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Voorwoord
Het bestuur van Stichting Sportbelang SGK biedt u hierbij het jaarverslag over 2018 aan. De
stichting is opgericht op 5 juni 1965 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden
onder nummer 41149118.
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de sportbeoefening en de bewegingsactivering door
mensen met een verstandelijke en/of andersoortige beperking en voorts het bevorderen van de
emancipatie en de integratie in de maatschappij van deze mensen. In dit jaarverslag wordt u een
overzicht geboden van de activiteiten van SGK in 2018.
Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door de grote inzet van velen. Een zeer gemotiveerd team
van medewerkers, een grote groep van betrokken vrijwilligers, samenwerkingsverbanden met
diverse sportclubs, scholen en andere instellingen. Wij prijzen ons gelukkig dat onze activiteiten
financieel mogelijk worden gemaakt door gemeentelijke subsidies, een reeks van fondsen,
sponsors en trouwe adverteerders. Wij en onze sporters zijn hen allen grote dank verschuldigd.
Deze ondersteuning is bovendien van belang in het licht van de landelijke ontwikkelingen waardoor
onze deelnemers gekort worden in hun financiële armslag; een ontwikkeling die wij met zorg
volgen omdat wij merken dat daardoor de animo om aan SGK activiteiten deel te nemen onder
druk komt te staan.
Op zondag 11 februari 2018 hebben wij in een bijzondere herdenkingsbijeenkomst in de Rijswijkse
Schouwburg stilgestaan bij het plotseling overlijden van onze docent Gijs van Wijk, op Eerste
Kerstdag 2017. Hij laat een grote leemte achter bij SGK en wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn
enorme inzet voor onze stichting en de SGK sporters.
Tenslotte zijn wij een woord van dank verschuldigd aan allen (waaronder een groot aantal
vrijwilligers) die een grote inzet leveren bij de totstandkoming van onze activiteiten, in het bijzonder
aan onze directeur Sandra van Koningsbrugge onder wiens inspirerende leiding SGK floreert.
G.W.B. van Nooten | voorzitter
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Verslag van de directie over 2018
“We doen het samen”
Terwijl ik ten behoeve van dit verslag de vele activiteiten die we organiseerden op een rij zette vroeg
ik me plotseling iets af. Hoe komt het dat SGK, een kleine organisatie met alle beperkingen van
dien, er in slaagt voor deze steeds diverser wordende doelgroep met succes zo veel verschillende
sportactiviteiten te organiseren? Duurzame samenwerking vormt een belangrijk deel van het antwoord.
Samen met de sporters
Onze sporters zijn ongelooflijk trouw. Jaarlijks zetten we sporters in het zonnetje die 20,30,40 jaar
bij ons actief zijn. Samen met hen bepalen we waar we accenten moeten leggen. Of het nu gaat om
sporttechnische of sociale vaardigheden, wedstrijden of ontspanning, veilig of uitdagend bezig zijn, een
vertrouwde of afwisselende sportomgeving, meer of minder vaste begeleiders, sporten op het werk of
bij een sportclub. Alleen samen komen we tot een zo breed mogelijk aanbod.
Samen met het team
We hebben het enorme verlies van onze sportdocent Gijs, die plots overleed, weten op te vangen
zonder grote veranderingen voor de sporters. Het hele team heeft zich ingezet om dit mogelijk te
maken. Het is gelukt om het team van sportdocenten weer op sterkte te brengen. Ik ben trots op een
ploeg van betrokken (jonge) docenten die met een eigentijdse blik kijkt hoe zij hun specifieke talenten
in kunnen zetten voor onze doelgroep.
Samen met de vrijwilligers
Wij zijn gezegend met de loyale inzet van zoveel vrijwilligers. Als SGK doen wij ons best om te zorgen
dat zij zich met plezier kunnen blijven inzetten en over de nodige deskundigheid beschikken. Wij
beschikken over een vaste kern van ervaren vrijwilligers, velen al meer dan 20 jaar, die zich zeer
verantwoordelijk voelt en opstelt. In bijzondere situaties zijn zij bereid in te springen. Hun ervaringen
en constructieve feedback maken het mede mogelijk om de kwaliteit van onze diensten hoog te
houden.
Samen met het bestuur
Ik mag samenwerken met een divers samengesteld en gemotiveerd bestuur dat zich met grote
regelmaat bij de activiteiten laat zien. Gezamenlijk is er de nodige kennis en achtergrond om de brede
omgeving waarin SGK zich beweegt en de algemene ontwikkelingen ten aanzien van sport en mensen
met een beperking te kunnen doorgronden. Gezamenlijk bepalen we de koers. Ik ben bijzonder
blij dat SGK een belangrijke rol kan spelen bij de Nationale Special Olympics in 2020 in Den Haag.
Het bestuur heeft mij de ruimte geboden me hiervoor als directeur in te zetten door een tijdelijke
vervanger aan te stellen bij SGK.
Samen met de sportverenigingen
Wetende dat reguliere sportverenigingen voornamelijk werken met elkaar opvolgende vrijwilligers is
het extra bijzonder dat we met zoveel verschillende verenigingen al jarenlang samenwerken. Of het
nu gaat om wekelijkse sport, een sportkamp, een jaarlijks toernooi of evenement. We kennen elkaar
en hebben een eventuele nieuwe contactpersoon –dit geldt over en weer – vlot ingewerkt. Hierdoor
blijven activiteiten soepel lopen en houden we de sportverenigingen enthousiast. Daarnaast zijn deze
verenigingen –op basis van het in jaren opgebouwde vertrouwen- bereid om samen met SGK iets
nieuws uit te proberen. Denk bijvoorbeeld aan de autistische doelgroep.
Samen met de Gemeente Den Haag
Voor wat betreft duurzame samenwerking staat de Gemeente met stip op 1. SGK en Gemeente
werken al 53 jaar samen. SGK herkent zich in het coalitieakkoord van de gemeente Den Haag, de
stad van iedereen, waarin inclusie voor mensen met een beperking met zoveel woorden genoemd
staat. Betrokkenheid toont de gemeente zichtbaar door de persoonlijke bezoeken van (nieuwe)
wethouders en het jaarlijkse voetbaltoernooi tegen de gemeenteraad. Het vertrouwen ervaren we op
dit moment in het bijzonder door de expert rol die we in mogen zetten ten behoeve van de SONS 2020.
Onze sporters kijken hier enorm naar uit!
Sandra van Koningsbrugge | directeur

