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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 2021 van Stichting N.E.C Maatschappelijk. Dit jaarverslag is
bedoeld voor alle geïnteresseerden in deze Stichting en geeft inzicht in de financiën, de
projecten, evenementen en fondsenwervende activiteiten die het afgelopen verslagjaar hebben
plaatsgevonden.
Onze organisatie is in beweging; de statuten zijn aangepast, de organisatiestructuur is
verbeterd door aanpassingen in de governance structuur en taken en rollen zijn beter
gedefinieerd. Door corona bleef het aantal activiteiten beperkt, maar het bestuur heeft de tijd
genomen de interne structuur te verbeteren. De vergaderingen verlopen effectief terwijl de
interne rolverdeling voor grotere deskundigheid zorgt.
N.E.C. Maatschappelijk is het sociale gezicht van de vereniging. N.E.C is meer dan een betaald
voetbalorganisatie. De club is onderdeel van Nijmegen en de mensen die er wonen en werken;
N.E.C is onderdeel van de Nijmeegse gemeenschap en onze Stichting maakt dat zichtbaar via
activiteiten gericht op alle leeftijdsgroepen. Wij doen dat altijd met raakvlakken naar het sociale
domein; maatschappelijke doelen zoals gezond leven, vitaliteit, participatie in de samenleving
en kansengelijkheid op welk terrein dan ook, heeft onze aandacht en vertalen wij naar onze
projecten
De activiteiten worden professioneel opgezet door onze projectleider, Luc te Riele, terwijl het
bestuur de aandachtsgebieden heeft verdeeld. De gemeente Nijmegen en het jongerenwerk zijn
vaste partners bij het realiseren van de maatschappelijke activiteiten.
Het afgelopen jaar was karig te noemen door de beperkende maatregelen vanuit de overheid.
Ook de fondsenwerving was minimaal door het gebrek aan activiteiten. Gelukkig zijn onze
partners loyaal en blijven zij onze organisatie steunen; ondanks beperkte inkomsten -door
annulering van het gala- kunnen wij de Corona-jaren overleven en staan wij in de startblokken
om N.E.C. te ondersteunen.

Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst aangezien de binding met N.E.C. versterkt is en
wij ook het podium krijgen om het sociale gezicht van de club vorm te geven
Hans Schapenk,
Voorzitter N.E.C. Maatschappelijk
28 april 2022
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BESTUURSVERSLAG
Algemeen
Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen verslagjaar, maar uiteraard wel met
gemengde gevoelens vanwege de coronacrisis. Met name omdat diverse projecten hebben
moeten annuleren. Het bestuur is zich bewust van de (financiële) uitdagingen die het komende
verslagjaar op ons pad komen. Maatschappelijke inzet is nog nooit zo zichtbaar en belangrijk
geweest.
Doelstelling
De verbetering van de sociale cohesie in de samenleving van Nijmegen en de regio Nijmegen
door het initiëren, financieren, uitvoeren en/of organiseren van maatschappelijke Nijmeegse
dan wel regionale projecten en activiteiten op basis van behoeften en vragen vanuit de
maatschappij.
Visie
Door samen met partners te helpen, ontwikkelen en verbinden, gaan we de regio Nijmegen nog
mooier maken. Vanuit de kracht van het merk N.E.C., de iconen die op het veld staan en de
inspirerende omgeving van het Goffertstadion willen we mensen in beweging krijgen. De
N.E.C.-beweging als de verbindende factor in het Rijk van Nijmegen, daar geloven wij in!
Missie
Wij willen Nijmegen en de regio nog mooier maken. Mensen geluksmomenten bezorgen. Wij
willen helpen, verbinden en ontwikkelen. Vanuit onze diepste overtuiging willen wij de harten
van onze supporters, de stad en regio veroveren.
Structuur van de organisatie
Bestuurssamenstelling per 1 jan 2021
Hans Schapenk - voorzitter
Nadine Maters - penningmeester
Bea de Ruijter - secretaris
Stephan Haukes - lid
Gerard Molleman -lid
Wilco van Schaik - lid
Vertegenwoordiging RVC (vacant)
Bestuurssamenstelling per 30 juni 2021
Hans Schapenk - voorzitter
Nadine Maters - penningmeester
Bea de Ruijter - secretaris
Stephan Haukes - lid
Annejan Kroneman- lid per juli 2021
Geraldine Mulder- lid per september 2021
Gerard Molleman -lid (aftredend per 01-08-2021)
Leonard Ariëns- adviseur per september 2021
Wilco van Schaik - adviseur
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Organisatiestructuu
In 2021 is er 1 bestuurslid afgetreden, zijn er twee nieuwe bestuursleden geworven en
toegetreden en is er een vaste adviseur bijgekomen in het bestuur. Hiermee heeft het bestuur
een goede vertegenwoordiging uit de netwerken voor de labels NEC helpt, NEC Leert en NEC fit
gerealiseerd.
De Stichting is in gesprek om de verbinding met de Raad van Commissarissen van de betaald
Voetbalorganisatie en de Stichting verder vorm te geven. Verder is gestart met het opstellen
van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst tussen N.E.C. en de stichting om nadere
afspraken vast te leggen en de samenwerking te borgen. Deze overeenkomst zal in 2022
vastgesteld worden.
In november 2021 is officieel afscheid genomen van de Raad van Toezicht. Dit betekent dat het
bestuur van de Stichting nu formeel verantwoordelijk is voor missie, visie en doelstellingen.
De maatschappelijke projectleider organiseert en voert projecten uit, stelt samen met de
penningmeester de begroting samen en rapporteert aan het bestuur. De gemeente Nijmegen
heeft een buurtsportcoach ter beschikking gesteld ten behoeve van enkele projecten.
Bestuursvergaderingen
De bestuursvergaderingen vonden eens in de zes weken plaats.
Samenwerking
In 2021 heeft stichting N.E.C. Maatschappelijk de samenwerking met projectpartners
voortgezet. Hierbij is gekeken naar kwaliteit, hoe kunnen we hetgeen wat we hebben van meer
kwaliteit voorzien. Door het toetreden van 2 nieuwe bestuursleden zijn de
samenwerkingsmogelijkheden met het onderwijs en rond gezondheid verstevigd.
Wervings- commissie en -activiteiten
Projectleider Luc te Riele is verantwoordelijk voor de werving en activiteiten. Eind 2021 is een
tweede parttime projectmedewerker gestart.
Gerealiseerde projecten
In 2021 zijn de volgende projecten gerealiseerd:
N.E.C. Helpt
