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               Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie

               het bestuur

               Catharinastraat 17

               7941 DJ  MEPPEL

Referentie: P0487                Hilversum, 25-11-2020

Betreft:      jaarrekening 2019/2020

Geacht bestuur,

1.1  Verklaring

Hoogachtend,

Global Accounting & Advisory B.V.

drs. P.E.M. Peerboom RA

Registeraccountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019/2020 van uw

organisatie.

De balans per 30 juni 2020, de winst- en verliesrekening over 2019/2020 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2019/2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel is door ons samengesteld op basis van de van

u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2020 en de winst- en

verliesrekening over 2019/2020 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".

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 Zwaluwen Jeugd Aktie.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel

te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 dan ook ervan 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.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt 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. 
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Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

2.1  Bestuursverslag

Doelstelling en realisatie

Financieel beleid en financiële resultaten

Verder stond het laatste K.N.V.B. jeugdbekerweekend in september geheel in teken van de ZJA.

De baten in 2019/2020 lagen iets boven de begroting en namen ten opzichte van 2018/2019 met 9% toe. De

afdracht van het KNVB bekertoernooi groeide van € 370.000 tot € 406.000. Deze toename is te verklaren

door het effect van de vanaf 2017/2018 ingevoerde uniforme speeldagenkalender, waardoor in principe alle

jeugdteams aan de Zwaluwen Jeugdbeker kunnen deelnemen. Het effect van een licht dalend aantal

jeugdteams werd gecompenseerd door de met de K.N.V.B. gemaakte gewijzigde afdracht afspraken. Na een

succesvolle pilot in de KNVB districten West I en II werd door de KNVB besloten om het Jeugdbekervoetbal

tot 12 jaar te beëindigen en hiervoor in de plaats extra competities in deze leeftijdsklassen te organiseren.

Met de KNVB werd afgesproken dat de financiële afdracht voor deze zogenaamde Zwaluwen Jeugdreeksen

ongewijzigd conform het Jeugdbekervoetbal zal worden gecontinueerd.

De doelstellingen van de Zwaluwen Jeugd Actie (ZJA) zijn als volgt:

- Verhogen van de naamsbekendheid van de actie met name onder de KNVB amateur-voetbalverenigingen.

- Verhogen van de participatiegraad met betrekking tot de inschrijving voor de Zwaluwen Jeugd Beker (het

door de KNVB georganiseerde bekervoetbal voor de jeugd).

- Verhogen van het jaarlijkse resultaat van de stichting waardoor de afdracht aan de beneficianten verder

kan toenemen. Onze beneficianten zijn: Prinses Beatrix Spierfonds, Spieren voor Spieren en het project

“Passend Voetbal” van de KNVB. 

- Stimuleren van amateur-voetbalverenigingen om het aantal subsidieaanvragen bij de stichting te laten

toenemen. Conform onze subsidievoorwaarden kunnen verenigingen hiermee maatschappelijke projecten op

gebied van samenwerking, voetbalbeleving en toegankelijkheid accommodatie voor mensen met een

beperking financieren.

Om deze doelstellingen te realiseren organiseert de ZJA jaarlijks regionale en landelijke activiteiten. Tevens

worden er incidenteel grote(re) landelijke projecten georganiseerd om extra naamsbekendheid te verwerven

of om additionele baten te verkrijgen. De belangrijkste bron van inkomsten bestaat uit de jaarlijkse afdracht

vanuit de KNVB voor de aan de Zwaluwen Jeugd Beker deelnemende verenigingen met hun jeugdteams.

Naar aanleiding van sterk ondersteunende woorden van H.K.H. met betrekking tot het concrete plan om tot

een goede en efficiënte samenwerking van de gezamenlijke spierfondsen in Nederland te komen, heeft het

bestuur besloten om aan onze beneficianten Prinses Beatrix Spierfonds en Spieren voor Spieren een

éénmalige extra dotatie van € 25.000 per organisatie te doen om dit plan te ondersteunen. 

Extra aandacht in het verslagjaar is wederom besteed aan onze aanwezigheid op internet en de sociale

media. Onze medewerkster Social Media breidt deze activiteiten voortdurend uit inclusief promotie van de

uitgereikte subsidie cheques aan amateur-voetbalverenigingen.

