nog niet
definitief toegekend). Van het resultaat wordt € 40.000,= gedoteerd aan de Bestemmingsreserve Internationale Uitzendingen
van SOTeamNL.

Staat van baten en lasten t.o.v. begroting

Verslag jaar Begroting Verschil

2021 % Omzet 2021 % Omzet Verschil %

Omzet organisatie 882.051 100,0% 859.000 100,0% 23.051 2,7%

Brutomarge 882.051 100,0% 859.000 100,0% 23.051 2,7%

Personeelskosten 288.162 32,7% 280.000 32,6% 8.162 2,9%

Overige personeelskosten 11.380 1,3% 0 0,0% 11.380 100,0%

Afschrijvingen 1.322 0,1% 6.000 0,7% -4.678 -78,0%

Huisvestingskosten 19.752 2,2% 15.000 1,7% 4.752 31,7%

Voorlichting 8.363 0,9% 13.000 1,5% -4.637 -35,7%

Reis-en verblijfkosten 1.781 0,2% 9.000 1,0% -7.219 -80,2%

Autokosten 4.149 0,5% 9.000 1,0% -4.851 -53,9%

Kantoorkosten 29.725 3,4% 23.500 2,7% 6.225 26,5%

Algemene kosten 11.034 1,3% 10.000 1,2% 1.034 10,3%

Activiteiten 460.030 52,2% 493.500 57,5% -33.470 -6,8%

Totaal kosten 835.698 94,7% 859.000 100,0% -23.302 -2,7%

Bedrijfsresultaat 46.353 5,3% 0 0,0% 46.353 100,0%

Financiële baten en lasten -1.464 -0,2% 0 0,0% -1.464 100,0%

Resultaat na belasting 44.889 5,1% 0 0,0% 44.889 100,0%
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële
positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is
tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 % balans 31-12-2020 % balans

Materiële vaste activa 1.747 0,2% 3.070 0,5%

Vaste activa 1.747 0,2% 3.070 0,5%

Vorderingen 327.425 37,0% 354.430 55,6%

Liquide middelen 555.764 62,8% 279.493 43,9%

Vlottende activa 883.189 99,8% 633.923 99,5%

Activa 884.936 100,0% 636.993 100,0%

Overige reserves 187.034 21,1% 182.145 28,6%

Bestemmingsreserves 166.842 18,9% 126.842 19,9%

Bestemmingsfondsen 27.869 3,1% 27.869 4,4%

Eigen vermogen 381.744 43,1% 336.856 52,9%

Voorzieningen 3.689 0,4% 3.242 0,5%

Kortlopende schulden 499.503 56,4% 296.895 46,6%

Passiva 884.936 100,0% 636.993 100,0%
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Bestuursverslag

2021 werd wegens de Coronacrisis een jaar waarin (wederom) veel activiteiten verzet, in afgeslankte of alternatieve vorm
door Special Olympics werden georganiseerd. Alles werd in zijn werk gesteld om de stip op de horizon te houden, een doel
om voor in beweging en in contact te blijven.
Want de toen al geldende Beweegcrisis, Nederlanders en met name kwetsbare Nederlanders bewegen steeds minder,
verergerde door de Coronacrisis. Het ledenaantal van meer dan 40 sportbonden is in 2020 met 151.800 afgenomen.
Daarnaast is 52 procent van de Nederlanders minder gaan sporten of gestopt met sporten. Het aantal Nederlanders dat
wekelijks sportte is afgenomen met een half miljoen (Bron ‘Zo Sport Nederland’).
Sporters met een verstandelijke beperking maken hier een grote groep van uit. Zij waren de eerste die in lockdown zaten;
zorginstellingen gingen en bleven op slot, dagbesteding werd geschrapt, zwembaden en sporthallen gingen dicht en trainen
door beperkingen in vervoer én vanwege kwetsbaarheid was voor velen, ook buiten, niet te realiseren. Met alle gevolgen
van dien: de coronakilo’s in het kwadraat, inactiviteit, eenzaamheid en depressie. Trouw kopt op 23 feb 2021: ‘Sporters met
een beperking zijn in coronatijd, beperkter dan ooit’. NOS kopt 4 maart 2021: ‘Kinderen met een beperking eenzamer dan
ooit door Corona’.