N.E.C. en Het Rijks tegen Eenzaamheid
De eerste groep leerlingen van het Rijks uit Nijmegen heeft een levensboek opgetekend van
ouderen die woonachtig zijn in het Rijk van Nijmegen. Dit deden ze door middel van
bijeenkomsten die onder andere bij N.E.C. werden georganiseerd.
De Oude Bestuurskamer
In het jaar 2021 zijn we gestart met het project De Oude Bestuurskamer. Door het leggen van
contacten met vrijwilligers en zorgorganisaties kunnen we in 2022 starten met het project.
Wij geven Rood, Zwart, Groen bloed
Een actie samen met Sanquin. We hebben voorafgaand aan een wedstrijd aandacht gevraagd
om bloeddonor te worden.
Amalia Kinderziekenhuis
Geld ingezameld voor het Amalia Kinderziekenhuis door shirts te veilen die de spelers tegen
Telstar gedragen hebben. Daarnaast aandacht gevraagd voor de actie door de wedstrijdbal met
een traumahelikopter het veld in te vliegen. Dit gaf de actie nog een boost. In totaal is er meer
dan 20.000 euro ingezameld.
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N.E.C. Leert
N.E.C. United
Door dit project kunnen we kinderen uit de wijken Noord en oud/nieuw West helpen met het
ontwikkelen van lifeskills. Dit doen we door middel van sport en het merk N.E.C. Deze kinderen
hebben twee keer in de week sportles gehad van een sportdocent.
De activiteiten bij het project worden normaal gesproken veelal binnen gegeven, maar door
corona zijn ze de groepen vaker naar buiten gegaan.
N.E.C. for Success
Het onderwijsproject N.E.C. for Success heeft het hele jaar ‘gewoon’ kunnen draaien. Er waren
echter wel beperkingen door corona en het instorten van de tribune, waardoor het stadion deels
niet gebruikt kon worden voor activiteiten. Dit is ingevuld door vaker met de kinderen naar
buiten te gaan voor activiteiten.
Scoor een Boek
Door corona heeft dit project geen doorgang kunnen vinden. In plaats daarvan hebben we een
aantal digitale momenten aangeboden.
N.E.C. Fit
Walking Sports Academy
De Walking Sports Academy is een ontmoetingsplek voor senioren, waarbij de activiteiten
gericht zijn op vitaliteit en het sociale aspect. Elke woensdagochtend worden er op
Sportcomplex De Eendracht activiteiten aangeboden, zoals voetbal, bootcamp en stoelgym.
Door corona waren activiteiten in groepen niet toegestaan, maar dit is opgelost door in
tweetallen oefeningen te doen.
Sport Heroes Challange @ N.E.C.
In 2021 kon de Sport Heroes Challange @ N.E.C. weer doorgaan. Dit jaar werd het uitgebreid
met de Rico Verhoeven-challange die in het stadion gehouden werd. Door een livestream,
gepresenteerd door een presentator van Zapp Sport werd het een groot succes. Daarna konden
de kinderen sporten op De Eendracht.
Bijzondere Eredivisie
Het team van N.E.C. van de Bijzondere Eredivisie bestaat uit een team van 11 jongeren met
een beperking die gedurende een jaar onder contract staan bij N.E.C. Zij spelen wedstrijden
tegen andere betaald voetbalorganisaties, waarbij een unieke sfeer wordt gecreëerd door de
organisatie, ouders, supporters en uiteraard de spelers zelf. Eind oktober 2021 had het team
een speeldag bij Go Ahead Eagles. De speeldag in Nijmegen werd helaas afgelast door corona.
N.E.C. Parateam
Het N.E.C. Parateam heeft in de buitenlucht kunnen trainen. Het team voor mensen met een
amputatie heeft verschillende activiteiten kunnen uitvoeren in dit jaargang.
Toelichting op de realisatie en begroting 2020
Als gevolg van een statutenwijziging betreft dit jaarverslag een verkort boekjaar. Het boekjaar
loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het volgend boekjaar zal een volledig
boekjaar betreffen. De belangrijkste financiële ontwikkelingen van Stichting N.E.C
Maatschappelijk kunnen als volgt worden samengevat:
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Baten
De totale baten waren over het eerste half jaar van 2021 op EUR 7.000 begroot, de realisatie is
EUR 4.923 geweest. Dit betekent een absolute afname van EUR 2.075 welke een procentuele
afname van 30% vertegenwoordigt. De Subsidiebijdragen, Partnerbijdrage en Sponsering
worden hieronder separaat behandeld.