4

Missie, visie en doelstellingen
De Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK organiseert al sinds 1965 sport- en spelactiviteiten
in de regio Den Haag.

Missie

Stichting Sportbelang SGK vindt dat ieder mens ongeacht een beperking het recht heeft om te
kunnen bewegen en sporten. Het is goed voor de gezondheid, een zinvolle vrijetijdsbesteding, het
brengt mensen in contact met elkaar en hierdoor wordt deelgenomen aan het maatschappelijke
leven. De Stichting wil haar organisatie en de werkomgeving zo inrichten dat dit ook verwezenlijkt
kan worden.

Visie

In de huidige samenleving raken doelgroepen vanwege hun beperking tussen wal en schip, omdat
ze niet overal kunnen bewegen of sporten. Enerzijds omdat een reguliere sportvereniging hier
veelal niet voor is ingericht, anderzijds omdat de beperking van de sporter het niet toelaat volledig
te integreren.
SGK is dé sportorganisatie in Den Haag waar jong en oud met een verstandelijke en of andere
beperking, kan sporten en bewegen. Hiervoor stimuleert, organiseert en begeleidt SGK sportieve
activiteiten, die afgestemd zijn op het ontwikkelingsniveau, met het oogmerk de gezondheid van
de deelnemers te bevorderen en hen een sociale en waardige plaats in de maatschappij te laten
verkrijgen en behouden.

Algemene doelstelling

Door sportstimulering en begeleiding in een veilige omgeving, de gezondheid voor mensen met
een verstandelijke en of andere beperking bevorderen en hen een sociale en waardige plaats in de
maatschappij laten verkrijgen en behouden.
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Organisatie
Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Bas van Nooten
Dirk van Munster van Heuven
Marielle van Dam
Els Goossens
Martine Venema
Maarten Eijl
Raman Madan				

In 2018 heeft het bestuur zes keer vergaderd.

