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Basketball Experience NL
Het bestuur
Nieuwenakker 8
5171 WD KAATSHEUVEL

Referentie: 10493
Betreft:
jaarrekening 2017

Waalwijk, 1 mei 2018

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdracht en verantwoording
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Basketball Experience NL te Kaatsheuvel
bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met de
toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Wij baseren ons op de door het bestuur van de vereniging verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid
voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust
bij het bestuur van de vereniging.
Ondertekening
In het vertrouwen uw administratie en belangen op de juiste wijze te hebben behandeld, zijn wij graag
bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Twan van de Wiel Administratieve Begeleiding

A.H.F. van de Wiel
Directeur
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Basketball Experience NL te KAATSHEUVEL
2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)
31 december 2017
€
€

ACTIVA
Vlottende activa

Vorderingen
33.259

Handelsdebiteuren

33.259

Liquide middelen

25.918

Totaal activazijde

59.177

1 mei 2018

KAATSHEUVEL,
Basketball Experience NL

De heer T. Klerks
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Basketball Experience NL te KAATSHEUVEL
2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)
31 december 2017
€
€

PASSIVA

Vrij besteedbaar vermogen
30.844

Overige reserves

30.844
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden

16.878
9.661
1.794
28.333
59.177

Totaal passivazijde

1 mei 2018

KAATSHEUVEL,
Basketball Experience NL

De heer T. Klerks
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Basketball Experience NL te KAATSHEUVEL
2.2 Staat van baten en lasten over 2017
2017
€
194.053
1.650
195.703

Baten als tegenprestatie voor leveringen
Sponsorbijdragen
Baten

79.183
79.183

Inkoopwaarde geleverde producten
Activiteitenlasten
Bruto exploitatieresultaat

116.520

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Beheerslasten

53.406
9.578
5.904
29.297
9.669
1.232
3.439
112.525

Exploitatieresultaat

3.995

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

-128
-128
3.867

Resultaat

3.867

Bestemming resultaat:
Overige reserve

3.867
3.867

1 mei 2018

KAATSHEUVEL,
Basketball Experience NL

De heer T. Klerks
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Basketball Experience NL te KAATSHEUVEL
2.3 Kasstroomoverzicht over 2017
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2017
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

€

3.995
-33.259
28.333
-4.926
-931

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
-128

Rentelasten en soortgelijke kosten
Kasstroom uit operationele activiteiten

-128
-1.059

Mutatie geldmiddelen

-1.059

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

26.977
-1.059
25.918
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Basketball Experience NL te KAATSHEUVEL
2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Organisatie
Basketball Experience NL, statutair gevestigd te Kaatsheuvel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 62092790.
Activiteiten
De activiteiten van Basketball Experience NL, statutair gevestigd te Kaatsheuvel, bestaan voornamelijk uit:
Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten. Geven van demonstraties, tonen van videobeelden,
organiseren van clinics en evenementen, verzamelen van gelden voor-, geven van adviezen aan-, alsmede
coachen van sporters in de gehandicaptensport, leveren van rolstoelen en
toebehoren, voor het verbeteren van de beeldvorming op de gehandicaptensport, met name de sport
rolstoelbasketbal.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd op verschillende locaties
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt 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.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de staat van baten en lasten.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2017 wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten.
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Basketball Experience NL te KAATSHEUVEL
2.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 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
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Basketball Experience NL te KAATSHEUVEL
2.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende
activa opgenomen effecten.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
Beheerslasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Basketball Experience NL te KAATSHEUVEL
2.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
De verkrijgingsprijs van verworven deelnemingen in groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten.
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Basketball Experience NL te KAATSHEUVEL
2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2017
€
Handelsdebiteuren
Debiteuren

33.259

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Liquide middelen
Rekening courant bank

25.918
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2.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2017
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

26.977
3.867
30.844

KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren
Crediteuren

16.878

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing

5.201
4.460
9.661

Omzetbelasting
5.201

Omzetbelasting

Loonheffing
Loonheffing

4.460

Overige schulden
Nog te betalen kosten

1.794
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2017
€
Baten als tegenprestatie voor leveringen
Baten als tegenprestatie voor leveringen

194.053

Sponsorbijdragen
Sponsorbijdragen

1.650

Inkoopwaarde geleverde producten
Kosten periodiek

79.183

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen

53.406

Sociale lasten
Sociale lasten

9.578

Overige personeelskosten
Inhuur van derden
Declaraties vrijwilligers

2.242
3.662
5.904

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Sponsoring
Relatiegeschenken
Reis- en verblijfkosten
Clinics en evenementkosten
Documentairekosten
Kosten FSG Academy

1.660
5.903
274
2.391
17.468
1.050
551
29.297

Autokosten
Brandstoffen
Leasekosten
Bekeuringen
Huurkosten

2.928
4.887
313
1.541
9.669
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2017
€
Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk en port
Internetkosten
Kosten automatisering

25
700
86
421
1.232

Algemene kosten
Accountantskosten
Zakelijke verzekeringen
Overige algemene kosten

2.555
1.006
-122
3.439

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

128

KAATSHEUVEL,
Basketball Experience NL

De heer T. Klerks

- 17 -