Subsidiebijdrage
De gemeente Nijmegen is een belangrijke partner en heeft ter vervaging van een financiële
bijdrage een grote rol gespeeld in het ter beschikking stellen van locaties en begeleiding. Over
het eerste half jaar zijn geen subsidies verleend.
Partnerbijdrage
De partnerbijdrage betreft een routinematige batenstroom die daardoor accuraat begroot kan
worden. De begrootte partnerbijdrage betrof EUR 2.000, de realisatie over het eerste half jaar
van 2021 bedroeg EUR 1.295. Dit vormt een afname van 35%. In absolute zin betreft de
afname EUR 705. De bijdragen van de partners over 2021 zullen in het tweede half jaar
plaatsvinden.
Sponsoring
De ontvangen sponsering is in het eerste halfjaar van 2021, ten opzichte 2020, afgenomen met
EUR 1.370. Over het eerste halfjaar van 2021 was een bate begroot van EUR 5.000, De
daadwerkelijke realisatie bedroeg EUR 3.630. Het jaarlijkse gala welke niet heeft doorkunnen
gaan voor de afglopen jaren staat voor 2022 op het programma.
Doelstellingen
Over het eerste halfjaar van 2021 is er EUR 916 aan uitgaven doelstellingen geweest (2020
EUR 13.030). Door de corona pandemie en de beperkingen zijn diverse projecten uitgesteld.
Verwezen wordt naar toelichting 13 voor een uitgebreide toelichting op de uitgaven uit hoofde
van onze doelstellingen
Kosten beheer en administratie
De kosten beheer en administratie hebben betrekken op de reguliere kosten van de Stichting.
Over het eerste halfjaar van 2021 bedroegen deze kosten EUR 22.712 (2020 45.369) waar EUR
30.000 begroot was. Deze positieve kostenontwikkeling van EUR 7.288 wordt voornamelijk
veroorzaakt door lagere communicatiekosten en overige kosten. Samenvattend kan gesteld
worden dat de totale kosten beheer en administratie over het eerste halfjaar 2021 461%
bedroegen ten opzichte van de totale baten. Over 2020 bedroeg deze verhouding 77%.
ANBI Status
De Stichting is trots op haar ANBI status welke per 22 september 2008 verkregen is. Aan de
verplichtingen van de ANBI-status wordt doorlopend voldaan door de Stichting. De publicatie
van de jaarrekening heeft per dit schrijven plaatsgevonden.
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Financieel beleid en voornaamste risico’s
De Stichting gaat als regel geen financiële verplichtingen aan voor een termijn langer dan een
jaar. Er wordt uitsluitend gewerkt op projectbasis en alle projecten worden bijgehouden in een
projectregister, waardoor er uitstekend inzicht is in de “lopende” verplichtingen. Daarnaast
wordt de status van de lopende projecten vrijwel iedere vergadering door de betrokken
adviseur toegelicht. Bij de aanvraag van een project wordt door de penningmeester informatie
verstrekt over de overige Vrije Reserves.
Als voornaamste risico kan gesteld worden dat de Stichting niet voldoende donaties werft. Om
dit te mitigeren heeft het bestuur een continuïteitsreserve opgebouwd van EUR 34.000. Dit acht
het bestuur als voldoende.
Bij het opstellen van de begroting koppelt de coördinator van de Stichting projectbudget
aan partnerbudget. Op deze manier kan de Stichting haar projecten blijven financieren. In
voorgaande jaren werden er veel subsidies aangevraagd voor projecten, zodra deze
subsidies wegvielen stopte het project ook. Om de projecten te kunnen waarborgen zijn we
dus meer gaan samenwerken met partijen die normaal subsidies verstrekken. Nu leveren ze
dus geen subsidies meer maar mankracht.
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Vooruitblik
N.E.C. in de eredivisie betekent ook wat voor onze Stichting. Het vergrootglas dat het podium
geeft, zijn wij voornemens te verzilveren op twee terreinen:
A) onze activiteiten moeten het podium krijgen dat ze verdienen. Door effectief te
communiceren naar de pers, maar ook via social media binnen en buiten de club moet duidelijk
worden dat de meerwaarde van N.E.C. niet alleen op het veld ligt. De club zal onze Stichting
beschouwen als verlengstuk die meerwaarde gaat brengen op politiek en maatschappelijk
terrein. De bestuursleden krijgen daarom een vaste taak bij onderdelen uit het activiteitenplan
die de projectleider jaarlijks ten uitvoer brengt. Zij krijgen een verbindende rol naar sponsoren
en media en zijn ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor de opbrengsten van de projecten
(kwaliteitszorg, zijn de ingezette middelen -tijd en geld- in overeenstemming met het bereikte
doel?)
Het bestuur gaat daarom in overleg met de communicatieafdeling van N.E.C. om een strategie
(communicatieplan) te bedenken.
B) de eredivisie heeft een aanzuigende werking op het terrein van sponsoring. Het afgelopen
jaar was een teleurstellend jaar qua fondsenwerving. De combi van meer aandacht en “erbij
willen horen” bieden kansen voor onze Stichting partners te binden. Om concurrentie met de
commerciële kant van N.E.C. te voorkomen zal er afstemming en samenwerking gezocht
worden met de accountmanagers van de vereniging. Zij kunnen binnen hun netwerk bedrijven
benaderen die niet zozeer uit commercieel oogpunt willen sponsoren maar het maatschappelijk
gezicht hun bedrijf willen promoten. N.E.C. Maatschappelijk wordt het podium voor deze
bedrijven.
Verdere doelstellingen voor onze Stichting zijn:
- Voortdurend evalueren van de activiteiten
- Nadenken over systeem van kwaliteitszorg
- Verstevigen relatie met de Raad van Commissarissen van NEC.
Namens het bestuur,
28 april 2022

