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1. Verslag van het bestuur 
 
Dit was het tweede jaar dat de activiteiten van de stichting ernstig werden beperkt door de Covid-pan-
demie. Ook afgelopen jaar hebben we met onze beschermelingen niet de gebruikelijke bijeenkomsten 
kunnen organiseren.  
 
Helaas werd het internationale Sevens toernooi in Amsterdam ook dit jaar afgelast in verband met het 
besmettingsgevaar. De gebruikelijke ‘meet and greet’ van de beschermelingen en hun naasten met de 
bestuursleden, medische adviseurs en ambassadeurs van de SNSG en met andere bekenden uit de 
landelijke rugbywereld, een jaarlijks hoogtepunt, kon dan ook niet doorgaan; heel jammer. Het Amster-
dam Sevens Toernooi en de Stichting Nazorg Sport Gehandicapten zijn sinds jaar en dag partners; zo 
mag de stichting dan altijd collecteren om haar doelstellingen financieel te faciliteren. De verwachting 
is dat het Amsterdam 7S event in 2022 weer doorgang zal vinden. 
 
De jaarlijkse start van het rugbyseizoen tijdens de Haagsche Rugby Dagen ging in 2021 voor het eerst 
na twee jaren weer wel door. Op dit evenement mag de stichting jaarlijks collecteren.  Dat de goedge-
vigheid van de Haagse rugbygemeenschap door de onderbreking van enkele jaren niet geleden had, 
bleek - wellicht mede dankzij het inzetten van de QR-code techniek bij het collecteren - uit de mooie 
opbrengst die de stichting hier mocht verwelkomen. 
 
Dankzij deze succesvolle collecte en de trouwe ondersteuning door de Club van 100 leden kon de 
stichting in 2021 een mooie financiële bijdrage aan de beschermelingen geven en haar vermogen op 
peil houden.  
 
Ook de onderlinge bijeenkomst die bestuursleden en beschermelingen jaarlijks plegen te hebben, zat 
er dit jaar nog niet in. De contacten van het bestuur met de beschermelingen bleven ook dit jaar dus 
beperkt tot individuele bezoeken in levende lijve, waar en wanneer dat verantwoord was. Wel werden 
de in 2020 succesvol gestarte “video-borrels” gecontinueerd. Gezien het geanimeerde karakter hiervan 
bleek dit duidelijk in een behoefte te voorzien als middel om in deze tijd onderling contact te houden en 
bij te praten.   
 
Het bestuur is het afgelopen tijd ook bezig geweest om een op ervaringen gebaseerd draaiboek voor 
zodanig ernstige sportongevallen dat een rol voor de stichting is weggelegd, te herzien en toetsen aan 
de actuele praktijk. Gelukkig deden zich ook dit jaar geen zodanige sportongevallen voor dat de stich-
ting met nieuwe aanvragen geconfronteerd werd. Wel volgt het bestuur met zorg het langzamerhand 
door wetenschappelijk onderzoek groeiende inzicht in de ernst van hersenbeschadiging in een aantal 
sporten - waaronder rugby - wanneer deze herhaaldelijk optreedt en niet goed onderkend en behan-
deld wordt. Met instemming ziet het bestuur daarom dat Rugby Nederland thans prioriteit geeft aan 
Player Welfare op en rond de rugbyvelden. 
 
Marten Vente 
 
Voorzitter SNSG 
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2. Informatie SNSG 
 
Oprichting 
 
Blijkens de notariële akte, op 14 oktober 1988 verleden ten overstaan van mevr.  
Mr. A.W.M. Roeleveld, notaris te Prinsenbeek, is opgericht de Stichting Nazorg Sport Gehandicapten 
(SNSG) gevestigd te Hilversum. Blijkens de notariële akte, op 21 februari 2008 verleden ten overstaan 
van de heer Mr. J.W.M. Koch, notaris te Den Haag, zijn de statuten gewijzigd conform bestuursbesluit 
van 6 februari 2007. 
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (regio Gooi-, Eem- en Flevoland) onder in-
schrijvingsnummer 41193758.  
 
