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Algemene informatie 

Statutaire naam, vestiainasDlaats en rechtsvorm 

Stichting  Friendship Sports Centre  (per 09-02-2016  Friendship Sports Centre)  is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34152839. Het  Friendship Sports Centre  biedt 
een veilige sportaccommodatie voor kinderen en jongeren met een beperking en/of chronische ziekte door het 
samenwerken met maatschappelijke partners en ondernemingen. 

Doelstelling + vertaling in visie/beleid/strategie en activiteiten 

Primaire doelstelling; 
De doelstelling van het  Friendship Sports Centre  is het bieden van een veilige, bereikbare en toegankelijke sportaccommodatie voor 
kinderen/jongeren en ouderen met een handicap of beperking. Daarnaast werken wij samen met maatschappelijke partners en 
ondernemingen en geven we invulling aan een Leerwerkbedrijf voor dezelfde doelgroepen. Het  Centre  richt zich hiermee op de drie pijlers, 
te weten Sport, Leren en Werken voor deze doelgroepen. Het  Centre  wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn 
van kinderen/jongeren of ouderen met een handicap of beperking door het aanbieden en faciliteren van sporten op een, voor deze 
doelgroepen speciaal aangepaste locatie. Daarom ontwikkelen, ondersteunen en exploiteren wij voorzieningen die concreet bijdragen aan 
het welzijn van deze doelgroepen door middel van sport. 

Ook wordt er invulling gegeven aan een Leerwerk bedrijf waarbij mensen met een beperking of handicap ingezet worden bij uitvoerende 
werkzaamheden op het  Centre  zodat we een bijdrage leveren aan: 
Uitstroom naar werk; Integratie van de doelgroep met de maatschappij; Bevordering van sport, in combinatie met onderwijs; 
Bevordering van sport in combinatie met gezondheid; Op een veilige en bereikbare plek zodat mensen niet in een isolement raken; 
Het creëren van bewustwording bij het publiek over mogelijkheden middels informatie en advies en alles wat daarmee 
in de meest uitgebreide zin des woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Wij zetten sport in voor deze doelgroep om door middel van sport bepaalde kernwaarden aan te Ieren zoals zelfvertrouwen, 
samenwerken en omgaan met winst en verlies. Zo kunnen deze jongeren Ieren, sporten en werken. 

Secundaire doelstelling; 
Het  Centre  streeft ernaar een 'Best  Practice'  locatie te zijn in Nederland die breedtesport ontwikkelt en uitvoert voor kinderen/jongeren en 
ouderen met een handicap of een beperking, waardoor deze doelgroep, door middel van sport, meer zelfvertrouwen en vergroting van hun 
eigenwaarde ontwikkelt. Dit beïnvloedt het socialiseringsproces positief en haalt mensen uit hun isolement. Wij zoeken proactief de 
samenwerking op met andere foundations en soortgelijke organisaties, die zich op deze doelgroepen richten, door het beschikbaar stellen 
van onze kennis en onze (sport) ruimten . Door de ontwikkeling en het delen van onze kennis en ervaringen, dragen wij bij aan de integratie 
tussen de verschillende doel- en bevolkingsgroepen. Wij willen hiervoor een kenniscentrum en een inspiratiebron zijn, midden in onze 
samenleving. 

Missie 
Het leven van mensen met een beperking verrijken door sport in een unieke en stimulerende omgeving. 

Visie 
Sport draagt bij aan conditie, welzijn, sociale verbanden en mentale kracht. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen 
en jongeren met een beperking nog meer profijt hebben van deze positieve effecten dan valide kinderen. Des te wranger 
is het dat zij vaak op reguliere sportclubs niet terecht kunnen. Ook volwassenen met een beperking en ouderen hebben 
extra profijt van sport, maar zij kunnen eveneens niet overal terecht. Voor deze doelgroepen is een veilige en vertrouwde omgeving 
om te sporten en sociale contacten op te bouwen geen vanzelfsprekendheid. 

Risico's en onzekerheden 

Risico's 
Belangrijke risico's voor de Stichting zijn: 
1. Reputatieschade als gevolg van negatieve berichtgeving in de media 
2. Minder beschikbare middelen voor het bereiken van haar doelstelling 
3. Een te hoog ambitieniveau waardoor doelstellingen niet worden behaald 

De Stichting staat voor een zorgvuldige uitvoering en verantwoording van haar inkomsten en bestedingen. Imago en vertrouwen 
bij het publiek zijn essentieel voor de steun die wij ontvangen. De Stichting kan zich niet veroorloven reputatieschade op te lopen. 
Dit zou zich direct vertalen in verminderde aandacht van Donateurs, bedrijfsleven, vrijwilligers en andere  stakeholders  en 
dientengevolge verminderde inkomsten. In februari 2017 is in de TV Show van Ivo Niehe ruimschoots aandacht besteed aan 
het  Sports Centre  en ook in het Parool wordt vanaf eind maart 2017 wekelijks aandacht besteed aan ons unieke  Sports Centre.  
We kunnen inmiddels vaststellen dat al deze aandacht een positief effect heeft op de aandacht van het publiek. 
Belangrijk is dat we onze continuïteitsreserve op het vereiste niveau brengen. Ons complex heeft veel aandacht nodig. 
Een goede staat van onderhoud is belangrijk voor het imago. Veiligheid speelt daarbij ook een niet onbelangrijke rol. In 2017 is door een 
onafhankelijk bureau een zogenaamde Risico-inventarisatie en -evaluatie verricht. De uitkomsten daarvan waren positief en 
actiepunten zijn vervat in een Plan van Aanpak met een deadlines voor verschillende periodes in 2017 (van mei t/m december 2017). 

Financiële rapportages worden steeds aangepast en verfijnd. Iedere maand wordt gerapporteerd en worden er verwachtingen bijgesteld. 
Continue aandacht voor onze Missie en Visie, ondersteund met jaarplannen en realistische begrotingen, zijn een belangrijk fundament 
voor het bereiken van onze doelstellingen en een goede leidraad om in control te blijven. 
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Samenvatting verantwoordingsverklaring 

Structurele gebruikers 
Per december 2016 faciliteren we ca. 2.000 sporters per week, waarvan ruim 640 door  Only Friends. 

Only Friends:  
Bij  het Friendship Sports Centre  worden inmiddels  25  sporten beoefend. Deze sporten worden aangeboden  door  Sportclub  Only Friends, 
de preferred user van het Centre.  

Specifieke programma's: 
Daarnaast worden de volgende specifieke programma's aangeboden op het  Centre:  
- Friends  in  Shape:  een gezondheidsprogramma voor kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas; 
- Friends  at Home: een activiteitenprogramma als brug tussen school en sport; 
- Connecting Friends:  sportprogramma voor kinderen uit het Speciaal Onderwijs (deze bestond al enige jaren); 
- Older Friends:  sporten met volwassenen/ouderen met of zonder een beperking. 
- Friends  at  Work:  in september 2016 is deze nieuwe aktiviteit opgestart. Hierbij krijgen PGB kandidaten een dagbestedingsprogramma 
waarbij ze ook worden in gezet bij het werkieerbedrijf in de volgende disciplines: horeca (keuken/bar), facilitair (schoonmaak). 

Sportpartners  Centre:  
Doelstelling van het  Centre  was om in 2016 nog meer maatschappelijke relevatie te krijgen. Daarom zijn een aantal (zwem) activiteiten 
niet alleen uitgebreid maar ook `verbreed' door een gevarieerder aanbod. 
De volgende organisaties sporten wekelijks op het  Centre: Only Friends,  Fysiotherapeuten Goed Schellingwoude, Stichting Prisma, Akwaak ,  
Kids  Aktief/Kids Samen Aktief, DMO schoolzwemmen, Swimbee, De Politieacademie, Het Schouw/Osiragroep, Nieuw Amstelrade,  
Older Friends,  Waterbabies, De Snippen, Van der Sar Foundation, Zwemvereniging De Zaan, Sporten met kandidaten uit het 
leerwerkbedrijf en 2 valide duikverenigingen. 