Hans Schapenk – voorzitter

Nadine Maters - penningmeester

Bea de Ruijter - secretaris

Stephan Haukes - lid

Annejan Kroneman - lid

Geraldine Mulder -lid

Gerard Molleman -lid
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JAARREKENING

Het N.E.C. Parateam in actie

Sport Heroes Challange @ N.E.C.

Presentatie Bijzondere Eredivisie
Foto’s van de website www.necmaatschappelijk.nl
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BALANS PER 31 juni 2021
ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen
Liquide middelen

1
2

Totaal

PASSIVA

30-6-2021

31-12-2020

3.630
85.437

22.500
65.551

89.067

88.051

30-6-2021

31-12-2020

4.000
2.638
4.574
16.032
3.271
30.515

4.000
3.461
4.574
34.000
3.271
49.306

0
0

0
0

58.552

38.745

89.067

88.051

Reserves en fondsen
Reserves
-

Bestemmingsreserve N.E.C Fit
Bestemmingsreserve N.E.C Leert
Bestemmingsreserve N.E.C Helpt
Continuïteitsreserve
Overige reserves

3
4
5
6
7

Fondsen
- Bestemmingsfonds
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

9

Totaal
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Werkelijk
Werkelijk
Begroting
01-01-2021
01-01-2020
01-01-2021 t/m
t/m
t/m
30-06-2021
30-06-2021
31-12-2020

EUR

Baten:
Subsidiebijdrage
Partnerbijdrage
Sponsering
Som van de gew orven baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Doelstellingen

Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

10
11
12

0
1.295
3.630
4.925

0
2.000
5.000
7.000

12.890
37.000
8.721
58.611

13

(916)
(916)

(10.000)
(10.000)

(13.030)
(13.030)

14

(22.712)
(23.628)

(30.000)
(40.000)

(45.369)
(58.399)

(18.703)

(33.000)

212

(88)
(18.791)

0
(33.000)

(177)
35

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

15

Bestem m ing saldo van baten en lasten:
Toevoegingen/onttrekkingen aan:
- Overige reserves
- N.E.C LEERT ontrekking
- N.E.C LEERT toevoeging
- N.E.C FIT ontrekking
- N.E.C FIT toevoeging
- N.E.C HELPT ontrekking
- N.E.C HELPT toevoeging
- Toevoeging / (Onttrekking) continuiteitsreserve

0
(823)
0
0
0
0
0
(17.968)
(18.791)

14

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
(2.500)
3.461
(4.000)
4.000
(4.926)
4.000
0
35

ALGEMEEN
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Algemeen

Identiteit van de organisatie
Naam: Stichting N.E.C. Maatschappelijk

Voor de onder artikel 2, lid b. bedoelde doelstelling zullen
alleen die middelen worden ingezet, waarvan de verstrekker
uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven deze voor medisch
wetenschappelijk onderzoek
aangewend te willen zien.

Bezoek en correspondentieadres: Stadionplein 1,
6532 AJ Nijmegen
RSIN/ Fiscaal nummer: 8197.99.646.B.01
Nummer KvK: 09185790
Oprichtingsjaar: 2008
Contactpersoon: Luc te Riele
Telefoon: 06 19933713
E-mail: luc.teriele@nec-nijmegen.nl

Bestuur en personele bezetting
Er zijn geen bezoldigde werknemers in dienst, de
projectleider wordt extern ingehuurd. Het bestuur en alle
governance organen zijn onbezoldigd.

Website: www.necmaatschappelijk.nl
Oprichting vennootschap
a. Het verbeteren van de sociale cohesie in de stad en de
regio Nijmegen en voorts al wat met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in ruimste zin des woord.
b.

Te trachten haar doel te verwezenlijken door het
initiëren, ondersteunen, uitvoeren en/of organiseren
van maatschappelijke projecten en activiteiten in
Nijmegen en de regio Nijmegen, zoals het stimuleren
van de sportbeoefening, het overdragen van kennis en
het verbeteren van de samenleving in Nijmegen en de
regio Nijmegen.

Statutaire doelstelling
c. Het verbeteren van de sociale cohesie in de stad en de
regio Nijmegen en voorts al wat met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in ruimste zin des woord.
d.