Special Olympics Nationale Spelen 2021
Belangrijkste stip op de horizon, die we kostte wat kost wilden laten staan, waren Special Olympics Nationale Spelen 2021.
We schaalden in aanloop naar de Spelen steeds meer af in lijn met de Covid-maatregelen, maar continue kijkende wat WEL
kon en dus op welke manier wij sport konden organiseren.
Als eerste sneuvelde de overnachting in het Special Olympics Dorp op Kijkduin en Duinrel. De 1,5 meter afstand kon in
huisjes niet gegarandeerd worden. De Openings Ceremonie werd besloten digitaal te organiseren, groepen groter dan 250
mocht niet. Op 28 mei 2021 (twee weken voor het evenement), werd tijdens de Corona persconferentie duidelijk dat de
toernooien zoals gepland in Den Haag niet door konden gaan, competitie mocht niet volgens geldende maatregelen.
4 jaar lang werkte de organisatie in Den Haag aan een sportevenement voor mensen met een verstandelijk beperking. Er
stonden oorspronkelijk meer dan 18 takken van sport op het programma. Twee weken voordat het sportfeest los zou barsten
en wetende dat op 30 juni sportwedstrijden weer werden toegelaten, moesten zij toch besluiten het evenement te annuleren.
Het beste werd ervan gemaakt.
Hare Majesteit Koningin Máxima bracht een kort bezoek en wenste sporters via een videoboodschap veel succes en plezier
toe. Minister van Sport Tamara van Ark opende samen met de Burgemeester Van Zanen en de Wethouder Sport
Bredemeijer van Den Haag de Spelen tijdens de digitale openingsceremonie. Uiteindelijk sporten op 12 en 13 juni door heel
Nederland duizenden sporters met een verstandelijke beperking. Voor het eerst in de geschiedenis werden tijdens de
Special Olympics Nationale Spelen niet alleen trainingen in Den Haag op verschillende locaties aangeboden, maar konden
sporters ook vanuit de eigen club digitaal deelnemen aan allerlei bewegingsactiviteiten. Duizenden sporters met een
verstandelijke beperking waren op die manier toch actief.

Special Olympics evenementen
Als het niet gewoon kon dan maar heel ludiek. Na annulering van het Special Olympics Shorttrack Event werden de
Shorttrackers verrast door ‘Even tot hier’. ‘Even tot hier’ is een TV programma op NPO en in 2021 kijkcijferkanon met maar
liefst 2,1 miljoen kijkers. De ‘prik’-locatie werd ingericht als ‘Rik’-locatie. Rik is een Special Olympics Shorttracker en samen
met zijn mede sporters kon hij na het startschot van Olympisch kampioen Yara van de Kerkhof alsnog op de schaatsbaan,
die een vaccinatielocatie was geworden, zijn wedstrijd schaatsen.
De Special Olympics Unified Sail Regatta was na 1,5 jaar het eerste echte ‘normale’ Special Olympics Event “ Het was een
onvergetelijke dag voor 15 duo’s in de zeilboten. En gelukkig konden de Pre-Games ook van start. De testcase in aanloop
naar de Special Olympics Nationale Spelen 2022 in Twente. Met de succesvolle resultaten vervolgt de organisatie de weg
naar Special Olympics Nationale Spelen.
Op het nippertje voor een nieuwe lockdown hadden ruim 200 sporters het geluk om in TopsportcentrumAlmere te stralen.
Tijdens de Special Olympics Regionale Spelen werd gestreden in 5 sporten: atletiek, bocce, dans, handbal en hockey. En
werd voor de derde keer het Special Olympics Nationaal Langlauf evenement georganiseerd in Gouda. Sporters uit Uden,
Rotterdam en Gouda stonden te trappelen om van start te gaan.
Door de oplopende coronacijfers en de aangescherpte maatregelen moesten de organisatoren van het ski, het shorttrack,
het basketbal en het dans evenement hun evenement annuleren. Om toch met elkaar te kunnen sporten en bewegen zijn er
een online alternatieven bedacht waar iedereen aan mee kan doen, van bingo tot dancebattle.

