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Stichting Team Westland
Cornelis Sterrenburgstraat 78
3151JG  Hoek van Holland

Onderwerp: jaarrekening 2018

Geachte gebruiker,

Hierbij bieden wij u aan het financieel verslag van de stichting Team Westland over 2018.

ALGEMENE GEGEVENS ANBI (ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING)

Doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten heeft Stichting Team Westland (KvK-nummer 27363480) (Fiscaal-
nummer 8216.50.932) ten doel het - zonder winstoogmerk - ondersteunen van:

a. regionale instellingen en initiatieven die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de ziekte
kanker;

b. niet-regionale instellingen die inwoners uit het Westland behandelen tegen de ziekte kanker die een
verzoek daartoe hebben ingediend;

c. individuele personen uit de regio met levensbedreigende ziekte, en voorts al hetgeen met één en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het woord.

Bestuur
Gedurende 2018 werd het bestuur gevoerd door:
- Dirk Huis                                    voorzitter
- Theo Prins                                 penningmeester
- Ine Geuijen                                secretaris
- René Beukers                            algemeen lid

DRV Accountants & Adviseurs is een maatschap bestaande uit praktijkvennootschappen en heeft 12 vestigingen in Zuidwest-Nederland.
Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing die zijn gepubliceerd op onze website www.drv.nl en gedeponeerd
bij de KvK Rotterdam onder nr. 24492873.
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Goeden Doelen Commissie
Binnen de stichting fungeert een Goede Doelen Commissie (de GDC). Deze commissie heeft tot taak
de binnenkomende aanvragen te beoordelen en vervolgens de juiste besteding van de donaties te
waarborgen. De GDC bestaat uit de volgende personen:
- Dr. Mathi Plasmans
- Linda Zwinkels
- Arie van Spronsen
- Marian van Scheijndel
- Aad Mostert
- Dik Lievaart
- Bob Knippenberg

Het beleidsplan
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door deelnemers te mobiliseren om
sponsorgelden te verwerven en deel te nemen aan het wielerevenement "Col du Tourmalet".

Beloningsbeleid
Bestuurders, deelnemers aan de evenementen en vrijwilligers genieten geen beloning.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De deelnemers van de stichting hebben in 2018 onder meer de volgende activiteiten ontplooid:

Persoonlijke acties door individuele deelnemers, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend:
- Scholenacties;
- Statiegeld- en flessenacties;
- Groente- en fruitpakketten;
- Sponsoring logo vrachtwagen / trailer;
- Brommertocht;
- Jeu de boule toernooi;
- Actief werven van sponsoren;
- Spinningmarathon;
- Stamppotactie;
- Hudson-to-Hudson toertocht;

Stichting Team Westland
Hoek van Holland CONCEPT
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa  (1)

Website 14.077 -

Materiële vaste activa  (2)

Inventaris 366 879

Vlottende activa

Vorderingen  (3)

Handelsdebiteuren 14.335 5.114
Overige vorderingen en overlopende
activa 249 44

14.584 5.158

Liquide middelen  (4) 985.534 537.136

1.014.561 543.173

Stichting Team Westland
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31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen                        (5)
Doelvermogen 88.742 97.618
Bestemmingsreserve Frankrijk 12.722 21.512
Bestemmingsreserve toezeggingen 821.608 377.500

923.072 496.630

Kortlopende schulden  (6)

Vooruitontvangen bijdragen 87.107 42.207
Omzetbelasting 4.382 4.336

91.489 46.543

1.014.561 543.173

CONCEPT
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€

Baten:

Opbrengst sponsoring en acties  (7) 759.973 801.153

Lasten:
Besteed aan de doelstellingen  (8) 744.747 733.021

Wervingskosten
Kosten acties en algemene kosten  (9) 22.103 25.311
Financiële baten en lasten - -44

22.103 25.267

Kosten van beheer en administratie
Afschrijvingen  (10) 1.999 -

Som der lasten 768.849 758.288

Saldo van baten en lasten -8.876 42.865

Stichting Team Westland
Hoek van Holland CONCEPT
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018

€

31-12-2017

€1. Immateriële vaste activa
Website 14.077 -

Afschrijvingspercentages
%

Website  20

31-12-2018

€

31-12-2017

€2. Materiële vaste activa
Inventaris 366 879

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

31-12-2018

€

31-12-2017

€Handelsdebiteuren
Debiteuren 14.335 5.114

Overlopende activa
Vooruitbetalingen 249 44

4. Liquide middelen
Rabobank 1547.60.471 21.082 11.228
Rabobank 3177.718.660 - 149.408
Rabobank 1034.19.950 - 1.500
Rabobank 1516.479.963 964.452 375.000

985.534 537.136

De per 31 december 2018 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.
Op de bankrekening met nummer 1516.479.963 worden de toegezegde maar nog niet uitbetaalde
donaties, gereserveerd.

Stichting Team Westland
Hoek van Holland CONCEPT
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5. EIGEN VERMOGEN

Doelvermogen
31-12-2018

€

31-12-2017

€
88.742 97.618

Aan het doelvermogen wordt jaarlijks het overschot of tekort toegevoegd respectievelijk onttrokken. Het
doelvermogen dient als weerstandsvermogen ter ondersteuning van de continuïteit van de stichting.

2018

€

2017

€Bestemmingsreserve Frankrijk
Stand per 1 januari 21.512 6.968
Mutatie -8.790 14.544

Stand per 31 december 12.722 21.512

De bestemmingsreserve Frankrijk bestaat uit de geaccumuleerde overschotten en tekorten van de van
deelnemers ontvangen bedragen voor verblijf en verteer, minus de kosten daarvan. Deze middelen
worden administratief gescheiden gehouden van de donaties ten behoeve van de goede doelen.

Bestemmingsreserve toezeggingen
- -

Reservering toezeggingen 2018 665.035 -
Reservering toezeggingen 2017 156.573 377.500

Stand per 31 december 821.608 377.500

De bestemmingsreserve toezeggingen bestaat uit bedragen die zijn toegezegd aan de geselecteerde
goede doelen, welke bedragen in het verslagjaar nog niet zijn uitbetaald.

Een specificatie van de reserveringen toezeggingen over 2018 en 2017 zijn terug te vinden in de bijlages.

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018

€

31-12-2017

€Vooruitontvangen bijdragen
Vooruitontvangen bijdragen 87.107 42.207

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 4.382 4.336

Stichting Team Westland
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Saldo 2018

€

Saldo 2017

€7. Opbrengst sponsoring en acties
Opbrengst sponsoring en acties 759.973 801.153

Nagenoeg de gehele opbrengst is afkomstig van individuele acties van deelnemers, van sponsoren en/of
van particuliere donaties. Dit bedrag is exclusief € 275.000 van de Westlandse Ride.

8. Besteed aan de doelstellingen
Donaties
Toezeggingen 2018 744.747 -
Toezeggingen 2017 - 733.021

744.747 733.021

De donaties worden toegekend na een zorgvuldige selectie door de Goede Doelen Commissie. Aanvragen
die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden niet gehonoreerd, danwel de toezegging wordt
terug genomen.

De doelen, de toezeggingen en verdere uitleg zijn terug te vinden op de website van Team Westland.

9. Kosten acties en algemene kosten
Algemene kosten acties 22.103 25.311

Een groot deel van de kosten van derden is opgebracht door sponsors en particulieren donateurs.

10.Afschrijvingen
Immateriële vaste activa 1.487 -
Materiële vaste activa 512 -

1.999 -

Stichting Team Westland
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