Werk en re-integratie: 
In 2013 is het  Centre  de samenwerking met Gemeente Amsterdam aangegaan voor het inzetten van personeel, dat met behoud van hun 
uitkering, bij ons werkervaring opdoen en zich voorbereiden op een plaats in de arbeidsmarkt. Deze kandidaten hebben 
verschillende indicaties (zoals  SW,  TPW). Ze doen werkervaring op gedurende de 18-36 uur per week afh. van de beperking 
die ze hebben. Zij worden primair gecoacht en begeleid door de vaste medewerkers van het  Centre  en ondersteund door de consulenten 
Gemeente Amsterdam Werk en Re-integratie. 

Evenementen: 
Ook in 2016 heeft er weer een groot aantal evenementen/vergaderingen plaatsgevonden waaronder door de volgende organisaties: 
ABN AMRO, Johan Cruyff Foundation, Johan Cruyff  Institute,  Geef Down de Toekomst, Nationale Nederlanden, NOC  NSF  Paralympische 
Talentendag, Tour de  Friends,  Almere City, KNVB,  Spinning  Marathon, Peak4/RABO, PWC, Gemeente Amsterdam, Brandweer, Politieacademie, 
diverse sportdagen van diverse scholen uit het regulier en speciaal onderwijs/mytylscholen, diverse sportkampen, diverse toernooien 
(G-hockeytoernooi, rolstoelbasketbal  etc.).  
Tijdens de evenementen werden er vergaderingen en brainstorm sessies gehouden en een groot aantal van deze organisaties heeft gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om ook een  clinic  te volgen (rolstoelbasketbal, zitvolleybal of goalbal). De  clinics  werden gegeven door 
vrijwilligers die zelf uit de gehandicaptensport komen. Verder is er een groot evenement Iedere Meter Telt georganiseerd. Tijdens dit 
evenement konden mensen rondjes lopen en/of rennen over de sintelbaan, waarbij ze zich lieten sponsoren door bedrijven of familie en 
kennissen, met het  Friendship Sports Centre  als goed doel. Dit zal een jaarlijks terugkerend evenement worden. 
Verder is er ook een ander groot jaarlijks terugkerend fondsenwervend evenement georganiseerd, nl. de Benefit  Night  met een opbrengst 
van ruim € 210.000 en voor 2017 begroot op € 250.000. Deze heeft plaatsgevonden op 4 november 2016 en werd voor de vierde keer 
gehouden. 

Sales, Special  Friends  en bedrijfssponsoring 
Ook in 2016 lag onze focus voornamelijk bij de sales. We zijn actief op zoek gegaan naar bedrijven die zich aan ons willen binden en ons 
willen steunen. Om dit te realiseren zijn we bezig geweest ons netwerk structureel te vergroten. Hiervoor is in september 2015 al een 
samenwerking aangegaan met specialisten op dit gebied. Met hen hebben wij de samenwerking in 2016 weer voortgezet. Zij zijn samen met 
onze marketing & communicatie afdeling verantwoordelijk voor het relatiebeheer van alle (potentiële) sponsoren. Bedrijven kunnen instappen 
via een  sponsorship  (door bijvoorbeeld Special  Friend  te worden), een evenement te organiseren (bijvoorbeeld een sportdag voor relaties of 
een vergadering) of een fondsen wervend evenement bij te wonen (zoals de Benefit  Night).  Er wordt door Ondernemers in bedrijf sinds 
september 2015 regelmatig een lunch en één keer per maand een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor potentiële sponsors. Ze maken 
kennis met het  Friendship Sports Centre  en Dennis Gebbink van  Only Friends  en/of Etienne Spee geven een presentatie. 

Het aantal Special  Friends  is in 2016 gegroeid tot 68. De doelstelling voor 2017 is aan het einde van het jaar 100 Special  Friends  te hebben 
gerealiseerd. 

Maatschappelijke relevantie 
Om meer partijen aan ons te kunnen binden is besloten om onze maatschappelijke relevantie nog verder te vergroten. Daarom hebben we 
zowel in 2015 als 2016 belangrijke stakeholdersvergaderingen gehouden. Ook in 2016 hebben we weer zeer actief opvolging gegeven aan 
deze gesprekken. 

Horeca inkomsten: 
De horeca inkomsten zijn gestegen door toename van het aantal evenementen en een verhoging van de prijzen. De horeca zien we als een 
service en als een invulling aan onze status van leerwerkbedrijf 

Financieel beleid 

Effectiviteit en efficiency van bestedingen 
Het  Friendship Sports Centre  werft primair gelden voor de instandhouding van het  Centre,  zodat de diverse doelgroepen kunnen blijven 
sporten. Daarnaast worden er beperkt kosten gemaakt voor fondsenwerving en beheer en administratie. De effectiviteit en efficiency van 
de bestedingen worden gemonitord en besproken tijdens de bestuursvergaderingen aan de hand van het vastgestelde jaarplan waarin de 
doelstellingen zijn vastgelegd en de bijbehorende begroting. 

Beleid ten aanzien van omvang en functie reserves 
Het beleid is gericht op het waarborgen van de exploitatie van  Friendship Sports Centre.  Het Ronald  McDonald  Kinderfonds stond in het 
verleden garant voor het tekort van de Stichting. In 2015 zijn gesprekken gestart om versneld financieel te ontvlechten hetgeen in 2016 is 
gerealiseerd. Belangrijke voorwaarden waren het verkrijgen van een CBF erkenning en de ANBI status. Ook deze voorwaarden zijn 
gerealiseerd in 2016. De overeenkomst van de verzelfstandiging is getekend en er is financieel versneld afgewikkeld wat de Stichting 
voorlopig voldoende reserves en financiële garanties oplevert. De continuïteit van de Stichting is hiermee aanzienlijk versterkt. 
Fondsenwerving natuurlijk blijft hoog op de agenda staan. 

Beleid met betrekking tot de verhouding kosten/opbrengsten 
Het beleid is erop gericht om de begroting te realiseren. Het percentage voor Fondsenwerving in 2015 en 2016 was nog relatief hoog met 
respectievelijk 68,9% en 50,6% maar er wordt gestreefd naar een maximaal percentage fondsenwerving van 25% op termijn. In de begroting 
van 2017 wordt rekening gehouden met een verdere daling naar 39,8%. 
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Beleid ten aanzien van omvang en functie reserves 
Het beleid is gericht op het waarborgen van de exploitatie van  Friendship Sports Centre.  Voor 2017 wordt voor het eerst een positief 
resultaat begroot, een mijlpaal voor de Stichting. Het batige saldo zal worden gedoteerd aan de continu'iteitsreserve welke ultimo 2016 met 
€ 621.922 nog niet op het gewenste niveau is. 

Beleggingsbeleid 
Er is ten behoeve van het  Friendship Sports Centre  nog geen sprake van een concreet beleggingsbeleid. De focus op korte termijn is het 
verkrijgen van een gezonde jaarlijkse exploitatie. 

Financiële ontwikkelingen 

Doelstellingspercen tape: 
Het doelstellingspercentage baten 2016 is met 80,8% nagenoeg gelijk aan begroting 79,5%. 

Fondsen wervingspercen tape: 
Het fondsenwervingspercentage bedraagt in 2016 50.6%. De totale kosten besteed aan fondsenwerving zijn € 686.711 en is lager dan de 
begroting. De totale baten uit eigen fondsenwerving in 2016 zijn hoger dan begroot. De percentages voor fondsenwerving is in 2016 relatief 
hoog. Dit komt doordat het  Centre  in deze fase van haar bestaan moet investeren om zelfstandig haar fondsen te werven, los van het 
Ronald Mc Donald Kinderfonds. Dit vereist extra inzet op fondsenwerving, terwijl de opbrengsten in verhouding nog achterblijven. Dit zal zich 
in de komende jaren normaliseren. 

