Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting FC Twente, scoren in de wijk

Nummer Kamer van
Koophandel

0 8 1 3 4 6 6 4

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

Colosseum 65

Telefoonnummer

0 5 3 8 5 2 5 5 2 5

E-mailadres

scorenindewijk@fctwente.nl

Website (*)

https://www.fctwente.nl/club/maatschappelijk/scoren-in-de-wijk/

RSIN (**)

8 1 5 0 0 3 0 6 7

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
8

Aantal medewerkers (*)

5 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Albert Pieter Frankenhuis

Secretaris

Jan Bron

Penningmeester

Gerardus Hendrikus Maria Veger

Algemeen bestuurslid

Sebastianus Anthonius Henricus Denters

Algemeen bestuurslid

Rob Hendrikus Johan Engbers

Overige informatie
bestuur (*)

Hermannes Derk Eppinga
Han Zomer

IB 110 - 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 vervullen van een maatschappelijke rol in de gebieden waaruit de achterban van
de voetbalclub FC Twente afkomstig is, onder welke rol is begrepen het verbeteren
van de leefsituatie van personen, groepen, wijken en/ of gemeenschappen.

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?

We voeren sociaal-maatschappelijke projecten en activiteiten uit in de regio Twente.
Deze activiteiten bestaan uit sport- en beweegactiviteiten, workshops op maat,
culturele activiteiten, buurtbijdrages en muzikale activiteiten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting realiseert inkomsten via 3 manieren:
1) Bijdrages van maatschappelijke partners waar overeenkomsten mee zijn gesloten
2) Subsidies en fondsen
3) Bedrijfsleven

De uitvoering van deze activiteiten vinden het hele jaar plaats op diverse dagen en
tijden per week.
Door deze activiteiten uit te voeren met deelnemers willen wij de leefsituatie van
personen, groepen, wijken en/ of gemeenschappen verbeteren in de regio Twente,
onder de vlag van betaald voetbal organisatie FC Twente.
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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 (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

De verkregen inkomsten worden besteed om de sociaal-maatschappelijke projecten en
activiteiten te organiseren, uit te voeren en te evalueren. Het doel hiervan is om de
leefsituatie van personen, groepen, wijken en/of gemeenschappen te verbeteren in de
regio Twente, onder de vlag van betaald voetbal organisatie FC Twente.
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening.

https://www.fctwente.nl/club/maatschappelijk/scoren-in-de-wijk/or
ganisatie-beleid/

Open

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

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs
hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden.

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.

Verslaglegging van de activiteiten die zijn uitgevoerd over 2020 is te vinden op
onderstaande URL.

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

De stichting heeft twaalf werknemers in dienst. Zij vallen niet onder een CAO regeling.
De twaalf werknemers hebben een arbeidsovereenkomst bij de stichting.

https://www.fctwente.nl/assets/Jaarverslag-FC-Twente-scoren-inde-wijk-2020_compressed-2.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

€

€

Continuïteitsreserve

€

173.187

€

197.639

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

73.424

€

73.424

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

40.722

€

+
€

571.609

+

Totaal

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

521.329

271.063

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

274.718

Totaal

€

521.329

604.682

+
€

+
€

246.611

33.073

€

521.329

€

+
€

€
480.607

€

+
€

604.682

€

333.619

€

604.682

+

Activa: De liquide middelen staan ten dele niet ter vrije beschikking van de stichting, namelijk voor het deel dat
nog besteed dient te worden aan projecten ad € 108.612 en het deel dat besteed dient te worden aan
Scoren in de Veste ad € 73.424. Het vrij beschikbare deel bedraagt hiermee € 298.571.
Passiva: Vanuit de opgeheven stichting Maatschappelijk Plein Twente zijn de overtollige middelen verkregen,
welke worden besteed aan de inrichting van de ontmoetingsplek ‘Scoren in de Veste’ en aan de ontwikkeling
van de activiteiten van de stichting conform haar doelstellingen en specifiek ten behoeve
van deze ontmoetingsplek. Deze middelen zijn opgenomen in een bestemmingsreserve.
Kortlopende schulden: De reservering projecten betreft een reservering voor verrekende omzetbelasting op projecten uit het
verleden. In het verleden is er overleg geweest met de Belastingdienst inzake de verschuldigdheid van deze reservering.

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

43.778

€

43.778

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

171.693

€

358.674

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

215.471

€

402.452

Baten sponsorbijdragen

€

219.806

€

220.541

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

Financiële baten

€

41

€

Overige baten

€

18.781

€

€

+

+

€

+

€

+
0

34.689

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

454.099

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

306

Overige lasten

€

161.609

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

316.636

657.682

385.032

€

276

€

284.721

478.551

€

670.029

-24.452

€

-12.347

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

Personeelskosten: Bij de Stichting waren in 2020 gemiddeld 5 FTE personeelsleden
werkzaam op basis van een volledig dienstverband (2019: 5,5). Het totaal aan
brutolonen en -salarissen waren voor 2020 € 239.700 (2019: € 213.800). De sociale
lasten waren voor 2020 € 49.000 (2019: € 44.000).

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

Open

Bezoldiging bestuurders: Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding voor
haar werkzaamheden.

