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JAARVERSLAG 2020 
 

 

 
1. Algemeen 

 
De Stichting FC Den Bosch Foundation heeft van de Belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) status ontvangen. 
 

Bestuur  

Het bestuur van de Stichting FC Den Bosch Foundation bestaat uit de volgende personen (datum start):  
- Esther Vroegh Voorzitter (29-04-2021) 

- Marc Robbers Penningmeester (29-04-2021) 
- Martijn de Kort Secretaris (14-07-2017) 

- John Hermans (29-04-2021) 

- Liesbeth Coolen (29-04-2021) 
 

Geen podium in de wereld dat zo verbindt als voetbal. In stad en regio zijn wekelijks bijna 30.000 mensen 
actief rond het voetbalveld. De regio kent zo’n vijftig amateurclubs. Een wedstrijd van FC Den Bosch leidt 

elke keer weer tot honderden sociale ontmoetingen. Rond voetbal beweegt zich, kortom, het grootste sociale 
netwerk. Het doel van de FC Den Bosch Foundation is om de verbindende kracht van FC Den Bosch als 

community in een groter perspectief te plaatsen binnen de omgeving waar zij onderdeel van is. Dit, door de 

motor te zijn van de samenwerking mét de omgeving. Zodat deze meer inclusief wordt en zodat talent niet 
onontdekt blijft. 

 
Om deze doelen te realiseren richt de FC Den Bosch Foundation zich onder meer op drie pijlers: 

 
1: Gezondheid/vitaliteit 
De mogelijkheid om te kunnen sporten is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Sporten, met name in 
verenigingsverband, helpt mensen zich lichamelijk, mentaal, geestelijk en sociaal te ontplooien. Drempels 

om lid te worden van een sportvereniging of anderszins deel te kunnen nemen aan activiteiten met een 

sportieve basis in groepsverband, nemen wij weg. Verschillen in inkomens- en vermogenspositie van het 
gezin of individu, mentale- en fysieke beperkingen of gedragsindicaties mogen nooit een kwetsbaarheid 

worden en tot uitsluiting leiden. Met behulp van sport-, beweegactiviteiten en partners als het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur en Special Talents en dankzij projecten als Walking Football en de Open Club, kunnen meer 

mensen deelnemen. Zo draagt de FC Den Bosch Foundation bij aan een hogere sportparticipatiegraad en 
daarmee aan een gezonder beweeg- en leefklimaat en meer talentontwikkeling in wijken en buurten van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 
2: Inclusiviteit en toegankelijkheid (open club) 
Wij verbinden met iedereen. Voor ons staat niemand buitenspel. Het allerbelangrijkste dat de FC Den Bosch 

Foundation te bieden heeft, is dat ze mensen – jong en oud – de ervaring kan geven dat ze onderdeel zijn 

van iets gezamenlijks. Dit geldt zowel voor inwoners als voetbalsupporters. Dat vertrouwde (club)gevoel van 
er écht bij horen. Dat gevoel van ‘ik moet het misschien zélf doen, maar ik hoef het niet alleen te doen’. 

Gezien, gehoord en gerespecteerd worden, vormt de rode draad. Een gewenste context waarin solidariteit 
en juist eigen bijdragen centraal staan. Hiervoor stelt de club een Sociaal Preventief Supportersbeleid op 

waar de FC Den Bosch Foundation een actieve rol vervult om inclusiviteit en toegankelijkheid te borgen. In 

de Supportersprojecten waarin opleiding, werkgelegenheid en ontwikkeling centraal staat. Het bieden van 
alternatieven voor jongeren die buitengesloten dreigen te raken. 
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3: Talentontwikkeling en (arbeids)participatie 

Wij verbinden met iedereen. Voor ons staat niemand buitenspel. Het allerbelangrijkste dat de FC Den Bosch 
Foundation te bieden heeft, is dat ze mensen – jong en oud – de ervaring kan geven dat ze onderdeel zijn 

van iets gezamenlijks. Dit geldt zowel voor inwoners als voetbalsupporters. Dat vertrouwde (club)gevoel van 
er écht bij horen. Dat gevoel van ‘ik moet het misschien zélf doen, maar ik hoef het niet alleen te doen’. 

Gezien, gehoord en gerespecteerd worden, vormt de rode draad. Een gewenste context waarin solidariteit 

en juist eigen bijdragen centraal staan. Hiervoor stelt de club een Sociaal Preventief Supportersbeleid op 
waar de FC Den Bosch Foundation een actieve rol vervult om inclusiviteit en toegankelijkheid te borgen. In 

de Supportersprojecten waarin opleiding, werkgelegenheid en ontwikkeling centraal staat. Het bieden van 
alternatieven voor jongeren die buitengesloten dreigen te raken. 
 

