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Stichting WheelchairSkillsTeam
T.a.v. het bestuur
Hamontstraat 41
1066 LG  AMSTERDAM

Utrecht, 19 april 2022

Geacht bestuur,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2021

Voorzitter: de heer Prof. Dr. T.W.J. Janssen
Secretaris: de heer C.I. Bayrak
Penningmeester: de heer Drs. W. Rasche

Hoogachtend,
Kubus Servaas Bolwerk

E. Peters, MSc

Over 2021 hebben wij uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekeningaanvaard en zien daarbij af
van bezoldinging.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2021 van Stichting 
WheelchairSkillsTeam gevestigd aan de Hamontstraat 41 te Amsterdam.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van de door u bestuurde stichting.

De organisatie is als stichting op 20 februari 2020 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

- Overige ideële organisaties (rest)
- Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
- Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 77485076 en is 
statutair gevestigd te Amsterdam.
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Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

Utrecht, 19 april 2022

Kubus Servaas Bolwerk
E. Peters, MSc

Jaarverslag Jaarverslag

De jaarrekening van Stichting WheelchairSkillsTeam te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten
over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze 
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting WheelchairSkillsTeam. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken
met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep
geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het
opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
(BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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Stichting WheelchairSkillsTeam Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Fiscale positie
(in euro's)

De gerealiseerde winsten van de stichting vallen binnen de grenzen van de subjectieve winstvrijstelling voor de 
vennootschapsbelasting (VPB)

Jaarverslag Jaarverslag
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Stichting WheelchairSkillsTeam Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Financiële positie
(in euro's)

31-12-2021 31-12-2020

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 32.526 15.743 
Vorderingen en overlopende activa 7.875 - 
Kortlopende schulden en overlopende passiva (3.433) (806)

Werkkapitaal 36.968 14.937 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 36.968 14.937 

36.968 14.937 

2021

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva (2.627)
Toename vorderingen en overlopende activa 7.875 
Toename liquide middelen 16.783 

22.031 

Utrecht, 19 april 2022

Kubus Servaas Bolwerk

De liquide middelen zijn in 2021 toegenomen met € 16.783 ten opzichte van 2020.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is in 2021 gestegen met € 22.031 ten opzichte van 2020, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Stichting WheelchairSkillsTeam Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Algemeen

Financiële informatie

Voornaamste risico's en onzekerheden

Beleid over bezoldiging van bestuurders en commissa rissen en de wijze hoe dit in praktijk is gebracht

Ontwikkeling van aangelegenheden waarover in het vo rige verslag verwachtingen werden uitgesproken

De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen op de
wereldwijde economie. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt als
gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per
balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2020 verwerkt

De stichting WheelChairSkillsTeam heeft ten doel de beeldvorming rondom mensen met een handicap (zowel kinderen als 
volwassenen) in de samenleving te verbeteren. 
De stichting doet dit door het geven van trainingen aan en coachen van de doelgroep, het geven van voorlichting aan de 
doelgroep, maar aan aan de maatschappij door het ontwikkelen van materiaal in beeld en geluid.
De middelen van de stichting worden bijeengebracht door giften, donaties, erfstellingen en legaten als ook door de iegen 
bijdragen van deelnemers en het organiseren van workshops en events

In februari 2020 is de stichting WheelchairSkillsTeam opgericht. Tevens is de ANBI status aangevraagd en inmiddels toegekend. 
2020 is gebruikt om de Stichting op te starten, een bestuur te formeren en de Missie & Visie op te stellen: en dat in corona tijd. 
Afgelopen jaar is gebruikt om het bestuur en de organisatie op orde te brengen. Daarvoor zijn alleen operationele kosten 
gemaakt.

Bestuursverslag Bestuursverslag

Bestuurders ontvangen overeenkomstig de statuten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding 
voor de uit hoofde van hun functie gemaakte onkosten.

In 2020 hebben we met steun van KJ Projects en de financiering van HandicapNL en BOSK 13 rolstoelvaardigheidstrainingen aan 
kinderen kunnen geven, in totaal zijn er 50 kinderen getraind. Er zijn dankzij, HandicapNL, 18 trainingen volwassenen gegeven, in 
totaal 115 mensen. Verder zijn er 20 therapeuten van het ZNA Ziekenhuis in België opgeleid om beter 
Rolstoelvaardigheidsadviezen te geven en hebben 40 studenten van de CALO Zwolle les gekregen. Bij de Bibliotheek in Gemert is 
een Sam & Sarah presentatie gegeven en tevens een parcours. Samen met de Johan Cruyff Foundation is er een Open Dag 
georganiseerd met een Parcours bij Mytylschool Adelante in Valkenburg.
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Verwachte gang van zaken

Verklaring inzake corporate governance

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Amsterdam, 19 april 2022,

het bestuur:

Prof. Dr. T.W.J. Janssen, voorzitter                              C.I. Bayrak, secretaris

Drs. W. Rasche, penningmeester

-Helaas zijn er veel minder rolstoelvaardigheidstrainingen gegeven vanwege de corona Crisi. We hopen dit komende jaren in te 
lopen.
De komende jaren willen we de wachtlijsten voor Rolstoelvaardigheidstrainingen die zijn ontstaan door de Corona crisis 
wegwerken en willen we duurzame financiering organiseren voor de trainingen. Iedereen zou in staat moeten worden gesteld om 
een training te volgen om te kunnen deelnemen en bijdragen aan onze samenleving.

