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Doelstelling
Het realiseren van positieve veranderingen middels sportprojecten en rolmodellen door de unieke voordelen van sport,
gericht op kansarme kinderen in verschillende sociale en culturele omgevingen.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Zie Bijlage A
Bestuurssamenstelling
Namen van de bestuurders:

Prins Pieter Christiaan van Oranje
Olav Bekker
Tom Kist
Hans Barnhoorn
Swen Grundmann
Hans-Bahne Hansen
John Fontaine
Clarence Seedorf
Robert Pennartz

Voor het organogram, zie Bijlage B
De bestuursleden vervullen hun rol binnen Laureus Nederland op vrijwillige basis. Het bestuur mag haar onkosten, zoals
reiskosten, declareren.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling
Laureus Nederland heeft tot op heden vijf unieke projecten ondersteund:







Laureus Maritiem Challenge
Ajax Campus in de Wijk
Laureus Panna Knock Out Cup
Laureus PannAcademy
Laureus Midnight Futsal Cup
Laureus Ladies Run

Deze projecten zijn ondersteund met financiële middelen, het netwerk van Laureus Nederland en het toezicht en de
kritische blik van Laureus Nederland. Met haar projecten heeft Laureus Nederland 800 kinderen bereikt.

Algemeen
Laureus Nederland is opgericht in 2009 als onderdeel van de internationale Laureus Sport for Good Foundation en is als
Nederlandse stichting één van de acht nationaal opererende dochterstichtingen.
Sport for Good; dat is precies waar de Laureus Sport for Good Foundation voor staat. Laureus wendt de kracht van sport
aan om maatschappelijke problemen aan te pakken. Dit doet ze door sportprojecten te ondersteunen.
Laureus Nederland beoogt in de toekomst meer fondsen te werven teneinde meer projecten te kunnen financieren,
waardoor meer jongeren in aandachtswijken worden bereikt en zich kunnen ontwikkelen op sportief, sociaal en
emotioneel gebied.
Laureus Sport for Good Foundation
De Foundation is in 2000 opgericht door Richemont en Daimler en wordt ondersteund door onze partners IWC
Schaffhausen en Mercedes-Benz. Daarnaast kan de Laureus Sport for Good Foundation rekenen op de steun van een
steeds uitgebreider, wereldwijd netwerk van vrienden en ambassadeurs. Naast de mondiale Foundation dragen ook de
acht nationaal opererende dochterstichtingen in Argentinië, Duitsland, Italië, Zuid-Afrika, Spanje, Zwitserland, de
Verenigde Staten en Nederland een steentje bij.
Deze inzet heeft geresulteerd in een ondersteuning van meer dan 100 lokale, sport gerelateerde projecten wereldwijd.
Vanaf de oprichting van de Foundation heeft zij 60 miljoen euro ter beschikking gesteld aan projecten die hebben
bijgedragen aan het verbeteren van de levens van ruim anderhalf miljoen jongeren.
Om fondsen te werven werkt de Foundation met sponsors en organiseert zij fundraise-evenementen. De geworven
fondsen zijn besteed aan:

Activiteiten voor achtergestelde jonge mensen in Nederland, georganiseerd door Laureus Nederland zelf

Bestaande goede doelen die zich op dezelfde doelgroep richten

Informatie en publieke evenementen om het bewustzijn van de problemen van achtergestelde jonge mensen en
de positieve invloed die sport kan hebben te vergroten
Financiën
Balans
Zie Bijlage C
Op dit moment is Laureus Nederland afhankelijk van een klein aantal toegewijde partners.
Het kleine aantal evenementen, projecten en sponsoren heeft een directe invloed op de cijfers. The key figures laten
zien wat de invloed is van het uitstellen van nieuwe projecten, inclusief de Laureus Ladies Run en voetbal-gerelateerde
projecten in Amsterdam tot 2013, maar ook dat er geen fundraise-events zijn georganiseerd in 2012. ‘Funds raised’ zijn
lager dan gebudgetteerd aangezien sponsoren pas zullen aanhaken wanneer de projectplannen klaar zijn.
De New York-marathon, een evenement dat gebruikt wordt om Laureus-projecten te bezoeken en om het merk ‘Laureus’
te vergroten in Nederland en de rest van de wereld, werd geannulleerd wegens een orkaan. De kosten hiervan zijn
echter al ingecalculeerd wat invloed heeft gehad op de ratio ‘cost of own fund raising / funds raised by own activities. De
algemene uitgaven fluctueren voornamelijk door het gebrek aan een foundationmanager gedurende zeven maanden. De
nieuw aangenomen foundationmanager werkt fulltime voor Laureus Nederland vanaf 1-1-2013. Zij is aangenomen om
het aantal projecten uit te breiden, het versterken van het contact met de ambassadeurs en om het netwerk van
organisaties te activeren om huidige en nieuwe initiatieven voor de doelgroep te ondersteunen.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De jaarrekeningen zijn opgesteld op basis van accountancy-principes die algemeen geaccepteerd zijn in Nederland. De
Especially Dutch Financial Reporting Standard 650 for Charity Institutions is gevolgd. De jaarrekeningen zijn opgesteld in
euro’s.
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven.