Medewerkers
Medewerkers in dienst
Directeur

Sandra van Koningsbrugge

Sportinstructeurs

Sander van Deursen
Juliën de Jager
Jeroen Wieffering
Melvin Wind
Jeroen Feijen
Bianca Huiskens
Shaldi Sharbaai
			
Administratie
Esther Ruijgrok
Patricia van Bladel
Dory Berserik			
Oproepkrachten

Overige medewerkers
Stagiair(e)s
Teamplayers
Vrijwilligers wekelijks
Vrijwilligers incidenteel

Ben van Aken
Maries Kielbaey
Djoeni van Graafeiland
Dean van Haeren
Daniëlle Arends

Sander van Deursen
20 jaar sportinstructeur

13 + 5 oriënterende stages
6 (1 Sportmanagement, 2 Halo en 3 Mondriaanstudenten)
59
290

Nieuwe collega
SGK heeft in 2018 een nieuwe collega mogen verwelkomen. Shaldi Sharbaai is na de zomer 2018
aan de slag gegaan als SGK instructeur.
We hebben ook twee nieuwe oproepkrachten, dit zijn Djoeni van Graafeiland en Dean van Haeren.
Samenwerkingspartners
Gemeente Den Haag, het speciaal onderwijs, zorg-welzijnsinstellingen, reguliere
sportverenigingen, ROC Mondriaan, Haagse Hogeschool, PEP, Voorall, Haeghe Groep,
Gehandicaptensport Nederland en sportbonden.
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Activiteiten
1. Bewegingslessen voor het ZMLK en SBO onderwijs
Judolessen onder schooltijd
Sport- en spellessen onder schooltijd
Schoolsportclubs na schooltijd
2. Organisatie en begeleiding van wekelijkse takken van sport
Aerobics, atletiek, badminton, bowlen, fitness, judo, nordic walking, tennis, zaalsport, zwemmen
(mogelijkheid behalen zwemdiploma),
3. Organisatie en begeleiding van satellietclubs
Voetbal (HVV Hercules, SEV, PGS/Vogel)
Hockey (hdm)
Roeien (rv de Laak)
4. Organisatie en begeleiding van sport- en beweegactiviteiten op Activiteitencentra en
binnen de Intramurale sector
5. Organisatie en begeleiding van sportieve vakanties en sportkampen
6. Organisatie en uitvoering van sportdagen en evenementen
Survivaldagen, hdm-SGKsportdag, bowlingevenement, voetbaltoernooien, Jeu de Boules,
honkbaltoernooi, tennistoernooien, sjoelkampioenschappen, sportdag zorginstelling
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Activiteiten in beeld
Hieronder een greep uit onze activiteiten. Nadere informatie over de activiteiten en de reizen is
te vinden op onze site (www.sportbelangsgk.nl), in de SGK-informatiebrochures en in de SGKreisgids die jaarlijks uitkomt.
Nieuwjaarsreceptie
Tijdens onze traditionele nieuwjaarsreceptie in bowlingcentrum Ockenburgh werden diverse
vrijwilligers onze sporters in het zonnetje gezet.
De SGK rozet werd uitgereikt aan onze trouwe deelnemers.
• Martijn Vinken en Marco van Wezel (35 jaar)
• Peter Klijn (30 jaar),
• Martijn Auwerda, Linda Bosman, Danny Overman, Nini Series, José Kao, Robin Reinders,
Anneliese Voogd-v.d. Berg, Cristian Fredriksz en Ben Bosch (25 jaar)

Sportvrouw
1. Sylvia van den Berg
2. Eva Berkens
3. Sepha Pronk

Sportman
1. Anton Herlaar
2. Lucas Kleiweg
3. John van Zuiderwijk

Sportploeg
De zwemploeg die heeft deelgenomen aan de Special
Olympics Nationale Spelen: Mieke v.d. Meer, Fardeen
Parag, Paul Raaphorst, Vera v.d. Klugt

De gemeente Den Haag reikte zes stadsspelden uit aan
SGK vrijwilligers voor hun jarenlange inzet:
• Maarten Eijl
• Mandy Duk
• Henk Batens
• Maries Kielbaey
• Charlon Crestian
• Agnes Brieer
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De SGK speld werd uitgereikt aan die vrijwilligers die al
lange tijd wekelijks of incidenteel actief zijn voor SGK:
• Cootje Vervaart (30 jaar)
• Hanneke van Weperen (25 jaar)
• Ali Staal-de Vries en Koos Nowee (10 jaar)
• Cees Bakker, Wim Roos en Esther Delissen en Rens de
Jong (5 jaar)

Nordic Walking
Wekelijks lopen er twee groepen vanaf Trefpunt Zwedenburg
hun ronde door stad en natuur. De donkere maanden lopen ze
op verharde en verlichte routes. Vanaf het voorjaar maken ze
boswandelingen langs weilanden en waterpartijen in de wijk
Bezuidenhout.