Om de waarde van de voetbalclub voor de samenleving (community) te vergroten, realiseert de FC Den 
Bosch Foundation haar doelstellingen in samenwerking met diverse partners, waaronder FC Den Bosch BV 

en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De Foundation wordt bij de uitvoering van activiteiten en projecten ook 
bijgestaan door de diverse supportersgroeperingen van FC Den Bosch. Waar dat logisch en impact 

vergrotend is, trekt FC Den Bosch bovendien gezamenlijk op met andere Bossche topclubs, zoals Heroes en 
Hockey Club Den Bosch. Onder het motto ‘samen voor de stad’ verenigen de profclubs zich op centrale 

thema’s als inclusiviteit, positieve gezondheid en het tegengaan van eenzaamheid. 

 
Per voetbalseizoen wordt een activiteitenplan, inclusief de bijbehorende financiële begroting opgesteld. Om 

te zorgen dat de voetbalclub niet wordt overvraagd op thema’s die allemaal van belang zijn, wordt een 
keuze gemaakt waaraan de FC Den Bosch Foundation een bijdrage wil leveren. Hiervoor is het noodzakelijk 

om te weten wat er in de samenleving speelt en op welke belangrijke thema’s en uitdagingen gezamenlijk 

wordt ingezet, nu en in de toekomst. 
Het Foundation-bestuur bepaalt welke activiteiten passen binnen de gestelde maatschappelijke doelen en 

stelt de definitieve activiteitenjaarkalender vast. Bij de beoordeling voor deelname aan (toekomstige) 
projecten, worden de volgende criteria gehanteerd: 

 
- De activiteiten zijn gericht op ’s-Hertogenbosch en omstreken; 

- De projecten zijn altijd meerjarig; 

- De kracht van FC Den Bosch is zichtbaar op alle fronten; 
- De projecten zijn bij voorkeur mediageniek, omdat zichtbaarheid de impact mee helpt vergroten; 

- Zeker ook gericht op FC Den Bosch supporters (onderdeel plan en uitvoering); 
- Aansluiting op 1 van de 3 pijlers. 
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2. Financiële positie 

 
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de 

gegevens uit de balans. 

 
       30-06-2020  30-06-2019 
          

       €  € 

Vastgelegd op korte termijn 
 

Liquide middelen       773  119 

Vorderingen (looptijd tot een jaar)           

Liquiditeitssaldo       773  119 

Af: Schulden (ten hoogste een jaar)           

Werkkapitaal       773  119 
          

 

 
Deze financiering vond plaats met: 

 
Eigen vermogen       773  119 
          

 

 
 

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 30 juni 2020 ten opzichte van 30 juni 2019 toegenomen met  

€ 654. 
 

Deze mutatie van het werkkapitaal kan door de navolgende staat van herkomst en besteding der middelen 
worden geanalyseerd. 
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         2020 
          

Herkomst der middelen         € 

 
Resultaat         652 
          

Cash-flow         652 

 

 
          

Toename werkkapitaal         652 
          

 
 

Veranderingen in de samenstelling van het werkkapitaal: 
 

Toename liquide middelen         652 
          

Toename der vlottende middelen         652 
         ---------- 

 

 
 
          

Toename werkkapitaal         652 
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3. Resultaat 

 
Het verslagjaar is afgesloten met een winst van € 652 tegenover een verlies van € 1.088 in 2019. 

 

3.1 Resultaatvergelijking 
 

De staat van baten en lasten kan als volgt worden samengevat en geanalyseerd: 
 

   2020    2019 
          

   €  %  €  % 

Baten 
 

Baten   1.000  100,0  0  0,0 
   ----------  -----  ----------  ----- 

Lasten 
 

Organisatielasten   227  22,7  969  0,0 
          

Totaal lasten   227  22,7  969  0,0 
   ----------  -----  ----------  ----- 

 
 
          

Resultaat   773  77,3  -969  0,0 

Financiële baten en lasten   -121  -12,1  -119  0,0 

 
          

Saldo van baten en lasten   652  65,2  -1.088  0,0 
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3.2 Resultaatanalyse 

 
De toename van het resultaat met € 1.740 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden geanalyseerd: 

 
          

       €  € 

Mutatie baten 
Hogere baten       1.000 
        

Stijging         1.000 

 
Minder lasten 

Organisatielasten       742 
        

Totaal minder lasten         742 

 
Meer lasten 
          

Stijging bedrijfsresultaat         1.742 

 
Mutatie financiële baten en lasten         -2 
          

Stijging resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening         1.740 

 
          

Stijging resultaat         1.740 
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ACTIVA       30-06-2020  30-06-2019 
          

       €  € 
Vlottende activa 

 
 

Liquide middelen       773  119 
       ----------  ---------- 

 
          

