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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Playing for Success Rotterdam
Honingerdijk 110
3062 NX Rotterdam
Ref.nr.: 14118/MWvS/PH/WvdH/0394.21
Geacht bestuur,

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Playing for Success Rotterdam te Rotterdam is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De 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.
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 juist is 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 Playing for Success Rotterdam.
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 van 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.
Capelle aan den IJssel, 10-05-2021
Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs

M.W. van Sluis RA

Fascinatio Boulevard 722
2909 VA Capelle aan den IJssel
Tel.: +31 (0)10 – 458 11 44
Fax: +31 (0)10 – 458 14 49
E-mail: info@daasluis.nl
Website: www.daasluis.nl

Frederik Hendriklaan 2
3851 XB Ermelo
Tel.: +31 (0)341 – 56 32 17
Fax: +31 (0)341 – 55 61 44

Vierwindenstraat 273
1013 CW Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 – 619 49 22

A member of AGN
International Ltd. an
association of separate
and independent
accounting firms
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1.2 ALGEMEEN
Oprichting
Blijkens de akte 12 juni 2013, verleden door notaris Greenille werd de stichting Playing for Success
Rotterdam opgericht. De activiteiten worden met ingang van de voornoemde datum gedreven voor
rekening en risico van de Stichting Playing for Success Rotterdam.
De statutaire zetel van de stichting is Rotterdam.
Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
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1.3 FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2020 in verkorte vorm.
Financiële structuur
31-12-2020

€

%

29.792
143.888
173.680

17,2
82,8
100,0

92.525
81.155
173.680

53,3
46,7
100,0

Activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
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Analyse van de financiële positie
Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:
31-12-2020

€

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

29.792
143.888
173.680

Kortlopende schulden

-81.155

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

92.525

Vastgelegd op lange termijn
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

92.525

Financiering
Stichtingsvermogen

92.525

Samenstellingsverklaring afgegeven
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1.4 MEERJARENOVERZICHT
31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

€

€

€

€

€

29.792
143.888
173.680

73.819
4.952
78.771

74.103
4.279
78.382

56.924
11.787
68.711

22.800
5.705
28.505

92.525
81.155
173.680

34.209
44.562
78.771

33.463
44.919
78.382

31.508
37.203
68.711

7.555
20.950
28.505

2020

2019

2018

2017

2016

€

€

€

€

€

248.865
58.316
92.525

169.217
746
34.209

250.275
7.756
33.463

209.592
-42.436
31.508

309.009
51.554
7.555

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Baten
Netto resultaat
Stichtingsvermogen

