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1. JAARREKENINGVERSLAG
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Stichting Basketball Experience NL.
Het bestuur
Merweplein 1
3432 GN NIEUWEGEIN

Referentie: 10493
Betreft:
jaarrekening 2018

Waalwijk, 2 maart 2020

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdracht en verantwoording
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Wij baseren ons op de door het bestuur van de stichting 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. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. De verwerkersverantwoordelijkheid voor de op een correcte en zorgvuldige verwerking ligt bij ons,
als uw administratiekantoor.
AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Zowel u
als wij zijn verantwoordelijk voor het proces rondom de jaarrekening. Een verwerkersovereenkomst is
daarom niet nodig. Op onze website zijn een privacyverklaring en voorwaarden gepubliceerd waarin u terug
kan vinden hoe wij met uw data omgaan.
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.
Hoogachtend,
TvdW Administratieve Begeleiding B.V.

A.H.F. van de Wiel
Directeur
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Stichting Basketball Experience NL. te NIEUWEGEIN
1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 12 december 2014 werd de stichting Stichting Basketball Experience NL. per
genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62092790. Het RSIN
nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 854644842
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Basketball Experience NL. worden in artikel 2 als volgt omschreven:
1. De stichting heeft ten doel het verbeteren van de beeldvorming op de gehandicaptensport, met name de
sport roelstoelbasketbal, door zoveel mogelijk mensen dit te laten ervaren, alsmede sporters met een
handicap te ondersteunen in hun maatschappelijke- en/of sportcarriere en mensen met een handicap te
stimuleren om te sporten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
3. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van demonstraties, het tonen
van videobeelden, het organiseren van clinics en evenementen, het verzamelen van gelden voor-, het
geven van adviezen aan- alsmede het coachen van sporters in de gehandicaptensport en het leveren van
rolstoelen en toebehorden
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
- W. Steen (voorzitter)
- N. Teunissen (secretaris)
- M.J.W.M. Martens (penningmeester)
- S. van der Sluis ( bestuurslid)
Beleid en activiteiten
Informatie over het beleidsplan, het beloningsbeleid en de activiteiten van Stichting Basketball Experience
NL. worden jaarlijks gepubliceerd op de webite van de stichting.
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1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.
2018
€

2017
%

€

%

Baten
Activiteitenlasten
Bruto exploitatieresultaat

367.513
239.545
127.968

100,0%
65,2%
34,8%

195.703
79.183
116.520

100,0%
40,5%
59,5%

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
EK uitgave
Beheerslasten

54.717
9.991
621
25.006
2.625
15.703
9.443
3.378
5.973
3.000
130.457

14,9%
2,7%
0,2%
6,8%
0,7%
4,3%
2,6%
0,9%
1,6%
0,8%
35,5%

53.406
9.578
5.904
29.297
9.669
1.232
3.439
112.525

27,3%
4,9%
0,0%
3,0%
0,0%
15,0%
4,9%
0,6%
1,8%
0,0%
57,5%

-2.489

-0,7%

3.995

2,0%

-210
-210

-0,1%
-0,1%

-128
-128

-0,1%
-0,1%

-2.699

-0,8%

3.867

1,9%

Exploitatieresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat
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1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gedaald met € 6.566. De ontwikkeling van het resultaat 2018
ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:
€

€

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
171.810

Baten

Daling van:
13.594
226

Verkoopkosten
Autokosten

185.630
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
160.362
1.311
413
621
19.102
2.625
2.146
2.534
3.000
82

Activiteitenlasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
EK uitgave
Rentelasten en soortgelijke kosten

192.196
6.566

Daling resultaat
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1.4 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

64.943
19.073

33.259
25.918

Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen
Liquiditeitssaldo
Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

84.016

59.177

60.338
23.678

28.333
30.844

Vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa

4.467

Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

4.467

-

28.145

30.844

28.145
28.145

30.844
30.844

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017
gedaald met € 7.166.

-7-

2. JAARREKENING

-8-

Stichting Basketball Experience NL. te NIEUWEGEIN
2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris

4.467

4.467

-

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren

64.943

33.259
64.943

33.259

Liquide middelen

19.073

25.918

Totaal activazijde

88.483

59.177

NIEUWEGEIN, 4 maart 2020
Stichting Basketball Experience NL.