Beheer en Administratie percentage + toelichting op ontwikkeling tov voorgaand jaar.: 
Het werkelijke percentage voor beheer en administratie in dit verslagjaar (5,7%) ligt een fractie lager dan die van 2015 (6,0% 
Voor 2017 is er 7,8% in de begroting opgenomen. 

Behaalde omzet en resultaten : 
Donaties en Giften laten een positief resultaat zien. Particulieren en bedrijven zijn meer geneigd om incidenteel en eenmalig te doneren of te 
geven 

Toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit): 
Solvabiliteit bedraagt in 2016 83% ten opzichte van 95% in 2015. Het werkkapitaal is gestegen van € 1.028.051 naar € 2.327.145 in het 
boekjaar 2016. Het saldo van 2016 bestaat mede uit gelden op de  Escrow  rekening. 

Kasstromen en financieringsbehoeften 
Het  Friendship Sports Centre  heeft voor haar toekomstige exploitatie geen aanvullende financiering nodig. 

Fiscale status. Keurmerk 

ANBI: 
Op 23 mei 2016 heeft de belastingdienst Stichting  Friendship Sports Centre  formeel aangemerkt als algemeen nut beoogde instelling (ANBI), 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008. Deze beslissing geldt voor onbepaalde tijd. 

CBF: 
In 2015 is in verband met de ontvlechting met het Kinderfonds gestart met het verkrijgen van een eigen CBF erkenning. Eind 2015 hebben 
derhalve met CBF voorbereide gesprekken plaatsgevonden en zijn we overeengekomen dat we ons zouden laten toetsen. Na een toetsing in 
2016 heeft de Toezichthouder CBF bepaald dat Stichting  Friendship Sports Centre  voldoet aan de voor haar geldende normen voor de 
erkenningregeling Goede Doelen. Deze erkenning is per 1 juli 2016 geëffectueerd door het CBF.  

Governance en  toezicht 

Stichting  Friendship Sports Centre  is een zelfstandige juridische entiteit. 
De Stichting had middels een licentie, welke is afgegeven door McDonald's  Corporation,  het gebruiksrecht voor de naam en het beheer van 
het  Friendship Sports Centre.  De Stichting  Friendship Sports Centre  had een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Ronald  McDonald  
Kinderfonds. Deze samenwerkingsovereenkomst hoorde bij de sublicentie die was afgegeven door McDonald's  Corporation  en McDonald's 
Nederland. 

Statutenwijziging: 
In verband met de verzelfstandiging van het  Friendship Sports Centre  heeft er in 2016 een statutenwijzing plaatsgevonden. 
Deze wijziging luidt als volgt: 
1. Artikel 1 lid van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 

1. De stichting draagt de naam: Stichting  Friendship Sports Centre.'  
2. Artikel 2 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 

1. De stichting heeft ten doel: het exploiteren van een sportcentrum ten behoeve van sport- en spelactiviteiten voor kinderen met een 
beperking, en het verrichten van al wat hiermee in de ruimste zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. De stichting beoogt het algemeen nut. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. het bijeenbrengen van het benodigde kapitaal, verwerven van fondsen, alsmede het beheer en de instandhouding van het 
sportcentrum als in lid 1. omschreven; 

b. volledige inspanning te leveren om ervoor te zorgen dat de voorzieningen in het sportcentrum geschikt zijn en blijven voor 
sportbeoefening voor mensen met een beperking, alsmede volledige inspanning te leveren om ervoor te zorgen dat zij als het leer-
en werkbedrijf voor mensen met een beperking wordt erkend en zal blijven fungeren. 

c. volledige inspanning te leveren om ervoor te zorgen dat het sportcentrum als stagebedrijf wordt erkend en zal blijven fungeren.' 
3. Artikel 13 lid 6 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient zoveel mogelijk te worden besteed overeenkomstig het doel van de 
stichting na overleg met de Stichting Ronald  McDonald  Kinderfonds. 
Het batig saldo wordt in ieder geval altijd besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige 
doelstelling.' 
Artikel 13 lid 6 luidt thans: 
(6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient zoveel mogelijk te worden besteed overeenkomstig het doel van de 
stichting na overleg met de Stichting Ronald  McDonald  Kinderfonds.) 

De rest van de tekst blijft ongewijzigd. 
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Wijze van besturen 
Het bestuur van de Beheerstichting is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van het  Centre  en delegeert de uitvoering hiervan 
aan haar algemeen directeur Etienne Spee. In de statuten en het bestuursreglement/directiereglement staan de randvoorwaarden vermeld 
waarbinnen de directeur beslissingsbevoegd is. Het bestuur houdt hierop toezicht en toetst de vastgelegde besluiten. 

De bestuurssamenstelling van het  Centre  was in 2016 als volgt: 
Denis Brouwer, Voorzitter 
Jan van der Schans, Secretaris 
Joop Rengers, Commerciële Zaken 
Henk Menks, Penningmeester (vanaf 1/8/2016) 

Informatie over bezoldigings- en vergoedingenbeleid 
Aan het bestuur wordt geen bezoldiging verstrekt, alleen in voorkomende gevallen desgevraagd een onkostenvergoeding 
(reiskostenvergoeding) 

Wijze van benoeming van de directie en het bestuur en de zittingsduur van de leden: 
De algemeen directeur en het bestuur van Stichting  Friendship Sports Centre  worden aangesteld door het bestuur van de beheersstichting. 
Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. 
Bestuursleden kunnen ten hoogste twee maal voor een aansluitende periode worden herbenoemd. 

Relevante nevenfuncties Bestuur: 
Geen van de bestuursleden heeft een nevenfunctie, die conflicteert met het bestuurslidmaatschap van het  Centre.  

Vergaderingen: 
In 2016 hebben totaal 10 bestuursvergadering plaatsgevonden, waarbij in bijna alle gevallen het voltallige bestuur aanwezig was, maar in 
ieder geval altijd een meerderheid. 

Vriiwilligersbeleid 
Het  Centre  heeft een vijftal eigen vrijwilligers. Met deze vrijwilligers is een vrijwilligersovereenkomst gesloten. Deze vrijwilligers worden 
o.a. ingezet bij de diverse evenementen. 

Organisatie: 

Interne organisatie: 
Om efficiënter te kunnen werken en de interne communicatie vlotter te laten verlopen is de organisatie verdeeld in twee afdelingen 
Commercie en Operatie, bestaande uit:  Sports  &  Events,  Sales &  Events,  Facilitair, Floormanager, en Horeca. 
De functies Marketing & Communicatie,  Finance  en Office Manager zijn staffuncties en vallen direct onder de Directeur. Gemiddeld waren er 
8 FTE's in dienst. Voor de interne organisatie zijn een aantal uitgangspunten vastgesteld die de missie en de visie van het  Friendship Sports 
Centre  weerspiegelen. Met name het werkleerbedrijf is uitgebreid met het programma  Friends  at  Work  (zie hieronder specifieke programma's). 

Medewerkers: 
Bij de Stichting waren in 2016 gemiddeld 8 personeelsleden in dienst (7,8 Fte) en verder heeft het  Centre  gebruik gemaakt van een 
vrijwilligers waarmee een vrijwilligersovereenkomst gesloten. Deze vrijwilligers zijn ingezet bij de diverse evenementen, bij klussen op facilitair 
gebied. Bij grote evenementen wordt er incidenteel nog een beroep gedaan op andere vrijwilligers in de familie en vriendenkring. 