In september 2019 werd de 60e Landelijke Campagnedag georganiseerd bij de Sv ’t Harde in ’t Harde

(gemeente Elburg). Bij dit 12e lustrum was H.K.H. Prinses Beatrix, beschermvrouwe van het Prinses Beatrix

Spierfonds traditiegetrouw aanwezig. Haar werd een cheque van € 400.345 overhandigd, zijnde de op dat

moment bekend zijnde totale opbrengst van de actie. 
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Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

2.1  Bestuursverslag

Governance

Meppel, 25-11-2020

Het bestuur:

R. van Veen - Voorzitter A. Paulides - Secretaris

J.W. Hoogendoorn - Penningmeester

In het boekjaar 2019/2020 brak vanaf de tweede week in maart de Corona pandemie in alle hevigheid uit.

Alle competities werden door de KNVB vroegtijdig beëindigd; ook de KNVB district bekerfinales werden niet

gehouden. Op de financiële resultaten van de Stichting had dit verder slechts een beperkt effect. Wel had

deze situatie forse impact op het aantal subsidie- aanvragen van de amateur-voetbalverenigingen; immers

bestuurders van clubs waren vooral bezig financieel het hoofd boven water te houden, terwijl

investeringsplannen en ook maatschappelijke projecten werden aangehouden. 

Voor de begroting 2020/2021 had het bestuur enkele scenario’s ontwikkeld omdat op dat moment nog niet

duidelijk was of in het nieuwe seizoen het Jeugdbekervoetbal en de Jeugdreeksen weer opgestart konden

gaan worden. De in dit rapport opgenomen begroting 2020/2021 is de versie uitgaande van het regulier

verspelen van de KNVB Jeugd bekercompetities en Jeugdreeksen. Inmiddels zijn recentelijk (medio oktober

2020) de Corona maatregelen helaas weer aangescherpt waardoor onder andere het amateurvoetbal weer

volledig is stil gelegd. De poulewedstrijden in de Zwaluwen Jeugdbeker alsmede de 1e Zwaluwen

Jeugdreeksen zijn weliswaar gespeeld, doch eventuele verdere invloed op de resultaten van de Stichting zijn

nog niet duidelijk. 

Wel heeft het bestuur besloten om qua subsidievoorwaarden en mogelijkheden een adequaat beleid tot en

met juli 2021 uit te zetten waardoor dit tot extra financiële mogelijkheden voor de amateur-

voetbalverenigingen kan leiden.

Corona

Het nettoresultaat van de ZJA nam eveneens met 9% toe tot € 378.313 (exclusief uitkeringen subsidies en

beneficianten). De kosten waren 34% lager dan begroot met € 31.000.

De totale kosten bedroegen in het verslagjaar circa 7,5% (2018/2019: 9%). van de gerealiseerde baten.

Aan onze beneficianten en aan subsidies voor de amateurvoetbalverenigingen werd in het verslagjaar €

304.000 (2018/2019: € 295.000) uitgekeerd. Dat is exclusief de genoemde éénmalige dotaties van € 50.000

totaal. Het aantal in het verslagjaar ontvangen subsidieaanvragen van voetbalverenigingen bedroeg st. 13

(2018/2019: st. 23). 

De baten hebben grotendeels een structureel karakter; de ZJA bestaat reeds ruim 60 jaar en al vele jaren

loopt de afdracht van het bekervoetbal rechtstreeks via de KNVB. Deze baten zijn derhalve jaarlijks

terugkerend. 

Aangezien de Stichting geen personeel in dienst heeft, en tevens geen relevante langlopende contracten

heeft afgesloten, is de gevormde continuïteitsreserve van € 113.000 ruim voldoende. Alle middelen van de

Stichting worden middels liquiditeiten bij onze bankier aangehouden.

Vanaf 2017 is de ZJA tevens gecertificeerd door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving); dit is de

organisatie die toezicht houdt op Goede Doelen organisaties in Nederland. Tussentijdse jaarlijkse audits van

het CBF resulteerden in een continuering van deze certificering. Onze accountant verstrekt na controle een

Samenstellingsverklaring. Het bestuur van de ZJA bestaat uit R. van Veen (voorzitter), A.Paulides (secretaris)

en J.W. Hoogendoorn (penningmeester) . Gedurende het verslagjaar hebben zich geen mutaties voorgedaan

in de bestuurssamenstelling. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken,

behoudens vergoeding van eventueel gemaakte kosten. In bijlage C. is een overzicht opgenomen van

betaalde- en onbetaalde hoofd- en nevenfuncties.

