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5683 RJ BEST

Behandeld door: A.P.J. Schuermans - CijferAdvies Tilburg

Datum: 15 mei 2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot Stichting Charity Support

Foundation International.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ADMINISTRATEUR

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Charity Support Foundation International, te Best is door ons

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en verliesrekening

over 2019 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, volgens de

geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). 

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 

en financiële verslaggeving toegepast.

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. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening

globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van stichting

Charity Support Foundation International. 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 volgens de Gedrags- en Beroepsregels. U en andere gebruikers van

deze jaarrekening mogen er dan ook van 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.

Tilburg, 15 mei 2020

CijferAdvies Tilburg

A.P.J. Schuermans
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1.2 BESTUURSVERSLAG OVER 2019

De belaingrijkste activiteiten in 2019 betreft de ontwikkeling van het Nederlandse benfietspel.

In dat kader werd van 1 augustus tot en met 4 januari 2020 een oefenspel georganiseerd,

waarvoor een klein aantal deelnemers werd uitgenodigd. Het spelconcept hield in dat alleen de

spelers met de beste spelresultaten een prijs konden winnen. Voor een dergelijk spelconcept

was geen vergunning nodig. Omdat de deelnemers een overwegende invloed konden uitoefenen

op hun kans om prijswinnaar te worden.

De reacties van de spelers op het oefenspel hebben voor het bestuur van de stichting Charity

Support aanleiding gegeven het spelconcept van het Nederlands Benefiespel te wijzigen. De 

deelnemers aan het oefenspel vonden het spel teveel prestatiegericht, waardoor iets minder

handige spelers dan de allerbeste spelers, geen kans maakten om prijswinnaar te worden. Dat 

zou averechts kunnen werken om nog een keer aan het spel deel te nemen. Het spelconcept 

werd daarom aangepast. Hetgeen inhoudt dat de prijzen niet louter op basis van hun gescoorde 

spelresultaat worden toegekend, maar via een verloting onder de spelers die behoren tot de 

groep spelers die een vereist spelresultaat hebben behaald.

Gezien het verlotingselement is voor het aanbieden van benefietspellen volgens het nieuwe

concept wel een vergunning vereist voor zover met inleg wordt gespeeld. Geen vergunning is

vereist voor de nieuwe benefietspellen zonder inleg.

Beleid Stichting Charity Support 2019 - 2022

Nieuw spelconcept.

Het concept van het Nederlands benefietspel is gewijzigd gezien de ervaring opgedaan met het 

oefenspel in 2019. Het beleid van de stichting Charity Support is daarop aangepast.

De hoofdactiviteit van de stichting blijft onveranderd gericht op het ontwikkelen en exploiteren 

van het nieuwe Nederlands benefietspel.                                                    

De aanpassing van het spelconcept houdt in dat de prijswinnaars niet meer louter op basis van hun

gescoord spelresultaat worden aangewezen maar mede op basis van een verloting. De prijzen 

worden voortaan verloot per categorie spelers die een vereist spelresultaat hebben behaald. 

Gezien het verlotingselement is voor het aanbieden van de gewijzigde benefietspellen mét inleg 

telkens een vergunning vereist. Voor de nieuwe benefietspellen zónder inleg is geen vergunning 

vereist.

Oefenspellen  conform nieuw spelconcept

voor de periode 4-1-2019 t/m 31-3- 2020 werd als oefening een benefietspel volgens het nieuwe

concept gestart zónder inleg . Het doel van het oefenspel is met een klein aantal daarvoor

uitgenodigde deelnemers ervaring op te doen met de verlotingsprocedure.

Voor het betreffende oefenspel is geen vergunning vereist omdat geen inleg van de spelers aan

de orde is.
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Coronacrisis

De stichting Charity Support is van plan in 2020 - in de perode mei t/m juli - nog een oefenspel te 

organiseren doch mét inleg maar met fictieve prijzen.

Echter tengevolge van de coronacrisis beraad het bestuur zich momenteel om een pas op de plaats

te maken met betrekking tot de ontwikkeling van het Nederlands Benefietspel en verdere 

financiele investeringen tijdelijk op te schorten.

Zodra de maatschappelijke omstandigheden weer redelijk normaal zullen zijn, dan is het plan

te starten met een aantal landelijke benefietspellen volgens het nieuwe concept zonder inleg

maar wel met prijzen. Voor dergelijke gratis te spelen benefietspellen is geen vergunning

vereist. Met de betreffende benefietspellen wordt vooral beoogd de goededoelenorganisaties

te promoten en het Nederlands benefietspel bekendheid te geven.

Voor de periode daarna is het de bedoeling landelijke benefietspellen te organiseren mét inleg.

Voor het aanbieden van dergelijke benefietspellen is wel een vergunning vereist. Het te voeren

beleid zal daarmee rekening moeten houden.

Voorts zij vermeld dat in 2019 de bestuurssamentelling niet is  gewijzigd.

Ondanks de recente maatschappelijke ontwikkelingen ziet het bestuur het voortbestaan

van de Stichting Charity Support Foundation International met vertrouwen tegemoet.

