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Aan het bestuur van
Stichting Sterrenfietsen  
Zijlweg 62  
2023 DK Haarlem

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht  hebben wij  de jaarrekening 2020 van de stichting,  waarin begrepen de balans met
tellingen  van € 29.765  en  de  staat  van  baten  en  laten  sluitende  met  een  resultaat  van € 8.577,
samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Sterrenfietsen te Haarlem is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten
en lasten over 2020 met de daarbij  horende toelichting.  In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze  samenstellingsopdracht  is  door  ons  uitgevoerd  volgens  Nederlands  recht,  waaronder  de  voor
accountants  geldende  Standaard  4410,  "Samenstellingsopdrachten".  Op  grond  van deze standaard wordt
van  ons  verwacht  dat  wij  u  ondersteunen  bij  het  opstellen  en  presenteren  van  de  jaarrekening  in
overeenstemming met in  Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor  financiële  verslaggeving.  Wij
hebben  daarbij  onze  deskundigheid  op  het  gebied  van  administratieve  verwerking  en  financiële
verslaggeving toegepast.

Bij  een  samenstellingsopdracht  bent  u  er  verantwoordelijk  voor  dat  de  informatie  klopt  en  dat  u  ons alle
relevante  informatie  aanlevert.  Wij  hebben  onze  werkzaamheden,  in  overeenstemming  met  de  daarvoor
geldende regelgeving,  dan ook uitgevoerd vanuit  de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat  het  beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Sterrenfietsen.
Wij  hebben  geen  controle-  of  beoordelingswerkzaamheden  uitgevoerd  die  ons  in  staat  stellen  om  een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).  U en andere gebruikers
van  deze  jaarrekening  mogen dan  ook  ervan  uitgaan  dat  wij  de opdracht  professioneel,  vakbekwaam  en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Hoofddorp, 30 juni 2021

CROP registeraccountants

drs. R. Kiers RA
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3                ALGEMEEN

3.1                Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit ten minste drie personen. Het bestuur bestaat per 31
december 2020 uit:
- Theo de Rooij, voorzitter;
- Jeroen Mantel, secretaris;
- Frits Barend, penningmeester;
- Rens Muller, bestuurder;
- Esther Vroegh, bestuurder.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens onderstaand
rooster:
- Theo de Rooij, februari 2023 (hernoembaar);
- Jeroen Mantel, februari 2023 (hernoembaar);
- Frits Barend, januari 2021 (hernoembaar);
- Rens Muller, maart 2022 (hernoembaar):
- Esther Vroegh, januari 2022 (hernoembaar).

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de door haar verrichte werkzaamheden.

3.2                ANBI

De stichting is aangemerkt als een algemeen nut beoogde instelling (ANBI).

Stichting Sterrenfietsen
Haarlem
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (1)

Debiteuren 0 7.520
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 445 0
Overige vorderingen en overlopende
activa 0 5.250

445 12.770

Liquide middelen  (2) 29.320 8.994

29.765 21.764

Stichting Sterrenfietsen
Haarlem



31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (3)

Continuïteitsresereve 28.715 20.138

KORTLOPENDE SCHULDEN  (4)

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 0 626
Overlopende passiva 1.050 1.000

1.050 1.626

29.765 21.764

Stichting Sterrenfietsen
Haarlem

Samenstellingsverklaring afgegeven - 5 -



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Baten  (5) 25.137 63.870

Som van de geworven baten 25.137 63.870

Sponsoruitgaven en ondersteuning goede doelen  (6) 6.216 38.600
Kosten materiaal  (7) 8.139 5.005
Algemene kosten  (8) 2.205 1.667

16.560 45.272

RESULTAAT 8.577 18.598

Resultaatbestemming

Continuïteitsresereve 8.577 18.598

Stichting Sterrenfietsen
Haarlem

Samenstellingsverklaring afgegeven - 6 -



3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De  activiteiten  van  Stichting  Sterrenfietsen  bestaan  voornamelijk  uit:  het  (doen)  organiseren  van  1  of
meerdaagse wielerwedstrijden en wielertoertochten zomede het bevorderen van het meedoen daaraan door
groepen  deelnemers  op  uitnodiging  van  het  bestuur  om  daarmee  zodanige  publiciteit  te  genereren  dat
daarmee gelden kunnen worden ingezameld,  die kunnen worden bestemd voor de financiering van goede
doelen.