Tevens danken wij al onze vrijwilligers, beneficianten en partners voor de prima samenwerking !!. 
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Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

3.1  Balans per 30 juni 2020
(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Overlopende activa - 1.219

- 1.219

Liquide middelen 525.970 500.325

Totaal activazijde 525.970 501.544

30 juni 2020 30 juni 2019
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Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

3.1  Balans per 30 juni 2020
(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Reserves

Continuïteitsreserve 113.445 113.445

Reserve als bron van inkomsten 96.529 146.529

209.974 259.974

Fondsen

Bestemmingsfonds subsidies 313.497 239.570

313.497 239.570

Kortlopende schulden

Overige schulden 2.499 2.000

2.499 2.000

Totaal passivazijde 525.970 501.544

30 juni 2020 30 juni 2019
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Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

3.2  Staat van baten en lasten over 2019/2020

€ € € €

Baten van particulieren 3.506 3.969

Baten van bedrijven - 251

Baten van verbonden organisaties 406.227 370.408

409.733 374.628

Som van de geworven baten 409.733 374.628

Besteed aan doelstellingen 354.386 295.466

Wervingskosten 24.362 19.733

Kosten beheer en administratie 7.057 8.149

Som der lasten 385.805 323.348

Saldo staat van baten en lasten 23.928 51.280

Bestemming saldo van baten en lasten:

- Continuïteitsreserve -             -             

- Reserve als bron van inkomsten 50.000-       -             

- Bestemmingsfonds subsidies 73.927       51.280       

23.927       51.280       

Meppel, 

Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie

R. van Veen - Voorzitter A. Paulides - Secretaris

J.W. Hoogendoorn - Penningmeester

2019/2020 2018/2019
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Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Organisatiestructuur

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Verslagperiode

Schattingen

Er zijn geen personen in dienst van de Stichting.

Deze jaarrekening is opgesteld over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

In dit kader wordt nauw samengewerkt met de KNVB, waarbij de Zwaluwen Jeugd Actie één van de MVO

doelen van de bond is.

Van de netto-opbrengst besteed aan subsidieaanvragen van KNVB-amateurverenigingen; circa 50% gaat

naar de beneficianten.

Doel van de Stichting Zwaluwen Jeugd Actie is het uitvoeren en organiseren van de door de A.N.V.V. "De

Zwaluwen" in het leven geroepen Zwaluwen Jeugd Actie, waarbij jaarlijks bijna 500.000 jeugdvoetballers en -

voetbalsters spelen om de KNVB Zwaluwen Jeugd Beker. Motto van de actie is: "Jeugd voetbalt voor

jongeren met een beperking".

Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie, statutair gevestigd te Meppel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 55583628.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie 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.

Conform de statuten wordt het bestuur gevormd door de leden van het bestuur van de statutair in

Amsterdam gevestigde "Algemen Nederlandse Voetbalvereniging De Zwaluwen", (KvK nummer 40531916). 

Conform artikel 9 van de statuten "Commissies" heeft het bestuur de Commissie "Zwaluwen Jeugd Actie"

ingesteld.

De bestuursleden bekleden dezelfde functie welke zij bekleden binnen het bestuur van de A.N.V.V. "De

Zwaluwen"

 - 11 -



Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Reserves

Continuïteitsreserve

Fondsen

Bestemmingsfonds subsidies

Kortlopende schulden

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk

tegenvallende opbrengsten. De omvang van de continuïteitsreserve is door het bestuur vastgesteld.

Uitgangspunt is een reserve van circa éénmaal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De omvang van

de huidige reserve is boven deze norm maar het bestuur heeft de intentie om hier in het komende boekjaar

2019/2020 een besluit over te nemen. Onder kosten van de werkorganisatie wordt verstaan; kosten eigen

personeel of inhuur derden, huisvestingskosten, algemene en kantoorkosten en kosten voor fondsenwerving.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.

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. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650/Rjk C2.  

