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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

6 7 9 8 2 7 8 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Havendijkje 8, 1131 EZ Volendam

Telefoonnummer

0 6 2 8 3 8 4 3 8 6

E-mailadres

info@yvgtf.nl

Website (*)

https://yvgtf.nl

RSIN (**)

8 5 7 2 5 2 7 0 7

Actief in sector (*)

Welzijn - Sport
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Yvonne van Gennip

Secretaris

Monique van Bijsterveld

Penningmeester

Kees van Oosten

Algemeen bestuurslid

Eric van der Burg

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds zet zich in om fondsen te werven om daarmee
talentvolle sporters een kans te geven de top te behalen. Dit is niet alleen belangrijk
voor de sporter zelf maar ook voor zijn omgeving en de sport die hij/zij bedrijft in het
bijzonder. Getalenteerde sporters of teams van sporters worden niet alleen
ondersteund met financiële middelen, maar ook in natura, met advies of op enige
andere wijze. Hiermee beoogt het Fonds om een positieve bijdrage te leveren aan
sport en sportparticipatie in Nederland in het bijzonder in belang van een sportiever,
gezonder en socialer Nederland. Sport en bewegen dient toegankelijk te zijn voor
iedereen en op welk niveau dan ook.
Door het aanbieden van deze ondersteuning wil het Fonds voorkomen dat
getalenteerde sporters of teams van sporters moeten afhaken vanwege een tekort aan
financiële middelen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Door het hele jaar heen worden inspanningen verricht om fondsen te werven. Hierbij is
het Fonds beneficient van loterijen, goede doelen fondsen en incidentele sponsoren.
Evenementen horen ook bij fondswervingsactiviteiten.
Daarnaast beheert het Fonds een platform voor crowdfunding, waarin talenten hun
eigen pagina kunnen opzetten en hun crowdfunding kunnen managen.
Het Fonds zet ook crowdfunding pagina's op voor gemeenten en regio's en ontvangt
daarvoor een vergoeding.
In het kader van armoedebestrijding is het Fonds uitvoerder van een armoederegeling
en werkt hiervoor samen met NOC*NSF en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Tenslotte traint het Fonds talenten om zich, naast hun sport, ook te bekwamen in het
onderhouden van een netwerk en het verwerven van financiele steun daaruit.
Dit alles draagt bij aan de doelstelling om topsporttalent in Nederland te ondersteunen
en zo te helpen om verder te komen richting de top.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het Fonds krijgt haar geld van particulieren, bedrijven, vermogensfondsen, goede
doelen loterijen, maatschappelijke organisaties* en vanuit de overheid* (subsidies).
*Van het ministerie van VWS en OCW en het Jeugdsportfonds Sport & Cultuur krijgt
het Fonds gelden die door het Fonds besteed worden aan talenten die in aanmerking
komen voor de armoederegeling.
Daarnaast ontvangt het Fonds bijdragen voor prestaties (zoals het opzetten van
crowdfunding pagina's voor gemeenten en regio's).
Verder krijgt het Fonds een vergoeding van het ministerie van VWS en OCW voor
uitvoering armoedebeleid.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Verkregen inkomsten worden rechtstreeks danwel via aanvragen van sportbonden
(ihkv armoederegeling) besteed aan topsporttalent.
Crowdfunding opbrengsten worden zonder op- of afslag doorgegeven aan sporttalent.
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op spaar- en betaalrekeningen.

https://yvgtf.nl/images/bijlagen/jaarverslag2020.pdf

Open

De organisatie is lean and mean. De bestuurders, dus ook Yvonne van Gennip,
verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd conform de ANBI-criteria. Voor
niet-bestuurswerkzaamheden zoals beleidsvoorbereiding en –uitvoering, dagelijkse
werkzaamheden e.d. wordt op basis van een arm’s length overeenkomst een
vergoeding betaald aan Van Gennip Promotions B.V. Verder wordt het Yvonne van
Gennip Talent Fonds ondersteund door freelancers op basis van een overeenkomst
van opdracht. Berit Gunderson (vanaf december 2020), Mark van der Jagt (tot
december 2020), Pelle Baas, Pieter Bos
Alle overeenkomsten van opdracht en de huurovereenkomst zijn zo ingericht dat de
uitgaven snel kunnen worden aangepast aan de inkomsten en dus de fondsen die ten
behoeve van de doelstelling worden aangehouden,

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://yvgtf.nl/images/bijlagen/jaarverslag2020.pdf

https://yvgtf.nl/images/bijlagen/jaarverslag2020.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

1.550

€

34.000

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

226.807

€

232.577

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderingsreserve

€

0

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

17.500

€

26.400

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

215.572

€

261.099

+
€

+
€

233.072

287.499

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

233.072

+

+
228.357

€

266.577

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

4.715

€

20.922

Totaal

€

233.072

€

287.499

+
€

287.499

Verwezen wordt naar de jaarrekening, te publiceren via www.yvgtf.nl

+

€

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

220.062

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

495.695

220.062

€

495.695

€

46.013

€

51.182

Baten van loterijinstellingen

€

100.000

€

100.000

Baten van subsidie van overheden

€

34.000

€

43.180

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

400.075

€

690.057

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

1.950

€

2.928

Overige baten

€

145

Som van de baten

€

402.170

+

+

€

+

+

€

+

€
€

+
692.985
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

329.541

473.689

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

329.541

€

473.689

Wervingskosten

€

74.032

€

92.975

Kosten beheer en administratie

€

36.817

€

39.986

Som van de lasten

€

440.390

€

606.650

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

36.817

€

39.986

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

€
-38.220

€

86.335

Zie voor jaarrekening publicatie via www.yvgtf.nl

www.yvgtf.nl

Open

+