Vestigingsadres

Stichting Sterrenfietsen is feitelijk gevestigd op Zijlweg 62, 2013 DK te Haarlem en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 52172228.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van Titel 9 BW2.

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

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De  vorderingen  worden  bij  eerste  verwerking  opgenomen  tegen  de  reële  waarde  en  vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 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  individuele  beoordeling  van  de
vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden  bij  banken  zijn  opgenomen  onder  schulden  aan  kredietinstellingen  onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende  schulden  worden  bij  de  eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen  reële  waarde.  Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar  waar  geen  sprake  is  van  (dis)agio  en  transactiekosten  is  de  geamortiseerde  kostprijs  gelijk  aan  de
nominale waarde.

Stichting Sterrenfietsen
Haarlem

Samenstellingsverklaring afgegeven - 7 -



GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

De  baten  bestaan  uit  bedragen  die  aan  derden  in  rekening  zijn  gebracht  voor  het  bieden  van
sponsormogelijkheden, alsmede uit van derden ontvangen donaties en verkoop van (sterren)fietsen.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de aangeschafte (sterren)fietsen niet te activeren doch direct ten laste
van het resultaat te brengen. Dit uit hoofde van voorzichtigheid.

De  sponsoruitgaven  bestaan  uit  alle  kosten,  waaronder  reis-  en  verblijfkosten,  van  de  leden  van  het
Sterrenfietsteam  en/of  sponsoren  tijdens  evenementen,  alsmede  financiële  ondersteuning  van  overige
ANBI's.

Stichting Sterrenfietsen
Haarlem

Samenstellingsverklaring afgegeven - 8 -



4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 445 0

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 0 5.250

Overlopende activa

Nog te factureren bedragen 0 5.250

2. Liquide middelen

Rabobank 29.320 8.994

PASSIVA

3. RESERVES EN FONDSEN

Continuïteitsresereve 28.715 20.138

De mutaties in de reserve hebben betrekking op de resultaatbestemming.

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 0 626

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 1.050 1.000

Stichting Sterrenfietsen
Haarlem

Samenstellingsverklaring afgegeven - 9 -



31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.050 1.000

Stichting Sterrenfietsen
Haarlem

Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -



5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€
5. Baten

Donaties en giften (2.868) 34.932
Sponsoring 25.352 24.303
Overige inkomsten 2.653 4.635

25.137 63.870

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

6. Sponsoruitgaven en ondersteuning goede doelen

Stelvio Challenge (t.b.v.Pim Foundation) 0 (1.212)
Sterrenfietsgala (t.b.v. het Hersentumorfonds) 0 4.845
Johnny Rep Classic (t.b.v. Het Tesselhuus) 5.216 8.458
Theo de Rooij Classic (t.b.v. Voedselbank Rijssen) 0 631
Bauke Mollema Tocht (t.b.v. Stichting Fiets voor een Huis) 0 737
Wieler Festival Marianne Vos (t.b.v. Stichting Koesterkwartier Veen) 0 550
Ode aan Jan Janssen 1.000 0
Ventoux3 (t.b.v. het Hersentumorfonds) 0 23.591
Mathieu Hemans Klassieker (t.b.v. Stichting Gijsje Eigenwijsje) 0 500
Overig 0 500

6.216 38.600

7. Kosten materiaal

Kleding en overige 8.010 2.303
Fietsen 129 2.702

8.139 5.005

8. Algemene kosten

Accountantskosten 1.050 1.000
Bankkosten 188 251
Promotiekosten 610 136
Automatiseringskosten 324 238
Overige algemene kosten 33 42

2.205 1.667

Stichting Sterrenfietsen
Haarlem

Samenstellingsverklaring afgegeven - 11 -



6                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2020

Het bestuur stelt voor om de winst over 2020 ad € 8.577 toe te voegen aan de continuïteitsreserve.
Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Haarlem, 30 juni 2021

Het bestuur

Stichting Sterrenfietsen
Haarlem

Samenstellingsverklaring afgegeven - 12 -
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