Dit fonds betreft, behalve de afdracht aan beneficianten voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten,

de bijdrage aan beneficiant KNVB MVO-project "Passend Voetbal" en de middelen die bestemd zijn voor

subsidieverstrekking aan KNVB amateurveldvoetbalverenigingen. Bij de beoordeling van de aanvragen zijn de

opgestelde en gepubliceerde Richtlijnen voor Subsidieverstrekking leidend. Zowel voor benficianten als voor

de verenigingen is circa 50% van het jaarlijkse nettoresultaat beschikbaar. Goedgekeurde subsidieaanvragen

worden verantwoord in het boekjaar van uitbetaling.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte

van het voorgaande jaar. 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Baten van particulieren en bedrijven

Baten van verbonden organisaties

Lasten

Besteding aan doelstellingen

Baten en lasten wordt toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Deze inkomsten worden als baten verantwoord in het jaar waaraan ze kunnen worden toegerekend.

De inkomsten van de K.N.V.B. zijn opgenomen onder deze categorie vanwege de nauwe verbondenheid

tussen de Stichting en de K.N.V.B.

Bijdragen aan beneficianten worden als last verantwoord in het jaar waarin deze bijdragen zijn uitgekeerd.

 - 13 -



Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

30-06-2020 30-06-2019

€ €

Overlopende activa

Overlopende activa - 1.219

Liquide middelen

Rekening-courant ING *917 3.379 2.733

ING bonus spaarrekening *917 522.501 497.501

ING Zakelijke spaarrekening *917 90 91

525.970 500.325

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar. Het opgenomen bedrag per 30 juni 2019

betrof een vooruitbetaalde post die betrekking had op het project 2019-2020 en in dit boekjaar verantwoord

is.

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

RESERVES

2019/2020 2018/2019

€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 30 juni 113.445 113.445

Reserve als bron van inkomsten

Stand per 1 juli 146.529 146.529

Onttrekking éénmalige donatie -50.000 -

Stand per 30 juni 96.529 146.529

FONDSEN

Bestemmingsfonds subsidies

Bestemmingsfonds subsidies 313.497 239.570

Bestemmingsfonds subsidies
Stand per 1 juli 239.570 188.289

Dotatie bestemmingsfonds subsidies 378.313 346.746

Onttrekking t.b.v. besteding -304.386 -295.465

Stand per 30 juni 313.497 239.570

KORTLOPENDE SCHULDEN

30-06-2020 30-06-2019

€ €

Overige schulden

Nog te betalen accountantskosten 2.499 2.000

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen 

Uit te betalen subsidieaanvragen

Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is aangegeven

door het bestuur.

In bijlage A. is een specificatie van de uitbetaalde posten opgenomen.

In het boekjaar van uitbetaling worden deze posten ten laste van het Bestemmingsfonds Subsidies gebracht. Alvorens

tot uitbetaling van goedgekeurde subsidieaanvragen over te gaan, vindt controle op aanleg, investering, facturering

en betaling door de districtcoördinator van de Zwaluwen Jeugd Actie plaats. Op die manier worden zowel bij

aanvraagbehandeling als bij de uitbetaling de juiste naleving van de subsidievoorwaarden gecontroleerd. Bij enkele

dossiers vindt uitbetaling uiteindelijk niet plaats. Het betreft derhalve een voorwaardelijke verplichting.

Per balansdatum 30 juni 2020 was er een verplichting tot uitbetaling van vóór die datum goedgekeurde en

toegezegde subsidieaanvragen van € 43.733.
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Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019/2020 2018/2019

€ €

Baten van particulieren

Baten van particulieren 3.506 3.969

Baten van bedrijven

Baten van bedrijven - 251

Baten van verbonden organisaties

Baten van verbonden organisaties 406.227 370.408

Besteed aan doelstellingen

Beneficianten 240.000 210.000

Subsidies amateurvoetbalverenigingen 64.386 85.466

Eénmalige uitgave 50.000 -

354.386 295.466

Wervingskosten

Kosten social media 10.760 11.456

Mediakosten project 178 1.119

Kosten landelijke campagne 7.188 -

Reiskosten 5.433 6.883

Algemene kosten 803 275

24.362 19.733

Verhouding wervingskosten en 

geworven baten
5,95% 5,27%

In biijlage A. is een specificatie van de uitbetaalde posten opgenomen.
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Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019/2020 2018/2019

€ €

Beheer en administratie

Vergaderkosten 1.809 1.175

Materiaal en printkosten regulier/PR 424 3.488

Portokosten regulier 170 277

Accountantskosten 2.738 1.815

Bankkosten 277 204

Overige kosten regulier 1.639 1.190

7.057 8.149

Meppel, 

Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie

R. van Veen - Voorzitter A. Paulides - Secretaris

J.W. Hoogendoorn - Penningmeester

Zoals afgesproken in het bestuur ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor de hun uitgevoerde

werkzaamheden. De specificatie van de nevenfuncties van de bestuursleden is opgenomen in bijlage B.