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs

M.W. van Sluis RA
SIGNER1

SIGNER2
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2. BESTUURSVERSLAG
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2.1 BESTUURSVERSLAG
Stichting Playing for Success Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam is opgericht op 12 juni
2013 en heeft tot doel het verbeteren van de ontwikkeling en de leerprestaties van kinderen en
jongeren in Rotterdam, door middel van het creëren en het in stand houden van leeromgevingen
voor leerlingen en deelnemers in Stichting Playing for Success Rotterdam-leercentra.
Stichting Playing for Success Rotterdam is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen
Nut Beogende Instelling.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
C.P. Scholtius (voorzitter)
E. Goedheer (penningmeester)
N. Redert
A. Dijkhuizen
J. Vink - van Vliet
P.T.J. de Vos
Het bestuur is onbezoldigd.
Het secretariaat wordt verzorgd door A. Loe Sack Sioe (geen bestuurslid).
Activiteiten
Doelgroep
De doelgroep van Playing for Success Rotterdam bestaat uit leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8
van het reguliere en speciaal basisonderwijs en leerlingen uit de klas 1 en 2 van het voortgezet
onderwijs die een positieve boost kunnen gebruiken. Het gaat om kinderen die weinig zelfvertrouwen
hebben en negatief denken over zichzelf en/of hun eigen kunnen. Deze doelgroep is gebaseerd op
onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut tussen 2012 en 2015 uitvoerde naar de effecten van
Playing for Success Rotterdam op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.
Programma
De activiteiten zijn divers, maar altijd gericht op het versterken of vergroten van zelfvertrouwen,
zelfbeeld, motivatie, concentratie en samenwerken. Er is aandacht voor thema’s als gezonde leefstijl,
leren presenteren en beweging. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de faciliteiten van de
voetbalclub of het topsportcentrum, zoals activiteiten op het veld of op de tribunes, het interviewen
van spelers, rondleiding door de topsportomgeving of het in contact komen met andere mensen die
werkzaam zijn in de topsportomgeving. De kinderen werken elke week aan hun eigen leerplan en
reflecteren hier met de andere deelnemers op, onder begeleiding van docenten en coaches.
Het innovatieve programma, de intensieve begeleiding, de succeservaringen en de bijzondere
omgevingen zorgen voor een betere motivatie, samenwerking en voor meer zelfvertrouwen.
Ze geven kinderen weer het gevoel dat ze er toe doen.
Playing for Success heeft een naschools activiteitenprogramma van in totaal 13 weken
aaneengesloten, in groepen van maximaal 15 leerlingen. Gedurende een schooljaar worden drie
tranches uitgevoerd welke plaats geven aan in totaal 360 leerlingen. Per tranche 75 leerlingen bij PfS
Excelsior en 45 leerlingen bij het PfS Topsport. Deze leercentra werken nauw met elkaar samen.
Daarnaast vindt kennisuitwisseling plaats met andere leercentra in Nederland.
Locatie
Stichting Playing for Success Rotterdam heeft een tweetal leercentra; een bij de BVO Excelsior in het
Van Donge & De Roo Stadion en een in het Topsportcentrum Rotterdam.
Vervoer
Playing for Success zorgt ervoor dat deelnemers op school worden opgehaald en veilig naar het
leercentrum in het stadion worden gebracht.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Leerlingen aanmelden
Het aanmelden gaat via de leerkrachten of IB-ers van de deelnemende school. Zij nemen contact op
met de ouders voordat de leerlingen worden geplaatst.
Samenwerkingen
Playing for Success Rotterdam heeft een samenwerkingsverband met de vijf grote schoolbesturen in
Rotterdam: BOOR, RVKO, PCBO, Kind en Onderwijs en CVO. Deze schoolbesturen dragen financieel
bij aan het programma. De samenwerking wordt aangevuld met andere partijen als stichting De
Verre Bergen en stichting Groenendijk-Clemens, waarbij aard en doel van de samenwerking wisselt.
De Verre Bergen heeft het programma de afgelopen jaren zowel financieel als ook inhoudelijk
gesteund. Medio 2020 is stichting De Verre Bergen uit het bestuur teruggetreden en staat Playing for
Success voor een financiële zelfredzaamheid van de leercentra en voor de opdracht om ook andere
fondsen, giften en bedrijven te werven om het programma verder te ontwikkelen en te waarborgen.
Bij haar terugtreding heeft stichting De Verre Bergen eenmalig een extra donatie gedaan wat het
positieve resultaat van 2020 verklaart.
Statutaire wijzigingen en wijzigingen in de doelstelling
Dit verslagjaar hebben geen statutaire wijzigingen of wijzigingen in de doelstelling plaatsgehad.
Vrij besteedbaar vermogen
Het stichtingsvermogen staat geheel ter beschikking aan het doel van Stichting Playing for Success
Rotterdam.
Begroting 2021
De begroting voor het komende verslagjaar luidt als volgt:
Baten
Ontvangen donaties
Overige baten
Lasten
Exploitatiekosten
Algemene kosten

77.100
117.000
194.100
185.000
9.100
194.100

Exploitatieresultaat

0

Rotterdam,
C.P. Scholtius
Voorzitter
ValidSigned door C.P. Scholtius
op 17-05-2021
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3. JAARREKENING
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na voorstel resultaatbestemming)
31 december 31 december
2020
2019

Activa

€

€

Vlottende activa
Vorderingen

1

29.792

73.819

Liquide middelen

2

143.888

4.952

173.680

78.771

Totaal activazijde

11
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31 december 31 december
2020
2019