Horeca 
Halverwege 2016 heeft het  Centre  een  full  time chef-kok aangenomen. Ook zijn er twee leerling-koks aangenomen. Een gezonder en 
gevarieerder assortiment van voedsel en dranken is gerealiseerd en de verkoopprijzen zijn aangepast. In het kader van de dagbesteding 
werken er sinds november 2016 4 pgb-kandidaten via het dagbestedingsprogramma. 

Schoonmaak 
De schoonmaak is het afgelopen jaar sterk verbeterd. Half 2016 is de overeenkomst met de toenmalige leverancier van schoonmaakdiensten 
verbroken. Meer structuur in de schoonmaak aanbrengen in 2017 is opgelost door zelf mensen aan te nemen, inmiddels zijn er 3 mensen in 

loondienst. 

Communicatie met belanghebbenden 

Communicatie met belanghebbenden: 
Sinds 2016 heeft het  Friendship Sports  Cente een nieuwe website. Voorts wordt er volop gebruik gemaakt van sociale media, zoals  Twitter,  
Facebook  etc.  Eens per 2 maanden versturen wij een nieuwsbrief. Rondom onze evenementen voeren we de intensiteit op door 2 keer per 
maand een nieuwsbrief te versturen over de ontwikkelingen van de evenementen. 

Klachtenprocedure 
Voor alle belanghebbenden geldt dat het  Friendship Sports Centre  een klachtenprocedure heeft. In de klachtenprocedure wordt aangegeven 
hoe en binnen welke termijn een klacht moet worden afgehandeld. Alle klachten worden geregistreerd in een database. 
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Toekomstparagraaf:  

Milestones  2017 
Het verbeteren van naamsbekendheid: Iedereen moet ons kennen in Amsterdam en Noord Holland 
Het opvolging blijven geven aan de uitkomsten/conclusies uit de vergadering van 2015 en 2016 inz. verhogen van 
de maatschappelijk relevantie. 
Uitbreiding sportpartners doelgroep, daar waar mogelijk 
Uitbreiding sportpartners niet doelgroep, daar waar mogelijk 
Voortzetten en intensiveren sporten met (PGB)kandidaten 
Uitbreiding aantal evenementen. 
Succesvol 2e  publieksevent Iedere Meter Telt 
Uitbreiding aantal evenementen derden op  Centre  
Ideale maanden kiezen voor onze fondsenwervende evenementen 
Vervolg geven aan en/of intensiveren samenwerking Foundations, zoals Fonds Gehandicapten Sport, Cruyff Foundation, Van der Sar 

Foundation,  etc.  
3 aansprekende ambassadeurs 
Structurele bezetting  Centre  juni, juli augustus door (sport)kampen 
Uitbreiden Special  Friends  en opvolgen acties naar aanleiding van het aangaan van "Special  Friends".  
Verder uitwerken van sponsorpakketten en evenementenpakketten 
Aangaan van 2 Major sponsors ter waarde van € 50.000,- 
Jaarlijkse presentatie ouders van Sportclub  Only Friends  over de situatie van het  Centre  
Continueren en uitbreiden PGB project (Persoons Gebonden Budget; vanuit de PGB budgetten dagbesteding financieren, waardoor 

het  Friendship Sports Centre  arbeidsplaatsen aan jongeren met een beperking kan bieden. 
Voortzetten samenwerking Vriendenloterij 
Voortzetten samenwerking stagebedrijf/leerwerkbedrijf 
Samenwerking continueren met  ROC  en ROCtop 
Samenwerking continueren met Stichting Zigzag 
Uitwerken plannen House of  Friends,  vinden financiers en huurders en start bouw House of  Friends  eind 2017/begin 2018 

Doelstelling over 3 iaar 
10.000 sportende kinderen en volwassenen per maand vanuit heel Nederland op het  Centre.  Dit is onder te verdelen in foundations, 

verenigingen en andere centra met een ledenaantal rond de 600. 
Uitbreiding sportpartners, inclusief buiten de doelgroep zwembad, met 20% t.o.v. 2016 
Jaarlijkse sportdagen voor mytylscholen 
Jaarlijkse paralympische talentweek i.s.m. NOC  NSF  
Uitbreiding evenementen 
Businessclub met 100 leden 
3 x per jaar netwerkbijeenkomsten op het  Centre  voor sponsoren en "Special  Friends"  
Naamsbekendheid vergroten door heel Nederland, vergroting landelijke bekendheid  Friendship Sports Centre  
Opbrengst publieksevent per jaar verhogen met 20%. 
Vervolg geven aan goede relatie en/of intensiveren samenwerking met diverse foundations 



Stichting  Friendship Sports Centre, 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
(na verwerking van het resultaat) 

ACTIVA 

2016 2015 
€ € € € 

Vaste activa 
Materiële vaste activa (1) 13.280.087 13.841.920 

Vlottende activa 
Voorraden 4.507 71.445 
Debiteuren 173.023 128.437 
Nog te ontvangen van Kinderfonds - 114.284 
Nog te ontvangen omzetbelasting 123.462 8.684 
Overige vorderingen en overlopende activa (2) 227.788 14.542 
Liquide middelen (3) 2.995.724 932.014 

3.524.504 1.269.407 

Totaal activa 16.804.591 15.111.327 

PASSIVA 

2016 2015 
€ € € € 

Reserves en fondsen (4) 
Reserves: 
- Continuïteitsreserve 621.922 554.564 
- Bestemmingsreserve - materiële vaste activa 13.280.087 13.841.920 

13.902.008 14.396.484 

Voorziening onderhoud (5) 497.635 473.487 

Langlopende schulden (6) 
Overige schulden 1.207.589 - 

Kortlopende schulden (7) 
Crediteuren 54.816 74.375 
Nog te betalen loonbelasting en pensioenpremies 13.414 9.612 
Overige schulden (8) 940.000 - 
Overlopende passiva (9) 189.129 157.369 

1.197.359 241.356 

Totaal Passiva 16.804.591 15.111.327 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 

Baten: 
- Baten uit eigen fondsenwerving (10) 
- Garantie Kinderfonds in exploitatie 
- Overige opbrengsten 
- Rentebaten (12) 

Som der baten 

Lasten: 
Besteed aan doelstelling 
- Bouw en inrichting  Centre  
- Uitvoeringskosten inclusief afschrijvingskosten (11) 
- Bijdrage gelegenheid bieden tot sport 
- Bijdrage werkervaringsplaatsen 
- Bijdrage dagarrangementen 

Fondsenwerving 
- Directe kosten fondsenwerving 

Kosten eigen fondsenwerving (11) 
- Bankkosten 

Beheer en administratie 
- Kosten beheer en administratie (11) 

Som der lasten 

Resultaat 

Begroting Realisatie Begroting Realisatie 
2017 2016 2016 2015 

€ € € € 

1.383.606 1.356.370 1.097.250 438.377 
750.000 250.000 600.000 600.000 
40.000 33.859 36.000 32.172 

- - - 6.688 

2.173.606 1.640.229 1.733.250 1.077.237 

- - - (5.950) 
2.364.750 2.230.645 2.140.684 2.215.910 
(641.727) (571.574) (582.116) (507.782) 
(305.000) (333.245) (180.000) (166.869) 

(5.000) - - (8.663) 
1.413.023 1.325.826 1.378.568 1.526.647 

479.764 632.656 696.000 305.187 
71.163 54.055 44.442 51.178 

- 765 - 1.890 
550.927 687.476 740.442 358.256 

165.326 121.402 109.884 120.406 

2.129.275 2.134.704 2.228.894 2.005.308 

44.331 (494.475) (495.644) (928.071) 

Resultaat bestemming 
Toevoeging / (onttrekking) aan: 
- Continuiteitsreserve 67.358 
- Bestemmingsreserve - financiering materiële vaste activa (561.833) 

494.475 

23.307 
(951.378) 

(928.071) 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

Algemeen 

De Stichting  Friendship Sports Centre  is een familieverblijf en heeft ten doel 'het zonder winstoogmerk exploiteren van 
een sportcentrum ten behoeve van sport- en spelactiviteiten voor kinderen met een beperking, en het verrichten van 
al wat hiermee in de ruimste zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.' Het  Friendship Sports 
Centre  initieert de ontwikkeling van plekken waar kinderen met een handicap of een langdurige ziekte en hun ouders, 
broertjes en zusjes kunnen sporten, spelen en ontspannen. 