Te trachten haar doel te verwezenlijken door het
initiëren, ondersteunen, uitvoeren en/of organiseren
van maatschappelijke projecten en activiteiten in
Nijmegen en de regio Nijmegen, zoals het stimuleren
van de sportbeoefening, het overdragen van kennis en
het verbeteren van de samenleving in Nijmegen en de
regio Nijmegen.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de
stichting voor de verwezenlijking van haar doel
bijeengebrachte of te brengen bedragen of goederen;
donaties;
subsidies en sponsorgelden;
verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking
of gift;
de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt
door de van haar uitgaande activiteiten en de
exploitatie van haar bezittingen, en overige baten.

Fiscale status stichting
Stichting N.E.C. Maatschappelijk heeft een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Donateurs van
een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenof vennootschapsbelasting. De Stichting betaalt geen
erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en
schenkingen die gebruikt worden voor het algemeen
belang.

2

Algemene toelichting

Vestigingsadres en inschrijfnummer
handelsregister
Stichting N.E.C Maatschappelijk is feitelijk gevestigd op
Stadionplein 1 te Nijmegen in Nederland en is statutair
eveneens gevestigd in Nijmegen en is ingeschreven bij
het handelsregister onder nummer 09185790.

Activiteiten van de rechtspersoon
De stichting heeft tot doel verbeteren van de
leefbaarheid in Nijmegen e.o. door middel van de
pijlers sport, gezondheid en veiligheid.
De stichting is opgericht op 19 augustus 2008 en
gevestigd in Nijmegen. De stichting heeft geen
personeel in dienst. Voor de bedrijfsuitvoering wordt
op inleenbasis gebruik gemaakt van personeel van
N.E.C. De inkomsten worden voornamelijk
gegenereerd uit partnerbijdragen en donaties.
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Algemene grondslagen voor
verslaggeving

Als gevolg van een statutenwijziging betreft dit jaarverslag
een verkort boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 januari
2021 tot en met 30 juni 2021. Het volgend boekjaar zal
een volledig boekjaar betreffen De standaarden op basis
waarvan de jaarrekening is opgesteld.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. Activa en passiva worden in het
algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Reserves en fondsen
Indien het bestuur van de stichting ’s middelen afzondert
om daaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid te
geven worden deze middelen bestemd onder de
bestemmingsreserve. Indien deze beperking door derden
is aangebracht worden de bestemming aangebracht als
bestemmingsfonds. De overige reserves zijn vrij te
besteding binnen de doestellingen van de stichting.
De stichting heeft een continuïteitsreserve gevormd ter
dekking van de risico’s en om zeker te stellen dat de
organisatie ook in de toekomst aan haar verplichtingen
kan voldoen.

4
Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling

Baten uit eigen fondsenwerving en overige
ontvangsten
De baten uit eigen fondsenwerving en overige ontvangsten
en subsidies worden toegerekend aan het jaar waarop deze
betrekking hebben.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven,
gewaardeerd tegen verkrijgings-of vervaardingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruikersduur en bijzondere waardeverminderingen.

Besteed aan doelstelling
De verantwoording van lasten verband houdend met de
doelstelling van de rechtspersoon geschiedt op basis van
kasstelsel.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd
tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is
van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de
vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Kosten beheer en administratie
Deze worden opgenomen tegen de historische
uitgaafprijzen en toegerekend aan het jaar waarop
zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten, bankkosten en rentelasten worden
tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met
de effectieve rentevoet van de desbetreffende
activa en passiva

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.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 JUNI 2021

1

Vorderingen en overlopende activa

EUR

30-06-2021

31-12-2020

Overige vorderingen en overlopende activa
Stichting IT4kids
De Driestroom
Pluryn
Dekenale Stichting RK Begraafplaatsen
Overige sponsering

2

0
0
0
0
3.630

4.000
5.000
3.500
10.000
0

3.630

22.500

Liquide middelen

EUR

30-06-2021

31-12-2020

Liquide m iddelen
Rabobank
Rabobank doelreserveren

3

50.434
35.003

30.551
35.000

85.437

65.551

Bestemmingsreserve N.E.C. FIT

EUR

30-06-2021

31-12-2020

4.000

4.000

Bestemmingsreserve N.E.C FIT
Stand per 1 januari

Onttrekking
Toevoeging

0
0

Stand per 31 juni

17

(4.000)
4.000
0

0

4.000

4.000

4

Bestemmingsreserve N.E.C. LEERT

EUR

30-06-2021

31-12-2020

Bestem m ingsreserve N.E.C LEERT
Stand per 1 januari

3.461

Onttrekking
Toevoeging

(823)
0

2.500

(2.500)
3.461
(823)

