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1. Informatie	Stichting	Sports	4	Society:	
- Stichting	Sports	4	Society	is	bij	notariële	akte	opgericht	op	2	september	2019	
- Stichting	Sports	4	Society	wordt	als	ANBI	aangewezen	
- KVK:	75892510	
- RSIN:	860434849	
- Overeenkomstig	artikel	12.1	van	de	Statuten	is	het	boekjaar	het	kalenderjaar	
- Overeenkomstig	artikel	16	van	de	Statuten	eindigt	het	eerste	boekjaar	op	eenendertig	

december	tweeduizend	twintig	(31-12-2020)	
- Overeenkomstig	artikel	12.3	van	de	Statuten	is	het	bestuur	verplicht	jaarlijks	binnen	

zes	maanden	na	afloop	van	het	boekjaar	de	balans	en	de	staat	van	baten	en	lasten	van	
de	stichting	op	te	maken	en	op	papier	te	stellen.	
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2. Doelstelling	Stichting	Sports	4	Society:	
- De	 stichting	 beoogt	 een	 algemeen	 nut	 beoogde	 instelling	 te	 zijn	 zoals	 bedoeld	 in	

artikel	 5b	 Algemene	 wet	 inzake	 rijksbelastingen,	 of	 een	 daarvoor	 in	 de	
plaatskomende	bepaling	en	heeft	ten	doel:		
a. het	bevorderen	en	nastreven	van	het	algemeen	belang,	en	meer	in	het	bijzonder	

het	realiseren	van	een	duurzame	sociale	relatie	tussen	vluchtelingen	onderling	en	
tussen	vluchtelingen	en	Nederlandse	studenten,	in	de	ruimste	zin	van	het	woord,	
door	middel	van	regelmatig	terugkerende	sportactiviteiten;		

b. het	verrichten	van	al	hetgeen	met	het	hiervoor	onder	a.	bepaalde	in	de	ruimste	zin	
verband	houdt	of	daartoe	bevorderlijk	kan	zijn.		

- De	stichting	heeft	niet	ten	doel	het	maken	van	winst.		
- De	 stichting	 mag	 geen	 uitkeringen	 doen	 behoudens	 vergoedingen	 als	 bedoeld	 in	

artikel	5.4	van	de	Statuten	aan	haar	oprichters	of	aan	hen	die	deel	uitmaken	van	haar	
organen.	

- De	 bestuurders	 ontvangen	 geen	 beloning	 voor	 de	 door	 hen	 verrichte	
werkzaamheden.	Kosten	gemaakt	in	het	kader	van	de	uitoefening	van	de	functie	en	
een	niet	bovenmatig	vacatiegeld	worden	aan	de	bestuurders	vergoed.	
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3. Toelichting	financiële	verantwoording:	
Stichting	Sports	4	Society	beschikt	sinds	april	2020	over	een	zakelijke	rekening	bij	ABN	
Amro.	 Door	 de	 verlengde	 procedure	 om	 deze	 zakelijke	 rekening	 te	 openen	 zijn	
geldstromen	tussen	het	COA	Assen	en	Stichting	Sports	4	Society	in	eerste	instantie	via	
een	 particuliere	 rekening	 verlopen.	 De	 bedragen	 waarmee	 de	 kosten	 voor	 de	
sportmiddagen	op	dat	moment	werden	gedekt	waren	afkomstig	van	een	enkele	grote	
donateur	die	akkoord	was	met	het	gebruik	van	de	particuliere	rekening.	Nogmaals	willen	
wij	 ook	middels	 deze	 financiële	 verantwoording	 onze	 grote	 dank	 voor	 de	mooie	 gift	
uitspreken.	 De	 betalingen	 die	 via	 de	 particuliere	 rekening	 rechtstreeks	 naar	 het	 COA	
Assen	zijn	overgeboekt	waren	de	kosten	voor	de	zaalhuur	die	in	eerste	instantie	door	het	
COA	waren	voldaan,	oftewel	in	de	vorm	van	een	nabetaling.		
	