Stichting  Friendship Sports Centre  stelt zich eveneens ten doel om: 
- de gelegenheid te bieden aan mensen tot het opdoen van werkervaring door middel van het leerwerkbedrijf; 
- de gelegenheid te bieden aan mensen tot het opdoen van werkervaring gericht op toeleiding tot werk. 

De Stichting is opgericht op 16 november 2000 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam onder nummer 34152839. De laatste statutenwijziging dateert van 9 februari 2016 en betreft een 
naamswijziging van "Stichting Ronald Mc Donald  Centre"  naar "Stichting  Friendship Sports Centre".  

Grondslagen voor waardering en resuitaatbepaling 

Algemeen 
Deze jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (R] 650). 

Materiele vaste activa 

Investeringen ten behoeve van de bouw en inrichting van het  Centre  worden tegen kostprijs geactiveerd. De 
ondergrens voor activering is € 450 excl BTW. De investeringen worden lineair afgeschreven tot restwaarde € 0 vanaf 
de datum van ingebruikname, op basis van de volgende indeling en afschrijvingstermijnen: 

Gebouwen- Gebouw 25 jaar 
Gebouwen - Buitenterrein - kunstgras en atletiekbaan 10 jaar 
Gebouwen - Buitenterrein - overig 10 jaar 
Gebouwen - Installaties 10 jaar 

Inventaris - Algemeen 5 jaar 
Inventaris - Kantoor 5 jaar 
Inventaris - Sport 5 jaar 
Inventaris - Werkervaringsplaatsen 5 jaar 

Computers 3 jaar 

Auto's 5 jaar 

De grond is in erfpacht verkregen van de gemeente Amsterdam. Hiervoor is voor de duur van 50 jaar een afkoopsom 
betaald. Deze afkoopsom wordt vanaf november 2010 geamortiseerd over een periode van 50 jaar. 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend 
met oninbaarheid. 

Reserves en fondsen 

De reserves en fondsen mogen alleen worden aangewend binnen het kader van de doelstelling van de Stichting. 

Continuïteitsreserve 

De doelstelling voor de continu'iteitsreserve wordt jaarlijks gesteld op anderhalf keer de uitvoeringskosten eigen 
organisatie van de begroting van het volgend boekjaar, exclusief bijzondere (niet reguliere) posten en exclusief 
afschrijvingslasten van de materiële vaste activa. De Stichting heeft dit ten doel gestelde bedrag per ultimo 2016 nog 
niet bereikt. Eventuele positieve resultaten van de Stichting worden ten gunste van de continuïteitsreserve gebracht 
totdat het ten doel gestelde bedrag is bereikt. 

Bestemmingsreserves 

De bestemmingsreserves omvatten het gedeelte van het resultaat waaraan door het bestuur middels een 
bestuursbesluit een specifieke bestemming is toegewezen. De omvang van de bestemmingsreserves is gelijk aan de 
cumulatieve boekwaarde van de materiële vaste activa, onder aftrek van de financiering hiervan met vreemd 
vermogen, en representeert derhalve het gedeelte van de materiële vaste activa, gefinancierd uit het eigen vermogen 
van de Stichting. 

Bestemmingsfondsen 

Donaties en giften waarvan door een derde partij (dus niet door het bestuur) de bestemming (oormerking) is bepaald, 
worden verantwoord als bestemmingsfonds. De vorming van een bestemmingsfonds vindt via het resultaat plaats. Per 
ultimo 2016 en 2015 zijn er geen bestemmingsfondsen. 

Voorziening onderhoud 

De voorziening is getroffen ten behoeve van te verwachten kosten voor groot onderhoud aan het gebouw, 
buitenterreinen en installaties. 
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Schulden en overlopende passiva 

De schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Overige activa en passiva 

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Baten en Lasten 

De giften en donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst. De overige baten en lasten worden toegerekend 
aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Giften van zaken in natura worden verantwoord in het boekjaar waarin deze zijn ontvangen en worden gewaardeerd 
tegen de waarde in het economisch verkeer. Giften bestaande uit diensten worden slechts verantwoord, indien dit op 
geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. 

Baten uit nalatenschap worden verantwoord in het jaar waarin de omvang op betrouwbare wijze kan worden 
vastgesteld. Voor- lopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin zij worden ontvangen 
verantwoord als baten uit nalatenschappen. 

De ontvangen bijdragen dienen te worden gezien als bijdrage van personen die tot de doelgroep behoren. Conform 
Richtlijn 650 wordt deze bijdrage in mindering gebracht op de kosten in het kader van de doelstelling. 
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Toelichting balans 

1) Materiële vaste activa 
fysieke 

materiële vaste afkoopsom totaal 
activa erfpacht 

€ € € 

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2015 
Investeringen gedurende het jaar 
Desinvesteringen gedurende het jaar 
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2016 

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2015 
Afschrijvingskosten gedurende het jaar 
Cumulatieve afschrijvingen over desinvesteringen dit jaar 
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2016 

Boekwaarden per 31 december 2015 

Boekwaarden per 31 december 2016  

16.605.733 2.137.532 18.743.265 
241.266 - 241.266 

16.846.999 2.137.532 18.984.531  

4.680.467 220.878 4.901.345 
760.348 42.751 803.099 

5.440.815 263.629 5.704.444 

11.925.266 1.916.654 13.841.920 

11.406.184 1.8 73.903 13.280.087 

Het  Centre  is in november 2010 geopend. Vanaf dat moment worden de investeringen lineair afgeschreven tot 
restwaarde € 0 over de verwachte economische levensduur van de activa. De afkoopsom erfpacht wordt geamortiseerd 
over de afkoopperiode van 50 jaar, eveneens vanaf november 2010. 

De verzekerde waarde (herbouwwaarde) van de fysieke vaste activa bedraagt per 31 december 2016 € 25.580.000 voor het gebouw en 
€ 2.015.000 voor installaties en inventaris. 

De materiële vaste activa worden aangewend ten behoeve van de doelstelling. 

2) Overige vorderingen en overlopende activa 
2016 2015 

€ € 

Nog te ontvangen Vriendenloterij 138.514 - 
Nog te ontvangen  Only Friends 41.495 - 
Nog te factureren bedragen 33.233 - 
Overige vorderingen en overlopende activa 14.546 14.542 

Stand per 31 december 227.788 14.542 

3) Liquide middelen 
2016 2015 

€ € 

ABN Amro Bank  Escrow  rekening 1.957.589 - 
Rabobank 1.037.768 931.946 
Kas 367 68 

Stand per 31 december 2.995.724 932.014 

Met uitzondering van de ABN AMRO  Escrow  rekening zijn alle andere liquide middelen vrij opvraagbaar. 