Stand per 31 juni

5

961

2.638

3.461

Bestemmingsreserve N.E.C. HELPT

EUR

30-06-2021

31-12-2020

Bestem m ingsreserve N.E.C HELPT
Stand per 1 januari

4.574

Onttrekking
Toevoeging

0
0

5.500

(4.926)
4.000
0

Stand per 31 juni

6

(926)

4.574

4.574

Continuïteitsreserve

EUR

30-06-2021

31-12-2020

Continuïteit
Stand per 1 januari

Onttrekking
Toevoeging

34.000

(17.968)
0

0
0
(17.968)

Stand per 31 juni

16.032

18

34.000

0
34.000

7

Overige reserve

EUR

30-06-2021

31-12-2020

Overige reserve
Stand per 1 januari

3.271

Uit resultaatsbestemming
Toevoeging / (onttrekking) continuïteitsreserve

0

0

Stand per 31 juni

8

3.271

0

0

3.271

3.271

Overige schulden en overlopende passiva

EUR

30-06-2021

31-12-2020

Overige schulden en overlopende passiva
Af te dragen loonkosten
Nog te betalen

19

58.325
227

37.310
1.435

58.552

38.745

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LATEN OVER 2021

9

Subsidiebijdrage
01-01-2021 t/m
30-06-2021

EUR

Gemeente Nijmegen
Provincie Gelderland
SportImpuls

10

0
0
0

2.500
6.500
3.890

0

12.890

Partnerbijdrage
01-01-2021 t/m
30-06-2021

EUR

Dar
Vrienden van NEC Doelbew ust
MGR Rijk van Nijmegen
R-Estate BV
Dekenale Stichting
Pluryn
Stichting de Driestroom
Stichting IT4Kids
SV

11

01-01-2020 t/m
31-12-2020

01-01-2020 t/m
31-12-2020

0
0
0
0
0
0
0
1.295
0

2.500
0
5.000
5.000
10.000
3.500
5.000
4.000
2.000

1.295

37.000

Sponsering

EUR

01-01-2021 t/m
30-06-2021

Oldstars
Gala
Overige fondsen / bijdragen
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01-01-2020 t/m
31-12-2020

0
0
3.630

0
0
8.721

3.630

8.721

12

Doelstellingen
01-01-2021 t/m
30-06-2021

EUR

Dag van de ouderen
OldStars
G – dag
Sportimpuls / sporten in de w ijk
Parateam
NK Cruyff Courts
Sport Heroes Challange
Funrun
Blindentribune
Amalia Kinderziekenhuis
Incidentele projecten
N.E.C. United
Rookvrij
NEC Topw eek
Playing for Succes
WinterWensboom

13

01-01-2020 t/m
31-12-2020

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
516
0
0
307
0

0
802
0
0
2.803
0
500
0
2.501
0
0
2.005
500
0
2.921
998

916

13.030

Kosten beheer en administratie

EUR

01-01-2021 t/m
30-06-2021

Inhuur projectbegeleider
EFDN
Algemene beheerskosten

21.011
0
1.701

37.311
2.750
5.308

22.712

45.369

In de hieronder opgenomen toelichtingen worden de kosten beheer en administratie verder toegelicht.
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01-01-2020 t/m
31-12-2020

01-01-2021 t/m
30-06-2021

EUR

Representatiekosten
Computerkosten
Juridische kosten
Overige bedrijfskosten
Interpolis verzekering
Administratieve dienstverlening
Kleding
Inkoop materialen

14

01-01-2020 t/m
31-12-2020

70
0
186
0
267
0
554
624

981
0
0
8.346
916
0
0
0

1.701

10.243

Financiële baten en lasten

EUR

01-01-2021 t/m
30-06-2021

Bankrente

01-01-2020 t/m
31-12-2020
88

177

88

177

Nijmegen, 28 april 2022
Namens het bestuur,
Hans Schapenk – voorzitter

Nadine Maters - penningmeester

Bea de Ruijter - secretaris

Stephan Haukes - lid

Annejan Kroneman - lid

Geraldine Mulder -lid

Gerard Molleman -lid
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