Special Olympics World Winter Games
22 januari 2021 werd de nieuwe organisator van de Special Olympics World Winter Games bekend gemaakt. Nadat Zweden
zich in 2020 als organisator had teruggetrokken werd er gezocht naar een nieuwe locatie, dit werd Rusland Kazan januari
2022. Kort daarna werden tijdens de selectiedag de Special Olympics TeamNL 2022 coaches geselecteerd. De 29 sporters
actief in de sporten; langlaufen, shorttrack, skiën en snowboarden, kregen 9 coaches als begeleiding toegewezen. De
voorbereidingen werden gestart met een teambuilding dag, kleding pas-sessies, coachbijeenkomsten en
partnerovereenkomsten met Coca-Cola, TechnischeUnie en Toyotawerden getekend. Augustus 2021 werd echter wegens
de wereldwijde Coronacrisis besloten de World Winter Games 2022 te verzetten naar januari 2023.
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Special Olympics Nationale Spelen 2022
28 januari 2021 ondertekenden Claudio Bruggink voorzitter Stichting Special Olympics Nationale Spelen 2022, Twente en
Ruud Verbunt voorzitter Special Olympics Nederland het officiële contract. Twente organiseert in juni 2022 de Special
Olympics Nationale Spelen. Twente was de startblokken al even uit, met goede bestuursleden die betrokken en scherp zijn,
maar vooral een sterke organisatie onder leiding van Maaike Heethaar. De komst van het evenement maakt veel los in de
regio. Mooie betrokkenheid van gemeente, overheid en bedrijfsleven. Zelden zo’n groot commitment en energie gevoeld.
Iedereen wil helpen om met het evenement een katalysator te laten zijn voor inclusie, voor nog betere kwaliteit sportaanbod
en voor verbinding.

Sportontwikkeling
Op de Special Olympics World Games is triatlon een vast onderdeel, maar tot 2021 had de sport in Nederland nog geen
voet aan de grond gekregen voor sporters met een verstandelijke beperking. TotChris Nikic wereldwijd in het nieuws kwam.
Hij is de eerste triatleet met Down Syndroom die de Ironman voltooide. Hierna bleek er in samenwerking met Triatlonbond
draagvlak te zijn om triatlon voor sporters met een verstandelijke beperking op te zetten in Nederland. Triatlon wordt evenals
dans voor het eerst op het programma van Special Olympics Nationale Spelen 2022 gezet.
Naast deze primeur is ook het ‘Special Olympics Invitational Field Hockey Tournament’ officieel toegekend door Special
Olympics Europe Eurasia aan Nederland. Na jaren van intensief samenwerken van de Internationale Hockey Federatie
(FIH), de Europese Hockey Federatie (EHF), de Duitse Hockey Bond (DHB), de Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en
Special Olympics Nederland staat hockey officieel op het programma van de Special Olympics World Games 2023 in Berlijn
en dus ook op de Special Olympics Nationale Spelen.

PLAY UNIFIED
Maart 2021 ontvingen wij de heuglijke mededeling dat onze projectaanvraag voor PlayUnified door de VriendenLoterij was
gehonoreerd met maar liefst € 300.000,=. Op basis van twee succesvolle pilots, PlayUnified op school met maar liefst 400
basisschoolleerlingen en PlayUnified op de club en uiteraard de campagne uit 2018, stond er een mooie en succesvolle
basis om de komende jaren te bouwen aan ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Voor een
Unified Generatie startten wij ook een project voor de allerjongste. Samen met de KNGU werd nijntje voor Iedereen
ontwikkelt. Een beweegprogramma voor peuters en kleuters met en zonder beperking. Jong geleerd is oud gedaan.

Healthy Community
In het Corona jaar waarin gezondheid belangrijker was en meer aandacht had dan ooit, werd door ons de ScoorJePR app
doorontwikkeld, zodat mensen thuis actief bleven, werd deze onder de aandacht gebracht van zorginstellingen en werd er
ScoorJePR op de club aangeboden. Op 1,5 meter afstand, buiten, op de club werden bootcamp activiteiten aangeboden
zodat G-leden van de vereniging toch actief bleven ondanks dat ze vanwege de maatregelen niet hun eigen sport konden
beoefenen.
Tot slot vond voor de tweede keer het Special Olympics Health Congres plaats. In totaal waren er 140 deelnemers uit maar
liefst 16 verschillende landen die het Engelstalige congres volgden. Met aandacht voor inclusieve gezondheidszorg o.a door
eenvoudige taal en aandacht voor specifieke gezondheidsproblemen onder mensen met verstandelijke beperking.

