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Aan alle sponsoren, donateurs,  
deelnemers en andere vrienden  
van Stichting Heroes for Heroes,  
 

Bergen op Zoom,  10 oktober 2019  

 

Geachte heer, mevrouw,  

Namens het bestuur van Stichting Heroes for Heroes bieden wij u hierbij het bestuursverslag 2018 

alsmede de jaarrekening over 2018 aan. Middels deze documenten leggen wij verantwoording af 

over de besteding van de door de Stichting in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 

2018 ontvangen bijdragen en informeren wij u over onze plannen voor de komende periode.   

Uit de bijgevoegde jaarrekening blijkt dat Stichting Heroes for Heroes (hierna ook ‘Heroes for Heroes 

en ‘de Stichting’) voor EUR 16.193 aan baten uit fondsenwerving heeft gerealiseerd. In 2018 is er 

totaal EUR 20.697 uitgekeerd aan de vooraf benoemde goede doelen. De bestemmingsreserve is 

afgenomen met EUR 4.842. In de verslagperiode heeft Heroes for Heroes 99,1 % van de door haar 

gerealiseerde inkomsten uitgekeerd aan goede doelen en toegevoegd aan haar bestemmingsfonds.  

Wij willen een ieder die op zijn/haar wijze een bijdrage heeft geleverd dan ook hartelijk bedanken 

voor deze inzet. Met deze bijdragen en inzet zijn wij in staat de doelstellingen van Heroes for Heroes 

succesvol te realiseren.    

ANBI Status 

Met ingang van mei 2012 wordt Stichting Heroes for Heroes door de belastingdienst erkend als een 

zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond hiervan is de Stichting vrijgesteld 

van de heffing van het recht van schenking en van successie. Verder zijn de giften van zowel 

particulieren als bedrijven (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomsten, respectievelijk 

vennootschapsbelasting. 

Kamer van Koophandel   

Stichting Heroes for Heroes is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Breda) onder nummer 

53947800 

Accountantscontrole   

Op deze jaarrekening van de Stichting Heroes for Heroes heeft geen accountantscontrole 

plaatsgevonden. Gegeven de beperkte omvang van de Stichting is gebruik gemaakt van daartoe 

geldende omvang vrijstellingen van BW2 Titel 9.  

Vaststelling jaarrekening  

De jaarrekening 2018 is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 10 oktober 2019. 
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Bestuur 

De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur van de Stichting Heroes for Heroes. 

Voor benoemingen is een meerderheid van stemmen nodig. 

Het statutaire bestuur werd ultimo de verslagperiode gevormd door de volgende personen:  

Naam: Functie:  

Toine Klaassen Voorzitter 

Gert-Jan Bruijnooge Penningmeester 

Lilian Bierbooms Bestuurslid 

Freek Waaijer  Bestuurslid 

Nicole Brusselaars  Secretaris 

    

 

Gedurende het verslagjaar is Lilian Bierbooms opnieuw toegetreden tot het bestuur van Stichting 

Heroes for Heroes. Het bestuur is verheugd dat Lilian bereid is haar belangrijke bijdrage aan Stichting 

Heroes for Heroes weer te hervatten. In 2019 zijn Nicole Brusselaars en Freek Waaijer teruggetreden 

uit het bestuur. Het bestuur dankt Nicole en Freek voor hun belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 

van Heroes for Heroes.  

Naast bovengenoemde bestuursleden is een groot aantal vrijwilligers betrokken bij de organisatie 

van het jaarlijkse evenement.   

Het bestuur 

  



Jaarrapport Stichting Heroes for Heroes 2018 Pagina 5 
 

Bestuursverslag 

Financieel beleid 

Eén van de kernwaarden van Heroes for Heroes is het anti-strijkstokbeleid. Wij streven er 

uitdrukkelijk naar alle donaties en sponsorbijdragen uit te keren aan het goede doel waarbij alleen 

goede doelen worden geselecteerd die een aantoonbaar anti-strijkstokbeleid  hanteren.  

In het zevende jaar van haar bestaan heeft Heroes for Heroes 99,1% van haar ontvangsten weten om 

te zetten in donaties aan goede doelen en/of aan haar bestemmingsreserve. Voor bepaalde kosten 

waarmee de Stichting zich ziet geconfronteerd, zoals de kosten van betalingsverkeer en 

fondswervingskosten, heeft de Stichting nog geen sponsor bereidwillig kunnen vinden.  

