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Aan het bestuur van
Vereniging Arnhemse Sport Federatie
Papendallaan 60
6816 VD  Arnhem

Arnhem 22 juli 2022 

Geacht bestuur

1.1 Opdracht 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Vereniging Arnhemse Sport
Federatie te Arnhem.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Vereniging Arnhemse Sport Federatie te Arnhem is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en
de staat van baten en lasten over 2021 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, waaronder de voor
accountants 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. 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 zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Vereniging Arnhemse Sport Federatie.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 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.



1.3 Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Vereniging Arnhemse Sport Federatie bestaan voornamelijk uit een adviserende en
monitorende functie met betrekking tot uitvoering van het vastgelegde beleid, de ontwikkeling van nieuw
beleid en de implementatie daarvan in de sportinfrastructuur van de gemeente Arnhem.

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur van de vereniging is als volgt:

- de heer E. van der Veen, voorzitter;
- de heer M. Bouwmeester, secretaris;
- mevrouw M.M. van Genderen, penningmeester;
- mevrouw E. Heijnen, bestuurslid;
- de heer J.N. Tiernego, bestuurslid. 

Vaststelling jaarrekening

De Algemene Ledenvergadering heeft de jaarrekening 2020 op 30 juni 2021 vastgesteld. Het resultaat
over het boekjaar 2020 bedroeg € -7.170.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Accountants Adviseurs Jongejan B.V.

F. Jongejan AA
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2. JAARREKENING

Vereniging Arnhemse Sport Federatie, Arnhem



2.1 Balans per 31 december 2021 

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 1 126.010 134.245

Totaal activazijde 126.010 134.245
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31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve 2 107.892 121.154

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

3 
18.118 13.091

Totaal passivazijde 126.010 134.245
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2.2 Staat van baten en lasten over 2021 

Saldo
2021

Budget
2021

Saldo
2020

€ € €

Baten 4 
Reguliere subsidie 22.000 22.000 11.000

22.000 22.000 11.000

Lasten
Diensten derden 15.457 7.500 2.091
Projectkosten 13.870 14.500 12.718
Overige bedrijfskosten 5 5.782 13.000 3.226

Totaal van som der kosten 35.109 35.000 18.035

Totaal van bedrijfsresultaat -13.109 -13.000 -7.035

Rentelasten en soortgelijke kosten 6 -153 - -135

Totaal van netto resultaat -13.262 -13.000 -7.170

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve -13.262 -7.170
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Vereniging Arnhemse Sport Federatie is feitelijk en statutair gevestigd op Papendallaan 60, 6816 VD te
Arnhem en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40124057.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Vereniging Arnhemse Sport Federatie bestaan voornamelijk uit een adviserende en
monitorende functie met betrekking tot uitvoering van het vastgelegde beleid, de ontwikkeling van nieuw
beleid en de implementatie daarvan in de sportinfrastructuur van de gemeente Arnhem.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Grondslagen 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten 

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten. De vereniging
verantwoord als baten: subsidies, contributies en rente.

Lasten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.  
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2.4 Toelichting op de balans

Activa 

Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

1  Liquide middelen

ING rekening-courant 2465154 26.010 4.117
ING spaarrekening 2465154 100.000 130.128

126.010 134.245

Passiva 

2  Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve 107.892 121.154

2021 2020
€ €

Bestemmingsreserve 
Stand per 1 januari 121.154 128.324
Resultaatverdeling -13.262 -7.170

Stand per 31 december 107.892 121.154

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

3  Overige schulden en overlopende passiva

Post COVID-Campagne 7.160 10.000
Project en organisatiekosten 9.736 -
Accountantskosten 1.222 1.000
Kosten ondersteuning bestuur - 2.091

18.118 13.091
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
Saldo
2021

Saldo
2020

€ €
4  Baten

Reguliere subsidie 22.000 11.000

5  Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 820 165
Kantoorkosten 3.752 1.827
Algemene kosten 1.210 1.234

5.782 3.226

Verkoopkosten

Representatiekosten 820 165

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 442 437
Telefoon- en internetkosten 147 48
Kosten automatisering 3.163 1.342

3.752 1.827

Algemene kosten

Accountantskosten, andere niet-controlediensten 1.210 1.234

6  Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente overige schulden 153 135

Arnhem, 22 juli 2022

Vereniging Arnhemse Sport Federatie

E. van der Veen M. van Genderen
Voorzitter Penningmeester
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