Passiva

€

€

Stichtingsvermogen

3

92.525

34.209

Kortlopende schulden

4

81.155

44.562

173.680

78.771

Totaal passivazijde

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

Budget
2020

2019

€

€

€

126.065
122.800

74.500
116.400

50.000
119.217

248.865

190.900

169.217

184.000
6.549
190.549

177.600
13.300
190.900

159.443
9.028
168.471

58.316

-

746

Baten
Ontvangen donaties
Overige baten

5
6

Lasten
Exploitatiekosten
Algemene kosten

Som der bedrijfslasten
Netto resultaat

7
8
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3.3

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Playing for Success Rotterdam is feitelijk en statutair gevestigd op Honingerdijk 110, 3062
NX te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 58151478.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Playing for Success Rotterdam bestaan voornamelijk uit het verbeteren
van de ontwikkeling en de leerprestaties van kinderen en jongeren in Rotterdam. Dit geschiedt door
middel van het creëren en in stand houden van leeromgevingen voor leerlingen en deelnemers in
Playing for Success leercentra op zogenaamde WOW-locaties.
Informatieverschaffing over continuïteit
De stichting heeft in het boekjaar 2020 te maken met de gevolgen van de uitbraak van het
coronavirus (COVID-19). Gezien de huidige gezonde financiële positie van de stichting, verwacht de
stichting haar activiteiten te kunnen blijven voortzetten. Derhalve is, naar beste inschatting en alle
feiten en omstandigheden in ogenschouw nemend, geen sprake van een ernstige onzekerheid van de
continuïteit van de stichting en derhalve ook niet van een onontkoombare discontinuïteit.
De
stichting
hanteert
dan
ook
een
positieve
continuïteitsveronderstelling
en
de
waarderingsgrondslagen in de jaarrekening zijn gebaseerd op dit 'going concern'-beginsel.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld
Jaarverslaggeving 640.

in overeenstemming

met

de

bepalingen van de Richtlijnen

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.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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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.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
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.
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3.4 TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2020

31-12-2019

€

€

29.792

73.819

29.792

73.819

143.888
143.888

70
4.882
4.952

1 Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen bijdragen
2 Liquide middelen
Kas
ABN AMRO

3 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige
reserve
€
34.209
58.316
92.525

Stand per 1 januari 2020
Uit exploitatieresultaat
Stand per 31 december 2020

4 Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2020

31-12-2019

€

€

81.155

44.562

21.047
60.108
81.155

44.562
44.562

Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen kosten
Vooruit ontvangen bedragen

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2020

Budget
2020

2019

€

€

€

76.065
50.000
126.065

24.500
50.000
74.500

50.000
50.000

77.800
45.000
122.800

71.400
45.000
116.400

74.217
45.000
119.217

103.700
80.300
184.000

103.700
73.900
177.600

89.301
70.142
159.443

5 Ontvangen donaties
Stichting de Verre Bergen
Stichting Groenendijk-Clemens

6 Overige baten
Kindbijdragen
Bijdrage scholen

7 Exploitatiekosten
Inhuur
Uitvoeringskosten lumpsum

Vanaf boekjaar 2019 worden de leercentra gefinancierd door middel van een lumpsum financiering.

2020

Budget
2020

2019

€

€

€

4.492
1.906
151
6.549

9.550
3.000
150
100
500
13.300

6.798
2.000
137
93
9.028

8 Algemene kosten
Advies- en bestuurskosten
Accountantskosten
Bankkosten
Overige algemene kosten
Vertrouwenspersoon
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SIGNER3
SIGNER4

SIGNER5

C.P. Scholtius
Voorzitter
SIGNER6

ValidSigned door C.P. Scholtius
op 17-05-2021

E. Goedheer
Penningmeester
SIGNER7
ValidSigned door E. Goedheer
op 20-05-2021

N. Redert
Bestuurder
SIGNER8
ValidSigned door N. Redert
op 20-05-2021

P.T.J. de Vos
Bestuurder

A. Dijkhuizen
Bestuurder

J. Vink - van Vliet
Bestuurder

ValidSigned door P.T.J. de Vos
op 10-05-2021

ValidSigned door A. Dijkhuizen
op 18-05-2021

ValidSigned door J. Vink - van Vliet
op 10-05-2021

Samenstellingsverklaring afgegeven

17