Begroting 2022
De begroting 2022 is als volgt vastgesteld:
Totale baten € 653.500,=
Besteding aan programma's € 544.000,=
Organisatielasten € 109.500,=

-----------------
Resultaat € 0,=
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.747 3.070

1.747 3.070

Vlottende activa

Vorderingen 327.425 354.430

Liquide middelen 555.764 279.493

883.189 633.923

Activa 884.936 636.993

Balans passiva

31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Overige reserves 187.034 182.145

Bestemmingsreserves 166.842 126.842

Bestemmingsfondsen 27.869 27.869

381.744 336.856

Voorzieningen 3.689 3.242

Kortlopende schulden 499.503 296.895

Passiva 884.936 636.993
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten incl. begroting

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Omzet organisatie 882.051 859.000 528.161

Brutomarge 882.051 859.000 528.161

Personeelskosten 288.162 280.000 306.287

Overige personeelskosten 11.380 0 -6.710

Afschrijvingen 1.322 6.000 1.137

Huisvestingskosten 19.752 15.000 19.554

Voorlichting 8.363 13.000 13.664

Reis-en verblijfkosten 1.781 9.000 10.253

Autokosten 4.149 9.000 0

Kantoorkosten 29.725 23.500 27.360

Algemene kosten 11.034 10.000 8.268

Activiteiten 460.030 493.500 144.681

Totaal kosten 835.698 859.000 524.495

Bedrijfsresultaat 46.353 0 3.667

Financiële baten en lasten -1.464 0 0

Resultaat na belasting 44.889 0 3.667

Resultaatbestemming

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Resultaat

Bestemmingsreserve Internationale
uitzendingen van team NL

40.000 0

Overige reserve 4.889 3.667

44.889 3.667
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Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

2021 2020

Bedrijfsresultaat 46.353 3.667

Aanpassingen bedrijfsresultaat

Afschrijvingen 1.322 1.137

Mutatie voorzieningen 447 10

1.769 1.147

Mutatie werkkapitaal

Mutatie debiteuren 4.888 49.315

Mutatie overige vorderingen 22.117 -282.453

Mutatie crediteuren 7.647 -17.433

Mutatie overige schulden 194.961 77.709

229.613 -172.862

Ontvangen interest 15 0

Betaalde interest -1.480 -0

Operationele kasstroom 276.271 -168.048

Investeringskasstroom

Materiele vaste activa -0 -1.390

-0 -1.390

Mutatie geldmiddelen 276.271 -169.438
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Bestuur
Het bestuur bestond in 2021 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. Het bestuur van Stichting Special
Olympics Nederland is onbezoldigd.

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

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.

Activiteiten

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

Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit. De begroting 2022 is vastgesteld en opgenomen in de
bijlage. De belangrijkste geldverstrekkers hebben hun bijdragen voor 2022 toegezegd. Mocht de hoogte van deze bijdragen
gedurende 2022 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.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Special Olympics Nederland is statutair opgericht op 22 februari 2002 en is feitelijk en statutair gevestigd te Utrecht
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30179857.
Op 30 september 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. Stichting Special Olympics Nederland 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 Toezichtmodel is hierbij teruggedraaid naar een bestuursmodel
met een bestuur en beleidsvoorbereidend en uitvoerend directeur. Stichting Special Olympics Nederland heeft een ANBI
status per 1 januari 2008.
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Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Special
Olympics Nederland zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. De belangrijkste oordelen
en schattingen zijn:
- Overlopende activa
- Inbaarheid van de vorderingen
- Economische levensduur activa

Valuta

De posten in de jaarrekening van Stichting Special Olympics Nederland worden gewaardeerd met inachtneming van de
valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar activiteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De
jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting Special Olympics
Nederland. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de
winst-en-verliesrekening.

Algemene grondslagen

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

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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van 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.
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Grondslagen van 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.

Grondslagen van liquide middelen

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

Grondslagen van eigen vermogen

Het eigen vermogen van Stichting Special Olympics Nederland 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.

Grondslagen van 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.

Grondslagen van 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.
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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.

Grondslagen van omzet

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 2021
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.

Grondslagen van 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.

Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

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 PAWWbijdrage in op het loon bij haar medewerkers en
verzorgt de afdracht.
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Grondslagen van afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is
voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Grondslagen van 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.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Ontvangsten
en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Koersverschillen op
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Materiële vaste activa

Inventaris 1.747 3.070

1.747 3.070

Verloop materiële vaste activa

Verslag jaar

Inventaris Totaal

Verloop materiële vaste activa

Beginsaldo

Verkrijgings of vervaardigingsprijs 6.612 6.612

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

-3.542 -3.542

3.070 3.070

Mutaties

Afschrijvingen -1.322 -1.322

-1.322 -1.322

Eindsaldo

Verkrijgings of vervaardigingsprijs 6.612 6.612

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

-4.864 -4.864

1.748 1.748
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Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen

Debiteuren 10.112 15.000

Vorderingen uit hoofde van belastingen 8.927 6.132

Vordering Fonds Gehandicaptensport 115.000 160.000

Vorderingen uit hoofde van pensioenen 76 192

Overlopende activa 193.311 173.105

327.425 354.430

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Vorderingen uit hoofde van belastingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen uit hoofde van
belastingen

Omzetbelasting 8.927 6.132

8.927 6.132

Overlopende activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten Nationale
Spelen

100.173 60.996

Vooruitbetaalde kosten Regionale
Evenementen

0 50.000

Vooruitbetaalde kosten World Games 14.685 6.011

Nog te ontvangen TVL 36.631 23.184

Nog te factureren of nog te verzenden
facturen

0 30.938

Nog te ontvangen NOW 23.443 0

Nog te ontvangen Vriendenloterij 114 126

Nog te ontvangen Healthy Communities 17.500 0

Overige vooruitbetaalde kosten 765 1.851

193.311 173.105
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Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 555.764 279.493

555.764 279.493

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Overige reserves 187.034 182.145

Bestemmingsreserves 166.842 126.842

Bestemmingsfondsen 27.869 27.869

381.744 336.856

Verloop bestemmingsfondsen

Verslag jaar

Bestemmingsfonds Healthy Athletes
Programma's

Totaal

Verloop bestemmingsfondsen

Eindsaldo

Beginsaldo 27.869 27.869

27.869 27.869

Specificatie van bestemmingsfondsen

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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Verloop bestemmingsreserves

Verslag jaar

Bestemmingsreserve
Internationale

uitzendingen van team NL

Bestemmingsreserve
Toekomstige activiteiten

Totaal

Verloop bestemmingsreserves

Eindsaldo

Beginsaldo 54.840 72.002 126.842

Toevoegingen 40.000 0 40.000

94.840 72.002 166.842

Specificatie van bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Internationale uitzendingen van team NL
De bestemmingsreserve heeft als doel uitgaven voor internationale uitzendingen, zoals World Games mogelijk te maken. €
40.000,= wordt gedoteerd aan de Bestemmingsreserve Internationale Uitzendingen van SOTeamNL.De dekking van de
reeds gemaakte kosten voor World Games Kazan is nog onzeker. Daarnaast vinden de Special Olympics World Games
Berlijn 2023 op korte termijn plaats, terwijl er nog een beperkt aantal partners voor die periode gecontracteerd zijn gezien
werving en activering in Coronatijd lastig was. Om zekerheid te kunnen bieden zodat een van de belangrijkste activiteiten
van Special Olympics Nederland, de uitzending naar de Special Olympics World Games door kan gaan, wordt dit bedrag
gedoteerd aan deze bestemmingsreserve.

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.

Verloop overige reserves

Verslag jaar

Algemene reserve Totaal

Verloop overige reserves

Eindsaldo

Beginsaldo 182.145 182.145

Allocatie van het resultaat 4.889 4.889

187.034 187.034

Van het resultaat à € 44.889 wordt € 40.000 gedoteerd aan de Bestemmingsreserve Internationale uitzendingen van team
NL. Het restant à € 4.889 wordt gedoteerd aan de overige reserves. De overige reserves bedragen na resultaatverwerking €
187.034.

Overige voorzieningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overige voorzieningen

Voorziening jubileumuitkeringen 3.689 3.242

3.689 3.242
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Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Kortlopende schulden

Crediteuren 15.197 7.550

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

8.830 0

Overige schulden 18.375 13.319

Overlopende passiva 457.101 276.027

499.503 296.895

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Loonheffing 8.830 0

8.830 0

Overige schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overige schulden

Reservering vakantiegeld 9.728 9.117

Reservering vakantiedagen 8.415 4.202

Premie Stichting PAWW 232 0

18.375 13.319
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Overlopende passiva