G-judo clinic tijdens Grand Prix
Tijdens de Grand Prix judo in de Sportcampus Zuiderpark
hebben 15 SGK sporters een clinic gekregen van voormalig
top judoka Elisabeth Willeboordse. Tijdens de clinic werden
er veel verschillende judo technieken geoefend. Na afloop
van de clinic werd er nog wedstrijden gekeken en konden
onze sporters met Elisabeth op de foto.

SGK voetballers actief op ADO-Menzis G toernooi
Onze SGK voetballers, vanaf dit seizoen voetballend bij PGS/Vogel,
hebben deelgenomen aan het 5e ADO-Menzis toernooi. Voetballers
van ADO en diverse G-teams speelden samen een toernooi in het
Cars Jeans Stadion. Handicap en niet handicap samen in 1 team.
Een mooi voorbeeld van een Play Unified activiteit.

Groepsreis naar Terschelling
Al 18 jaar gaan we in september met een groep
enthousiaste sporters op fietsvakantie naar Terschelling.
Zo ook op vrijdag 7 september 2018. Dit jaar hebben ze
het weer zeer getroffen met de nodige activiteiten. Het
jaarlijks terugkerend Rock & Roll festival in Midslandland,
de strandtenten, het shoppen, een heerlijke sorbet bij “De
Koffiemolen”, het wrakken museum en natuurlijk ook een
bezoek aan de bessenschuur. Ondanks dat het dit jaar niet
zo warm was als andere jaren, is er iedere dag een eind
gefietst. Soms met een pittig windje maar dat was voor
onze sporters geen probleem.
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Activiteiten in cijfers
Activiteit
Locatie
Vaste wekelijkse activiteiten voor (jong) volwassenen
Aerobics
Gymzaal Binnenklingen
Atletiek voor autisten
AV Sparta
Badminton
Gymzaal Beethovenlaan
Bewegen voor ouderen (v.a. 55 jr)
Parkoers Zuiderpark
Bowlen (2 x per maand)
Bowling Active Ockenburgh
Fitness
Sporthal Loosduinen
Judo
Sporthal Loosduinen
Judo (7 -14 jr) per 1-9-16
Koetsveldschool
Hockey (10 – 19 jr)
Hockeyclub hdm
Middin-fit
AC Weesperstraat (fitness)
AC Zwedenburg (fitness)
AC Zwedenburg (zumba)
AC Guntersteinweg
AC Taktiek
ADO fitness (ouderen)
AC Waldeck
Teamplayers (div.locaties)
NAH groep Middin
NAH groep Gemiva-SVG
Philadelphia fitness
AC steunpunten ouderen
Nordic Walking
Steunpunt Zwedenburg
Roeien
Rv De Laak
Tennis, beginners
Sporthal Loosduinen
Tennis, gevorderden
TV Never Out Houtrust
Voetbal
VV Hercules
Voetbalproject Hercules
Voetbalvereniging SEV- j
Voetbalvereniging SEV-v
PGS Vogel - autisten
Zaalsport
Sporthal De Blinkerd
Zwemmen
Binnenklingen Kijkduin (ma)
Binnenklingen Kijkduin (do)
Escamphof - Haag 88
Sparring
Escamphof - kinderen
Zwembad De Blinkerd
Zwembad Zuiderpark

Aantal

Totalen

25
  6
11
gestopt
  7
53
  8
10
  8
37
35
gestopt
  6
10
  3
29
60
23
13
19
88
16
  2
  6
  9
36
gestopt
12
26
26
46
10
22
30
11
14
57
54
828

Vaste seizoensgebonden activiteiten
Bowlingreeks voor/najaar
Bowlingcentrum
Totaal aantal vaste sporters
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395
1223