 
Doel 
 
De stichting stelt zich ten doel nazorg te verlenen aan natuurlijke personen (leden) van leden van een 
Nederlandse, erkende Sport Bond die bij verrichting van activiteiten onder auspiciën van die bond, ge-
handicapt zijn geraakt (statuten artikel 3). De financiële, sociale en maatschappelijke ondersteuning is 
in de praktijk gericht op het bereiken en handhaven van zelfstandig wonen, zelfstandig werken en zelf-
standig mobiel zijn.  
 
 
Bestuur 
 
Per 31 december 2021 bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen: 
 
De heer Marten Vente   (voorzitter)   Mevrouw Marga Deenen  (lid)  
De heer Joop Wijdeven (secretaris)    De heer Joop Jansen       (lid) 
De heer Erik Hardes      (penningmeester) 
 
Op 5 maart 2022 is dhr. Hardes teruggetreden en is dhr. Jan Albers als penningmeester benoemd. 
 
 
Algemeen nut beogende instelling (ANBI) 
 
Stichting Nazorg Sport Gehandicapten is door de belastingdienst erkend als ANBI. Het RSIN / fiscaal 
nummer is 808521780. Op de website van de belastingdienst wordt nader ingegaan op giften aan door 
de belastingdienst erkende ANBI’s (zie: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/). 
 
Meer informatie over Stichting Nazorg Sport Gehandicapten vindt u op http://www.snsg.nl/ 
 
  

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
http://www.snsg.nl/
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Transparantie en openheid 
 
Het bestuur van de stichting heeft de wens uitgesproken om transparantie en openheid te betrachten. 
Het bestuur streeft dan ook naar het voldoen aan de regelgeving die voor goede doelen organisaties in 
het algemeen als gebruikelijk is aan te merken of uitleggen waarom van deze regelgeving wordt afge-
weken. Leidraad die het bestuur hierbij hanteert is de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen van 
de Raad voor de Jaarverslaggeving.  
 
Voor een organisatie met de omvang zoals Stichting Nazorg Sport Gehandicapten is het niet efficiënt 
en effectief om kosten te maken voor een controleverklaring van een externe accountant. Als vervan-
ging hiervoor heeft Stichting Nazorg Sport Gehandicapten een kascommissie ingesteld (zie statuten 
artikel 10).  
 
Daarnaast voorzien de statuten niet in regels zoals een benoeming van bestuursleden voor beperkte 
termijn en een raad van toezicht. Het vinden van vrijwilligers voor bestuur en kascommissie is al een 
hele tour. Bij toepassen van dit soort regels zal het niet eenvoudig zijn voldoende vrijwilligers te vinden.  
 
Stichting Nazorg Sport Gehandicapten werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Ook bestuur, kas-
commissie en collectanten zijn allemaal dus onbetaalde vrijwilligers.  
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3. Jaarrekening 
 
Balans 

 
Toelichtingen bij de balans: 

(1) Rente (verwaarloosbaar) van spaarrekening over 2021 conform bankdatum verantwoord. 
(2) Vooruitbetaling Cv100. 
(3) De continuïteitsreserve is de minimaal noodzakelijke reserve die nodig is om de doelstelling van 

de stichting uit te voeren (statuten artikel 3). De omvang van deze reserve (EUR 56.400) is voor 
het laatst vastgesteld op 1 februari 2021 en wordt per jaar ten laste van de algemene reserve 
verhoogd ter inflatiecorrectie. 

 

  31-12-2021 31-12-2020 

ACTIVA         

VASTE ACTIVA         

Renault Master T33 (in bruikleen bij één van de beschermelingen)   1   1 

         

VLOTTENDE ACTIVA         

Vorderingen   900   1.350 

Overlopende activa (1)   0   0 

49.98.09.610 ABN AMRO rekening courant 1.861   1.521   

44.25.80.533 ABN AMRO spaarrekening 84.000   83.000   

Totaal liquide middelen   85.861   84.521 

TOTAAL ACTIVA   86.762   85.872 

         

PASSIVA         

       

Overlopende passiva (2) 250   350   

Totaal Schulden   250   350 

         

Continuïteitsreserve (3)         

Saldo eind voorgaand jaar 53.000   51.500   

Toevoeging (onttrekking) lopend jaar 3.400   1.500   

Saldo eind lopend jaar   56.400   53.000 

         

Reserve activa         

Saldo eind voorgaand jaar 0   0   

Toevoeging (onttrekking) lopend jaar 0   0   

Saldo eind lopend jaar   0   0 

         