Het opstellen van jaarrekeningen in conformiteit met de relevante regels vereisen het gebruik van bepaalde belangrijke
accounting schattingen. Het vereist ook dat het bestuur haar oordeel uitvoert in het proces om het accountingbeleid toe
te passen. Indien nodig is de aard van deze schattingen en oordeelsvorming, zoals vereist onder Sectie 362, boek twee
van het Nederlands burgerlijk wetboek, inclusief de gerelateerde aannames, ingebed in de notulen van de jaarrekeningitems ter sprake.
Andere vorderingen en schulden
Vorderingen zijn aanvankelijk opgenomen tegen de transactieprijs. Ze worden daarna gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve rentemethode, verminderd met een voorziening voor bijzondere
waardeverminderingen. een voorziening voor bijzondere waardevermindering van vorderingen vindt plaats wanneer er
objectief bewijs is dat Laureus Nederland niet in staat zal zijn om alle bedragen te innen volgens de oorspronkelijke
voorwaarden van de vorderingen.
Geldmiddelen en kasequivalenten
Contant geld vertegenwoordigt kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd van minder dan 12 maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de rubriek
kortlopende schulden
Principes van de bepaling van het resultaat
Algemeen
‘Winst’ omvat het verschil tussen het totale inkomen en de totale kosten. Inkomen beslaat het jaar waarin het wordt
gerealiseerd; verliezen worden aangemerkt zodra deze voorzienbaar zijn. Voordelen in materiele vorm worden
gewaardeerd op marktwaarde, voor zover dit te bepalen is. Mochten deze te bepalen zijn, worden deze voordelen
verantwoord in de winst- en verliesrekening.
Voordelen die een specifieke toewijzing hebben moeten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening; indien deze
voordelen niet volledig worden besteed in het verslagjaar, wordt het resterende deel van deze middelen toegevoegd tot
de betreffende toegeëigend reserve of bestemmingsfonds. Onttrekkingen aan een bestemmingsreserve of
gereserveerde middelen worden verantwoord als kosten in de winst- en verliesrekening.

BIJLAGE A
Dit beleidsplan schetst het kader voor de georganiseerde groei van de Laureus Foundation the Netherlands van 2014 tot
2017.
Het lange termijn-doel van de stichting is: het bekend staan om haar werk en leiderschap, waardoor partners significant
waarde krijgen in ruil voor hun associatie. Wat betreft de korte tot middellange termijn wil de stichting potentiele partners
een serie rechten verlenen in ruil voor hun investering in de stichting.
Gezien de focuspunten van de Global Foundation zal Laureus Nederland zich primair, maar niet enkel richting op de
volgende punten in haar projecten:

Maatschappelijke integratie en Samenhang

Gezondheid

Geweld op straat

Educatie

Gezond eten
In onze strategie zullen we ons focussen op fundraising, business planning, branding, de organisatie, projecten en
partners.
Om de stichting financieel te laten groeien, zal zij nieuwe partners vastleggen en nieuwe fundraise-evenementen
ontwikkelen. Het is essentieel om ten minste twee jaarlijkse fundraise-evenementen te organiseren die meer dan
€150.000,- opbrengen.
We zullen samenwerken met sponsoren en partners die lokaal opereren om onze naamsbekendheid te vergroten in
Nederland. Ook zullen we nauwer samenwerken met onze twee mondiale partners Mercedes-Benz en IWC
Schaffhausen om onze visie te verspreiden.
Om partners aan te trekken, de inkomsten te vergroten, het aantal projecten uit te breiden, de naamsbekendheid te
vergroten, lokaal te opereren en groei te verzekeren zal de stichting keuzes moeten maken aangaande:

Hoe het aantal projecten uit te breiden is

Hoe een impact te creëren met de juiste partners

Met welke organisaties een relatie opgebouwd moet worden om structurele PR en commitment aan projecten te
realiseren
We zullen onze kernwaarden moeten communiceren via onze huidige kanalen, maar ook via nieuw te creëren
communicatiekanalen. De nieuwe website en een Twitter-account zijn reeds af, maar in 2013 zullen nieuwe initiatieven
moeten worden gestart.
Om de organisatie te laten groeien zal er nieuw/extra personeel aangenomen dienen te worden. Voor sommige concrete
acties, zoals het vinden van nieuwe partners, is het noodzakelijk de volledige commitment van het bestuur te hebben.
Voor andere acties kan de stichting opdracht geven aan een stagiaire. Op termijn zal de financiële basis het mogelijk
moeten maken om de organisatie te laten groeien.

BIJLAGE B

Bijlage C