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passiva

Overige nog te betalen kosten 1.538 0

Nog te betalen rentekosten 1.274 0

Nog te betalen kosten TorchRun 0 527

Nog te betalen kosten Scoor je PR! 38.056 0

Nog te betalen kosten Regionale
Spelen

625 0

Nog te betalen accountants- en
advieskosten

8.000 8.000

Vooruitontvangen Play Unified 227.205 80.000

Vooruitontvangen Nationale Spelen 0 131.500

Vooruitontvangen Healthy Athletes 28.571 31.000

Vooruitontvangen Vriendenloterij 0 25.000

VooruitontvangenWorld Games 131.500 0

Vooruitontvangen Young Athletes 10.332 0

Overige vooruitontvangen bedragen
algemeen

10.000 0

457.101 276.027

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

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.

Niet in de balans opgenomen operationele leaseverplichtingen

De verplichting uit hoofde van operationele leasing bedraagt per 31 december 2021 € 8.867 per jaar (31 december 2020: €
6.201 per jaar) en loopt tot augustus 2026 (op 31 december 2020 was de einddatum februari 2021).



Pagina 25 van 32 Stichting Special Olympics Nederland

Toelichting op de staat van baten en lasten

Omzet organisatie

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Omzet organisatie

Baten programma's 662.931 703.500 339.765

Organisatie inkomsten 219.120 155.500 188.396

882.051 859.000 528.161

Baten programma's

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Baten programma's

Fondsen regionale evenementen 28.000 28.000 27.000

Nationale spelen 215.700 234.000 50.417

Deelname invitatie evenement 0 0 8.040

Fondsen World Games 17.997 153.500 25.300

Deskundigheidsbevordering 18.000 18.000 18.000

Torch run 10.000 10.000 10.000

Healthy Athletes 9.560 45.000 0

Healthy Communities 123.597 32.000 79.420

Young Athletes 89.000 4.000 5.000

MATP 4.000 4.000 5.000

Play Unified 147.077 175.000 111.589

662.931 703.500 339.765

1. Nationale Spelen
In de begroting was een reservering uit de bestemmingsreserve ‘overige activiteiten’ van €25.000,= begroot ter dekking van
dubbele personeelslasten voor Special Olympics Nationale Spelen vanwege uitstel Spelen van 2020 naar 2021. Vanwege
de NOW regeling (zie Organisatie inkomsten) zijn deze baten niet uit bestemmingsreserve gehaald.
2. Fondsen World Games
Augustus 2021 werd besloten dat de World Games verzet werden naar januari 2023. € 131.500,= aan ontvangen baten zijn
daarom onder overlopende passiva geboekt (zie VooruitontvangenWorld Games).
3. Healthy Athletes
Healthy Athletes kon in 2021 tijdens Special Olympics Nationale Spelen in Den Haag wegens Covid niet georganiseerd
worden. Ministerie van VWS heeft akkoord gegeven om subsidie t.b.v. Healthy Athletes in 2022 te besteden (zie
Vooruitontvangen Healthy Athletes).
4. Healthy Communities
Om sporters tijdens Covid inbeweging en actief te houden. Is er vanuit VWS extra subsidie à € 100.000,= verstrekt voor
doorontwikkelen ScoorjePR app en ScoorJePR op de club.
5. Young Athletes
Maart 2021 ontvingen we honorering van VriendenLoterij voor projectfinanciering voor PlayUnified à € 300.000,= voor 3 jaar,
waarvan € 89.000,= aan baten t.b.v. ontwikkeling Young Athletes/ ‘nijntje voor iedereen’ in 2021.
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Organisatie inkomsten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Organisatie inkomsten

Fondsen en sponsoring vrij
besteedbaar

204.620 122.500 142.958

Be a Fan (donateursbijdragen) 0 0 10.938

Communicatie 14.500 33.000 34.500

219.120 155.500 188.396

6. Fondsen en sponsoring vrij besteedbaar
Deze post is hoger dan begroot door baten vanuit TVL à €35.631,= en NOW regeling à € 23.443,=.
7. Be a Fan (donateursbijdragen)
Geen baten uit Direct Mailing van Fonds Gehandicaptensport, in 2021 is er geen mailing verstuurd t.b.v. Special Olympics.
Hiervoor was €8.500 in begroting opgenomen.

