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Aan het bestuur van
Stichting RKC Events
Postbus 31
8080 AA Elburg

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 34.972 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -, samengesteld. De
samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport na de fiscale positie.

Algemeen

Oprichting en zetel

De stichting is opgericht bij akte de datum 11 september 2015 en is statutair gevestigd te Elburg.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende drie leden:
- W. P. Wijnhout - Kranenburg, Voorzitter

- H. van de Ruitenbeek, Penningmeester

- R.B. Ruitenberg, Secretaris

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Regio Oost onder nummer 641 11083.

Belastingen

Instellingen van algemeen nut:
Stichting RKC Events is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in Algemene Wet
inzake Rijksbelastingen, artikel 5b. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- en
vennootschapsbelasting. Tevens is over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen
schenkingsrecht of erfbelasting verschuldigd.

Vennootschapsbelasting en omzetbelasting:
Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. De stichting verricht geen met omzetbelasting belaste activiteiten.
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Stichting RKC Events, Elburg

Financiële positie

Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht.
Dit is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2017 in verkorte vorm.

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden

Werkkapitaal

31-12-2017

€

4.221
23.725

7.026

€

34.972

34.972

31-12-2016

€

10.626
14.728
23.496

€

48.850

48.850
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Stichting RKC Events, Elburg

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting RKC Events

De jaarrekening van Stichting RKC Events te Elburg is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten
lasten over 2017 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 in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 RKC Events. 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 in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Barneveld, 28 februari 2019 ..,
'\,

looga^fftend
Setiuitetvan Accountants & Adviseurs B.V.
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Stichting RKC Events, Elburg

Bestuursverslag over 2017

Inleiding

De stichting RKC Events is ontstaan uit de Stichting René Kids Centre (RKC). Het RKC is een initiatief van
oud-marathonschaatser René Ruitenberg en in deze stichting is een project ondergebracht waarin kansarme
kinderen in Rehoboth, Namibië een hoopvolle toekomst kunnen opbouwen. Dit gebeurt door o.a. de kinderen
liefde, aandacht, eten, sport, spel en onderwijs te geven. Het RKC is reeds eenANBI-stichting onder nummer
818675184.

Doelstelling / Statutaire bepalingen

In de statuten van Stichting RKC Events is de volgende doelomschrijving opgenomen:
- de stichting heeft ten doel het genereren van inkomsten ten gunste van Stichting René Kids Centre,
alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in
de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn;
- de stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van diverse evenementen in de
ruimste zin van het woord;
- de stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De Stichting RKC Events zal dus al haar overtollige middelen ter beschikking stellen van en overdragen aan
Stichting René Kids Centre.

Werkzaamheden van de stichting

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het organiseren van verschillende events, waarvan drie
events een terugkomend karakter hebben. Dit zijn de RKC Prestatietocht (schaatsen op de Weissensee in
Oostenrijk), RKC Golfdag (golfen op één van de Nederlandse golfbanen) en de Tour de Baie Dankie
(fietstourtocht op verschillende plekken in Nederland). Daarnaast zal er invulling worden gegeven aan
"spontane" events.

De stichting zal o.a. de volgende werkzaamheden uitvoeren:
- vastleggen van locaties, reserveren van hotels;

- inschrijven van deelnemers bij overkoepelende organisaties;
- het promoten van de events via website en printmedia;
- het voeren van een deugdelijke administratie.

Wijze van fondsenwerving

De fondsen zullen op verschillende manieren worden geworven, te weten:
- het door deelnemers van events werven van fondsen bij bedrijven en particulieren (eigen achterban);
- het betalen van inschrijfgeld voor events door deelnemers aan één van de events;
- het ontvangen van spontane giften, periodieke donaties en het ontvangen van legaten.

Beheer van fondsen en vermogen

Het bestuur beheert het vermogen en de fondsen van de Stichting RKC Events. Zij bepaalt de besteding van
de middelen binnen de kaders die in de statuten zijn vastgelegd.

Besteding van fondsen en vermogen

Alle donaties, sponsorgelden, inschrijfgelden en andersoortige giften zullen onder aftrek van de met de
organisatie gepaard gaande kosten ter beschikking worden gesteld van en overgemaakt worden aan de
Stichting René Kids Centre.

Begroting

De stichting maakt geen begrotingen. De functie van begrotingen binnen de stichting wordt als onbelangrijk
geacht, aangezien we alleen en uitsluitend afhankelijk zijn van giften/donaties. Dit kan per jaar een sterk
afwijkend karakter hebben.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 februari 2019 - 5 -
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Stichting RKC Events, Elburg

Gegevens Stichting RKC Events

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
- de heer Henri van de Ruitenbeek, penningmeester;
- de heer René Bert Ruitenberg, secretaris;
- mevrouw Wilhelmina Petronella Wijnhout-Kranenburg, voorzitter.