Geldbesteding      

Uit pagina 12 blijkt dat de Stichting Heroes for Heroes in 2018 totaal EUR 20.697 heeft uitgekeerd 

aan het Roparun team ‘De Runners’, Roparun team ‘Maak een vuist tegen kanker’, Stichting  

Vrienden Hospice De Markies en Stichting Ankie. De bestemmingsreserve is afgenomen met EUR 

4.842.  

2019 

Eind maart 2019 heeft voor de 8ste keer het indoor cycling evenement van Stichting Heroes for 

Heroes plaatsgevonden. Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op deze 8ste editie, de nieuwe 

locatie en de door deelnemers positief ervaren doorgevoerde conceptuele vernieuwingen. Ook de 

organisatie van zowel het indoor cycling evenement als van de Stichting zelf is op een aantal 

aspecten weer verder geprofessionaliseerd.     

Zonder alle vrijwilligers, sponsoren, donateurs en deelnemers zou er geen Heroes for Heroes zijn.  

Wij zijn alle betrokkenen dan ook enorm dankbaar voor hun inzet en bijdrage.  

 

Bergen op Zoom, 10 oktober 2019 

Het Bestuur, 

 

        

T.F.M Klaassen (voorzitter)     G.J.A.P. Bruijnooge (Penningmeester) 

 

 

L. Bierbooms 
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Jaarrekening 

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

Algemeen 

Statutaire doelstelling 

In artikel 2 van de statuten van de Stichting is de doelstelling van Stichting Heroes for Heroes als volgt 

beschreven: “  a. het inzamelen van gelden voor goede doelen.                                                                                                    

  b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de   

      ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Zij tracht dit doel te bereiken door onder andere het organiseren van sportieve evenementen“.   

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 

Overeenkomstig het advies van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is in deze jaarrekening 

gerapporteerd overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 

Algemene waarderingsgrondslag 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 

het saldo van baten en lasten, is de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders 

vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.  

Schattingen: 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende 

grondslagen, in voorkomende situaties bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die 

medebepalend  zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze 

schattingen afwijken. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen: 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek 

van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Liquide middelen: 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting. 

Kortlopende schulden: 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.  
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen: 

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de hiermee 

verbonden, aan de verslagperiode toe te rekenen kosten.  De kosten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.  

De door deelnemers aan en sponsoren van het indoor fietsevenement gerealiseerde 

sponsorbijdragen en donaties worden verantwoord in het verslagjaar waarin de bijdragen en 

donaties worden gerealiseerd. Kosten worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De overige 

opbrengsten (inclusief rente inkomsten) worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 

betrekking hebben.  

Bestedingen aan doelstelling: 

Uitkeringen aan goede doelen worden verantwoord in de verslagperiode waarin deze hebben 

plaatsgevonden.       

Grondslagen van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
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Balans per 31 december 2018 

 

 

 

 

  

(Na bestemming saldo van baten en lasten)

(in euro's)

Activa

Liquide middelen

Liquide middelen 1. 1.285              7.877              

Totaal 1.285              7.877              

Passiva

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve 2. 1.285              6.127              

Kortlopende schulden

Overige schulden 3. -                  1.750              

Totaal 1.285              7.877              

31 december 2018 31 december 2017
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Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 

 

 

 

  

(in euro's)

Baten

4. 16.193       30.493       
 

Totaal van de baten 16.193       30.493       

Lasten

Bestedingen aan doelstelling 5. 20.697       30.783       

20.697       30.783       

Werving baten

kosten fondsenwerving 6. 146             95               

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 7. 192             286             

338             381             

Som der lasten 21.035       31.164       

Saldo van baten en lasten -4.842        -671           

Bestemming saldo van baten en lasten

Onttrekking aan bestemmings-reserve 2. -4.842        -671           

Kengetallen

Besteding aan doelstelling / totaal van 

de baten 127,8% 101,0%

Kosten fondsenwerving / baten 0,9% 0,3%

2018

Baten uit eigen fondsenwerving en 

baten voor de levering van producten en 

diensten

2017
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Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Baten uit fondsenwerving: 16.193       30.493      

Totaal van de baten 16.193       30.493       

Lasten fondsenwerving en beheer

kosten eigen fondsenwerving -146           -95             

Kosten beheer en administratie -192           -286          

Totaal der lasten -338           -381           

Veranderingen in werkkapitaal

Kortlopende schulden -1.750        1.750        

-1.750        1.750         

Besteding aan doelstelling -20.697      -30.783     
 

Af-/toename geldmiddelen -6.592        1.079         

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari 7.877         6.798         

mutatie boekjaar -6.592        1.079         

Stand per 31 december 1.285         7.877         

2018 2017
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Toelichting op de balans per 31 december 2018  

Activa 

Alle activa worden aangehouden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.  

1. Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.  