Totaal activa       773  119 
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PASSIVA       30-06-2020  30-06-2019 
          

       €  € 
Reserves en fondsen 

 
Continuïteitsreserve        773  119 
       ----------  ---------- 

 

 
          

Totaal passiva       773  119 
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       2020  2019 
          

       €  € 
Baten 

 
Baten       1.000  0 
       ----------  ---------- 

Lasten 

 
Organisatielasten       227  969 
          

Totaal lasten       227  969 
       ----------  ---------- 

 

 
          

Resultaat       773  -969 

Financiële baten en lasten       -121  -119 
          

 
Saldo van baten en lasten       652  -1.088 
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Algemeen 
 

De doelstelling van de Stichting FC Den Bosch Foundation is conform de statuten als volgt: 
 

Het realiseren van een gezonde buurt waarbij door samenwerking gewerkt wordt aan integratie, gezond leven en 
sociale samenhang in de stad ’s-Hertogenbosch en haar regio, en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks. 

 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gebruik te maken van alle haar dienstig 

voorkomende en wettelijk toegestane middelen en in het bijzonder door het merk van FC Den Bosch in te zetten; 
het voetbal als middel en de verbindende kracht van sport in samenwerking met het bedrijfsleven, 

onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties en al hetgeen overig ter beschikking van de 

doelstelling bevorderlijk kan zijn. 
 

De stichting beoogt met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen niet het maken van 
winst. 

 

Grondslagen van waardering 
 

Het rapport is ingericht volgens de “Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen”. Doel van deze richtlijn is inzicht 
te geven in de lasten van de gelden in relatie tot de organisatie van het doel waarvoor die fondsen 

bijeengebracht zijn. Het rapport is opgesteld naar de grondslag van de historische lasten. 
 

Tenzij anders is vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

 
De vergelijkende cijfers zijn daar waar dit van toepassing is uit hoofde van vergelijkbaarheid aangepast. 

Eventuele materiële aanpassingen worden nader in de toelichting uiteen gezet. 
 

Vorderingen, liquide middelen, schulden, overlopende activa en passiva 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen de 
nominale waarde; 

waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een 
individuele beoordeling van de vorderingen. 

 
Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Stichting en worden op nominale waarde opgenomen. 

 
Eigen vermogen 

Het vermogen van de Stichting wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de Stichting. Voor zover 
het eigen vermogen niet wordt gepresenteerd als bestemmingsreserve wordt deze in de continuïteitsreserve 

verantwoord. In het kader van deze doelstelling wordt dit gepresenteerd als vrij besteedbaar voor de 

doelstelling. Het bestuur heeft uit hoofde van een duurzame voortzetting van de activiteiten besloten voor 
boekjaar 2018 een continuïteitsreserve aan te houden van € 773. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 

 
Donaties  

De inkomsten zijn de opbrengsten uit donaties en andere inkomsten die toe te kennen zijn het desbetreffende 
boekjaar. 

 

Donaties worden verantwoord in het jaar waarin de donaties zijn toegekend. Verliezen worden in aanmerking 
genomen indien zij hun oorsprong vinden in het boekjaar en zodra deze voorzienbaar zijn. 

 
Lasten 

De lasten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben. In overeenstemming met RJ 650 zijn 

de verhoudingen bestede lasten / gegenereerde opbrengst in de exploitatie opgenomen. 
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       30-06-2020  30-06-2019 
          

       €  € 

Liquide middelen 
 

Rabobank NL98RABO0321336690       773  119 
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         2020 
          

       €  € 

 

Continuïteitsreserve 
 

saldo 1 januari       119 
toename       652 
        

saldo 30 juni         771 
          

Specificatie toename 
 

Resultaat boekjaar       652 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 

 

 

     2020  2019 
        

     €  € 
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Baten 

 
Donaties     1.000  0 
        

     1.000  0 
        

 

Organisatielasten 

 
Toernooilasten     0  453 

Printlasten     0  145 
Internetlasten     227  227 

Diverse algemene lasten     0  144 
        

     227  969 
        

 
Financiële baten en lasten 

 

Rentelasten 
 

Banklasten     121  119 
        

     121  119 
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's-Hertogenbosch, 2 mei 2022 
 

 
Bestuur 
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Werknemers 
 

Bij de Stichting FC Den Bosch Foundation wordt alleen gewerkt met zeer toegewijde vrijwilligers. Bij de Stichting 
zijn gedurende 2019 – 2020 geen medewerkers in dienst. 

 
Resultaatbestemming 

 

Het exploitatieresultaat van het boekjaar zal conform de statuten van de Stichting worden toegewezen aan de 
continuïteitsreserve van de Stichting. Vooruitlopend op de vaststelling van het jaarrapport door het bestuur is 

deze toewijzing reeds in het jaarrapport verwerkt. 
 
 