De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 64111083 en RSIN nummer
855526658.

Statutaire zetel:
Stichting RKC Events
Oostendorperstraatweg 33b
8081 RJ ELBURG
Postbus 31
8080 AA ELBURG

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 februari 2019 - 6 -
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Stichting RKC Events, Elburg

Balans per 31 december 2017
(voor resultaatverdeling)

31 december 2017 31 december 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 4.221 10.626
Vorderingen 23.725 14.728
Liquide middelen 7.026 23.496

34.972 48.850

34.972 48.850

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 februari 2019 - 7 -
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31 december 2017 31 december 2016

PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren
Overige schulden en overlopende
passiva

1.089

33.883

5.394

43.456

34.972 48.850

34.972 48.850

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 februari 2019
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Stichting RKC Events, Elburg

Staat van baten en lasten over 2017

Realisatie Realisatie
2017 2016

Baten

Baten van particulieren 87.088 65.216
Baten van bedrijven 64.161 56.100
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 26.758 13.832

Somderbaten 178.007 135.148

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Lasten uit fondsverwerving 46.395 34.012
Giften en donaties ten behoeve van Stichting René Kids Centre 117.612 89.283

164.007 123.295

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving 9.484 7.770

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten 3.751 3.175

Saldo

Saldo voor financiële baten en lasten 765 908
Rentelasten en soortgelijke lasten -765 -908

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 februari 2019 - 9 -
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Stichting RKC Events, Elburg

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voorjaarverslaggeving voor Kleine organisaties zonder
winststreven (RJk C1) en Kleine fondsenwervende organisaties (RJk C2).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting RKC Events, statutair gevestigd te Elburg bestaan voornamelijk uit:
Het organiseren van events en het genereren van inkomsten ten gunste van Stichting René Kids Centre.

Stelselwijziging

Tot en met 2016 werd de jaarrekening van de stichting opgesteld conform RJk C1 'Kleine organisaties zonder
winststreven'. Met ingang van 2017 stelt zij haar jaarrekening op volgens RJk C1 'Kleine organisaties zonder
winststreven' en RJk C2 'Kleine Fonsenwervende organisaties' van de Raad voor dejaarverslaggeving. De
reden voor deze stelselwijziging is de toepassing van de nieuw beschikbare richtlijn voor kleine
fondsenwervende organisaties. Deze stelselwijziging heeft geen effect op het resultaat en/of het vermogen.

Begroting

In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de
begroting aangezien de begroting geen stuurmiddel is.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van
de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 februari 2019 - 10 -
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Stichting RKC Events, Elburg

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaan van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend.

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.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 februari 2019 -11 -
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Stichting RKC Events, Elburg

Toelichting op de balans per 31 december 2017

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2017 31-12-2016

Voorraden

Kleding 4.221 10.626

Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 8.748 8.428

1.294
13.683

14.977

7.026

305
5.995

6.300

23.496

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen
Vooruitbetaalde bijdrage Stichting RKC

Liquide middelen

Rabobank

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

Crediteuren 1.089 5.394

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten
Te betalen bedragen
Vooruitontvangen bedragen

501

33.382

33.883

500
551

42.405

43.456

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 februari 2019 -12 -
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Stichting RKC Events, Elburg

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

Realisatie Realisatie

Baten van particulieren

Donaties en giften

Baten van bedrijven

Baten van bedrijven

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Besteed aan de doelstellingen

Lasten uit fondsverwerving

Elfstedentocht Weissensee
RKC Golfdag
Tour de baie Dankie

Giften en donaties ten behoeve van Stichting René Kids Centre

Bijdrage Stichting René Kids Centre

Wervingskosten

Lasten fondsverwerving

Publiciteit
Promotiekleding
Ontwikkeling website

2017

€

87.088

64.161

26.758

2016

€

65.216

56.100

13.832

30.189
15.802

404

46.395

117.612

16.695
16.681

636

34.012

89.283

3.379
1.218
4.887

6

1

.770

.000

9.484 7.770

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Er is geen sprake van bezoldiging van (voormalige) bestuurders van de stichting.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.

Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten
Algemene lasten

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 februari 2019 -13 -
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Stichting RKC Events, Elburg

Algemene lasten

Accountantslasten
Verzekeringen
Lunch/diner
Giften
Overige algemene lasten

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en bankkosten 765 908

Realisatie
2017

€

1.089
1.636

574
452

3.751

Realisatie
2016

€

773
1.651

9

649

3.082

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 februari 2019 -14 -
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Ondertekening bestuur voorakkoord

Elburg, 28 februari 2019

H. van de Ruitenbeek R.B. Ruitenbeek

W. P. Wijnhout- Kranenburg
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Stichting RKC Events, Elburg

Overige gegevens

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.
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