W. Steen (voorzitter)

N. Teunissen (secretaris)

M.J.W.M. Martens (penningmeester)

S. van der Sluis ( bestuurslid)
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Stichting Basketball Experience NL. te NIEUWEGEIN
2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

28.145

30.844

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves

28.145
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

30.844

49.034

16.878

10.273
1.031

9.661
1.794
-

Totaal passivazijde

60.338

28.333

88.483

59.177

NIEUWEGEIN, 4 maart 2020
Stichting Basketball Experience NL.

W. Steen (voorzitter)

N. Teunissen (secretaris)

M.J.W.M. Martens (penningmeester)

S. van der Sluis ( bestuurslid)
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2.2 Staat van baten en lasten over 2018
2018

2017

€

€

Baten als tegenprestatie voor leveringen
Subsidiebaten
Sponsorbijdragen
Baten

356.657
7.550
3.306
367.513

194.053
1.650
195.703

Inkoopwaarde geleverde producten
Activiteitenlasten

239.545
239.545

79.183
79.183

Bruto exploitatieresultaat

127.968

116.520

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
EK uitgave
Beheerslasten

54.717
9.991
621
25.006
2.625
15.703
9.443
3.378
5.973
3.000
130.457

53.406
9.578
5.904
29.297
9.669
1.232
3.439
112.525

Exploitatieresultaat

-2.489

3.995

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

-210
-210
-2.699

-128
-128
3.867

Resultaat

-2.699

3.867

-2.699
-2.699

3.867
3.867

Bestemming resultaat:
Overige reserve

NIEUWEGEIN, 4 maart 2020
Stichting Basketball Experience NL.

W. Steen (voorzitter)

N. Teunissen (secretaris)

M.J.W.M. Martens (penningmeester)

S. van der Sluis ( bestuurslid)
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2018
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2018
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

€

-2.489
621
621

Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

-31.684
32.005
321
-1.547

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
-210

Rentelasten en soortgelijke kosten

-210
-1.757

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-5.088
-5.088

Mutatie geldmiddelen

-6.845

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

25.918
-6.845
19.073
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Basketball Experience NL., statutair gevestigd te Kaatsheuvel, bestaan
voornamelijk uit:
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. Begeleiding studenten werkend met doelgroep 'gehandicapten'.
Begeleiden studenten met een beperking.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Merweplein 1 te NIEUWEGEIN.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Basketball Experience NL., statutair gevestigd te Kaatsheuvel is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 62092790.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Basketball Experience NL. zich verschillende oordelen en schattingen 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.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de
kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing,
zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting
zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn 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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2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met
uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het
resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld
in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen
en de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor
de Jaarverslaggeving van toepassing.
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.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen
in de desbetreffende paragrafen.
Vreemde valuta

Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).
De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers
op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers
per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of
ten laste van de winst- en verliesrekening.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
Leasing

Operationele leasing
Bij de onderneming kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die
aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de onderneming ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord
als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de
lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid
apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel
vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende
toelichting.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk
maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een
vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen
voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van
korter dan 1 jaar.
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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2.4 Toelichting op de jaarrekening
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
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient
een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
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.
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.
Opbrengstverantwoording

Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de winst- en verliesrekening.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf
het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van
bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over
terreinen wordt niet afgeschreven.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
Bij de resultaatbestemming worden indien en voor zover de fiscale wetgeving dit toelaat boekwinsten
opgenomen in een herinvesteringsreserve.
Op aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als bedrijfsmiddelen
die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu wordt willekeurig afgeschreven.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Dividenden
Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,
worden verantwoord zodra de onderneming het recht hierop heeft verkregen.
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2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Inventaris
€

Totaal 2018
€

Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties 2018

5.088
-621
4.467

5.088
-621
4.467

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

5.088
-621
4.467

5.088
-621
4.467

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:
Inventaris

20 %

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2018
€
Handelsdebiteuren
Debiteuren

31-12-2017
€

64.943

33.259

19.063
10
19.073

25.918
25.918

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Liquide middelen
Rabobank NL22RABO0300771924
Molly rekening
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2.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2018
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2017
€