Vrije reserve         

Saldo eind voorgaand jaar 32.521   33.379   

Vrijval reserve activa  0   0   

Toevoeging (onttrekking) resultaat lopend jaar (4) 991   642   

Overige toevoegingen (onttrekkingen) -3.400   -1500   

Saldo eind lopend jaar   30.112   32.521 

         

TOTAAL PASSIVA   86.762   85.872 
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Staat van baten en lasten 
 

 
Toelichtingen bij de staat van baten en lasten: 
 
De gebruikte indeling sluit aan bij Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving en Centraal Bureau Fondsenwerving.  
 
 
(1) Bijdrage beschermelingen – aangepast wonen / leven: Het bestuur heeft in december een tege-
moetkoming (totaal € 3.600,00) aan de beschermelingen toegekend, voor extra kosten waar de be-
schermelingen dag in dag uit mee geconfronteerd worden zoals extra dagelijkse lasten en extra ziekte-
kosten, daarenboven is € 630,00 individueel geschonken. 

 2021 begroting 2021 2020 
       

• SRPA/AAC Amsterdam Sevens 0  1.000  7  

• Haagsche Rugby Dagen 1.811  300  0  

•        

• Éénmalige collectes 0  0  0  

Collectes  1.811  1.300  7 
       

• Donaties Club van 100 3.301  2.500  2.750  

• Eenmalige donaties 623  1.000  1.884  

Giften, schenkingen, donaties en contributies  3.924  3.500  4.634 
       

• Veiling memorabilia 0  0  0  

• Charity diner 0  0  0  

• Samenwerkingsverbanden (NRB etc) 0  0  0  

Loterijen, prijsvragen en overige eigen acties  0  0  0 

       
Totaal baten eigen fondsenwerving  5.735  4.800  4.641 
       

• Rentebaten 2  0  27  

Totaal overige baten  2  0  27 
       

TOTAAL BATEN  5.737  4.800  4.668 
       

• Beschermelingen - sociale ondersteuning 630  750  42  

• Beschermelingen - aangepaste mobiliteit   0  0  

• Beschermelingen - werk 0  0  0  

• Beschermelingen - aangepast wonen / leven 
(1) 

3.600  3.000  3.450  

Totaal besteed aan doelstelling (-en)  4.230  3.750  3.492 
       

• Kosten eigen fondsenwerving 0  50  0  

• Kosten www.snsg.nl 102  100  91  

Totaal wervingskosten baten  102  150  91 
       

• Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 194  200  171  

• Bankkosten 215  140  153  

• Overige bestuurskosten en secretariaat 5  0  119  

Totaal kosten eigen organisatie  414  340  443 

       
TOTAAL LASTEN  4.746  4.240  4.026 
       
OVERSCHOT (TEKORT)  991  560  642 

       

• Toevoeging (onttrekking) aan 
continuïteitsreserve 

3400  1.500  1.500  

• Toevoeging (onttrekking) aan reserve activa 0  0  0  

• Toevoeging (onttrekking) aan vrije reserve -2.409  950  -.858  

TOEVOEGING (ONTTREKKING) AAN RESERVES  991 
 

 2.450  642 
 

  0  0  0 
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Grondslagen voor waardering, resultaatbepaling en -bestemming 
 
Algemeen 
Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en de passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De 
bepaling van het resultaat geschiedt volgens het stelsel gebaseerd op historische kostprijs, waarbij 
t.a.v. “niet materiële” vorderingen en schulden het kasstelsel gehanteerd wordt. 

 
Materiële activa 
De materiële activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijving 
naar tijdsgelang. 

 
Vorderingen 
Voor zover nodig zijn voorzieningen voor oninbaarheid in mindering gebracht. 
 
