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1 ALGEMEEN
1.1 Doelstelling
Stichting Playing for Success Nederland, hierna te noemen Stichting PfS NL is opgericht
per 17 januari 2011.
Stichting PfS NLheeft ten doel: de verbetering van leerprestaties en de vergroting van het
zelfvertrouwen van - (onderpresterende) leerlingen/ deelnemers/ studenten van 9 tot 23
jaar, alsmede van volwassenen. Hiernaast al hetgeen met de voormelde doelstellingen
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 52014436.

1.2 Bestuursorganen
De stichting kent de volgende organen:
bestuurder;
de Raad van Toezicht.
De bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht.
Blijkens het uittreksel uit het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te 's-Hertogenbosch is de heer A.W.M. Bruining als bestuurder van de stichting
ingeschreven.
Volgens artikel 12 van de statuten wordt de jaarrekening vastgesteld door de Raad van
Toezicht.
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2 JAARREKENING 2016
2.1 Balans per 31 december 2016 (na winstbestemming)

31 december 2016
Activa

€

31 december 2015

€

€

€

Vlottende Activa
Vorderingen

7.500

Liquide middelen

7.500

25.715

25.486
33.215

32.986

33.215

32.986

31 december 2016
Passiva

€

Eigen vermogen

31 december 2015

€

€

€

15.690

32.967

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Kortlopende schulden
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2.2

Winst- en verliesrekening 2016

2016
€

€

Netto omzet en subsidies

25.500

Directe projectkosten

42.713

Toegevoegde waarde
Overige bedrijfskosten
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

2015
€

€

43.250
13.081
-17.213

64

30.169
65

64

65

-17.278

30.104

-

Financieel resultaat

-17.278

30.104

Netto resultaat na belastingen

-17.278

30.104
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2.3 Algemene toelichting
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting PfS NLbestaan voornamelijk uit:
het creëren van bijzondere leeromgevingen voor leerlingen/ deelnemers/ studenten;
het bieden van ontmoetingsmogelijkheden met beoefenaars van uiteenlopende
beroepen;
de introductie in Nederland van de in Engeland ontwikkelde formule “Playing for
Success” en van soortgelijke andere formules;
het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.4 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggeving regels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen
zijn gebaseerd op de historische kosten en jaarlijks geactualiseerde kostprijzen, met
uitzondering van de waardering van effecten. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs tenzij een andere waarderingsgrondslag is
vermeld. Toelichtingen op posten in de balans, winst- en verliesrekening en
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
De waarderingsgrondslagen in deze enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de
waarderingsgrondslagen in de geconsolideerde jaarrekening.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ten opzichte
van voorgaand jaar ongewijzigd.
Onderhanden projecten in opdracht van derden
Het onderhanden werk uit hoofde van onderhanden projecten in opdracht van derden
wordt gewaardeerd tegen de percentage of completion-methode.
Voor de projecten, waarbij de winst op de reeds verrichte prestaties op verantwoorde
wijze kan worden bepaald, wordt de winst aan het boekjaar toegerekend naar de mate
waarin de verrichte prestaties hun aandeel hebben gehad in het totaal van de voor het
project te verrichten prestaties. De voortgang van projecten wordt bepaald op basis van
de verkoopprijs van het verrichte werk in relatie tot de verwachte verkoopprijs van het
project als geheel.
Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin komt vast
te staan dat er sprake is van verliesgevende projecten en worden in mindering gebracht
op de post onderhanden projecten.
Het totaal van de vervaardigingprijs is opgenomen onder onderhanden werk. In de
vervaardigingprijs is geen rente geactiveerd. De gedeclareerde termijnen en vooruit
ontvangen betalingen op onderhanden projecten zijn hierop in mindering gebracht.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. 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 winst-en-verliesrekening gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. De liquide middelen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die
op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt
deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gepresenteerd tegen de nominale waarde.
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3 OVERIGE GEGEVENS
ANBI status
De stichting voldoet als ANBI instelling.
Statutaire bepalingen inzake aanwending liquidatiesaldo
Volgens artikel 21 lid 3 van de statuten van de stichting stelt de Raad van Toezicht de
bestemming van het batig saldo vast, in overeenstemming met het doel van de stichting,
dan wel draagt het vermogen over aan een algemeen nut beogende instelling als
bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956.
De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2016 als volgt:
De heer drs. J.C. Maan RA
Mevrouw mr. G.M.M. Blokdijk
De heer drs. J.A. Kamps
De heer prof. dr. F. Leijnse

Voorzitter
Lid
Lid
Lid

Voor akkoord getekend te ’s-Hertogenbosch, 8 juni 2017,
Stichting Playing for Success Nederland

A.W.M. Bruining
Bestuurder Stichting Playing for Success Nederland
Kooikersweg 2
5223 KA ‘s-Hertogenbosch
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