10 mei 2020,

J.L.C. (Hans) van Geel,

Voorzitter Charity Support Foundation International
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2.1 Balans per 31 december 2019

(na voorstel winstbestemming)

Note

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 1 0 0

0 0

Vlottende activa

Overige vorderingen 0 0

Overlopende activa 0 0

0 0

Liquide middelen 2 25.336 25.787

25.336 25.787

31-12-2019 31-12-2018
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2.1 Balans per 31 december 2019

(na voorstel winstbestemming)

Note

€ € € €

PASSIVA

Fondsreserve

Bestemmingsreserve 15.000 15.000

Continuïteitsreserve 5.000 5.000

Vrije reserve 4.973 5.424

3 24.973 25.424

Kortlopende schulden 0 0

Overlopende passiva 4 363 363

25.336 25.787

31-12-2019 31-12-2018
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2.2 Staat van Baten en Lasten over 2019

Note

€ € € €

Baten

Baten uit eigen fondsverwerving 5 20.165 20.070

20.165 20.070

Besteed aan de doelstellingen 6 17.295 1.202

Wervingskosten 0 0

Beheer en administratie 7

Kantoorlasten 1.201 456

Algemene lasten 2.119 2.049

3.321 2.505

Saldo van baten en lasten -451 16.363

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0

Rentelasten en soortgelijke kosten 0 0

Financiële baten en lasten 0 0

Exploitatieresultaat -451 16.363

2019 2018
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2.3 Kasstroomoverzicht

(na voorstel winstbestemming)

€ € € €

Herkomst

Exploitatieresultaat -451 16.363

Afschrijvingen 0 200

Overige baten 0 0

Cashflow (A) -451 16.563

Bestedingen

Investeringen in vaste activa 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve 14.709 0

Dotatie bestemmingsreserve -14.709 0

Totaal bestedingen (B) 0 0

Mutatie werkkapitaal (A-B) -451 16.563

Mutatie vorderingen 0 363

Mutatie kortlopende schulden 0 0

Mutatie overlopende passiva 0 0

C 0 363

Mutatie Liquide middelen (A+B+C) -451 16.926

Liquide middelen per 1-1 25.787 8.861

Liquide middelen per 31-12 25.336 25.787

2019 2018
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2.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting heeft als doel het bevorderen van steun aan goede doelen door particulieren,

bedrijven en instellingen.

Vestigingsadres

Stchting Charity Support Foundation International heeft haar statutaire zetel in Best,

is ingeschreven bij de kamer van koophandel Zuid-Oost Brabant onder nummer 17137550 

en heeft een ANBI status.

Jaarrekeningregime

Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C2 Kleine Organisaties-zonder-winststreven

opgesteld.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld.

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

Winsten worden slechts opgenomen voorzover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het

boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn

geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde, verminderd met

de lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van

de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde

kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer

ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden

met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. Latente

belastingvorderingen worden slechts gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende

toekomstige belastbare winst zal zijn om ze te realiseren.
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Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de

vrije beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde. Liquide middelen

staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Stichtingsvermogen

Als vrije reserve wordt aangeduid het deel van het vermogen waarover zonder belemmeringen

kan worden beschikt voor het doel waarvoor Charity Support Foundation International

is opgericht. De bestemingsreserves voor continuiteit en ontwikkeling benefietspel zijn het

gedeelte waaraan het bestuur expliciet een bestedingsdoel heeft gegeven.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde,

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek

van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal een jaar.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode
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2.4 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn ontvangen. 

Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn,

toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de

verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen

worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden

voldaan.

Afschrijvingen

Afschrijvingen op de materiele vaste percentages activa worden berekend door middel van vaste

van de aanschaffingswaarde op basis van de verwachte economische levensduur.
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2.5 Toelichting op de Balans per 31 december 2019

(na voorstel winstbestemming)

€ € € €

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

Computer 0 0

2. Liquide middelen

ING zakelijk 24.860 25.725

ING Spaarrekening 32 32

ING Derdengelden 444 30

25.336 25.787

31-12-2019 31-12-2018
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2.5 Toelichting op de Balans per 31 december 2019

(na voorstel winstbestemming)

€ € € €

PASSIVA

3. Fondsreserve

Bestemmingsreserve 15.000 15.000

Continuïteitsreserve 5.000 5.000

Vrije reserve 4.973 5.424

24.973 25.424

Het nadelig saldo wordt in mindering gebracht op vrije reserves,onder aftrek van € 15.000 die

zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 

De bestemmingsreserve dient ter financiering van de verwachte  investeringen voor de

aanpassingen van de website en de ontwikkelingskosten voor het opstarten van het eerste

benfietspel.

De continuïteitsreserve werd door het bestuur gevormd ter opvanging van fluctuaties in de

exploitatiekosten.

4. Overlopende passiva

Te betalen administratiekosten 363 363

31-12-2019 31-12-2018
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2.6 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2019

€ € € €

5. Baten uit eigen fondsverwerving

Jaarlijkse gift van een donateur 20.000 20.000

Support actie en inleg benefietspel 165 70

20.165 20.070

6. Besteed aan de doelstellingen

Reis/verblijfkosten Mindwize en Supportactie 245 160

Communicatielasten 710 0

Website ontwikkeling 14.709 690

Prijswinnaars 151 0

Fondsenwerving online 1.481 353

17.295 1.202

Wervingskosten 0 0

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 / 2018 geen werknemers werkzaam.

Overige lasten

7. Beheer en administratie

Kantoorlasten

Kantoorartikelen / inkt 1.201 256

Afschrijvingskosten inventaris 0 200

1.201 456

Algemene lasten

Administratie/advieskosten 363 363

Bestuursvergoedingen 1.500 1.500

Banklasten 256 186

2.119 2.049

Ondertekening bestuur

Best, 15 mei 2020

Dhr. J.L.C. van Geel (Voorzitter) Mevr. G.P.J. Weide (Secretaresse/Penningmeester)

Dhr. M.C. Elstrodt (Bestuurslid)

2019 2018
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3.0 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Voorstel winstbestemming

In overeenstemming met artikel 9, lid 2 van de statuten zijn de jaarstukken door het bestuur

vastgesteld. Het resultaat wordt toegevoegd aan het fondsreserve op de wijze zoals benoemd

onder de toelichting op pagina 13,

3.2 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de

jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole

verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.
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