Het bestuur heeft de verdeling van het resultaat 2019/2020 ad. € 23.928 zoals opgenomen in de staat van

baten en lasten goedgekeurd. Het resultaat voor uitkeringen aan beneficianten en amateur

voetbalverenigingen bedroeg € 378.314; aan beneficianten en voetbalverenigingen is in totaal € 354.386

uitgekeerd.

Resultaatverdeling

Het bestuur van de Stichting Zwaluwen Jeugd Actie heeft de jaarrekening 2019/2020 vastgesteld en

goedgekeurd in haar vergadering van 30 november 2020.

Vaststelling jaarrekening

Ondertekening bestuur
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4.  BIJLAGEN
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Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

4.1  Bijlage A Overzicht uitgekeerde subsidies 2019/2020

Vereniging/Beneficiant Omschrijving Subsidiebedrag Uitbetaald

vv Smitshoek 10e jeugdkamp G-voetbal 3.450 01-07-2019

The Goalgetters TGG Bezoek interland/kleding G-team 5.000 07-08-2019

Vv Wijhe Organisatie G-toernooi/2e lustrum 3.175 16-9-2019

Vv 's Gravensande Busje voor vervoer G-team 5.000 25-9-2019

DSOV Sportdag kinderen met een beperking 700 25-9-2019

Rijnsburgsche Boys Aanleg miva-toilet 7.500 16-10-2019

Sv Papendorp Traplift clubgebouw 5.000 27-10-2019

Vv Rhelico Toegankelijkheid terras voor minder validen7.500 16-11-2019

Sv Loosdrecht Bijdrage voetbalclinic 975 27-11-2019

Pr. Beatrix Spierfonds Wetenschappelijk onderzoek 87.500 12-12-2019

KNVB Project Passend Voetbal 65.000 12-12-2019

Spieren voor Spieren Wetenschappelijk onderzoek 87.500 12-12-2019

RKHSV Rolstoelframe toegang terras 1.500 03-02-2020

Vv Neerlandia '31 Rolstoelbanen, Miva-toilet 7.500 13-02-2020

MVV '27 Renovatie kleedkamers G-voetbal 7.500 13-02-2020

VV Angelo Vooruit Miva-toilet 6.586 23-04-2020

DVV Delft Aanleg ballenvanger 3.000 24-05-2020

Totaalbedrag uitgekeerde subsidies 304.386

Pr.Beatrix Spierfonds Plan samenwerking spierfondsen 25.000

Spieren voor Spieren Plan samenwerking spierfondsen 25.000

Totaal 50.000

Betreft een éénmalige extra dotatie ten laste van de reserves van de Stichting.
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Stichting Zwaluwen Jeugd Aktie te Meppel  

4.2  Bijlage B Nevenfuncties bestuur 2019/2020

Situatie per december 2019

Naam/Organisatie Functie B/O

Rein van Veen

Stichting Zwaluwen Jeugd Actie Voorzitter O

A.N.V.V. "De Zwaluwen" Voorzitter O

Vave Consulting Eigenaar B

Onderwijsinstelling PRO Emmen Raad van Toezicht O

Arthur Paulidus

Stichting Zwaluwen Jeugd Actie Secretaris O

A.N.V.V. De Zwaluwen Secretaris O

Stichting Meet & Greet Westerhaghe Voorzitter O

v.v. Rijnsburgse Boys Vrijwilliger O

K.N.V.B. Begeleider Arbitage UEFA O

Jan Willem Hoogendoorn

Stichting Zwaluwen Jeugd Actie Penningmeester O

A.N.V.V. De Zwaluwen Penningmeester O

J.W. Hoogendoorn Consultancy Eigenaar B

SC 't Gooi Secretaris O

The Bridging Link Businessclub Voorzitter O

Stichting Fortza Velo Penningmeester O

Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum Raad van Toezicht O

B = Bezoldigd

O = Onbezoldigd
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