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Activa 

 Beschrijving 31-12-2020 31-12-2019 

Inventaris Inventaris gym €12.500 €0 

Afschrijving  -€3.500 €0 

Debiteuren  €0 €0 

Liquide middelen (BUNQ)  €4.056 €0 

 

Passiva 

 Beschrijving 31-12-2020 31-12-2019 

Lening 2019 startlening €12.500 €0 

 Aanvulling lopende jaar €1.000 €0 

 Aflossing lening  -€3.500 €0 

Crediteuren  €0 €0 

Reserve  €4.056 €0 
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Baten 

Beschrijving 2020 2019 

Opbrengsten KB Volwassenen €12.436 €0 

Opbrengsten PaynPlan €16.673 €0 

Opbrengsten Bootcamp €327 €0 

Opbrengsten materiaal €2.526 €0 

Opbrengsten KB Kids €2.780 €0 

Opbrengsten Yoga €216 €0 

Opbrengsten subsidie €4.000 €0 

Opbrengsten lening €1.000 €0 

 

 

Lasten 

Beschrijving 2020 2019 

Inventariskosten €3.619 €0 

Rente & bankkosten bank € 222 €0 

Inkoop materiaal €8.904 €0 

Public Relations €406 €0 

Kantine kosten vrijwilligers €296 €0 

Huurkosten €1.579 €0 

Trainerskosten €14.838 €0 

Verzekering € 654 €0 

PaynPlan kosten € 382 €0 

Overige kosten € 501 €0 

Aflossing lening € 4.500 €0 

Toevoeging reserve € 4.056 €0 
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3.1 Activiteiten 
 

Wij zijn de Stichting Zandvoort Fit en willen inwoners van Zandvoort een sportomgeving bieden waar ze 

zich op hun gemak voelen ongeacht hun leeftijd, geslacht, fysieke conditie of persoonlijk doel.  

De stichting identificeert zich nadrukkelijk met Zandvoort. In naam maar vooral in locatie en beleving. 

Strand, zon, zee, wind en sporten met mensen uit Zandvoort.  

Ook willen we oog hebben voor inwoners die gehinderd worden door bijvoorbeeld een financiële 

beperking, beweging aan te bieden waar zij zich thuis voelen en op den duur zelfstandig hun zijn eigen 

sportieve doel onderhouden. Tot deze doelgroep hoort dus expliciet jeugd die nu nog niet sport, ouderen 

en kinderen die beweging nodig hebben maar hier het plezier of motivatie nog niet in gevonden hebben. 
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4.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.  

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 

beschikking aan de stichting.  

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit 

bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.  

4.2 Grondslagen voor de staat van baten en lasten  
 

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun 

werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. 
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De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun 

werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet 

gedeclareerd of geschonken als gift. 

 

 
 

6.1 Vaststelling en goedkeuring 
 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering 

op: 22 April 2021 door de kascommissie: 

Jeroen Pijtak 

Remko Ronday 

 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een 

controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

 

6.2 Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van 
het saldo van baten en lasten 

 

In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door 

het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen. 

 

6.3 Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 