Totaal kosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Totaal kosten

Personeelskosten 288.162 280.000 306.287

Overige personeelskosten 11.380 0 -6.710

Afschrijvingen 1.322 6.000 1.137

Huisvestingskosten 19.752 15.000 19.554

Voorlichting 8.363 13.000 13.664

Reis-en verblijfkosten 1.781 9.000 10.253

Autokosten 4.149 9.000 0

Kantoorkosten 29.725 23.500 27.360

Algemene kosten 11.034 10.000 8.268

Activiteiten 460.030 493.500 144.681

835.698 859.000 524.495
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Personeelskosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Personeelskosten

Lonen en salarissen 228.599 280.000 239.536

Sociale lasten 38.163 0 45.213

Pensioenlasten 21.401 0 21.538

288.162 280.000 306.287

Gedurende het jaar 2021 waren 7 werknemers in dienst. Het gemiddeld aantal fte bedraagt in 2021 5.39 (2020: 7
medewerkers, 6.32 fte).

Toerekening personeelskosten
De salariskosten worden op basis van historisch inzicht volgens een vast percentage doorbelast naar de activiteiten. In 2021
is er € 260.000 doorbelast naar activiteiten (2020: €265.000).

Er zijn hogere personeelskosten omdat meer personeel in 2021 werkzaam was dan begroot. Dit is gedaan nadat de
toekenning van VriendenLoterij en subsidie van VWS voor ScoorJePR bekend werd en op die projecten specifiek mensen
ingehuurd konden worden.

Overige personeelskosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten 11.380 0 -6.710

11.380 0 -6.710

Afschrijvingen

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.322 6.000 1.137

1.322 6.000 1.137
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Huisvestingskosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Huisvestingskosten

Huisvesting en inrichting 19.752 15.000 19.554

19.752 15.000 19.554

De kosten van de opslag € 2.700,= waren in begroting onder bureaukosten begroot.

Voorlichting

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Voorlichting

Drukwerk 505 8.500 0

Representatiekosten 2.874 500 633

Websitekosten 3.532 4.000 7.888

Inhuur derden 1.452 0 5.143

8.363 13.000 13.664

Reis-en verblijfkosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Reis-en verblijfkosten

Reis-en verblijfkosten 1.069 9.000 9.563

Kosten bus 712 0 690

1.781 9.000 10.253

Vanwege annulering activiteiten en thuiswerken van medewerkers veel minder reis- en verblijfkosten.

Autokosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Autokosten

Leasekosten 4.149 9.000 0

4.149 9.000 0

Op moment van einde leasecontract, is deze tijdelijk niet verlengd gezien de Covid-lockdown en thuiswerken de regel was.
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Kantoorkosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Kantoorkosten

Bureaukosten 757 4.500 6.375

Porti 1.131 0 0

Telefoon en internet 2.034 0 0

Literatuur, contributies en
abonnementen

7.894 7.600 8.264

Administratie/advies derden 12.814 11.400 11.108

Kosten automatisering 5.095 0 1.614

29.725 23.500 27.360

De toename in kantoorkosten komt door kosten voor automatisering die onder kantoorkosten zijn geboekt in plaats van bij
Nationale Spelen, zoals was begroot. Dit betreft het portal voor inschrijvingen van evenementen.

Algemene kosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Algemene kosten

Accountantskosten 7.623 9.500 8.000

Verzekeringen 3.169 0 0

Bank- en betaalkosten 247 500 266

Betalingsverschillen -5 0 -5

Koersverschillen 1 0 7

11.034 10.000 8.268
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Activiteiten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Activiteiten

Regionale evenementen 8.460 21.000 106

Nationale spelen 197.879 169.000 17.344

World Games 12.656 93.500 2.469

Deskundigheidsbevordering 2.926 13.000 4.115

Torch run -798 5.000 561

Healthy Athletes 148 35.000 253

Healthy Communities 93.544 22.000 56.776

Young Athletes 87.697 0 0

Play Unified 57.519 135.000 63.057

460.030 493.500 144.681

Doorbelaste loonkosten
Naast de reguliere kosten is er €260.000 aan interne loonkosten doorbelast naar de verschillende activiteiten in 2021. De
specifieke verdeling tussen projecten is toegelicht in de Bijlages.