Activiteit
Incidentele sportactiviteiten
ADO-MENZIS-SGK toernooi
Bowlingevenement
Jeu de boules
Nieuwjaarsreceptie
Rugby/honkbal clinic
Survival Speciaal Onderwijs
Sjoelevenement
Sportdag zorginstelling
Sportdag hdm-SGK
Storks honkbalclinic
Tennistoernooien

Special Olympics Achterhoek
Voetbal Hercules-Gemeente
Totaal aantal incidentele sporters

Locatie

Aantal

Kyocera Stadion
SGK, Bowlingcentrum
De Goede Worp
Bowlingcentrum Ockenburgh

60
38
4
120

SGK, Ockenburgh
SGK, Ockenburgh
AC Weesperstraat
HV hdm
Stork
Aeronauten
‘s-Gravenzande
ALTV Zoetermeer
Buddytoernooi
Zwemmen, bowlen
VV Hercules

361
38
182
392
12
  9
10
  6
24
12
80

Totalen

1332

Onderwijs, wekelijkse lessen voor kinderen
Judo, sport en spel
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo

De Bonte Vlinder, OSB
De Einder, SVO
Het Mozaïek, Chr. BSO
IVIO
Koetsveldschool, ZMLK
PH Scheuderschool

145
40
57
52
105
192

Totaal aantal leerlingen onderwijs
Onderwijs, schoolsportclubs voor kinderen
Naschoolse sport/spel
Bernardus, ZMLK
Naschoolse fitness, sport/spel en
Koetsveldschool, ZMLK
Naschoolse sport/spel
‘t Mozaiek, SBO
Naschoolse sport/spel activiteiten
Insp. de Vriesschool, ZMLK
Totaal aantal leerlingen schoolsportclubs

491

74
24
12
15
125

Groepsreizen, sportieve en recreatieve vakanties voor (jong) volwassenen
Autikamp
Den Haag
Fietsvakantie
Terschelling
Sportieve recreatie
Schaijk
Voetbalkamp
Hoogeloon
Wintersport
Obertilliach
Zwemmen
Spanje
Totaal aantal deelnemers groepsreizen

21
10
9
17
29
15
214

(*) de minimumleeftijd voor bovenstaande activiteiten varieert van 12 tot 18 jaar, tenzij anders vermeld.
Behalve voor de vakanties, dan is het vanaf 18 jaar, m.u.v. het Autikamp.
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Subsidie, fondsen en sponsors
In 2018 mocht SGK rekenen op de financiële ondersteuning van de gemeente, diverse fondsen,
sponsoren en donateurs. Mede dankzij deze ondersteuning is SGK in staat geweest om haar
sportieve activiteiten te blijven organiseren.
Onze oprechte dank gaat uit naar:
Gemeente Den Haag

Fonds Gehandicaptensport

Het Jeugdvakantieloket

Stichting Heer en Mevrouw Wiegel

Stichting Thurkow Fonds

Stichting Hulp na Onderzoek

Meeuwisse B.V

Stichting Pro Juventute

Pasman Stichting

Het Haags Groene Kruis Fonds

Alle sponsoren van het voetbalkamp

Alle sponsoren van de wintersportreis

Lion’s club Scheveningen

Alle sponsoren van de hdm-SGK sportdag

Alle sponsoren van het herfstsportkamp

Fonds 1818

Stichting de Lichtboei

Stichting De Menselijkheid

Tot slot dank aan alle donateurs en supporters die SGK op enigerlei wijze ondersteund
hebben.
Collecte
Ook dit jaar hebben de collectanten van SGK hun best gedaan om zoveel mogelijk geld op te halen.
SGK loopt jaarlijks voor Fonds Gehandicaptensport en Fonds Verstandelijk Gehandicapten.
Een deel van de opbrengst komt SGK meteen ten goede. Het andere deel wordt veelal verkregen
door projecten in te dienen.
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BALANS PER 31 DECEMBER
ACTIVA		31-12-2018		31-12-2017
€
€
€
€
VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Inventaris

16.146 		

4.960

28.313 		

34.716

39.165		
		

64.559

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN
Gemeente Den Haag
Overige vorderingen/
vooruitbetaalde posten