 
Resultaatbestemming 
Bij goedkeuring van de jaarrekening besluit het bestuur de facto het resultaat toe te voegen aan de 
vrije reserve, of er moet specifiek tot een andere bestemming besloten worden.
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Bijlage 1 | 2021 volgens indeling Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Centraal Bureau Fondsenwerving

naam | STICHTING NAZORG SPORT GEHANDICAPTEN (SNSG)

doelstelling | WELZIJN - maatschappelijke en sociale doelen

KENGETALLEN 2021 2020 2019 2018 2017

* kostenpercentage eigen fondsenverwerving 1.8% 2.0% 2.0% 2.0% 2.2%

* bestedingspercentage baten 73.7% 73.9% 79.8% 67.0% 47.9%

* bestedingspercentage lasten 89.1% 85.7% 92.1% 94.3% 90.2%

BALANS PER JAAR ULTIMO

ACTIVA 2021 2020 2019 2018 2017

> immateriële vaste activa 0 0 0 0 0

> materiële vaste activa 1 1 1 1 1

> financiële vaste activa 0 0 0 0 0

* totaal vast activa 1 1 1 1 1

> voorraden 0 0 0 0 0

> vorderingen en overlopende activa 900 1,350 0 71 285

> effecten 0 0 0 0 0

> liquide middelen 85,861 84,521 84,978 83,991 87,230

* totaal vlottende activa 86,761 85,871 84,978 84,062 87,515

TOTAAL ACTIVA 86,762 85,872 84,979 84,063 87,516

PASSIVA 2021 2020 2019 2018 2017

> reserves 86,512 85,522 84,879 84,063 78,271

> fondsen 0 0 0 0 0

* totaal reserves en fondsen 86,512 85,522 84,879 84,063 78,271

* voorzieningen 0 0 0 0 0

* langlopende schulden 0 0 0 0 0

* kortlopende schulden 0 350 100 0 9,245

TOTAAL PASIVA 86,512 85,872 84,979 84,063 87,516
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN 2021 2020 2019 2018 2017

baten uit eigen fondsenwerving:

> collecten 1,811 8 2,479 2,639 3,678

> mailingacties 0 0 0 0 0

> nalatenschappen (erfenissen en legaten) 0 0 0 0 0

> giften, schenkingen, subsidies niet overheden en sponsorgelden 0 0 0 0 0

> donaties, contributies en adoptiegelden 3,924 4,634 3,659 3,210 6,321

> resultaat verkopen (omzet minus kostprijs van de verkochte artikelen) 0 0 0 0 0

> overige eigen activiteiten (eigen loterijen, braderieën, sponsorlopen etc.) 0 0 0 11,130 0

* totaal baten uit eigen fondsenwerving 5,734 4,641 6,138 16,979 9,998

* baten uit gezamenlijke acties (samenwerkingsverbanden) 0 0 0 0 0

* baten uit acties van derden (nationale loterijen en ontvangsten van 

  andere fondsenwervende instellingen) 0 0 0 0 0

* subsidies van overheden (EU, Rijk en gemeenten) 0 0 0 0 0

* rentebaten en baten uit beleggingen (inclusief koersverschillen) 2 27 0 71 285

* overige baten 0 0 0 0

TOTAAL BATEN 5,737 4,668 6,138 17,051 10,284

LASTEN 2021 2020 2019 2018 2017

Besteed aan de doelstellingen:

> structurele en noodhulp 0 0 0 0 0

> aankoop en beheer 0 0 0 0 0

> voorlichting, educatie en bewustwording 0 0 0 0 0

> recreatie, ontspanning en vakanties 0 0 0 0 0

> wetenschappelijk onderzoek 0 0 0 0 0

> innovatie en pleitbezorging 0 0 0 0 0

> preventie en voorlichting 0 0 0 0 0

> individuele hulpverlening 4,230 3,450 4,900 11,423 4,926

> evangelisatie 0 0 0 0 0

> patiënten- en belangenbehartiging 0 0 0 0 0

> opleidingen en cursussen 0 0 0 0 0

> overige 0 0 0 0 0

* totaal besteed aan doelstelling 4,230 3,450 4,900 11,423 4,926

Wervingskosten baten:

> kosten eigen fondsenwerving 102 91 120 348 222

> kosten gezamenlijke acties 0 0 0 0 0

> kosten acties van derden 0 0 0 0 0

> kosten verkrijging subsidies van overheden 0 0 0 0 0

> kosten van beleggingen 0 0 0 0 0

* totaal wervingskosten 102 91 120 348 222

* kosten beheer en administratie 415 486 302 347 310

TOTAAL LASTEN 4,746 4,026 5,322 12,117 5,459

RESULTAAT (TOTAAL BATEN - TOTAAL LASTEN) 991 642 816 4,933 4,825
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Bijlage 2 | Verklaring kascommissie 
 