Opname van de gelden van de ABN AMRO  Escrow  rekening is mogelijk indien Stichting  Friendship Sports Centre  
voldoet aan de voorwaarden die door het Ronald  McDonald  Kinderfonds gesteld zijn in de vaststellingsovereenkomst 
bij beeindiging van de samenwerking tussen het Ronald  McDonald  Kinderfonds en Stichting  Friendship Sports Centre.  
in het boekjaar 2016. 
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4) Reserves en fondsen 
2016 2015 

€ € 
Contin uïteitsreserve 

Stand per 1 januari 554.564 531.257 
Uit de bestemming van het (tekort)/overschot 67.358 23.307 

Stand per 31 december 621.922 554.564 

De maximale hoogte van de continuïteitsreserve is per ultimo 2016 bepaald op € 2.160.000, op basis van de 
uitvoeringskosten eigen organisatie volgens de begroting 2016. De uitvoeringskosten van de eigen organisatie zijn 
verminderd met begrote incidentele kosten voor de naamswijziging en met de begrote kosten voor de afschrijvingen op 
materiële vaste activa, aangezien hiervoor reeds de aparte bestemmingsreserve 'financiering materiële vaste activa' is 
gevormd. Deze maximale omvang is door het bestuur ook aangeduid als de gewenste omvang. Toekomstige positieve 
resultaten zullen primair worden gebruikt om de continuiteitsreserve op het gewenste niveau te brengen. Pas nadat de 
continuïteitsreserve de gewenste omvang heeft bereikt, zullen eventuele positieve resultaten kunnen leiden tot 
toevoegingen aan overige (vrij beschikbare) reserves. 

Bestemmingsreserve financiering materiële vaste activa 

Stand per 1 januari 
Uit de bestemming van het (tekort)/overschot 

Afschrijvingen materiële vaste activa 
Investeringen en desinvesteringen materiële vaste activa 
Aflossing bouwlening 

13.841.920 14.793.298 

(803.099) (958.351) 
241.266 6.973 

Stand per 31 december 13.280.087 13.841.920 

Ten behoeve van de financiering van de investeringen in materiële vaste activa is een bestemmingsreserve gevormd. 
De hoogte van deze bestemmingsreserve is gelijk aan de boekwaarde van de materiële vaste activa per einde boekjaar, 
onder aftrek van daarop aangetrokken financiering in de vorm van vreemd vermogen (leningen). Per ultimo 2016 
bedraagt de boekwaarde van de materiële vaste activa € 13.280.087. 

5) Voorziening onderhoud 

De voorziening heeft betrekking op groot achterstallig onderhoud voor het gebouw, bepaalde buitenterreinen en 
installaties. Het betreft een voorziening ter egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. De Stichting beschikt 
over een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan tot 2026. De dotatie is gebaseerd op dit plan. 

Het verloop van de voorziening in 2016 is als volgt: 
Totaal 

Stand per 1 januari 
Dotatie ten laste van de explotatie van het lopende boekjaar 

Onttrekkingen 

Stand per 31 december 

473.487 
225.000 
698.487 

(200.852) 

497.635 
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6) Langlopende schulden 

Overige schulden 

In het kader van de gewenste beëindiging van de samenwerking tussen Ronald  McDonald  Kinderfonds en Stichting  
Friendship Sports Centre  hebben beide organisaties met wederzijds goedvinden op 28 juni 2016 een 
vaststellingsovereenkomst getekend waarin de beëindiging van de samenwerking geregeld is per 1 juli 2016. 

In de vaststellingsovereenkomst zijn de volgende financiële afspraken gemaakt; 

1) Het Ronald  McDonald  Kinderfonds heeft in de vaststellingsovereenkomst opgenomen dat het Kinderfonds in de 
jaren 2018 tot en met 2021 jaarlijks € 250.000 zal doneren aan de Stichting  Friendship Sports Centre.  Om aan deze 
verplichting te kunnen voldoen heeft het Ronald  McDonald  Kinderfonds in juli 2016 een bedrag van € 1.000.000 op de 
ABN AMRO  Escrow  bankrekening gestort. Onder voorwaarde gesteld in de vaststellingsovereenkomst kan de Stichting  
Friendship Sports Centre  met ingang van het boekjaar 2018 het jaarlijkse bedrag ad € 250.000 opnemen van de  
Escrow  rekening. 

Dit vooruit ontvangen bedrag is naar zijn aard als langlopend te beschouwen; 

2) Het Ronald  McDonald  Kinderfonds zal financiële ondersteuning blijven bieden aan de Stichting  Friendship Sports 
Centre  tot uiterlijk 31 december 2017. 

De financiële ondersteuning in de exploitatie zal in haar totaliteit maximaal € 2.400.000 bedragen en ziet toe op de 
boekjaren 2014 tot en met het boekjaar 2017. Voor de boekjaren 2015 tot en met 2017 zal de jaarlijkse 
bijdrage in de exploitatie niet meer bedragen dan € 750.000 en het totale maximum van € 2.400.000 niet 
zal worden overschreden. 

In de boekjaren 2015 tot en met 2016 is reeds € 1.442.411 aan financiële ondersteuning door de Stichting  Friendship 
Sports Centre  ontvangen waardoor de Stichting nog een beroep kan doen op € 957.589 voor de financiële 
ondersteuning voor de boekjaren 2016 en 2017. Dit bedrag is in juli 2016 op de ABN AMRO  Escrow  bankrekening gestort 
en. Onder voorwaarde gesteld in de vaststellingsovereenkomst kan de Stichting  Friendship Sports  
beschikken over dit bedrag 

Dit vooruit ontvangen bedrag is naar zijn aard als langlopend te beschouwen en het bedrag dat is opgevraagd in 
het boekjaar 2017 is als kortlopend gespresenteerd. 

3) Daarnaast stort het Ronald  McDonald  Kinderfonds eenmalig een bedrag van € 554.862 ter afkoop van haar 
verplichting in het organiseren van een te houden publieksevenement. De afkoop betreft de jaren 2014 (€ 127.000), 
2015 (€ 66.612), 2016 (€ 171.250) en en het boekjaar 2017 (€ 190.000). 

De afkoop voor de jaren 2014 tot en met 2016 zijn ten gunste van de exploitatie 2016 gebracht en de verplichting 
voor het publieksevenement 2017 is als kortlopende schuld gepresenteerd. 

2016 2015  

Overige schulden 

Vooruitontvanqen Kinderfonds (Donaties) 1.000.000 
Vooruitontvanqen Kinderfonds (Ondersteuning exploitatie) 207.589 
Vooruitontvanqen Kinderfonds (Publieksevenement) - 

Stand per 31 december 1.207.589 

7) Kortlopende schulden 

Dit betreft de kortlopende verplichtingen van vaststellingsovereenkomst tussen het Ronald  McDonald  Kinderfonds 
en Stichting  Friendship Sports Centre.  

2016 2015 
€ € 

8) Overige schulden 

Vooruitontvangen Kinderfonds (Ondersteuning exploitatie) 
Vooruitontvangen Kinderfonds (Publieksevenement) 
Vooruitontvangen Kinderfonds (Donaties) 

Stand per 31 december 

750.000 
190.000 

940.000 
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9) Overlopende passiva 
2016 2015 

€ € 

Noq te betalen  Only Friends  
Nog te betalen gemeentelijke belastingen 
Noq te betalen vakantiegeld 
Nog te betalen verzekeringen 
Noq te betalen accountantskosten 
Noq te betalen vakantiedagen 
Noq te betalen qas, water en electra 
Borq 
Vooruitqefactureerde bedragen 
Overige schulden en overlopende passiva 
Vooruitontvanqen bedragen 

Stand per 31 december 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Samenwerking  Ronald McDonald  Kinderfonds  en  Stichting  Friendship Sports Centre 

25.013 137 
24.047 8.899 
14.534 10.314 
14.266 - 
11.503 6.503 
10.585 10.531 
10.363 - 
6.887 6.902 

32.271 64.948 
39.660 34.482 

- 14.653 

189.129 157.369 

In het kader van de gewenste beëindiging van de samenwerking tussen Ronald  McDonald  Kinderfonds en Stichting  
Friendship Sports Centre  hebben beide organisaties met wederzijds goedvinden op 28 juni 2016 een 
vaststellingsovereenkomst getekend waarin de beëindiging van de samenwerking geregeld is per 1 juli 2016. 