Passiva 

2. Bestemmingsreserve 

Het verloop van de bestemmingsreserve kan als volgt nader worden gespecificeerd: 

Op grond van de statutaire bepalingen van de Stichting komt het saldo van de bestemmingsreserve 

geheel toe aan door de Stichting te benoemen goede doelen. Het saldo ultimo 2018 houdt verband 

met het indoor fietsevenement van 2019 en komt uit dien hoofde (in een nader te bepalen 

verhouding) toe aan de Roparun team ‘De Runners’, Roparun team ‘Maak een vuist tegen kanker’, 

Stichting Vrienden van Hospice De Markies, en Stichting Ankie.  

3. Overige schulden 

Gedurende 2017 heeft één van de bestuursleden een (rentevrij) voorschot verstrekt aan de Stichting. 

Dit omdat – inherent aan de organisatie van een jaarlijks event - de ontvangsten en (bevoorschotting 

van) uitgaven niet altijd synchroon lopen. Met dit voorschot is in 2017 tekort aan liquiditeiten het 

hoofd geboden. Het voorschot is in het verslagjaar 2018 geheel terugbetaald.      

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

De Stichting heeft zich op generlei wijze borg of garant gesteld jegens derden. Voorts zijn er geen 

contractuele verplichtingen aangegaan.  

Verbonden partijen 

Er is geen sprake van verbonden partijen. 

  

(in euro's) 2018 2017

Stand per 1 januari 6.127                 6.798                 

af: bestemming saldo baten en lasten boekjaar -4.842               -671                   

Stand per 31 december 1.285                 6.127                 

(in euro's) 31-dec-18 31-dec-17

Ontvangen voorschotten -                     1.750                 

Stand per 31 december -                     1.750                 
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Toelichting op de Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 

december 2018 

4. Sponsorbijdragen en donaties 

De (gedurende het verslagjaar ontvangen) sponsorbijdragen en donaties kunnen als volgt nader 

worden gespecificeerd: 

Alle gedurende de verslagperiode gerealiseerde baten uit fondsenwerving zijn gerelateerd aan het 

jaarlijkse Heroes for Heroes indoor cycling event. De baten bestaan uit zowel donaties als uit de 

opbrengsten van geleverde goederen en diensten. De 1-op-1 aan deze goederen en diensten 

verbonden verwervingskosten bedroegen gedurende de verslagperiode EUR 1.935 (2017: EUR 750) 

en zijn in derhalve in mindering gebracht op de baten uit fondsenwerving. Deze verwervingskosten 

betroffen hoofdzakelijk de kosten van de locatie en de verkochte business arrangementen.        

5. Besteding aan doelstelling 

De donaties aan goede doelen gedurende de verslagperiode kunnen als volgt nader worden 

gespecificeerd: 

 

6. Kosten eigen fondsenwerving 

De kosten voor eigen fondsenwerving gedurende de verslagperiode kunnen als volgt nader worden 

gespecificeerd: 

 

 

  

(in euro's) 2018 2017

Fondsenwerving HfH event januari 2017 -                     22.874              

Fondsenwerving HfH event januari 2018 16.193               7.618                 

Totaal baten uit fondsenwerving 16.193               30.492              

(in euro's) 2018 2017

Roparun team 'De Runners' 8.754                 12.932              

Roparun team 'Maak een vuist tegen kanker 4.623                 7.759                 

Stichting Vrienden van Hospice De Markies 3.502                 5.173                 

Stichting Ankie 3.818                 4.918                 

Totaal besteding aan doelstelling 20.697               30.783              

(in euro's) 2018 2017

Representatie / prijzen HfH Kids 146                    95                      

Totaal kosten eigen fondsenwerving 146                    95                      
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7. Kosten beheer en administratie 

De kosten voor beheer en administratie gedurende de verslagperiode  kunnen als volgt nader 

worden gespecificeerd: 

 

8. Bestuurdersbeloningen 

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloningen of kostenvergoedingen uit hoofde van 

hun werkzaamheden voor de Stichting. 

  

Ondertekening van de Jaarrekening 

Bergen op Zoom, 10 oktober 2019  

 

        

T.F.M Klaassen (voorzitter)     G.J.A.P. Bruijnooge (Penningmeester) 

 

 

 

L. Bierbooms 

 

 

 

       

 

  

(in euro's) 2018 2017

Bankkosten 192                    286                    

Totaal kosten beheer en administratie 192                    286                    
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Overige gegevens 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten 

Conform de statutaire bepalingen is het saldo van de staat van baten en lasten over de 

verslagperiode ten laste gebracht van de bestemmingsreserve.  

 

 
 
 