30.844
-2.699
28.145

26.977
3.867
30.844

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing

49.034

16.878

4.121
6.152
10.273

5.201
4.460
9.661

4.990
-869
4.121

5.201
5.201

6.152

4.460

-

1.794

1.000
31
1.031

-

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode
Omzetbelasting suppletie

Loonheffing
Loonheffing laatste perioden

Overige schulden
Nog te betalen loonkosten

Overlopende passiva
Nog te betalen administratiekosten
Nog te betalen bankkosten
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten als tegenprestatie voor leveringen
Clinics
Presentaties
Cursussen
Verhuur rolstoelen
Events
Verkoop rolstoelen
Overige baten

Subsidiebaten
Subsidiebaten

Sponsorbijdragen
Sponsorbijdragen
Donaties

Inkoopwaarde geleverde producten
Inkoop rolstoelen
Inkoop clincs
Kosten subsidie
Inkoop events

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen

Sociale lasten
Sociale lasten

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
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2018

2017

€

€

42.536
16.126
10.807
3.550
139.995
117.306
26.337
356.657

61.249
18.300
4.705
10.465
94.023
5.311
194.053

7.550

-

2.911
395
3.306

1.650
1.650

99.884
2.605
6.172
130.884
239.545

79.183
79.183

54.717

53.406

9.991

9.578

621

-

Stichting Basketball Experience NL. te NIEUWEGEIN
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige personeelskosten
Onbelaste uitkeringen
Reis- en verblijfkosten
Inhuur derden (marketing -en communicatie werkzaamheden)
Declaraties vrijwilligers

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Sponsoring
Representatiekosten
Relatiegeschenken
Reis- en verblijfkosten
Clinics en evenementkosten
Kosten FSG Academy
Incassokosten
Dotatie voorziening oninbare debiteuren

Autokosten
Brandstoffen
Reparatie en onderhoud
Parkeerkosten
Leasekosten
Bekeuringen
Huurkosten
Overige autokosten
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2018

2017

€

€

620
338
17.556
6.492
25.006

2.242
3.662
5.904

2.625

-

504
5.211
2.077
132
754
2.452
3.625
948
15.703

1.660
5.903
274
2.391
17.468
1.050
551
29.297

3.660
438
45
5.203
97
9.443

2.928
4.887
313
1.541
9.669

Stichting Basketball Experience NL. te NIEUWEGEIN
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2018

2017

€

€

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk en port
Portokosten
Internetkosten
Kosten automatisering
Contributies en abonnementen

Algemene kosten
Accountantskosten
Zakelijke verzekeringen
Kosten belastingdienst
Overige algemene kosten

EK Uitgave
IWBF Europe Guarantee

1.121
65
131
41
2.020
3.378

25
700
86
421
1.232

4.855
1.020
124
-26
5.973

2.555
1.006
-122
3.439

3.000

-

208
2
210

128
128

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie
Rentelast crediteuren

NIEUWEGEIN, 4 maart 2020
Stichting Basketball Experience NL.

W. Steen (voorzitter)

N. Teunissen (secretaris)

M.J.W.M. Martens (penningmeester)

S. van der Sluis ( bestuurslid)
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3. BIJLAGEN
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3.1 Staat van de vaste activa
Aanschafwaarde
Omschrijving

Datum

Aanschaffingen tot
01-01-2018
€

Investeringen
2018
€

Desinvesteringen
2018
€

Aanschaffingen t/m
31-12-2018
€

Materiële vaste activa

Inventaris
-

1.338
3.750
5.088

-

1.338
3.750
5.088

Totaal materiële vaste activa

-

5.088

-

5.088

Totaal vaste activa

-

5.088

-

5.088

Apple notebook 256GB
Website

22-02-2018
25-07-2018
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Afschrijvingen
Afschrijvingen tot
01-01-2018
€

Afschrijvingen
2018
€

Afschrijving desinvesteringen
€

Afschrijvingen t/m
31-12-2018
€

Boekwaarde
per
31-12-2018
€

Residuwaarde

Afschrijvingspercentage
%

€

-

246
375
621

-

246
375
621

1.092
3.375
4.467

-

-

621

-

621

4.467

-

-

621

-

621

4.467

-
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