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Stichting Sterrenfietsen
Ter attentie van het bestuur
Bloemendaalseweg 139
2061 CH Bloemendaal

Amstelveen, 7 augustus 2018

 

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Stichting Sterrenfietsen te
Bloemendaal.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
  
De jaarrekening van Stichting Sterrenfietsen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten
over 2017 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 verslaggevingsregels, gebaseerd op de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 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 zijn 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 oor-
deel 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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.



Stichting Sterrenfietsen te Bloemendaal

ALGEMEEN

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit ten minste drie personen. Het bestuur bestaat per 31
december 2017 uit:
- Theo de Rooij, voorzitter;
- Jeroen Mantel, secretaris;
- Frits Barend, penningmeester.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens onderstaand
rooster:

- Theo de Rooij, februari 2019 (hernoembaar);
- Jeroen Mantel, februari 2019 (hernoembaar);
- Frits Barend, januari 2021 (herhoembaar).

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

ANBI

De stichting is aangemerkt als een algemeen nut beoogde instelling (ANBI).
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Stichting Sterrenfietsen te Bloemendaal

RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

2017 2016 Mutatie
€ % € % € %

Baten 39.669 100,0 46.652 100,0 -6.983 -15,0

Kosten materiaal 8.144 20,5 8.406 18,0 -262 -3,1
Sponsoruitgaven 30.364 76,5 40.308 86,4 -9.944 -24,7
Algemene kosten 2.369 6,0 1.407 3,0 962 68,4

Som der lasten 40.877 103,0 50.121 107,4 -9.244 -18,4

Resultaat -1.208 -3,0 -3.469 -7,4 2.261 65,2

Resultaatanalyse

2017
€ €

Resultaatverhogend
Lagere kosten materiaal 262
Lagere sponsoruitgaven 9.944

 10.206

Resultaatverlagend
Lagere baten 6.983
Hogere algemene kosten 962

 7.945

Stijging van het resultaat 2.261
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Stichting Sterrenfietsen te Bloemendaal

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere
toelichting zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,
CROP registeraccountants

R.F. Engels RA                                                          
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Stichting Sterrenfietsen te Bloemendaal

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

ACTIVA
31 december 2017 31 december 2016

€ € € €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Debiteuren 435 2.800
Belastingen en premies sociale ver-
zekeringen

1 
282 174

717 2.974

Liquide middelen 2 7.149 6.100

7.866 9.074

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN 3 
Continuïteitsreserve 2.000 2.000
Bestemmingsreserve 5.866 7.074

7.866 9.074

7.866 9.074
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Stichting Sterrenfietsen te Bloemendaal

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

2017 2016
€ € € €

Baten 4 39.669 46.652
Kosten materiaal 5 8.144 8.406
Sponsoruitgaven 6 30.364 40.308
Algemene kosten 7 2.369 1.407

Som der lasten 40.877 50.121

Resultaat -1.208 -3.469
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Stichting Sterrenfietsen te Bloemendaal

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Sterrenfietsen is feitelijk gevestigd op Bloemendaalseweg 139, 2061 CH te Bloemendaal en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 52172228.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

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

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste
van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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. 
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Stichting Sterrenfietsen te Bloemendaal

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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 sterren en/of
sponsoren tijdens evenementen, alsmede financiële ondersteuning van overige ANBI's.
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Stichting Sterrenfietsen te Bloemendaal

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Vlottende activa

31-12-2017 31-12-2016
€ €

1  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 282 174

2  Liquide middelen

Rabobank 7.149 6.100

3  Reserves en fondsen
In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves en fondsen weergegeven. 

Continuïteits-
reserve

Bestemming
sreserve

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2017 2.000 7.074 9.074
Uit resultaatbestemming - -1.208 -1.208

Stand per 31 december 2017
2.000 5.866 7.866

De continuïteitsreserve is bedoeld als weerstandsvermogen om de continuïteit van de activiteiten te
waarborgen. Er wordt gestreefd naar een maximale omvang van de reserve van € 7.500.

De bestemmingsreserve is bedoeld voor de toekomstige sponsoruitgaven en het doen van giften.

Resultaatverwerking

Hetr bestuur van de stichting stelt voor het resultat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over over 2017 wordt in mindering gebracht op de bestemmingsreserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door het bestuur, maar vooruitlopend hierop is de
voorgestelde resultaatverwerking reeds verwerkt in de jaarrekening over 2017 van de stichting.
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Stichting Sterrenfietsen te Bloemendaal

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
2017 2016

€ €
4  Baten

Sponsorgelden 22.000 29.940
Donaties 17.669 16.605
Overige inkomsten - 107

39.669 46.652

Gemiddeld aantal werknemers

2017
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers -

2017 2016
€ €

5  Kosten materiaal

Fietsen 2.303 5.382
Kleding en overigen 5.841 3.024

8.144 8.406

6  Sponsoruitgaven

Pim Foundation (Stelvio Challenge) 10.435 22.376
Sterrenfietsgala 8.063 7.946
Johnny Rep Classic 4.086 6.042
Geleidehondenopleiding Ans L'abee 3.000 -
Only Friends 3.000 -
Tour de Stavour 731 176
Theo de Rooij Classic 500 500
Bauke Mollema Tocht 311 -
Stichting Wielerevenementen Aalburg (Wielerfestival Marianne Vos) 238 1.008
Annas Rescue - 260
Stichting Koers & Cultuur Deventer (De Ronde van de Vedett) - 250
Stichting Gijsje Eigenwijsje - 500
Fiets voor een huis - 1.250

30.364 40.308
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Stichting Sterrenfietsen te Bloemendaal

2017 2016
€ €

7  Algemene kosten

Promotiekosten 1.776 598
Bankkosten 346 396
Automatisering, waaronder website 230 325
Overige algemene kosten 17 88

2.369 1.407

Bloemendaal, 7 augustus 2018
Stichting Sterrenfietsen

Het bestuur
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