		
LIQUIDE MIDDELEN		

67.478 		
208.014 		

99.275
188.884

Totaal Activa		

291.638		

293.119

PASSIVA
				
EIGEN VERMOGEN				

Risicokapitaal
131.005		
131.005
Egalisatiereserve
12.949		
17.378 		
		143.954		148.383
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Te betalen/vooruit ontvangen posten		
147.684		
			
Totaal Passiva		
291.638		

144.736
293.119
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk
2018 Begroting
2018 Werkelijk
2017
€
€
€
€
€
€
BATEN							
Wekelijkse activiteiten		
141.458		158.875		151.949
				
Incidentele sportactiviteiten					
Reizen
92.204		103.200		105.088
Evenementen
37.468		30.225		34.616
		129.672		133.425		139.704
Subsidies					
Subsidie Den Haag
385.020		
373.983		
379.988
		385.020		373.983		379.988
					
Overige baten		1.426		2.550		2.752
					
Totaal baten		657.576		668.833		674.393
						

LASTEN							
					
Wekelijkse activiteiten					
Directe kosten
140.312 		
142.000		
148.605
Overige kosten
22.076		
17.000		
11.152
		
162.388 		
159.000 		
159.757
					
Incidentele sportactiviteiten					
Reizen
88.753 		
99.500 		
92.046
Evenementen
41.431		
20.375 		
42.112
		
130.184		
119.875 		
134.158
					
Algemeen beheer					
Personeelskosten
309.412		
350.252 		
327.161
Huisvestingskosten
28.096 		
27.250 		
25.790
Organisatiekosten
31.925 		
38.050		
38.818
		369.433		415.552		391.769
					
Totaal lasten		
662.005		
694.427		
685.684
					
Resultaat boekjaar		
-4.429		
-1.500		
-11.291
				
		657.576		692.927		674.393
Resultaatbestemming:					
Mutatie kapitaal
Mutatie bestemmingsreserve Innovatie
Mutatie egalisatiereserve
4 .429
4 .429
-
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11.291
11.291

TOELICHTING OP DE BALANS
		31-12-2018
		€
INVENTARIS			
Boekwaarde per 1 januari		
4.960
Investeringen		
14.747
Afschrijvingen		
-3.561
Boekwaarde per 31 december		

16.146

31-12-2017
€
6.627
1
-1.668
4.960

		
31-12-18
31-12-17
VORDERINGEN GEMEENTE DEN HAAG
Totaal subsidie lopend jaar		
379.823
317.500
Ontvangen voorschot Gemeente Den Haag		
-342.541
-285.750
Nog te ontvangen subsidie		
37.282
31.750
Nog te ontvangen subsidie Buurtsportcoach		
Nog te ontvangen subsidie Haeghe Groep		
Nog te ontvangen subsidie Autisme Project DHG		
Nog te betalen subsidie LVB 		
Nog te ontvangen subsidie LVB Ass.Voetbaltrainer		
Totaal nog te ontvangen Gemeente Den Haag 		

-8.969
28.313

5.834
4.600
294
-9.315
1.553
34.716

De subsidie van de Gemeente Den Haag is vastgesteld tot en met 2017

OVERIGE VORDERINGEN/VOORUITBETAALDE POSTEN

		
31-12-18
31-12-17

Debiteuren		
Vooruit gefactureerde kosten		
Nog te ontvangen bijdragen		
Stichting vrienden van de SGK		
Kasvoorschotten op naam		
Collectieve ziektekostenverzekering 		
		

12.045
15.638
11.563
299
372
-752
39.165

14.320
44.159
5.685
220
175
64.559
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening is opgesteld conform de grondslagen van Richtlijn voor Jaarverslaggeving
C1 “Kleine Organisaties - zonder- winststreven”.					
						
INVENTARIS						
De inventaris wordt gewaardeerd op kostprijs onder aftrek van afschrijvingen op basis van 25%
per jaar (vanaf datum aanschaf).						
						
AUTO						
Aanschaf Mercedes-Benz Sprinter 2016 € 7.260. Restwaarde € 1.000. Afschrijving op basis van
20% per jaar.						
						
VORDERINGEN						
Op de uitstaande vorderingen wegens bijdragen activiteiten is, indien noodzakelijk, een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

CONTROLEVERKLARING VAN DE AFNAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
De volledige jaarrekening inclusief de daarbij behorende goedkeurende controleverklaring van de
onafhankelijke accountant is bij ons op te vragen.
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