In de vaststellingsovereenkomst zijn de volgende financiële afspraken gemaakt; 

1) Het Ronald  McDonald  Kinderfonds heeft in de vaststellingsovereenkomst opgenomen dat het Kinderfonds in de 
jaren 2018 tot en met 2021 jaarlijks € 250.000 zal doneren aan de Stichting  Friendship Sports Centre.  Om aan deze 
verplichting te kunnen voldoen heeft het Ronald  McDonald  Kinderfonds in juli 2016 een bedrag van € 1.000.000 op de 
ABN AMRO  Escrow  bankrekening gestort. Onder voorwaarde gesteld in de vaststellingsovereenkomst kan de Stichting  
Friendship Sports Centre  met ingang van het boekjaar 2018 het jaarlijkse bedrag ad € 250.000 opnemen van de  
Escrow  rekening. 

2) Het Ronald  McDonald  Kinderfonds zal financiële ondersteuning blijven bieden aan de Stichting  Friendship Sports 
Centre  tot uiterlijk 31 december 2017. 

De financiële ondersteuning in de exploitatie zal in haar totaliteit maximaal € 2.400.000 bedragen en ziet toe op de 
boekjaren 2014 tot en met het boekjaar 2017. Voor de boekjaren 2015 tot en met 2017 zal de jaarlijkse 
bijdrage in de exploitatie niet meer bedragen dan € 750.000 en het totale maximum van € 2.400.000 niet 
zal worden overschreden. 

In de boekjaren 2015 tot en met 2016 is reeds € 1.442.411 aan financiële ondersteuning door de Stichting  Friendship 
Sports Centre  ontvangen waardoor de Stichting nog een beroep kan doen op € 957.589 voor de financiële 
ondersteuning voor de boekjaren 2016 en 2017. Dit bedrag is in juli 2016 op de ABN AMRO  Escrow  bankrekening gestort 
en. Onder voorwaarde gesteld in de vaststellingsovereenkomst kan de Stichting  Friendship Sports  
beschikken over dit bedrag 

De beëindiging heeft geen gevolgen voor de door het Ronald  McDonald  Kinderfonds afgegeven garanties. 

Investeringsverplichting 

In het boekjaar zijn investeringsverplichtingen aangegaan voor de verbouwing van verschillende activa van het complex. 
het bedrag aan investeringsverplichtingen bedraagt rond de € 70.000. 

Overeenkomst van opdracht 

De Stichting  Friendship Sports Centre  is een overeenkomst van opdracht aangegaan ten aanzien van de dagelijkse 
leiding van het  Centre.  Deze overeenkomst loopt tot en met 1 januari 2020 en de verplichting bedraagt ongeveer 
€ 115.000 per jaar. 
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Toelichting staat van baten en lasten 

10) Baten uit eigen fondsenwerving 

Deze zijn als volgt te specificeren 
Begroting Realisatie Begroting Realisatie 

2017 2016 2016 2015 
€ € € € 

Eigen acties 390.000 605.259 752.000 256.747 
Opbrengsten vriendenloterij 442.756 321.864 - - 
Donateurs 5.650 196.988 5.000 4.461 
Subsidies & vermogensfondsen 100.000 110.785 - - 
Sponsors 347.100 107.769 325.000 36.547 
Opbrengsten in natura - 4.981 15.000 38.751 
Acties derden - 853 - 4.182 
Collectehuisjes - 676 - 616 
Giften en Donaties - 416 - 26.305 

Nalatenschappen en legaten - 125 250 2.125 
Acties via Kinderfonds - - - 68.644 
Opbrengst PGB 98.100 6.654 - - 

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 1.383.606 1.356.370 1.097.250 438.377 

Opbrengsten in natura 
Deze zijn als volgt te specificeren 

Realisatie 
2016 

Schoonmaakkosten 
Werkervaringsplaatsen 
Overige huisvestingskosten 
Overige 

Totaal 

Percentage kosten fondsenwerving 

Begroting Realisatie Begroting 
2017 2016 2016 

€ € € 

Baten uit eigen fondsenwerving 1.383.606 1.356.370 1.097.250 
Kosten fondsenwerving 550.927 686.711 740.442 
Percentage 39,8% 50,6% 67,5% 

De percentages voor fondsenwerving zijn in 2015 en begroting 2016 relatief hoog. Dit komt doordat het  Centre  in deze 
fase van haar bestaan moet investeren om zelfstandig haar fondsen te werven, los van het Ronald Mc Donald 
Kinderfonds. Dit vereist extra inzet op fondsenwerving, terwijl de opbrengsten in verhouding nog achterblijven. Dit zal 
zich in de komende jaren normaliseren. 

11) Uitvoeringskosten eigen organisatie 

Realisatie 
2015 

9.800 
21.941 
5.899 
1.111 

38.751 

Realisatie 
2015 

438.377 
356.365 

81,3% 

4.981  

4.981  

Begroting Realisatie Begroting Realisatie 
2017 2016 2016 2015 

€ € € € 

Huisvestingskosten (inclusief afschrijvingskosten) 1.358.300 1.487.779 1.473.629 1.634.627 
Personeelskosten 711.628 540.546 444.420 511.779 
Sport 15.000 3.181 6.000 2.969 
Vervoer - - - - 
Werkervaringsplaatsen 196.710 144.819 145.500 93.373 
Dagarrangementen - - - 35 
Kosten (t)Huis/Nieuwsbrief - - - - 
Kosten bestuur en accountant 23.000 13.293 21.000 18.050 
Overige algemene kosten 296.600 216.484 204.460 126.661 

2.601.238 2.406.102 2.295.009 2.387.494 
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Huisvestingskosten 

Begroting Realisatie Begroting Realisatie 
2017 2016 2016 2015 

€ € € € 

Dotatie aan voorziening groot onderhoud 225.000 225.000 225.000 225.000 
Afschrijvingen 750.000 803.099 796.629 958.351 
Onderhoud 18.000 8.296 43.000 8.054 
Energie 84.000 84.000 70.000 90.000 
Gas 60.000 60.000 69.600 34.629 
Water 12.000 10.200 12.000 12.000 
Schoonmaakkosten 30.000 75.762 58.000 103.753 
Beveiliging 6.000 58.491 66.000 103.930 
Gemeentelijke belastingen 96.000 96.000 96.000 67.900 
Huishoudkosten 1.200 - 1.200 - 
Verzekeringen 36.000 32.950 31.200 30.110 
Overige huisvestingskosten 40.100 33.981 5.000 899 

1.358.300 1.487.779 1.473.629 1.634.627 

Ten aanzien van de dotatie aan de voorziening onderhoud wordt verwezen naar de toelichting op de balanspost 
Voorziening onderhoud. 

Personeelskosten 

Begroting Realisatie Begroting Realisatie 
2017 2016 2016 2015 

€ € 

Salariskosten 355.969 290.553 240.728 265.717 
Sociale lasten 66.065 51.443 40.399 40.412 
Pensioenlasten 52.842 37.199 30.243 25.963 
Interim management 198.276 144.200 105.000 138.598 
Stagevergoedingen - - - 408 
Overige personeelskosten 38.476 17.152 28.050 40.681 

711.628 540.546 444.420 511.779 

Bij de Stichting waren gedurende het boekjaar gemiddeld 8 personeelsleden (7,8 FTE) in dienst (in 2015 waren dit: 8 
personeelsleden; 6,5 FTE). 