1. Regionale evenementen
Hiervan zijn maar een enkele doorgegaan en de evenementen die doorgingen hadden lagere kosten en vroegen om lagere
bijdrage vanuit Special Olympics Nederland.
2. Nationale spelen
Extra en dubbele kosten (met name voor personele inzet) vanwege het verzetten van Special Olympics Nationale Spelen
van 2020 naar 2021. Zie ook overlopende activa van € 60.996 voor Nationale Spelen uit 2020.
3. World Games
Vanwege het verzetten van World Games van 2021 naar 2023 zijn er naast personele kosten nog nauwelijks kosten voor
World Games gemaakt. Deze kosten betreffen kosten voor de Pré Games en zijn daarom wel in 2021 geboekt evenals de
baten vanuit deelnemers voor o.a. tickets.
4. Deskundigheidsbevordering
Dit zijn normaal gesproken reis en verblijfkosten van voor namelijk Technisch gedelegeerden en officials. Zij waren in 2021
nauwelijks actief.
5. TorchRun
TorchRun is ook niet in actie gekomen in 2021 en heeft nog een klein bedrag teruggestort na verantwoording over 2020,
vandaar een negatief bedrag.
6. Healthy Athletes
Healthy Athletes kon in 2021 niet georganiseerd worden.
7. Healthy Communities
T.b.v.Healthy Communities kon naast de begrootte organisatie van het Healthy congres extra geïnvesteerd worden in
doorontwikkeling van ScoorJePR app à € 42.000 en uitvoeren van ScoorJePR op de club à € 30.000,= dankzij extra
subsidie van VWS.
8. Young Athletes
Deel van de kosten zoals begroot staan bij Young Athletes, overige kosten zijn geïnvesteerd in Play Unified op school en de
ontwikkeling van het project PlayUnified op de club.
9. Play Unified
Dankzij projectbijdrage van de VriendenLoterij voor PlayUnified is het nijntje voor iedereen project samen met KNGU
opgezet en deels uitgevoerd in 2021. Gezien de grote kostenpost voor Young Athletes zijn deze kosten (en baten) apart
weergegeven i.p.v. onder PlayUnified
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Financiële baten en lasten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 15 0 0

Overige rentelasten 1.480 0 0

-1.464 0 0
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Gebeurtenissen na balansdatum

Op 4 maart 2022 is bekendgemaakt dat Special Olympics World Winter Games in Kazan, Rusland vanwege de oorlog in de
Oekraïne zijn geannuleerd. De ontvangen baten € 130.000,= staan op de balans als overlopende passiva. Komende periode
zal er in overleg met partners besproken worden of met deze gelden de reeds gemaakt kosten à € 14.685,= gedekt mogen
worden. Of er een activiteit georganiseerd mag worden om teleurstelling voor sporters te verwerken en/of gelden
gereserveerd mogen worden voor toekomstige Special Olympics World Games.

31 mei 2022 loopt het contract tussen Special Olympics, Fonds Gehandicaptensport en Rabo Foundation ten einde. In 2019
heeft Rabo Foundation reeds te kennen gegeven dat dit het laatste contract zou zijn en niet verder te gaan met Special
Olympics en Fonds Gehandicaptensport, gezien sport geen onderdeel van hun strategie meer uitmaakt. Er was goede hoop
dat Rabobank Nederland het partnership van Rabo Foundation op zich zou nemen. In 2021 en begin 2022 zijn daarvoor
gesprekken met Rabobank Nederland gevoerd. Om die reden is er € 25.000,= in de begroting 2022 vanuit de Rabobank
opgenomen. Op 25 maart 2022 werd echter bekend dat Rabobank Nederland een 1% Fair Share contract met Fonds
Gehandicaptensport aangaat, maar dit niet activeert en besteedt aan Special Olympics Nederland.

Fonds Gehandicaptensport is nog in overleg met de Rabobank om het begrotingsgat van € 25.000 dat nu in 2022 voor
Special Olympics ontstaan is te beperken.

Daarnaast worden stappen voorbereid om te kijken welke nieuwe partners we kunnen aansluiten.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur van Stichting Special Olympics Nederland 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van 
het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties 
zonder winststreven.   

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021;  
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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  
 
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring. De andere 
informatie bestaat uit:   

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 

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 het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 

C. 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 stichting 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 stichting 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 
stichting 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;  

• 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;  
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• 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 stichting 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 stichting 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 de met governance belaste personen 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, 9 mei 2022 
 
Coney Assurance B.V. 
 
was getekend 

 
N.C. Kaspers-Broekhuizen MSc 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 partners! 
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