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Samenstellingsverklaring

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van Stichting Baseball against Cancer

te Hoofddorp samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde

jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de

jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking

tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samen-

vatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich

mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening

die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeen-

stemming met  algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en met de wettelijke

bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW Boek 2.
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Algemeen

De Stichting is statutair opgericht 26 april 2016.

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel (dossiernummer 65920171) is de stichting

op 28 april 2016 ingeschreven in het Handelsregister.

Resultaat

Het resultaat over het boekjaar 2022 bedraagt € 9.213.
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Balans per 31 december 2022

Activa

Vlottende activa

Voorraad 4.776          9.376          

Debiteuren 2.750          -                 

Voorziening dubieuze debiteuren -                 -                 

7.526          9.376          

Liquide middelen 30.664        19.601        

38.190        28.977        

Passiva

Reserves 5.000          5.000          

Kortlopende schulden

Af te dragen aan het KWF 28.635        23.977        

28.635        23.977        

33.635        28.977        

€€

31-12-202131-12-2022
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Winst-en-verliesrekening over 2022

Opbrengst 11.235        4.073          

Vrijwilligersbijdrage 250             -                 

Kleding eigen gebruik 659             -                 

Algemene kosten 1.113          524             

Som der kosten 2.022          524             

Diverse baten en lasten -                 -                 

Financiële baten en lasten -                 -                 

Resultaat 9.213          3.549          

2022

€ €

2021
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Toelichting op de balans en de winst-en verliesrekening

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Baseball against Cancer bestaan uit het bijeenbrengen van fondsen,

geld, voor onderzoek- de genezing van - kanker, het organiseren van onder meer

sportevenementen, bijeenkomsten, congressen en lezingen door sporters.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers 2022 hebben betrekking op het boekjaar 2021.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. 

Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarden.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekeningen bekend zijn geworden

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

De voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengst

Onder opbrengst wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten en

geleverde goederen onder aftrek van kortingen en de over de opbrengst geheven belastingen.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

31-12-2022 31-12-2021

€ € 

Voorraad

Voorraad merchandise 4.776          9.376          

4.776          9.376          

Vorderingen

Debiteuren 2.750          -                 

Voorziening dubieuze debiteuren -                 -                 

2.750          -                 

Liquide middelen

ING bank rekening-courant 30.664        19.601        

ING bank spaarrekening -                 -                 

30.664        19.601        

Reserves

Reserves per 31-12 5.000          5.000          

Resultaat 9.213          3.549          

KWF -9.213        -3.549        

Reserves per 31-12 5.000          5.000          

Kortlopende schulden

Af te dragen KWF 28.635        23.977        

28.635        23.977        

8



Stichting Baseball against Cancer
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Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-verliesrekening

Opbrengst

Donaties en sponsoring

BaC/SaC clinics 2.093          -                 

Donaties marathon -                 -                 

Sponsoring BaC/SaC clinics -                 -                 

Sponsoring algemeen 4.915          -                 

Ambassadeurschap -                 -                 

Donaties algemeen 1.971          800             

Totaal donaties en sponsoring 8.979          800             

Merchandise 10.774        6.034          

Inkoop

Inkoop ambassadeurschap -                 -                 

Inkoop merchandise 8.518          2.761          

Totaal inkoop 8.518          2.761          

11.235        4.073          

Algemene kosten

Betalingsverkeer 349             115             

Porti 20               194             

Overige kosten 744             215             

1.113          524             

2022

€ € 

2021
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Gegevens rechtspersoon

Naam Stichting Baseball against Cancer

Bestuur de heer S.S. Huijer

de heer A.C. van Kouwen

de heer D. van Ewijk

Adres Maria Tesselschadelaan 67

Postcode / Plaats 2135 RE  Hoofddorp

Website www.baseballagainstcancer.nl

E-mail info@baseballagainstcancer.nl

Rechtsvorm Stichting

Inschrijving KvK 65920171

BTW-nr NL 8563.17.032.B01

RSIN 8563 17 032

Bankrelatie ING Bank

IBAN NL07INGB0007356277

BIC INGBNL2A
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