Overige algemene kosten inclusief kosten bestuur en accountant 

Begroting Realisatie Begroting Realisatie 
2017 2016 2016 2015 

€ € € € 

Kantoorbenodigdheden 6.000 2.601 12.000 9.226 
Telefoon 9.000 8.684 12.000 11.923 
Porti 1.200 571 1.200 316 
Drukwerk 10.000 5.302 10.000 228 
Promotie 150.000 54.166 30.000 6.481 
Vrijwilligers 20.000 6.390 12.000 1.733 
Automatisering 42.000 53.317 40.260 36.091 
Accountantskosten 20.000 12.000 15.000 15.333 
Bestuur 3.000 1.293 6.000 2.717 
Kosten naamswijziging - 2.915 60.000 - 
Kosten verhuur materieel 35.000 - - - 
Afboeking voorraad kleding - 55.199 - - 
Overige algemene kosten 23.400 27.339 27.000 60.662 

319.600 229.776 225.460 144.710 

Aan het bestuur wordt geen bezoldiging verstrekt, alleen in voorkomende gevallen een onkostenvergoeding. 

De naamswijziging van de stichting is in 2016 gerealiseerd, terwijl dit in 2015 werd verwacht. Het budget voor de 
naamswijziging is derhalve in 2015 niet aangewend. Voor 2016 wordt ingeschat dat we de communicatie rondom de 
naamswijziging voor een lager bedrag kunnen uitvoeren. 
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Toelichting lastenverdeling 

Het  Friendship Sports Centre  heeft als doelstelling: het zonder winstoogmerk stichten, medestichten en/of doen 
stichten van een gelegenheid tot het bieden van een sport- en spelomgeving dat iedere dag voor kinderen en jongeren 
met een handicap en/of chronische ziekte en zijn/haar ouders, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes 
toegankelijk is. Daarnaast heeft het  Centre  de volgende twee doelstellingen: 
- Het gelegenheid bieden aan mensen tot het opdoen van werkervaring door middel van het leerwerkbedrijf 
- Het gelegenheid bieden aan mensen tot het opdoen van werkervaring gericht op toeleiding tot werk 

Alle activiteiten van het  Centre  staan in het teken van deze doelstellingen. 

In overeenstemming met de 'Richtlijn verslaggeving fondsenwervende instellingen' worden de kosten 
van de organisatie als volgt toegerekend: 

Doel- Fondsen Beheer & 
stellinq wervinq Administratie 

Personeelskosten 70% 10% 20% 
Huisvestingskosten 100% -- -- 
Sport 100% -- -- 
Vervoer 100% -- -- 
Werkervaringsplaatsen 100% -- -- 
Dagarrangementen 100% -- -- 
Kosten (t)Huis/Nieuwsbrief 70% 30% -- 
Accountantskosten -- -- 100% 
Kosten bestuur -- -- 100% 
Overige kosten 100% -- -- 
Bouw en inrichting Complex 100% -- -- 
Terugbetaling bouwvoorschot Kinderfonds 100% -- -- 
Voorziening nieuwbouw 100% -- -- 
Bijdrage gasten 100% -- -- 
Bijdrage gelegenheid bieden tot sport 100% -- -- 
Bijdrage werkervaringsplaatsen 100% -- -- 
Bijdrage dagarrangementen 100% -- -- 
Bankkosten -- 100% -- 
Directe kosten fondsenwerving -- 100% -- 

REALISATIE 2016 

Doel- Fondsen Beheer & 
stelling werving Administratie 

2016 2016 2016 
€ € € 

378.383 54.055 108.109 540.546 
1.487.779 - - 1.487.779 

3.181 - - 3.181 

144.819 - - 144.819 

- - 13.293 13.293 
216.484 - - 216.484 

2.230.645 54.055 121.402 2.406.102 

Personeelskosten 
Huisvestingskosten 
Sport 
Vervoer 
Werkervaringsplaatsen 
Dagarrangementen 
Kosten (t)Huis/Nieuwsbrief 
Kosten bestuur en accountant 
Overige algemene kosten 

Bouw en inrichting Complex 
Bijdrage gelegenheid bieden tot sport 
Bijdrage werkervaringsplaatsen 
Bijdrage dagarrangementen 
Bankkosten 
Directe kosten fondswerving 
Totale kosten 

(571.574) - 
(333.245) - 

765 
- 632.656 

1.325.826 687.476  

- (571.574) 
(333.245) 

765 
- 632.656 

121.402 2.134.704 
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REALISATIE/BEGROTING 2016, REALISATIE 2015 

Realisatie Begroting Realisatie 
2016 2016 2015 

€ € € 

Personeelskosten 540.546 444.420 511.779 
Huisvestingskosten 1.487.779 1.473.629 1.634.627 
Sport 3.181 6.000 2.969 
Vervoer - - - 
Werkervaringsplaatsen 144.819 145.500 93.373 
Dagarrangementen - - 35 
Kosten (t)Huis/Nieuwsbrief - - - 
Kosten bestuur en accountant 13.293 21.000 18.050 
Overige algemene kosten 216.484 204.460 126.661 

2.406.102 2.295.009 2.387.494 

Bouw en inrichting Complex - - (5.950) 
Bijdrage gelegenheid bieden tot sport (571.574) (582.116) (507.782) 
Bijdrage werkervaringsplaatsen (333.245) (180.000) (166.869) 
Bijdrage dagarrangementen - - (8.663) 
Bijdrage ouders - - - 
Bankkosten 765 - 1.890 
Directe kosten fondswerving 632.656 696.000 305.187 
Totale kosten 2.134.704 2.228.893 2.005.308 

Percentage kosten doelstelling 
Begroting Realisatie Begroting Realisatie 

2017 2016 2016 2015 
€ € € € 

Totale Baten 2.173.606 1.640.229 1.733.250 1.077.237 
Totale Lasten 2.129.275 2.134.704 2.228.894 2.005.308 

Besteed aan doelstelling 
- Bouw en inrichting  Centre  - - - (5.950) 
- Uitvoeringskosten (11) 2.364.750 2.230.645 2.140.684 2.215.910 
- Bijdrage gelegenheid bieden tot sport (641.727) (571.574) (582.116) (507.782) 
- Bijdrage werkervaringsplaatsen (305.000) (333.245) (180.000) (166.869) 
- Bijdrage dagarrangementen (5.000) - - (8.663) 

1.413.023 1.325.826 1.378.568 1.526.647 

Besteed aan doelstelling als % van totale baten 65,0% 80,8% 79,5% 141,7% 
Besteed aan doelstelling als % van totale lasten 66,4% 62,1% 61,8% 76,1% 

Percentage Beheer en Administratie 
Begroting Realisatie Begroting Realisatie 

2017 2016 2016 2015 
€ € € € 

Kosten Beheer en Administratie 165.326 121.402 109.884 120.406 
Totale lasten 2.129.275 2.134.704 2.228.894 2.005.308 

% Beheer en Administratie 7,8% 5,7% 4,9% 6,0% 

12) Rentebaten 
Begroting Realisatie Begroting Realisatie 

2017 2016 2016 2015 
€ € € € 

Rentebaten spaarrekeningen - - - - 
Overige rentebaten - - - 6.688 
Rentebaten - - - 6.688 

Amsterdam, 24 mei 2017 

D. Brouwer, voorzitter 
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OVERIGE GEGEVENS 

CONTROLEVERKLARING 



JAN 
(D  

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting  Friendship Sports Centre  te Amsterdam 

A. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 

ONS OORDEEL 

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting  Friendship Sports Centre  te Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van de Stichting  Friendship Sports Centre  te Amsterdam op 
31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende 
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende Instellingen". 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2016,- 
2. de staat van baten en lasten over 2016; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting  Friendship Sports Centre  zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij  assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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B. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de in Nederland geldende Richtlijn voor 
de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende Instellingen" en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de overige gegevens 
in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 
"Fondsenwervende Instellingen". 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 
"Fondsenwervende Instellingen". In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit. 

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming 
haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als 
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
onderneming haar continuiteit niet langer kan handhaven; 

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Wij bevestigen aan de het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 
nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze 
onafhankelijkheid kunnen beinvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 
onafhankelijkheid te waarborgen. 

Purmerend, 24 mei 2017 

JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

w.g. Mike J.A. Zeeman RA 
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