 

Verklaring van de kascommissie 
 
Rechtsgrond 
Blijkens de notariële akte, op 14 oktober 1988 verleden ten overstaan van mevrouw 
Mr. A.W.M. Roeleveld, notaris te Prinsenbeek, de notariële akte, op 21 februari 2008 verleden ten 
 
overstaan van de heer Mr. J.W.M. Koch, notaris te Den Haag en de statuten artikel 10 lid 2 is het be-
stuur van de Stichting Nazorg Sport Gehandicapten bevoegd tot het benoemen van een kascommis-
sie. Het bestuur heeft besloten om een kascommissie te benoemen. 
 
Samenstelling 
Per 31 december 2021 bestaat de kascommissie uit de heren Kees Blaas, Cas Meijer en Gert Jaap 
Mooij. 
 
Werkzaamheden 
De kascommissie heeft tot taak het bestuur te adviseren met betrekking tot de door de penningmees- 
ter opgestelde jaarstukken. De kascommissie brengt haar advies aan het bestuur uit binnen één 
maand na ontvangst van de jaarstukken (statuten art. 10.5). 
Indien de kascommissie het bestuur adviseert zijn akkoordbevinding aan de jaarstukken te onthouden, 
doet zij dat onder opgave van redenen en met aanwijzingen die zij wenselijk acht. In dat geval zal de 
penningmeester met inachtneming van het advies van de kascommissie een nieuwe balans en verlies- 
en winstrekening opmaken en deze aan het bestuur en de kascommissie aanbieden. De kascommis-
sie geeft vervolgens binnen één maand na ontvangst van de nieuwe jaarstukken haar advies aan het 
 
bestuur, waarna het bestuur de jaarstukken vaststelt en na akkoordbevinding door alle bestuurders on-
dertekend (statuten art. 10.7). 
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Advies 
De kascommissie adviseert het bestuur om de door de penningmeester opgestelde jaarstukken 2021 
akkoord te bevinden. 
 
Kascommissie van Stichting Nazorg Sport Gehandicapten 
Amsterdam, 28 februari 2021 
 
 
 

 
Kees Blaas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas Meijer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gert Jaap Mooij 
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Bijlage 3 | Begroting 
 
 
 begroting 2022  begroting 2021 

• SRPA/AAC Amsterdam Sevens 1.000   1.000  

• Haagsche Rugby Dagen 1.000   300  

• Ameland Beach Rugby Festival 0   0  

• Éénmalige collectes 0   0  

Collectes  2.000   1.300 
      

• Donaties Club van 100 3.000   2.500  

• Eenmalige donaties 500   1.000  

Giften, schenkingen, donaties en contributies   3.500   3.500 
      

• Veiling memorabilia 0   0  

• Charity diner 0   0  

• Samenwerkingsverbanden (NRB etc.) 0   0  

Loterijen, prijsvragen en overige eigen acties   0   0 

      
Totaal baten eigen fondsenwerving  5.500   4.800 
      

• Rentebaten 0   0  

Totaal overige baten   0   0 

      
BATEN  5.500   4.800 
      

• Beschermelingen - sociale ondersteuning 750   750  

• Beschermelingen - aangepaste mobiliteit 0   0  

• Beschermelingen - werk 0   0  

• Beschermelingen - aangepast wonen / leven 3.450   3.000  

Totaal besteed aan doelstelling (-en)  4.200   3.750 
      

• Kosten eigen fondsenwerving 50   50  

• Kosten www.snsg.nl 110   100  

Totaal wervingskosten baten  160   150 
      

• Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 216   200  

• Bankkosten 200   140  

• Overige bestuurskosten en secretariaat 0   0  

Totaal kosten eigen organisatie  416   340 

      
LASTEN  4.776   4.240 
      
OVERSCHOT (TEKORT)  724 

  
  560  

      
Toevoeging (onttrekking) aan continuïteitsreserve 1,500   1.500  
Toevoeging (onttrekking) aan reserve activa 0   0  
Toevoeging (onttrekking) aan vrije reserve -773   -940  

TOTAAL TOEVOEGING (ONTTREKKING) AAN RESERVES  724 
 

  560 

  0   0 

 
 