Bestuur WheelchairSkillsTeam
Prof. Dr. Thomas Janssen, Voorzitter
Drs. Walther Rasche, Penningmeester
Cem Bayrak, Secretaris
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Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2021 31 december 2020

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa A

Vorderingen op handelsdebiteuren 7.067 - 
Overlopende activa 808 - 

7.875 - 

Liquide middelen B 32.526 15.743 

40.401 15.743 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2021
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Stichting WheelchairSkillsTeam Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2021 31 december 2020

Eigen vermogen C

Stichtingskapitaal 3.220 14.937 
Bestemmingsreserve 33.748 - 

36.968 14.937 

D

Crediteuren - 750 
Belastingen en sociale lasten 3.433 56 

3.433 806 

40.401 15.743 

Balans per 31 december 2021

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva

Balans per 31 december 2021
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Stichting WheelchairSkillsTeam Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

Toelichting 2021 2020

Baten E 3.779 17.818 

Baten -/- directe lasten 3.779 17.818 
Overige bedrijfskosten: F

Verkoopkosten 95 2.609 
Algemene kosten 464 272 

Som der exploitatielasten 559 2.881 

Exploitatieresultaat 3.220 14.937 

Resultaat voor belasting 3.220 14.937 

Belastingen - - 

Nettoresultaat na belastingen 3.220 14.937 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Staat van baten en lasten 2021 Staat van baten en lasten 2021
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Stichting WheelchairSkillsTeam Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting WheelchairSkillsTeam

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Amsterdam

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

77485076

Activiteiten

Vestigingsadres

Hamontstraat 41
1066 LG Amsterdam

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiv a

Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de
vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 94996 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
- Overige ideële organisaties (rest)
- Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
- Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
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Stichting WheelchairSkillsTeam Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Liquide middelen

Bestedingsreserve

De bestedingsreserve is opgebouww uit de ontvangen maar nog niet besteedde donaties

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Overige bedrijfskosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor
geleverde goederen en diensten.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

13



Stichting WheelchairSkillsTeam Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

A) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen op handelsdebiteuren 7.067 - 7.067 - 
Overlopende activa 808 - 808 - 

7.875 - 7.875 - 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren 7.067 - 

Overlopende activa

Betaalde borgsommen 200 - 
Vooruitbetaalde kosten / nog te ontvangen bedragen 608 - 

808 - 

B) Liquide middelen

Rekening-courant bank 32.526 15.743 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting WheelchairSkillsTeam Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

C) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2021 31-12-2020

Stichtingskapitaal 3.220 14.937 
Bestemmingsreserve 33.748 - 

36.968 14.937 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 
op 01-01-2021

Opnames 
minus 

stortingen 2021

Beginkapitaal 
op 01-01-2021

Opnames 
minus 

stortingen 
2021

Resultaat over 
de periode 

2021

Eindkapitaal 
op 31-12-2021

Stichting WheelchairSkillsTeam - - - - 3.220 3.220 

Bestemmingsreserve 2021 2020

Bestemmingsreserve per 1/1/ - - 
Uitgaven uit bestemmingsreserve - - 
Toevoeging aan bestemmingsreserve 33.748 - 

Stand 31 december / 31 december 33.748 - 

D) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren - 750 
Belastingen en sociale lasten 3.433 56 

3.433 806 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren - 750 

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen omzetbelasting 3.433 56 
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Stichting WheelchairSkillsTeam Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen
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Stichting WheelchairSkillsTeam Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

2021 2020    
E) Baten

Rolstoeltrainingen 33.748 2.954 
Workshops & events 7.820 - 
Sponsoring bus (4.042) (46)
Algemene donaties en subsidies (33.748) 14.910 

3.779 17.818 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Rolstoeltrainingen

Eigen bijdrage rolstoeltraining 154 - 
Workshops en rolstoel events (omzet 21.552 5.063 
Kosten uitvoering rolstoeltrainingen = (16.883) - 
Donaties geven rolstoelstrainingen - btw belast 28.926 - 

      Toevoegen aan algemene reserve -2954

10.404 - 

Workshops & events

Workshops & rolstoel events 19.550 - 
Uitvoering workshops en events (11.730) - 

7.820 - 

Sponsoring bus

Sponsoring bus 8.264 - 
Aanschaf bus (12.100) - 
Motorrijtuigenbelasting auto's (206) - 
Toevoegen aan bestedingsreserve (18.225) - 

0 - 

Algemene donaties en subsidies

Ontvangen donaties - 14.910 
Toevoegen aan algemene bestedingsreserve (18.225) (14.910)

(18.225) - 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten
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Stichting WheelchairSkillsTeam Stichting WheelchairSkillsTeam
gevestigd te Amsterdam gevestigd te Amsterdam

(in euro's)

2021 2020

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Bezoldiging

Bestuurders

F) Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 95 2.609 
Algemene kosten 464 272 

Ten laste algemene reserve 559 2.881 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Verkoopkosten

Onderhoud website & hosting 95 89 
Merksessies reclamebureau - 2.520 

95 2.609 

Algemene kosten

Gedeclareerde onkosten bestuur - 78 
Beloning bestuur - - 
Vergeoding administratiekantoor
Representatie en verteer 64 115 
Software en licenties 183 - 
Verzekeringen 88 - 
Bankkosten 146 79 
Betalingsverschillen (18) - 

464 272 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Prof. Dr. T.W.J. Janssen, voorzitter                              C.I. Bayrak, secretaris

Drs. W. Rasche, penningmeester

Amsterdam, 19 april 2022

De bezoldiging van bestuurders en voormalige bestuurders, die ten laste van het boekjaar is gekomen, bedraagt € 0.
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