Bij	het	openen	van	de	zakelijke	rekening	is	het	aanzienlijke	restant	van	het	bedrag	van	de	
initiële	 gift	 via	 de	 rekening	 van	 bestuurder	 E.	 Wolfswinkel	 op	 de	 zakelijke	 rekening	
gestort.	Sindsdien	verlopen	alle	geldstromen	via	deze	zakelijke	rekening.		
	
In	april	is	de	bevestiging	ontvangen	dat	Stichting	Sports	4	Society	door	de	belastingdienst	
als	Algemeen	Nut	Beogende	Instelling	(ANBI)	 is	aangewezen	per	12	februari	2020.	De	
meest	belangrijke	bijkomstigheid	is	donateurs	van	een	ANBI	hun	giften	mogen	aftrekken	
van	de	inkomsten-	of	vennootschapsbelasting.	
	
In	2020	zijn	er	met	succes	vele	sportmiddagen	georganiseerd.	Daarnaast	heeft	zich	achter	
de	 schermen	 een	 grote	 professionaliseringsslag	 voltrokken,	 waarbij	 ook	 het	 eerste	
bestuur	met	 veel	 enthousiasme	 het	 stokje	 heeft	 overgedragen	 aan	 een	 nieuwe	 groep	
bestuursfunctionarissen.	 Voor	 de	 beleidsplannen	 van	 afgelopen	 en	 aankomend	 jaar	
verwijs	ik	naar	de	gelijknamige	documenten	op	de	Stichtings-website.	
		
Helaas	zijn	ook	de	operationele	activiteiten	van	de	Stichting	hevig	beïnvloed	door	het	
opleven	van	de	COVID-19	pandemie.	De	sportmomenten	zijn	stilgelegd	omdat	het	risico	
op	besmetting	te	groot	was	binnen	de	COAs.	Door	zowel	de	sportpartner,	het	Alfa	College	
Sport	en	Bewegen	in	Assen,	als	het	COA	Assen	is	uitgesproken	de	samenwerking	voort	te	
willen	 zetten	 wanneer	 de	 maatregelen	 omtrent	 COVID-19	 dit	 weer	 toelaten	 en	 de	
gezondheid	van	alle	aanwezigen	niet	meer	in	het	geding	is.	
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4. Resultatenrekening	boekjaar	2020	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Stichting Sports 4 Society - Resultatenrekening 2020

Inkomsten (€)
Pre-april 2020 (particuliere rekening)

Giften 222,88€      
Post april 2020 (zakelijke rekening)

Giften 693,40€      

Totaal inkomsten 916,28€      

Uitgaven (€)
Pre-april 2020 (particuliere rekening)

Kosten Sportmiddagen COA Assen -222,88€    
Post-april 2020 (zakelijke rekening)

Kosten Sportmiddagen COA Assen -€           
Kosten Zakelijke Rekening -101,49€    
Kosten Mollie Payment Services -35,58€      
Kosten Webhosting -€           
Kosten Openbaar Vervoer Bestuursleden -€           

Totaal uitgaven -359,95€    

Resultaat 556,33€      
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5. Balans	per	ultimo	2020	
	

Stichting Sports 4 Society - Balans 31-12-2020

Liquide middelen: Eigen vermogen:
Liquide Middelen: Zakelijke Rekening ABN AMRO Bank NV 556,33€      Vrije reserve 556,33€      

Totaal active 556,33€      Totaal eigen vermogen 556,33€      
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6. Afsluiting	
	

In	dit	jaar	zijn	de	normale	activiteiten	van	Stichting	Sports	4	Society	hevig	beïnvloed	door	
de	nadelige	gevolgen	van	covid-19.	De	geplande	sportmiddagen	moesten	worden	gestopt	
en	de	 samenwerking	met	het	COA	Assen	en	het	Alfa	College	Sport	en	Bewegen	Assen	
kwam	tijdelijk	tot	stilstand.	Gelukkig	hebben	alle	partijen	uitgesproken	de	samenwerking	
voort	te	zetten	zodra	de	maatregelen	dit	toelaten.	
	
Het	bestuur	kijkt	uit	naar	het	aankomende	jaar!	
	
	
	
	
	
Namens	het	bestuur	2019/2020	en	bestuur	2020/2021,	
	
Tim	van	Swelm,	
Penningmeester	Stichting	Sports	4	Society	


